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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
17 maja  2021 r., (od godz. 15.00 do 15.10) pod 
numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi,
poprawnie identyfikując miejsce
przedstawione na zamieszczonym zdjęciu,
otrzymają zestaw materiałów promocyjnych
miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z 25 marca 2021 r.:
1. Weronika z Michałkowic
2. Radosław z Bytkowa
3. Antoni z Michałkowic

Zdjęcie przedstawiało  ulicę Limanowkiego 
(na Maroku) 

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

Przydatne telefony
112 – ogólny alarmowy, pogotowie, policja, straż pożarna
112, 47 853 12 01, 47 853 12 02 – Policja, Komisariat Siemianowice Śl
986, 32 228 47 00 – Straż Miejska
32 220 01 80 – MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
32 762 81 44, 32 762 81 00 – Ośrodek interwencji kryzysowej

991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodociągowe

790 211 074 (nr tymczasowy) – Biuro ds. Seniorów, Siemianowicka Rada Seniorów

32 765 62 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. usługi opiekuńcze

32 330 05 44 – Siemianowicka Infolinia dla Seniorów

32 760 53 53 – Program „Siemianowicka Karta Seniora 60+”

22 505 11 11 – Ogólnopolski Solidarnościowy Korpus Wsparcia dla Seniorów

800 190 590 – całodobowa infolinia Covid-19 Narodowego Fundusz Zdrowia

22 25 00 115 – całodobowa infolinia Covid-19 Głównego Inspektora Sanitarny

22 532 82 50 – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,
potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej.

800 120 002 – „Niebieska Linia” - ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy w rodzinie

32 760 53 57, 32 760 53 89 – nieodpłatna pomoc prawna, 
poradnictwo obywatelskie, mediacje w godzinach pracy Urzędu Miasta 
lub e-mail na adres npp@um.siemianowice.pl

32 228 72 80 – Siemianowickie centrum kultury

32 228 50 80 - Muzeum Miejskie

32 228 08 48 - Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji

32 228 13 29 , 32 228 38 64 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny SZANECKIEJ

NIE BÓJMY SIĘ ZADZWONIĆ W POTRZEBIE
Przypominamy telefony i infolinie 
Szczepienia Covid-19
 989  - całodobowa infolinia Narodowego 

Programu Szczepień przeciw Covid-19, w tym 
rejestracja na szczepienia. 
 32 765 62 99, 730 600 506 – koordynator ds. 

szczepień, w sprawie transportu na szczepienia 
w Siemianowicach (w godz. 8.15-15.15 od pon. 
do pt.), organizowanego przez Urząd Miasta 
oraz Państwową Straż Pożarną. 
 881 238 400 pon-pt 8-16 – transport i pomoc 

w transporcie na szczepienia, organizowaną 
przez wolontariuszy Stowarzyszenia Samo-
rządowcy. 
 Mobilny punkt szczepień oraz punkt szcze-

pień w Szpitalu Miejskim, tel.: 32 228 30 30 
wew. 312 oraz 739 202 807
Infolinie wsparcia rozmową
„Chwila dla seniora”. Można dzwonić, by po-
dzielić się swoimi troskami i obawami. Moż-
na porozmawiać z wolontariuszami Fundacji 

Piastun Wyrównywanie Szans  - adeptami 
psychologii, którzy pełnią dyżury  od 10 do 16:
Łukasz, tel. 697 614 550,
Barbara, tel  791 201 244
Telefon wsparcia dla Seniorów, zorganizowany 
i koordynowany przez Ewę Kulisz z Fundacji 
Park Śląski, wsparcie telefoniczne zostało 
uruchomione jako pierwsze wiosną i działa do 
czasu, aż przestanie być potrzebne. 
 Janina, tel. 511 287 927, Stowarzyszenie Nasze 
Osiedle Ścigały, godz.9:00-17:00
Ewa, tel. 666 031 514, Park Śląski,  godz. 17:00-
20:00
Formy wsparcia i inne akcje
32 765 62 16 „Pomoc zakupowa dla osób star-
szych” dla mieszkańców Siemianowic Śląskich. 
Organizowana wspólnie przez Urząd Miasta 
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgłosze-
nia należy składać telefonicznie w godz. 9.00-
14.00, od poniedziałku do czwartku. Zakupy 
będą realizowane w sklepach zlokalizowanych 

w najbliższej okolicy, a koszty 
zamówionych zakupów ponosi 
osoba zainteresowana.
22 505 11 11 - Ogólnopolski So-
lidarnościowy Korpus Wsparcia 
dla Seniorów 
32 765 62 00 - Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Usługi 
opiekuńcze obejmują pomoc 
w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną zaleconą przez 

W SKRÓCIE:
Serca na nakrętki - w pomaganiu i dbaniu 
o środowisko pomagają cztery pojemniki 
w kształcie serc na plastikowe nakrętki. Jeden 
pojemnik ufundowany przez Stowarzyszenie 
Mieszkańców Siemianowic - obok sklepu Ka-
ufland. Trzy pozostałe po raz pierwszy użyte 
zostały podczas „Biegu od Serca do Serca”, 
organizowanego przez Fundację Piastun Wy-
równywanie Szans wraz z grupą Siemianowice 
i Przyjaciele Biegają (projekt wsparty z budżetu 
gminy Siemianowice Śląskie),  Rynek Miejski, 
Rynek Bytkowski, Planty Michałkowickie.
Parkowy Kiermasz Kwiatowy w Parku Śląskim
(dawniej WPKiW) - 21-23.05, godz. 10:00 – 
18:00, obok Hali Wystaw Kapelusz. Warszta-
ty florystyczne, oferty dostawców sadzonek 
i kwiatów, animacje dla dzieci, tematyczne 
spacery z ogrodnikiem parkowym, strefa wy-
miany roślin.
Siemianowicki Rower Miejski
od 26 kwietnia po zimowej przerwie moż-
na znów korzystać z wypożyczania rowerów 
miejskich. Uruchomiono dwanaście stacji sa-
moobsługowych: ul. Grunwaldzka, Plac Alfreda, 
Centrum I – skrzyżowanie ul. Śląskiej i Jana 
Pawła, Centrum II – okolice ul. Mysłowickiej, 
Park Pszczelnik, osiedle Młodych, osiedle Bań-
gów, Bańgów – ul. Krupanka, Tuwim, Węzłowiec 
– ul. Jagiełły, Michałkowice – ul. Wyzwolenia, 
Michałkowice – Plac 11 listopada.

ELŻBIETA NIESZPOREK

lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
32 330 05 44 - Siemianowicka Infolinia dla 
Seniorów, uruchomiona przez Prezydenta 
Miasta, gdzie można uzyskać podstawowe 
informacje o działaniu urzędu, aptek, placówek 
zdrowa, zniżkach i ofercie dla seniorów. 
32 220 42 59 – „Książka pod drzwi”, wspól-
na akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
wolontariuszy Stowarzyszenia Mieszkańców 
Siemianowic. Seniorzy mogą wypożyczyć 
książkę z biblioteki z dostawą do drzwi, wy-
starczy zadzwonić.
Pomoc psychologiczna dla seniorów
32 444 67 71 - psycholog, poniedziałek i pią-
tek, w godz. 10:00-13. Żródło: Śląska Rada ds. 
Seniorów
Porady dietetyka dla seniorów
32 444 67 96 -  dietetyk, poniedziałek i piątek 
w godz. 13:00-15:00, źródło: Śląska Rada ds. 
Seniorów
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy 
800 120 002  „Niebieska Linia” - ogólnopolskie 
pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, or-
ganizowana przez Instytut Psychologii Zdrowia 
Psychicznego. https://www.niebieskalinia.pl/
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4 maja to dla mnie co roku ważna data, za-
równo w życiu osobistym, jak i samorzą-
dowym. To dzień, w którym razem z byłymi 
hutnikami Huty Jedność i siemianowickimi 
strażakami, oddajemy cześć naszemu patro-
nowi, świętemu Florianowi. Pozwalam sobie 
pisać w liczbie mnogiej, bowiem ja sam mia-
łem okazję we wczesnych latach młodości 
krótko pracować z hutnikami, natomiast cała 
moja rodzina była związana z Hutą Jedność 
przez wiele lat. Wspominam zaś o tym dzisiaj, 
bo chcę się z Państwem podzielić refleksją 
na temat tego, jak patrzymy w samorządzie 
na nasze miasto i na jego przyszłość, nie 
zapominając jednocześnie o jego historii. 
Otóż, wierzę głęboko, że tak jak blisko 200 
lat temu, inwestorzy stawiający tutaj Hutę 
Laura, kolejne szyby kopalniane, czy fabrykę 
nitów, przekształcili ówczesną przestrzeń 
kilku okolicznych wsi w piękne miasto, tak 
dzisiaj my – mieszkańcy, samorządowcy 
i przedsiębiorcy, mamy szansę powtórzyć 
tę historię z korzyścią dla nas i przyszłych 
pokoleń. 

Do realizacji wspólnej wizji wykorzystuje-
my dziś zarówno środki własne, jak i unijne. 
Stąd właśnie tak intensywne starania, z naszej 
urzędniczej strony, o objęcie całego obszaru 
miasta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, by w dłuższej perspekty-
wie uniemożliwić prowadzenie jakiejkolwiek 
działalność uciążliwej, bądź niebezpiecznej 
ekologicznie dla mieszkańców miasta. Stąd 
też nasze starania, by każda dzielnica i osiedle 
w mieście – bez względu na status społeczny 
mieszkańców – były objęte pełną rewitalizacją 
społeczno-gospodarczą, co w wielu miej-
scach da się już bez trudu zauważyć. Dlatego 
głównym priorytetem naszych działań jest to, 
by przeznaczyć do dyspozycji mieszkańców 
i przedsiębiorców tereny pod inwestycje, dające 
miejsca pracy lub nowe mieszkania.

Piszę o tym wszystkim, bo wiem, jak ważna 
dla wielu mieszkańców jest rzetelna informa-
cja na temat tego, jakie działania, i z jakiego 
powodu, są podejmowane w naszym mieście. 
Przy tej okazji, oddając w Państwa ręce kolejny 
numer „Głosu Miasta”, możemy przybliżyć 

Państwu kolejne projekty inwestycyjne, które 
z pewnością będą miały ogromny wpływ na 
przyszłość naszej gminy. Należy do nich bez 
wątpienia sprzedaż terenów inwestycyjnych 
w Michałkowicach oraz utworzenie na terenach 
byłej Walcowni Rur Jedność nowoczesnej dziel-
nicy biznesowej. Ufam, że skierowanie rozwoju 
miasta na tory współpracy z innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami, które chcemy przyciągnąć 
do Siemianowic Śląskich, zwiększy szansę na 
zatrudnienie młodego pokolenia mieszkań-
ców naszego miasta. Tym zaś, którzy właśnie 
wchodzą w dorosłe życie, mierząc się z eg-
zaminem maturalnym, życzę połamania piór 
i jak najlepszych wyników końcowych. Z kolei 
absolwentom siemianowickich szkół podsta-
wowych, życząc powodzenia na egzaminach, 
polecam lekturę informatora „Superedukacja 
2021”. Mam nadzieje, że spośród kilkudziesię-
ciu możliwych ścieżek rozwoju, dostępnych 
w ofercie sześciu szkół, każdy z Was znajdzie 
coś najlepszego dla siebie. 

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

4 maja br. ruszył siemianowicki Punkt Po-
wszechnych Szczepień. Zlokalizowany jest 
w przekształconym i zaadaptowanym  na te 
potrzeby Kompleksie Sportowym MICHAŁ 
przy ulicy Orzeszkowej 1. Zgodnie z rządowymi 
założeniami, na chwilę obecną, w punkcie tym 
mogą się szczepić wyłącznie osoby posiadające 
skierowanie na szczepienie. W praktyce, aby je 
uzyskać, wystarczy wykorzystać jedną z kilku 
możliwych opcji:

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH JUŻ DZIAŁA

 zadzwonić na całodobową i bezpłatną  
infolinię 989,
 zarejestrować się elektronicznie  
poprzez e-Rejestrację, dostępną 
na pacjent.gov.pl,
 skontaktować się telefonicznie 
z miejskim punktem rejestracji 
szczepień, czynnym od poniedziałku 
do piątku w godz 8.00 – 16.00 pod 
numerem 500 224 130,
 wysłać SMS na nr 664-908-556 lub  
880-333-333 o treści: SzczepimySie.

PIOTR KOCHANEK
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Personel medyczny apeluje do wszystkich, 
którzy są zarejestrowani na szczepienie w PSP, 
aby mieli ze sobą wypełniony tzw. kwestio-
nariusz wstępnego wywiadu przesiewowego 
oraz zgłaszali się do punktu szczepień zgodnie 
z godziną przypisaną podczas rejestracji. To 
w dużym stopniu usprawni pracę medyków, 
a tym samym pozwoli na skrócenie cza-
su oczekiwania w kolejce na zaszczepienie.

Kwestionariusz znajdą Państwo na stronie 
www.siemianowice.pl w aktualnościach.       

   RJ

DZISIAJ KREUJEMY 
PRZYSZŁĄ POZYCJĘ MIASTA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
Zgodnie z planem przebiega budowa połączenia drogowego 
pomiędzy ulicą Stara Katowicka, a ulicami Konopnickiej i Matejki, 
które ułatwi skomunikowanie rejonu Hugo z pozostałą częścią 
miasta. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają nowe połączenie 
samochodowe, rowerowe i piesze.

Jak informuje Wydział Infrastruktury Drogowej, w ostatnim 
czasie na łączniku wykonano zabudowę warstw konstrukcyjnych 
jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika. W miejscu skrzyżowania 
z ulicami: Stara Katowicka, Konopnickiej i Matejki położono 
pierwsze warstwy asfaltu. W następnej kolejności zostanie 

ułożona ostatnia warstwa ścieralna nawierzchni. Oprócz tego 
wybudowano kanał technologiczny oraz oświetlenie. Wyko-
nano też kanalizację deszczową. Przypomnijmy, że termin 
zakończenia budowy nowego łącznika przewidziano na koniec 
czerwca bieżącego roku. W ramach inwestycji powstanie 
jezdnia o długości około 400 m, chodniki, ścieżka rowerowa 
oraz oświetlenie. Koszt budowy drogi wyniesie około 2,7 mln 
zł i zostanie w 75 % dofinansowana ze środków pochodzących 
z tzw. Funduszu Dróg Samorządowych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Jeszcze w maju planowane jest rozpoczęcie pierwszych te-
gorocznych inwestycji drogowych, związanych z wymianą 
nawierzchni dróg i chodników oraz budową nowych miejsc 
postojowych. Zostaną one wykonane z budżetu obywatelskiego, 
w ramach zadania pn. „Budowa miejsc postojowych, parkingów 
oraz modernizacja chodników i ulic w mieście w wybranych 
lokalizacjach”. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu 
umów prace remontowe obejmą:

 wymianę nawierzchni chodnika przy ulicach Grunwaldzkiej 6 
i Jagiełły 1,

FINAŁ BUDOWY ŁĄCZNIKA DROGOWEGO CORAZ BLIŻEJ

 budowę chodnika przy ulicy Jagiełły 27-31,
 wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Niepodległości 58,
 wymianę nawierzchni jezdni przy ulicy Niepodległości 58,
 wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Reymonta 10-12, 
46-56 oraz Szymanowskiego 2,

 wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Wróblewskiego 71,
 wymianę nawierzchni chodnika oraz budowę chodnika przy 
ulicy Zgrzebnioka 25 i 38-40.
Oprócz tego w ramach powyższego zadania zaplanowano 

wymianę nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 

BUDŻET OBYWATELSKI – 
WKRÓTCE REALIZACJA NOWYCH ZADAŃ DROGOWYCH

Na przełomie maja i czerwca nastąpi wiosenne 
ożywienie w miejskich inwestycjach. Już teraz 
podpisywane są pierwsze umowy na realizację 
zadań inwestycyjnych przewidzianych w bu-
dżecie miasta na 2021 rok. Natomiast kolejne 
przetargi czekają na rozstrzygnięcie.
Poprawa efektywności energetycznej w bu-
dynkach będących własnością miasta Siemia-
nowice Śląskie – etap 4. 
Przedmiotem przetargu jest wykonanie 
głębokiej termomodernizacji czterech bu-
dynków mieszkalnych, znajdujących się 
w Siemianowicach Śląskich przy ulicach 
Sienkiewicza 6, Sobieskiego 9, Fabrycznej 
1 oraz Śmiłowskiego 12. Inwestycja zakłada 
m.in. wymianę stolarki drzwiowej wejściowej 
do budynku i częściowej wymiany stolarki 
okiennej, wykonanie izolacji pionowej ścian 
i izolacji pionowej ścian fundamentowych 
do wysokości cokołu, remont dachu wraz 
z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien, 
wykonanie nowych parapetów i oświetlenia 
zewnętrznego budynków. Inwestycja zo-
stanie dofinansowana ze środków unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020.

INWESTYCJE MIEJSKIE NABIERAJĄ TEMPA –  
PRZETARGI NA NOWE INWESTYCJE

„Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecz-
nej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV”
Przedmiotem zamówienia jest remont 36 lokali 
mieszkalnych (pustostanów), zlokalizowanych 
w kilkudziesięciu budynkach na terenie całego 
miasta, m.in. w dzielnicach: Hugo, Huta Laura, 
Centrum i Nowy Świat. Zakres planowanych 
prac budowlanych obejmie: wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, remont ścian, sufitów 
i podłóg, wymianę instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej i instalacji elektrycznej oraz wykonanie 
ogrzewania. Inwestycja zostanie dofinansowa-
na ze środków unijnych, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020.

Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach 
dróg powiatowych – ulica Katowicka w Siemia-
nowicach Śląskich

Zamówienie dotyczy wymiany nawierzchni 
ulicy Katowickiej, na całej długości. Zakres ro-
bót drogowych obejmie w szczególności: fre-
zowanie istniejących nawierzchni, wykonanie 
lub uzupełnienie podbudowy z kruszywa, za-
budowanie i regulację krawężnika drogowego 
oraz obrzeży chodnikowych, wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni i chodników oraz regulację 
urządzeń infrastruktury technicznej. Zadanie 
zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”, przy ulicy 
Matejki 5
Zakres prac budowlanych obejmie: rozbiórkę 
istniejącej nawierzchni boiska sportowego 
wraz z demontażem jego wyposażenia, bu-
dowę muru oporowego, budowę boiska z na-
wierzchnią poliuretanową do gry w siatkówkę, 
piłkę ręczną, koszykówkę i minipiłkę nożną, 
wykonanie drenażu boiska, budowę nowych 
i przebudowę istniejących nawierzchni utwar-
dzonych w postaci dojść, wykonanie ogrodzenia 

boiska oraz montaż piłkochwytów, montaż 
wyposażenia sportowego boiska i elementów 
małej architektury, a także instalację monito-
ringu boiska. Zadanie zostanie dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy, pomiędzy ulicą Stawową 18 
a ulicą Wyzwolenia 19
Zadanie realizowane będzie w trybie „zapro-
jektuj-wybuduj”, a zakres prac budowlanych 
będzie obejmował m.in. wykonanie 20 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych 
wraz z drogą dojazdową i chodnikiem, zago-
spodarowanie strefy zabawowo-rekreacyjnej, 
wykonanie oświetlenia strefy zabawowo-
-rekreacyjnej oraz wymianę dwóch słupów 
oświetleniowych z oprawami, wykonanie 
nasadzeń oraz uporządkowanie terenu wraz 
z obsianiem trawą. Inwestycja zostanie wy-
konana w ramach Budżetu Obywatelskie-
go 2021.

Bieżące informacje dotyczące ogłaszanych 
zamówień publicznych dostępne są w siemia-
nowickim Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej www.siemianowice.pl.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

25-35 wraz z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż odcin-
ka drogi oraz utwardzenie dojazdu do wielostanowiskowego 
szeregu garaży zlokalizowanych przy ul. Michałkowickiej. 
Zmodernizowana zostanie również nawierzchnia ulic na Ptasim 
Osiedlu, w tym ulice: Skowronków, Kosów, Drozdów, Słowików 
i Czeladzka – od ul. Stara Szosa do ul. Żurawiej.

Na realizację robót budowlanych wykonawca będzie miał – 
w zależności od zadania – 60-90 dni od podpisania umowy.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
(KSSE) zostanie strategicznym partnerem 
urzędu miasta w sprzedaży nowych tere-
nów inwestycyjnych Siemianowic Śląskich, 
oferowanych pod szyldem Strefa 333. Ce-
lem wytyczonym przez obie strony poro-
zumienia, które będzie zawarte w maju br. 
jest znalezienie najlepszego dla rozwoju 
miasta operatora nowej biznesowej dziel-
nicy miasta, która powstanie na styku gra-
nicy administracyjnej z Chorzowem. 

O sukcesie większości przedsięwzięć mających 
na celu zbycie terenów inwestycyjnych danego 
miasta, decyduje wiele czynników, na które 
samorząd nie ma bezpośredniego wpływu. 
Są jednak wśród nich takie, bez których nie 
sposób myśleć o budowaniu przewagi konku-
rencyjnej na rynku gminnych nieruchomości, 
dedykowanych biznesowi na Śląsku. Pierwszym 
z takich determinantów sukcesu jest posiadanie 
wiarygodnego partnera, będącego przedsta-
wicielem interesów gminy w ogólnopolskim 
i międzynarodowym świecie biznesu. Wyniki 
zakończonego właśnie w UM konkursu ofert, 
wskazują, że takim partnerem w urynkowieniu 
terenów Strefy 333, będzie KSSE. 

Powszechnym kryterium, przyjmowanym 
zarówno przez polskie, jak i zagraniczne firmy, 
przy wyborze lokalizacji pod nowe inwesty-
cje, są nie tylko dogodna lokalizacja, dostęp 
do rynków zbytu, czy łatwość w rekrutacji 
załogi, ale też – jeśli nie przede wszystkim 
– tzw. dobry „samorządowy klimat”. Sprowa-
dza się on w praktyce do tego, że potrzeby 
przedsiębiorców i inwestorów są traktowane 
przez urzędników priorytetowo. O tym z kolei, 
czy w danym mieście taki przyjazny klimat 
jest, nie świadczą materiały marketingowe 
przygotowane przez same gminy, ale reko-

mendacje ze strony przedsiębiorców, którzy 
już działają na terenie miasta. Równie silnym 
argumentem umacniającym ofertę danego 
samorządu jest bezpośrednia rekomendacja 
oraz zaangażowanie podmiotu gospodar-
czego o uznanej w świecie biznesu renomie, 
do których KSSE bez wątpienia należy. Tak 
więc, współpraca samorządu z partnerem, 
którego portfolio zawiera wiele projektów, 
dzięki którym kilkadziesiąt przedsiębiorstw 
polskich i zagranicznych ulokowało swoje sie-
dziby w specjalnych strefach inwestycyjnych, 
może być w przypadku naszej oferty kluczowa. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom poten-
cjalnych inwestorów, siemianowicki samorząd, 
zadbał już o pierwsze twarde argumenty,, mo-
gące przemawiać na korzyść inwestycji właśnie 
w naszym mieście.  

Na pierwszym miejscu jest sama lokalizacja-
Strefa 333 ma się znajdować w bezpośrednim 

URZĄD POZYSKAŁ STRATEGICZNEGO  
PROMOTORA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

sąsiedztwie działającego już przy ulicy Rozwo-
jowej Śląskiego Parku Biznesu. Kolejnym atutem 
są zaplanowane już inwestycje infrastruktural-
ne, tworzące bezpośrednie połączenie z Drogą 
Krajową 94 i obwodnicą łączącą krajówkę ze 
Strefą 333 i ulicą Siemianowicką, znajdującą się 
w południowej części miasta na granicy z Cho-
rzowem. Całość natomiast już dziś jest oddalona 
zaledwie o 9 km od autostrady A1.  W tym całym 
pakiecie zalet i korzyści kluczowym elementem 
jest jednak krótki czas wydawania decyzji admi-
nistracyjnych dla przyszłych inwestorów. Już dziś 
bowiem miasto może się pochwalić zakończony-
mi inwestycjami międzynarodowych firm, których 
obsługa ze strony Biura Obsługi Inwestora, Biura 
Budownictwa i innych merytorycznych komórek, 
trwała rekordowo krótko.

Przed zawiązaniem formalnej współpracy 
poprosiliśmy o kilka słów komentarza przed-
stawicieli obu stron porozumienia. 

 - W założeniu przyjętym przez nasz sa-
morząd, Strefa 333 ma być obszarem innowacji 
biznesowo-technologicznych, dającym nowe 
miejsca pracy i pozycjonującym Siemianowice 
Śląskie wśród nowoczesnych miast naszej 
aglomeracji - mówi Rafał Piech, prezydent 
Siemianowic Śląskich, współinicjator utwo-
rzenia Strefy.

Janusz Michałek, prezes KSSE dodaje 
z kolei, że: - Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna zawsze dąży do tego, by tereny 
powierzone jej przez gminy, miały szansę na 
dynamiczny rozwój. Jestem przekonany, że 
poprzez połączenie potencjału urzędnicze-
go zespołu Siemianowic Śląskich, ambitnie 
postawionej poprzeczki przez prezyden-
ta miasta i dużemu doświadczeniu KSSE, 
stworzymy unikalną przestrzeń biznesową 
na mapie aglomeracji Śląska.

PIOTR KOCHANEK

ŚCIEŻKA ROWEROWA W MICHAŁKOWICACH  
NA UKOŃCZENIU

Trwa budowa ostatniej, czwartej, ścieżki rowe-
rowej, której trasa biegnie na terenie dzielnicy 
Michałkowice. Jest ona elementem drugiego 
etapu zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie 
mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla 
wykorzystujących rower w mieście Siemiano-
wice Śląskie”.

Trasa o długości 2,33 km będzie przebiegała 
wzdłuż ulic: Michałkowickiej 47, Michałko-
wickiej 105 (budynek Urzędu Miasta) oraz 
Wyzwolenia do ulicy Tarnogórskiej. 

– Obecnie na ścieżce nr 4 trwają roboty bu-
dowlane, obejmujące odcinek od ul. Tarno-
górskiej do ulicy Towarowej. Przygotowywana 
jest podbudowa konstrukcyjna, trwa również 
układanie nawierzchni z kostki betonowej 
bezfazowej koloru czerwonego. W następnej 
kolejności zostanie wykonana nawierzchnia 
odcinka, prowadzącego od ulicy Towarowej 
do połączenia z ciągiem pieszo-rowerowym 
w rejonie budynku urzędu miasta przy ulicy 
Michałkowickiej 105.

Rozbudowa siemianowickiej sieci dróg rowero-
wych odbywa się przy wsparciu środków unijnych, 
pozyskanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Inwestycja obejmuje m.in. budowę 
około 10 kilometrów ścieżek rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, komunikujących 
ze sobą główne dzielnice miasta. Zakończenie 
wszystkich prac budowlanych zaplanowano na 
miesiąc lipiec 2021 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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16 kwietnia br. Towarzystwo Finansowe Si-
lesia sp. z o.o., dotychczasowy główny wie-
rzyciel majątku po likwidowanych Walcowni 
Rur Jedność i Walcowni Rur Silesia, wzięło 
udział w licytacji komorniczej. Jej finał za-
kończył się dla towarzystwa zwycięsko, co 
oznacza, że nowy właściciel przejmie, po 
zatwierdzeniu przez sąd, blisko 21,5 hek-
tary terenów oraz ponad 66 tysięcy me-
trów kwadratowych powierzchni hal. Urząd 
i Rada Miasta już teraz wyszły naprzeciw 
przyszłym inwestycjom. 

Obecnie wynik licytacji czeka na formal-
ne uprawomocnienie, co nie zmienia faktu, 
że przedstawiciele zarządu nowego właściciela, 
pracują już nad projektem rewitalizacji całe-
go kompleksu przemysłowego i utworzeniem 
na tym terenie „Śląskiego Centrum Biznesu 
i Technologii”. Strategicznymi partnerami w tym 
przedsięwzięciu będą Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie. Pierwszy z wymienio-

nych podmiotów przyjął już, na mocy umowy 
zawartej w obecności prezydenta miasta, rolę 
partnera odpowiedzialnego za komercjalizację 
terenów i pozyskanie kluczowych inwestorów 
lub najemców. Urząd miasta z kolei zaangażo-
wał się w stworzenie przyjaznych warunków 
do pozyskania przez nowego właściciela te-
renu funduszy zewnętrznych, wpisując tereny 
po byłych  walcowniach do obszaru objętego 
Lokalnym Programem Rewitalizacji. Wprowa-
dzenie, decyzją Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 
br., uproszczonej karty projektu pn.„Śląskie 
Centrum Biznesu i Technologii (przedsięwzięcie 
rewitalizacyjno-rozwojowe w obrębie budynków 
poprzemysłowych w dzielnicy Srokowiec)”, 
umożliwi de facto nowym właścicielom ubie-
ganie się o środki finansowe z unijnych, mi-
nisterialnych lub regionalnych programów 
rewitalizacyjnych. Przykładem tego, jakie ko-
rzyści może przynieść wpisanie do LPR danego 
obszaru, może być dzisiejszy Pałac Inspiracji 
(dawniej Donnersmarcków), zlokalizowany 
w Parku Miejskim dzielnicy Centrum, którego 

ruiny nie miałyby szans na tak spektakularną 
rewitalizację oraz pozyskanie dotacji przez 
właścicieli, gdyby nie włączenie terenów tego 
kompleksu do mapy siemianowickiego LPR na 
lata 2016-2022. Jeśli przyjąć, że tandem TF 
Silesia i KSSE skutecznie wykorzysta, formalne 
warunki stworzone właśnie przez siemianowicki 
samorząd, możemy liczyć, że w najbliższych 
latach na terenie naszego miasta powstanie 
nowa subdzielnica biznesowa o charakterze 
produkcyjno-usługowym i logistycznym. 

Łatwo się domyślić, że dzięki temu powstanie 
w mieście wiele nowych miejsc pracy. Zda-
niem Prezes zarządu TF Silesia, Jadwigi Dyktus, 
to scenariusz, który będzie wymagał dużego 
wysiłku i nakładów do jego realizacji: - Projekt 
Śląskiego Centrum Biznesu i Technologii stwo-
rzy korzystne środowisko do rozwoju przedsię-
biorczości, jak również zaktywizuje i przywróci 
wartość zdegradowanego terenu przemysłowe-
go, zgodnie z ideą sprawiedliwej transformacji 
i strategią „Zielonego Śląska”. Utworzenie no-
wych miejsc pracy – dodaje – umożliwi z kolei 
przekwalifikowanie i zatrudnienie pracowników 
sektora węglowego, w związku z planowanym 
procesem dekarbonizacji. 

Przedstawiciele spółki podkreślają też często 
w publicznych wypowiedziach, że celem TF Silesia 
jest wzmocnienie potencjału śląskich przedsię-
biorstw na rzecz nowoczesnej gospodarki i eko-
systemu innowacji, w przekonaniu, że planowane 
inwestycje i projekty biznesowe na tym terenie będą 
miały pozytywny wpływ na lokalną społeczność 
Siemianowic Śląskich.   PIOTR KOCHANEK

KOLEJNY KROK TF SILESIA W KIERUNKU 
PRZEJĘCIA WALCOWNI RUR JEDNOŚĆ
- MIASTO WSPARŁO PRZYSZŁE INWESTYCJE NOWYMI WPISAMI DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

RUSZYŁA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ –  
UTRUDNIENIA W RUCHU NA ULICY WIEJSKIEJ I KOŚCIELNEJ
Rozpoczęły się prace związane z budową nowej kanalizacji 
deszczowej w dzielnicach: Przełajka, Michałkowice i Centrum. 
To spora inwestycja, która pomoże dostosować nasze miasto do 
zmieniających się warunków klimatycznych, a także rozwiąże 
problem lokalnych podtopień, spowodowanych intensywnymi 
opadami. W związku z modernizacją w najbliższych miesiącach 
możemy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym, m.in. 
na ulicach Wiejskiej i Kościelnej.

Jak poinformował Wydział Infrastruktury Technicznej, w lutym 
2021 na os. Krucza rozpoczęły się prace budowlane, których za-
kończenie przewiduje się na przełomie sierpnia i września 2021 r.

Od 19 kwietnia 2021 roku roboty budowlane prowadzone są na 
ulicy Wiejskiej. W związku z tym wprowadzono tam tymczasową 
sygnalizację świetlną oraz ruch wahadłowy. Z kolei w okresie 
wakacji, na krótkim odcinku przewidziano czasowe zamknięcie 
drogi. Prace potrwają do końca września i będą wykonywane 
według następującego harmonogramu:

 1. ul. Wiejska 22 do 31B – w dniach 19.04 – 23.04
 2. ul. Wiejska 31B do ul. Żniwna – w dniach 23.04 – 21.05
 3. ul. Żniwna do Wiejska 61 – w dniach 21.05 – 22.06
 4. ul. Wiejska 111 za Rzeczną do Wiejska 125 – w dniach 17.05 – 22.06
 5. ul. Wiejska 125 do ul. Wiejska 141 – w dniach 22.06 – 15.07

 6. ul. Wiejska 141 do 159 – w dniach 15.07 – 08.08
 7. ul. Wiejska 159 do 170 – w dniach 08.08 – 30.08
 8. ul. Wiejska 170 do 194 – w dniach 30.08 – 30.09
Co więcej, na początku maja 2021 r. ekipy budowlane przy-

stąpiły do robót na ulicy Kościelnej. Prace potrwają do września 
2021 r. i będą wiązały się z takimi utrudnieniami drogowymi, 
jak ruch wahadłowy.

Projekt pn.„Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową 
systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie” re-
alizowany jest w rejonie Przełajki, Michałkowic i Centrum. W ramach 
przedsięwzięcia w 2019 roku zostały wykonane prace związane 
z budową kolektora deszczowego, zasilającego stawy Rzęsa. W la-
tach 2021-2022 powstanie 10 kilometrów nowej sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z urządzeniami związanymi z podczyszczeniem 
wód opadowo-roztopowych oraz trzy zbiorniki retencyjne – dwa 
na Przełajce, które oprócz retencji będą pełniły rolę zbiorników 
ppoż. i jeden na michałkowickim os. Budryka.

Inwestycja umożliwi prawidłowe odprowadzanie wód opa-
dowych i roztopowych w powyższych lokalizacjach. Natomiast 
dzięki budowie zbiorników retencyjnych zatrzymamy wodę 
w mieście, a zmagazynowana deszczówka, zostanie wyko-
rzystana m.in. do podlewania miejskich terenów zielonych. 

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych, 
pozyskanych w wysokości 19 466 711,20 zł z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt całości 
inwestycji oszacowano na kwotę: 27 971 676,20 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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TAKĄ KARĘ MOŻE OTRZYMAĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, JEŻELI ZOSTANIE  
UZNANY ZA POSIADACZA ODPADÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 

W połowie kwietnia br. Wydział Rozwoju Miasta siemianowickie-
go magistratu, miał okazję przedstawienia przed międzynaro-
dowym forum swojego samorządowego portfolio w dziedzinie  
efektywności energetycznej, zrównoważonej mobilności oraz 
zrównoważonego planowania urbanistycznego. Celem konfe-
rencji MULTIPLY – Big European Exchange było przedstawienie 
na wirtualnym forum samorządów państw członkowskich Unii 
Europejskiej najlepszych praktyk inwestycyjnych, opartych o idee 
zrównoważonego rozwoju. Siemianowicka prezentacja zrealizo-
wanych projektów został przyjęta pozytywnie, co skłoniło naszą 
redakcję do przybliżenia części portfolio zrealizowanych zadań 
na łamach aktualnego numeru „Głosu Miasta”. 

1. Kluczowym w naszej prezentacji było zbiorcze zestawie-
nie zadań, dzięki którym Siemianowice Śląskie sukcesywnie 
zwiększają swoją efektywność energetyczną, realizując zadania 
i inwestycje w różnych obszarach. Począwszy od termomoderni-
zacji budynków użyteczności publicznej, budynków jedno- i wie-
lorodzinnych, poprzez sukcesywną wymianą nieekologicznych 
źródeł ciepła, na wymianę oświetlenia ulicznego na bardziej 
ekologiczne. Nie bez znaczenia był również wolumen kilome-
trów ścieżek rowerowych wybudowanych w mieście, który dziś 
stawia nas w ścisłej czołówce miast regionu i województwa. 

2. Kolejnym elementem, uznanym przez uczestników konferen-
cji za godny implementacji w innych miastach, jest stworzenie 
przez siemianowicki urząd miasta warunków sprzyjających 

tworzeniu w przyszłości farm fotowoltaicznych i innych przed-
sięwzięć, mających na celu produkcję ekologicznej energii.

3. Najbardziej spektakularna dla odbiorców była rewitalizacja 
tak licznych obszarów i obiektów rekreacyjno-przyrodniczych, 
znajdujących się w Siemianowicach Śląskich. - W mieście, 
które nadal w powszechnej opinii, powinno straszyć swoim 
postindustrialnym charakterem. Dziś jednak – zdaniem uczest-
ników konferencji – zamiast straszyć, w wielu miejscach coraz 
bardziej – przypomina miejscowość turystyczną.

Mieszkańcy naszego miasta nadal mogą się przyczyniać 
do jego zrównoważonego rozwoju, zwiększania efektywności 
energetycznej i obniżania poziomu niskiej emisji. Korzystając 
z dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz ze wsparcia meryto-
rycznego siemianowickich urzędników, pomagających wypełnić 
wnioski dotacyjne o środki finansowe z puli Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

PIOTR KOCHANEK

Precyzuje to art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o od-
padach z dnia 14 grudnia 2012 r., który za 
posiadacza odpadów rozumie ich wytwórcę 
lub osobę fizyczną prawną oraz jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, będącą w posiadaniu odpadów. 
Tym samym domniemywa się, że włada-
jący powierzchnią ziemi jest posiadaczem 
odpadów znajdujących się na terenie nie-
ruchomości. Nie bez znaczenia jest również 
to, że zarówno ustanawiający użytkowanie 
oraz dzierżawca są zobowiązani zamieścić 
w umowie oświadczenie, że są świadomi tzw. 
odpowiedzialności solidarnej (art. 12 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie), która 
obliguje do usunięcia przyczyn wpływających 
na zagrożenie środowiskowe.

OD 10 TYSIĘCY DO NAWET 1 MILIONA ZŁ – 
TYLE „KOSZTUJE” NIELEGALNE SKŁADOWANIE ODPADÓW

Z RATUSZA

Z RATUSZA

W ostatnich miesiącach zintensyfikowa-
no działania związane z przeciwdziałaniem 
nielegalnej gospodarce odpadami w skali 
całego kraju. Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Katowicach ma w rękach 
skuteczne narzędzie w postaci art. 194 ust. 

4 ustawy o odpadach, które w przypadku 
ujawnienia nieprawidłowości związanych 
z gromadzeniem czy przetwarzaniem od-
padów, pozwala na nałożenie kary pieniężnej 
nie mniejszej niż 10 tys. zł. W skrajnych przy-
padkach może ona wynosić nawet 1 mln zł.

- Od początku 2020 do kwietnia bieżącego 
roku wszczęliśmy dwadzieścia trzy postępo-
wania administracyjne za naruszenia, pole-
gające na przetwarzaniu odpadów w naszym 
regionie bez wymaganego zezwolenia – mówi 
Małgorzata Zielona, rzecznik prasowy Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach. - Wydaliśmy również 17 decyzji 
wymierzających kary pieniężne w kwotach od 
10 000 zł do 200 000 zł – dodaje.

Dlatego od dłuższego czasu przypominamy 
i uczulamy mieszkańców Siemianowic Śląskich, 

którzy decydują się na współpracę z przedsiębior-
cami, by wnikliwie i skrupulatnie „prześwietlali” 
swoich wspólników. Zwłaszcza, jeżeli ci prowadzą 
jakąkolwiek działalność, związaną z odpadami. 
W październiku ubiegłego roku ponad stu siemia-
nowickich przedsiębiorców, dzierżawców i wła-
ścicieli gruntów otrzymało pisma, przypominające 
o zagrożeniach płynących z pobieżnej weryfikacji 
tych, którym udostępniają swoje tereny.

Wszelkie informacje, które pomogą nam unik-
nąć kosztownej „współodpowiedzialności” można 
znaleźć w Bazie Danych Odpadowych (BDO 
– baza danych o produktach i opakowaniach 
oraz gospodarce odpadami), w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Śląskiego, a także 
w Biurze Gospodarki Odpadami siemianowickiego 
magistratu (tel. 32 760 53 75).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

1

2

3

fo
t. 

ar
ch

.U
M

KONFERENCJA EUROPEJSKA DOBRYCH PRAKTYK 
SAMORZĄDOWYCH – SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
SŁUŻYŁY ZA PRZYKŁAD 
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„W dobrej szkole uczysz się marzyć.”
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego

„Mateja, jesteś u siebie”
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki

Klasa medyczno – ratowniczo – przyrodnicza

Klasa psychologiczno – językowa 

Klasa włosko - rekreacyjna

Grupa biologiczno-chemiczna

Grupa architektoniczno-urbanistyczna

Adres:
ul. Wyspiańskiego 5, 
41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon:
+48 32 228 21 47
e-mail kontaktowy:
sekretariat@sniadek.com

Adres:
ul. Leśna 1, 
41 – 100 Siemianowice Śląskie
Telefon:
+48 32 220 02 36
e-mail kontaktowy:
sekretariat@mateja.edu.pl

Zajęcia pogłębiające wiedzę oraz umiejętności z zakresu 
nowych mediów, komunikacji, dziennikarstwa i reklamy. 
Uczestnictwo w spotkaniach z ludźmi kultury, nauki i me-
diów oraz lekcjach medialnych, muzealnych i filmowych. 
Odwiedzanie kin, teatrów i galerii sztuki, a także pogłębianie 
wiedzy z zakresu reklamy, Public Relations, retoryki, autopre-
zentacji i wystąpień publicznych. Uczniowie biorą udział 
w ważnych wydarzeniach kulturalnych na Śląsku, redagują 
strony internetowe, należą do koła fotograficznego oraz 
tworzą spektakle teatralne i własną muzykę.

Klasa prawniczo-dziennikarska jest świetnym wyborem 
dla uczniów, którzy mają wszechstronne uzdolnienia 
humanistyczne. Z jednej strony kształtuje logiczne 
myślenie i sprawne poruszanie się w gąszczu zawiłych 
przepisów, z drugiej uczy obserwowania i opisywania 
otaczającego świata.

Atutem nauki w tej klasie jest starannie przygotowane 
zaplecze: wsparcie merytoryczne pracowników nauko-
wych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Pałacu 
Młodzieży w Katowicach, standard pracowni przyrod-
niczej i laboratorium, w tym: dygestorium laborato-
ryjne, mikroskop cyfrowy, profesjonalne stanowiska 
laboratoryjne i najnowsze technologie informacyjne. 
To wybór dla tych wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje 
uzdolnienia i pasje w zakresie przedmiotów przyrod-
niczych i związać z nimi swoją akademicką przyszłość.

Dedykowana wszystkim, którzy chcą zdobyć pod-
stawowe przygotowanie merytoryczne i praktyczne, 
niezbędne w akademickiej przyszłości. Jej atutem 
warsztatowym jest nawiązana współpraca z Instytutem 
Historii Sztuki i Ochrony Zabytków w Krakowie.
Jeśli chcesz w przyszłości kształtować wspólnoty 
i zmieniać obcych w sąsiadów, projektować nową 
jakość i tworzyć przyjazne, ekologiczne przestrzenie 
to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. 

Profil dla uczniów mających zdolności lingwistyczne, 
zainteresowanych nauką na kierunkach filologicznych 
w kraju, planujących naukę na uczelniach zagranicznych 
oraz chcących płynnie władać co najmniej jednym 
językiem obcym.

Uczniowie poznają w teorii i praktyce zasady udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów 
resuscytacyjnych. Zdobywają solidną wiedzę z zakresu 
biologii, chemii i świata medycyny dzięki m.in. współ-
pracy warsztatowej ze Szpitalem Miejskim. Zapoznają 
się także z podstawowymi zadaniami zintegrowanego 
systemu ratownictwa przez zajęcia w siedzibie służb 
ratunkowych i współpracę z WOPR, WPR, GOPR i strażą 
pożarną. W edukacji przyrodniczej pomocne są wyciecz-
ki w miejsca przyrodniczo cenne i udział w projektach 
proekologicznych oraz warsztatach tematycznych. 

Przygotowanie do studiów na kierunkach psycholo-
gicznych, rozwój umiejętności zarządzania emocjami 
i radzenia sobie ze stresem, doskonalenia komunikacji, 
pracy w zespole oraz posługiwania się językiem an-
gielskim. Promowanie postaw otwartości i tolerancji, 
rozpoznawanie i definiowanie podstawowych proble-
mów różnic kulturowych, rozwój kompetencji radzenia 
sobie w środowisku obcym językowo i kulturowo.

Przygotowanie do studiów na kierunkach filologicznych 
ze szczególnym uwzględnieniem języków krajów base-
nu Morza Śródziemnego (drugi język: język włoski), roz-
wój kompetencji lingwistycznych i międzykulturowych 
(umożliwiają nie tylko zrozumienie obcego języka, ale 
i kontekstu kulturowego), doskonalenie umiejętności 
posługiwania się językiem obcym w praktyce. Wstęp-
ne przygotowanie do podjęcia pracy w dynamicznie 
zmieniającym się i coraz bardziej zróżnicowanym 
sektorze turystyki i rekreacji, kształtowanie potrze-
by aktywnego uczestnictwa w dorobku kulturowym 
i kulturalnym Europy.

Przedmioty rozszerzone: 
język polski, historia, język angielski. 
Innowacja pedagogiczna: grafika komputerowa. 
Drugi język obcy: hiszpański lub niemiecki lub włoski.

Przedmioty rozszerzone: 
język polski, historia, trzecie dodatkowe rozszerzenie 
dla chętnych - j. angielski

Przedmioty rozszerzone: 
biologia, chemia

Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, geografia

Przedmioty rozszerzone: 
język angielski, język niemiecki lub hiszpański

Języki obowiązkowe:
język angielski, język niemiecki lub hiszpański

Języki obowiązkowe:
język angielski, język niemiecki lub hiszpański

Języki obowiązkowe:
język angielski, język niemiecki lub hiszpański

Dodatkowe zajęcia uzupełniające:
edukacja prawna, edukacja medialna, retoryka, warsztaty fotograficzne 

Dodatkowe zajęcia uzupełniające:
eko-człowiek - żywienie i dietetyka, zdrowy styl życia, ekologia i ochrona 
środowiska, EKO zajęcia laboratoryjne, certyfikowany kurs pierwszej pomocy

Dodatkowe zajęcia uzupełniające:
warsztaty tłumaczeniowe, język biznesu 
i komunikacja międzykulturowa

Dodatkowe zajęcia uzupełniające:
historia architektury, rysunek odręczny, urbanistyka, podstawy projektowania:rysunek techniczny 
i podstawy pracy w programach graficznych – m.in. ArchiCAD, certyfikowany kurs „Kształtowa-
nie przestrzeni”

Przedmioty rozszerzone: 
biologia, chemia, geografia.
Innowacja pedagogiczna: ratownictwo. 
Drugi język obcy: hiszpański lub niemiecki lub włoski.

Przedmioty rozszerzone: 
biologia, wos, język angielski. 
Innowacja pedagogiczna: psychologia. 
Drugi język obcy: hiszpański lub niemiecki lub włoski.

Przedmioty rozszerzone: 
geografia, historia, język angielski. 
Innowacja pedagogiczna pt. „Włochy wzdłuż i wszerz”. 
Drugi język obcy: włoski.

Klasa medialno – artystyczna 

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Klasa prawniczo-dziennikarska

Klasa EKO-LOGICZNA

Klasa językowa
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„Nauka, Sport, Rozrywka”
V Liceum Ogólnokształcące  

z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Sportowych

„PRZEJDŹ DO MERITUM – TU JESTEŚ KIMŚ!”
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM”

Adres:
Mikołaja 3, 
41-106 Siemianowice Śląskie
Telefon:
+48 32 220 08 00
e-mail kontaktowy:
sekretariat@zss-siemianowice.pl

Adres:
ul. Katowicka 1, 
41 – 100 Siemianowice Śląskie
Telefon:
+ 48 32 229 09 14
e-mail kontaktowy:
meritum@zstiomeritum.edu.pl

III Liceum Ogólnokształcące zaprasza do prowadzonej 
według innowacyjnego programu Klasy Kompetencji 
Przyszłości. Tu prócz realizacji podstawy programowej, 
nacisk kładziony jest na kluczowe na aktualnym rynku 
pracy praktyczne umiejętności z zakresu informatyki 
i języka angielskiego.
Według badań naukowych kompetencje miękkie takie 
jak: kreatywność, przedsiębiorczość, pasja, współpraca 
z grupą, inteligencja emocjonalna, skuteczna komu-
nikacja i chęć samokształcenia gwarantować będą 
sukces na rynku pracy.

W tej specjalności nauczysz się:
 nowoczesnych technologii w obszarach elektroniki, 
mechaniki, automatyki i pneumatyki,

 badania układów elektropneumatycznych i hy-
draulicznych

 poznasz zagadnienia sterowania stycznikowego
 programowania PLC
 montażu i diagnostyki skomplikowanych układów 
mechatronicznych

 analizy linii produkcyjnych

W tej specjalności nauczysz się:
 umiejętności z zakresu diagnostyki i eksploatacji 
komputera

 projektowania i tworzenia sieci komputerowych
 tworzenia i obsługi baz danych
 wiedzy na temat systemów operacyjnych
 konfigurowania urządzeń sieciowych
 projektowania i tworzenia interaktywnych witryn 
internetowych

 projektowania grafiki komputerowej 

W tej specjalności nauczysz się:
 obsługi programów finansowo-księgowych, kadro-
wo-płacowych, sprzedażowo-magazynowych oraz 
programu płatnika

 zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 obliczania wynagrodzeń
 sporządzania umów
 rozliczania podatków i ubezpieczeń społecznych

To idealny profil dla wszystkich, którzy są zaintereso-
wani poszerzaniem wiedzy z historii i języka polskiego. 
Nauka na tym profilu umożliwia studiowanie na kie-
runkach związanych z naukami społecznymi takimi jak: 
prawo, administracja, socjologia, politologia, psycho-
logia, historia, socjocybernetyka oraz na kierunkach 
związanych z dyscyplinami humanistycznymi takimi 
jak: archeologia, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, 
filologia, filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika, polo-
nistyka czy teologia. Uczniowie tego profilu będą mieli 
okazję udziału w wykładach i zajęciach organizowanych 
we współpracy z uczelniami wyższymi.

Oprócz korzyści „twardych” związanych z poszczególnymi przedmiotami, nauka w V Liceum Ogólnokształ-
cącym nastawiona jest na kształtowanie kompetencji miękkich takich jak: komunikacja, asertywność, 
negocjacje, zdolność adaptacji, kreatywność i organizacja.

Rozwój w V Liceum Ogólnokształcącym, to oprócz nauki, bogate życie kulturalne, możliwość udziału 
w międzynarodowych wycieczkach, wiele imprez i akcji szkolnych. To praca z trenerami Mistrzów Polski, 
nauczycielami egzaminatorami oraz nauczycielami akademickimi.

Nauka na profilu ogólnokształcącym skupia się na kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów 
takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompe-
tencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, 
umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, 
świadomość i ekspresja kulturalna.

Klasyczna oferta V Liceum Ogólnokształcącego daje 
możliwość kontynuowania nauki na dowolnej polskiej 
i zagranicznej uczelni państwowej lub prywatnej. Nato-
miast rozwinięcie kompetencji kluczowych pożądanych 
przez pracodawców daje możliwość rozpoczęcia pracy 
po zakończeniu nauki w szkole lub łączeniu pracy 
z nauką na uczelni wyższej.

Moduły edukacyjne:
Moduł Kompetencji Przyszłości,  Moduł Językowy, Moduł Społeczny, Moduł Maturalny

Przedmioty rozszerzone: 
 jęztyk polski, historia

NOWOŚĆ!

Profil ogólnokształcący humanistyczny 
 Klasa informatyczno-językowa / III Liceum Ogólnokształcące 

Technik Mechatronik / Technikum nr 2

Technik Informatyk / Technikum nr 2

Technik rachunkowości  / Technikum nr 2

Projektowanie graficzne i programowanie gier komputerowych
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Nie ma nic piękniejszego, nic potężniejszego niż to dążenie naprzód”
       Z. Herbert

Zespół Szkół COGITO w skład, którego wchodzą:
Technikum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta

Branżowa Szkoła I stopnia w Siemianowicach Śląskich

Zwykła szkoła – zwykli ludzie – dobry zawód. 
Kształcimy na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II

Adres:
ul. Matejki 5, 
41-100 Siemianowice Śląskie 
Telefon:
+48 32 220 06 91
e-mail kontaktowy:
cogito@zs-cogito.pl

Adres:
ul. Budryka 2, 
41-100 Siemianowice Śląskie 
Telefon:
+48 32 228 28 33
e-mail kontaktowy:
sekretariat@zsoiz.pl

W tej specjalności nauczysz się:
 wykonywać prace związane z obsługą klientów  
oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

 przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży.

W tej specjalności nauczysz się:
 prowadzić konsultacje z klientem dotyczące zakresu usługi 
fryzjerskiej, doradzać w zakresie doboru koloru i odpowiedniej 
fryzury, wykonywać pielęgnację włosów i skóry głowy,

 wykonywać nietrwałe i trwałe odkształcenia włosów,
 wykonywać strzyżenie włosów, golenie i formowanie zarostu 
męskiego, wykonywać zmiany koloru włosów,

 wykonywać stylizację fryzur.

W tej specjalności nauczysz się:
 montować i uruchamiać maszyny i urządzenia elektryczne,
 obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne.

W tej specjalności nauczysz się:
  wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą 
obróbki ręcznej,

  wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą 
obróbki maszynowej,

  wykonywać połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

W tej specjalności nauczysz się:
 montować układy automatyki przemysłowej,
 uruchamiać układy automatyki przemysłowej,
 obsługiwać układy automatyki przemysłowej.

W tej specjalności nauczysz się:
 branża motoryzacyjna: lakiernik samochodowy, mechanik pojaz-
dów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromecha-
nik samochodowy;

 branża elektroenergetyczna: elektryk;
 branża spedycyjno-logistyczna: magazynier-logistyk;
 branża mechaniczna: operator obrabiarek skrawających.

W tej specjalności nauczysz się:
 montować, obsługiwać, konserwować, instalować i uruchamiać 
maszyny i urządzenia;

W tej specjalności nauczysz się:
 montować systemy suchej zabudowy;
 wykonywać roboty malarskie, tapeciarskie,  
posadzkarskie i okładzinowe.

Klasa patronacka we współpracy z firmą REX-POL

Klasa patronacka we współpracy z firmą REX-POL

Klasa patronacka we współpracy z firmą REX-POL

Klasa patronacka we współpracy z firmą ADIENT SEATING POLAND Sp. z o.o.

W tej specjalności nauczysz się:
  produkcji szerokiego asortymentu wyrobów wędliniarskich,
  oceny jakości mięs i jego przeznaczenie,
  obsługi maszyn i urządzeń w przetwórstwie mięsnym. 

Sprzedawca

Fryzjer

Elektromechanik

Ślusarz | INNOWACJA Spawalnictwo

Automatyk

KLASA WIELOZAWODOWA

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

W tej specjalności nauczysz się:
 pracować na wysokim poziomie umiejętności kulinarnych,
 planować i oceniać diety żywieniowe,
 organizować produkcję gastronomiczną,
 planować i realizować usługi gastronomiczne,
 zarządzać obiektami restauracyjnymi i hotelarskimi.

Technik żywienia i usług gastronomicznych/ Technikum nr1

W tej specjalności nauczysz się:
 jak połączyć pasję opartą o ciekawość świata, spełnianie marzeń 
o podróżach i jednoczesne zarabianie środków pieniężnych,

 jak profesjonalnie udzielać informacji turystycznej,
 organizować, sprzedawać i realizować imprezy turystyczne,
 organizować konferencje i kongresy,
 doskonalić języki obce.

Technik organizacji turystyki/ Technikum nr1

W tej specjalności nauczysz się:
 współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
 umiejętności posługiwania się programami graficznymi,
 organizować i prowadzić kampanię reklamową,
 prowadzić reklamę dla firm w social mediach,
 nagrywać spoty reklamowe.

Technik reklamy/ Technikum nr1 ZS Cogito

W tej specjalności nauczysz się:
 profesjonalnie sporządzać potrawy i napoje,
 organizować i wykonywać pracę związaną z ekspedycją potraw i napojów,
 oceniać jakość żywności oraz możliwości jej przechowywania.

Kucharz/ Branżowa Szkoła I Stopnia

W tej specjalności nauczysz się:
 produkcji ciast, tortów i deserów, produkcji cukierków, pralin, lodów,
 obsługi zaawansowanych technologicznie maszyn 

stosowanych w produkcji cukierniczej,
 wytwarzania cukierniczych elementów dekoracyjnych.

Cukiernik/ Branżowa Szkoła I Stopnia

W tej specjalności nauczysz się:
 przygotowanie surowców do produkcji surowców piekarskich,
 sporządzanie szerokiego asortymentu wyrobów piekarskich  
i wyrobów półcukierniczych,

 obsług maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Piekarz/ Branżowa Szkoła I Stopnia

Przetwórca mięsa/ Branżowa Szkoła I Stopnia

W tej specjalności nauczysz się:
 promocji i sprzedaży usług hotelarskich,
 wykonywać wszelkie prace związane z obsługą gości w recepcji,
 przygotować jednostki mieszkalne do przyjęcia gości,
 organizować śniadania, konferencje i imprezy w obiekcie hotelarskim,
 władać płynnie językiem obcym.

Technik hotelarstwa / Technikum nr 1

W tej specjalności nauczysz się:
 profesjonalnych umiejętności barmańskich,
 samodzielnej pracy na stanowisku baristy,
 przygotowywać obiekt do obsługi gości,
 władać płynnie językiem obcym.

Technik usług kelnerskich/ Technikum nr1

W każdym zawodzie w Technikum 
realizowane jest rozszerzenie z języka angielskiego. 
Drugi język do wyboru pomiędzy niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.
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ZDROWIE

Czy w trudnym pandemicznym czasie przy-
szły tata ma szansę usłyszeć pierwszy płacz 
swojego dziecka? Owszem, bowiem personel 
oddziału ginekologiczno-położniczego siemia-
nowickiego szpitala miejskiego, po spełnieniu 
kilku warunków, pozwala na obecność partnera 
rodzącej podczas porodu.

- W przeciwieństwie do większości placówek 
miast ościennych, u nas nieprzerwanie od po-
czątku pandemii możliwe są porody rodzinne 
– mówi Agata Jargan-Barańska, Pełnomocnik 
Zarządu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sie-
mianowicach Śląskich.

Osoba, która chce towarzyszyć rodzącej, 
musi przejść tzw. „szybki wymaz”, który już 
po kwadransie daje miarodajny wynik. 

- Negatywny wynik pozwala przyszłemu 
tacie m.in. na „kangurowanie” dzieciaczka, 
co jest niezwykle istotne dla maluszka w jego 
pierwszych godzinach na tym świecie – mówi 
pełnomocnik zarządu. 

To nie jedyne duże udogodnienie, na jakie 
mogą liczyć kobiety rodzące w siemianowic-
kiej placówce. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom przyszłych mam, personel oddziału 
ginekologiczno-położniczego wdrożył szereg 
projektów wspomagających. Jednym z nich 
jest pilotażowy program Ministerstwa Zdro-
wia „Dieta Mamy”, w ramach której pacjent-
ki otrzymują w ciągu dnia pięć prawidłowo 
zbilansowanych posiłków, które – co istotne 

Wysokie standardy bezpieczeństwa, intymność, bliskość partnera, dbałość o komfort psychiczny 
rodzącej – to atuty, które sprawiają, że siemianowicka „porodówka” jest konkurencyjna w regionie!

ANESTEZJOLOG DO DYSPOZYCJI RODZĄCYCH
– dostosowane są do trymestru ciąży oraz lak-
tacji. Do dyspozycji mam jest również dietetyk 
kliniczny, który udziela BEZPŁATNYCH konsul-
tacji, instruując jednocześnie, jak prawidłowo 
odżywiać się podczas ciąży i karmienia piersią. 
Mamy mogą również w tym przypadku liczyć na 
cenne wskazówki dotyczące diety niemowląt 
czy wsparcie w trudnych początkach laktacji. 

Kolejnym istotnym elementem jest tzw. Koor-
dynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (KOC), 
czyli również DARMOWA poradnia, do której 
mogą zgłaszać się kobiety ciężarne na każdym 
etapie ciąży. Podczas wizyt w poradni w ramach 
KOC-u oferowane są konsultacje z doświadczo-
nymi lekarzami, badania USG, prowadzenie ciąży 
czy skierowania na wszystkie niezbędne badania.

Jak się można domyślać, istotną rzeczą, która 
może niepokoić przyszłe mamy, jest obawa 
o to, czy poród będzie przebiegał bezboleśnie, 
czy wręcz przeciwnie. 

Miejska „porodówka” przygotowana jest 
również na to, bowiem kobiety rodzące w sie-
mianowickim szpitalu mają zagwarantowany 
BEZPŁATNY dostęp do znieczulenia zewnątrzo-
ponowego, w każdym rodzaju porodu.

- Mamy mogą liczyć na pomoc anestezjolo-
ga, który jest „przypisany” wyłącznie do oddzia-
łu położniczego – mówi Agata Jargan-Barańska. 
- Lekarz jest dostępny przez całą dobę i w 
zależności od sytuacji dobiera odpowiednie 
formy znieczulenia – dodaje.

Ponadto rodząca może swobodnie korzystać 
m.in.: z immersji wodnej, gazu rozweselają-
cego, worków sako, asysty przy ćwiczeniach 
oddechowych, nowoczesnej aromaterapii czy 
możliwości porodu w wodzie. 

Na facebookowej stronie Rodzić w Siemia-
nowicach – Porodówka Siemianowice Śląskie 
(@porodowkasiemianowice) na bieżąco są 
uaktualniane informacje dotyczące przyjęć do 
szpitala czy pracy oddziału. Nie brakuje cen-
nych informacji parentingowych, czyli takich, 
które mówią o tzw. rodzicielstwie bliskości.

Przyszłe mamy oraz ich bliscy mogą tam 
również zobaczyć odcinki w ramach cyklu 
wideo pt. „Poga-Wędki na Porodówce”, które 
rozwieją ich wszelkie ewentualne wątpliwości. 
Warto w tym miejscu podkreślić, iż oddział 
ginekologiczno-położniczy siemianowickiego 
szpitala zaprasza nie tylko siemianowiczan-
ki, ale również mamy mieszkające w naszym 
regionie, które stoją przed wyborem gdzie 
urodzić swoje dziecko.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Pani Barbara z Michałkowic
- W lipcu ubiegłego roku znalazłam się na oddziale ginekologiczno-położniczym sie-
mianowickiego szpitala, już na kilkanaście dni przed planowanym porodem. Okazało 
się bowiem, że tętno dziecka było niemiarowe. Pobyt na oddziale, wsparcie personelu 
wspominam bardzo miło. Ani przez moment nie czułam dyskomfortu związanego z tą 
sytuacją. Niezależnie od pory dnia czy nocy mogłam liczyć na opiekę bardzo zaanga-
żowanych sióstr i lekarzy. Byłam spokojna o sam przebieg porodu, bowiem z uwagi na 
ewentualne komplikacje zostałam zakwalifikowana do tzw. „cesarki”, przy której musi 
być anestezjolog. Gdy okazało się, że jednak będę rodziła siłami natury, to w ramach 
uśmierzenia bólu zaproponowano mi gaz rozweselający oraz poród w wodzie. Po trzech 
dniach od porodu, razem z córeczką mogłam wrócić szczęśliwa do domu.
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SPRAWY SPOŁECZNE

GOSPODARKA

NIE BIEDA LECZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
STANOWI NAJWIĘKSZY PROBLEM-
ROZMOWA Z NOWYM DYREKTOREM MOPS – MATEUSZEM KACYM

-Przejął Pan niedawno stery siemianowickiego 
MOPS-u. Proszę o parę słów o sobie i swoim 
przygotowaniu do kierowania tą placówką.
Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku 
Prawo, a także specjalizację z zakresu organi-
zacji pomocy społecznej, przygotowującą do 
pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej. W kiero-
wanym przeze mnie aktualnie Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 
pracowałem wcześniej blisko 8 lat. W tym czasie 
nabyłem doświadczenie zarówno w zakresie 
udzielania pomocy rodzinom zastępczym i wy-
chowankom rodzin zastępczych, czy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, jak i w udzielaniu 
pomocy, wynikającej ze stosownej ustawy. Ponad-
to, w ramach obowiązków służbowych, nabyłem 
odpowiednie doświadczenie w organizowaniu 
różnorodnych form pomocy społecznej.
-Tutejszy ośrodek ma na swoim koncie sporo 
ważnych nagród, potwierdzających jego osią-
gnięcia w wypełnianiu spoczywających na takiej 
placówce zadań, ale nowy szef zapewne ma 
też jeszcze wiele pomysłów, które chciałby re-
alizować...
-Dla mnie jako dyrektora niezwykle istotnym 
jest aby pomoc ośrodka mogła być skierowana 
do jak największej grupy mieszkańców. Dlatego 
tak ważna jest realizacja projektów i w ich ramach  
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na  podej-

mowane zadania zarówno ze środków budżetu 
Unii Europejskiej, jak i z projektów ministerial-
nych. Kwestią, na którą  w sposób szczególny 
chciałbym zwrócić uwagę w naszym mieście, 
jest wsparcie naszych seniorów oraz osób nie-
pełnosprawnych. Są to grupy osób, które z tytułu 
sytuacji demograficznej i społecznej, nie tylko 
na naszym terenie, ale w całym kraju, wymagają 
wsparcia instytucjonalnego. Dlatego szczególnie 
będę dążył do tego, aby działania podejmowane 
przez nasz ośrodek aktywizowały osoby starsze 
i niepełnosprawne, np. przez rozwijanie projektu 
pomocy sąsiedzkiej oraz propagowanie instytucji 
wolontariatu. Przekonywanie ludzi do włączenia 
się w czynną pomoc innym jest bardzo istotne 
i ma niebagatelne przełożenie na sytuację psy-
chiczną mieszkańców Siemianowic Śląskich, 
zwłaszcza w dobie epidemii koronawirusa SAR-
S-CoV-2.
-Czas działania podczas pandemii stawia przed 
zespołem nowe wyzwania – jak w tej sytuacji 
radzicie sobie z wypełnianiem zadań? W jaki 
sposób wpływa on na waszą pracę?
-Istotną kwestią jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa zdrowotnego pracownikom ośrodka. Ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne wpro-
wadzono pewne ograniczenia  w funkcjonowaniu 
MOPS, a sprawy które nie wymagają bezpośred-
niego kontaktu rozwiązywane są telefonicznie. 
Oczywiście w uzasadnionych i najtrudniejszych 
przypadkach pracownik udaje się w środowisko 

z zachowaniem reżimu sanitarnego. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowi-
cach Śląskich w szczególności zatroszczył się 
o osoby starsze, niepełnosprawne oraz samotne. 
Aby umożliwić im pozostawanie w domach, 
w celu minimalizowania zagrożenia zarażeniem 
się wirusem, ośrodek zawarł umowę ze Śląskim 
Stowarzyszeniem Charytatywnym „Przystań” na 
przygotowywanie gorących posiłków i suchego 
prowiantu dla samotnych seniorów, osób nie-
pełnosprawnych, jak również dla osób objętych 
kwarantanną. W razie potrzeby pracownicy robią 
również zakupy spożywcze i zaopatrują seniorów 
w leki. Podpisano także umowy ze schroniskami, 
gdzie dodatkowo zorganizowane zostały miejsca 
na odbycie kwarantanny przez osoby bezdomne. 
-Abstrahując od pandemii, czy na terenie Sie-
mianowic Śląskich zaobserwował Pan jakieś 
zmiany w hierarchii potrzeb tutejszych odbiorów 
waszych usług? 
-W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę 
na wprowadzone rządowe programy 500+ 
oraz 300+. Można zauważyć, iż wprowadze-
nie tych, poczynionych z myślą o dzieciach, 
kroków niewątpliwie pozwoliło rodzicom we 
właściwszy sposób zadbać o dobro swoich po-
ciech, poprzez zapewnienie posiłków, odzieży, 
przyborów szkolnych, czy idąc dalej - urozma-
icenie oferty pozaszkolnej. Wraz z upływem lat 
zaszła zmiana dotycząca powodów korzystania 
przez mieszkańców z pomocy społecznej. 

W pierwszych latach zmiany ustrojowej pań-
stwa głównym powodem korzystania z pomocy 
społecznej oprócz ubóstwa było bezrobocie. 
Aktualnie w naszym społeczeństwie większy 
problem stanowi kwestia niepełnosprawności. 
Natomiast nie wiemy, jak sytuacja związana 
z zagrożeniem epidemiologicznym wywo-
łana koronawirusem wpłynie na rynek pracy 
i czy ta tendencja nie będzie się odwracać. 
Dlatego też ośrodek jest przygotowany na 
to, aby w takim przypadku udzielać pomocy 
społeczno-zawodowej osobom potrzebującym 
takiego wsparcia. Kolejną kwestią, o której 
wspomniałem już wcześniej, jest konieczność 
zapewnienia odpowiedniej pomocy osobom 
starszym i niepełnosprawnym. Z uwagi na 
wciąż starzejące się społeczeństwo, w którym 
wiele osób zmaga się z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, niezwykle istotna jest 
w obecnych czasach pomoc ukierunkowana 
na te właśnie grupy. 
-Na koniec zapytam: a jakie ma potrzeby sie-
mianowicki MOPS?
-Przede wszystkim życzylibyśmy sobie, aby 
pandemia wywołana przez koronawirusa SAR-
S-CoV-2 jak najszybciej została opanowana 
i sytuacja epidemiologiczna wróciła do normal-
ności, co niewątpliwie wpłynęłoby pozytywnie 
na realizację naszej pracy. Dziękuję za rozmowę 
i życzę czytelnikom dużo zdrowia.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Przez cały czas Powiatowy Urząd Pracy w Sie-
mianowicach Śląskich udziela wsparcia fi-
nansowego dla przedsiębiorców dotkniętych 
ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. 
Od początku realizacji działań wynikających 
z ustawy covidowej, PUP w Siemianowicach 
Śląskich pozyskał ponad 40 mln. złotych na 
wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Pomoc udzielana jest w formie tzw. jednora-
zowych mikropożyczek umarzalnych w wyso-
kości 5000 zł. dla przedsiębiorców (art. 15zzd) 
oraz organizacji pozarządowych (art. 15zzda). 
W przypadku spadku obrotów gospodarczych 
przedsiębiorcy  mogą ubiegać się także o do-
finansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych (art. 15zzc), dofinanso-
wanie części kosztów wynagrodzeń i składek 
na ubezpieczenia społeczne pracowników dla 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art. 
15 zzb), a także dla organizacji pozarządowych 
(art. 15 zze) oraz kościelnych osób prawnych 
(art. 15zze2). Realizacja wniosków siemia-
nowickich przedsiębiorców trwa na bieżąco. 
Wszystkie wnioski na przytoczone wyżej formy 
można składać poprzez platformę praca.gov.pl. 
natomiast szczegółowe informacje dot. oma-
wianego wsparcia udzielane są telefonicznie 
przez pracowników, a także dostępne są na 
stronie PUP Siemianowice Śląskie, pod adre-
sem www.pup.siemianowice.pl (sekcja Tarcza 
antykryzysowa COVID-19).

Od 26 kwietnia 2021 r. liczba branż / przed-
siębiorców, którzy mogą ubiegać się o dotację 
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej, w wysokości 5 tys. 
zł, zwiększyła się o 17 nowych PKD, a więc liczba 
przedsiębiorców mogących uzyskać dodatko-

we wsparcie wzrosła z 48 do 65. Wsparciem 
zostały objęte branże, które ucierpiały wskutek 
wprowadzonego w ostatnim okresie lockdownu 
gospodarczego, tj. branża sprzedaży detalicznej, 
branża wypożyczania i dzierżawy artykułów 
użytku osobistego i domowego, wynajmu ma-
szyn, usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także 
branża pasażerskiego transportu lotniczego. 

Zwiększyła się również liczba otrzymanych 
dotacji (nawet do pięciu razy), które na dzień 
dzisiejszy przedsiębiorcy mogą uzyskać, ale 
uzależnione jest to od przeważającej dzia-
łalności gospodarczej jaką prowadzi dany 
przedsiębiorca oznaczonej odpowiednim 
numerem PKD.
O dotację mogą się ubiegać mikroprzedsię-
biorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 
31 marca prowadzili działalność gospodarczą, 
mieszczącą się we wskazanych 65 nume-

rach PKD, których przychód w rozumieniu 
przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był 
niższy co  najmniej o 40% w stosunku do przy-
chodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, 
lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego 
lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
Wnioski mogą być składane tylko i wyłącznie 
w formie elektronicznej poprzez platformę pra-
ca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy wła-
ściwego terytorialnie ze względu na siedzibę 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Dotacja jest bezzwrotna w przypadku, w któ-
rym przedsiębiorca nie zamknie i nie zawiesi 
działalności gospodarczej przez okres trzech 
miesięcy od dnia jej udzielenia.

MARLENA SAMBOR-BAŃCZYK
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  

PUP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

WIĘCEJ BRANŻ OBJĘTYCH POMOCĄ
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Z RADY MIASTA

„Głos Miasta”: - To jest pańska pierwsza 
kadencja w siemianowickiej Radzie Miasta. 
Z racji tego, że wkraczamy w jej półmetek, 
możemy pokusić się o pierwsze podsumo-
wania. Z jakimi założeniami startował Pan 
do RM i które z nich udało się zrealizować?

Bartłomiej Pieczykolan: - Moim zda-
niem jedna kadencja to za mało, aby 
zmienić wizerunek naszego miasta. Na 
przestrzeni lat gołym okiem widać, jak 
Siemianowice się zmieniły w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu. Przykładami są: 
nowe nawierzchnie ulic, ścieżki rowerowe, 
skwery, place zabaw w tym wodny plac 
zabaw na Pszczelniku czy odrestauro-
wane zabytki. No i oczywiście nie można 
zapomnieć o perełce miasta – Badyhali. 
Półmetek był niezwykle pracowity i mi-
nął mi bardzo szybko. Jednak w dalszym 
ciągu stoi przede mną wiele wyzwań do 
zrealizowania. Jestem zadowolony, gdyż 
większość planów, które przedstawili-

TRZY PYTANIA DO… BARTŁOMIEJA PIECZYKOLANA, RADNEGO, CZŁONKA KOMISJI 
FINANSOWO-BUDŻETOWEJ W SIEMIANOWICKIEJ RADZIE MIASTA

KOCHAM PIESZE WĘDRÓWKI PO GÓRACH 

śmy mieszkańcom jako Stowarzyszenie 
SMS udało się wdrożyć w życie. Były one 
podzielone na dzielnice. Choć startowa-
łem z Tuwima i Laurahutte, to czynnie 
udzielałem się we wszystkich dzielnicach 
naszego miasta. Natomiast to, o czym 
mogę wspomnieć, a co dotyczy mojego 
okręgu, to na pewno wymiana nawierzchni 
ulic, chodników, budowa nowych miejsc 
parkingowych, Skwery na Jarzębince i Aka-
cjowej. Ale także mogę w tym miejscu 
wymienić likwidację torowiska po byłej linii 
tramwajowej nr 12 przy Placu Alfreda, czy 
przycięcia niektórych krzewów i drzew, 
które dawały się we znaki mieszkańcom. 
W najbliższym czasie spodziewamy się 
wymiany chodnika przy ulicy Zielonej 7. 
Na szczególną  uwagę zasługują sprawy 
bieżące, które zgłaszają do mnie i do SMS 
mieszkańcy naszego miasta. Często są to 
sprawy natury prawnej czy też urzędowej, 
w której chętnie udzielam wsparcia.

„Głos Miasta” - 217 głosów, które pozwoliły 
zdobyć mandat radnego młodemu człowieko-
wi, który dopiero rozpoczyna karierę w samo-
rządzie - to spory kredyt zaufania. Czy nadal 
jest on widoczny wśród mieszkańców miasta? 
Z jakimi problemami i sprawami przychodzą na 
pańskie dyżury radnego Siemianowiczanie?

Bartłomiej Pieczykolan: - W dniu wyborów 
ludzie pytali, czy te 217 głosów to dużo czy 
mało. Powiedziałem „poczekajcie do osta-
tecznego podliczenia głosów”. Śmiało można 
stwierdzić, że część mieszkańców dała mi swój 
kredyt zaufania, bo wierzą, że młoda osoba, 
taka jak ja, ma energię i zapał, aby działać 
w Siemianowicach Śląskich na rzecz miesz-
kańców. Nie startowałem dla siebie, tylko dla 
tych, którzy we mnie uwierzyli. Jeśli chodzi 
o to, czy jestem widoczny, uważam że tak. 
W ostatnim okresie z powodu pandemii są trud-
ności z dyżurem radnego. Ale dzięki pracy, jaką 
wykonuję (jestem listonoszem), duża część 
mieszkańców ma mnie na wyciągnięcie ręki. Są 

również inne formy komunikacji, dzięki którym 
mam kontakt z wyborcami. Telefonicznie, bądź 
też przez portale społecznościowe.

„Głos Miasta”: - Praca zawodowa, rodzina, 
absorbująca energię funkcja radnego... to spo-
ro. Kim prywatnie jest radny Pieczykolan, jak 
ładuje „akumulatory” by nie tracić rozpędu?

 Bartłomiej Pieczykolan: - Lubię kontakt 
z ludźmi i praca dla naszych mieszkańców, ta 
zawodowa, jak i pełniąc obowiązki radnego, to 
sama przyjemność. Łączę przyjemnie z poży-
tecznym. Ponadto kocham piesze wędrówki 
po górach i jazdę na rowerze. Nie ma nic pięk-
niejszego, jak wschód słońca nad Tatrami. Tą 
drugą pasją zaraziłem swoją rodzinę i wszystkie 
ścieżki rowerowe, których z roku na rok w na-
szym mieście przybywa, znamy na pamięć. 

„Głos Miasta”: - Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE

KULTURA

Opowiadaliśmy już o przeszłości, a teraz nad-
szedł czas na teraźniejszość, na to, co zaczęło 
się niedawno, a przez ostatni rok działo się 
naprawdę wiele.

Cały poprzedni rok upłynął wszystkim, bez 
wyjątku, pod znakiem pandemii. Cały świat 
musiał się zatrzymać i dostosować do nowych 
zasad i ograniczeń. Nie inaczej było z naszym 
muzeum, dla którego te ograniczenia stały 
się powodem do przyspieszenia prac nad roz-
wojem naszej obecności w sieci. Od dłuższego 
czasu planowaliśmy szerszą eksplorację na-
rzędzi, które daje nam internet w XXI wieku, 
a wydarzenia na świecie sprawiły, że większość 
naszych wysiłków skupiła się na przeniesieniu 
realizacji misji naszego muzeum także w sferę 
internetu. 

Zaczęło się od stworzenia muzealnego kanału 
na platformie YouTube. Najpierw podejmo-
waliśmy pierwsze próby dotarcia do naszych 
odbiorców w ten mniej tradycyjny, i dla nas 
nowy, sposób, a dziś - po roku pracy, możemy 
pochwalić się seriami „Siemianowickie Legen-
dy”, „Historyczny Spacer po Siemianowicach” 
oraz licznymi warsztatami m.in. florystycznymi, 
spotkaniami z autorami, czy Podwieczorkami 
z Muzeum, przeniesionymi do nowego medium. 

W tej nowej formie udało się zorganizo-
wać również koncert kolęd, we współpracy 
z Siemianowickim Ogniskiem Muzycznym, 
wykład poprowadzony przez p. Renatę Skoczek 
z katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz oprowadzanie kuratorskie po 
wystawie „Pulsacje - kwestia czasu”. 

Otworzyliśmy również Galerię „Online” oraz 
Galerię Jednego Przedmiotu, której celem jest 
prezentacja szerszej publiczności wyjątkowych 
i czasem ukrytych w zbiorach eksponatów. Eks-
ponat prezentowany w tej galerii zmienia się co 

dwa tygodnie, aby móc pokazać odbiorcom jak 
najwięcej naszych skarbów.

Jednak poza działalnością w sieci muzeum 
przechodziło zmiany we wnętrzach muzeal-
nych, które z pewnością spostrzegą nasi goście. 
Wykorzystaliśmy czas pandemii na odświe-
żenie pomieszczeń w galerii Multimedialnej  
„Piwnica” i stworzenie tam nowej przestrzeni 
dla powstającej Galerii Kolekcjonera. Nie do 
poznania zmieniło się również pomieszcze-
nie  wejściowe, dawniej ciemne i ciasne, dziś 
otwarte i zapraszające. Zmieniła się  również 
ekspozycja etnograficzna. Pojawiły się nowe 
aranżację pomieszczenia magla, a w jego oto-

czeniu znalazły miejsce pojazdy, które otrzy-
maliśmy w darze od  siemianowiczan – rower 
a lat 30-tych XX w.  i motorower Komar, na 
których kiedyś jeździli nasi dziadkowie. 

Jednym z największych osiągnięć naszego 
muzeum w ciągu ostatniego roku jest bez 
wątpienia otwarcie wystawy „CARBON - Skarby 
Silesii”. Było to możliwe dzięki wsparciu ze 
strony władz miasta Siemianowice Śląskie oraz 
ogromnej roli skarbnika miasta, śp. Henryka 
Falkusa. Dzięki wszystkim osobom i instytucjom 
m.in. Państwowej Straży Pożarnej w Siemia-
nowicach Śląskich, Spółce Restrukturyzacji 
Kopalń, zaangażowanym w powstanie tej wy-
stawy, udało nam się zgromadzić i zaprezen-
tować jedną z największych w Polsce kolekcję 
zabytkowych lamp górniczych. 

Jak widać trudny czas, z którym przyszło 
nam się wszystkim zmierzyć, pchnął nasze 
muzeum do odkrywania nowych sposobów 
pokazywania skarbów, które od lat zbieramy 
i tworzymy z nich kolekcję. Pozwolił także na 
małe odświeżenie wnętrz, które teraz czekają 
wraz z nami na pierwszych odwiedzających i na 
kolejne spotkania w naszym muzeum.

PATRYK LESZNER, WOJCIECH GRZYB,
MUZEUM MIEJSKIE SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

PRZESZŁOŚĆ- PRZYSZŁOŚCI. 30 LAT HISTORII MUZEUM MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

(CZĘŚĆ II) „TERAŹNIEJSZOŚĆ ” 

Odrestaurowany motorower „Komar”
 - ekspozycja etnograficzna

Otwarcie wystawy „Carbon - Skarby Silesii” - 
25.09.2020 r.
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Drogi Polski i Śląska rozeszły się w już XIV 
wieku i od tej pory przez kolejne stulecia 
biegły odrębnymi torami. Od 1526 roku Śląsk 
wszedł w skład monarchii Habsburgów, a od 
1740/1741 r. większa jego część weszła w skład 
monarchii Hohenzollernów.

Ale chociaż Śląsk pozostawał poza Polską, 
wciąż mieszkali tu Polacy. Równocześnie jednak, 
przez te setki lat, z różnych regionów Niemiec 
napływali tu osadnicy, którzy z tą ziemią wiązali 
swój los, tu mieszkali, pracowali, zakładali rodziny. 
Dla kolejnych pokoleń Niemców śląska ziemia 
była taką samą ojcowizną, jak dla żyjących obok 
nich Polaków.

Co więcej, obie społeczności – polska i nie-
miecka – nie żyły w zamkniętych i odizolowanych 
od siebie gettach. Polacy i Niemcy byli sąsiada-
mi, pracowali w tych samych zakładach pracy, 
chodzili do tego samego kościoła, utrzymywali 
ze sobą relacje towarzyskie. Zdarzały się też mie-
szane małżeństwa. Na to wszystko nakładała się 
administracyjna germanizacja – by awansować, 
trzeba było wyrzec się polskości. Byli i tacy, którzy 
wybierali tę drogę…

Kiedy więc po pierwszej wojnie światowej 
zrodziła się szansa na połączenie górnośląskiej 
ziemi z Polską, sytuacja narodowościowa była tu 
bardzo skomplikowana. Nie brakowało osób, które 

nosiły niemieckie nazwiska, czuły się Polakami, 
ale również wielu było takich, co to nazwiska 
mieli typowo polskie, ale uważali się za Niemców. 

Dodajmy, że podziały, które wówczas występo-
wały, nie zniknęły, ale trwały i w pewnym stopniu 
utrzymują się, choć nie w tak ostrej formie po 
dziś dzień…

20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się 
plebiscyt, który miał rozstrzygnąć o przebiegu 
granicy polsko-niemieckiej, mającej podzielić 
ten region. Zgodnie z postanowieniami Traktatu 
Wersalskiego te gminy, których ludność opowie 
się za przynależnością do Polski, miały zostać 
przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej, 
te zaś, gdzie zwycięży opcja niemiecka, pozo-
staną w granicach Niemiec. Z pozoru wygląda to 
słusznie, wydaje się jednak, że osoby pracujące 
nad treścią tych zapisów, nie miały pojęcia, jak 
naprawdę wygląda górnośląska rzeczywistość.

Zapewne uczestnicy konferencji paryskiej 
wyobrażali sobie, że w gminach leżących bliżej 
polskiej granicy przeważy opcja polska, a im dalej 
od Polski, tym mniej będzie głosów za Polską. 
Okazało się to jednak zdecydowanie bardziej 
skomplikowane, aniżeli sądzono.

Niebywale twardy orzech mieli więc do zgry-
zienia przedstawiciele Komisji Międzysojusz-
niczej, którym przyszło rozstrzygać o podziale 

Górnego Śląska. Jak sprawić, aby wilk był syty 
i owca cała? Bo jak tu pozostawić w granicach 
Niemiec Katowice (dzisiejsze ścisłe centrum 
tego miasta), a do Polski przyłączyć Brynów, 
Ligotę, Panewniki, Ochojec, Piotrowice, Podlesie, 
Zarzecze, Bogucice, Szopienice, Dąbrówkę Małą, 
Janów, Roździeń, Dąb, Murcki oraz Giszowiec 
i z Nikiszowcem – dziś będące okalającymi owo 
centrum jego dzielnicami?

Gminy tworzące dzisiejszy Chorzów opo-
wiedziały się za Niemcami, ale gminy tworzące 
obecnie Rudę Śląską i Świętochłowice – za Polską. 
W Gliwicach wygrali Niemcy, ale w powiecie gli-
wickim, czyli w miasteczkach i gminach wiejskich 
wokół Gliwic, z których niektóre są aktualnie ich 
dzielnicami – Polacy.

Gdy chodzi o gminy tworzące dziś Siemia-
nowice Śląskie, to w Laurahucie zdecydowanie 
zwyciężyła opcja niemiecka, podobnie w Sie-
mianowicach (choć już nie tak wyraźnie). Z kolei 
Bytków, Michałkowice, Bańgów i Przełajka jed-
noznacznie opowiedziały się za Polską.

Gdy okazało się, iż Komisja Międzysojusznicza 
skłania się ku niekorzystnej dla strony polskiej 
interpretacji wyników plebiscytu, Wojciech Kor-
fanty, pochodzący z będących dziś dzielnicą Sie-
mianowic Śląskich Sadzawek, wezwał górnośląski 
lud do walki zbrojnej. 

W nocy 2/3 maja 1921 roku wybuchło Trzecie 
Powstanie Śląskie. Ogromny był wkład miesz-
kańców gmin, tworzących dziś Siemianowice 
Śląskie w walkę o złączenie śląskiej ziemi z Polską, 
tworzących dziś Siemianowice Śląskie – stąd po-
chodziło stąd około 1200 ochotników walczących 
w szeregach wojsk powstańczych. 

Większość z nich wzięła udział w krwawych 
walkach, toczonych w rejonie Góry św. Anny 
i w okolicach Kędzierzyna - jako żołnierze III 
batalionu pułku Walentego Fojkisa, którym to 
dowodził Marcin Watoła, i który złożony był 
głównie z mieszkańców Michałkowic, Bytkowa, 
Bańgowa i Przełajki, oraz III batalionu pułku Karola 
Gajdzika, którym dowodził Jan Wilim, i w którym 
służyli mieszkańcy Laurahuty i Siemianowic. Wielu 
z nich w walkach tych oddało życie…

„Cud nad Wisłą uratował Polskę od zguby, cud nad 
Odrą dał Polsce Śląsk” – stwierdził później, odno-
sząc się do wielkich bitew pod Górą św. Anny i pod 
Kędzierzynem, siemianowiczanin, Ślązak i Polak, 
Wojciech Korfanty, dyktator III Powstania Śląskiego.

Dla nas, Ślązaków, myślących i czujących po 
polsku, niechaj ci, którzy pomimo sześciuset lat 
rozłąki, zachowali w sercach polskość i którzy 
gotowi byli w imię tego ponosić ofiary, czego 
dali dowód w trakcie owych bitew, pozostają 
wzorem i drogowskazem.         WOJCIECH KEMPA

HISTORIA

EDUKACJA

INSPIRUJE MNIE DZIECIĘCA CIEKAWOŚĆ -
 rozmowa z Dagmarą Drabik nauczycielką Przedszkola nr 9

-Ponad 1100 przedszkoli, przeszło 2000 nauczycieli i blisko 
50 000 przedszkolaków z różnych zakątków Polski przystąpiło 
do realizacji projektu edukacyjnego Pani autorstwa. Proszę 
krótko przybliżyć jego ideę i powiedzieć na czym polega.
-Nie ma w Polsce województwa, do którego projekt by nie 
dotarł. Warto podkreślić, że za sprawą nauczycieli polonijnych 
realizowany jest również poza granicami kraju, m.in. w Notting-
ham. Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kom-
petencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki 
freblowskiej. Cel brzmi poważnie, ale idea jest prosta. Nauka 
przez zabawę jest najskuteczniejsza, dlatego też to ona jest 
fundamentem naszych działań. Dzieci od 3 do 6 roku życia 
obcują z dziełami wielkich artystów, przy czym nie skupiamy 
się tylko i wyłącznie na aktywnościach plastycznych. Sztukę 
łączymy z edukacją matematyczną, przyrodniczą, muzycz-
ną, zdrowotną, społeczną itd. Dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego przygotowałam 20 zadań, i to spośród nich 
wybierają aktywności dla swojej grupy. Konstrukcje z klocków 
nawiązujące do prac Pieta Mondriana, przeprowadzenie licytacji 
obrazów, warsztaty plenerowe, poznanie cyklu rozwojowego 
motyla w odniesieniu do obrazów Dalego, to tylko niektóre 
z propozycji. Patronat medialny nad projektem sprawuje Ga-
leria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach oraz czasopismo 
„Wychowanie w Przedszkolu”.   
-To nie pierwszy pomysł doceniony na tak szerokim forum – 
wcześniej została Pani zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu 
„Wokół przedszkola”, na opracowanie autorskiej koncepcji cyklu 

edukacyjnego. Spośród 
setki nadesłanych, za 
najlepszą uznano Pani 
pracę, zatytułowaną 
„Świat doświadczeń”. 
Jego cel wyjaśniła 
Pani takim zdaniem: 
„Pomóżmy dzieciom, 
by każde z nich, stało 
się tym, kim stać się 

może”. Obie te inicjatywy ujawniają Pani ogromną pasję - 
takiego przewodnika malców, który ich ciekawość chce jak 
najbardziej pożytecznie dla nich wykorzystać. Traktuje Pani 
dzieci bardzo poważnie – nie boi się stykać je ze sztuką abs-
trakcyjną, czy muzyką klasyczną, które może wydawałoby się 
„są za trudne, za poważne dla maluchów”?
-Jednym z zadań przedszkola jest tworzenie sytuacji eduka-
cyjnych, budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 
estetyczną. Należy dbać o estetykę otoczenia i rozwijać upodo-
bania estetyczne przedszkolaków, szczególnie w czasach, 
w których ilość dominuje nad jakością. Sięgamy po reprodukcje 
różnych malarzy i absolutnie nie mam obaw, że coś może być 
za trudne. Najważniejszy jest przemyślany dobór dzieł i wyko-
rzystanie ich w atrakcyjny oraz przystępny dla dzieci sposób. 
Sztuka abstrakcyjna to idealny przykład na to, że niezależnie od 
umiejętności można stworzyć wyjątkową pracę. „Nie potrafię”, 
„Nie udało mi się” to słowa, które padają czasami z ust dzieci, 
a stworzenie pracy zainspirowanej np. obrazami Jacksona 

Pollocka dodaje im wiary we własne możliwości. Wciąż kieruję 
się korczakowską myślą „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich, 
stało się tym, kim stać się może”, a prawo do szacunku, do 
poważnego traktowania dzieci i ich spraw to mój zawodowy 
drogowskaz. Prosta w wykonaniu praca sprawia, że obawę 
przed porażką przekuwają w sukces.  Muzyka klasyczna ma 
dobroczynny wpływ na całościowy rozwój dziecka i również 
nie należy się jej obawiać, wystarczy odpowiedni dobór metod 
aktywizujących, a dobra zabawa jest gwarantowana.
-Jest Pani nauczycielką jeszcze bardzo młodą, o niedługim 
stażu – skąd rodzą się w Pani głowie takie znakomite pomysły, 
które potrafią wzbudzać tak szerokie zainteresowanie?
-To tylko dowód na to, że staż pracy nie jest wyznacznikiem tego, 
jakim jest się nauczycielem. Trzeba realizować własne pomysły, 
a z ewentualnych trudności wyciągać wnioski. Głównym źródłem 
inspiracji są dzieci i ich dziecięca ciekawość, która sprawia, że 
poszukuję kolejnych rozwiązań. Poza tym od 2019 roku pracuję 
w nurcie pedagogiki freblowskiej, prowadzę pierwszą, i jak na 
razie jedyną w naszym mieście, grupę według założeń Friedricha 
Froebla. Pedagogika ta pozwala dbać o naturalny rozwój dziecka, 
przywraca wartość zabawie i całej istocie dzieciństwa. Ma również 
istotny wpływ na nauczyciela, ponieważ pobudza kreatywność, 
twórczość, daje poczucie satysfakcji, zwiększa motywację  do pracy 
i przede wszystkim nie ogranicza mnie narzuconymi schematami. 
Sytuację mam o tyle ułatwioną, że po prostu lubię to, co robię.  
-Dziękuję za rozmowę, życząc pomyślnego wdrażania kolejnych 
ciekawych pomysłów.

 ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SĄ DLA NAS WZOREM I DROGOWSKAZEM – W 100-LECIE III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
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Zdobycie awansu do ogólnopolskiej I Ligi Futsalu było uko-
ronowaniem występów  Futsal Club 2016 Siemianowice 
Śląskie w sezonie 2020/2021. Wpierw podopieczni Łuka-
sza Jagiełły okazali się zdecydowanie najlepsi w rozgryw-
kach futsalowej II ligi śląsko-opolskiej, a następnie wygrali 
baraże o awans z najlepszą drużyną II ligi dolnośląskiej – 
BKKP Kobierzyce.

Przed bieżącym sezonem funkcję grającego trenera powierzono 
doświadczonemu Łukaszowi Jagielle, a włodarze Futsal Clubu 
2016 Siemianowice Śląskie zamierzali skupić się na ustabilizo-
waniu sytuacji organizacyjno-finansowej klubu. – Tak naprawdę 
o walce o awans w żadnym momencie nie było mowy. Zarząd nie 
nakładał żadnej presji, drużyna miała być spokojnie budowana, 
zawodnicy mieli się zgrywać – wyjaśnia szkoleniowiec Łukasz 
Jagiełło. – Nagle jednak pojawiła się szansa, którą wykorzysta-
liśmy. Po wyjazdowym zwycięstwie z rezerwą Rekordu chłopcy 
uwierzyli, że mogą wygrać z każdym i powalczyć o zwycięstwo 
w lidze – dodał trener siemianowickich futsalistów.

Siemianowiczanie, którzy w swoim składzie mieli zawodników 
z ekstraklasowym doświadczeniem, jak Sławomir Pękala, Michał 
Włodarek, Kamil Kmiecik  czy Łukasz Jagiełło oraz  młodych, 
perspektywicznych graczy jak Patryk Puzio, Kamil Mokwiński czy 
Marcin Cuber, potrafili znakomicie wykorzystać tę mieszankę 

AWANS SIEMIANOWICKICH FUTSALISTÓW !

rutyny z młodzieńczą fantazją. Z dziesięciu spotkań sezonu II 
ligi śląsko–opolskiej aż osiem wygrali i zanotowali tylko dwa 
remisy, ani razu nie zaznając goryczy porażki. 

O awansie do I Ligi Futsalu miał zdecydować trójmecz – bara-
że z udziałem zwycięzców grupy śląsko–opolskiej,  dolnośląskiej 
(BKKP Kobierzyce) i lubuskiej (ASPiS Gubin). W pierwszym 
meczu zespół z Kobierzyc rozgromił na boisku rywala Gubin 
aż 12:2. Wyjazdowa wygrana ze zwycięzcą grupy dolnośląskiej 
II ligi dawała więc siemianowiczanom praktycznie pewny 
awans. Tak też się stało - spotkanie zakończyło się tryum-
fem siemianowiczan 5:3, a hat-tricka w tym meczu ustrzelił 
Jagiełło. Wracając z Kobierzyc drużyna FC 2016 mogła już 

świętować awans do ogólnopolskiej I Ligi Futsalu, bo zespół 
z Gubina nie wybierał się nawet do Siemianowic Śląskich na 
rywalizację z podopiecznymi Łukasza Jagiełły. – Byliśmy świet-
nie przygotowani taktycznie na mecz w Kobierzycach. Mimo 
że rywale dysponowali znakomitymi warunkami, byli świetnie 
przygotowani fizycznie i wyszkoleni indywidualnie, potrafili-
śmy ich atuty zneutralizować konsekwentną, zespołową grą 
w defensywie i szybkimi skutecznymi kontratakami. Bardzo 
dobrze bronił tez Patryk Puzio. To wszystko zadecydowało 
o naszej wygranej i w konsekwencji dało zasłużony awans – 
podsumował trener siemianowiczan.

Jakie są plany po awansie? – My zrobiliśmy swoje, teraz ruch 
należy do zarządu. Jestem przekonany że zrobią wszystko, 
żebyśmy wystartowali w I lidze, ale też – zwłaszcza w pandemii 
– o sponsorów nie będzie łatwo, a wiadomo że kluczową rolę 
odgrywać będą finanse. Nie ukrywam również, że aby powal-
czyć o coś na szczeblu centralnym, drużynie potrzebne będą 
wzmocnienia. Na razie jednak cieszymy się z awansu – dodał 
Łukasz Jagiełło.

Warto dodać, że najskuteczniejszym zawodnikiem w drugo-
ligowych rozgrywkach, w barwach FC 2016 był Kamil Kmiecik, 
który strzelił 12 bramek. Trzy trafienia mniej zanotował Jagiełło, 
a 8 goli na swoim koncie zanotował Marcin Cuber.

KRZYSZTOF NOS

„SREBRNA” DRUŻYNA, 
BRĄZOWA TOSIA

„ZŁOTY” KAMIL, ŚWIETNY MATEUSZ 
- TOKIO CORAZ BLIŻEJ!

Bardzo dobrze spisały się reprezentantki UKS „Wołodyjowski” 
w Mistrzostwach Śląska Juniorów Młodszych w szpadzie 
dziewcząt i chłopców, które w dniach 23-24 kwietnia br. odbyły 
się w siemianowickiej hali MOSiR „Pszczelnik”.

W rywalizacji indywidualnej po zaciętych pojedynkach 
mistrzynią Śląska została Emilia Korkus (Piast Gliwice), 
która w finałowej walce pokonała Magdę Ratynę (Muszkieter 
Gliwice). Znakomicie spisała się siemianowiczanka Antonina 
Halemba (UKS Wołodyjowski) która pogromczynię znalazła 
dopiero w półfinale i ostatecznie została wraz z Zuzanną 
Jarosz (T.S. Górnik Radlin) sklasyfikowana na trzecim miejscu. 
Bardzo dobrze spisała się też najmłodsza z reprezentantek 
UKS Wołodyjowski, Maryia Vysotskaya, zajmując wysokie 

VII miejsce. Pozostałe zawodniczki UKS Wołodyjowski zajęły 
odpowiednio: Maja Osadnik - 15 miejsce oraz Katarzyna 
Ślęzak - 26 miejsce.

W turnieju drużynowym reprezentantki UKS Wołodyjowski  
(w składzie: Antonina Halemba, Maja Osadnik, Katarzyna Ślęzak 
oraz Maryia Vysotskaya) dotarły do półfinału, gdzie trafiły na 
faworyta -  pierwszą drużynę Piasta Gliwice. Po bardzo zaciętym 
pojedynku zawodniczki z Siemianowic Śląskich wywalczyły 
sobie miejsce w finale! W pojedynku finałowym uległy jednak 
drużynie Muszkietera Gliwice i ostatecznie zajęły drugie miej-
sce, zdobywając tym samym tytuł Drużynowych Wicemistrzyń 
Śląska Juniorów Młodszych. Na najniższym stopniu podium 
stanęła pierwsza drużyna Piasta Gliwice.

W rywalizacji chłopców reprezentanci UKS Wołodyjowski 
zajęli odpowiednio: Marcin Jabłoński - 15 miejsce, Filip Hornik 
- 17 miejsce, a Mateusz Jankowski - 18 miejsce. 

Impreza organizowana przez UKS Wołodyjowski w naszym 
mieście już po raz siódmy była w tym roku dofinansowana 
z budżetu Gminy Siemianowice Śląskie oraz z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskiego.

(SON)

fo
t. 

Ar
ch

.U
M

fo
t. 

Ar
ch

.U
M

Kamil Sieradzki (pierwszy z prawej) - dziewięt-
nastoletni siemianowiczanin, wychowanek UKS 
„Wodnik” (obecnie UKP Unia Oświęcim), podczas 
Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców 
w pływaniu, które w dniach 28.04 - 2.05 br. odby-
wały się w Lublinie, zdobył tytuł Mistrza Polski na 
200m stylem dowolnym i jest prawie pewny startu 

podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
w sztafecie na tym dystansie. Mateusz Chowaniec 
(pierwszy z lewej) - osiemnastoletni siemiano-
wiczanin, zawodnik UKS Wodnik, mistrzostwa 
zakończył uzyskując cztery minima na Mistrzo-
stwa Europy Juniorów w Rzymie, jedno minimum 
na Mistrzostwa Świata Juniorów w Kazaniu, dwa 

minima sztafetowe na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, 
rekordem Polski 18-latków na 100m dowolnym 
oraz był dwukrotnie czwarty (na 100m i 200m 
stylem dowolnym) i raz siódmy (50m stylem 
dowolnym). Leszek Małyszek (w środku) jest 
trenerem Mateusza Chowańca, a przez lata był 
także trenerem Kamila.                                  (SON)
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Z RATUSZA

NARODOWY SPIS POWSZECHNY  
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021
NAJBEZPIECZNIEJ I NAJSZYBCIEJ
„SAMOSPISZEMY SIĘ” PRZEZ INTERNET
Wbrew pozorom jest jeszcze sporo czasu, by 
spełnić swój ustawowy obowiązek i wziąć udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań w 2021 r. (NSP), bowiem potrwa 
on do 30 września 2021 roku. Nie oznacza to 
jednak, że należy z tym zwlekać do ostatniego 
momentu. Dynamicznie zmieniająca się sytu-
acja pandemiczna sprawia, że Główny Urząd 
Statystyczny – moderator przedsięwzięcia 
– kładzie szczególny nacisk na samospisanie 
się drogą internetową. 

Na stronie https://spis.gov.pl jest przygoto-
wana intuicyjna aplikacja, która w prosty i przej-
rzysty sposób poprowadzi nas przez ankietę 
zawierającą kilkadziesiąt pytań dotyczących 
m.in. miejsca urodzenia, zamieszkania, relacji 
rodzinnych, narodowości i języka, którym się 
posługujemy czy aktywności ekonomicznej. 

Z jakich danych wynikających ze Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
korzystają poszczególne ministerstwa?

Ministerstwo Finansów oblicza kwoty dotacji 
dla poszczególnych gmin według liczebności 
populacji. Musi znać stan i strukturę ludności 
oraz rozkład przestrzenny populacji.

Statystyki przygotowywane przez GUS są 
wyznacznikami dla tworzenia budżetu jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Ponadto wspierają one działania analitycz-
ne realizowane przez Narodowy Bank Polski 
określające sytuację w sferze stabilności fi-
nansowej kraju.

Ministerstwo Edukacji Narodowej kształ-
tuje politykę w zakresie oświaty bazując na 
strukturze demograficznej ludności, liczbie 
i wieku dzieci.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje 
zagospodarowanie przestrzenne regionu, zna-
jąc strukturę wiekową, zawodową, itp. ludności.

Ministerstwo Zdrowia planuje środki na 
ochronę zdrowia w poszczególnych regio-
nach Polski.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pla-
nuje politykę żywnościową w oparciu o dane 
nt. pogłowia i struktury terytorialnej zwie-
rząt gospodarskich w chowie oraz trendów 
w hodowli tych zwierząt, a także struktury 
zasiewów upraw rolnych. Dane dla pozio-
mu gmin umożliwiają realizację programów 
i strategii krajowych w obszarze rolnictwa 
i obszarów wiejskich.

Minister właściwy ds. budownictwa realizuje 
zadania państwa polegające na zaspokojeniu 
potrzeby mieszkalnictwa, co jest zapisane 
w Narodowym Programie Mieszkaniowym 
(NPM). Do celów NPM należą: poprawa wa-
runków mieszkaniowych społeczeństwa, stan 
techniczny zasobów mieszkaniowych oraz 
zwiększenie efektywności energetycznej, 
a także zwiększenie dostępu do mieszkań 
dla osób o dochodach uniemożliwiających 
obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na 
zasadach komercyjnych.

Gminy wiejskie korzystają z wyników spisów 
w zakresie obliczania wskaźników zwodo-
ciągowania i skanalizowania, stanowiących 

jedno z kryteriów przyznawania im pomocy 
finansowej na operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa”.

Przedsiębiorcy sporządzają biznesplany 
na podstawie informacji, których podstawą 
są wyniki spisów powszechnych. Ponadto ci, 
który ubiegają się o dotacje z funduszy euro-
pejskich w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych (RPO), wykorzystują informacje 
statystyczne konieczne do złożenia wniosków 
i sporządzenia studiów wykonalności projektów.

Inwestorzy polscy i zagraniczni poszukują 
nowych rynków dla rozwoju firm. W tym celu 
analizują szczegółowo dane statystyczne po-
chodzące ze spisów na poziomie lokalnym. 
Chcą się przekonać, czy w poszczególnych 
regionach pozyskają odpowiednią kadrę pra-
cowników.

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań jest jedynym rzetelnym i pełnym 
badaniem badającym strukturę wyznaniową 
i etniczną kraju. Dzięki niemu można trafnie 
oszacować liczebność diaspor wyznaniowych 
oraz mniejszości etnicznych i narodowych za-
mieszkujących terytorium RP, jak też tworzyć 
programy wsparcia wychodzących naprzeciw 
potrzebom niniejszych grup.

Główny Urząd Statystyczny również wyko-
rzystuje wyniki spisów powszechnych. Na ich 
postawie opracowuje bilanse stanu i struktury 
ludności w okresach między spisowych. Na 
podstawie spisów powszechnych aktualizo-
wany jest wykaz podmiotów podlegających 
obserwacji statystycznej, stanowiący jedno-
cześnie operat do badań reprezentacyjnych. 
Dzięki temu, przy losowaniu próby badania, 
skutkuje ona wysoką jakością wyników badań 
i szacunków wyprowadzonych na jej podstawie.

Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta 
z dotacji unijnych, które przyznawane są m.in. 
w oparciu o wielkość kraju i liczebność miesz-
kańców, określoną wynikami ostatniego spisu.

Liczba miejsc w Parlamencie Europejskim 
związana jest z wielkością populacji, zgodnie 
z zasadą proporcjonalnej reprezentacji.

OPR. RAFAŁ JAKOKTOCHCE
* ŹRÓDŁO: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Logować do niej można się również za pomocą 
swojego numeru PESEL. 

Samospis internetowy jest o tyle istotny, 
że w obecnych czasach zagrożenia pande-
micznego, pozwala wykluczyć bezpośredni 
kontakt z rachmistrzem. Sam spis poprzez 
przeglądarkę internetową trwa kilkanaście 
minut i nie powinien przysporzyć jakichkol-
wiek problemów.

W przypadku braku takiej możliwości, można 
spisać się za pomocą ankiety telefonicznej (tel. 
22 279 99 99).

Pamiętajmy, że objęci spisem są wszyscy 
mieszkańcy Polski (również cudzoziemcy) oraz 
Polacy przebywający w trakcie spisu za granicą. 
Kara jaka grozi za zignorowanie Narodowego 
Spisu Powszechnego może wynieść nawet 5 
tysięcy złotych.


