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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 27 maja 
 2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod nu-
mer telefonu 607 631 802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?” 
z dnia  11.04.2019 r. 
1. Stanisław z Michałkowic
2. Krystyna z Katowic-Piotrowic
3. Roman z Centrum
Zdjęcie przedstawiało Plac Piotra Skargi     

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

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

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

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

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

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

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

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

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie,  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

Uprzejmie przypominamy wszystkim osobom robiącym zakupy 
w sklepie Lidl, znajdującym się przy ul. Szpitalnej w centrum 
miasta, i korzystającym przy tym z parkingu przy sklepie, 
o konieczności pobrania biletu parkingowego i pozostawienia 
go za przednią szybą. Zróbmy to, nawet wtedy, kiedy wiemy, 
że zakupy nie zabiorą nam dużo czasu. Wystarczy wcisnąć 
zielony przycisk z napisem „OK”. Pobrany bilet pozwoli nam 
na półtoragodzinne parkowanie. Jeśli planujemy zostawić 
samochód na dłużej, musimy uiścić opłatę według cennika, 
posługując się instrukcją na biletomacie.

Brak biletu może skutkować koniecznością uiszczenia opłaty 
karnej w wysokości 95 zł. Jak informuje radny Jerzy Becker, 
który złożył w tej sprawie interpelację, zgłosiło się do niego 
wielu seniorów, których spotkała ta przykra sytuacja. Opłata 
karna bowiem to niejednokrotnie wartość całych zakupów.

SZ. DUCZEK

WEŹ UDZIAŁ 
W WYDARZENIACH

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

POBIERZ BILET  
ZANIM ZROBISZ  ZAKUPY

Śląska Akademia Senior@ - cykl szkoleń komputero-
wych dla seniorów, szczegóły: koordynator ds. Seniorów,  
Biuro ds. Seniorów - Beata Łuczak, tel. 730600506

Zajęcia organizowane w ramach 
Siemianowickiej Karty Seniora 60+
MOSiR „Pszczelnik”
Środy, godz. 11.00, Nordic Walking
Kompleks Sportowy „Michał”
Poniedziałki, godz. 9.00, Salka fitness – Aerobik
Czwartki, godz. 10.00, Basen – Gimnastyka w wodzie
SCK Willa Fitznera
Czwartki, godz. 11.00 - Warsztaty z dietetyczką
SCK Jarzębina
Piątki godz. 11.00 - Warsztaty z dietetyczką

ELŻBIETA NIESZPOREK

SCK Willa Fitznera
31.05, 14.06, 21.06, 23.06, godz. 16.00 - Fitzner Cafe
06.06, godz. 18:00 Klasycy rocka – Paul Mc Cartney, 
SCK Park Tradycji
02.06. od godz. 14.00 - Festiwal filmów rodzinnych w ramach 
Metropolitalnego Święta Rodziny
04.06 jubileusz X-lecia Siemianowickiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku (zaproszenia) 
05.06, godz. 16:00 Kino seniora 60+, 
06.06-09.06 Dni Siemianowice, Industriada 
08.06, od godz. 16.00 prezentacje organizacji pozarządowyc, 
w tym senioralnych pod SCK Parkiem Tradycji; warsztaty i inne 
atrakcje – temat przewodni: BAL
Rynek Miejski 
08.06, od godz. 13.00 na rynku konkurs Gotowania Żuru 
od godz. 16.30 Piknik rodzinny -koncerty
SCK Jarzębina
23.06 godz. 17:00 koncert Piotr Herdzina i Sylwester Targosz- 
Szalonek,
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza: 
Biblioteka Centralna, ul. Sportowców 3, tel. 32 228 13 29
- warsztaty komputerowe (pn.-pt. w godz. 11.00-13.00),
- pokazy drukarki 3D, 
- spotkania z wyobraźnią - warsztaty rękodzielnicze, - obo-
wiązują zapisy.
filia nr 2, ul Niepodległości 45, tel. 322281196
- Dyskusyjny Klub Książki – spotkania co miesiąc,  
- klub „Poznajmy się”, trzeci czwartek miesiąca godz. 16.00 - 
warsztaty rękodzieła,
filia nr 9, ul. Powstańców 54a, tel. 322281016
- spotkajmy się przy robótce - obowiązują zapisy
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Kilka dni temu zakończył się XI Europejski 
Kongres Gospodarczy w Katowicach, którego 
miastem partnerskim – po raz pierwszy – były 
Siemianowice Śląskie. Muszę przyznać się 
Państwu, że był to niezwykle owocny czas dla 
całego zespołu promocyjnego, a w szczegól-
ności dla pracowników Biura Obsługi Inwesto-
ra, którzy odbywali przez trzy dni rozmowy 
z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi, 
przedstawicielami przedsiębiorstw z Polski, 
dziennikarzami zajmującymi się tematyką 
gospodarczą oraz indywidualnymi osobami 
z regionu, które – co niezwykle cieszy – wiele 
słyszały o zmieniających się na dobre Siemia-
nowicach Śląskich. Myślę, że dla nas wszyst-
kich to duży powód do dumy, że osoby spoza 
Śląska zaczynają kojarzyć nasze miasto nie 
tylko z jego historycznym, postindustrialnym 
charakterem, ale też z mnóstwem obszarów 
zielonych, terenami rekreacyjnymi, zabytkami 
i niezwykłą dynamiką rozwoju. Jednym słowem 
miastem, w którym dobrze się mieszka i zawsze 

coś ciekawego lub innowacyjnego w kwe-
stii gospodarczo-społecznej się dzieje. Poza 
działaniami promocyjnymi, zabraliśmy – jako 
partner samorządowy – głos w ważnej dyskusji 
na temat gospodarki odpadami, przysłuchując 
się też debacie dotyczącej stojących przed 
nami szans i zagrożeń, wynikających z kolejno 
wprowadzanych przepisów i dyrektyw UE. 
Więcej na temat wystąpienia mojej zastępczyni 
w głównej dyskusji eksperckiej, przeczytacie 
Państwo w bieżącym numerze Głosu Miasta. 

Tuż przed kongresem gospodarczym dotarła 
do nas z kolei inna ważna informacja, która 
spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem 
redakcji regionalnych i ogólnopolskich dzien-
ników, portali i radiostacji. Wszystko za sprawą 
oficjalnego rankingu dotyczącego stanu finan-
sów polskich miast, opublikowanego przez 
redakcję Portalu Samorządowego. W tego-
rocznej edycji na dwóch pierwszych miejscach 
znalazły się – co raczej nikogo nie dziwi – War-
szawa i Sopot, natomiast na trzecim miejscu 

podium – ku zaskoczeniu wielu – znalazły 
się Siemianowice Śląskie. Ten spektakular-
ny awans naszego miasta z dotychczasowej 
lokaty oscylującej wokół trzydziestego miej-
sca rankingu, do pierwszej trójki w Polsce, to 
przede wszystkim zasługa mojego zespołu: 
zastępców, skarbnika, naczelników i radnych 
koalicyjnych, którzy od 2015 roku potrafili od-
powiednio dbać i utrzymywać zaproponowaną 
przeze mnie dyscyplinę wydatków. Jak widać po 
kilku latach, miasto potrafi się konsekwentnie 
rozwijać, unikając jednocześnie pułapek finan-
sowania wszystkiego ze środków pożyczonych 
od banku. Więcej na ten temat przeczytacie 
Państwo w aktualnym numerze naszej gazety 
samorządowej. 

Na koniec gorąco pragnę zachęcić do rodzin-
nego uczestnictwa w obchodach Dni Miasta 
i udziału w wielu imprezach, które zostały dla 
Państwa przygotowane. Wierzę, że po raz 
kolejny pobijemy rekord frekwencji, zarówno 
w Parku Tradycji na Industriadzie, jak i w trakcie 

miejskich imprez na Rynku i w Amfiteatrze. 
Liczę również na Państwa liczne głosowanie 
w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, 
które będzie trwało od 27 maja pod adresem 
www.bo.siemianowice.pl, a zakończy się 9 
czerwca – wraz z finałem Dni Miasta, na sto-
isku do e-głosowania, zlokalizowanym przy 
Parku Tradycji. 

Pozdrawiam
Rafał Piech

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
CORAZ LEPIEJ KOJARZONE

W poprzedni poniedziałek (13.05) zakończył się kolejny etap 
Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., podczas którego złożone 
przez mieszkańców wnioski były wnikliwie analizowane przez 
urzędników. W tym roku takich projektów wpłynęło łącznie 21. 
Po weryfikacji pod głosowanie mieszkańców zostanie skiero-
wane 11 z nich, a ich pełny wykaz prezentujemy w tabeli obok.

Podobnie jak w latach ubiegłych na projekty Budżetu Oby-
watelskiego będzie można głosować tylko elektronicznie 
w dniach 27 maja do 9 czerwca na stronie internetowej www.
bo.siemianowice.pl podając swoje imię, nazwisko, trzy ostatnie 
cyfry numeru PESEL oraz miejsce urodzenia. Każdy pełnoletni 
mieszkaniec będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybrany 
przez siebie projekt.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu będą 
uruchomione specjalne punkty do głosowania w budynku 
Urzędu Miasta (Jana Pawła II 10) oraz we wszystkich filiach 
bibliotecznych na terenie miasta w godzinach ich urzędowa-
nia. Zagłosować będzie można także w trakcie Finału Budżetu 
Obywatelskiego 2020 podczas Dni Siemianowic w dniach 8-9 
czerwca br. na terenie SCK Park Tradycji.

Z kolei osoby z niepełnosprawnością ruchową i wzroczną 
ze specjalnym orzeczeniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności (04-O, 05-R, 10-N) będą mogły umówić 
się do swojego domu na wizytę urzędnika, który podjedzie do 
nich w asyście strażnika miejskiego z odpowiednim sprzętem 
i mobilnym dostępem do Internetu i pomoże w głosowaniu. Takie 
mobilne punkty do głosowania będą funkcjonowały w dniach 
27 maja i 3 czerwca (poniedziałki) w godzinach 10.00-14.00. 

Numer  
projektu Nazwa projektu

wartość  
szacunkowa 
projektu

1
Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla | Henryk 
Lach, Stanisław Kopystyński, Henryk Pesel 

434 000,00 zł

2
Kompleksowa wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Mysłowickiej – od posesji Kolejowa 1A 
do posesji Mysłowicka 27 | Dariusz Sobota 

240 000,00 zł

3 Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Towarowej | Marek Jarominek | 310 000,00 zł

6 Trakt pieszo-rowerowy z miniznakami drogowymi na Brodziku | Danuta Indyka, Barbara Lew-Wostal 70 000,00 zł

7 BEZPIECZEŃSTWO – rozbudowa monitoringu miejskiego | Łukasz Hucz 440 000,00 zł

8 Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei i Turystycznej | Agnieszka Dyda 110 000,00 zł

9 Pumptrack i linarium na Bańgowie | Adam Klacka, Adam Griksa 440 000,00 zł

11 Wybieg dla psów z przeszkodami - Bańgów | Marcin Dybała 170 165,58 zł

15  2 dzielnice, 3 ulice: Jaworowa, Leśnia, Jagiellońska | Grzegorz Mól 440 000,00 zł

16
Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik, budowa miejsc parkingowych przy Lecznicy dla 
dzieci i dorosłych REMEDIUM, kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy 
Andersa, poprawa infrastruktury osiedla Budryka | Joanna Szafarczyk, Izabela Rajzer-Wysocka

440 000,00 zł

19 Utwardzenie nawierzchni istniejącego parkingu | Danuta Ćwirko 291 000,00 zł.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzę-
dem Miasta pod numerami telefonów: 32 760 53 09 i 32 760 
53 11 w dniach 20-24 maja w godzinach 10.00–13.00.

Z tego miejsca gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do wzięcia udziału w głosowaniu, bo każdy głos to krok w stronę 
bardziej przyjaznych Siemianowic Śląskich.        ADRIAN MERTA

GŁOSUJ NA STRONIE WWW.BO.SIEMIANOWICE.PL
OD 27 MAJA DO 9 CZERWCA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Przed nami kolejne inwestycje drogowe. Tym 
razem wystartowaliśmy z realizacją zwycię-
skich projektów z Budżetu Obywatelskiego 
2019, które są wykonywane w ramach zadania 
pn. „Budowa miejsc postojowych, parkingów 
oraz modernizacja chodników i ulic w wybra-
nych lokalizacjach na terenie miasta Siemia-
nowice Śląskie – zadanie I”. 

Prace remontowe, wchodzące w zakres za-
mówienia, rozpoczęły się wymianą nawierzchni 
chodnika przy ulicy Klonowej 1-2 oraz Mickie-
wicza. W następnej kolejności wykonane lub 

Na początku maja podpisano umowy z wy-
konawcami, którzy przygotują dokumentację 
projektową łącznika drogowego między ulicę 
Bytomską a terenami inwestycyjnymi oraz łącz-
nika pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Teatralną 
a ZHP w Siemianowicach Śląskich. 

Pierwszy projekt, zgodnie z wytycznymi, ma 
przedstawiać koncepcję budowy drogi o długo-
ści 600 mb wraz z infrastrukturą techniczną, 
obejmującą budowę kanalizacji deszczowej oraz 
sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego. 
Z kolei drugi ma odwzorować drogę o długości 

wyremontowane zostaną chodniki na ulicach 
Szeflera – Powstańców, Łokietka 1-19, Budryka 
12-14, Zgrzebnioka 42 i Wyzwolenia. Na ulicach 
Andersa 6-8 i Sikorskiego powstaną natomiast 
nowe miejsca postojowe.
W sumie koszt inwestycji wyniesie ok. 518 
231,48 zł, a jej zakończenie przewidziano na 
przełom lipca i sierpnia. Na tym jednak nie 
koniec bowiem trwa wybór najkorzystniejszej 
oferty na przeprowadzenie drugiej części oby-
watelskich projektów drogowych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

80  mb, z nawierzchnią z kostki betonowej, peł-
niącej funkcję drogi pożarowej i ciągu pieszo-
-jezdnego wraz z 10 miejscami postojowymi. 
Termin wykonania kompletu opracowań określono 
na przełom lipca i sierpnia br. Należy dodać, że 
łącznik ulicy Teatralnej z ZHP wpisuje się w zakres 
zadań drogowych z Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2019, a jego pomysłodawcą jest Adrian 
Chyliński. W związku z tym mieszkańcy Osiedla 
Młodych mogą spodziewać się realizacji tej in-
westycji jeszcze w tym roku. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Trwa wymiana nawierzchni ulic, 
i częściowo chodników, na wybra-
nych odcinkach dróg powiatowych 
i gminnych. Dotychczas ukończono 
roboty zasadnicze na ulicy Wierz-
bowej, a wciąż trwa remont: Leśnej, 
Chrobrego, Hutniczej i Kopernika. 
W następnej kolejności modernizację 
przejdzie al. Sportowców, Deji oraz 
Żwirki i Wigury.

SEZON REMONTÓW DRÓG W PEŁNI

OPRACOWANIE PROJEKTÓW  
NA KOLEJNE DROGI

Remont prowadzony jest również 
na ulicy Komuny Paryskiej (od ulicy 
Powstańców) i zostanie wykonany na 
całym jej odcinku. Ze względu jednak 
na zły stan techniczny kanalizacji, 
w rejonie skrzyżowania z ulicą Jasną 
i Wojska Polskiego, Siemianowickie 
Wodociągi Aqua Sprint sp. z o.o. naj-
pierw przeprowadzą modernizację 
sieci kanalizacyjnej, a dopiero później 
nastąpi kontynuacja wymiany na-
wierzchni na wskazanym fragmencie.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ZADANIA DROGOWE Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – 
NOWE PARKINGI, MIEJSCA  
POSTOJOWE I CHODNIKI

Chodnik łączący ulicę Mickiewicza z obwodową już gotowy(1). 
Trwa buda chodnika na na ulicy Wyzwolenia (2).

Rozpoczął się remont ulicy Paryskiej. Wymieniona zostanie kanalizacja w rejonie 
skrzyżowania  ulic Jasnej i Wojska Polskiego oraz nawierzchnia całej ulicy. 

(1)

(2)

ul.  Hutnicza
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Rozpoczęły się prace związane z budową wod-
nego placu zabaw. Nowa strefa zabawy i wypo-
czynku powstaje na terenie Miejskiego Domu 
Kultury „Jordan” (ul. F. Chopina 2) i będzie sta-
nowić letnią atrakcję dla całej rodziny. Rozrywkę 
dzieciom zapewnią przede wszystkim  urządzenia 
zabawowe, takie jak: samonapełniające się wodą 
wiaderka przelewowe, armatka wodna, tryskający 
wodą kwiatek, wodne owady, parasol wodny, 
tunel z kręgów, różnorodne dysze (typu wulkan, 
pojedyncza solo, galaretka) itd. Warto dodać, że 
plac zabaw będzie miał wydzieloną część dla 
najmłodszych dzieci, gdzie znajdą się zabawki 
łagodniej wyrzucające wodę. 

Powierzchnia obiektu wyniesie ok. 300 m2, 
a w jego sąsiedztwie zostanie wykonane 
zaplecze magazynowo-sanitarne, w tym 
toalety i przebieralnie. Pojawią się również 
elementy małej architektury, tj. kosze i ławki. 
W celu zapewnienia jak największej funkcjo-
nalności i bezpieczeństwa  teren zostanie 
odpowiednio oświetlony latarniami typu 
kolumnowego. Wstęp na plac zabaw będzie 
bezpłatny. Zakończenia całości inwestycji 
możemy spodziewać się w drugiej poło-
wę lipca.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

RUSZYŁA BUDOWA  
WODNEGO PLACU ZABAW

TĘŻNIA SOLANKOWA  
CORAZ BLIŻEJ

Trwają prace związane z zagospo-
darowaniem i utrzymaniem terenów 
zieleni w Siemianowicach Śląskich. 
Zakres działań obejmuje upięk-
szanie miasta kwiatami – w tym 
sadzenie kwiatów w donicach, na 
słupach oświetleniowych, w doni-
cach na chodnikach, skwerach oraz 
w konstrukcjach kwiatowych („bu-
kiet kwiatów”, „wieże kwiatowe”). 
Oprócz tego również trwa podle-

wanie krzewów i drzew wraz z pra-
cami agrotechnicznymi, nasadzanie 
drzew i krzewów  w różnych lokali-
zacjach w, a także wycinkę i zabiegi 
pielęgnacyjne drzew w parkach, na 
zieleńcach, pasach przydrożnych 
i terenach komunalnych. Wszelkie 
prace związane z utrzymaniem zie-
leni w mieście będą prowadzone na 
bieżąco do końca roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ZIELEŃ MIEJSKA  
WIZYTÓWKĄ MIASTA

Trwają wiosenne przeglądy placów za-
baw i urządzeń rekreacyjno-sportowych.  
Prace przeprowadzane są na bieżąco i będą 
trwały do końca roku.

Miasto zieleni przyjazne mieszkańcom

W okolicach stawu Rzęsa, przy ulicy Spacero-
wej w Siemianowicach Śląskich, powstaje tęż-
nia solankowa, będąca zwycięskim projektem 
w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, 
autorstwa Jerzego Namysło. Z jej leczniczych 
właściwości będziemy mogli skorzystać już 
pod koniec czerwca 2019 roku.

Nowy obiekt budowany jest za siłownią na 
wolnym powietrzu. Dotychczas w ramach prac   
przygotowano teren wraz fundamentowaniem 
oraz przeprowadzono roboty wodno-kanaliza-
cyjne i elektryczne. Aktualnie wykonywana jest 
konstrukcja tężni wraz z więźbą i pokryciem 
dachu. Obszar wokół tężni zostanie oświetlo-
ny, pojawią się place i chodniki, ławki, kosze 

na śmieci, stojaki na rowery oraz nasadzenia 
zieleni niskiej.
Jak to działa tężnia? Istotnym elementem 
konstrukcji tężni jest pompa, która rozpro-
wadza solankę po odpowiednio dobranych 
i rozłożonych gałązkach tarniny. Wytwarza 
się wtedy aerozol bogaty w mikroelementy 
oraz ważne pierwiastki, mające dobroczynny 
wpływ na górne drogi oddechowe oraz ogólne 
samopoczucie. Zatem solankowe inhalacje nie 
tylko znacząco wzbogacą rekreacyjną prze-
strzeń Rzęsy, ale także przysłużą się zdrowiu 
oraz relaksowi siemianowiczan.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
KIEDY POPŁYNIE WODA DO RZĘSY?

- Dzisiaj do szkoły przyjechałem po raz pierwszy rowerem 
- mówił Bartek z klasy Ib Szkoły Podstawowej nr 4 w Siemia-
nowicach Śląskich. - Jak tylko pogoda pozwoli, będę w ten 
sposób przyjeżdżał na lekcje, a kto wie – może uda mi się 
również namówić do tego innych – dodał.

Bartek wraz z kilkudziesięcioma kolegami i koleżankami ze 
swojej szkoły zainaugurowali 6 maja akcję „Rowerowy Maj”, 
która promuje zdrowy tryb życia oraz zrównoważoną mobilność. 

- Zasady kampanii są banalnie proste, ponieważ wystarczy, 
aby uczestnik dotarł do szkoły w sposób aktywny, tj. na rowerze, 
hulajnodze, rolkach, deskorolce, dzięki czemu otrzyma naklejki 
do rowerowego dzienniczka oraz na plakat klasowy - mówi Klau-
dia Przyłudzka z Wydziału Edukacji UM Siemianowice Śląskie. 
Ulotki, plakaty, legitymacje oraz naklejki, które będą świadczyły 
o postępach w akcji, przygotował siemianowicki magistrat.

Uczniowie z naszego miasta są świadomi roli, jaką odgrywają 
ekologiczne środki transportu. Zwracają przede wszystkim 
uwagę na czystość i ekologię związaną z rowerem czy hulaj-
nogą. Nie bez znaczenia jest również czas podróży, znacznie 
krótszy niż siedzenie w aucie na zakorkowanej ulicy. 

- Przyjechałem do szkoły rowerem by nie zanieczyszczać 
powietrza - mówi Adam z klasy V. - Jeżdżę również hulajnogą, 
co sobie chwalę, bo można nią jeździć na chodniku - dodaje. 
Walory tego środka lokomocji docenia również Maria, która 
uczęszcza do klasy V – Na hulajnodze można wykonywać 
różne sztuczki i by jej używać nie trzeba mieć karty rowerowej 
– mówi uczennica.

SIEMIANOWICKI  
ROWER MIEJSKI

- Zgłosiliśmy się od razu, jak tylko dowiedzieliśmy się o akcji 
„Rowerowy Maj”. Dzieci w niej uczestniczące do szkoły przy-
jeżdżają na rowerach, hulajnogach, łyżworolkach i deskorolkach 
- mówi Barbara Kozłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
w Siemianowicach Śląskich - Troszeczkę dzisiaj pogoda nie 
dopisała, ale mimo to i tak prawie sześćdziesięciu uczniów 
przyjechało na różnego rodzaju „dwóch kółkach” – dodaje.
W akcji oprócz „czwórki”, uczestniczą również inne siemia-
nowickie podstawówki: nr 3, nr 5, nr 6, nr 8, nr 11, nr 13 i nr 16.
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Sie-
mianowicach Śląskich z ogromną przyjemnością przystąpiła 
do „Rowerowego Maja”. Dzieci bowiem chętnie podejmują 
tego typu wyzwania – mówi Iwona Strzebińczyk, nauczycielka 
wychowania fizycznego. - Zbieranie naklejek nie jest już celem 
samym w sobie, choć daje szanse na wygraną. Istotniejsza 
jest jednak kwestia dobrej zabawy, połączonej z elementami 
rywalizacji – dodaje.

W ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy regularne obniżanie 
się poziomu wody w naszych siemianowickich stawach, zwłaszcza 
w stawie Rzęsa. Zjawisko to wynika niestety ze zmian klimatycz-
nych, a dokładnie z suszy hydrologicznej, która od kilku lat dotyka 
także obszar Siemianowic Śląskich. Nie jest to na szczęście sytuacja 
bez wyjścia. Aby przeciwdziałać temu zjawisku zbudowany został 
kolektor deszczowy z wylotem do stawu Rzęsa, którego zadaniem 
będzie uzupełnianie poziomu wody w zbiorniku.

Nie każde jednak opady deszczu spowodują zasilenie w do-
datkową wodę, bowiem tylko większe (intensywniejsze) opady 
dają gwarancję czystej wody, która zasila zbiornik. Pierwsze 
takie długotrwałe opady od rozpoczęcia eksploatacji kolektora  
miały miejsce 10 maja tego roku.

Przypominamy, że już od 29 kwietnia 
system Nextbike wystartował w na-
szym mieście w nowej „logistycznej” 
odsłonie. Rower możemy wypożyczyć 
w Siemianowicach Śląskich, zrobić sobie 
wycieczkę do Katowic, Chorzowa, Sosnowca, 
Tychów i Gliwic- bez żadnych problemów - rower wpiąć 
w tamtejszą stację i go zostawić. To działa również w drugą 
stronę, czyli rozpoczynając podróż w jednym z tych miast, 
można ją zakończyć w Siemianowicach Śląskich.
W naszym mieście stacje rowerowe zlokalizowane są przy:
ul. 11. Listopada , ul. Grunwaldzkiej, ul. Jagiełły, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie, ul. Mysłowickiej/Powstańców 
ul. Telewizyjnej (Plac Alfreda), ul. Wróbla, ul. Jana Pawła II , 
alei Młodych i Parku Pszczelnik.

W „jedenastce” w akcji uczestniczy aktywnie 159 uczniów. Zaś 
w „trójce” w pierwszym tygodniu chęć uczestnictwa zadekla-
rowało 145 osób. 

- Dzieciom ta idea bardzo odpowiada i mimo że maj nie roz-
pieszcza nas pod względem pogody, to chętnie w niej uczestniczą 
– mówi Sylwia Grytz, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 
3. - Już teraz pytają nas czy później też będzie można przyjeżdżać 
na rowerach, rolkach czy hulajnogach, tym bardziej, że nasze 
pomieszczenia gospodarcze zaadaptowaliśmy tak, że sprzęt 
można tam bezpiecznie przechowywać – dodaje. 

Okres wiosenny to doskonały czas, by po zimowej przerwie 
odkurzyć, przygotować i używać swoich dwóch kółek. Renesans 
przeżywają hulajnogi, które można spotkać niemal wszędzie. 
Sprzyja temu ponad 18 kilometrów bezpiecznych, nowoczesnych 
ścieżek rowerowych oraz sieć remontowanych chodników. Nie 
należy przy tym zapominać o zachowaniu wszelkich środków 
bezpieczeństwa, ubieraniu kasków i odblaskowych opasek. 

W czerwcowym numerze Głosu Miasta podsumujemy szcze-
gółowo akcję „Rowerowy Maj”.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

TRWA ROWEROWY MAJ  
WŚRÓD SIEMIANOWICKICH UCZNIÓW

Skierowana do wymienionych lokalizacji deszczówka przy-
czyni się do zmniejszenia negatywnych zjawisk związanych 
z panującą suszą hydrologiczną. Wody deszczowe trafiające 
do stawu będą dodatkowo czyszczone poprzez piaskowniki 
wirowy odśrodkowy i retencyjny, które wyłapują substancje stałe 
w postaci piasku, gałęzi i liści, a także urządzenia separacyjne, 
których zadaniem jest oddzielenie olejów lub innych zawiesin 
ropopochodnych od wody opadowej.

Miejmy nadzieję, że zarówno rok 2019, jak i kolejne będą 
bogatsze w opady deszczu, niż poprzednie lata.
Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 430 tys. zł

DAMIAN KOŁAKOWSKI
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GOSPODARKA

Najbardziej prestiżowy ranking oceniają-
cy kondycję finansową Polskich miast za 
2018 rok wskazał właśnie nową czołówkę. 
W przypadku pierwszeństwa Warszawy 
i Sopotu nie było mowy o niespodziance, 
jednak na trzecim miejscu spośród 66 oce-
nianych miast powiatowych, wysunęły się 
niespodziewanie, bo z dotychczasowej 31 
pozycji, Siemianowice Śląskie.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 
w Polsce to coroczny raport przygotowywany 
przez zespół ekspertów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, którego publikacja zbiega się zwy-
kle z kolejną edycją Europejskiego Kongresu 
Samorządowego organizowanego od wielu 
lat w stolicy Małopolski.

Zespół ekspercki miał do przeanalizowania 
finanse ponad 2400 gmin i przeszło 300 po-
wiatów. Punktem odniesienia w analizie było 
siedem wskaźników: udział dochodów wła-
snych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem, udział wy-
datków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
udział środków europejskich w wydatkach 
ogółem (bez poręczeń), relacja zobowiązań 
do dochodów ogółem oraz udział podatku 
dochodowego od osób fizycznych w docho-
dach bieżących.

Spośród 41 miast Górnośląsko–Zagłębiowskiej 
Metropolii w pierwszej dziesiątce znalazły się 

Siemianowice Śląskie (miejsce 3), Tychy (miejsce 
8) i Katowice (miejsce 9).

- Z punktu widzenie mieszkańców, tak wy-
soka pozycja rankingowa naszego miasta, 
może być nie tylko powodem do dumy, ale 
i dowodem na to, że opracowana wspólnie 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami strategia 
rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku, 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE - 
JEDYNE Z METROPOLII GZM NA PODIUM

Kluczowe czynniki które wpłynęły na tak wysoką pozycję w rankingu:
 opracowana wspólnie z mieszkańcami strategia rozwoju miasta, 
 żelazna dyscyplina finansowa opierająca się

   na idei zrównoważonego rozwoju,
 optymalne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej

przynosi pierwsze pozytywne rezultaty – mówi 
Rafał Piech, prezydent miasta. Dodaje też, że 
pomimo rosnących obowiązków finansowych 
pojawiających się budżetach samorządowych, 
można skutecznie rozwijać miasto. - Wystarczy 
tylko – jak wylicza gospodarz Siemianowic 
Śląskich- profesjonalny zespół urzędników, 
żelazna dyscyplina finansowa, oparcie się 

FINANSE MIASTA
o ideę zrównoważonego rozwoju, efektywne 
wykorzystywanie środków nadal płynących 
z Unii i na dobry wynik finansowy, nie trzeba 
będzie długo czekać.

Mirosław Czarnik, członek siemianowickiej 
Rady Gospodarczej, prezes GPP Business Park 
S.A. zarządzający na co dzień kompleksem 
najnowocześniejszych biurowców w Europie, 
zlokalizowanych w sąsiadujących Katowicach, 
rekomenduje taki sposób budowania wize-
runku miasta – Dla polskich i zagranicznych 
inwestorów, nie bez znaczenia jest kondycja 
finansowa gminy, bo – jak podkreśla - poza 
świetną lokalizacją terenów inwestycyjnych 
liczy się dla inwestorów. tzw. dobry klimat, na 
który zaś składa się sprawna praca urzędników 
i wizerunek stabilnego finansowo miasta.

PIOTR KOCHANEK 
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NAJLEPSZE WYNIKI  
WŚRÓD MIAST  
NA PRAWACH  
POWIATU

Ranking finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm 
do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu „Ulgi 
podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw”. 
Szkolenie odbędzie się 30 maja (czwartek) 
o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Siemianowice 
Śląskie, przy ul. Jana Pawła II 10 (duża sala – II piętro). 

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim 
do pracowników służb księgowych, finanso-
wych oraz menedżerów firm. W najszerszym 
zakresie ze szkolenia skorzystać mogą firmy 
prowadzące działalność badawczo-rozwojową 
(w szczególności tworzące nowe produkty lub 

usługi, względnie prowadzący prace skutku-
jące zwiększeniem efektywności procesów 
produkcyjnych) oraz przedsiębiorcy tworzący 
oprogramowanie, a także wynalazki, patenty 
i wzory użytkowe. Zainteresowane udziałem 
w szkoleniu mogą być również podmioty pla-
nujące lub rozważające podjęcie działalności 
badawczo-rozwojowej, lub działalności w za-
kresie tworzenia oprogramowania i technologii 
objętych prawami własności intelektualnej. 
Serdecznie zapraszamy.

MARTA SZALENIEC

ULGI PODATKOWE DLA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW –  
BEZPŁATNE SZKOLENIE

1. Ulga B+R: prosty sposób na korzyści podatkowe; 
 Praktyczne aspekty korzystania z ulgi B+R; 
 Najnowsze orzecznictwo i interpretacje  

podatkowe dotyczące ulgi B+R; 
 Ostatnie zmiany w prawie mające wpływ na 

korzystanie z ulgi B+R. 

ZAPISY: Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, pod 
linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepADmEasGwqUzc0AQyYSjVSlPG74QB-
gejxpW8SispaZrizCQ/viewform

Szkolenie potrwa ok 3-4 godziny i obejmie następujące zagadnienia:

Ulgi podatkowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw:
2. Innovation Box 

 Czym jest mechanizm Innovation box? 
 Kto i w jakim zakresie może korzystać 

z opodatkowania PIT/CIT wg. stawki 5%? 
 Korzyści ze stosowania 
 Wymogi konieczne do spełnienia, by móc 

korzystać z ulgi 
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  6 czerwca
Świętowanie dni miasta rozpoczniemy w czwartek, 6 czerw-
ca o godzinie 19.00, od koncertu galowego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”, zatytułowanego „A to Polska właśnie”, który 
odbędzie się w amfiteatrze, w siemianowickim Parku Miejskim 
(ul. Chopina 1). Wstęp na koncert jest bezpłatny, na podsta-
wie wejściówek, które będą do odbioru w kasie amfiteatru, 
w dniu koncertu, od godziny 17.00. Liczba miejsc ograniczona. 

W piątek i sobotę 7-8 czerwca w całym województwie 
śląskim świętować będziemy Rozruch Maszyn i jubileuszo-
wą – X edycję Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków 
Techniki. Tegoroczna Industriada to wielkie urodziny, na 
które zaproszeni są wszyscy. INDU-bal łączy, integruje, daje 
powód i wyjątkową przestrzeń do wspólnego świętowania. 
Wszyscy jesteśmy przemysłowcami! W czasie urodzinowej 
fety nie zabraknie tańców, feerii barw i muzyki. Impresa-
riem będzie przemysłowy magnat, toast wzniesie majster, 
a wszyscy miłośnicy industrii będą się znakomicie bawić! 

  7 czerwca
W piątek 7 czerwca zapraszamy do SCK Park Tradycji  
(ul. Orzeszkowej 12) na Rozruch Maszyn. O godzinie 18.00 
w budynku Parku Tradycji odbędzie się wernisaż Śląskiego 
Towarzystwa Fotograficznego zatytułowany „Bal-IN”. Grupa 
fotografów wykona specjalnie na Industriadę cykl fotogra-
fii, na których zestawiony zostanie industrial z elementami 
konwencjonalnie kojarzonymi z balami, przyjęciami, a także 
z samą Industriadą.

O godz. 19.00 zaprosimy na spektakl teatralny „Taniec maszyn. 
Kalejdoskop”, stworzony specjalnie na Rozruch Maszyn przez Teatr 
MOMO, Marka Stańczyka oraz muzyków, łączył teatr ruchu, teatr 
symbolu, projekcję filmową oraz muzykę elektroniczną. 

Gwiazdą tegorocznego Rozruchu Maszyn będzie olsztyński 
zespół Enej, znany z takich hitów jak „Radio Hallo”, „Kamień 
z napisem love” czy „Tak smakuje życie”. Koncert rozpocznie 
się o godzinie 20.00, na scenie przy SCK Park Tradycji. Po 
koncercie, ok. godziny 21.45 widowiskowy spektakl plenerowy 
„INDU-Bal. Prolog”  zaprezentuje Teatr Ognia Nam-Tara. 

O godzinie 22.00 zaprosimy ponownie do budynku Parku 
Tradycji na prawdziwy bal!  

„Indurella Story -bal” to fabularyzowana zabawa taneczna i towarzyska 
na 3 kondygnacjach Parku Tradycji, z muzyką, wodzirejem, poczęstun-
kiem i napojami oraz intrygującym tłem fabularnym, przygoto-
wana przez SCK Event Group i Kolektyw Teatralny „Lufcik na Korbkę”.  
Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Bezpłatne zaproszenia 
będą do odbioru w Parku Tradycji od 20 maja. 

  8 czerwca
W sobotę 8 czerwca w całym województwie śląskim święto-
wać będziemy jubileuszową, X edycję Industriady czyli święta 
Szlaku Zabytków Techniki. W Siemianowicach imprezy odbywać 
się będą w SCK Park Tradycji oraz na terenach przy obiekcie  
od godziny 12.00 . 
O godzinie 12.00, 15.00 i 17.00 zapraszamy na zwiedza-
nie fabularyzowane „Wszystkie bale industrialu”. Opro-
wadzać po budynku Parku Tradycji będzie historyk sztuki 
- Małgorzata Derus. Zbiórka przed wejściem do Parku Tra-
dycji 15 minut przed rozpoczęciem każdego zwiedza-

nia. Grupy do 30 osób. Decyduje kolejność przybycia. 
W godzinach 12.00-19.00 w budynku Parku Tradycji dostępna 
będzie w ramach wydarzenia towarzyszącego instalacja dźwię-
kowa „Dźwiękowy portret miasta”. Umieszona w podziemiach 
budynku instalacja dźwiękowa będzie skomasowanym zapisem 
24 godzin „muzyki miasta”. Instalacja będzie efektem pracy 
warsztatowej uczestników projektu „Rozmowy zamiejscowe” 
Goethe-Institut z zakresu field-recordingu oraz odkrywania 
dźwiękowych aspektów funkcjonowania przestrzeni wspólnych.

W godzinach 16.00-17.30 na scenie plenerowej prezento-
wać się będą grupy artystyczne Siemianowickiego Centrum 
Kultury. Podopieczni grup artystycznych działających w SCK 
przygotują pod okiem instruktorów artystycznych krótkie 
programy i prezentacje (taniec, występy wokalne), inspirowane 
motywem przewodnim „INDU-bal”.

Tradycyjnie na Industriadzie zapraszamy do strefy warsz-
tatów NGO, gdzie w godzinach 16.00-19.00 będzie można 
wziąć udział w warsztatach artystycznych, rozwojowych czy 
kulinarnych, przygotowanych przez siemianowickie stowarzy-
szenia, fundacje, szkoły oraz grupy nieformalne. 

 XXXVII DNI SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

ŚWIĘTUJEMY   DNI MIASTA
TEGOROCZNE XXXVII DNI SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 
ZAPOWIADAJĄ SIĘ WYJĄTKOWO!
W dniach 6-9 czerwca 2019 roku zapraszamy na galowy koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Rozruch Maszyn, X edycję Industriady 
oraz różnorodne koncerty, pokazy i inne wydarzenia!

7 czerwca | godz. 20.00 | SCK Park Tradycji
Enej
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W godzinach 16.00-19.00 będzie można wziąć udział w pre-
mierze nowej gry karcianej „Gry balowe”. Działający na co dzień 
w Parku Tradycji, „Klub Gier Planszowych” zaprezentuje grę 
wydaną specjalnie na Industriadę, inspirowaną tegorocznym 
motywem przewodnim.

W godzinach 16.00-19.00 w plenerze oraz wewnątrz budynku 
trwać będzie gra fabularna „Wytwórnia balu”, przygotowana 
przez SCK Event Group i Kolektyw Teatralny Lufcik na Korbkę.

W godzinach 17.30-19.00 zaprosimy wszystkich na „Bal 
u majstra”. Zorganizujemy najprawdziwszą potańcówkę  
w plenerze w klimacie zabaw środowisk robotniczych czasów 
PRL – z wodzirejem, zabawami à la weselnymi i odpowiednią 
muzyką! Obowiązują znakomite nastroje i chęć do tańca!  
„Zachęcamy do przybycia w strojach stylizowanych na ubiory 
z czasów PRL. O odpowiednią energetyczność i widowiskowość 
„Balu u majstra” zadbają zaangażowani do zabawy tancerze 
i aktorzy, którzy nikomu nie pozwolą podpierać ścian!

O godzinie 19.00 z koncertem „Zabawa, ach zabawa!” na 
scenie głównej wystąpi charyzmatyczna i pełna scenicznej 
energii Alicja Boncol z zespołem. 

Gwiazdą siemianowickiej Industriady będzie niekwestionowana 
królowa polskiej sceny muzycznej – Maryla Rodowicz. Na kon-
cert pod hasłem „Niech żyje (Indu)bal!” zaprosimy ok. godziny 
20.15. Uczestników wydarzenia czeka nie tylko dobra zabawa, 
ale przede wszystkim niezapomniane emocje! Bezpośrednio po 
koncercie Maryli Rodowicz zobaczymy pokaz multimedialny „10 
years (after)”, przygotowany specjalnie na 10-lecie Industriady. 
Krótki pokaz będzie rodzajem podsumowania i ukoronowania 
dekady festiwalu w województwie oraz siedmiu lat festiwalu 
w siemianowickim Parku Tradycji.
Również w sobotę 8 czerwca wspólnie z Wydziałem Kul-
tury i Sportu Urzędu Miasta zapraszamy na Rynek Miejski 
w Siemianowicach, gdzie o godzinie 13.00 rozpocznie się  
XV Światowy Konkurs Gotowania Żuru Śląskiego. O godzinie 
16.30 rozpocznie się plenerowy koncert, podczas którego 
wystąpią: Orkiestra Dęta z Tąpkowic, z udziałem mażoretek 
AZARIA,  Tadeusz Zdechlikiewicz, grupa taneczna Other Side 

Jumpstyle Team (nowoczesny styl tańca Jumpstyle), zespół 
Vinyl Band z koncertem „Za czym kolejka ta stoi?” (polskie 
przeboje z lat 60,70, 80- tych) oraz na finał - Wesoły Masorz. 
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

  9 czerwca
W  niedzielę 9 czerwca zapraszamy do amfiteatru w siemiano-
wickim Parku Miejskim, gdzie od godziny 16.30 prezentować się 
będzie big band Siemion Band z wokalistami, szlifującymi swój 
talent w studium wokalnym, działającym przy SCK. Następnie 
o godzinie 17.00 na scenie amfiteatru wraz z Siemion Bandem 
wystąpi grupa VOX w składzie: Witold Paszt, Jerzy Słota, Da-
riusz Tokarzewski. Podczas koncertu usłyszymy takie przeboje, 
jak:„Bananowy song”, „Rycz mała, rycz” czy „O, Magdaleno”. 
Wstęp na koncert jest bezpłatny. 
Niedzielne wydarzenia przy Siemianowickim Centrum Kultury – 
Parku Tradycji rozpoczną się o godzinie 12.00 akcją Motoserce, 
organizowaną tradycyjnie przez klub motocyklowy FAITHLESS 
MC POLAND oraz SCK. Jest to charytatywna zbiórka krwi, połą-
czona m. in. z koncertami zespołów rockowych, widowiskowymi 
pokazami i konkursem z nagrodami. Do godziny 19.00 w ramach 
akcji wystąpią zespoły Cherrybombs i Dekolt. Gwiazdą Motoserca 
będzie jeden z najważniejszych zespołów polskiej sceny rockowej 
– PROLETARYAT. Podczas imprezy  odbędzie się tradycyjna parada 
motocyklowa, pokazy ratownictwa medycznego, pokaz stuntu 
i inne ciekawe wydarzenia. Najważniejszym punktem wydarzenia 
jest jednak zbiórka krwi. Potencjalni dawcy mogą się rejestrować 
do godziny 16:00. Pobór krwi odbędzie się w dwóch ambulansach 
w godzinach 12:00- 17:00.

Około godziny 19.10 wystąpi młody zespół Ikarus Feel, który 
rozgrzeje publiczność przed koncertem gwiazdy wieczoru – 
zespołu FEEL. Podczas koncertu z pewnością nie zabraknie 
ich największych przebojów: „Jest już ciemno”, „Pokaż na co 
cię stać” czy „Jak anioła głos”.  Koncert zespołu FEEL zakończy 
XXXVII Dni Siemianowic Śląskich. 

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY

 XXXVII DNI SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

ŚWIĘTUJEMY   DNI MIASTA
6-9 CZERWCA 2019

8 czerwca | godz. 19.00 | SCK Park Tradycji

8 czerwca | godz. 20.15 | SCK Park Tradycji

9 czerwca | godz. 20.15 | SCK Park Tradycji

9 czerwca | godz. 17.00 | SCK Amfiteatr

9 czerwca | godz. 12.00 | SCK Park Tradycji

Maryla Rodowicz

FEEL

VOX

MOTOSERCE

Alicja Boncol
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a

b

c

d

e

f

DZIAŁKI 
 POD BUDOWNICTWO 
 JEDNORODZINNE

  a) działka o numerze geodezyjnym 
21-4872/107, pow. 850m², 
termin: 5 czerwca 2019 r., godz. 11.00. 
Cena wywoławcza wynosi 
180 000,00 zł netto*. 
Wysokość wadium 30 000,00 zł. 

 b) działka o numerze geodezyjnym 
21-4876/107 o pow. 637m²,  
termin: 5 czerwca 2019 r. o godz. 12.00. 
Cena wywoławcza wynosi 138 000,00zł netto* 
Wysokość wadium 20 000,00 zł. 

 c) przetarg na działkę o numerze geodezyj-
nym 21-4878/107 o pow. 892 m², 
termin: 5 czerwca 2019 r. o godz. 13.00. 
Cena wywoławcza wynosi 190 000,00 zł netto*  
Wysokość wadium 30 000,00 zł. 

 d) przetarg na działkę o numerze geodezyj-
nym 21-4880/107 o pow. 626m², 
termin: 6 czerwca 2019 r. o godz. 11.00. 
Cena wywoławcza wynosi 135 000,00zł netto*  
Wysokość wadium 20 000,00 zł. 

 e) przetarg na działkę o numerze geodezyj-
nym 21-4882/107 o pow. 626 m², 
termin: 6 czerwca 2019 r. o godz. 12.00. 
Cena wywoławcza wynosi 135 000,00 zł netto* 
Wysokość wadium 20 000,00 zł. 

 f) przetarg na działkę o numerze geodezyj-
nym 21-4881/107 o pow. 648 m², 
termin: 6 czerwca 2019 r. o godz. 13.00. 
Cena wywoławcza wynosi 140 000,00zł netto*
Wysokość wadium 20 000,00 zł

JAKUB NOWAK

Już na początku czerwca będzie można nabyć w przetargu nieogra-
niczonym działki pod budownictwo jednorodzinne na Bytkowie w Sie-
mianowicach Śląskich. Są to kolejne nieruchomości wystawiane przez 
gminę w tym rejonie – wcześniej nabywców znalazło ponad 20 działek.

Prowadzisz swoją firmę? Chcesz pozy-
skać nowych klientów, nawiązać relacje 
biznesowe? Przyjdź na Śniadanie Bizne-
sowe i daj się poznać jako profesjonali-
sta! Serdecznie zapraszamy na ostatnie 
przed wakacjami networkingowe spotkanie 
dla przedsiębiorców, które odbędzie się  
14 czerwca o godz. 8.30 w Willi Fitznera.  
To doskonała okazja, by zaprezentować 
swoją firmę i poszerzyć sieć kontaktów 
o wielu potencjalnych klientów czy part-
nerów biznesowych. Organizatorem jest 
Urząd Miasta, a koszt uczestnictwa w spo-
tkaniu wynosi 25 zł. 
Serdecznie zapraszamy!

MARTA SZALENIEC

W BIZNESIE LICZĄ SIĘ RELACJE

OD 135 ZŁ NETTO

*do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT

Przetarg będzie dotyczył następujących gruntów:

Wszelkie informacje dotyczące przetargu uzyskają Państwo  
w Wydziale Nieruchomości, nr tel. 32 760 53 06
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GrandPi  - Urząd Miasta trafił do nas z propozycją uczest-
nictwa w projekcie Zawodowcy. Skorzystaliśmy z propozycji 
przyjęcia stażysty na stanowisko biurowe – mówi Katarzyna 
Unger, Dyrektor ds. Administracji i Kontrolingu GrandPi, firma 
handlowa w branży mięsno-wędliniarskiej. Na rynku działa od 
2012 r. Jak podkreśla, olbrzymią wartością dodaną tego stażu 
była przemiana Szymona. - Z cichego, nieśmiałego chłopca stał 
się otwartym, pewnym siebie, uśmiechniętym, przebojowym 
młodym człowiekiem – mówi Katarzyna Unger. 

- Muszę tutaj przepracować 150 godzin – mówi Szymon Kroll. - 
Rozpocząłem z początkiem ferii. Uczę się tutaj pracy z dokumentacją 
biurową, np. fakturami, dowodami KP czy PZ. Ponadto poznaję zasady 
funkcjonowania urządzeń biurowych czyli kserokopiarki, a także tego, 
jak poprawnie przyjmować pieniądze od dostawców i je księgować .

Myślę, że tego typu praktyki są rewelacyjnym uzupełnieniem 
wiedzy teoretycznej. Czyli nie tylko syntetyczne symulacje, jak 
podczas nauki w szkole. Mimo, że teoria pokrywa się z praktyką, 
to dopiero realny kontakt z dokumentami, klientami, współ-
pracownikami sprawia, że niektóre rzeczy stają się bardziej 
zrozumiałe – dodaje. 

Od połowy lutego Urząd Miasta, w porozu-
mieniu z siemianowickimi firmami, realizuje 
kolejny etap stażów uczniowskich w ramach 
projektu „Wzmocnienie potencjału szkolnic-
twa zawodowego w mieście Siemianowice 
Śląskie”. Przedsięwzięcie realizowane jest od 
lipca ubiegłego roku i potrwa do połowy wakacji 
br. Docelowo w projekt zaangażowanych ma 
być 350 siemianowickich uczniów.

Specyfikę danego zawodu i funkcjonowania 
w warunkach realnej pracy w prawdziwych 
przedsiębiorstwach, zgłębiają uczniowie: Ze-

społu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
MERITUM, Zespołu Szkół COGITO oraz Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Siemianowicach Śląskich.

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

Olbrzymią wartością dodaną dla mło-
dzieży jest ich przygotowanie do wejścia 
na rynek pracy, a z drugiej strony potencjalni 
pracodawcy mogą poznać możliwości swo-
ich podopiecznych. Jak pokazują przykłady 
z ostatnich miesięcy, kontakt ucznia z realiami 
firmowych „codzienności” sprawia, że nabiera 
on pewności siebie, co w przyszłości na pew-
no pozytywnie zaprocentuje na tak trudnym 
przecież rynku pracy.

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

ZIAJA pracownia fryzjerska. - Firmę prowadzę od 9 lat – mówi 
Karina Ziaja, właścicielka pracowni. - Stażystki, które u mnie 
poznają tajniki zawodu są młode, zaangażowane i zaintere-
sowane. Dobrze się z nimi współpracuje – mówi. - Co ważne, 
klientki je chwalą, więc uważam, że gdyby zaszła taka potrzeba, 
nie widziałabym przeszkód, by pomyśleć o ich zatrudnieniu – 
mówi Karina Ziaja.

Oliwia Imiołczyk – staż mam tak rozplanowany, że skończę 
go dopiero w przyszłym miesiącu. Ale nie narzekam. Spotka-
łam się tutaj z bardzo dobrym przyjęciem. Nabywam nowych 
doświadczeń w swojej profesji. Mam kontakt z klientem, robię 
koloryzację, myję włosy i pod bacznym okiem pani Kariny strzy-
gę „swoich” modeli. Na co dzień tajniki fryzjerstwa zgłębiam 
w Branżowej Szkole I Stopnia im. Św. Jana Pawła II. To czego 
tam się uczę pokrywa się z wiedzą, którą nabywam podczas 
stażu, tym bardziej, że w szkole również duży nacisk kładzie 
się na praktykę. Kto wie, może w przyszłości poczuję się na 
siłach, by poprowadzić własny zakład fryzjerski.

Stacje paliw MOYA – Urząd Miasta wysłał zapytanie, czy nie chcie-
libyśmy uczestniczyć w programie Projekt Zawodowcy. Przyjęliśmy 
dwie dziewczyny z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących Meritum, z których jestem zadowolona – mówi Marzena 
Sewera, ajentka stacji benzynowej MOYA. - Podstawy mają, 
niemniej musimy uzupełniać program nauczania, jaki obowiązuje 
w szkołach. W ramach stażu uczą się specyfiki funkcjonowania 
stacji benzynowej: przyjmują dostawy, sprawdzają towar, uczą się 
całego asortymentu, wprowadzania i księgowania faktur. 

Marta Gabryś z II klasy ekonomicznej – jest tutaj bardzo fajnie, 
można powiedzieć, że mimo iż uczymy się tego samego w szkole, 
to jednak „w praniu” wygląda to zupełnie inaczej. Jest dużo nowych 
kwestii, które trzeba szybko opanować – mówi. 
Patrycja Zimny – Jesteśmy tu prawie codziennie po cztery go-
dziny, pracujemy głównie na specjalistycznym oprogramowaniu, 
wspomagającym gospodarkę magazynową i cieszę się, że mogłam 
je poznać. - Uczymy się tutaj również przyjmować towar „na 
stan”, wyceniać go wg specjalnych wzorów. Jest to wiedza, której 
w szkole nie otrzymamy, a która na pewno będzie procentowała 
na przyszłość – dodaje. 

BRANŻA USŁUGOWA

ATRAKCYJNE STAŻE 

ZAWODOWCY  
Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

fo
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z usługami hotelarsko-gastronomicznymi, 
Techniczną oraz Usługową. 

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

W majowym numerze Głosu Miasta przed-
stawiamy stażystów realizujących praktyki 
zawodowe w zakładach w branży usługowej

OPRACOWAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Tegoroczna XI edycja Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego to dla Siemianowic Śląskich 
debiut w roli miasta partnerującego wyda-
rzeniu. Z tej okazji, poza aktywnym udziałem 
w bloku debat tematycznych związanych 
z gospodarką odpadami w samorządach, 
Urząd Miasta brał czynny udział w towa-
rzyszących imprezie targach, na których 
przedstawił najnowszą ofertę inwestycyjną. 
Zgodnie z przyjętą przez miasto strate-

gią, przygotowane stoisko promocyjne ma 
przedstawiać najważniejsze zalety gminy, 
tj. świetną lokalizację w Metropolii, zrów-
noważony mariaż terenów zielonych, za-
bytków, obiektów rekreacyjno-kulturalnych 
i nowoczesnych rozwiązań technologicz-
nych, wdrażanych w przestrzeni publicznej 
w oparciu o idee SmartCity.

Do współpracy przy pierwszej odsłonie pro-
mocyjnej miasta zaproszono przedstawicieli 

fo
t. 
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rewitalizowanego Pałacu Inspiracji, wraz z ze-
społem browarników, których pierwsze owoce 
pracy można było degustować na siemianowickim 
stoisku. Nie mniejszą popularnością cieszyła się 
część stoiska z wirtualną strzelnicą sportową, 
zachęcającą do sprawdzenia swoich umiejęt-
ności strzeleckich i do zaplanowania wycieczki 
na tereny prawdziwej strzelnicy, prowadzonej 
od dziesięcioleci w naszym mieście przez Polski 

Związek Łowiecki. Główną atrakcją rozszerzającą 
zakres prezentacji miasta i jego walorów jest 
wirtualna wycieczka i lot po mieście, z wykorzy-
staniem gogli do wirtualnej rzeczywistości. Całość 
ze inicjowanych na stoisku spotkań domykana 
będzie bezpośrednią prezentacją potencjału go-
spodarczego miasta i dostępnych na nim terenów, 
przedstawianą przez Biuro Obsługi Inwestora UM.

PIOTR KOCHANEK

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
PARTNEREM EUROPEJSKIEGO  
KONGRESU GOSPODARCZEGO

Jedna z bardziej burzliwych dyskusji drugiego dnia XI Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach dotyczyła gospodarki 
odpadami, szans i zagrożeń wynikającym z unijnych dyrektyw, 
których nieprzestrzeganie może nas – Polaków – dużo kosz-
tować. Jako miasto partnerujące organizacji kongresu, mieliśmy 
możliwość zabrać bezpośredni głos w dyskusji, przedstawiając 
problem z punktu widzenia samorządu lokalnego, ale i członka 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

W gronie dyskutantów znaleźli się przedstawiciele biznesu 
z branży gospodarki odpadami (Artur Pielech – FB Serwis SA, 
Konrad Romek – Ecotech System), Magdalena Gosk – przedstawi-
cielka departamentu Ministerstwa Środowiska oraz reprezentanci 
samorządów: Agnieszka Gładysz –wiceprezydent Siemianowic 
Śląskich, Michał Olszewski – wiceprezydent Warszawy i Elżbieta 
Radwan – burmistrz Wołomina. Prowadzący spotkanie Marek 
Goleń, reprezentujący Szkołę Główną Handlową w Warszawie, 
rozpoczynając dyskusję, przypomniał o unijnych dyrektywach, które 
nakładają na członków UE obowiązek konsekwentnego obniżania 
ilość odpadów kierowanych do składowania, przy jednoczesnym 
wzroście ilości odpadów poddanych spalaniu i recyklingowi. Z za-
pisów tych wynika, że nieubłaganymi terminami, za przekroczenie 
których będziemy płacić sowite kary na rzecz Unii, są rok 2016 
oraz 2020. W przypadku pierwszego terminu, zakaz dotyczy 
składowania określonych rodzajów odpadów o kaloryczności 
powyżej 6 MJ/kg, które tym samym powinny być spalone. Drugi 

termin, do którego pozostało zaledwie kilka miesięcy, nakłada 
obowiązek  utrzymania odzyskiwanych do ponownego użycia 
bioodpadów na poziomie 50%.

Gdy zestawimy unijne wymogi z technologiczną, organiza-
cyjną i legislacyjną wydolnością dzisiejszego systemu gospo-
darki odpadami w Polsce, możemy mówić o sytuacji trudnej, 
lub wręcz kryzysowej, bo za taką trzeba uznać okoliczności, 
na które nie mamy do końca wpływu, a których konsekwencje 
dotykają bezpośrednio naszych portfeli. Między innym o takiej 
sytuacji wspomniała w swojej wypowiedzi Agnieszka Gładysz, 
proponując, by strona rządowa, pochyliła się nad ewentualnym 
projektem – przekonsultowanym wpierw ze wszystkimi zain-
teresowanymi stronami – zakładającym stworzenie rządowego 

regulatora cen. – Obecnie w każdej polskiej gminie obowiązuje 
inna cena za odbiór śmieci. Nie może być tak, że przepisy prawa 
różnicują społeczeństwo korzystające z tej samej usługi – 
przekonywała wiceprezydent Siemianowic Śląskich.

Dalsza część debaty dotyczyła głównie kwestii związanych 
z ciągle rosnącą liczbą poprawek do ustaw środowiskowych, 
które z perspektywy przedstawicieli branży odpadowej, powodują 
legislacyjny chaos. Temperatura dyskusji w tym temacie rosła 
z minuty na minutę, choć jej konkluzja wydawała się oczywista od 
samego początku. Dyskutujący zgodzili się bowiem z postulatem, 
że rozwiązań należy szukać poprzez wielostronny dialog, w którym 
założeniem wyjściowym będzie długofalowy proces zmian, a także 
zostaną uwzględnione możliwości finansowe wszystkich stron: 
począwszy od przeciętnego Kowalskiego, a tym samym zdolności 
finansowych gmin, poprzez stronę rządową i budżet państwa, na 
przedsiębiorcach obsługujących tę gałąź gospodarki kończąc.

Żeby jednak tak się stało potrzebne jest nowe prawo środowi-
skowe, uwzględniające dzisiejszy stan wiedzy technologicznej 
w dziedzinie gospodarki odpadami, nowe normy i wytyczne na 
poziomie wojewódzkim, dostosowane do dzisiejszego poziomu 
konsumpcji i tym samym generowanie odpadów przez Polaków, 
nade wszystko potrzebna jest szeroka edukacja narodowa, 
uświadamiająca mieszkańcom naszego kraju, że segregowanie 
śmieci to konieczność, która będzie się wszystkim opłacała.

PIOTR KOCHANEK

SIEMIANOWICKI GŁOS W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI
EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

Wirtualna strzelnica, degustacja piwa z pałacowego browaru, wirtualne zwiedzanie miasta, 
bogata oferta działek inwestycyjnych oraz oferta kulturalno-sportowa były eksponowane 
podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Głos w sprawie gospodarki odpadami zabrała 
wiceprezydent miasta Siemianowice Śląskie 
Agnieszka Gładysz.
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SPRAWY SPOŁECZNE

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA - NIE JESTEŚ SAM!
Do końca 2018 roku z nieodpłatnej pomo-
cy prawnej mogły korzystać osoby, które 
spełniały określone warunki. Sytuacja uległa 
jednak zmianie i to na lepsze! Od 1 stycznia 
br. znowelizowane przepisy umożliwiają ko-
rzystanie z tej formy pomocy każdej osobie, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów płat-
nej porady prawnej. Tego typu wsparcie jest 
także dostępne w Siemianowicach Śląskich.  
Jak to wygląda w praktyce? 

Nowe przepisy – zwiększenie dostępu do 
pomocy prawnej
Nowe przepisy znacznie ułatwiają dostęp do 
bezpłatnych porad. System jest teraz bardziej 
elastyczny i obejmuje także te osoby, które 
w ramach wcześniej obowiązujących prze-
pisów nie spełniały wymogów określonych 
przez ustawę. 

Jak uzyskać wsparcie? 
Pierwszym krokiem jest obowiązkowe zareje-
strowanie się na wizytę telefonicznie lub mai- 
lowo. Następnie należy przyjść w umówionym 
dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem lub 
adwokatem do punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Musimy pamiętać, że na podstawie 
nowych przepisów, złożenie oświadczenia, iż 

24 kwietnia w Warszawie zosta-
ły wręczone nagrody najlepszym 
spośród 150 uczestniczących 
w rankingu, szkołom najbardziej 
sprzyjającym  zaangażowaniu 
społecznemu i rozwojowi kom-
petencji praktycznych u uczniów. 
Zwycięzcą zostało  siemianowickie 
Meritum. O sukcesie rozmawiamy 
z koordynatorem projektu Barbarą 
Niemiec-Falkus.

-III LO im. P. Kołodzieja zostało skla-
syfikowane na pierwszym miejscu 
wśród polskich szkół, które stanę-
ły w szranki olimpiady „Zwolnienie 
z teorii”. Proszę przybliżyć jej ideę.
-Olimpiada „Zwolnieni z teorii” to 
praktyczna ogólnopolska olimpiada 
dla szkół średnich, w ramach której 
uczniowie sami realizują projek-
ty społeczne. Zdobywają przy tym 
praktyczne umiejętności potrzebne 
na rynku pracy, uczą się zarządzania, 
pracy zespołowej, rozwiązywania 
problemów oraz zdobywają między-

narodowe certyfikaty, pomocne przy 
szukaniu pracy lub rekrutacji na stu-
dia. Młodzież sama decyduje, jakiemu 
problemowi chciałaby przeciwdzia-
łać, planuje działania i konsekwentnie 
je realizuje, zdobywając partnerów, 
finanse, adresując działania do 
konkretnej grupy beneficjentów. 
- Co zadecydowało o tak spekta-
kularnym sukcesie szkoły? Jakie 
realizowane tu działania?
-O sukcesie zdecydowała liczba 
uczniów, którzy zostali finalistami 
olimpiady oraz jakość realizowanych 
projektów - tu zespoły zdobywały 
punkty m.in. za: liczbę beneficjentów 
projektu, ambitne i profesjonalne 
planowanie, pozyskanie partnerów 
i finansowania, uzyskaną liczbę 
wzmianek medialnych o inicjatywie. 
W tegorocznej edycji (a warto pa-
miętać, że nasza szkoła po raz trzeci 
brała udział w „Zwolnionych z teorii”) 
w Meritum realizowanych było aż 8 
projektów przez 47 uczniów. Jednym 
z nich był projekt Między Pokolenio-

wy - podjęty z myślą o starszych, 
samotnych osobach. Zaprosiliśmy 
do niego aż 450 seniorów, wspólnie 
bawiąc się z nimi, organizując wy-
kłady z myślą o ich bezpieczeństwie 
i zdrowiu, czy przeprowadzając na 
rzecz jednej z osób zbiórkę w ramach 
Szlachetnej Paczki. „Rewelacyjne wy-
darzenia ,rewelacyjni młodzi ludzie. 
Dziękuję, że jesteście i działajcie dalej 
dla seniorów”- takie, jak ta opinia da-
wały młodzieży mnóstwo satysfakcji. 
Kolejny projekt, popularyzujący czy-
tanie książek, nosił nazwę LookBuk. 
„Żywa okładka”, gry terenowe oparte 
na książkowych fabułach, codzienne 

EDUKACJA

nie ma się możliwości poniesienia kosztów 
płatnej pomocy prawnej jest niezbędnym wa-
runkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Dlatego każda wizyta zaczyna się 
podpisaniem tego dokumentu.

Dobra informacja jest taka, że zakres świad-
czonych porad prawnych jest dość szeroki 
i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa ad-
ministracyjnego, rodzinnego, cywilnego, kar-
nego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, 
prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, 
a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłat-
na pomoc nie obejmuje kwestii związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, za 
wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej możemy liczyć na poinformowanie 
o obowiązującym stanie prawnym oraz o przy-
sługujących prawach i obowiązkach, w tym 
w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądo-
wym lub sądowo-administracyjnym. Prawnik 
może wskazać sposób rozwiązania problemu 
prawnego lub przygotować projekt pisma 
w tych sprawach, z wyłączeniem pism pro-
cesowych w toczącym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzy-
mamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w różnych rodzajach postępowań. 

W przypadku gdy przedstawiony problem 
nie może być rozwiązany w całości albo części, 
w szczególności, gdy nie ma charakteru wy-
łącznie prawnego, adwokat lub radca prawny 
poinformuje o możliwościach uzyskania innej 
stosownej i darmowej pomocy w wyspecjali-
zowanych jednostkach.

Krzysztof Kratofil
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Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej w Siemianowicach Śląskich

1. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul. Szkolna 17, czynny w ponie-
działek, wtorek, środę i piątek, w godzinach 
od 8.00 do 12.00, oraz czwartek w godzi-
nach od 13.00 do 17.00

2. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, 
ul. Wyzwolenia 17, czynny w poniedziałek, 
w godzinach od 12.00 do 16.00, we wtorek 
i czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00, 
w środę w godzinach od 11.00 do 15.00, 
oraz piątek w godzinach od 7.30 do 11.30

3. w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej, ul. Pszczelnicza 10, czynny w ponie-
działek, wtorek i czwartek w godzinach od 
9.30 do 13.30, w środę i piątek w godzinach 
od 15.00 do 19.00 – punkt prowadzony 
przez Stowarzyszenie Sursum Corda

Harmonogram pracy punktów na terenie 
Miasta Siemianowice Śląskie dostępny na 
stronie www.siemianowice.pl. Rejestracja 
na wizyty pod telefonem (32) 760 53 89, 
(32) 760 54 61 oraz (32) 760 53 90 lub 
przez Internet: k_kratofil@um.siemianowi-
ce.pl oraz m_bogdol@um.siemianowice.pl. 

czytanie na Instagramie, spotkania 
z autorami - oto sposoby młodzieży 
na zaprzyjaźnianie z książką. „Po-
znaj, Zrozum, Pomóż” – to z kolei  
przedsięwzięcie naszych uczennic, 
które skierowane do przedszkolaków, 
które pokazywało im, że pomagać 
może każdy, że to daje prawdziwą 
radość, gdyż jest ważną wartością. 
Wspólnie z malcami dziewczyny 
przygotowywały i ozdabiały pier-
niczki, a dochód z ich sprzedaży na 
kiermaszu, przeznaczyły dla afry-
kańskich dzieci. Razem z fundacją 
Redemptoris Missio uczestniczy-
ły w akcji „Opatrunek na ratunek”.  

To jednak nie wszystkie inicjatywy.
Młodzież realizowała jeszcze  cieka-
we, wartościowe programy: „Zbuduj 
siebie”, „Teatrzyk sąsiedzki”, „Daj żyć” 
i „EkoLife” i „ Nie daj się zaskoczyć”. 
- Czy „Zwolnieni z teorii”, to jedno-
cześnie - jak mogłaby sugerować 
nazwa - wprowadzenie do nowej 
koncepcji edukacji, gdzie wiedza nie 
stanowi wyłącznego „wyposażenia” 
młodzieży do dorosłego życia?
-Jestem przekonana, że tak.  Według 
badań naukowych nie tylko wiedza 
z danego zakresu, która przecież na 
bieżąco się zmienia, a kompetencje 
miękkie, takie jak: kreatywność, pa-
sja, współpraca z grupą, inteligencja 
emocjonalna, skuteczna komunikacja 
i chęć samokształcenia, gwaran-
tować będą sukces na rynku pracy. 
Chcielibyśmy, żeby uczniowie Me-
ritum tacy właśnie byli, stąd między 
innymi  pomysł na klasę kompetencji 
przyszłości, która od przyszłego roku 
będzie działać w III LO. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

NAJLEPSI W POLSCE Z MERITUM
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ZDROWIE

W tym roku w naszym mieście po raz 
piąty prowadzony będzie program 
profilaktyki zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego (HPV), którym objęta 
zostanie młodzież w wieku 14 i 15 lat, 
zamieszkała na terenie Siemianowic 
Śląskich lub/i uczęszczająca do sie-
mianowickich szkół.

W ramach programu dziewczęta 
z wymienionych roczników zostaną 
zaszczepione szczepionką    9-wa-
lentną Gardasil.

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ  
WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

BYŁ WŚRÓD NAS…
„Był wśród nas” – te zdawałoby się proste słowa 
niosą ze sobą bardzo głęboką prawdę, są wyrazem 
silnej relacji, w jakiej pozostawał z siemianowi-
czanami  śp. Jan Ostrowski, którego pożegnali-
śmy 10 maja na michałkowickim cmentarzu. Nie 
był rodowitym siemianowiczaninem, ale zwykle 
mawiał:  „u nas w Siemianowicach”.

Jan Ostrowski przez cale życie związany był 
z działalnością kulturalną w Siemianowicach 
Śląskich, od 1973 roku pełnił funkcję dyrektora 
Domu Technika „Zameczek”, od 1975 dodat-
kowo objął zarząd nad pozostałymi górni-
czymi placówkami kultury: Pałacem w Parku 
Miejskim, Klubem Górnika, Halą Zborną oraz 
działalnością wszystkich zespołów artystycz-
nych i kół zainteresowań KWK „Siemianowice”. 
W latach 70-tych był instruktorem harcerskim 
w stopniu harcmistrza, komendantem na obo-
zach harcerskich w hufcu siemianowickim, 
korespondentem pracy harcerskiej z regionu 
śląskiego. W latach 80-tych działacz samo-
rządowy, radny dwóch kadencji Miejskiej Rady 
Narodowej, przewodniczący komisji kultury 
i oświaty. Współtwórca cyklicznego programu 
o kulturze regionu w TVP Katowice. Od 1992 

roku, w ramach restrukturyzacji górnictwa 
podjął się prowadzenia działalności gospo-
darczej i działań o charakterze kulturalnym 
w „Zameczku”. Za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury, został powołany przez 
ministra Jerzego Markowskiego na pełnomoc-
nika ds. kultury w resorcie górnictwa. Kierował 
„Zameczkiem” do końca 2015 roku.

Henryk Falkus: Z Jankiem znaliśmy się od pięć-
dziesięciu lat. Poznałem go najpierw, jako harcmi-
strza. Był wspaniałym wychowawcą. Miał świetne 
podejście do zuchów, którym potrafił zaszczepić 

ducha szlachetnej rywalizacji. Wykazywał ogrom-
ną empatię, był bardzo pogodnym człowiekiem. 
Tam, gdzie się znajdował, skupiał wokół siebie 
grono innych. W kieszeniach ciągle miał cukierki, 
czy inne słodycze, na wypadek spotkania z jakimś 
dzieckiem i wówczas, jak udawał, za pomocą 
magicznych umiejętności, wyczarowywał je spe-
cjalnie dla tego malca. Oprócz harcerstwa łączyło 
nas też jeszcze jedno zamiłowanie, a mianowicie 
szacunek do tradycji i historii. Z wielkim piety-
zmem traktował świadectwa minionego czasu.

Edward Becker: W tym samym czasie podjęli-
śmy pracę w kopalni „Michał”, późniejszej „Siemia-
nowice”. Ja, jako inżynier, on - powiedzielibyśmy 
dzisiaj - animator kultury. Podziwiałem go za 
umiejętność organizowania imprez z naprawdę 
dużym rozmachem, takich jak np. ogólnopolski 
Konkurs Orkiestr Dętych, czy pamiętne ze wzglę-
du na ich atrakcyjność Bale Michała. Był niezwykle 
wdzięcznym partnerem do rozmowy - otwartym, 
nie zasklepionym w stereotypach myślenia.

Zbigniew Szandar: To był radosny, serdeczny 
człowiek, dla którego w sferze organizacji imprez 
nie było rzeczy niemożliwych. Wystarczyło hasło: 
mamy zagranicznych gości, a Janek już widział jak 

nam pomóc, jak ich godnie podjąć. Był niezwykle 
ciepłym człowiekiem, chętnym do pomocy, po-
trafiącym doradzić. Jego otwartość i czarujący 
sposób bycia sprawiały, że łączył swoje talenty 
organizatorskie w wielu konfiguracjach towa-
rzyskich, co owocowało bardzo interesującymi 
wydarzeniami kulturalnymi. Janek bardzo wrósł 
w Siemianowice - nie był stąd, ale inaczej nie 
powiedział, jak „ u nas w Siemianowicach” 

Włodzimierz Kulisz: Janek był bardzo zwią-
zany z kopalnią, przecież to on przez wiele lat 
przetrzymywał z największą dbałości, a w foyer 
Zameczku górniczy sztandar. Aktywnie działał 
w siemianowickim Zarządzie Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Górnictwa. Przez długie lata 
mieliśmy w nim złotego sponsora, który wspierał 
nas z całych sił. Zresztą nie tylko wspierał, ale po 
prostu był wśród nas. To jemu zawdzięczamy 
tradycję śniadań górniczych z okazji Barbórki. 
Nie tylko udostępniał nam wnętrza Zameczku, 
ale i wzbogacał stoły śląskimi potrawami. Będzie 
nam bardzo brakowało Janka i jego serdeczno-
ści. Ilekroć przekroczę progi Zameczku, zawsze 
będzie towarzyszyło mi wspomnienie jego życz-
liwego uśmiechu…       EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SPRAWY SPOŁECZNE

W kwietniu 2018 r., w ramach obchodów jubi-
leuszu 60-lecia swojej szkoły Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół II LO zorganizowało 
w Marysinym Dworze wielki bal. Ponad 250 
osób obecnych na zjeździe w siedzibie Matei 
i tyleż osób bawiących się w obecności Prezy-
denta Rafała Piecha na balu wspomina z łezką 
w oku te spotkania po latach.

Absolwenci i pracownicy szkoły postano-
wili tym razem spotkać się bez garniturów, 
sukien balowych i studniówkowej atmosfery.  

Wieczorem, 24 maja 2019 r. zaplanowali bo-
wiem koncert w legendarnej „Leśniczówce” 
w Parku Śląskim. Zagrają zarówno obecni 
uczniowie Matei, reaktywowana kapela Mateja 
Blues Band, a także zespoły z absolwentami 
w składzie, aktywne na naszej scenie muzycznej 
(Strzyga!, Fotografia, People’s Choice Dub).
Nie zabraknie matejkowskich wolontariuszy. 
Dochód z imprezy i z licytacji przeznaczony 
zostanie na leczenie oraz rehabilitację 1,5 rocz-
nej Helenki w ramach akcji „Mateja dla Helenki” 

(nr zbiórki 2019/1638/OR). W cenie biletu 
oczywiście potrawy z grilla. Stowarzyszenie 
MATEJA zaprasza wszystkich absolwentów, 
pracowników i przyjaciół liceum do współpracy, 
na koncert i na swoją stronę internetową, gdzie 
można zakupić bilety.
https://stowarzyszenie.mateja.edu.pl/index.
php/matejmania-lesniczowka/

DR KAMIL PAŹDZIOR
 Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  

II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śl.

KOLEJNE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW II LO  
IM. JANA MATEJKI W SIEMIANOWICACH ŚL.

GRAJĄ DLA HELENKI

W trakcie realizacji programu w sie-
mianowickich szkołach prowadzone 
będą spotkania edukacyjne z dziew-
czętami i chłopcami z roczników, 
kwalifikujących się do udziału  w pro-
gramie. Poprowadzą je osoby, które 
w sposób dostosowany do możliwo-
ści poznawczych dzieci w tej grupie 
wiekowej przybliżą im wiedzę na te-
mat czynników chorobotwórczych 
i sytuacji sprzyjających rozwojowi 
chorób nowotworowych, zasad dzia-

łania szczepień ochronnych, wirusa 
HPV, możliwości zakażenia i jego na-
stępstw oraz profilaktyki raka szyj-
ki macicy.

Realizatorem programu w drodze 
konkursu wybrana została Grupowa 
Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Fami-
lia” Sp. z o.o.

W dniu 27.05 br. o godz. 18.00, 
na dużej sali posiedzeń w siemia-
nowickim magistracie odbędzie się 
spotkanie z rodzicami/opiekuna-

mi prawnymi dziewcząt z rocznika 
2004 i 2005, które obejmie program 
szczepień. Spotkanie poprowadzi 
dr  n.  med.  Anna Bartosińska-Dyc 
z Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Gi-
nekologii Onkologicznej Instytutu Cen-
trum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Więcej informacji uzyskać można 
w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 
32 760 53 90.

Serdecznie zapraszamy!
IZABELA KŁOSOWSKA-SPANDELfo
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Marek Bogdoł, siemianowiczanin, twórca 
bloga www.drogadotokio.pl, 28 kwietnia 
br. wystartował w jednym z największych 
maratonów na świecie – Virgin Money 
London Marathon. Maraton ten zali-
czany jest do prestiżowego cyklu World 
Marathon Majors - sześciu najwięk-
szych maratonów na świecie. W jego 
skład wchodzą jeszcze biegi w Berlinie, 
Tokio, Bostonie, Nowym Jorku i Chicago.  
Rozmawialiśmy z nim po powrocie.

Tak w skrócie: jak było?
Rewelacyjnie! Kibice dopingowali nas od pierw-
szego do ostatniego kilometra. Muzyka na 
żywo. Ciekawa trasa z niezapomnianymi wi-
dokami, no i ten finisz na długiej prostej przed 
Pałacem Buckingham. Zaraz po otrzymaniu 
medalu pomyślałem: „Co tu się właściwie wy-
darzyło?!?”. No i bardzo ciężko było mi na 
szybko znaleźć odpowiedź. Ubrać to wszystko 
w słowa. Emocje sprawiły, że po raz kolejny 
metę przekraczałem ze łzami w oczach. To była 
dla mnie czterech godzinna impreza, na której 
hurtowo przybijałem piątki i zrobiłem ponad 150 
zdjęć. Wszystkich chętnych gorąco zapraszam 
do przeczytania relacji, która znajduje się na 
mojej stronie www.drogadotokio.pl.

Pamiętam, że gdy rozmawialiśmy w zeszłym 
roku po Twoim powrocie z Chicago, do skom-
pletowania wszystkich „Majorów”, brakowało 
Ci maratonu w Londynie i Bostonie. To on jest 
teraz Twoim celem?

LONDYN ZDOBYTY,  
POZOSTAŁ BOSTON!

Zgadza się. Po skompletowaniu wszystkich sze-
ściu „Majorów” otrzymuje się specjalny medal, 
a nazwisko wpisane jest na specjalną pamiątkową 
tablicę. Od 2013 roku, gdy do cyklu World Ma-
rathon Majors dołączono Tokio, ta sztuka udała się 
mniej niż 50 Polakom. Nie ukrywam, że marzę, aby 
pojawić się w tym elitarnym gronie. Każdy z tych 
wielkich maratonów to niesamowita przygoda. 
Fajnie, że dzięki fantastycznym ludziom jestem 
w stanie wziąć w nich udział. W tym miejscu po 
raz kolejny kłaniam się w pas wszystkim tym, bez 
których nie byłoby to możliwe. Biegać zaczyna-
łem w parku w Michałkowicach. Nie sądziłem, że 
kiedyś będę w stanie zrobić trening w Central 
Parku, bądź wokół Pałacu Cesarskiego w sercu 
stolicy Japonii.
- Czego nauczyło Cię bieganie?
Mógłbym długo wymieniać. Przede wszystkim 
nauczyło mnie przekraczać kolejne granice. 
Jeszcze kilka lat temu w życiu bym się nie 
posądzał o to, że jestem w stanie pokonać 
dystans maratonu. A teraz? W październiku 

biegnę swój dwudziesty bieg na królewskim 
dystansie. Bieganie nauczyło mnie także, że 
kolano może boleć w czterech różnych miej-
scach, w tym samym czasie ;)

KRZYSZTOF NOS, 
 ZDJĘCIA: MAREK BOGDOŁ

ADRIAN ELIASZ I JULIA KACZMARCZYK 
Z PUCHAREM !

IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Prezydenta Miasta Siemia-
nowice Śląskie – Memoriał Andrzeja 
Kawczyka, który w minioną niedzielę 
(12.05) odbył się w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-

nokształcących „Meritum”, zakoń-
czył się sukcesem Adriana Eliasza, 
który w finale kategorii open okazał 
się lepszy od Jakuba Michalskiego. 
Był to drugi tryumf Adriana Eliasza 
w czteroletniej historii tego turnieju. 

Na najniższym stopniu podium sta-
nął Rafał Wójcik, który w rywalizacji 
o „brąz” pokonał Marcina Woźniczkę. 

W kategorii rocznik 2003 i młodsi 
zwycieżyła Julia Kaczmarczyk, która 
w finale pokonała Jakuba Pakułę. Na 
najniższym stopniu podium stanął 
Maciej Ciosmak, który w meczu 
o trzecie miejsce wygrał z Domi-
nikiem Sodo. 

Imprezę otworzył Sekretarz Mia-
sta - Adam Skowronek. W sumie do 

rywalizacji przystąpiło ponad 40 za-
wodniczek i zawodników. Zwycięzcy 
obydwu kategorii wrócili do domu 
z okazałymi pucharami, pamiątkowy-
mi dyplomamu i medalami, natomiast 
nagrody dla medalistów ufundował 
partner imprezy – Towarzystwo Przy-
jaciół Siemianowic Śląskich.

Najlepsi w poszczególnych kate-
goriach zostali uhonorowani przez: 
naczelnik wydziału kultury i sportu 
Urzędu Miasta Siemianowice Ślą-
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skie – Małgorzatę Pichen, przed-
stawiciela Towarzystwa Przyjaciół 
Siemianowic Śląskich – Jacka Rzep-
czyka oraz Panią Agnieszkę Kawczyk, 
żonę Andrzeja Kawczyka – zmarłego 
przed ponad 11 laty byłego mistrza 
Polski juniorów w tenisie stołowym, 
wieloletniego zawodnika, trenera, 
działacza, a także pracownika Urzędu 
Miasta, dla upamiętnienia którego 
organizowany był ten turniej.

AUTOR: KRZYSZTOF NOS

Kolejny sukces w swojej bogatej 
karierze osiągnęła młoda siemia-
nowicka tancerka cheerleaders - 
Weronika Pilch.

Na początku maja (05.05) wraz 
z Zespołem Tańca Nowoczesnego 
& Cheerleaders „Skandal”, z którym 

jest związana niemal od urodzenia, 
stanęła na podium Mistrzostw Polski 
Cheerleaders - Polskiego Związku 
Sportowego Cheerleadingu, odbywa-
jących się w Ostrołęce, zdobywając 
tytuł Mistrza Polski Cheerleaders 
w kategorii seniorskiej freestyle pom 
i jazz z całą grupą.

Dodatkowo wraz ze swoją kole-
żanką z grupy - Aleksandrą Raszew-
ską wywalczyły tytuł Wicemistrzyń 
Polski Cheerleaders w kategorii se-
niorskiej w duetach jazzowych. Była 
także tuż za podium - na piątym 
miejscu – w kategorii seniorskiej 
w duetach freestyle pom z Natalią 

Curyło, rownież tańczącą wraz z We-
roniką w grupie „Skandal”.

Spory udział w tym sukcesie miała 
inna siemianowiczanka, a prywatnie 
mama Weroniki - Katarzyna Pilch, 
która jest założycielką i trenerem 
zespołu „Skandal” od 26 lat! Ten 
utytułowany zespół odnosi sukcesy 
nie od dziś i mamy nadzieję że nie-
bawem poinformuje nas o kolejnych 
spektakularnych osiągnięciach. Nad-
mieniamy tylko że dziewczęta już po 
raz piąty z rzędu wywalczyły, a za-
razem obroniły, tytuły Mistrza Polski 
Cheerleaders w freestyle pom i jazz.

J.BYĆ, K.PILCH

SUKCESY SIEMIANOWICKIEJ CHEERLEADERKI




