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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
24 stycznia 2022 r., (od godz. 15.00 do 15.10)  
na numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, poprawnie 
identyfikując miejsce przedstawione 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych miasta.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z 16 grudnia 2021 r.:

1. Mariola z Centrum
2. Henryk z Centrum
3. Marek z Michałkowic

Zdjęcie przedstawiało ulicę E. Orzeszkowej.
Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?

2

K O N K U R S

SUBIEKTYWNY INFORMATOR SENIORA

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

991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodociągowe

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

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

32 330 05 44 – Siemianowicka Infolinia dla Seniorów

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

22 505 11 11 – Ogólnopolski Solidarnościowy Korpus Wsparcia dla Seniorów

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

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

22 532 82 50 – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

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

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

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

32 228 72 80 – Siemianowickie centrum kultury

513 661 565 - Muzeum Miejskie

32 228 08 48 - Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji

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

21 STYCZNIA ZUS PROWADZI 
DYŻUR TELEFONICZNY
DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW  

UWIERZYŁA FAŁSZYWEMU 
POLICJANTOWI - 
STRACIŁA 180 TYS. ZŁ

Oddział ZUS w Chorzowie zaprasza w piątek, 21 stycznia 
2022 r., godz. 9:00 – 11:00, na dyżur telefoniczny, podczas 
którego będzie można  skonsultować się w sprawie zmian 
w emeryturach i rentach od 2022 r.

Specjalista ZUS przekaże Państwu m.in. następujące in-
formacje :
1. co się zmieniło w kwestii ponownego obliczenia wysokości 

emerytury w 2022 r.,
2. jakie dokumenty trzeba złożyć, by przeliczyć wysokość 

emerytury z tytułu zatrudnienia,
3. granice osiąganych przychodów oraz skutki ich przekroczenia,

4. zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu świadczeń eme-
rytalno-rentowych od stycznia 2022r.,

5. zasady zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia 
zdrowotnego przez emeryta/rencistę.

Numer telefonu: 32 34 90 626
EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Pomimo licznych apeli kierowanych do 
Państwa, kolejny raz oszustom udało się 
wyczyścić konto z oszczędności. Tym 
razem w ich historię uwierzyła 62-letnia 
siemianowiczanka, która będąc przeko-
nana, że prowadzi rozmowę z prawdzi-
wym policjantem z CBŚP i prokuratorem, 
dwukrotnie zrobiła przelewy na łączną 
kwotę 180 tysięcy złotych. Pieniądze te 
posłużyć miały w policyjnej prowoka-
cji, która miała pomóc w rozbiciu grupy 
przestępczej. Po całej akcji „policjant” 

i „prokurator” obiecali zwrócić kobie-
cie gotówkę. Niestety, po wykonanych 
przelewach z konta 62-latki zniknęły 
oszczędności, jak również prowadzący 
tę akcję mężczyźni. Gdy kobieta zorien-
towała się, że padła ofiarą oszustów, 
powiadomiła o tym prawdziwych mun-
durowych. 

Przypominamy, że Policja NIGDY nie 
zwraca się o przekazanie środkow pie-
niężnych lub innych wartościowych 
przedmiotów do realizacji jakichkolwiek 

przedsięwzięć. Pomimo, iż rozmowa 
z oszustami może naprawdę przebie-
gać rzeczowo, prosimy pamiętać, że są 
doskonale wyszkoleni złodzieje i jedyną 
radą w tej sytuacji jest pamiętanie, że 
Policja nigdy nie dzwoni z takimi prośbami 
do obywateli.

TATIANA LUKOSZEK
KM POLICJI
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Od 2014 roku, kiedy to rozpocząłem moją 
pracę samorządową, kierowałem się zasa-
dą, wypływającą z hasła mojej ówczesnej 
kampanii prezydenckiej, że miasto należy 
do mieszkańców, a jego rozwój jest możli-
wy wyłącznie w oparciu o bliską współpra-
cę prezydenta, urzędników, radnych oraz 
mieszkańców Siemianowic Śląskich. Jestem 
przekonany, że przez ostatnie siedem lat 
i blisko pół tysiąca zrealizowanych w mie-
ście inwestycji, udało nam się wypracować 
dojrzałą formułę dialogu społecznego, któ-
ry – choć czasami trudny – zawsze może 
prowadzić do obopólnej zgody. Tak właśnie 
stało się kilka dni temu, gdy publicznie za-
pewniłem Państwa o wsłuchaniu się w głos 
przeciwników sprzedaży gruntów miejskich 
sąsiadujących od strony drogi krajowej DK94 
z Bażantarnią. Wychodząc naprzeciw licznym 
pytaniom, które nadal pojawiają się w inter-
necie, chciałbym przekazać Państwu w skró-
cie kilka kluczowych informacji dotyczących 
tego terenu. W pierwszej kolejności pragnę 
zdementować mnożące się w internecie 
plotki, że miasto rzekomo planuje pozbyć 

się lasu Bażantarnia lub też terenów przy-
ległych do pola golfowego czy też terenu 
przyległego do stawu Rzęsa. Wszystko to 
jest oczywiście niezgodne z prawdą. Jedyny 
teren, o który toczyła się ostatnia dyskusja 
w mediach społecznościowych, to użytki 
rolne sąsiadujące od strony DK94 (droga 
Bytom – Czeladź) z cmentarzem żołnierzy 
niemieckich i laskiem Bażantarnia. Teren ten 
stanowił od lat 90-tych gminną rezerwę pod 
ewentualną budowę cmentarza komunalne-
go. Ponieważ przez kilka dekad cmentarz ten 
nie powstał, w 2019 roku zdecydowaliśmy 
w urzędzie o dokonaniu zmian w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego, by przekształcić ten 
teren na cele mieszkaniowe. Wówczas, jak 
w każdym innym przypadku, wyłożyliśmy 
projekt nowych dokumentów miejskich do 
publicznego zaopiniowania. W trakcie tych 
konsultacji wpłynął dosłownie jeden głos 
sprzeciwu. Dwa lata później, gdy przygo-
towaliśmy nowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, stanowiący odzwierciedle-
nie zapisów w Studium, również tylko jedna 

osoby zgłosiła sprzeciw, co w przekonaniu 
urzędników i radnych rady miasta, nie stano-
wiło wystarczającej podstawy do rezygnacji 
z wprowadzenia planowanych zmian. Ten 
widoczny brak licznego sprzeciwu społecz-
nego dał nam w samorządzie przysłowio-
we zielone światło do uchwalenia nowego 
planu zagospodarowania dla tych terenów. 
Z końcem grudnia 2021 roku, czyli kilkana-
ście dni po wejściu w życie nowego Planu, 
z inicjatywy kilku mieszkańców rozpoczął 
się narastający protest w sprawie ewentual-
nego zabudowania tych terenów. Ponieważ 
jestem konsekwentny i w kwestii prowadzenia 
dialogu i wsłuchiwania się w głos mieszkań-
ców dotrzymuję słowa, podjąłem decyzję 
o wycofaniu się z projektu sprzedaży tych 
gruntów na cele mieszkaniowe. Dlatego też 
wystąpię o opracowanie nowego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, w którym zabezpieczy-
my ten teren przed potencjalną zabudową 
w przyszłości. Pomimo, że z pozyskanych 
dzięki tej sprzedaży środków moglibyśmy 
uzyskać według różnych szacunków od kil-

Z RATUSZA

Szanowni Państwo, 

Kochani Babcie i Dziadkowie,

21 i 22 stycznia, chociaż są dniami zimowymi, przecież należą  

do tych najcieplejszych w roku. To myśli o Was czynią je takimi.

O ileż uboższe byłoby nasze dzieciństwo bez Babci i Dziadka?  

Bez najpyszniejszego ciasta nasyconego bezgraniczną miłością 

Babci, bez wesołych zabaw i opowieści Dziadka. 

Bez Waszej czułej troski i wyrozumiałości. 

Bez Was – naszych pierwszych, niezawodnych przyjaciół.

Z okazji Waszego święta życzę Wam wiele zdrowia,  

a także tego, aby miłość, którą obdarzacie wnuków, 

powracała do Was z taką samą siłą.

 Rafał Piech
 Prezydent Miasta

MIASTO TO NASZ 
WSPÓLNY SKARB

kunastu do kilkudziesięciu milionów złotych, 
to i tak w pierwszej kolejności i zawsze, li-
czy się Państwa opinia i wola, bo miasto 
to nie tylko mój, ale nasz wspólny skarb. 
Ze swojej strony dołożę również starań, by 
kolejne konsultacje proponowanych zmian 
przestrzennych w mieście były jeszcze in-
tensywniej promowane. 

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH
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Przetarg związany jest z kontynuacją budowy 
połączenia drogowego pomiędzy ulicą Wł. 
Jagiełły a ulicą Węglową w Siemianowicach 
Śląskich. Pierwszy etap łącznika został wyko-
nany w 2021 roku na odcinku od ul. Wł. Jagiełły 
do ulicy Diamentowej. Drugi etap inwestycji 
zakłada wykonanie jezdni – od ulicy Diamen-

towej do ulicy Węglowej – o długości 210 m 
i szerokości 7 m, wraz z budową wpustów 
deszczowych i zjazdu publicznego, budową 
drogi wjazdowej, wjazdów na skrzyżowania oraz 
zabezpieczeniem istniejących kabli SN i nN. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Zamówienie pn „Poprawa efektywności ener-
getycznej budynków mieszkalnych będących 
własnością gminy Siemianowice Śląskie” po-
dzielone jest na cztery części i dotyczy wy-
konania kompleksowej termomodernizacji 18 
budynków z zasobu gminy Siemianowice Śląskie 
położonych przy: ul. Śląskiej 10, ul. Śląskiej 10a, 
Poprzecznej 1, ul. Poprzecznej 3, ul. Bocznej 1, 

ul. Szeflera 13, ul. Szeflera 15, al.  Sportowców 4, 
ul. Sobieskiego 8, ul. Staszica 10, ul. Parkowej  6 
i ul. Parkowej 6a, ul. Kołłątaja 5, ul. Kołłątaja 7, 
ul. Kołłątaja 11, ul. Kołłątaja 12, ul. Kołłątaja 13 
i ul. Kołłątaja 14. Inwestycja zostanie dofinan-
sowana w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz 
z Rządowego Funduszu Polski Ład.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

PRZETARGI NA NOWE 
INWESTYCJE

TERMOMODERNIZACJA 
18 BUDYNKÓW 
WIELORODZINNYCH
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Jeszcze w styczniu planowane jest rozstrzygnięcie prze-
targów na pierwsze tegoroczne inwestycje miejskie. 
Wśród nich znalazły się zadania inwestycyjne związane 
z poprawą efektywności energetycznej miejskich bu-
dynków mieszkalnych oraz budową łącznika drogowego 
na Bytkowie. Realizacja inwestycji będzie możliwa po 
wyłonieniu wykonawców i podpisaniu z nimi umowy.

NOWE POŁĄCZENIE
DROGOWE  
UL. WŁ. JAGIEŁŁY Z  UL. WĘGLOWĄ – ETAP II
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W RATUSZU TRWA BUDOWA WINDY

NOWE MIESZKANIA DLA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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W ramach zadania pn. „Słoneczna Gmina – 
montaż instalacji fotowoltaicznych w infra-
strukturze publicznej II”, na budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 
zainstalowano panele słoneczne, umożliwiające 
produkcję własnej energii elektrycznej.

W sumie na dachu Śniadeka umieszczono 
83 panele, o łącznej mocy 33,2 kW, które prze-
tworzą energię z promieniowania słonecznego 
w prąd stały. Inwestycja przyniesie nie tylko 
spore oszczędności przy zakupie energii elek-
trycznej, ale przede wszystkim wiele korzyści 
dla środowiska naturalnego. Realizacja zadania 

Od ponad miesiąca w siemianowickim ma-
gistracie trwa budowa windy osobowej 
dostosowanej do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Po jej zakończeniu mieszkańcy 
mający problem z poruszaniem będą mogli 
łatwiej przemieszczać się pomiędzy piętrami 
budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 
10. Finał inwestycji przewidziano na maj 2022 r. 
Aktualnie w miejscu inwestycji realizowane 
są prace wyburzeniowe i rozbiórkowe. Wy-
konywany jest również fundament pod szyb 
windy. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie 
ściany podszybia i konstrukcji szybu – infor-
muje Krzysztof Rycman, naczelnik Wydziału 

kosztowała ponad 160 tys. zł i w 95% została 
dofinansowana z „Programu działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji” Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii.

Należy również wspomnieć, że w tym roku 
planowany jest montaż kolejnych instalacji 
fotowoltaicznych na placówkach oświatowych, 
tj.: Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących „Meritum”, Zespole Szkół Sportowych, 
Szkole Podstawowej nr 20 i Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych .

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Inwestycji. Szyb windy powstaje w nieużytko-
wanej części UM na tzw. tylnej klatce. Oprócz 
jego budowy i montażu dźwigu osobowego, 
przedsięwzięcie obejmuje m. in. dostosowanie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych wejścia 
do ratusza od strony parkingu, likwidację ist-
niejącej klatki schodowej i schodów bocz-
nych, a także utworzenie nowych pomieszczeń 
w miejscu po wyburzeniu klatki schodowej. 
Wartość prowadzonych prac to 775 000 zł 
i w ponad połowie zostanie sfinansowana ze 
środków zewnętrznych pochodzących z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Zakończyła się adaptacja lokali użytkowych 
przy ulicy Akacjowej 1. W efekcie przeprowa-
dzonej modernizacji powstały dwa mieszkania 
przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Nowi lokatorzy wprowadzą się do 
nich jeszcze w styczniu br.

Powstałe lokale mieszkalne zostały zaaran-
żowane z uwzględnieniem rozwiązań uła-
twiających ich mieszkańcom wykonywanie 
codziennych czynności oraz kontakt z oto-
czeniem. Remont pomieszczeń objął wymianę 

okien i drzwi, likwidację pieców kaflowych oraz 
ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z malowa-
niem elewacji w pasie parteru. Odnowiono tak-
że ściany, sufity oraz posadzki. W mieszkaniach 
wydzielono łazienki dostosowane i wyposażone 
w urządzenia sanitarne dla osób niepełno-
sprawnych, tj. poręcze, uchwyty czy siedziska 
natryskowe. Ponadto wymieniono instalacje 
elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną, 
a także centralne ogrzewanie i grzejniki. Koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 252 200 zł. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZfo
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KOLEJNA SZKOŁA BĘDZIE  
CZERPAĆ ENERGIĘ ZE SŁOŃCA
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INWESTYCJE PLANOWANE NA 2022

W 2022 roku w Siemianowicach Śląskich kontynuowane będą kluczowe 
inwestycje związane z rozbudową lokalnej infrastruktury drogowej, termo-
modernizacją budynków użytku publicznego czy modernizacją kanalizacji 
deszczowej. Nie zabraknie również nowych przedsięwzięć, takich jak: ter-
momodernizacja miejskich budynków mieszkalnych i placówek oświatowych, 
remonty ulic i chodników, budowa placów zabaw oraz tężni solankowej w La-
sku Bytkowskim. W dużej mierze realizacja zadań inwestycyjnych w mieście 
możliwa jest dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

INFRASTRUKTURA
DROGOWA
Remonty i wykonanie kolejnych 
kilometrów dróg i chodników 
oraz parkingów

 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Staszica i Śląskiej (zaprojektuj 
i wybuduj).

 Aleja pieszo-rowerowa (ul. Dworska-Staw Rzęsa).
 Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Śmiłowskiego.
 Utworzenie prawoskrętu z ulicy Sikorskiego do ul. Oświęcimskiej wraz 
z remontem nawierzchni.

 Połączenie drogowe do Chorzowa od ulicy Watoły – dokumentacja pro-
jektowa.

 Wymiana nawierzchni – ul. Piastowska.

 Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemia-
nowice Śląskie.

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł 
projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będą-
cych własnością Miasta Siemianowice Śląskie – etap 4. Wykonanie 
termomodernizacji budynku mieszkalnego znajdującego się przy 
ulicy Sienkiewicza 6.

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł 
projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będą-
cych własnością Miasta Siemianowice Śląskie – etap 3 Termomo-
dernizacja budynków przy ul. Śląskiej 10, ul. Śląskiej 10a, Poprzecznej 
1, ul. Poprzecznej 3, ul. Bocznej 1., ul. Szeflera 13, ul. Szeflera 15, 
al. Sportowców 4, ul. Sobieskiego 8, ul. Staszica 10, ul. Parkowej 6 
i ul. Parkowej 6a, ul. Kołłątaja 5, ul. Kołłątaja 7, ul. Kołłątaja 11, ul.  Koł-
łątaja 12, ul. Kołłątaja 13 i ul. Kołłątaja 14.

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 13,4

mln zł

12,3 
mln zł

 mln zł
76

W BUDŻECIE  
ZAPLANOWANO

 mln zł
30

BLISKO

fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
M

at
eu

sia
k

DOFINANSOWANIA

 Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego.
 Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławskiej na skrzyżowa-
nie typu rondo.

  Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych – ul. Krucza.
 Połączenie drogowe Bytomska – tereny inwestycyjne.
 Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową – etap 2.
 Rozbudowa ul. Traugutta wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta  
z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich. 
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 Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim.

GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Modernizacja i rewitalizacja terenów zielonych 
i rekreacyjno-spacerowych, rozbudowa systemu 
gospodarowania odpadami

 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw zabaw przy ul. Gansińca 8 
w Siemianowicach Śląskich, obejmująca wymianę nawierzchni, ogro-
dzenia i urządzeń zabawowych. Wykonanie parkingu osiedlowego 
przy ul. Niepodległości 58 wraz z realizacją zagród dla pojemników 
przeznaczonych do segregacji odpadów.

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł 
projektu Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową 
systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

23,8
mln zł
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 Uzbrojenie terenu przemysłowego „Sektor 333” przy ul. Bytomskiej.
 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
projekt Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych 
źródeł energii w Siemianowicach Śląskich – edycja II.           

OCHRONA ZDROWIA 
 Objęcie udziałów w Szpitalu Miejskim Sp.z o.o. 5 

mln zł
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7,8 
mln zł

0,2
mln zł 10

mln zł

 Wspólny projekt SP 11 oraz SP 5 (strefa wypoczynku, wymiana nawierzchni ul. Sło-
wackiego, plac zabaw ul. Michałkowicka).

 Sportowy plac zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich.
 Adaptacja dawnego budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 na potrzeby 
edukacyjno-przedszkolne – dokumentacja techniczna.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł pro-
jektu: Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze 
publicznej II.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł pro-
jektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja 
budynku ZSTiO „Meritum” przy ul. Katowickiej 1.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projek-
tu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Kompleksowa ter-
momodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań 
odnawialnych źródeł energii –II etap.

 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS COGITO przy ul. Matejki 5.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowi-
ce Śląskie.

 Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 
tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej 
– Termomodernizacja budynku urzędu miasta ul. Michałkowicka 105.

 Budowa windy w budynku urzędu miasta przy ul. Jana Pawła II 10.
 Projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta.          

ADMINISTRACJA  
PUBLICZNA

4,2
mln zł
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KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO 

REZERWA 
INWESTYCYJNA

Realizacja 2022/2023
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł pro-
jektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej nr 5.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł pro-
jektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej nr 16.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł pro-
jektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja 
budynku Przedszkola nr 2 przy ul. ZHP 8.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł pro-
jektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja 
budynku Przedszkola nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8.

 Zakup i wdrożenie oprogramowania do 
ewidencji zbiorów w Muzeum Miej-
skim. 

Realizacja 2022/2023
 Modernizacja budynku Muzeum 
Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 
6 – dokumentacja projektowa.
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GOSPODARKA

115,5 miliona złotych zainwestuje w Siemia-
nowicach Śląskich Phillips-Medisize Poland. 
To ciesząca się zaufaniem od niemal 60 lat 
amerykańska firma, która jest światowym li-
derem w dziedzinie projektowania, opracowy-
wania i produkcji dla branż: farmaceutycznej, 
diagnostycznej, medycznej, konsumenckiej, 
motoryzacyjnej oraz obronnej.

- 30 grudnia 2021 r. podpisaliśmy umowę 
na sprzedaż działki pod tę inwestycję – mówi 
Mariusz Sobeczko, Zastępca Naczelnika Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta (UM) w Siemianowicach Śląskich. - Jej 
rozpoczęcie planowane jest w pierwszej po-
łowie bieżącego roku – dodaje.

Ten nowoczesny zakład będzie działał na 
nowych siemianowickich terenach inwe-
stycyjnych, a inwestycja w Siemianowicach 
Śląskich  to kolejne przedsięwzięcie, które 
otrzymało decyzję o wsparciu Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), 
w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej (PSI). 
Przypomnijmy, w maju ubiegłego roku zo-
stało podpisane porozumienie pomiędzy 
Urzędem Miasta w Siemianowicach Śląskich 
a KSSE. W efekcie, obok działającego już przy 
ul. Rozwojowej, Śląskiego Parku Biznesu, po-
wstał obszar dedykowany przedsięwzięciom 
inwestycyjnym, nazwany Strefą 333.

- Cieszę się, że Strefa 333 okazała się suk-
cesem – mówi Rafał Piech, Prezydent Miasta 

Siemianowice Śląskie. - Dzięki tej inwestycji 
w naszym mieście pojawi się kolejna innowacyj-
na firma, która nie tylko zaoferuje mieszkańcom 
nowoczesne miejsca pracy, ale również zasili 
miejski budżet – dodaje.

- Planowane zakończenie inwestycji to ko-
niec roku 2026 - informuje dr Janusz Michałek, 
Prezes Zarządu KSSE S.A. - W początkowej 
fazie działalności Phillips Medisize, zatrud-
nienie może znaleźć tam co najmniej osiem-
dziesiąt osób. W późniejszym czasie będzie 
ono sukcesywnie zwiększane – dodaje prezes 
Katowickiej SSE.

Jak deklaruje inwestor, rozpoczęcie dzia-
łalności planowane jest już w przyszłym 
roku. - W 2023 roku chcemy wystartować 
z produkcją – mówi Tomasz Kania, Dyrektor 
Zakładu Phillips Medisize Sp. z o.o. - Lokali-
zacja w samym centrum Śląska pozwoli nam 
zainteresować pracą w naszym zakładzie 
specjalistów z całej aglomeracji. Cieszymy 
się również, że na mapie Śląska pojawi się 
zakład z branży wyrobów medycznych, do 
tej pory nieobecnej w dużej skali w tej części 
Polski. Czeka nas bardzo interesujący rok, 
start pierwszych linii produkcyjnych jest 
planowany w 2023 roku - dodaje.

Równolegle z pracami nowego inwestora, 
miasto dołoży starań, by do minimum ogra-
niczyć ewentualne problemy logistyczne 
czy terminowe.

- 10 stycznia rozpoczęliśmy prace zwią-
zane z budową łącznika drogowego od ulicy 
Bytomskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem, 
o długości 550 m – mówi Adam Peterek, 
naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogo-
wej. - Planujemy oddać ją do użytku już do 
końca czerwca – dodaje. Niemal równolegle 
będzie realizowana inwestycja związana 
z kanalizacją sanitarną, wodociągową oraz 
odprowadzeniem wód deszczowych, którą 
nadzoruje Wydział Inwestycji siemianowic-
kiego magistratu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

INWESTYCYJNA STREFA 333 
MA NOWEGO WŁAŚCICIELA
AMERYKAŃSKI PRODUCENT SPRZĘTU MEDYCZNEGO  
STWORZY MIEJSCA PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

FILIA NR 1 PONOWNIE OTWARTA!
10 stycznia zaprosiliśmy Was do nowo otwartej 
Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny 
Szaneckiej, przy ul. Walentego Fojkisa 4.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do obecnego wyglądu filii, 
w szczególności pracownikom MOSiR i MOSiR 
Zieleń, Stowarzyszeniu SMS, MPGKiM, panu 
Patrykowi Boryczce, Panu Robertowi Myrcie 
oraz wszystkim przyjaciołom i sympatykom 
zaangażowanym w tworzenie nowoczesnej 
biblioteki. Na uroczyste otwarcie przybyli także 
przedstawiciele władz miasta oraz radni.

Wszystkich naszych czytelników zaprasza-
my do odwiedzenia filii, gdzie można obejrzeć 
wystawę przedstawiającą stan pomieszczeń 
przed remontem i po. Nowe miejsce jest przy-

jazne i nowoczesne, oferuje przestrzeń dla 
każdego, o czym mogli się przekonać nasi 
goście. Strefa relaksu zachęca, by usiąść wy-
godnie na kanapie z filiżanką kawy i oddać się 
lekturze ulubionej gazety lub książki. Dzieci 
będą mogły pobawić się w kąciku przezna-
czonym dla najmłodszych. Każdy czytelnik 
z pewnością znajdzie coś dla siebie z szerokiej 
oferty dostępnych książek oraz zajęć anima-
cyjnych, przeznaczonych zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych czytelników.

Filia czynna jest w poniedziałki w godzinach 
10.00-15.00, a od wtorku do piątku w godzinach 
11.00-18.00.  Czekamy na Was!

ANNA LESZCZAK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

IM. ANNY SZANECKIEJ

zatrudnienie  
może znaleźć tam 

co najmniej
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Z RATUSZA

ZAPRASZAMY  NA WARSZTATY 
Z ZAKRESU TWORZENIA STRATEGII SMART CITY

WYWIADY

„Głos Miasta”: –  W październiku ubiegłego 
roku, rozkazem Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach, objął Pan dowodzenie 
komendą w Siemianowicach Śląskich. Można 
jednak przyjąć, że zna Pan to miasto i jego 
specyfikę, bowiem przez ostatnie dwa lata 
był I Zastępcą Rafała Stańki, ówczesnego 
szefa siemianowickiej jednostki. Czy może-
my pokusić się o wskazanie obszarów, które 
mogą wymagać szerszego, być może innego, 
spojrzenia w kontekście poprawy bezpieczeń-
stwa siemianowiczan.

Michał Szynol: – W lutym 2020 roku powie-
rzono mi obowiązki I Zastępcy Komendanta 
Miejskiego Policji w Siemianowicach, gdzie 
byłem odpowiedzialny za pion prewencji. 
Jesienią 2021 roku Komendant Wojewódzki 
Policji w Katowicach powierzył mi pełnienie 
obowiązków na stanowisku Komendanta, po 
czym  1 grudnia 2021 roku powołał mnie na to 
stanowisko (czyt. zatwierdził) i od tej pory 
nadzoruję całą jednostkę, a w szczególno-
ści pion kryminalny. Dwuletni czas służby 
w Komendzie Miejskiej Policji w Siemiano-
wicach Śląskich pozwolił mi na poznanie 
specyfiki miasta i jego zagrożeń. Tak jak 
moi poprzednicy będę dokładał wszelkich 
starań, aby nasze miasto było bezpieczne, 
a mieszkańcy byli zadowoleni  z tego, że 

10 stycznia br. przy aktywnym współudziale 
mieszkańców miasta odbyły się pierwsze 
warsztaty z zakresu tworzenia strate-
gii smart city dla miasta Siemianowice 
Śląskie, realizowanej w ramach projektu 
„Zintegrowany, partnerski system monito-
ringu i informacji o mieście, jako narzędzie 
wsparcia rozwoju społeczno-gospodar-
czego Siemianowic Śląskich”. Działania te 
współfinansowane są ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyj-

ROZMOWA Z PODINSPEKTOREM MICHAŁEM SZYNOLEM,  
NOWYM KOMENDANTEM MIEJSKIM POLICJI 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

DĄŻĘ DO WYELIMINOWANIA  
PRZESTĘPSTW NAJBARDZIEJ 
DOTKLIWYCH DLA MIESZKAŃCÓW

właśnie tu mieszkają. Jako osoba, która przy-
szła z zewnątrz, mogę śmiało powiedzieć, że 
Siemianowice są pieknym miastem. W swo-
jej pracy kładę duży nacisk na profilaktykę 
i dzięki znakomitej współpracy z włodarzami 
miasta, magistratem i radą miasta udało się 
przeprowadzić wiele przedsięwzięć pro-
filaktycznych i pozyskać materiały, które 
zawsze wzbogacają edukację mieszkańców 
z zakresu bezpieczeństwa. Stoję na stano-
wisku, że powinniśmy dbać o świadomość 
społeczeństwa z zakresu zagrożeń różne-
go rodzaju przestępczością, co ma zdecy-
dowane przełożenie na bezpieczeństwo. 
W Siemianowicach przez okres dwóch lat 
systematycznie spada dynamika przestęp-
czości, a wzrasta wykrywalność. W roku 
2021 r. dynamika przestępstw uważanych za 
najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa, do 
których zaliczamy m.in.: kradzieże, kradzieże 
z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze, 
zniszczenia rzeczy, bójki i pobicia, kradzie-
że pojazdów, wynosiła 84,1% w stosunku 
do roku poprzedniego. Wykrywalność tych 
przestępstw była na poziomie 57%, to jest 
o 9,7% wyższa niż w roku poprzednim. 

Specyfika przestępczości w naszym 
mieście zbliżona jest do miast ościennych 
w aglomeracji śląskiej. Kierując pracą moich 
policjantów dążę do wyelimnowania zacho-

wań i przestępczości, która jest najbardziej 
uciążliwa dla społeczeństwa, czyli dewastacji 
mienia czy zakłócania porządku publicznego 
przez osoby spożywające alkohol oraz wy-
eliminowania nietrzeźwych kierowców czy 
piratów drogowych. 

„Głos Miasta”: –  Kwestia, która spędza sen 
z powiek mieszkańcom miasta – tranzyt nie-
bezpiecznych odpadów oraz nielegalne ich 
składowanie w mieście. Czy nowe władze 
siemianowickiej policji mają pomysł na sku-
teczne ukrócenie tego procederu? 

Michał Szynol: – Doskonale zdaję sobie 
sprawę, gdzie w naszym mieście są skła-
dowane odpady i jakie to jest zagrożenie. 
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowe-
go prowadzą cykliczne działania związane 
z ujawnianiem przewozów takich odpadów, 
natomiast funcjonariusze Referatu do Walki 
z Przestępczością Gospodarczą utrzymują 
stały kontakt z przedstawicielami władz mia-
sta i współpracują w tym zakresie ze strażą 
pożarną i strażą miejską. Na obenym etapie 
prowadzone są rozmowy, które być może 
przyczynią się do rozwiązania wielu proble-
mów związanych z nielegalnym składowa-
niem odpadów, jednakże na chwilę obecną 
nie mogę zdradzać ich szczegółow. Mogę 

jedynie zapewnić, że dokładamy wszelkich 
starań, aby ograniczyć to zjawisko. 

„Głos Miasta”: – Wpisując w wyszukiwarkę 
hasło: „podinspektor Michał Szynol”, wyska-
kują raptem cztery strony i do tego związane 
z tzw. „oficjałkami”. A gdybyśmy chcieli – de-
likatnie – uchylić rąbka tajemnicy, to czego 
dowiedzielibyśmy się, tak prywatnie, o nowym 
szefie siemianowickiej policji? 

Michał Szynol: – W moim życiorysie nie 
ma nic spektakularnego. Od ponad 28 lat 
jestem żonaty, mam 25-letniego syna. Wolny 
czas chętnie spędzam z rodziną na ogródku 
działkowym, bądź zwiedzając różne zakątki 
naszego kraju. Lubię także gotować. Jeszcze 
przed kilkunastoma laty czynnie uprawiałem 
sport, grając w piłkę nożną, jeżdżąc na rol-
kach, jednak obecnie wolę swoją aktywność 
ukierunkować na spacery z psem. Pomimo, 
iż nie jestem siemianowiczaninem, bardzo 
chętnie w czasie wolnym przyjeżdżam tutaj 
na spacery z rodziną, po pięknych terenach 
zielonych, gdzie naprawdę odpoczywam 
i uspokajam myśli. 

„Głos Miasta”: – Dziękuję za rozmowę
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

nego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 
2014-2020).

Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców nasze-
go miasta na drugą część warsztatów, która 
odbędzie się w formie zdalnej 31.01.2022 r. 
o godzinie 17:00.

Spotkanie będzie odbywało się za pośred-
nictwem platformy zoom pod linkiem:

https://bit.ly/spotkaniesmart

Przedmiotem spotkania będzie z jednej stro-
ny dalsze wprowadzenie do prac nad strate-
gią smart city dla Siemianowic Śląskich, ale 
w szczególności dyskusja pozwalająca na okre-
ślenie podstaw diagnostycznych w zakresie:

 potencjałów i atutów, na których należałoby 
oprzeć rozwój miasta,
 obecnych i potencjalnych szans rozwojo-
wych w zakresie smart city,
 deficytów i słabości, jakie należy przezwy-
ciężać oraz zagrożeń, jakich należy unikać.

Spotkanie będzie też okazją do sformuło-
wania podstaw dla przyszłego pożądanego 
stanu miasta w wymiarze smart city, umoż-
liwiających sformułowanie wizji rozwoju 
oraz celów i kierunków działań. Uprzejmie 
prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu 
do 31.01.2022 r. do godziny 10:00 mailowo 
na adres: d_rus@um.siemianowice.pl

DOROTA RUS
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrze-
bom mieszkańców Siemianowic Śląskich, urząd 
miasta  wprowadza od 31 stycznia br. usługę pn. 
„Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług 
publicznych dla mieszkańców o szczególnych 
potrzebach”. Czyli krótko mówiąc, by złożyć 
np. wniosek o wydanie dowodu osobistego, 
nie trzeba będzie stać w kolejce do przysło-
wiowego „okienka”

„Mobilny Urzędnik” adresowany jest do 
osób o szczególnych potrzebach, w tym 
niepełnosprawnych biologicznie lub  praw-
nie, osłabionych chorobami, z czasowym 
lub trwałym ograniczeniem możliwości po-
ruszania się i dotarcia do miejsca świad-
czenia usług publicznych, osób starszych 
(65+), zależnych (15+), które z powodu 
deficytów zdrowotnych są zagrożone wy-
kluczeniem społecznym i obywatelskim.  
- Również osoby sprawujące faktyczną opiekę 
nad osobami starszymi, nad osobami zależnymi  
oraz opiekunowie pieczy zastępczej w sytu-
acji życiowej/zdrowotnej uniemożliwiającej 
osobiste stawiennictwo w urzędzie miasta 
Siemianowice Śląskie będą mogły skorzystać 

z tej możliwości załatwienia sprawy urzędowej 
– mówi Sabina Miland z Wydziału Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Ślą-
skich.

By zaprosić urzędnika do siebie należy zgło-
sić się telefonicznie pod numerem 32 760 
52 00 codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy urzędu miasta (pn 7-17, 
wt-czw. 8-16, pt 8-14). Zgłoszenie może 
być dokonane przez osobę zainteresowa-
ną lub też za pośrednictwem osoby trzeciej. 
Sprawy natomiast będą realizowane w ponie-
działki i czwartki, stanowiące dni obsługi „Mo-
bilnego Urzędnika”, w godzinach: 10:00 – 15:00.  
Podkreślmy, usługa ta jest bezpłatna. Po te-
lefonicznym zgłoszeniu mieszkaniec otrzyma 
informację, kiedy i jaki przyjedzie do niego 
urzędnik, który pomoże wypełnić stosowne 
dokumenty oraz nada sprawie urzędowy bieg.

Miejscem świadczenia usługi jest miejsce 
zamieszkania osoby uprawnionej do skorzy-
stania z „Mobilnego Urzędnika”, znajdujące 
się w granicach administracyjnych Siemia-
nowic Śląskich.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z RATUSZA
PARAFRAZUJĄC PRZYSŁOWIE O GÓRZE, 
CO NIE PRZYSZŁA DO MAHOMETA...
… W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  
URZĘDNIK IDZIE DO MIESZKAŃCA!

...Dlatego, jak co roku, wraz z początkiem sezonu 
zimowego (grzewczego) przypominamy miesz-
kańcom naszego miasta o obowiązkach związanych 
z prawidłowym użytkowaniem pieców, kotłów, 
kominków oraz innych instalacji, którymi ogrzewają 
mieszkania. Przypominamy, bowiem corocznie, 
w okresie od października do marca, siemianowicka 
komenda Państwowej Straży Pożarnej odnotowuje 
przypadki zatrucia tlenkiem węgla. Niektóre kończą 
się tragicznie.

- W pierwszej połowie grudnia prowadziliśmy 
akcję ratowniczą, podczas której niestety nie udało 
się uratować jednej osoby – mówi st. kpt. Mariusz 
Rozenberg, dowódca jednostki ratowniczo-gaśni-
czej (JRG) w Siemianowicach Śląskich. - Była to 
czwarta ofiara śmiertelna w tym sezonie w naszym 
województwie – dodaje.

Zerkając w statystyki, widzimy, że m.in. w ubie-
głorocznym sezonie grzewczym (październik 2020 
– marzec 2021) doszło w Siemianowicach Śląskich 
do 31 zdarzeń, w których poszkodowanych zostało 
11 osób. W bieżącym, czyli do 5 stycznia 2022,  tych 
interwencji było 17, a poszkodowanych, którym 
trzeba było udzielić pomocy – 13.

By ograniczyć liczbę interwencji, a tym samym 
ustrzec potencjalne ofiary przed zatruciem, Pań-
stwowa Straż Pożarna w Siemianowicach Śląskich, 

wraz z urzędem miasta, w kampanii edukacyjno-
-plakatowej informują mieszkańców o tym, czym 
jest tlenek węgla (czad), jakie niesie zagrożenia 
(cichy zabójca) i jak się przed nim uchronić. 

- Przede wszystkim systematycznie sprawdzajmy 
szczelność przewodów kominowych oraz zainstalujmy 
czujnik tlenku węgla – apeluje Mariusz Rozenberg. - On 
nie kosztuje dużo, a naprawdę może uratować nasze 
życie – dodaje.

Jednocześnie zwracamy uwagę o obowiązkach 
wynikających z § 34 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (z 7 czerwca 
2010 r.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów, w obiektach, w których odbywa się proces 
spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dy-
mowych i spalinowych:

 cztery razy w roku w domach opalanych paliwem 
stałym (np. węglem, drewnem), 

 dwa razy w roku w domach opalanych paliwem 
ciekłym i gazowym, 

 co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów 
zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. 

 co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia 
z przewodów wentylacyjnych. 
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców blo-
ków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do 
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, stanu 
technicznego instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i wentyla-
cyjnych).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PAMIĘTAJ: TLENKU WĘGLA NIE USŁYSZYSZ NIE ZOBACZYSZ NIE POCZUJESZ  

SADZA PŁONIE, A CZAD ZABIJA…
Co zrobić, 
aby uniknąć zaczadzenia?

1. Systematycznie czyść, spraw-
dzaj szczelność i wykonuj przeglądy 
techniczne przewodów kominowych. 
2. Użytkuj tylko sprawne technicz-
ne urządzenia, zgodnie z instrukcją 
producenta. 
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urzą-
dzeń grzewczych. 
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek 
wentylacyjnych. 
5. W przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdź poprawność działania 
wentylacji, nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne w stosunku 
do wcześniej stosowanych w bu-
dynku i mogą pogarszać wentylację. 

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle 
i zawroty głowy, duszność, senność, 
osłabienie, przyspieszona czynność 
serca, mogą one być sygnałem, że ule-
gamy zatruciu tlenkiem węgla.

1) Wydział Spraw Obywatelskich:
a) poświadczenie własnoręczności podpisu na 

oświadczeniach i formularzach rentowych 
wymaganych do uzyskania lub pobierania rent 
z instytucji zagranicznych,

b) złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
c) odbiór dowodu osobistego.

2) Wydział Gospodarki Lokalowej: 
a) złożenie wniosku o przydział mieszkania, 
b) aktualizacja wniosku o przydział mieszkania.

3) Wydział Polityki Społecznej: 
a) złożenie wniosku o wydanie „Siemianowickiej  
     Karty Rodzinnej 3 i więcej”, 
b) odbiór „Siemianowickiej Karty Rodzinnej  
     3 i więcej”, 
c) złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny, 
d) odbiór Karty Dużej Rodziny, 
e) złożenie wniosku o wydanie  
    „Karty Seniora 60 plus”, 
f) odbiór „Karty Seniora 60 plus”.

4) Wydział Gospodarki Komunalnej: 
a) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za 
     gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
b) złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty 
     za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
c) rozliczenie opłaty za gospodarowanie  
     odpadami komunalnymi.

5) Biuro Gospodarki Odpadami: 
a) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia  
     na zbieranie odpadów, 
b) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia  
     na przetwarzanie odpadów, 
c) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia  
     na wytwarzanie odpadów.

6) Biuro Ochrony Środowiska: 
a) złożenie wniosku w ramach Programu  
     „Czyste Powietrze”, 
b) złożenie wniosku o dotację do wymiany  
     źródła ciepła.

7) Urząd Stanu Cywilnego: 
zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu 
Cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu.

8) Wydział Edukacji: 
a) złożenie wniosku w sprawie zwrotu kosztów dowozu 
     dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami  
     komuni kacji publicznej do przedszkola/szkoły/ośrodka, 
b) złożenie wniosku w sprawie zwrotu rodzicom/opie- 
     kunom prawnym kosztów przewozu dziecka/ucznia 
     niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka, 
c) złożenie wniosku w sprawie organizacji bezpłat- 
     nego dowozu dziecka /ucznia niepełnosprawne- 
     go do przedszkola/szkoły/ośrodka.

Zakres usług świadczonych w ramach programu:
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WYWIADY

„Głos Miasta”: – Radna miejska trzeciej kadencji, 
członkini Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji, 
przewodnicząca stowarzyszenia Wspólnie dla 
Siemianowic Śląskich, a od trzech miesięcy 
również przewodnicząca powiatu siemianowic-
kich struktur Platformy Obywatelskiej. To niezły 
punkt wyjścia do widocznych działań na rzecz 
lokalnej społeczności. Czy tak jest w istocie?

Anna Zasada-Chorab: – Uważam, że polityka 
jest ważnym elementem budowania demokracji 
zarówno tej krajowej, regionalnej, jak i lokalnej. 
Bez funduszy z UE nie byłoby w naszym mieście 
wielu dróg, chodników, ścieżek rowerowych, 
nowych pracowni w szkołach, remontu szpitala, 
infrastruktury ale również wsparcia dla przed-
siębiorców, osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,  szkoleń dla uczniów, nauczycieli, 
kadry medycznej i pomocy społecznej. Obecnie 
wszyscy czekamy na nowe środki z UE.

„Głos Miasta”: – Jakie, w Pani opinii, jest najważ-
niejsze wyzwanie, przed którym stoją Siemia-
nowice Śląskie w perspektywie najbliższych lat?

Anna Zasada-Chorab: – Najważniejszym wy-
zwaniem Siemianowic i pozostałych gmin jest 
wyzwanie demograficzne. W naszym mieście 
mamy 17 tysięcy osób w wieku senioralnym. Dla 

TRZY PYTANIA DO… DR ANNY ZASADY-CHORAB, DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH UCZELNI 
KORCZAKA W KATOWICACH, A TAKŻE SIEMIANOWICKIEJ RADNEJ, CZŁONKINI KOMISJI ROZWOJU MIASTA I INWESTYCJI

MARZY MI SIĘ MIASTO Z PRZESTRZENIĄ 
PRZYJAZNĄ SENIOROM

nich musimy stworzyć cały system usług senio-
ralnych skrojony pod indywidualne potrzeby. Dziś 
mamy wiele ciekawych ofert, ale są one głównie 
skierowane dla osób aktywnych i mogących swo-
bodnie się poruszać. Niestety pandemia obnażyła 
fakt, że wiele osób starszych jest pozostawio-
nych w  domach, bez wsparcia bliskich. Mamy 
w mieście dobrze funkcjonujące instytucje, ale 
każdy chciałby mieć zapewnione wsparcie w swo-
im własnym domu i środowisku zamieszkania, 
które zna. Obecnie do pomocy i pracy na rzecz 
osób starszych musimy zaktywizować rodziny, 
sąsiadów, opiekunki środowiskowe, pracowni-
ków socjalnych, opiekunów osób starszych oraz 
osób niepełnosprawnych i wolontariuszy. Marzy 
mi się miasto bez barier architektonicznych, 
z przestrzenią przyjazną seniorom. Spotkania 
z seniorami są dla mnie bardzo ważne, ponieważ 
ich doświadczenie życiowe oraz zawodowe jest 
bezcenne. Jestem propagatorką współpracy 
międzypokoleniowej i międzysektorowej. Projekt 
„Opowiedz mi swoją historię”, który rozpoczęliśmy 
kilka lat temu z prezydentem Rafałem Piechem, 
nadal cieszy się ogromnym powodzeniem. Współ-
pracujemy w tej kwestii także z Fundacją Ulica,  
Stowarzyszeniem Wspólnie dla Siemianowic 
oraz wspaniałymi seniorami z  Klubu Seniora 
60 plus Michałkowice. Mimo trudnej sytuacji 
wiele stowarzyszeń i fundacji świetnie się roz-

wija, jak chociażby Związek Górnośląski. Wkrótce 
wznowi  zajęcia i wykłady dla seniorów cieszący 
się uznaniem UTW . Należy jednak zachęcać na-
szych mieszkańców do zakładania stowarzyszeń 
i fundacji, które są miarą demokracji i tak jak białe 
krwinki w ciele, są niezbędne do prawidłowego 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

„Głos Miasta”: – Jesteśmy po półmetku bieżącej 
kadencji Rady Miasta. Czy możemy pokusić się 
o małe podsumowanie tego czasu?

Anna Zasada-Chorab: – Jestem radną trzeciej 
kadencji; to ogromny zaszczyt i obowiązek repre-
zentować naszych mieszkańców. Wszyscy radni 
są świadomi, że przy ograniczonych środkach 
finansowych stoją przed nami ogromne i trud-
ne wyzwania. Jesteśmy miastem pogórniczym 
i pohutniczym, ze śląskimi tradycjami, w których 
ogromne znaczenie odgrywają rodzina oraz sza-
cunek do pracy i religii. Wielu naszych mieszkań-
ców zmaga się z problemami ekonomicznymi. 
Choć liczne firmy i przedsiębiorstwa mają swoje 
siedziby w Siemianowicach, to niestety zdecy-
dowana większość mieszkańców pracuje poza 
granicami naszego miasta, przenosząc swoją 
aktywność zawodową oraz spędzanie czasu 
wolnego do innych ościennych ośrodków. Bar-
dzo ważne jest, aby jak najwięcej mieszkańców 

nie tylko u nas zamieszkiwało ale i pracowało. 
Na pewno sukcesem jest tworzenie „mody na 
mieszkanie w Siemianowicach”, czego wyrazem 
należy uznać powstawanie nowych osiedli. Dla 
ich dzieci musimy zapewnić miejsca w żłob-
kach, przedszkolach i szkołach. Chcemy aby 
Siemianowice nie były tylko sypialnią dla Śląska, 
ale miejscem, gdzie spędza się wolny czas oraz 
planuje swoją przyszłość. Jestem przekonana, 
że razem z mieszkańcami oraz władzami miasta 
nadal będziemy pracować nad stworzeniem 
bogatego i przyjaznego mieszkańcom miasta. 
Nasze stowarzyszenie Wspólnie dla Siemianowic 
realizuje obecnie projekt dla młodzieży, który ma 
na celu wspieranie ich kreatywności. Cieszymy 
się, że coraz więcej młodzieży jest świadoma, jak 
ważną rolę odgrywa ekologia, ale także empatia 
i bycie aktywnym mieszkańcem.

Zapraszam również wszystkie kobiety do wy-
jątkowej szkoły liderek przyszłości gdzie razem 
z ekspertkami chcemy je wspierać w rozwoju 
osobistym, zawodowym i społecznym.
Zapraszam mieszkańców do współpracy, po-
nieważ razem możemy zmieniać nasze miasto.

Głos Miasta: – Serdecznie dziękuję za rozmowę.
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z RATUSZA

Kilka dni intensywnej dyskusji mieszkańców, 
radnych i prezydenta miasta wystarczyło, by 
zmienić plany dotyczące użytków rolnych 
sąsiadujących z drogą krajową DK94 i Ba-
żantarnią. Pola przy „Fazańcu”, choć miały 
być sprzedane pod zabudowę mieszkaniową,  
pozostaną ternem zielonym.

Cała sprawa rozpoczęła się właściwie po fakcie, 
czyli w momencie, gdy uprawomocnił się już, 
uchwalony przez radę miasta w październiku 
2021 roku, nowy Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla tej części Siemianowic 
Śląskich. Zakładał on – zgodnie z uchwalonym 
uprzednio w 2019 roku  Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go – przekształcenie użytków rolnych w tereny 
mieszkaniowe. Uchwalenie nowego planu w 2021 
roku w ogóle nie zapowiadało, że spotka się z tak 
silną reakcją społeczną. Skoro bowiem już dwa 
lata wcześniej w nadrzędnym dokumencie jakim 
jest studium, dokonano zmian w przeznaczeniu 
tych terenów, to wydawało się, że osoby, którym 

zależy na utrzymaniu status quo w obszarze 
przylegającym do Bażantarni, miały wystar-
czająco dużo czasu na protest. Zwłaszcza, że 
informacje o tych zmianach były zamieszczane 
zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak 
też w głównym serwisie informacyjnym oraz 
gazecie samorządowej. 

Jednak dopiero uprawomocnienie się 
6 grudnia 2021 roku tworzonych i konsul-
towanych przez kilka lat zmian w dokumen-
tach miejskich, uruchomiło znaczną część 
mieszkańców lobbujących za utrzymaniem 
naturalnego charakteru tej części dzielnicy 
Centrum. 

Prezydent miasta Rafał Piech zadekla-
rował oficjalnie, że chcąc podtrzymać 
wypracowany od kilku lat dialog z sie-
mianowiczanami, wsłucha się w głosy 
sprzeciwu i rozpocznie nowy proces ad-
ministracyjny, dzięki któremu tereny przy 
„Fazańcu”, tj. okalające go pola przy DK94, 
pozostaną nadal terenem zielonym. Za-
znaczył też, że choć sprzedaż terenów to 
istotny wpływ do budżetu miasta, nie zawsze 
musi to być samorządowym priorytetem: 
- Pomimo tego, że do budżetu miasta ze 
sprzedaży działek budowlanych mogłoby 
wpłynąć od około dwunastu do nawet dwu-
dziestu sześciu milionów złotych, musimy 
brać pod uwagę głos sprzeciwu mieszkań-
ców, nawet jeśli przez pierwsze lata proce-
dowania nad zmianami w miejskich planach 
milczeli.  Wielokrotnie też podkreślał, że te-
reny zielone Siemianowic Śląskich to miejski 
skarb, o którym trzeba decydować wspólnie.

PIOTR KOCHANEK

POLA PRZY „FAZAŃCU” BEZ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
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SPRAWY SPOŁECZNE

KAZIMIERZ – WIECZNY KAZIK
Jest jednym z najbardziej znanych siemianowickich wolontariu-
szy. Kazik. Nie żaden pan Kazimierz, jak sam zaznacza i dodaje, 
że wolontariusze sobie „nie panują”. Jest wśród tych, którzy 
łamią stereotyp seniora jako kogoś, kim trzeba się opiekować, 
kto czeka na pomoc. To właśnie on pomaga innym.

- Mam 70 lat. Urodziłem się w Siemianowicach Śląskich, 
tu skończyłem technikum, pracowałem w kopalni, byłem 
mistrzem w Hucie Jedność, a potem w Fabudzie. Byłem 
sportowcem. Jako piętnastolatek zacząłem przygodę 
z boksem, najpierw w Górniku Siemianowice, następnie 
w drugoligowym BKS Śląsk. Zostałem trenerem boksu 
i wyszkoliłem parę tysięcy chłopaków. Niektórzy osiągnęli 
sporo sukcesów na ringu. Kiedy to wszystko się skończy-
ło, zacząłem szukać kolejnego sposobu na życie – mówi 
Kazimierz Izydorczyk.

Rola dziadka kilkorga wnucząt, przy zaangażowaniu kocha-
jącej ich babci, nie wyczerpywała czasu przyzwyczajonego do 
dużej aktywności emeryta. Działka – też, bo przecież nie ma 
przy niej pracy przez cały rok - snuje refleksję pan Kazimierz. 
Kiedy w Siemianowicach ma powstać Rada Seniorów, nie 
uchyla się od kandydowania i w efekcie zostaje do niej wybrany.

- Pewnego razu, kole-
ga z Rady, Marek Graj-

ner, zachęcił mnie do 
udziału w spotkaniu, 
z ciekawym facetem. 
Spotkanie miało się 
odbyć w Zameczku. 
Tym facetem okazał 

się Mikołaj Rykowski 
z Fundacji „Wolne miej-

sce” i muszę powiedzieć, że 
bardzo mi zaimponował. Prócz 

tego działalność Fundacji „Wolne miejsce”  zazębia się z polem 
zainteresowania Rady Seniorów, więc tym chętniej zaanga-
żowaliśmy się w „Wigilię dla Samotnych”. Wówczas, zorgani-
zowana została w Hali Zbornej i wzięło w niej udział 700 osób 
samotnych, ubogich i wykluczonych. No i od tamtego czasu 
nadal jestem wolontariuszem podczas organizowanych przez 
Mikołaja Rykowskiego akcji . A są to ogromne przedsięwzięcia, 
bo w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gościmy 
trzy tysiące osób. Mnie powierzono funkcję magazyniera, 

ale oprócz czynności z nią związanych, angażuję się także 
w rozwożenie paczek. Wiadomo, podczas pandemii trzeba było 
zrezygnować z zasiadania przy wspólnym stole, więc przygo-
towany poczęstunek dostarczany jest do domów. Rozwozimy 
go swoimi samochodami, i to nie tylko ja, bo także spośród 
znanych mi osób, Marek Grajner, Stanisław Tomczyk, Henryk 
Soduś, no i Danusia Kurianowicz. To, co mi się bardzo podoba 
w tej Fundacji, co chyba ją wyróżnia od innych, to to, że jej 
Wigilia, czy śniadanie wielkanocne nie są czymś zastępczym, 
odbywającym się w innym terminie. To zawsze jest Wigilia 
w Wigilię. To zawsze śniadanie w poranek wielkanocny. To są 
autentyczne świąteczne chwile, którymi wraz z potrawami, 
obdarzani są przez nas nasi bliźni. To, kiedy rozwożone są 
paczki, nie suchy prowiant, ale smakowicie przyrządzone, 
wymagające tylko odgrzania, domowe dania.

Pan Kazimierz jest też dumny z tego, że w jego ślady wolon-
tariackie, poszła wnuczka Małgosia Rupala. Miała wtedy 15 lat 
i uczyła się w  Meritum. Poprosił ją kiedyś o pomoc. Pomogła 
i potem już zawsze pomagała. Teraz ma 20 lat i nadal się an-
gażuje razem z dziadkiem.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

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

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

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

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

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

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

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

 Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski „Imperium Słońca”
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełno-
sprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych często 
jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i aktywizacji 
społecznej. www.imperiumslonca.pl  
KRS 0000052362 

 Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” 
Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i turnieje 
tańca towarzyskiego. http://sktflamenco.com   
KRS 0000105482

 Miejski Klub Sportowy „Siemianowiczanka” 
Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, aktywizuje 
młodzież i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia. 
http://ciaciana.eu  
KRS 0000119986

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

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

 Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Zastępczego Ro-
dzicielstwa Nowy Dom
Promuje ideę tworzenia rodzin zastępczych. Wspiera 
rodziny, które podjęły się stworzenia nowego domu dla 
dzieci w potrzebie. www.nowydom.org.pl  
KRS 0000240167

 Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem”
Amazonki pomagają kobietom chorym na raka piersi 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokonać strach, 
powrócić do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie. 
www.amazonki.slask.pl  
KRS 0000284727

 Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania Szans Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ze Specjalnymi Po-
trzebami Edukacyjnymi „Lodołamacz” 
Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich 
serc, zwracając uwagę na najmłodszych niepełnospraw-
nych – dzieci. 
KRS 0000357375

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

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

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

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

 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 
Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewido-
mych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez 
niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy 
na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu.
Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie
KRS 0000012847

 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło Siemianowice Śląskie. 
 działa na rzecz bezdomnych, m.in. prowadzi  
noclegownię.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000069581

 Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej  
Oddział Siemianowice Śląskie 
Krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycz-
nego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami 
i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000189430

 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej 
OSP Siemianowice Śląskie działa na rzecz ochrony życia, 
zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, 
klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych.
Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.
KRS 0000116212

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny 
Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi klub dla dzieci 
i młodzieży z rodzin zagrożonych.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000131323

 Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
Koło Siemianowice Śląskie prowadzi działania na rzecz 
rodzin wielodzietnych. Organizuje zawody sportowe, 
imprezy kulturalne, angażuje się w działalność społeczną.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000279928

AUTOR: ELŻBIETA NIESZPOREK
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KULTURA

Właśnie dzisiaj – 20 stycznia – Muzeum Miej-
skie uruchomiło nowy portal „Znani Siemia-
nowiczanie”.

- Idea, która nam przyświeca – wyjaśnia 
dyrektor Wojciech Grzyb – to zgromadzenie 
w jednym miejscu absolutnie wszystkich do-
stępnych materiałów dotyczących postaci za-
służonych dla miasta. Znajdą się w nim zarówno 
ci, którzy urodzili się na terenie Siemianowic 
Śląskich, jak i ci, którzy tu zamieszkali, czy 
w jakiś sposób byli związani z miastem.

- Chcemy zapewnić zweryfikowaną infor-
mację o znanych siemianowiczanach – dodaje 
Patryk Leszner, twórca portalu – Kiedy potrze-
bujemy szybko znaleźć wiedzę na jakiś temat, 
zaglądamy zazwyczaj do Wikipedii, która jednak 
nie jest zbyt rzetelnym źródłem informacji. 
U nas będą wiarygodne wiadomości.

Na początek w portalu znanisiemianowicza-
nie.pl pojawi się 9 postaci : biskup Czesław Do-
min, hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck, 
Wilhelm Fitzner, Antoni Halor, Wojciech Kor-
fanty, Fryderyk Romańczyk, dr Stanisław Sakiel, 
Jan Nepomucen Stęślicki oraz Anna Szanecka. 

Na razie każdą z nich prezentuje fotografia 
oraz notka, ale, jak zapewnia dyrektor Woj-

ciech Grzyb, portal pomyślany jest jako twór 
nieustannie poszerzający informacje nie tyl-
ko o kolejne postaci, ale i o nowe dane, czy 
materiały dotyczące już obecnych w galerii 
siemianowiczan. Znajdą się więc tutaj i linki 
do publikacji oraz filmów zawierających wia-
domości o naszych bohaterach lub w inny 
sposób ich przybliżających.

- Z radością powitamy także informacje, 
wspomnienia, czy materiały, którymi zechcą się 
z nami podzielić inni – ci, którzy znali osobiście 
którąś spośród przedstawionych w muzealnym 
portalu osobistości lub słyszeli o niej w ro-
dzinnych historiach - mówi dyrektor - Kolejne 
sylwetki będą pojawiać się raz na kwartał, nie 
chcielibyśmy bowiem przytłoczyć odwie-
dzających portal lawiną nowości, lecz raczej 
serwować im dawkę, z którą będą mieli czas 

MUZEUM POSZERZA PRZESTRZEŃ 

Rok 2022 to dla Siemianowic Śląskich rok 
jubileuszowy – 90 lat temu otrzymały one 
bowiem prawa miejskie. O ile sam ten fakt 
w szerszej perspektywie nie jest czymś wy-
jątkowym, choć oczywiście w dziejach miasta 
bez wątpienia to niezwykle ważne wydarze-
nie – o tyle jest jednak okoliczność, która 
uczyniła je szczególnym, gdyż ze szczególnej 
pozycji Siemianowice Śląskie startowały do 
godności miasta. Naczelny nasz dziejopis, 
autor siemianowickiej monografii, dr hab. 
Zdzisław Janeczek, stwierdza bowiem, iż 
były one w owym czasie największą wsią 
Europy. Ta wyjątkowa pozycja nie powstrzy-
mała przecież ówczesnych włodarzy przed 
podjęciem starań o status miasta. I tak, na 
przełomie 1929 i 1930 roku, burmistrz Fer-
dynand Popek wraz z działaczami Chrze-
ścijańskiej Demokracji zgłosił w tej kwestii 
stosowną inicjatywę. Sprawę przejęła Rada 
Gminna. W kwietniu 1930 r.  zwróciła się ona 
do Rady Ministrów  z prośbą o nadanie praw 

ROK JUBILEUSZU

spokojnie  się zapoznać. Każda część rozbudo-
wująca galerię będzie wydobywała zasłużoną 
postać z dalekiej przeszłości, z bliższych nam 
czasów oraz ze współczesności.

- Podczas tworzenia nowego portalu przy-
świecała nam idea pokazania mieszkańcom, 
że i w naszych Siemianowicach byli i są lu-
dzie bardzo wyjątkowi, z których możemy być 
dumni, którzy zasłużyli się dla miasta, którzy 
mają wkład w rozmaite sfery życia kraju, czy 
świata – podkreśla P. Leszner.

Portal znanisiemianowiczanie.pl stanowi tak-
że efekt działań Muzeum Miejskiego w kierunku 
unowocześnienia jego oferty. Z urokliwych 
skądinąd murów starego spichlerza, Muzeum 
robi krok na zewnątrz, znacznie poszerzając 
przestrzeń swojej misji.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

miejskich Siemianowicom. Jednocześnie 
wykazywała dużą determinację w dążeniu 
do osiągnięcia celu, czego odzwierciedle-
niem była rezolucja złożona w czasie obrad 
Komisji Budżetowej Sejmu Śląskiego przez 
posła Wojciecha Sosińskiego. Zawierała ona, 
skierowane do wojewody, wezwanie, aby ten 

interweniował w rządzie, przyspieszając 
uchwałę o nadaniu praw miejskich Siemia-
nowicom. Ostatecznie 23 czerwca 1932 roku 
działania te zostały ukoronowane rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów – Siemianowice 
Śląskie stały się miastem.

W swojej 90-letniej historii, jako miasta, 
Siemianowice Śląskie uległy znacznej me-
tamorfozie, której naturalnym motorem był 
nie tylko ogólnie dokonujący się postęp, ale i, 
skutkująca likwidacją kluczowych zakładów, 
transformacja gospodarcza. Istotne znaczenie 
w dokonywanych przemianach miało bardzo 
silne przywiązanie do tradycji, znajdujące 
swój wyraz w działaniach na rzecz renowacji 
zabytkowych obiektów i miłość do tutejszej 
natury, pielęgnowanej we wszechobecnych 
w aglomeracji terenach zielonych.

To, jak zmieniło się nasze miasto – obrazuje 
ekspozycja, która znajduje się w galerii sto-

jącej przy rynku. Jest ona pierwszą jaskółką, 
zwiastującą szereg wydarzeń akcentujących 
miejski jubileusz. A tych Wydział Kultury 
i Sportu wraz innymi komórkami urzędu 
miasta oraz placówkami i organizacjami 
miejskimi, przygotowuje wiele. Ich apogeum 
przewidziano w czerwcu, kiedy to wyjąt-
kowych wrażeń dostarczy nam 9 kolejnych 
dni – odliczających niejako jubileuszowo 
9  dziesiątek lat miasta Siemianowice Śląskie. 
Uchylę też rąbka tajemnicy i powiem, że 
jeszcze we wrześniu czeka nas coś szcze-
gólnego – promocja książki „100-lecie piłki 
nożnej w Siemianowicach Śląskich”, po-
łączona z 50-leciem olimpijskiego złota, 
wywalczonego przez reprezentację Polski 
w Monachium i spotkaniem z autorami wy-
dawnictwa.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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BARTŁOMIEJ MUSIAŁ I PIOTR ZARYCHTA 
ZWYCIĘZCAMI TURNIEJU SIATKONOGI
W minioną sobotę (15.01.) w hali Kompleksu 
Sportowego „Michał” odbył się VII Otwarty Tur-
niej Siatkonogi Par, którego organizatorem był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
w Siemianowicach Śląskich.

Dwuosobowe drużyny na dwóch boiskach 
jednocześnie rozgrywały mecze, by wyłonić 
mistrza Siemianowic Śląskich na rok 2022.

Tradycją siemianowickiej imprezy stał się 
już udział byłych ligowców, którzy po raz ko-
lejny udowodnili, że umiejętności nabytych 
na ligowych boiskach i techniki szybko się nie 
zapomina. W tegorocznych zmaganiach udział 
wzięła także żeńska para, która z powodzeniem 
rywalizuje w rozgrywkach zarówno na dużych 
boiskach, jak również w hali.

Osiem par podzielonych na dwie grupy, 
grając systemem każdy z każdym dwa sety 
do 11 pkt., walczyło o awans do dalszej fazy 
turnieju. Dwa pierwsze zespoły z każdej 
grupy rozgrywały mecze półfinałowe, które 
decydowały o składzie finału oraz meczu 

31 grudnia 2021 roku dobiegły końca zmagania 
pływaków uczestniczących w organizowanej 
po raz piętnasty przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich akcji „Superpływak”. 

W środę 26 stycznia br. w holu hali sportowej 
Kompleksu Sportowego „Michał” najwytrwalsi 
pływacy uhonorowani zostaną medalem, cer-
tyfikatem oraz nagrodą specjalną.

Chcąc dostosować się do panujących obo-
strzeń, zrezygnowano z organizacji ceremonii 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczel-
nik” w Siemianowicach Śląskich oraz Śląski 
Klub Curlingowy zapraszają na IV Otwarte 
Mistrzostwa Siemianowic Śląskich w Curlingu.

Mistrzostwa odbędą się 06 lutego 2022 r. 
(niedziela) o godz. 10.00. na lodowisku w Parku 
Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich.

Zapisy przyjmowane są do dnia3 lutego 
2022 r. do godz. 22.00

o trzecie miejsce. Pozostałe drużyny z każ-
dej grupy grały mecze o miejsca od piątego 
do ósmego.

gromadzącej wszystkich uczestników a na-
grody będzie można odbierać w godz. 10.00 
- 13.00 lub 15.00 - 18.00.

Zgodnie z regulaminem akcji, aby uzyskać 
„Superpływaka 2021” trzeba było pokonać 
odpowiednio dystanse: 40 km - brązowego, 
90 km - srebrnego oraz 150 km - złotego.

Wszyscy, którym udało się przekroczyć te granice 
otrzymają od organizatora pamiątkowy medal oraz 
certyfikat. Dodatkowo firma Wodociągi Siemiano-
wickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o. w Siemianowicach 

Drużyny należy zgłaszać mailowo na adres: 
mosirsiem@poczta.onet.pl, podając: nazwę 
drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz numer 
telefonu kontaktowego. 

Dodatkowo zapisy przyjmowane będą w dniu 
zawodów, tj. 6 lutego 2022 r. w godz. 9.00-9.15.

Drużyna składa się z czterech zawodników.
W mistrzostwach mogą brać udział wszyscy 

chętni urodzeni w roku 2008 i starsi (jedna 

W finale VII Otwartego Turnieju Siatkonogi 
Par, podobnie jak przed dwoma laty, spotkały 
się pary Bartłomiej Musiał / Piotr Zarychta oraz 

Śląskich współorganizator akcji, ufundowała dla 
każdego finalisty nagrodę specjalną.

Warto zaznaczyć, że pomimo panujących trud-
ności, akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, 
a liczba Superpływaków z roku na rok wzrasta!

Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów 
do Kompleksu Sportowego „Michał” 26 stycznia, 
w godz. 10.00 - 13.00 oraz 15.00 - 18.00, po od-
biór nagród.

WIESŁAW STRĘK
MOSIR PSZCZELNIK

kategoria). Udział w zawodach jest bezpłatny. 
Warunkiem udziału jest zapoznanie się z re-
gulaminem oraz dostarczenie karty zgłosze-
nia. W przypadku osób niepełnoletnich kartę 
zgłoszenia wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Sprzęt potrzebny do zorganizowania mi-
strzostw zapewnia Śląski Klub Curlingowy.

WIESŁAW STRĘK
MOSIR PSZCZELNIK

Kamil Ogryzek / Damian Kowalczyk. W ubie-
głym roku ze względu na panujące obostrzenia 
turniej się nie odbył.

I podobnie jak dwa lata temu, tak i w tym roku 
górą była para Bartłomiej Musiał / Piotr Zarychta, 
pokonując rywali 2:1 Trzecie miejsce zajęli Oskar 
Kuczek / Sebastian Bartoszek, pokonując żeńską 
parę Emilia Białas / Magdalena Lisik.

Pamiątkowe puchary oraz dyplomy naj-
lepszym drużynom wręczył Jan Komander,   
Zastępca Dyrektora MOSiR „Pszczelnik”.

Dzięki współpracy z Polskim Związkiem 
Teqball oraz Marcinem Kiełbińskim, który 
udostępnił stół, w trakcie turnieju zawodnicy 
mieli  okazję sprawdzić swoje umiejętności 
w nowej dyscyplinie sportu jaką jest teqball. 
Gra polega na odbijaniu piłki  nogą, kolanem 
lub głową tak, by trafiła ona w specjalnie 
zaprojektowany dla tego sportu stół, po 
stronie przeciwnika.

WIESŁAW STRĘK
MOSIR PSZCZELNIK

ZMARŁ SIEMIANOWICKI OLIMPIJCZYK - ZBIGNIEW ŁÓJ
3 stycznia br., w wieku 76 lat, w często-
chowskim szpitalu zmarł Zbigniew Łój 
- siemianowiczanin, hokeista na trawie, 
olimpijczyk z Monachium (1972).

Zbigniew Łój urodził się 4 sierpnia 1945 
w Wolterdinge, był absolwentem Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej (z wykształcenia 
ślusarz, wieloletni pracownik Huty „Jed-
ność”). Hokeista na trawie, wierny w ciągu 
całej kariery jednemu klubowi – HKS Sie-

mianowiczance (1959-1974). Wywalczył 
w jej barwach tytuł wicemistrza kraju 
na boiskach otwartych (1969/70) oraz 
pięć srebrnych medali mistrzostw Polski 
w hali (1964-1966, 1968, 1974). Bramkarz 
hokejowej reprezentacji Polski w latach 
1969-1972, w której wystąpił 16 razy. Poza 
startem w igrzyskach w Monachium bronił 
barw biało-czerwonych także podczas 
mistrzostw Europy w Brukseli (1970). 

Uhonorowany tytułem Zasłużony Mistrz 
Sportu (1972), a pośmiertnie także Złotą 
Odznaką za zasługi dla hokeja na trawie, 
przyznawaną przez PZHT.

Składamy wyrazy szczerego żalu i współ-
czucia dla Rodziny i Przyjaciół oraz dla całe-
go siemianowickiego i polskiego środowiska 
sportowego, które poniosło niepowetowa-
ną stratę.

(SON)

FINAŁ AKCJI „SUPERPŁYWAK 2021”

IV OTWARTE MISTRZOSTWA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W CURLINGU

WSPOMNIENIE
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