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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
20 września 2021 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 5 sierpnia 2021 r:

1. Edward  z Osiedla Chemik
2. Grzegorz z Michałkowic
3. Magdalena z Bytkowa

Zdjęcie przedstawiało ulicę Oświęcimską przy 
obecnym rondzie.

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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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

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Bytków,  ul. Niepodległości 45, 
tel. 32 228 72 80 
23.09, godz. 18:00, Spotkanie Podróżników, wstęp wolny

SCK Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12, 
tel. 32 765 27 40-41
11.09, godz. 15:00-18:00, Industriada 2021, w tym warsztaty 
organizacji pozarządowych, koncerty, gry plenerowe
16.09, 17.09, godz. 20:00, Oskarowe kino plenerowe przed  
Parkiem Tradycji. W przypadku opadów deszczu, projekcja 
filmu odbędzie się w sali kinowej, wstęp wolny.
23.09, godz. 16:00, Kino Seniora, wstęp wolny

SCK Willa Fitznera, ul. Fitznerów 3, 
tel. 32 763 27 30-33
Kawiarenka w Willi Fitznera działa od godziny 16:00
7.09, godz. 17.00, Byzuch spotkanie biesiadne Śląskiego Sto-
warzyszenia Kulturalnego Osób Niepełnosprawnych 
9.09, godz. 18:00, „Klasycy rocka i nie tylko”. Redaktor B.  Gru-
chlik przybliży fakty z życia wokalisty Jamesa Browna, bilety: 
5 zł w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.
10.09, 17.09, 24.09  godz. 17:00, Fitzner Cafe. Bilety: 5 zł w ka-
sach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.

10.09, 24.09 godz. 20:00, Karaoke, wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona
16.09,  godz. 18:00, spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją”. Euge-
niusz Szwarcer – siemianowicki kompozytor, poeta, wokalista
23.09, godz. 18:00, nowy cykl spotkań – „Siemianowice na 
starej fotografii”, prowadzi Marian Jadwiszczok, wstęp wolny

SCK Jarzębina, ul. Wierzbowa 2, 
tel. 32 228 48 46
7.09, 8.09, 22.09, 23.09, godz. 16:00, Letnie Kino w Jarzębinie, wstęp 
wolny, liczba miejsc ograniczona

SCK Zameczek, ul. Oświęcimska 1, 
tel. 32 204 11 27
22.09, godz. 17:00, prelekcja z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, 
poznamy miejsca w Polsce, które związane są z procesami czarownic 
oraz historię „czarownicy” zza miedzy, czyli Katarzyny Włodyczkowej 
z Czeladzi, skazanej i straconej za uprawianie czarów w 1740 r. 

Muzeum Miejskie ul. Chopina 6, tel. 513 661 565
15.09 (środa) godz. 12:00, otwarcie wystawy historycznej: „13-go 
Grudnia Roku Pamiętnego... od Solidarności do WRON-y”
21.09 (wtorek) godz. 14:00, Historyczny Spacer po Siemianowicach 
– z cyklu spacerów po najciekawszych historycznie lokalizacjach 
naszego miasta, prowadzenie Małgorzata Derus
29.09 (środa) godz. 17:00 Podwieczorek w Muzeum
WYSTAWY ZMIENNE
Ze zbiorów własnych Muzeum  w ramach Jubileuszu 30- lecia 
powstania Muzeum Miejskiego  – Galeria „Po Schodach”
„Plakaty z wystaw muzealnych” Jarosława Bednarza – Galeria 
Multimedialna „Piwnica”
Muzeum w starej fotografii – wystawa fotograficzna Galeria 
„Nad Gelyndrem”
Galeria Kolekcjonera – kolekcja etykiet i akcesoriów piwnych
WYSTAWY STAŁE
„Antoni Halor - „Opowieści miasta z rybakiem w herbie”,
„Z dziejów Siemianowic Śląskich”,

„Czyn zbrojny Górnoślązaków”,
„Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I połowy XX w.”
Zwiedzanie „Czarodziejskiej komnaty” – instalacji artystycznej 
(Galeria Multimedialna „Piwnica”),
„CARBON – skarby Silesii” – najnowsza wystawa stała

MOSiR „PSZCZELNIK”, Park Pszczelnik 3, 
tel. 32 228 08 48, 32 220 4352 

Kompleks Sportowy Michał, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
tel. 32 765 23 03, 32 765 2304 

Pływalnia Miejska, ul. Śniadeckiego 11, 
tel. 32 228 04 15, 725 080 02

Biblioteka Centralna, ul. Sportowców 3, 
tel. 32 228 13 29,  www.mbpsiemianowice.pl  
 „Książka pod drzwi”, wspólna akcja Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej oraz wolontariuszy Stowarzyszenia Mieszkańców 
Siemianowic. Seniorzy mogą wypożyczyć książkę z biblioteki 
z dostawą do drzwi, wystarczy zadzwonić tel. 32 220 42 59 
19–25.09, Tydzień Zakazanych Książek. Święto przypominające 
o znaczeniu słowa i problemie cenzury w literaturze. Ekspozycja 
książek „zakazanych” i ocenzurowanych w Dziale Udostępniania.
23.09, godz. 17:.00, Spotkanie Twórczo Zakręconych. Jesien-
ne inspiracje.
04–30.09, Historia harcerstwa w Siemianowicach Śląskich 
– wystawa.
27.09, godz. 14:30, Pilates – tylko dla osób zapisanych

Filia nr 9, ul. Powstańców 54a, 
tel. 32 228 10 16
01.09, 22.09, 29.09, godz. 16:00, „Spotkajmy się przy robótce” 
- warsztaty dla dorosłych, wymagana rezerwacja telefoniczna, 
liczba miejsc ograniczona

ELŻBIETA NIESZPOREK
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Muszę się Państwu przyznać, że najwięk-
szy powód do radości i satysfakcji w pracy 
samorządowej, poza inwestycjami w rozwój 
miasta, daje mi możliwość spotykania wy-
jątkowych ludzi, którzy na co dzień swoją 
życiową postawą pokazują, że ich siła, hart 
ducha i determinacja w stawianiu czoła prze-
ciwnościom losu, są godne naśladowania. 
Wśród takich osób bez wątpienia znajdują 
się wszystkie matki i ojcowie samotnie wy-
chowujący swoje dzieci lub opiekujący się 
rodzicami czy dziadkami. Jednak spośród 
wszystkich powyższych mój największy po-
dziw budzą osoby, które poświęcają siebie 
na rzecz niepełnosprawnego dziecka lub 
członka rodziny, oddając się do dyspozycji 
przez 24 godziny na dobę przez cały rok. 
Dla człowieka, który ma szczęście cieszyć 
się zdrowiem każdego członka rodziny, to 
rzecz często niewyobrażalna, przykład praw-
dziwego heroizmu. Stąd wielu z Państwa, 
którzy podzielacie mój podziw dla takich 
osób, ucieszy inicjatywa, jaką podjąłem kil-
kanaście dni temu.

Wraz z moim urzędniczym zespołem opra-
cowaliśmy propozycję innowacyjnego pro-
gramu wsparcia i poprawy jakościowej życia 
osób z niepełnosprawnościami i ich opieku-
nów, pod nazwą „Wspieramy”. Dzięki niemu, 
już w nadchodzącym roku, stali opiekunowie 
osób z najcięższymi niepełnosprawnościami 
będą mogli liczyć na jednorazowe wsparcie 
w kwocie trzech tysięcy złotych. Co ważne, 
w przeciwieństwie do innych programów 
wsparcia, jak chociażby opieki wytchnienio-
wej, wnioskodawcy nie będą musieli rozliczać 
się z tego, na co wykorzystają uzyskane od 
miasta środki, ponieważ uważam, że w każ-
dym konkretnym przypadku potrzeby te 
mogą być  zróżnicowane i uzależnione od 
sytuacji życiowej, bo jedna osoba niepełno-
sprawna lub jej opiekun będzie potrzebować, 
czasowego opłacenia dodatkowej pomocy, 
a w innym roku np. zakupić nowy sprzęt, 
niezbędny do codziennego życia.

Szerzej o konsultacjach i samym programie 
piszemy w obecnym numerze „Głosu Mia-
sta” i będziemy to robić nadal, bo już dzisiaj 

mogę powiedzieć, że inicjatywa ta spotyka 
się z niesłychanie pozytywnym odbiorem 
medialnym i społecznym. Wygląda na to, że 
jako wspólnota mieszkańców będziemy mogli 
wkrótce stworzyć unikalny model lokalnego 
wsparcia wszystkich osób z ciężką niepełno-
sprawnością, a to dlatego, że do naszego sa-
morządowego projektu postanowili dołączyć 
także lokalni przedsiębiorcy. W odpowiedzi 
na informacje prasowe zaczęli oni bowiem 
regularnie kontaktować się z Wydziałem 
Polityki Społecznej UM, prosząc o przesła-
nie informacji na temat bieżących potrzeb 
zakupowych, sprzętowych czy finansowych 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 
Takie informacje warto przekazywać dalej, 
bo – jak sami Państwo widzicie – dobre idee 
przyciągają dobrych ludzi. 

Życząc miłej lektury kolejnego numeru 
„Głosu Miasta” serdecznie Państwa po-
zdrawiam 

RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

DOBRE IDEE PRZYCIĄGAJĄ  
DOBRYCH LUDZI

JESZCZE POŁOWA SIEMIANOWICZAN  
NIE WYPEŁNIŁA TEGO OBOWIĄZKU

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021  
POWOLI DOBIEGA KOŃCA

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 już za niecały miesiąc 
dobiegnie końca. Do tej pory wzięło 
w nim udział nieco ponad 50 procent 
mieszkańców Polski. Patrząc w tzw. 
mikroskali podobnie jest w Siemia-
nowicach Śląskich. Tym bardziej 
przypominamy i apelujemy do tych, 
którzy z różnych powodów jeszcze 
się nie „spisali”, by zdążyli to zrobić 
przed 30 września. Odmowa udziału 
w spisie powszechnym jest bowiem 
wykroczeniem, za które grozi grzyw-
na do 5 tysięcy złotych. Co więcej, 
samo podanie nieprawdziwych in-
formacji jest już przestępstwem.

By maksymalnie ułatwić miesz-
kańcom realizację tego obowiąz-
ku, ustawodawca przewidział różne 
formy jego wypełnienia: samospis 
internetowy, spis przez telefon bądź 
wywiad z rachmistrzem.

W siemianowickim Urzędzie Mia-
sta przy ul. Jana Pawła II 10 w pokoju 
nr 7 (parter), jest przygotowane 
specjalne stanowisko, gdzie w ciszy 
i spokoju można za pomocą odpo-
wiednio skonfigurowanego laptopa, 
odpowiedzieć na spisowe pytania.

- Cała procedura jest maksy-
malnie ułatwiona i trwa kilkanaście 
minut – mówi Karina Chrzanowska, 

naczelnik Wydziału Spraw Obywa-
telskich. - Jeżeli zaś któryś z miesz-
kańców miałby problem czy to ze 
sprzętem, czy z interpretacją pytań, 
służymy mu pomocą – dodaje.

Z tej możliwości dziennie korzy-
sta kilkadziesiąt osób, przy czym 
– co może być dla niektórych 
rozwiązaniem problemów logi-
stycznych – jedna osoba może 
spisać wszystkich członków ro-
dziny, z którymi mieszka.

- Ważne by z tym nie czekać do 
samego końca, bo teraz można to 
zrobić bez tłumów stojących w ko-
lejce – mówi naczelnik.

Szczegółowe informacje do-
tyczące Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 znajdziecie Państwo na stronie 

https://spis.gov.pl oraz dzwoniąc do 
siemianowickiego urzędu pod nu-
mer: 32 760 52 64 oraz 32 760 52 55.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
Po wyremontowaniu ulicy Katowickiej przyszła kolej na ulicę 
Bańgowską. Umowę z wykonawcą – firmą DROGOPOL Sp. 
z o.o. – na wymianę jej nawierzchni podpisano 26 sierpnia br. 
Modernizacja będzie kosztowała ponad 1,3 mln zł i zostanie 
dofinansowana z Metropolitalnego Funduszu Solidarności 
kwotą 1 086 689 zł.

Remont ulicy Bańgowskiej prowadzony będzie na całym od-
cinku o długości ok. 1600 m – od ul. Krupanka do ul. Wiejskiej. 
Roboty drogowe rozpoczną się w ciągu najbliższego tygodnia. 
W ich zakres wejdzie m.in. frezowanie nawierzchni jezdni, za-

budowanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, 
wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie podbudowy chodnika 
z kruszywa i nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz 
regulacja urządzeń infrastruktury technicznej.

Realizacja inwestycji zajmie ponad dwa miesiące – do 14  li-
stopada br. Przez ten czas należy liczyć się z utrudnieniami, 
polegającymi na wprowadzeniu ruchu wahadłowego.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

REMONT ULICY BAŃGOWSKIEJ 

Inwestycje drogowe w mieście nie zwalnia-
ją tempa. W połowie sierpnia rozpoczęły się 
kolejne modernizacje infrastruktury drogowej 
mające na celu poprawę stanu nawierzchni 
oraz komfortu  pieszych i kierowców.

Tym razem w ramach realizacji zadania pn. 
„Wymiana nawierzchni chodników i parkin-
gów w wybranych lokalizacjach na terenie 
miasta Siemianowice Śląskie” remontowa-
ne są: chodniki przy ulicy Bratniej, Zielonej 7, 
Maciejkowickiej (przy cmentarzu), Fabrycz-
nej i Kilińskiego. Roboty budowlane obejmują 

KOLEJNE REMONTY SIEMIANOWICKICH 
CHODNIKÓW I PARKINGÓW

UTRUDNIENIA NA UL. KOŚCIELNEJ

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE
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w szczególności: rozbiórkę istniejących chod-
ników, wykonanie podbudowy z kruszywa, 
zabudowę krawężnika drogowego oraz obrzeży 
chodnikowych, budowę nowej nawierzchni 
chodników z kostki brukowej oraz regulację 
urządzeń infrastruktury technicznej. Oprócz 
chodników przebudowane zostaną także dwa 
osiedlowe parkingi: przy ulicy Szymanowskiego 
w okolicach Szkoły Podstawowej nr 16 oraz 
ulicy Sikorskiego, przy cmentarzu. W ich przy-
padku  zakres prac również obejmie demontaż  
wysłużonych nawierzchni, a następnie wyko-

Wydział Infrastruktury Technicznej informuje, iż 
od dnia 8.09.2021 r. kontynuowane będą prace 
budowlane na ul. Kościelnej, związane z realizacją 
projektu „Modernizacja kanalizacji deszczowej 
wraz z budowa systemu małej retencji na terenie 
miasta Siemianowice Śląskie”.

W związku z tym na okres ok. 4 tygodni za-
chodzi konieczność tymczasowego przesunię-

cia przystanku autobusowego „Siemianowice 
Śl. Michałkowice Bank” w kierunku Katowic 
wzdłuż ul. Kościelnej w rejon posesji przy ul. 
Kościelnej nr 47-49. Przystanek ten obsługuje 
autobusy linii nr: 5, 30, 30N, 43, 72, 91, 96, 110, 
119, 133, 168, 170, 196, 22, 664 i 665.

W trakcie robót prowadzonych na ul. Kościelnej 
zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.

Wydział Infrastruktury Technicznej prosi o za-
chowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy 
w okolicach trwających prac i stosowanie się 
do ograniczeń okresowo w ich rejonie wpro-
wadzonych.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy .
JOLANTA PRZYKUTA, 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

nanie nowych, z kostki brukowej i płyt ażurowych. 
Całość inwestycji zostanie sfinalizowana do końca 
października, a jej koszt wyniesie ponad 385 tys. zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W różnych częściach Siemianowic Śląskich 
zakończono wymianę 13 wiat przystanko-
wych. Nowe zadaszenia przystanków za-
stąpiły stare i zniszczone konstrukcje, tym 
samym poprawiając estetykę miasta oraz 
komfort pasażerów korzystających z ko-
munikacji publicznej.

Wiaty wymieniono na następujących przy-
stankach: Siemianowice Plac Skargi (2), 
Siemianowice Plac Skargi Pętla – pętla tram-
wajowa (1), Bańgów Zachodnia (2), Bańgów 
Strefa (2), Siemianowice Powstańców (1), 

Siemianowice Hutnicza (1), Osiedle Tuwima 
Lipowa (2), Michałkowice Plac Sportowy (1), 
Siemianowice Fabryczna (1). Koszt realizacji 
zadania wyniósł 75 700,35 zł

Wymiana wiat w naszym mieście realizowana 
jest sukcesywnie od 2015 roku. W efekcie do tej 
pory zainstalowano 62 wiaty. W przyszłym roku 
planowana jest modernizacja 9 kolejnych przy-
stanków. Docelowo do 2023 roku planuje się, aby 
wszystkie wiaty w mieście zostały wymienione 
na zadaszenia nowego typu.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

PLAC ZABAW NA FINISZU

SKWEREK I PLAC ZABAW 
PRZY ULICY STAWOWEJ

PARK LEŚNY  
Z WYBIEGIEM DLA PSÓW

BĘDZIE WIĘCEJ MIEJSC  
DO REKREACJI 

I ZABAWY
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Na niezagospodarowanych dotąd 
obszarach miejskich powstają trzy 
miejsca do spędzania wolnego cza-
su. Są to: plac zabaw przy ulicy Bo-
haterów Westerplatte, Park Leśny 
przy Alei Młodych oraz strefa za-
bawowo-rekreacyjna między ulica-
mi Stawową i Wyzwolenia. Ostatnie 
z dwóch wymienionych inwestycji 
zostały wybrane przez mieszkań-
ców w głosowaniu nad Budżetem 
Obywatelskim 2021 (BO).

Najszybciej bo już w połowie września do 
użytku zostanie oddany plac zabaw, zloka-
lizowany przy ulicy Bohaterów Westerplatte. 
Na dzieci będą czekały kolorowe urządzenia 
zabawowe, służące do różnego rodzaju ak-
tywności w tym m.in. ze zjeżdżalnia, ścianka 
wspinaczkowa, zjazd strażacki czy mostek. 
Nie zabraknie również linarium stożkowe-

To jednak niejedyne miejsca w Siemianowi-
cach Śląskich, które przejdą metamorfozę 
jeszcze tej jesieni. W listopadzie br. możemy 
spodziewać się zakończenia zadania z BO pn. 
„Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 
a ulicą Wyzwolenia 19”, pomysłu Kariny Siwiec-
-Magielnickiej. W ramach niego powstanie plac 
zabaw z trampolinami ziemnymi i huśtawkami 

Z kolei w okolicy Alei Młodych i ulicy Kapicy 
rozpoczęto budowę parku leśnego. Realizacja 
zwycięskiego projektu BO 2021, autorstwa 
Małgorzaty Gościniak i Piotra Machalicy, po-
trwa do końca października i będzie kosztować 
398 766  zł. Inwestycja obejmie utworzenie 
ścieżek spacerowych, montaż elementów małej 
architektury (ławek, koszy na śmieci i stojaka 

go, huśtawek i oczywiście piaskownicy. Te-
ren obiektu będzie ogrodzony i wyposażony 
w elementy małej architektury tj. ławki i kosze 
na śmieci. Do placu zabaw poprowadzi nowy 
chodnik – wiodący od przejścia dla pieszych 
przy ul. Olimpijskiej do furtki. Koszt bawialni 
„pod chmurką” wyniesie 134.931 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

– w tym z huśtawką dla dzieci niepełnospraw-
nych. Co więcej, miejsce to wzbogaci niewielki 
skwer z ławkami, roślinnością i oświetleniem. 
Wokół skweru zaplanowano budowę 20 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, 
wraz z drogą dojazdową i chodnikiem. Koszt 
inwestycji to 428 000 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

na rowery) i oświetlenia  trasy rowerowej. 
Ponadto zaplanowano tam uporządkowanie 
zieleni, nasadzenie nowych roślin i utworzenie 
łąki z krokusami. Warto dodać, że w parku 
leśnym powstanie – już czwarty w naszym 
mieście – wybieg dla psów, co z pewnością 
ucieszy właścicieli czworonogów.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Dobiega końca termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 20 położonej przy ulicy 
Lipowej. Nowa elewacja i ładny wygląd 
to nie wszystko, co zyska remontowana 
placówka. Po zakończonej inwestycji bu-
dynek stanie się przyjazny środowisku, 
a także bardziej energooszczędny i tańszy 
w utrzymaniu. 

Koszt termomodernizacji SP 20 wyniesie 
3 295 138,17 zł. Do realizacji przedsięwzięcia 
pozyskano dofinansowanie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020, w wysokości 2 258 
640,44 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 953 865,89 zł 

Zakres podjętych prac remontowych objął 
przede wszystkim izolacje przeciwwod-
ne i przeciwwilgociowe ścian podziemia 
z ociepleniem, docieplenie ścian nadziemia, 
wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę 
części okien, ocieplenie dachu z wykona-
niem nowego pokrycia, wykonanie wentylacji 

FINAŁ TERMOMODERNIZACJI 
DWUDZIESTKI CORAZ BLIŻEJ

mechanicznej dla niektórych pomieszczeń, 
wymianę opraw oświetleniowych na oprawy 
typu LED, remont strefy wejścia oraz wyko-
nanie drenażu opaskowego.

Zakończenie prac termomodernizacyjnych 
w SP 20 jednocześnie zwieńczy projekt pn. 
„Niskoenergetyczne budynki użyteczności 
publicznej (ZSOiZ ) przy ul. Budryka i SP20 przy 
ul. Lipowej w Siemianowicach Śląskich”, w ramach 
którego w lipcu br. docieplono budynek Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących przy ul. Budryka.

Warto wspomnieć, że regularnie pozyskiwane 
przez gminę środki zewnętrzne, umożliwia-
ją kolejne modernizacje miejskich budynków 
użyteczności publicznej. Dzięki finansowemu 
wsparciu, w tym roku rozpoczęto kompleksowe 
termomodernizacje: Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Meritum, Zespołu Szkół Spor-
towych – etap 2 oraz budynku urzędu miasta przy 
ul. Michałkowickiej. Finał realizacji tych inwestycji 
zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W Siemianowicach Śląskich przybędzie 10 kamer, 
które dołączą do Systemu Monitoringu Wizyjnego 
Miasta Siemianowice Śląskie. Obecnie liczy on 
110 kamer, dających łącznie 122 widoki, które 
całodobowo monitorują różne obszary naszej 
gminy. System zostanie rozbudowany w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Pomysłodawcą zwy-
cięskiego projektu jest Łukasz Hucz.

Do końca listopada 2021 r. w wybranych 
lokalizacjach zostaną zainstalowane i uru-
chomione nowoczesne punkty kamerowe, 
zasilane ogniwami fotowoltaicznymi, w połą-
czeniu z akumulatorami zasilającymi kamery 
IP i pozostały osprzęt niezbędny do ich funk-
cjonowania. Monitoring obejmie m.in. okolice 
Parku Tradycji – od strony wieżowców, tereny 
rekreacyjne i altany przy ul. Skłodowskiej, rejon 
galerii handlowej przy ul. Kapicy, altany w Lasku 
Bytkowskim, rejony łącznika drogowego, w tym 

ul. Przedsiębiorców i ul.  Michałkowicką oraz 
ul. Samorządowców i ul.  Oświęcimską, place 
zabaw przy ul. Powstańców i ul. Park Pszczelnik 
3, a także ul. M. Konopnickiej. Koszt inwestycji 
wyniesie 424 tys zł.

Rozbudowa siemianowickiego systemu 
monitoringu wizyjnego ma na celu wzrost 
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 
System jest skutecznym narzędziem w walce 
z przestępczością i aktami wandalizmu. Ułatwia 
prowadzenie działań prewencyjnych, kontrolę 
ruchu ulicznego i innych sytuacji wymagają-
cych reakcji służb porządkowych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWE KAMERY POMOGĄ ZADBAĆ  
O BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE

Całodobowo kamery monitorują 
122 różne obszary miasta
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KTO NIE POSIADA RACHUNKU BANKOWEGO 
KOMPLIKUJE SOBIE ŻYCIE
Od lipca do grudnia 2021 r. chcemy informować i upowszechniać 
wśród osób aktywnych zawodowo, zajmujących się biznesem oraz 
seniorów, wiedzę na temat korzyści płynących z posiadania konta  
w banku. 

ZUS towarzyszy nam tak naprawdę przez całe życie. To 
nie tylko emerytury i renty, które otrzymują seniorzy. ZUS 
to także wsparcie dla młodych, aktywnych zawodowo osób, 
które korzystają ze świadczeń w konkretnych życiowych sy-
tuacjach, np. z zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka 
lub z zasiłku chorobowego, gdy nie mogą pracować. Również 
osoby zajmujące się biznesem korzystają ze świadczeń. 

Dlatego nie komplikujmy sobie życia i wszystkie świad-
czenia z ZUS pobierajmy na konto. Założenie konta w banku 
daje wiele korzyści w życiu codziennym:

 Nie potrzeba nosić ze sobą gotówki, bo w sklepie można 
zapłacić kartą. W ten sposób zmniejszamy ryzyko, że ktoś 
ukradnie nam pieniądze. 

 Można zapłacić rachunki i zrobić zakupy przez internet. 
Nie trzeba więc wychodzić z domu, żeby załatwić co-
dzienne sprawy. 

 Można łatwo sprawdzać w banku, ile pieniędzy już wyda-
liśmy i na co, a także ile nam jeszcze zostało. 

 Z pomocą banku można również oszczędzać i inwestować 
swoje pieniądze.

Jeśli masz zatem wśród swoich bliskich „nieuban-
kowionego” seniora, to pomóż mu odnaleźć się  
w cyfrowym świecie. Przekonaj go, że nowe technologie są 
dla wszystkich, niezależnie od wieku. Ułatwiają codzienne 
życie i zapewniają bezpieczeństwo. Pamiętaj tylko, aby poin-
formować o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu 
i bankowości elektronicznej – nikomu nie można udostępniać 
ani przekazywać  swoich loginów, haseł i danych osobowych.

Dlatego, jeśli jesteś młodą mamą – pobieraj zasiłek ma-
cierzyński na konto w banku. Nie musisz co miesiąc czekać 
na listonosza lub iść na pocztę. Spędzisz więcej czasu ze 
swoim dzieckiem, a dzięki bankowości elektronicznej będziesz 
mieć dostęp do swoich pieniędzy przez całą dobę, 7 dni  
w tygodniu.

Jeśli zajmujesz się biznesem, żeby w pełni skorzystać z do-
brodziejstw e-administracji warto mieć rachunek bankowy. 
Wtedy ZUS przeleje pieniądze, np. z zasiłku chorobowego, 
bezpośrednio na konto. 

A jeśli musisz załatwić jakąś sprawę w ZUS – załóż profil 
na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (www.zus.
pl/portal/logowanie.npi), umów się na e-wizytę (www.zus.
pl/e-wizyta) lub zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej 
ZUS (22 560 16 00) i o wszystko zapytaj.  

ŹRÓDŁO: ZUS

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach 
Śląskich wznowiona zostaje działalność punktu konsultacyj-
nego prowadzonego przez ekspertów ZUS.

Podczas konsultacji możecie Państwo otrzymać informa-
cje z zakresu spraw obsługiwanych przez ZUS (emerytury, 
renty, zasiłki, udzielana będzie również pomoc przedsiębior-
com). Dodatkowo można będzie założyć profil na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE) 
Pierwsze konsultacje  14.09.2021 r. (wtorek), pok. nr 30,  
w godzinach od 8.00. do 12.00

PUNKT KONSULTACYJNY PROWADZONY  
PRZEZ EKSPERTÓW ZUS WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

Pozostałe terminy: 12.10.2021 r., 16.11.2021 r. i 14.12.2021 r.
Zapisy na spotkanie pod numerem telefonu: 32 765-16-60.
Spotkania planowane są raz w miesiącu, z możliwością 
wprowadzenia zmian związanych z obowiązującą pandemią.
Podczas wizyty w PUP, prosimy o stosowanie się do zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego oraz zakrywania ust i nosa przy 
pomocy maseczki.

MARIA FRYC-WARKOCZ
REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Wejdź na stronę  bo.siemianowice.pl 
i oddaj głos* na jeden z projektów, który chciałbyś, aby powstał w przyszłym roku.

GŁOSOWANIE TRWA DO 12 WRZEŚNIA
* w celu weryfikacji zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia, nazwiska i trzech ostatnich cyfr numeru PESEL

OSTATNIA SZANSA!
ZAGŁOSUJ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM!
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Od 1 lipca br. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” przejął część zadań związanych 
z utrzymaniem czystości oraz zieleni miej-
skiej. Pandemia koronawirusa i związana z tym 
trudna sytuacja finansowa zmusiła wiele samo-
rządów do szukania oszczędności w różnych 
obszarach funkcjonowania miast. Nie inaczej 
dzieje się w Siemianowicach Śląskich. Sta-
le rosnące ceny towarów i usług wymuszają 
szukanie alternatywnych rozwiązań dla do-
tychczas zlecanych na zewnątrz usług, zwią-
zanych m.in. z utrzymaniem zieleni miejskiej. 
Po przeanalizowaniu szacunkowych kosztów, 
jakie gmina musiałaby ponieść w tym trudnym 
okresie, chcąc nadal realizować swoje zadania 
w tym obszarze w oparciu o firmy zewnętrzne, 
władze miasta postanowiły przekazać część 
zadań do miejskiej jednostki, jaką jest MOSiR 
„Pszczelnik”. 

Pierwsze reakcje wiązały się z uśmiechem 
i niedowierzaniem, wręcz potraktowane zostały 
jako żart. Pomysł rodził wiele obaw, zarów-
no wśród pracowników, jak i radnych Rady 
Miasta obecnej kadencji. Dokonaliśmy jednak 
szczegółowej analizy rynku, przeprowadziliśmy 
wiele rozmów, m.in. z pracownikami Referatu 
Utrzymania Czystości w siemianowickim magi-
stracie i uznaliśmy, że dbając o dobro i finanse 
gminy, jesteśmy w stanie własnymi siłami nadal 
realizować zadania na odpowiednim poziomie. 
Uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest spró-
bować podjąć się tego trudnego wyzwania. 

Po konsultacjach z radnymi ostatecznie w dniu 
27.05.2021 na sesji Rady Miasta został przyjęty 
projekt uchwały rozszerzającej zakres działal-
ności MOSiR „Pszczelnik”. Warto dodać, że nie 
jesteśmy w tym pomyśle pionierami - podobne 
rozwiązania zostały bowiem zastosowane także 

w innych gminach w naszym kraju i staraliśmy 
się korzystać także z ich doświadczeń. Do ka-
talogu dotychczasowych zadań doszło m.in. 
świadczenie usług z zakresu pielęgnacji zieleni 
gminnej, w szczególności utrzymanie terenów 
komunalnych miasta, tj. koszenie traw, krzewów 
i żywopłotów, a także z zakresu utrzymania par-
ków miejskich, skwerów, terenów rekreacyjnych 
i urządzeń sportowych, bieżącego zarządzania, 
likwidacji dzikich wysypisk i opieki nad grobami 
wojennymi. Ponadto nasza jednostka została 
administratorem Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów oraz 34 gminnych terenów rekreacyjnych 
(w tym parków, placów zabaw, itp.).  

Wskutek tych zmian, ze względu na dodatko-
we obowiązki do naszej jednostki przeszły także 
wyspecjalizowane osoby, które dotychczas 
odpowiadały za realizację zadań w tym zakresie  
wraz ze sprzętem znajdującym się wcześniej 

w zasobach urzędu miasta,. O ile pod kątem 
proceduralnym zachodzące zmiany przebiegły 
nad wyraz sprawnie, o tyle kwestie faktycznego 
wdrożenia nowych założeń, niezbędnych do 
prawidłowej realizacji powierzonych zadań, 
wymagają czasu i w dalszym ciągu są w fazie 
rozwoju. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są 
zaległości w utrzymaniu zieleni (od kwietnia 
b.r.) i dokładamy wszelkich starań, aby z nich 
powoli „powychodzić”. Docierają do nas liczne 
skargi i zgłoszenia, na które staramy się na 
bieżąco odpowiadać i reagować. Nie dziwi 
więc fakt, że mieszkańcy naszego miasta na-
rzekają na zaistniałą sytuację i tempo prac, 
ale też pocieszające jest to, że po wyjaśnieniu 
przyczyn wielu spośród interweniujących ro-
zumie nasze położenie i dostrzega potrzebę 
wprowadzanych zmian. 

W najbliższej przyszłości, oprócz prac ściśle 
związanych z utrzymaniem zieleni oraz czystości, 
planujemy wprowadzenie szeregu rozwiązań, 
mających na celu usprawnienie pracy i obsługi 
mieszkańców. Pracujemy nad zmianami regulami-
nów, chcemy zreorganizować Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów, aby był jeszcze bardziej przy-
jazny, a obsługa mieszkańca przebiegała jeszcze 

sprawniej. W niedługim czasie powstanie strona 
internetowa dedykowana zieleni i PSZOK, która 
będzie zawierała bieżące informacje, plan prac 
na najbliższy okres, mapy terenów, o które po-
winniśmy dbać (często skargi dotyczą terenów, 
za które gmina nie odpowiada), czyli wszystkie 
istotne informacje, do których mieszkaniec po-
winien mieć dostęp. 

Szanowni Państwo, pomimo bieżącego mo-
nitorowania terenów miejskich nie jesteśmy 
w stanie być wszędzie i nie wszystko widzimy, 
dlatego zachęcam do wzięcia czynnego udziału 
w dbaniu o nasze miasto poprzez zgłaszanie 
cennych uwag, propozycji oraz interwencji - nie 
tylko telefonicznie, ale także za pośrednictwem 
aplikacji Bezpieczne Siemianowice oraz na 
adres email: zielen@mosir.siemianowice.pl. 
Obiecuję, że żadne zgłoszenie nie zostanie 
pominięte i na bieżąco będziemy informować 
o sposobie oraz terminie jego realizacji. 

Podsumowując - przed nami mnóstwo wy-
tężonej pracy, zarówno tej w terenie, jak i tej 
administracyjnej - biurowej. Mając na względzie 
trudny czas, związany z przejęciem przez nas 
tego nowego ważnego obszaru działań, bardzo 
proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Jestem 
przekonany, że z moim wspaniałym zespołem 
(składającym się z pracowników przejętego Re-
feratu Utrzymania Czystości oraz pracowników 
MOSiR „Pszczelnik”), po dopracowaniu kilku 
elementów, przyszły rok będzie zdecydowanie 
lepszy i będziecie Państwo mogli cieszyć się 
czystym, zielonym i zadbanym miastem. Bo 
dbanie o nasz „siemianowicki hajmat” to nasz 
wspólny obowiązek. 

Ze sportowym i zielonym pozdrowieniem
ŁUKASZ WANOT

DYREKTOR MOSIR „PSZCZELNIK”

ZIELEŃ MIEJSKA 
PO NOWEMU

Myślę, że nie ma w Polsce miasta, które 
przy obecnie występujących intensyw-
nych opadach nie boryka się z nadmia-
rem spływających po powierzchniach 
wód opadowych, tworzących rozlewi-
ska czy miejscowe podtopienia. Pro-
blem ten jest wynikiem coraz większej 
ilości uszczelnionych powierzchni, 
przez co wody opadowe z dachów 
budynków  powinny spływać do sieci 
kanalizacji deszczowej lub zbiorników, 
a powierzchniowe z powierzchni dróg 
do wpustów ulicznych wbudowanych 
w skrajnie jezdni. 

Wpust uliczny to jedno z urzą-
dzeń technicznych, które przejmu-
je powierzchniowe wody opadowe 
i poprzez przykanalik odprowadza je 
do kanalizacji deszczowej lub ogól-
nospławnej. 

Wpust uliczny to także mały se-
parator. Kratka widoczna w ulicy 
ma za zadanie wstępne oczysz-
czenie wpływających wód opado-
wych z wszelkiego rodzaju dużych  
zanieczyszczeń. Wewnątrz wpustu 
jest osadnik, w którym zbiera się 
naniesione płynącymi wodami opa-

dowymi pyły, piaski i inne drobne 
nieczystości. 

Miasto systematycznie czyści 
wpusty uliczne i studzienki ze zbie-
rających się osadów. Jednak przez 
to, iż wpusty traktowane są jak 
uliczne kosze na śmieci, podczas 
ich czyszczenia zamiast wyjmo-
wania osadu wyjmuje się papierki, 
pety, metalowe pręty, elementy 
gospodarstwa domowego, jak np. 
sitka, młotki, śrubokręty zgniecione 
puszki i butelki typu pet, pudełka 
po skoczkach, foliowe reklamówki, 

WPUST ULICZNY TO NIE ŚMIETNIK!
materiały budowlane. Są to śmieci, 
które zamiast trafiać do przyulicz-
nych koszy na odpady, wrzucane są 
wprost do kratek ulicznych. 

Stąd apel do wszystkich mieszkań-
ców. Nie traktuj wpustów i studzienek 
deszczowych jak śmietnik.

Dzięki temu wody deszczowe swo-
bodnie będą mogły wpływać przez 
drożną sieć kanalizacyjną do zbior-
ników retencyjnych i rzek.

JOLANTA PRZYKUTA
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

MOSIR „PSZCZELNIK” 
W NOWEJ ROLI

fo
t. 

rc
h.

 U
M



9

Z RATUSZA

3000 ZŁ WSPARCIA DLA RODZIN  
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,  
KTÓRE WYMAGAJĄ STAŁEJ OPIEKI

OBJAZDOWY 
PUNKT SZCZEPIEŃ

DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ 
PRZECIWKO COVID-19?
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- Podjęliśmy decyzję, że od przyszłego roku 
uruchomiony zostanie program „Wspieramy” 
- powiedział Rafał Piech, Prezydent Miasta 
Siemianowice Śląskie, na konferencji prasowej, 
która odbyła się 30 sierpnia w siemianowic-
kim magistracie.

- Od 15 października br. osoby zaintere-
sowane będą mogły składać odpowiednie 
wnioski – dodaje.

Program „WSPIERAMY” – Siemianowicki 
program wsparcia i poprawy jakości życia 
osób z niepełnosprawnościami, jest pro-
gramem pilotażowym, który ma zapewnić 
jednorazowe (w ciągu roku) wsparcie fi-
nansowe w kwocie 3 tysięcy złotych dla 

Szpital Miejski informuje, że od 
15 sierpnia rozpoczął szczepienia 
w Objazdowym Punkcie Szcze-
pień. Będzie on działał, zgodnie 
z zamieszczonym poniżej harmo-
nogramem, przy siemianowickich 
kościołach, a także w Parku Tradycji 
podczas Industriady i Pikniku Mi-
litarnego oraz w czasie odpustu 
w Michałkowicach.

Podczas objazdów będzie także 
prowadzona edukacja, mająca na 
celu propagowanie korzyści wyni-
kających ze szczepień na COVID 19.

osób z chorobami neurologicznymi, upo-
śledzeniem narządu ruchu czy niepełno-
sprawnością intelektualną. Miasto na ten 
cel znalazło w swoim budżecie dodatkowe 
600 tysięcy złotych.

Jak podkreśla prezydent, będzie pełna 
dowolność co do celu, na jaki te pieniądze 
mogą być wydane. Będzie zatem można 
sfinansować z tych środków m.in. wyjazd 
rehabilitacyjny, wyjazd na wczasy czy do-
datkową opiekę.

Jak dodaje Sabina Miland z merytorycz-
nego zespołu Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, 
odpowiedzialnego za przygotowanie i wdro-
żenie projektu, program „WSPIERAMY” ma 
stanowić znaczące wsparcie finansowe dla 
rodzin wychowujących dzieci oraz dorosłe 
osoby z niepełnosprawnościami, u których 
niepełnosprawność powstała w okresie dzie-
ciństwa bądź od urodzenia.

Należy bowiem pamiętać, iż każda niepeł-
nosprawność dotyka nie tylko samą osobę 
z niepełnosprawnością, ale także członków 

jej rodziny. Natomiast niepełnosprawność 
dziecka dotyka wielu obszarów życia rodzin-
nego, tj. wpływa na jej sytuację materialną, 
społeczną czy też zdrowotną.

Proponowany program jest odpowiedzią na 
potrzebę ochrony i pomocy najbardziej po-
trzebujących rodzin wychowujących dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz rodzin, które 
sprawują opiekę nad osobami powyżej 16. roku 
życia z niepełnosprawnością sprzężoną, które 
wymagają całodobowej opieki.

W przypadku Siemianowic Śląskich jest około 
170 osób, które kwalifikują się do takiego wsparcia.
- Od 30 sierpnia przez dwa tygodnie, na stronie 
internetowej urzędu miasta są prowadzone 
konsultacje społeczne, które umożliwią miesz-
kańcom ocenę oraz przesłanie dodatkowych 
sugestii dotyczących funkcjonowania tego 
programu – mówi Marta Suchanek-Bijak, II 
Zastępca Prezydenta Miasta.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału 
w konsultacjach zapraszamy na strony interne-
towe:  www.siop.siemianowice.pl oraz  https://
bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19436721
oraz do śledzenia ogłoszeń publikowanych 
na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta przy 
ul. Michałkowickiej 105.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Szczepienia odbywać się będą jedno-
dawkowym preparatem firmy Johnson 
& Johnson lub pierwszą, czy drugą 
dawką preparatów Pfizer i Moderna. 

MARTA NOWACKA, 
SZPITAL MIEJSKI

Szczepienia będą wykonywane tylko osobom pełnoletnim przez jeden 
zespół szczepiący według poniższego harmonogramu:

 11 września - plac przed SCK Park Tradycji, Industriada,  
godz 15:00 do 18:00

 12 września - Parafia św Antoniego ul. Kapicy 2, godz 7:00 do 13:00
 19 września - Parafia św Krzyża, ul. Powstańców 2 oraz SCK Park 
Tradycji - impreza Piknik Militarny, godz 7:00 do 13:00 i 14:00 
do 16:00   

 26 września - w Zameczku w związku z odpustem w Parafii św. 
Michała Archanioła, ul. Kościelna 1, godz 12:00 do 16:00

1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

2. Bo uratujesz komuś życie
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.

3. Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

4.  Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 na całym świecie zmarło już ponad 1,5 mln ludzi.
Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. 
Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się koronawirusa.

5.  Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

6.  Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji 
Europejskiej Agencji Leków. Szczepionki są ponadto najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi 
chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

7.  Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia. 
Powrót do normalności oznacza:
 odejście od maseczek,
 swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 dalszy rozwój gospodarki,
 ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 wakacje bez ograniczeń,
 poprawę jakości życia nas wszystkich.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje
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SPRAWY SPOŁECZNE

Od kilkunastu dni można oddawać głos 
na projekty przygotowane w tegorocznej 
edycji siemianowickiego Budżetu Oby-
watelskiego. Łącząc przyjemność zaba-
wy z pożytecznym jej wymiarem, jakim 
mogą być nowe skwery, parkingi, place 
zabaw czy instalacje edukacyjne, aktywnie 
uczestniczymy w kreowaniu nowoczesnego 
i przyjaznego mieszkańcom wizerunku 
Siemianowic Śląskich.

Równolegle z naszą - miejską - edycją Bu-
dżetu Obywatelskiego 2022 trwa jej odpowied-
nik organizowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Tam również pojawił 
się siemianowicki akcent w postaci propozycji 
autorstwa radnej Kariny Siwiec-Magielnickiej 
pt. „Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też”, 
czyli darmowe zajęcia z robotyki dla dzieci 
i jogi dla dzieci i dorosłych w Siemianowicach 
Śląskich w 2022 r.

Zajęcia miałyby obejmować cykl warsztatów 
z programowania i konstruowania robotów. 
Nauka przebiegałaby przy pomocy przygo-
towanych aplikacji oraz nowoczesnych mate-
riałów dydaktycznych. Dzieci miałyby okazję 
zapoznać się z podstawami programowania 
przez zabawę.

Robotyka byłaby adresowana dla 5- i 6-lat-
ków oraz dzieci klas od I do IV. Realizacja - 1 raz 
w tygodniu ćwiczenia (dodatkowe) z jogi:

 dla dzieci (klas I-IV): 1 raz w tygodniu
 dla dorosłych: 2 razy w tygodniu

Warsztaty odbywałyby się w szkołach pod-
stawowych w Michałkowicach oraz bliskim 
otoczeniu Piekar Śląskich.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółami na stronie https://ebo.slaskie.pl/
pub/vote/3 (zadania w podregionie 5, projekt 
trzeci od góry) oraz - oczywiście - oddania na 
niego głosu. Głosowanie trwa do 19 września.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SIEMIANOWICKI 
PROJEKT

Zadania w podregionie 5. Podregion obejmujący miasta na 
prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze

Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też - zajęcia 
z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców 
w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich

MBO-0041/P5/21

3. Oddaj 3 punkty na projekt:

2. Wybierz1. Zeskanuj kod

W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 
ORGANIZOWANYM PRZEZ  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZDROWIE

1 lipca ruszył program „Profilaktyka 40 PLUS”. 
Główny cel programu to profilaktyczna dia-
gnostyka w zakresie najczęściej występujących 
problemów zdrowotnych. Każdy Polak powyżej 
40. roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do 
bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.
W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka 
chorób w 2020 r. znacznie spadła z powodu m.in. 
obniżonej zgłaszalności do lekarzy. Wiele cho-
rób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium 
rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki 
badaniom profilaktycznym można wykryć cho-
robę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, 
a czasem nieskutecznego leczenia, które jest 
konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Od 1 lipca uprawnieni mają prawo wyboru 
świadczeniodawcy spośród podmiotów, które 
zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia 
umowę o realizację programu pilotażowego. 
Zatem każdy uprawniony może skorzystać 
z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, 
który będzie realizował program „Profilaktyka 

„PROFILAKTYKA 40 PLUS”
40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki 
z dowodem osobistym.
Trzy pakiety badań
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań 
diagnostycznych w formie pakietów dedyko-
wanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz 
pakietu wspólnego.

Pakiet diagnostyczny dla kobiet zawiera 
następujące badania:
 morfologia krwi obwodowej z wzorem od-
setkowym i płytkami krwi,

 stężenie cholesterolu całkowitego albo kon-
trolny profil lipidowy,

 stężenie glukozy we krwi,
 ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP 
- enzymy wątrobowe),

 poziom kreatyniny we krwi,
 badanie ogólne moczu,
 poziom kwasu moczowego we krwi,
 krew utajona w kale.

Pakiet diagnostyczny dla mężczyzn zawiera 
następujące badania:

 morfologia krwi obwodowej z wzorem od-
setkowym i płytkami krwi,

 stężenie cholesterolu całkowitego albo kon-
trolny profil lipidowy,

 stężenie glukozy we krwi,
 ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP 
- enzymy wątrobowe),

 poziom kreatyniny we krwi,
 badanie ogólne moczu,
 poziom kwasu moczowego we krwi,
 krew utajona w kale,
 PSA (badanie w kierunku raka prostaty) .

Pakiet badań diagnostycznych wspólny obejmuje:
 pomiar ciśnienia tętniczego,
 pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie 

oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
 ocena miarowości rytmu serc.

Aby skorzystać z badań należy:
 zalogować się do Internetowego Konta Pa-
cjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl,

 wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS,

 po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie 
na pakiet badań (generowanie e-skierowania 
przez system trwa do 2 dni roboczych),

 wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się na 
badania w placówce, która realizuje program,

 sprawdzić wyniki badań w placówce, w której 
wykonano badania.
Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego 

Konta Pacjenta (IKP), może uzyskać e-skie-
rowanie na pakiet badań za pośrednictwem 
infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) 
pod nr tel. 22 735 39 53.

Więcej na stronie Profilaktyka 40 Plus.
EWA ROCH WYRZYKOWSKA
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Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ob-
wieszczeniem  z dnia 28 czerwca br. po-
informował o przyjęciu Strategii Rozwoju 
Elektromobilności dla Miasta Siemianowice 
Śląskie na lata 2020-2035. Projekt ten jest 
finansowany ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu priorytetowego DEPARD  II 
– transport niskoemisyjny część 2 strategia 
rozwoju elektromobilności.

Przypomnijmy, że w styczniu br. nasze mia-
sto przystąpiło do etapu opracowywania ww. 
dokumentu, zaś już w marcu odbyły się konsul-
tacje społeczne, związane z dopracowywaniem 
szczegółów strategii. Ze względu na zagrożenie 
covidowe miały formę zdalną.

- Udział w nich wzięły stowarzyszenia mieszkań-
ców, radni oraz instytucje zaangażowane w spra-
wy miejskie – mówi Katarzyna Mroczka z Biura 
Ochrony Środowiska siemianowickiego urzędu 
miasta. - W efekcie wpłynęły 43 uwagi,  z których 
34 uwzględniono w całości, a 6 częściowo – dodaje.
Ponadto Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej 
złożył wniosek zawierający 9 propozycji in-
westycji, z czego trzy z nich uwzględniono 
całkowicie, jedną natomiast częściowo. 

Głównym celem strategii jest – realizo-
wana wieloetapowo - znacząca poprawa 
jakości powietrza w naszym mieście. W kon-
sekwencji będzie ona miała duży wpływ na 
poprawę zdrowia i warunków życia miesz-
kańców Siemianowic Śląskich. Jej wdroże-
nie  zminimalizuje negatywne oddziaływanie 

Strategia Rozwoju Elektromobilno-
ści dla Miasta Siemianowice Śląskie 
na lata 2020-2035, cele i założenia:
a) zmniejszenie emisyjności trans-

portu publicznego,
b) budowa nowych elementów in-

frastruktury rowerowej, zwiększa-
jącej bezpieczeństwo korzystania 
z niej (rowery elektryczne)

c) rozszerzenie zakresu istniejącej 
usługi roweru miejskiego o rowe-
ry elektryczne,

d) wprowadzenie rozwiązań z za-
kresu Smart City (np.: e-ławeczki, 
inteligentne wiaty przystankowe, 
inteligentne miejsca parkingo-
we – informacja nt. aktualnych 
wolnych miejscach parkingowych 
w czasie rzeczywistym,

e) budowa elementów infrastruk-
tury niezbędnej do funkcjono-
wania pojazdów elektrycznych 
oraz zasilanych CNG (sprężonym 
gazem ziemnym),

f) efektywne wykorzystanie ele-
mentów odnawialnych źródeł 
energii do funkcjonowania ko-
munikacji zbiorowej,

g) promocja idei elektromobilności 
wśród mieszkańców i przedsię-
biorców.

STRATEGIA ELEKTROMOBILNOŚCI 
PRZYJĘTA, CZYLI…

zanieczyszczeń na człowieka i związanym 
z tym zagrożeniem chorobami układu od-
dechowego, krążenia czy astmy.
Należy przy tym pamiętać, że dokument ten 
obejmuje szerszy zakres działań – mówi Ka-
tarzyna Mroczka. - Wystarczy wspomnieć 
o kwestiach związanych z ograniczeniem hałasu 
generowanego przez transport, a więc m.in. 
o stworzeniu optymalnych i bezpiecznych 
warunków przemieszczania się z pominięciem 
własnego samochodu – dodaje.

Warto przy okazji nadmienić, iż realizacja tez 
zawartych w Strategii w znaczący sposób wpłynie 
również na pozytywny wizerunek miasta, które 
aspiruje do miana nowoczesnego i innowacyjnego,  
a więc atrakcyjnego do zamieszkania oraz pracy.

Ze szczegółami Strategii będzie się można 
zapoznać w Biurze Ochrony Środowiska przy 
ul. Michałkowickiej 105 (urząd miasta) od po-
niedziałku do czwartku, w godzinach od 9.00 
do 16.00 oraz w piątki od 9.00 do 13.00.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA POPRAWIAJĄ  
JAKOŚĆ ŻYCIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZAPRASZAMY NA POWAKACYJNE
ŚNIADANIE BIZNESOWE

Śniadania biznesowe to cykliczne wydarzenia skiero-
wane do właścicieli i przedstawicieli firm z woj. śląskie-
go, będące doskonałą okazją do nawiązywania nowych 
relacji biznesowych oraz do wymiany doświadczeń. 
Każde spotkanie składa się z dwóch części. W pierw-
szej uczestnicy dokonują krótkiej prezentacji swojej 
firmy oraz oferowanych produktów i usług. Dru-
ga część spotkania ma charakter mniej oficjalny 
i obejmuje networking, w trakcie którego uczestnicy 
spotkania odbywają rozmowy kuluarowe. Inicjaty-
wa, która organizowana jest przez siemianowicki 

magistrat od kilku lat, cieszy się sporym zainte-
resowaniem przedstawicieli firm z różnych branż. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się 17 września 
(piątek) o g. 8.30 w SCK Zameczek, przy ul. 
Oświęcimskiej 1 w Siemianowicach Śląskich. Koszt 
uczestnictwa w Śniadaniu Biznesowym wynosi 40 zł.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczna jest 
rejestracja pod linkiem: https://forms.gle/YeetU-
aCLKfLiHZJf9

MARTA SZALENIEC
BIURO OBSŁUGI INWESTORA
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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„GłosMiasta”: Mamy początek września. Zgod-
nie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki 
rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla 
uczniów odbędzie się w trybie stacjonarnym. 
Niemniej słyszy się głosy, że koronawirusowy 
wariant delta może sprawić, iż uczniowie 
i nauczyciele będą kontynuowali dalszą pracę 
metodą hybrydową, czyli część zajęć będzie 
z nauczycielem, a częściowo będą pracowali 
samodzielnie, korzystając z materiałów elek-
tronicznych. Jak Pan - jako nauczyciel - widzi 
ten problem oraz za którą wersję nauczania 
trzyma Pan kciuki?

Adam Cebula: Kciuki oczywiście trzymam za 
tradycyjną metodę nauczania. Uważam, że 
jest ona najbardziej efektywna oraz umoż-
liwia młodzieży socjalizację, czyli nabywanie 
umiejętnoci funkcjonowania w społeczeństwie. 
Niestety ta forma najbardziej przyczynia się 
do rozprzestrzeniania się wirusa. Ministerstwo 
wprowadziło ją od 1 września, jeśli jednak roz-
szerzy się pandemia, to obawiam się, że wylą-
dujemy na nauce zdalnej, najmniej efektywnej, 
zamykającej dzieci w domu przed komputerem. 

TRZY PYTANIA DO… ADAMA CEBULI, NAUCZYCIELA ORAZ  
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

NIE MÓWIĘ „NIE” 
NAUCE HYBRYDOWEJ
Z powodu tego ryzyka wolałbym wprowadzić 
nauczanie hybrydowe, tj. przedszkola, klasy 
1-3, a może nawet klasa 4 oraz klasy pierwsze 
w szkołach średnich stacjonarnie, natomiast 
pozostałe klasy przemiennie, jeden tydzień 
normalnie w szkole, drugi zdalnie. Taki system 
stosowany w niektórych krajach europejskich 
ograniczył liczbę kontaktów, ale ich nie zerwał, 
a pozwolił na ograniczenie transmisji pandemii.

„Głos Miasta”: Jest Pan również siemianowickim 
radnym, który czynnie i na bieżąco uczestniczy 
w życiu miasta. Czy w Pana ocenie, siemianowic-
ka oświata, w szerokim tego słowa znaczeniu, 
ma powody do dumy czy narzekania?

Adam Cebula: Wydaje mi się, że na odkorko-
wywanie szampana jeszcze jest za wcześnie.
Problemy są i zawsze będą. Nawet jeże-
li cieszymy się, że udało się wiele zrobić, 
np. klasopracownie do nauki przedmiotów 
zawodowych dzięki pieniądzom unijnym 
w Cogito, w ZSZ na Budryka czy Meritum, 
termomodernizować kolejne szkoły, SP 20, 
ZS Sportowych, Meritum, Jordan, to przede 

wszystkim musimy pamiętać o tym, co jesz-
cze jest do zrobienia. Mnie najbardziej uwiera 
drugi budynek SP 11 czy kuchnia w Przed-
szkolu nr 12. Poza tym są kolejne szkoły do 
termomodernizacji, choć niewiele, ale nadal 
jest dość długa kolejka przedszkoli. Warto też 
wspomnieć o remoncie budynku po Gimna-
zjum nr 2 i przygotowaniem tego budynku 
na potrzeby szkolne, a może nawet żłobka, 
w związku z szybko zwiększającą się liczbą 
mieszkańców Michałkowic. Na ostatniej sesji, 
radni przekazali środki na opracowanie doku-
mentacji technicznej, związanej z remontem 
tego obiektu i przygotowanie go do celów 
oświatowych, a nie mieszkaniowych!

„Głos Miasta”: Zaczęliśmy od Pana w roli na-
uczyciela, a - mam nadzieję gładko - przej-
dziemy do roli Przewodniczącego Rady Miasta. 
W lipcu radni obradowali w trybie online, zaś 
sierpniowa sesja odbyła się na starych, przed-
pandemicznych zasadach. Niektórych może 
to zastanawiać, tym bardziej, że w lipcu było 
statystycznie znacznie mniej zachorowań na 
koronawirusa, aniżeli w sierpniu.

Adam Cebula: W lipcu zwyczajowo nie planu-
jemy sesji, a radni mogą zaplanować wakacje 
z rodziną. Nie oznacza to jednak, że nie wyko-
nują swoich obowiązków i mają urlop od bycia 
radnym. Pan Prezydent wystąpił o sesję w tzw. 
trybie „7 dniowym”, ponieważ pojawiła się oka-
zja obniżenia opłat odsetkowych z już wziętych 
kredytów poprzez emisję obligacji miejskich, 
a także zastąpienie tegorocznego kredytu 
bankowego  również obligacjami. Ponieważ 
procedura z tym związana może być dość cza-
sochłonna, sesja została zwołana niezwłocznie 
w lipcu. Aby rada mogła podejmować decyzję 
musi być minimum 12 radnych, a ponieważ kwota 
obligacji jest bardzo znacząca chciałem, aby jak 
najwięcej radnych mogło uczestniczyć w sesji. To 
umożliwił tryb zdalny, bowiem nawet jeśli radni 
byli na urlopie, to mogli uczestniczyć w sesji 
on-line. Sesja sierpniowa była zaś zaplanowana 
i przy obecnej iczbie zachorowań, przy pewnych 
obostrzeniach, tryb stacjonarny jest możliwy.

„Głos Miasta”: Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ

 RAFAŁ JAKOKTOCHCE

„ZABAWA SZTUKĄ”
Serdecznie zapraszamy siemianowickie przed-
szkola, szkoły, biblioteki oraz świetlice szkolne 
i środowiskowe do udziału w drugiej edycji 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Za-
bawa sztuką”. Głównym celem projektu jest 
propagowanie sztuki w korelacji z kompeten-
cjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami 
pedagogiki freblowskiej. Pierwsza edycja pro-
jektu cieszyła się bardzo dużą popularnością, 
a wśród nauczycielskich refleksji i opinii można 
było przeczytać:  

„Projekt oceniam jako fanta-
styczne przedsięwzięcie! Jestem 
nim zachwycona i polecam go 
wszystkim dookoła. Dotychczas 
nie realizowałam projektu, który 
poruszyłby tak wiele strun i jest 

punktem wyjścia do tak licznych aktywności. 
Sama osobiście czuję, że odkrywam świat na 
nowo, odświeżam i zdobywam nową wiedzę, 
a co dopiero musi dziać się w umysłach dzieci. 
Dziękuję za propagowanie tak pięknej inicja-
tywy”.

„Bardzo dziękujemy za możliwość wzięcia 
udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edu-
kacyjnym «Zabawa sztuką». Było to jeden 
z nielicznych projektów, który realizowaliśmy 
(zarówno dzieci jak i nauczyciele) z ogromną 
przyjemnością (…). Ogólnopolski Projekt 
Edukacyjny «Zabawa sztuką» był przede 
wszystkim wspaniałą podróżą do świata 
sztuki poprzez zabawę”.

Idea projektu zrodziła się w Przedszko-
lu nr 9 w Siemianowicach Śląskich i choć 

przedsięwzięcie dotarło już także poza gra-
nice naszego kraju, to z ogromną radością 
zapraszam do udziału w projekcie siemia-
nowickich nauczycieli.  Warto zaznaczyć, 
że druga edycja Ogólnopolskiego Projektu 
„Zabawa sztuką” została objęta honorowym 
patronatem przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka 
Województwa Śląskiego Jakuba Chełstow-
skiego oraz patronatem medialnym przez 
Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Galerię 
Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 
Froebel.pl oraz woodnart.pl.

Założenia oraz zadania projektowe wraz 
z regulaminem dostępne są na stronie  
https://www.zabawasztuka.pl/

DAGMARA DRABIK

W roku szkolnym 2020/2021 do projektu „Zabawa 
sztuką” dołączyło ponad 1110 przedszkoli, przeszło 
2000 nauczycieli i blisko 50 000 przedszkolaków 
z różnych zakątków Polski.

EDUKACJA
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Siemianowice Śląskie wielokrotnie 
zajmowały miejsce na olimpijskim 
podium w Tokio. Raz dzięki  uro-
dzonemu w naszym mieście Kaje-
tanowi Duszyńskiemu – złotemu 
medaliście w sztafecie mieszanej 
4x400 m, a czterokrotnie jeszcze 
( !) za sprawą siemianowickiej fir-
my Jarex-Wrestling, producentowi 
strojów sportowych.

Jej właściciel - Jarosław Siuj - do-
skonale zna potrzeby zapaśników. 
Sam ma za sobą karierę zapaśniczą 
(wielokrotny mistrz Polski). Firmę 
szyjącą i dystrybuującą odzież spor-
tową założył w 1996 roku.

Już na poprzedniej olimpiadzie 
w Rio de Janeiro w kostiumach Jarex 
Wrestling-Berkner walczyła ósem-
ka reprezentantów Polski (Monika 

Michalik stanęła na trzecim stopniu 
podium) a także reprezentanci Moł-
dawii, Białorusi i Łotwy. Na tegorocz-
nych igrzyskach odziana w nie była 
ekipa polskich zapaśników, a wśród 
nich zdobywca brązowego medalu 
Tadeusz Michalik, oraz podobnie, jak 
wcześniej zawodnicy Mołdawii i Bia-
łorusi, której trójka reprezentantów 
stanęła na podium.

- Uszycie stroju sportowego, 
szczególnie na zawody tak wyso-

kiej rangi, jak igrzyska olimpijskie, 
wymaga zapewne sprostania wie-
lu wymogom…

- Zgadza się, trzeba stosować 
się do wielu wytycznych, określo-
nych przez daną federację sportu. 
W przypadku zapaśników na przykład 
dokładnie należy przestrzegać dłu-
gości nogawek, głębokości dekoltu 
i wycięcia pod pachami. Ma to ol-
brzymie znaczenie dla walczących.

- Odpowiedni strój, to często 
lepszy wynik. Dla biegaczy, czy 
pływaków poszukuje się coraz to 
nowych materiałów, gwarantują-
cych mniejszy opór podczas wy-
ścigu. Często przecież decydują 
dziesiąte części sekundy. Czy Pana 
firma współpracuje z jakimiś na-
ukowymi instytucjami?

- Nie, natomiast Włosi wytwór-
cy materiałów z których szyjemy 
stroje zapaśnicze, mają własne 
laboratoria badawcze i tam wła-
śnie analizowane są i poprawiane 
parametry tkanin.

- Czy macie Państwo jakieś opinie 
sportowców o waszych strojach?

- Tak, docierają do nas ich oceny. Są 
mianowicie bardzo zadowoleni z trwa-
łości kostiumów oraz z ich grafiki.

- Wie Pan ile medali od początku 
istnienia firmy spoczęło na piersiach 
sportowców ubranych przez Was?

- Oj, nie liczyliśmy, ale są to za-
pewne setki na Mistrzostwach Świa-
ta, Europy i Igrzyskach Olimpijskich 
i tysiące na mistrzostwach danego 
kraju. Zawsze, kiedy trafia do nas 
informacja o medalowym sukcesie 
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SIEMIANOWICKA FIRMA UBRAŁA KILKA OLIMPIJSKICH EKIP

sportowca, występującego w na-
szej odzieży, bardzo się cieszymy. 
Po olimpiadzie w Tokio odbywały 
się Mistrzostwa Świata do lat 20 
w zapasach.  Tam nasze medalowe 
konto zasiliło kolejne sześć krążków 
– 3 złote ,1 srebrny i 2 brązowe

- Jarex Wrestling szyje stroje także 
dla bokserów i uprawiających podno-
szenie ciężarów – w planach jeszcze 
poszerzenie oferty?

-Już wkrótce znajdą się w niej tak-
że rękawice do sportów MMA.

-Dziękuję za rozmowę i życzę 
wielu medali zawodnikom ubranym 
przez Jarex Wrestling, firmę która 
poprzez swoją wysoką jakość pracy 
tak pięknie promuje Siemianowi-
ce Śląskie.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
W środę, 1 września, w siemianowickich szkołach rozległ się 
pierwszy dzwonek i blisko 6400 uczniów rozpoczęło nowy 
rok szkolny.
W naszym mieście w szkołach podstawowych swoją edukację 
rozpoczyna w tym roku 626 dzieci, natomiast w szkołach 
ponadpodstawowych naukę zainauguruje 414 pierwszoklasi-
stów, z czego 194 uczniów w liceach ogólnokształcących, 115 
w technikach, a 105 w szkołach branżowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki Przemy-
sława Czarnka nauka będzie się odbywać w trybie stacjonarnym. 
I chyba wszyscy bardzo chcieliby, aby nauka stacjonarna trwała 
nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji. Po prawie roku nauki 
zdalnej, bezpośredni kontakt z nauczycielem i możliwość prze-
bywania w grupie rówieśniczej są dla uczniów bardzo ważne, 
bo wpływają na harmonijny rozwój intelektualny i społeczny. 

Dlatego też Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało w tym 
roku szkolnym programy wsparcia uczniów po długotrwałym 
okresie nauki zdalnej.

W szkołach wciąż będą obowiązywać obostrzenia, oparte 
na wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia. Dyrektorzy 
placówek edukacyjnych mogą liczyć na środki dezynfekujące, 
maseczki i inne środki ochrony osobistej. Prowadzona jest też 
akcja informacyjna dotycząca szczepień w szkołach. Dużo 
zależy również od tego, czy w czasie epidemii w placówkach 
oświatowych przestrzegane będą środki ostrożności i zasady 
bezpiecznego funkcjonowania, zarówno przez pracowników, 
jak i samych uczniów.

Pozostaje więc życzyć wszystkim nauczycielom, 
uczniom i rodzicom zdrowego, spokojnego i bezpieczne-
go nowego roku szkolnego 2021/2022. PIOTR PINDUR fo
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„ZŁOTY” KAJETAN DUSZYŃSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
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Wspaniały zawodnik, wspaniały człowiek, 
który swymi osiągnięciami lekkoatletycznymi 
wpisał się na karty historii naszego miasta. 
Chłopak z ulicy Krakowskiej i Kościelnej. 
Chłopak stąd. W tym mieście spędził swoje 
dzieciństwo, chodząc do „trzynastki”. Jest 
skromny, szczery, wesoły. Kryształowy chło-
pak, mówi o nim jego mama. W kontakcie 
z drugą osobą od razu tworzy sympatyczną 
aurę. Zaskakuje niejedną ciekawą wypowie-
dzią, opowiadając o swoich zainteresowa-
niach i pasjach. 

Pierwszego września Kajetan Duszyński 
mistrz olimpijski z Tokio podczas spotkania 
w hali KS „Michał” mógł zaprezentować sie-
mianowiczanom swoje olimpijskie trofeum, 
opowiedzieć o sobie i zdradzić plany na przy-
szłość. Były chwile emocji i wzruszenia. Każdy 

z przybyłych kibiców, mógł zrobić sobie zdjęcie 
z mistrzem i dostać autograf.

Przed spotkaniem w hali KS „Michał” Ka-
jetan Duszyński gościł w Urzędzie Miejskim 
w Siemianowicach Śląskich, gdzie spotkał się 
z prezydentem miasta Rafałem Piechem, który 
wręczył naszemu złotemu medaliście olimpij-
skiemu list gratulacyjny oraz zestaw upomin-
ków związanych z Siemianowicami Śląskimi.
Kto nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, 
a ciekawi go, dlaczego Kajetan, oprócz zdo-
bywania medali, bada wszelkie oddziaływania 
atomów w strukturze białka oraz jaki ma po-
gląd na szczepienie, może prześledzić zapis 
spotkania, który znajduje się pod adresem 
https://www.youtube.com/watch?v=LiI-
1Vt4uWzo&t=1076s lub kodem QR za-
mieszczonym obok.        SZYMON DUCZEK
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 Mamy noce zakupów, noce muzeów… Biblioteki 
także „dorobiły” się swoich nocy. Nasza sie-
mianowicka książnica po raz kolejny włącza się 
w ogólnopolską „Noc Bibliotek”, akcję mającą na 
celu popularyzację czytelnictwa oraz promo-
wanie bibliotek. W tym roku hasło przewodnie 
naszej imprezy brzmi: „Czytanie wzmacnia 
FANTASTYCZNIE ”. Zapraszamy  8 października 
w godz. 17.00-21.00 do naszej Biblioteki. Czeka 

na Was wiele FANTASTYCZNYCH atrakcji! Rok 
2021 jest rokiem Lema i chcąc uczcić tego wy-
bitnego autora nasza impreza będzie kręciła się 
wokół fantastyki. Gwoździem programu będzie 
spotkanie autorskie z JAKUBEM MAŁECKIM, 
na które zaprosimy Was o godz. 18.00. Będzie 
też FANTASTYCZNE RPG, nie zabraknie boha-
terów z „Gwiezdnych Wojen”, najmłodsi będą 
mogli wziąć udział w konkursie plastycznym 

na FANTASTYCZNEGO bohatera, zaprosimy do 
obejrzenia FANTASTYCZNYCH prac uczniów 
z I  Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadec-
kiego, a podczas kiermaszu będziecie mogli 
kupić FANTASTYCZNE książki. Wisienką na tor-
cie będzie serwowana dla schłodzenia emocji 
LEM-oniada. Brzmi FANTASTYCZNIE, prawda? 
Do zobaczenia!

PATRYCJA SKOREK-BILCZYŃSKA

CZYTANIE WZMACNIA FANTASTYCZNIE  
CZYLI  NOC BIBLIOTEK

Przed kolejną, 82. rocznicą wybuchu II wojny 
światowej, Mirosław Domin, rodowity siemia-
nowiczanin, były prezes Towarzystwa Opieki nad 
Oświęcimiem, wraz z Radosławem Matyskiem, 
nakręcili film dokumentalny zatytułowany „Na-
zistowskie obozy w Siemianowicach Śląskich”.
- Misja ocalania od zapomnienia siemiano-
wickich wojennych historii, to kontynuacja 
Pana pracy w Towarzystwie?
- W Towarzystwie znalazłem się dlatego, że 
mój dziadek, członek ruchu oporu, Wilhelm 
Domin, zginął w Auschwitz. Wojna, choć nie 
dotknęła mnie bezpośrednio, wycisnęła jednak 
piętno na mojej rodzinie. Ja jeszcze ją czuję, ale 
widzę, że dla młodego pokolenia jest ona jakąś 
prehistorią. Mam mocne poczucie tego, że 
powinniśmy zachować pamięć o tych strasz-
nych czasach i o ludziach, którzy wówczas 
walczyli, abyśmy teraz byli wolni we własnym 
kraju. My jesteśmy im winni pamięć. Zapomnieć 
o nich, to tak, jakby po raz drugi skazać ich na 
śmierć. Dlatego noszę w sercu słowa Adama 
Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże 
na niebie, zapomnij o mnie”
- Film o nazistowskich obozach odsłania przed 
nami okupacyjną grozę – w Siemianowicach, 
niewielkim przecież mieście było ich aż siedem…
- Zgadza się. Dwa spośród nich - jenieckie, 
zlokalizowane były przy obecnej ul. Kapicy oraz 
na terenie Fabudu. Oba stanowiły podobozy 
stalagu w Łambinowicach. Dwa kolejne, to 
obozy pracy w Fabryce Elementów Złącznych  
oraz w Hucie Szkła. 

Na obszarze Huty Jedność mieścił się nato-
miast podobóz Auschwitz, a w pałacu Donner-
smarcków przetrzymywani byli przesiedleńcy. 
Miejscem martyrologii siemianowiczan był też 

budynek byłej dyrekcji Huty Jedność, gdzie mie-
ścił się areszt śledczy gestapo i gdzie podczas 
przesłuchań zgasło niejedno życie.
-Pańskie historyczne poszukiwania doprowa-
dzają czasem do wyjątkowo wstrząsających, 
wojennych epizodów…
- Niewątpliwie do takich należy historia 
siemianowickiej rodziny, która w piwnicy 
przechowywała żydowskich uciekinierów z za-
głębiowskiego getta (łącznie, przez cały okres 
udzielania pomocy było ich około osiemdzie-
sięcioro). Jeden z jej członków był wcielony do 
armii niemieckiej i nie wiedział, jaką tajemnicę 
kryje dom. Kiedy, nie informując domowników, 
udał się do piwnicy, zaskoczeni ukrywający się 
tam ludzie, nie mając pojęcia, że mężczyzna 
w niemieckim mundurze jest krewnym gospo-
darzy, pozbawili go życia…

To nie koniec dramatów w tej rodzinie, ponie-
waż ojciec i syn zostali wywiezieni do obozu 
i tylko temu pierwszemu udało się przeżyć. 
Powojenny epilog tej historii, jakże prze-
wrotny, jest taki, że potomkowie wspomnia-
nej rodziny, obawiając się nieprzychylności 
w środowisku odebrali medal „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”... w tajemnicy.
- Finał sprawy, w innym wymiarze, ale jest 
także wstrząsający…
- No właśnie. Widzi pani, historia wojenna, 
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, na-
uczyły mnie tolerancji, tego, że nie można 
patrzeć na drugiego, jako na przedstawi-
ciela takiej, czy innej narodowości, albo 
rasy. Wszędzie są ludzie prawi i niegodziwi. 
Patrząc na drugiego, trzeba widzieć, tylko 
i wyłącznie człowieka.

- Obok i poprzez upamiętnianie historii, misją, 
którą Pan realizuje jest zatem szerzenie idei 
humanitaryzmu – stąd tak chętnie podejmuje 
Pan współpracę ze szkołami.
-Bardzo dobre kontakty miałem ze Śniadkiem, 
nadal mam je z Meritum, z którym zrealizowa-
liśmy piękne wydarzenie poświęcone Rutce La-
skier, a w czasie którego udało się nam połączyć 
przez Internet ze świadkami tamtych czasów, 
m.in. z dawną przyjaciółką żydowskiej dziew-
czyny. Cenię też sobie współpracę z Muzeum 
Miejskim, a także z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, który bywa dla mnie dodatkowo źródłem 
informacji historycznej. Trzeba się spieszyć, bo 
świadków wojennej historii jest coraz mniej, 
dlatego też mam prośbę do Czytelników: jeśli 
ktoś z Państwa zna jakieś wojenne historie 
dotyczące miasta, jego mieszkańców – chętnie 
je spiszę i przechowam. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
 

Nazistowskie obozy  
w Siemianowicach Śląskich
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MIROSŁAW DOMIN –  
SIEMIANOWICKI STRAŻNIK HISTORII
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We wtorek (31.08.) dobiegła koń-
ca XII edycja imprezy rekreacyjnej 
„Wtorki Biegowe – Maraton na Raty”, 
organizowana przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
w Siemianowicach Śląskich.

Dziesięć kolejnych wakacyjnych 
wtorków oraz dodatkowo Bieg Lata 
był okazją dla biegaczy, sympaty-
ków nordic walking oraz canicrossu 
do sprawdzenia swojej wytrwałości 
poprzez systematyczny udział w re-
kreacyjnej imprezie.

Wyzwanie to podjęły 232 oso-
by z wielu śląskich aglomeracji. 

Byli wśród nich rodzice z dziećmi, 
dziadkowie z wnukami, amatorzy 
i wytrawni zawodnicy, spotykani na 
wielu biegowych trasach. Nie miał 
znaczenia styl pokonywanych kilo-
metrów, ani czas. Liczył się udział. 
Luźna forma biegowych spotkań 
zachęcała do udziału również tych, 
którzy rozpoczynają dopiero swoją 
przygodę w bieganiem.

W ostatni wtorek wakacji Krzysz-
tof Nos – Naczelnik Wydziału Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie oraz Jan Komander – Zastępca 
Dyrektora MOSiR „Pszczelnik”, na-

grodzili najbardziej systematycznych 
biegaczy. Każdy, kto pokonał minimum 
osiem razy trasę 5,5 km uzyskał tytuł 
„Maratończyka na Raty”. 124 osoby 
otrzymały pamiątkowy certyfikat ze 
zdjęciem oraz imienny medal.

„Wtorki Biegowe” dobiegły koń-
ca, lecz ścieżki biegowe w Parku 
Pszczelnik i jego okolicach dostępne 
są przez cały rok. Zachęcamy do ich 
pokonywania.  

Na kolejną imprezę biegową za-
praszamy 9 października, kiedy to 
odbędzie się Bieg Jesieni. 

WIESŁAW STRĘK

Multimedalistka mistrzostw Polski w akro-
batyce w rywalizacji żeńskich trójek, pod-
czas zawodów maksymalnie skoncentro-
wana na bezbłędnym wykonaniu układu, 
na co dzień uśmiechnięta, pełna życia i 
pasji młoda siemianowiczanka z ambitnymi 
planami na przyszłość, krok po kroku reali-
zująca swoje marzenia – Emilia Urbańska. 
Jej kolejnym celem jest wyjazd na przyszło-
roczne, akrobatyczne mistrzostwa świata, 
które odbędą się w stolicy Azerbejdżanu – 
Baku.

Po kilku minutach rozmowy z szesnastolet-
nią siemianowiczanką wiadomo, że mamy do 
czynienia ze świetnie zorganizowaną, otwartą, 
uśmiechniętą, młodą kobietą, która doskonale 
zna swoją wartość, a zarazem realnie patrzy 
w przyszłość i stawia sobie kolejne cele, które 
są bardzo ambitne, ale w jej przypadku także 
bardzo realne. Akrobatykę sportową trenuje 
od dziesięciu lat, zaczynała w chorzowskiej 
Sokolni, a od pięciu lat reprezentuje barwy 
KPKS Halemba (Ruda Śląska). Jej trenerką jest 
Aleksandra Wodyk. Emilia obecnie rywalizu-
je w trójkach, a wymagające wytrzymałości, 
koncentracji i ogromnej sprawności treningi 
odbywają się 3-4 razy w tygodniu i trwają po 
2-3 godziny! Ciekawostką jest fakt, że trójka 
z Halemby to prawdziwy „Emilkowy Team” – 
wszystkie trzy dziewczyny mają bowiem na 
imię Emilia. Oprócz bohaterki naszego artykułu 
w zespole ćwiczą Emilia Wodyk i Emilia Biernat. 

– Na pierwszy trening akrobatyczny w wieku 
sześciu lat zaprowadziła mnie mama, która 
chciała żebym po prostu coś robiła, rozwi-
jała się sportowo. Tak mi się spodobało, że 
obecnie ciężko mi sobie wyobrazić codzienne 
życie bez treningu – mówi o swoich począt-

kach Emilia Urbańska. - Akrobatyka wymaga 
sporej sprawności, ale także umiejętności 
koncentracji, a w naszej konkurencji także 
współpracy, odpowiedzialności za drużynę 
i zaufania do partnerek. Te cechy na pewno 
pomagają mi w codziennym życiu – dodaje 
młoda siemianowiczanka. Jak sama podkreśla 
– kilkakrotnie przez te dziesięć lat treningów 
miała dość i nosiła się z zamiarem zakończenia 
akrobatycznej przygody, ale kryzysy zawsze 
udawało się zażegnać, co tylko pokazywało, 
jak silny ma charakter i osobowość.

Na początku w akrobatycznych zespołach 
pełniła rolę „górnej”, w obecnej drużynie 
w związku ze swoimi warunkami fizycznymi 
i wiekiem jest już „dolną”, czyli zawodniczką 
będącą swego rodzaju fundamentem w akro-
batycznych figurach. Obecnie dziewczyny 
rywalizują w kategorii Age 11-16, w której zdo-
były już trzy tytuły mistrzyń Polski juniorek 
młodszych. Największym sukcesem z kolei był 

awans do wąskiego finału podczas tegorocz-
nych mistrzostw świata w Genewie, w którym 
ostatecznie zostały sklasyfikowane na 8 miej-
scu. Teraz na horyzoncie kolejne cele – zmiana 
kategorii wiekowej (na Age 12-18) oraz start 
w mistrzostwach Europy we włoskim Pessaro, 
a następnie w przyszłorocznym światowym 
czempionacie w Azerbejdżanie. Poza aspek-
tami sportowymi o starcie decydują jednak też 
niestety kwestie finansowe. – Koszt udziału ze-
społu w takiej imprezie jak mistrzostwa Europy 
czy świata to ok. 20 tysięcy złotych. Związek 
nie dofinansowuje takiego wyjazdu, stara się 
pomóc klub, ale w głównej mierze koszty muszą 
ponosić rodzice – wyjaśnia Iwona Urbańska, 
mama i najwierniejszy kibic Emilii. Zarówno 
Emilia, jak i jej mama zdają sobie doskonale 
sprawę, że akrobatyka nie jest konkurencją 
z której – kolokwialnie mówiąc – da się wyżyć. 
Jaki jest więc plan siemianowiczanki na życie 
po akrobatycznej karierze?

- Na co dzień, poza treningami chodzę do 
„Kopernika” w Katowicach, szkoły o profilu 
językowym – zdradza siemianowicka akro-
batka. - Część przedmiotów – fizykę, chemię, 
biologię czy matematykę prowadzoną mam 
w języku francuskim. Bardzo lubię uczyć się 
języków – oprócz francuskiego uczę się także 
angielskiego i koreańskiego. Lubię logikę, ale 
interesuję się też geografią, dziennikarstwem 
czy fotografią. W każdej wolnej chwili – w dro-
dze do szkoły, czy w oczekiwaniu na zawody 
– uwielbiam czytać, zwłaszcza fantastykę 
i literaturę obyczajową. Mam więc dosyć sporo 
zainteresowań i jestem przekonana, że znajdę 
coś dla siebie w przyszłości. Niewykluczone, że 
znajdę swoje miejsce – mając po akrobatyce 
dobrą bazę – także w jakimś sporcie. Widzia-
łabym siebie w lekkoatletyce – skoku w dal 
lub skoku wzwyż. Na takie decyzje przyjdzie 
jednak jeszcze czas – na razie skupiam się 
na przygotowaniach do kolejnych zawodów 
akrobatycznych – dodaje Emilia.

Jak udaje się siemianowiczance łączyć ciężkie, 
długie i częste treningi, udział w zawodach z na-
uką i realizacją swoich pozasportowych pasji? - 
Myślę, że tego właśnie nauczyła mnie akrobatyka, 
nauczył mnie sport – bardzo dobrej organizacji 
pracy, koncentracji na celu, konsekwencji, re-
gularności, odporności na stres i działania pod 
presją czasu, a przy okazji współpracy w grupie 
i wsłuchania się w drugiego człowieka – wymienia 
siemianowiczanka. - Oczywiście nie byłoby tego 
wszystkiego bez ogromnego wsparcia najbliż-
szych – moich rodziców, którzy mimo swoich 
obowiązków pomagają mi ogarniać wszystko 
logistycznie i finansowo, dbają żeby niczego mi 
nie zabrakło, za co jestem im ogromnie wdzięczna 
– podsumowuje Emilia Urbańska.

KRZYSZTOF NOS

EKSPLOZJA SIŁY, PASJI I WDZIĘKU

FINAŁ XII EDYCJI IMPREZY  
„WTORKI BIEGOWE - MARATON NA RATY”
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