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JAKIE TO MIEJSCE?
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K O N K U R S

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

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

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

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 62 01 (62 02, 62 55)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 
ZMIANIE ULEGAJĄ ZASADY DZIAŁANIA PLACÓWEK NA TERENIE SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH, Z UWAGI 
NA DYNAMICZNE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ SYTUACJE PONIŻSZE INFORMACJE MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby, które 
jako pierwsze zadzwonią 6 kwietnia 2020 r.,  
(od godz. 15:00 do 15:10)  
pod numer telefonu 502 777 989  
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, 
poprawnie identyfikując miejsce 
przedstawione na zamieszczonym zdjęciu, 
otrzymają zestaw materiałów promocyjnych 
miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?” 
z dnia 27.02.2020 r. 
1. Damian z Bytkowa
2. Józef z Bytkowa

Zdjęcie przedstawiało ulicę Kapicy.

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

TABLETY 
DLA CZTERDZIESTU 
SIEMIANOWICKICH 
SENIORÓW
5 marca w Siemianowickim Centrum Kultury Willa Fitznera 
uroczyście zakończono kurs, organizowany przez Fundację 
Partycypacji Społecznej, w ramach Programu Śląska 
Akademia Seniora. Zwieńczeniem zajęć było odebranie 
przez czterdziestu siemianowickich seniorów tabletów, 
które mają w założeniu pomóc im w codziennym funk-
cjonowaniu.

Jest to o tyle istotne, że w obecnej sytuacji, kiedy 
to osoby starsze są najbardziej narażone na zarażenie 
koronawirusem, urządzenia te mogą być również szansą na 
uchronienie przed ewentualnym zachorowaniem.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SŁUŻBA ZDROWIA
- Szpital Miejski, ul. 1-go Maja 9, od 14.03 wprowadzony został 
zakaz odwiedzin do odwołania.
- Przychodnia Specjalistyczna Szpitala Miejskiego: godziny 
pracy bez zmian; telefonicznie w godz. od 09:00 do 13:00, tel. 
32 228 21 27, 32 228 30 30 wew. 380, przyjmowani są wyłącznie 
pacjenci w trybie nagłym.
- NZLA „Centrum-Med”, ul. Jana Pawła II 1, przyjmuje nagłe 
przypadki na umówioną godzinę do lekarzy oraz teleporady 
w godz. 8.30 – 14.00, tel. 32 220 43 85.
- NZLA ALFAMED: ul. Olimipijska 2, ul Powstańców 56, w godz. 
8.00 do 18.00 pacjenci będą przyjmowani tylko po uzgod-
nieniu z lekarzem. Udzielane są teleporady oraz wystawiane 
e-recepty, poradnia ogólna, ul. Olimpijska: tel. 32 765 92 
35, poradnia dziecięca, ul. Olimpijska, tel. 32 765 92 30, 
poradnia ogólna i dziecięca, ul. Powstańców: tel. 796 969 
052 (nr tymczasowy)
- Vita Medicus, ul. Jana Pawła II 1a, nie przyjmuje pacjentów, 
udzielane są teleporady, tel. 32 766 03 48, dzieci - 505 021 433, 
503 507 170, dorośli - 502 810 166, w godz 8.00 - 18.00.
- NZLA Michałkowice, ul. Kościelna 32, nie przyjmuje dzieci 
zdrowych, prosi o kontakt telefoniczny przed wizytą w godz. 
od 7.00 do 18.00, tel. 32 73 56 366, 32 73 56 367.
- GPLR „Familia” ul. Wiejska 20, nie przyjmuje pacjentów, 
udziela teleporad w godz. 8.00 – 18.00, tel. 32 810 13 33.
- NZLA „Bytków” ul. Niepodległości 29, przyjmowane są nagłe 
przypadki po konsultacji z lekarzem, teleporady, wystawianie 
e-recept, godz. 7.30 – 17.30, tel. 32 22 81 827, poradnia kar-
diologiczna udziela teleporad.
- Lecznica REMEDIUM, ul. Oświęcimska 6, godz. 8.00-18.00, 
wymagana telefoniczna rejestracja, udziela teleporad, wstrzy-
mane są porady profilaktyczne, tel. 32 765 30 00, 32 750 05 50.
- Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współ-
uzależnienia w Siemianowicach Śląskich: odwołane wszystkie 

spotkania grupowe, możliwe konsultacje telefoniczne, pon. 
- piąt od 7:00 do 20:00, sob od 8:00 do 18:00, niedz. 8:00 do 
14:00, tel. 32 765 41 38, 32 766 95 80, 606 699 674,
- Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego, 
ul. Szkolna 2: wyłącznie teleporady, 506 016 187 – rejestracja 
PZP, 600 116 895 – psycholodzy.

POMOC OSOBOM STARSZYM
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi projekt „Pomoc 
Sąsiedzka”. Można zgłosić osoby, którym trzeba pomóc, tel. 
32 765 62 16, mail: mops@mops.siemianowice.pl,
Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans uruchomiła „Po-
gotowie zakupowe dla osób starszych”. Trzeba umówić się 
z wolontariuszem, który odbierze listę zakupów i pienią-
dze, lub przelać środki na konto fundacji. W Siemianowi-
cach Śląskich za koordynację odpowiada wiceprezes fundacji 
Adam Klacka, kontakt w godz. 16:30-19:00, tel. 668 569 099,  
e-mail: siemianowice@fundacjapiastun.pl. Szczegóły na stronie 
www.fudnacjapiastun.pl.

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!
W związku z zaistniałą szczególną sytuacją, zarówno 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jak i Fundacja Piastun  
potrzebują wolontariuszy. Wszystkich chętnych prosimy 
o zgłaszanie się bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo.

SIEMIANOWICKA INFOLINIA DLA SENIORA 32 220 05 44,
Siemianowickie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Muzeum Miejskie, Pływalnia Miejska, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Pszczelnik, w tym KS Michał zostają zamknięte 
dla mieszkańców do odwołania. Zawieszone zostały również 
spotkania w stowarzyszeniach, klubach senioralnych, w tym 
również Klub Senior +.

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



03/2020 3

Zwykle w tym miejscu dzielę się z Państwem 
informacjami o bieżącej pracy urzędowej, 
związanej z inwestycjami i polityką społeczną. 
Dziś jednak, ze względu na sytuację, w której 
się wszyscy znaleźliśmy, podzielę się tym, 
co w moim przekonaniu jest ważne w naszej 
wspólnej walce z wirusem Covig-19. Zacznę 
od rzeczy najważniejszej i pozornie oczywi-
stej: nikt bardziej niż my sami nie jest odpo-
wiedzialny za własne zdrowie. Piszę o tym, 
bo rozmawiając codziennie przez telefon 
z ogromną liczbą osób oraz czytając wiele 
dyskusji internetowych, dochodzę do wniosku, 
że wielu ludzi nie chce przyjąć do wiadomości, 
że jesteśmy obecnie w bardzo kryzysowej 
sytuacji, że cały kraj ściga się z czasem, by 
wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej, 
naszych możliwości produkcyjnych, trans-
portowych, zakupowych i przede wszystkim 
zdolności ludzkie, wygrały z szybkością roz-
przestrzeniania się epidemii koronawirusa 
w Polsce. W tej sytuacji to właśnie pojedynczy 
Kowalski decyduje o tempie rozwoju epidemii, 
pozostając w domu, unikając skupisk, spotkań 

towarzyskich, korzystania z placów zabaw, 
nawet wtedy, gdy jest piękna pogoda. Dopiero 
potem możemy mówić o zaangażowaniu in-
nych, czyli o rządzie, samorządzie, służbach 
sanitarnych, medycznych i mundurowych. Ze 
swojej strony pragnę Państwa poinformować, 
że wraz z moim urzędniczym zespołem od 
pierwszego dnia kryzysu podjęliśmy cały szereg 
działań. Utworzyliśmy specjalny serwis infor-
macyjny na głównej stronie miasta, jako jedni 
z pierwszych w regionie zaczęliśmy ograniczać 
funkcjonowanie placówek publicznych, by li-
kwidować potencjalnie niebezpieczne skupiska 
ludzi. Uruchomiliśmy infolinię dla seniorów, 
pogotowie psychologiczne dla osób przeby-
wających w przymusowej kwarantannie, wraz 
z organizacjami pozarządowymi rozpoczęliśmy 
akcje społecznego wolontariatu dowozu zaku-
pów osobom starszym. Zainicjowaliśmy akcję 
wspierania lokalnych przedsiębiorców i restau-
racji świadczących usługi na telefon. Powoła-
liśmy również zespół prawno-� nansowy, który 
analizuje możliwości wsparcia przez urząd 
miasta lokalnych przedsiębiorców w zakresie 

ratalnych rozliczeń należności i wprowadze-
nia ewentualnych ulg. A z ostatnich naszych 
działań – podjęliśmy decyzje o monitoringu 
dronami naszego miasta w celu wykrywania 
skupisk ludzkich w przestrzeni publicznej. 
Dodatkowo, zarządzeniem prezydenta miasta, 
wprowadziłem zakaz korzystania z placów za-
baw i urządzeń rekreacyjnych, którego złama-
nie będzie podlegać karze grzywny. Wszystko 
po to, by razem z Państwem, każdym naszym 
wspólnym działaniem, zwiększać szansę na 
wygraną z czasem i tym samym z wirusem. 
Zapraszam do codziennego odwiedzania strony 
internetowej urzędu miasta pod adresem www.
siemianowice.pl. Proszę też o przekazywanie 
bieżących  informacji osobom starszym, np. 
dzwoniąc do nich, by czuli się bezpieczniej. 
O kluczowych zaleceniach i nakazach będziemy 
informowali przez plakaty umieszczane na 
klatkach schodowych oraz poprzez system 
SMS Ratusz. 

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

SAMODYSCYPLINA 
W TRUDNYCH CZASACH TO PODSTAWA

Z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych

 życzymy,

aby Zmartwychwstanie Chrystusa było dla nas wszystkich
źródłem niegasnącej nadziei, prawdziwej i szczerej radości,

siły do pokonywania trudności życia oraz motywacji, 
aby z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech ten tegoroczny czas, przypadający na szczególnie 
niełatwe dni, łączy nas i umacnia największą bliskością,

jaką daje wzajemność życzliwych,
pełnych miłości myśli i serc.

Prezydent Miasta
Siemianowice Śląskie

Rafał Piech

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Siemianowic Śląskich

Barbara Patyk-Płuciennik
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Już niebawem poznamy wykonawców kolejnych miejskich inwestycji 
zaplanowanych do realizacji w tym roku. W pierwszych dniach kwietnia 
mija bowiem termin otwarcia ofert złożonych w przetargach na: wykonanie 
termomodernizacji MDK Jordan, budowę boiska wielofunkcyjnego na Nowym 
Świecie oraz adaptację pomieszczeń na pracownie kształcenia zawodowego.

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ

Inwestycja pod nazwą „Rozwój kompeten-
cji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy 
uczniów techników i zasadniczych szkół 
zawodowych Siemianowic Śląskich – etap II” 
będzie realizowana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego 2014-2020 w systemie zaprojektuj 
– wybuduj. Zadanie będzie dotyczyło trzech 
siemianowickich placówek oświatowych: 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych (ZSOiZ) przy ul. W. Budryka 2, 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) 
„Cogito” przy ul. Matejki 5 i Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) 
„Meritum” przy ul. Katowickiej 1.

W każdej ze szkół zostaną przeprowa-
dzone niezbędne prace budowlane na po-
trzebę przygotowania odpowiednich sal 
przeznaczonych na pracownie kształcenia 
zawodowego. I tak, w ZSOiZ na parterze 
trzy pomieszczenia zaadaptowane zostaną 
na pracownie warsztatów szkolnych z za-

instalowaniem wybranych maszyn i urzą-
dzeń, w przyziemiu jedna sala zajęć zostanie 
zaadaptowana na pracownię technologii, 
a na 2. piętrze dwa pomieszczenia zostaną 
zaadaptowane na pracownię rysunku tech-
nicznego - dla zawodów ślusarz i mechanik 
monter maszyn i urządzeń. Z kolei w ZSP 
„Cogito” na parterze zaadaptowane zostanie 
pomieszczenie na pracownię cukierniczą, 
a na 3. piętrze zaadaptowane zostaną dwie 
sale zajęć na pracownię językową i pracownię 

multimedialną dla zawodu technik reklamy. 
Natomiast w ZSTiO „Meritum” na 1. piętrze 
zaadaptowane zostaną dwie sale zajęć na 
pracownię lokalnych sieci komputerowych 
oraz pracownię ekonomiczną.

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej: XII. 
Infrastruktura edukacyjna, działania: 12.2 Infra-
struktura kształcenia zawodowego, poddziałania: 
12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

ADRIAN MERTA

NA FINISZU
To zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, a zakres prac budowla-
nych będzie obejmował:

- budowę boiska z nawierzchnią poliuretanową,
- budowę drenażu i odwodnienia boiska do 

studni chłonnej,
- montaż piłkochwytów,
- wykonanie zagospodarowania terenu: 

opaski wokół boiska, montażu urządzeń 
małej architektury (ławki, kosze na śmieci, 
stojaki rowerowe, tablica informacyjna itp.), 
trawników z uporządkowaniem zieleni. 
    ADRIAN MERTA

MDK JORDAN

DRÓG I CHODNIKÓW

KOMPLEKSOWA 
TERMOMODERNIZACJA

BUDOWA I MODERNIZACJA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Przy ul. Kasprzaka powstaje nowy chodnik.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

PRZETARGI NA NOWE INWESTYCJE

Wraz z cieplejszą aurą rozpoczęły się prace roz-
biórkowe i przygotowawcze na ulicy Sobieskiego, 
gdzie na całym odcinku zostanie wymieniona 
nawierzchnia. Zakres robót obejmie m.in. fre-
zowanie istniejących nawierzchni, wykonanie lub 
uzupełnienie podbudowy z kruszywa, zabudo-
wanie bądź regulację krawężników drogowych 
i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni 
z asfaltobetonu. Zostanie również dokonana re-
gulacja włazów, wpustów deszczowych, skrzynek 
na zasuwach wodociągowych czy gazowych. 

Również przy ulicy Staszica pojawili się drogowcy. 
Tam - na odcinku od ul. Jana Pawła II do wiaduktu 
i od wiaduktu do ronda z „kulami” - zostanie 
wykonany podobny zakres prac. Całość będzie 
kosztowała  2 080 000 złotych.

Przy ul. Obrońców Warszawy powstanie 8  
nowych miejsc postojowych (realizacja projektów 
z Budżetu Obywatelskiego). Ruszyły również 
prace przy budowie nowych chodników przy 
ulicach: Zachodniej oraz Kasprzaka. Tam zo-
staną wykonane m.in. roboty rozbiórkowe na-

wierzchni chodników, obrzeży oraz krawężników 
drogowych, zostanie wykonana lub uzupełniona 
podbudowa z kruszywa, zabudowa lub regulacja 
krawężników drogowych, zabudowanie obrzeży 
chodnikowych, wykonanie nowych nawierzchni 
chodnikowych z kostki betonowej. 

Całość prac związanych z nowymi chodnikami 
pochłonie 138 000 złotych. W kwietniu planowane 
jest rozpoczęcie remontów jezdni na ulicach: 
Jasnej, Wróbla, Kasztanowej, Klonowej.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W ramach prac związanych z modernizacją 
obiektu zostaną wykonane m.in.:
- remont strefy wejścia, 
- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
ścian podziemia z ociepleniem,
- docieplenie ścian nadziemia wraz z robota-
mi wykończeniowymi,
- roboty w zakresie instalacji c.o.,

- wykonanie wentylacji mechanicznej, 
- wykonanie drenażu opaskowego, 
- wymianę opraw oświetleniowych na oprawy 
typu LED 3,
- ocieplenie połaci dachu z pokryciem.

ADRIAN MERTA

NA NOWYM ŚWIECIE
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INWESTYCJE
KOLEJNE Z DOFINANSOWANIEM

4mln zł 
niemal tyle 

wyniesie 
dofinansowanie 

łącznie

- Projekt pn. „Słoneczna Gmina  - 
montaż instalacji fotowoltaicznych 
w infrastrukturze publicznej” – do-
finansowanie: 1 725 000 zł

Celem głównym projektu jest: wytwarzanie 
energii ze źródeł odnawialnych dla potrzeb bu-
dynków użyteczności publicznej, znajdujących 
się na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 
Inwestycja dotyczy budowy nowych instalacji 
wykorzystujących OZE. Projekt polega na do-
stawie, montażu i  instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach użyteczności publicznej: Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, 
Szkoła Podstawowa nr 6, II Liceum Ogólno-
kształcące,  Zespół Szkół Specjalnych, Żłobek 
Miejski, MDK im. H. Jordana. 

Całkowita wartość projektu: 
2 029 412 zł

W lutym tego roku Wydział Rozwoju Urzędu Miasta złożył wnioski do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie 6 pro-
jektów w ramach realizowanych tam programów: Metropolitalnego Funduszu Solidarności oraz Programu działań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji w roku 2020.  W połowie marca Zgromadzenie Metropolii ogłosiło listę zakwalifikowanych projektów, wśród których znalazły 
się wszystkie zgłoszone przez siemianowicki magistrat. 

- Projekt pn. „Miasto dostępne - poprawa 
jakości infrastruktury dla mieszkańców cz. 1” – 
dofinansowanie: 722 500 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie dźwigu osobowego 
w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (ul. Jana 
Pawła II  10) wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostawa 
i montaż dźwigu osobowego przy wiadukcie w centrum Sie-
mianowic Śląskich (ul. Staszica).

Całkowita wartość Projektu: 850 000 zł

- Projekt pn. „Wykonanie termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej - dokumen-
tacje techniczne” – dofinansowanie: 148 750 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumenta-
cji technicznych (audyty energetyczne, projekty budow-
lane, projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie) na 
potrzeby późniejszego wykonania głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej w zaso-
bie Miasta Siemianowice Śląskie. Dokumentacje technicz-
ne zostaną sporządzone dla następujących obiektów: 
- Zespół Przedszkolny nr 1 przy ul. Niepodległości 49,

- Przedszkole nr 9 przy ul. Okrężnej 17,
- Przedszkole nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3,
- Przedszkole nr 16 przy ul. Stawowej 22,
- Przedszkole nr 20 przy ul. Hermana Wróbla 11.
Całkowita wartość projektu: 175 000 zł

- Projekt pn. „Poprawa efektywności ener-
getycznej w budynkach będących własnością 
miasta Siemianowice Śląskie – ETAP 2” –  
dofinansowanie: 98 543 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 
w 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących wła-
snością Miasta Siemianowice Śląskie, położonych przy ulicach 
Kołłątaja oraz Żwirki i Wigury. W ramach prac przewiduje się 
m.in. docieplenie elewacji (do głębokości fundamentów), 
docieplenie dachu budynków (dodatkowo docieplenie stropu 
w obrębie poddasza). Ponadto przewidziano wymianę zużytej 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie nowego 
pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej wraz z odwod-
nieniem oraz izolację pionową ścian fundamentowych do 
wysokości cokołu z odtworzeniem opaski budynków.

Całkowita wartość projektu: 1 970 879 zł

- Projekt pn. „Dostępna edukacja - wsparcie 
wczesnoszkolnych form edukacji w mieście 
Siemianowice Śląskie” –  
dofinansowanie: 178 000 zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Przedszkola nr 15 przy 
ul. Grunwaldzkiej 10 w Siemianowicach Śląskich o pomieszczenia 
konieczne dla zapewnienia 50 dodatkowych miejsc przedszkol-
nych. Do istniejącego budynku zostanie dobudowana nowa część 
składająca się z dwóch sal bawialnych, niezbędnego zaplecza 
i sanitariatów. Nowy budynek zostanie przyłączony do starej 
części, dla której zaplanowano niezbędne prace adaptacyjne. 
Do nowych pomieszczeń w ramach projektu zostanie zakupione 
niezbędne wyposażenie, takie jak regały, stoliki, leżaki i pościel. 
W dobudowanej części przedszkola zostaną utworzone dwa 
oddziały dla dzieci w wieku 3-4 lat.

Całkowita wartość projektu: 2 126 424 zł
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- Projekt pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej 
(MDK im. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich)” – dofinansowanie: 1 275 000 zł
Przetarg na ten projekt rozstrzygnie się na początku kwietnia, o czym piszemy na stronie czwartej. 
Całkowita wartość projektu: 1 500 000 zł

W RAMACH METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI 

W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ 
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

1

2

1 2

3 4

Zadania zostaną sfinansowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

Zadania zostaną sfinansowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Koronawirus wstrzymuje rozpoczęcie prac, 
ale termin ich zakończenia na razie nie jest 
zagrożony 

Pod koniec stycznia br. szpital miejski ogłosił 
przetarg na realizajcję projektu pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków Szpi-
tala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
z wykorzystaniem instalacji OZE*”. 

Innymi słowy, drugi budynek szpitala czeka 
niebawem termomodernizacja, wymiana okien, 
montaż instalacji fotowoltaicznej, a także 

TERMOMODERNIZACJA,  FOTOWOLTAIKA 
I NOWE OKNA   W SZPITALU MIEJSKIM

modernizacja instalacji centralnego ogrze-
wania. Czeka, ponieważ, z uwagi na ogłoszony 
w kraju stan epidemii, prace zostały przesunięte 
w czasie. - Ze względów bezpieczeństwa nie 
chcemy wpuszczać na teren szpitala dwudzie-
stoosobowej ekipy pracowników - informuje 
administracja szpitala. 

Wartość projektu to ponad trzy miliony 
złotych. Szpital może jednak liczyć na dofi-
nansowanie ze środków europejskich w wy-
sokości ponad dwóch i pół miliona złotych. 

Planowany termin zakończenia modernizacji, 
która w efekcie ma ograniczyć straty energii 
związanej z ogrzewaniem budynku, a także - co 
istotne - poprawić jakość powietrza na terenie 
miasta, to sierpień 2021 r. Jak zapewnia szpital, 
na chwilę obecną, termin ten nie jest zagrożony.

Inwestycja będzie realizowana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
*OZE - odnawialne źródła energii.

Trwają nasadzenia nowego drzewostanu w mi-
chałkowickim Parku Ludowym. Docelowo bę-
dzie tam rosło 2500 nowych drzew (m.in. lipa 
drobnolistna, dąb szczypułkowy, buk pospolity, 
grab pospolity, klon jawor, jarząb, śliwa wiśnio-
wa czy głóg szkarłatny). Wszystko w ramach 
rewitalizacji tego kolejnego - niebawem po-
nownie  atrakcyjnego - punktu na zielonej 
mapie naszego miasta. Przypomnijmy, że od 
ubiegłego roku trwają tam prace mające na celu 
przywrócenie dawnego blasku tego miejsca. 
Do tej pory pojawiły się już nowe alejki z mine-
ralnym podłożem, została zasiana trawa, oraz 
zamontowano elementy małej architektury 
czyli kosze na śmieci i ławki. Ponadto, gdyby 
nie koronawirus, młodzież już teraz mogłaby 

PARK LUDOWY Z KAŻDYM 
DNIEM PIĘKNIEJSZY 
POMÓŻMY MU ODZYSKAĆ BLASK,  
NIE WYSYPUJĄC TAM ŚMIECI

korzystać (wspomagając się smartfonem) 
z gry terenowo-rozrywkowo-edukacyjnej. 

Finalnie, w ramach prac rewitalizacyjnych 
Parku Ludowego, zostaną usunięte wykroty, 
samosiewy, zanieczyszczenia. Nastąpi też 
wycinka sanitarna i techniczna wybranych 
drzew, a w ramach uzupełnień tzw. „zielonych”, 
zostanie również nasadzonych 5000 różnego 
rodzaju krzewów, krzewinek i bylin.
- Punktem kulminacyjnym prac będzie zaada-
ptowanie dawnego basenu, który całkowicie 
zarósł drzewami, na kwietną łąkę – mówi Agata 
Stryha z wydziału gospodarki komunalnej UM 
Siemianowice Śląskie.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Niestety, jako że teren ten od dłuższego 
czasu sprawiał wrażenie zaniedbanego, 
niektórzy mieszkańcy zaczęli go traktować 
jako miejsce, w którym można się pozbyć 
niepotrzebnych rzeczy. Dlatego obszar 
parku, wraz z urzędnikami, patrolują strażnicy 
miejscy, którzy starają się wyperswadować 
naganne postępowanie, zanieczyszczającym 
go. Z czasem w tych działaniach wspomoże 
ich system monitoringu miejskiego, 
do którego park zostanie przyłączony.  
- Chcielibyśmy w tym miejscu zaapelować do 
mieszkańców, aby, podobnie jak inne zielone 
zakątki naszego miasta, tak i ten traktowali 
jako swój, w którym mogą się zrelaksować 
– mówi Anna Łysko-Witkowska z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej.

ROWERY MIEJSKIE POJAWIĄ SIĘ  ZGODNIE Z UMOWĄ,  
ALE CZY BĘDZIEMY MOGLI Z NICH SKORZYSTAĆ?

W związku z epidemią koronawirusa i wpro-
wadzanym przez rząd coraz to większymi 
obostrzeniami trudno obecnie przewidzieć, 
jak będzie wyglądało korzystanie z Siemiano-
wickiego Roweru Miejskiego, który zgodnie 
z umową od 1 kwietnia do 30 października, ma 
być dostępny dla mieszkańców.

W przesłanym przez firmę Nextbike (opera-
tora zarządzającego rowerami) oświadczeniu 
czytamy, że wszystkie rowery systemu Siemia-
nowicki Rower Miejski podlegają dezynfekcji 

— zarówno po wyprodukowaniu, jak i w trakcie 
relokacji rowerów lub czynności serwisowych. 
Dezynfekcja jest wykonywana ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów takich, jak uchwyt 
kierownicy, manetka, przerzutki, zacisk sztycy 
siodła — czyli elementów, z którymi użytkownik 
może mieć bezpośrednią styczność.

Wątpliwe jest, czy sytuacja pozwoli nam na 
korzystanie z systemu w najbliższym czasie 
w celach rekreacyjnych. Jeśli jednak zaistnieje 
konieczność (np. wyprawa do apteki), warto 

zaopatrzyć się w podręczną butelkę z środkiem 
dezynfekującym i przy każdym wypożyczeniu, 
przetrzeć najczęściej dotykane elementy.

Przypomnijmy, dostępnych będzie 12 stacji. 
W tym roku nowa stacja wypożyczeń powstała 
na ulicy Wyzwolenia.

O możliwości korzystania z roweru będziemy 
Państwa informować na bieżąco, za pośrednic-
twem strony internetowej www.siemianowice.pl 
oraz mediów społecznościowych.

SZYMON DUCZEK
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KORONAWIRUS KOMUNIKATY, 
INFORMACJE I ZALECENIA

POLICJA OSTRZEGA  
PRZED OSZUSTAMI 
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ 
KORONAWIRUSA
Po odnotowaniu w Polsce pierwszych zachorowań na 
koronawirusa, policjanci otrzymali sygnały o przypad-
kach oszustw z tym związanych. W sieci pojawiły się 
oferty sprzedaży środków m.in. amuletów czy cudow-
nych herbatek, które mają rzekomo uchronić przed 
zachorowaniem na koronawirusa, lub też w przypadku 
zarażenia - spowodować cudowne ozdrowienie. Pro-
blem dotyczy nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale 
i podszywania się pod służby sanitarne, Ministerstwo 
Zdrowia oraz inne instytucje i organizacje, które walczą 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Odnotowano 
przypadki nieuczciwych ofert i rozpowszechniania, nie 
tylko w internecie nieprawdziwych informacji, dotyczą-
cych właśnie ewentualnych metod leczenia tego wirusa.

Policjanci przestrzegają przed tego typu oszustami. 
Nie dajmy się zwieść, nie kupujmy cudownych środków, 
mających nas rzekomo uchronić przed zachorowaniem 
na koronawirusa, czy nagle uzdrowić. Nie wpuszczajmy 
też takich osób do swoich domów i o każdym tego typu 
przypadku informujmy Policję.

SERWIS KM POLICJI

Na dzień zamknięcia gazety (25 marca), w naszym mieście, nie 
potwierdzono żadnego przypadku zarażenia wirusem Covig-19, 
nikt nie jest obecnie hospitalizowany, w kwarantannie znajduje 
się 117 osób, objętych nadzorem epidemiologicznym jest 89 
osób. Taki stan jest oczywiście dynamiczny i wkrótce zmieni 
się na gorsze, o tym jednak jak bardzo, zadecydujemy my sami, 
stosując się lub ignorując zalecenia i nakazy wydawane przez 
służby epidemiologiczne, ministerstwa i samorządy.  

Do kluczowych zaleceń należy: 
 przebywanie w domu, w szczególności osób objętych 

kwarantanną, *
 rezygnacja ze spotkań towarzyskich, w tym rodzinnych 

(urodziny, imieniny itp.) w domach i w przestrzeni otwartej
 całkowity zakaz przebywania na placach zabaw i korzystania 

z urządzeń rekreacyjnych podlegający, w przypadku złamania, 
karze grzywny w wysokości 500 zł (wirus żyje do trzech dni 
na powierzchniach plastikowych i metalowych, dziecko może 
samo nie zachorować, ale zarazić rodziców i dziadków w domu)

 unikanie płatności gotówką,
 częste mycie rąk mydłem ciepłą wodą z mydłem przez 

30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i nosa,
 unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych, w szcze-

gólności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które 
cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności

 utrzymywanie aktywnego i zdrowego trybu życia w wa-
runkach domowych,

 regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych,
 niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach 

publicznych, centrach handlowych itp.) z jednoczesnym 
wyłączeniem tych urządzeń przez gospodarzy tych obiektów

 załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, 
osobistych) w miarę możliwości telefonicznie lub drogą 
elektroniczną (mail, telekonferencja),

 noszenie maseczek wyłącznie w przypadku osób cho-
rych, które kaszlą i kichają (maseczka pozwala ograniczyć 
rozpowszechnianie się wirusa, a zdrowe osoby nie powinny 
nosić maseczek).

* złamanie obowiązku kwarantanny domowej jest karane 
mandatem 500 zł oraz grzywną do 5000 złotych i ewen-
tualną karą pozbawienia wolności do 1 roku.

KOMUNIKATY PREZYDENTA 
I AKTUALNOŚCI
Zawsze aktualne informacje miejskie związane z bieżącą 
sytuacją epidemiologiczną, sprawami społecznymi, pracą 
urzędów i instytucji znajdziecie Państwo na głównej stronie 
internetowej urzędu miasta: www.siemianowice.pl w za-
kładka (baner po lewej) Koronawirus. Kluczowe komunikaty 
publikowane są też w formie drukowanej i kolportowane na 
klatkach schodowych. Aktualnie wiążące informacje na temat 
funkcjonowania instytucji miejskich zamieszczamy poniżej.

 Urząd Miasta przy ul. Jana Pawła II 1, 10 oraz ul. Michałkowickiej 
105 – zawieszona obsługa bezpośrednia do odwołania. Wyjątki 
związane z wcześniej umówioną wizytą w UM, znajdują się pod 
adresem: www.bitly.com/um-korona2

 Żłobki, przedszkola i szkoły – zamknięte do odwołania. 
 Placówki kulturalne, muzeum, MDK – zamknięte do odwołania.
 Zajęcia rehabilitacji dziennej, świetlic środowiskowych – 
zawieszone do odwołania.

  Szpital Miejski – odwiedziny chorych całkowicie zawieszone 
do odwołania.

PIERWSZA POMOC I INFORMACJA
W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą 

przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy 
kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności 
skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Katowicach: telefony alarmowe: 698 498 030, 660 
686 917, 504 559 608

Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną 
podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się 
także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska 
koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, 
Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, 
Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).

Jak postępować w wypadku podejrzenia zachorowania można 
dowiedzieć się także na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus 
lub na całodobowej infolinii: 800-190-590      PIOTR KOCHANEK

Telefony alarmowe do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczej  w Katowicach dotyczące koronawirusa:  698 498 030  I    660 686 917   |    504 559 608
AKTUALNOŚCI Z MIASTA : www.siemianowice.pl/koronawirus/



03/20208

Z inicjatywy Prezydenta Miasta, redakcja na-
szego portalu i gazety samorządowej Głos 
Miasta uruchomiła właśnie internetowy katalog 
lokalnych firm, oferujących swoje usługi lub 
zakupy z dowozem do domu. Publikujemy 
wpierw listę zweryfikowanych telefonicznie 
punktów gastronomicznych oferujących dowóz 
obiadów na telefon.

Zapraszamy siemianowickich przedsiębior-
ców, którzy świadczą swoje usługi caterin-
gowe lub prowadzą sprzedaż internetową 
z dowozem pod wskazany adres do kontaktu 
pod adresem rzecznik@um.siemianowice.pl

Siemianowice Na Telefon - BRANŻA GASTRO 
- lista lokali gastronomicznych dowożących 
dania na telefon

Nazwa: Bar Bistro
Oferta: obiady domowe
Telefon: 537 337 735
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka
Godziny pracy: pon. - niedz.  10.00 - 17.00

Nazwa: Restauracja Stokrotka
Oferta: obiady domowe
Telefon: 696 155 159, 32 400 94 58
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka
Godziny pracy: pon. - niedz.  12.00 - 18.00

Nazwa: Restauracja La Mirage
Oferta: obiady domowe
Telefon: 601 470 493
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka
Godziny pracy: pon. - niedz. 12.00 - 18.00

Nazwa: Restauracja Gardena
Oferta: obiady domowe
Telefon:  32 765 61 48
Aktualne menu:  www.pyszne.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza
Godziny pracy: pon. - niedz. 11.00 - 18.45

Nazwa: Bistro Smakuś
Oferta: obiady domowe
Telefon: 506 635 727
Aktualne menu: 
facebook.com Bistro Smakuś
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - pt. 11.00 - 18.00,  
sob. - niedz. 11.00 - 16.00

Nazwa: Bistro na Powstańców
Oferta: obiady domowe
Telefon: 574 817 641
Aktualne menu:  facebook.com Bistro na 
Powstańców
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - pt. 12.00 - 16.00, sob. 
- niedz. 12.00 - 15.00

Nazwa: Restauracja U Marka
Oferta: obiady domowe
Telefon: 509 894 865
Aktualne menu:  www.pyszne.pl
Forma płatności: online, gotówka
Godziny pracy: pon. - niedz. 11.00 - 18.00

Nazwa: Kery Burger
Oferta: burgery 100% wołowiny
Telefon: 607 530 102
Aktualne menu:   facebook.com Kery Burger
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - sob. 12.30 - 22.00, 
niedz. 14.00 - 22.00

Nazwa: Sztajger Klub
Oferta: burgery 100% wołowiny
Telefon: 575 106 677
Aktualne menu:  telefonicznie
Forma płatności: gotówka
Godziny pracy: pon. - niedz. 15.00 - 22.00

Nazwa: Pizzeria Pollo
Oferta: pizza, makarony z pieca
Telefon: 32 765 98 00
Aktualne menu: www.pollopizza.pl
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - sob. 11.00 - 22.00 
niedz. 13.00 - 22.00

Nazwa: Pizzeria Toscana
Oferta: pizza, zestawy obiadowe
Telefon: 32 765 77 77
Aktualne menu: www.pyszne.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - niedz. 11.00 - 20.00

Nazwa: Pizzeria da Grasso
Oferta: pizza
Telefon: 501 502 737
Aktualne menu: www.dagrasso.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - czw. 11.00 - 22.00, 
sob. 11.00 - 0.00

Nazwa: Pizzeria Domena
Oferta: pizza
Telefon: 32 200 04 11
Aktualne menu: www.pizzeria-domena.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - sob. 15.00 - 22.00, 
niedz. 13.00 - 22.00

Nazwa: Pizzeria Szyb Północny
Oferta: pizza
Telefon: 530 764 011
Aktualne menu: www.pyszne.pl / FB Pizzeria 
Szyb Pólnocny
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - Śr 17.00 - 21.15, czw. 14.00 - 
21.15, pt. - sob. 14.00 - 22.15, niedz. 14.00 - 21.15

Nazwa: Kebab u Czarnego
Oferta: kebab
Telefon: 500 491 780
Aktualne menu: www.kebab-u-czarnego.skubacz.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - czw. 12.00 - 22.00, pt. 
- sob. 12.00 - 23.00, niedz. 14.00 - 22.00 

Nazwa: Pizzeria Calypso
Oferta: pizza, zestawy obiadowe, zapiekanki, 
hamburgery
Telefon: 32 251 10 38
Aktualne menu: www.pyszne.pl / www.
calypsopizzeria.pl / FB Pizzeria Calypso
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. - sob. 12.00 - 22.00, 
niedz. 13.00 - 22.00

Nazwa: Chleb Śląski
Usługa: tradycyjny i naturalny chleb śląski 
z dowozem do domu  
Telefon: 511 255 139
Internet: FB Chleb Śląski

RUSZYŁA AKCJA:  
SIEMIANOWICE NA TELEFON - 
ZAMÓW DO DOMU JEDZENIE I NIE TYLKO

Nazwa: Foodtrack Żrepandog
Usługa:  30 centymetrowe HOT DOGI  
dowóz na terenie Siemianowic Śl. gratis 
Telefon: 696 488 496, 792 695 444
Internet: FB Chleb Śląski

Siemianowice Na Telefon -  
OBSŁUGA DOMU i FIRM

Nazwa: Gaz z 1-Maja
Usługa: dostawa butli gazowych  
do domu i firmy
Telefon: 516 670 415

Nazwa: „Voltner” -  
usługi elektryczne  
od A do Z
Usługa: awarie 24h Siemianowice Śląskie 
i okolice 
Telefon: 511 084 154
Internet: https://oferia.pl/wykonawca/volt-
ner-a-z/771350

Nazwa: Because IT’s easy Marek Grzękowicz
Usługa: zdalne wsparcie informatyczne, 
odbiór sprzętu komputerowego od klienta
wraz z jego dostawą po naprawie
Telefon: 791  747 847
Internet: www.serwis-komputerowy.katowice.pl

Nazwa: MMJ
Usługa: światłowodowy internet i cyfrowa TV, 
na hasło: Głos Miasta, bez opłaty instalacji,
umowa krótkoterminowa na 6 msc. z bonu-
sami jak na 24 msc.
Telefon: 32 750 20 00, 507 607 460
Internet: www.mmj.pl

OPRACOWAŁ: PIOTR KOCHANEK
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W związku z trudną sytuacją w kraju, spo-
wodowaną pandemią koronawirusa, wiele 
dziedzin życia codziennego w mniejszym 
bądź większym stopniu uległo komplikacji. 
W obliczu tej sytuacji bardzo ważny jest 
kontakt z dziećmi, szczere rozmowy na 
temat tego, co dzieje się wokół nas.

JAK OPIEKOWAĆ I BAWIĆ SIĘ Z DZIECKIEM?
To będzie intensywny domowy czas, a biorąc 
pod uwagę temperamenty dzieci, może być 
wyzwaniem, które niesie zarówno trudności,  
jak i szansę na zmianę na lepsze.   

Dzieci lubią przewidywalność - bez ram i ry-
tuałów, którymi są dla nich godziny w przed-
szkolach i szkołach, zabawy z kolegami oraz 
obowiązki – mogą czuć się zagubione. Po po-
czątkowej euforii związanej z brakiem dotych-
czasowych, często obciążających obowiązków, 
może pojawić się u nich niezadowolenie, znu-
dzenie, a nawet złość. Aby ułatwić nam wszyst-
kim odnalezienie się w nowej sytuacji, dobrze 
jest ustalić z dziećmi stały harmonogram dnia, 
uwzględniający wszystkie ważne sfery naszego 
życia: relacje rodzinne i ze znajomymi, hobby, 
zdrowie fizyczne, naukę i rozwój umysłowy, 
rozrywkę i relaks, a także obowiązki domowe.

Ważne jest, aby nie pozostawiać dzieci zbyt 
długo samym sobie. Potrzebują one naszej 
uwagi i czasu. Wytłumaczmy dzieciom, dlacze-
go muszą zostać w domu. Jasne postawienie 
sprawy  uspokoi je. Planując aktywność, warto 
pamiętać, że w zależności od wieku dzieci są 
w stanie skupić się na jednej rzeczy tylko przez 
pewien czas. Trzy- lub czterolatki będą bawić 
się jedną zabawką ok. 10–15 minut. Pięcio- 

i sześciolatki nieco dłużej. Starsze dzieci, gdy 
wciągną się w jakiś temat czy zabawę są w sta-
nie pracować przez 40 minut . Po tym czasie 
potrzebują przerwy przed nową aktywnością. 

W tym okresie dzieci spędzą zapewne przed 
monitorem trochę więcej czasu niż powinny. 
Specjaliści zalecają, aby dzieci do 3 roku życia 
w ogóle nie korzystały z urządzeń elektro-
nicznych. W grupie wiekowej od 3 do 7 lat 
dozwolone jest maksymalnie 30 minut dziennie. 
Z kolei dzieci w wieku 7 do 12 lat mogą spędzać 
przed monitorem lub telewizorem ok. 60 minut.

JEST TO CZAS, W KTÓRYM RODZICE MOGĄ 
ZACHĘCAĆ DZIECI DO WSPÓLNYCH CO-
DZIENNYCH ZAJĘĆ NP.:
l przygotowywać wspólnie posiłki,
l razem odkrywać nowe oblicza starych gier 

(gry planszowe, karty, warcaby, szachy),
l rozwijać kreatywność dziecka poprzez 

ciekawe zabawy plastyczne, artystyczne, 
muzyczne,

l czytać książki, bajki, komiksy,
l oglądać pasma dla dzieci w TV lub filmy 

dokumentalne na platformach vod,
l uczyć się - wykorzystując to, że wiele szkół 

i przedszkoli proponuje dzieciom różne 
zadania do wykonania,

l poszukać nowego hobby,
l zapewniać dzieciom porcję ruchu i świe-

żego powietrza, pamiętając o wybieraniu 
odpowiednich miejsc.

Na internetowych blogach o rodzicielstwie 
znajdziecie Państwo mnóstwo inspirujących 
pomysłów, jak urozmaicić czas swoim dzie-
ciom. Polecamy również opowiadanie stwo-

rzone przez kolumbijską psycholog – Manuelę 
Molinę Cruz, która pokazuje rodzicom jak 
rozmawiać z dzieckiem o obecnej sytuacji 
(https://www.medexpress.pl/uploads/files/
20200315-121750-dzieci-koronawirus-po-
radnik.pdf).

DODATKOWO JEŚLI MASZ W DOMU 
NASTOLATKA:
Upewnij się, że nastolatek nie przecenia swoich 
zdolności do poradzenia sobie z sytuacją za-
grożenia. Trzeba z nim omówić bardzo dokład-
nie zalecenia zdrowotne. Warto porozmawiać 
o jego zasobach, które pomogą mu przetrwać 
ten trudny czas
l Pamiętaj, że podczas korzystania z social-

mediów może on natknąć się na fake newsy, 
które przyjmie jako bezdyskusyjną prawdę. 
Rozmawiaj z nastolatkiem o prawdziwości 
docierających do niego informacji i ucz szu-
kania wiadomości w sprawdzonych źródłach.

l Przekieruj uwagę nastolatka. Badania po-
kazują, że nastolatki czują się lepiej, jeśli 
zaangażują się w inną działalność, np. po-
maganie potrzebującym.

Warto przeczytać: https://rodzice.fdds.pl/

JAK RADZIĆ SOBIE Z LĘKIEM (SWOIM 
I DZIECKA/NASTOLATKA)
Należy pamiętać, że dzieci, tak jak i dorośli, 
odczuwają lęk i niepokój związany z sytuacją 
pandemii. Słyszą różne informacje i doniesienia, 
ale przede wszystkim udziela im się niepokój 
odczuwany przez rodziców. Dlatego tak ważne 
jest aby dorośli oswoili również swój lęk. Aby 
uspokoić dziecko sami musimy być spokoj-

ni. Dzięki rozmowie i dostosowanej do wieku 
odpowiedzi na dziecięce pytania strach przed 
nieznanym stanie się mniejszy.

SAMI DOROŚLI POWINNI PAMIĘTAĆ ABY:
l rozmawiać o tym, co się teraz dzieje, tylko 

tyle, ile jest niezbędne i chronić siebie przed 
byciem cały czas zanurzonym w zagrożeniu 
oraz dbać o to, żeby dzieci nie uczestniczyły 
w tych rozmowach,

l rozgraniczyć to, na co mamy wpływ, od tego, 
na co nie mamy i skupić się na tym pierw-
szym,

l nie zamartwiać się tym, co się jeszcze 
nie wydarzyło,

l sprawdzać rzetelność źródeł informacji, 
omijając emocjonalne doniesienia,

l odwiedzać strony z informacjami nie czę-
ściej niż dwa razy dziennie; dbać o to, żeby 
dzieci nie słuchały cały czas nowych donie-
sień o pandemii, 

l unikać rozmów pogłębiających niepokój,
l angażować się w konkretne działania, 

aby odciągnąć się od myślenia o rze-
czach, na które nie ma się wpływu. To czas 
który można wykorzystać na zrobienie 
porządków, czytanie książek, nauczenie 
się czegoś nowego czy właśnie zabawę 
z dziećmi,

l dużo rozmawiać z bliskimi, znajomymi na 
różne tematy – dzwońmy do siebie!

l miło spędzać czas – śmiech i wygłupy roz-
ładowują napięcie i u dzieci, i u dorosłych.

EWA BANDAŁA, DYREKTOR PORADNII 
PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ 

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

JAK SPRAWIĆ BY LĘK ZWIĄZANY Z ZAGROŻENIEM 
NIE PRZYTŁOCZYŁ NASZYCH DZIECI I MŁODZIEŻ

SPRAWY SPOŁECZNE

Fundacja Piastun prowadziła kursy dla seniorów, uruchomiła 
salę rehabilitacyjną, wspiera również swoich podopiecznym, 
pomagając im pozyskiwać środki z 1% podatku. Siedzibę ma 
w Zabrzu, ale również oddział w Siemianowicach Śląskich. 

Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans działa w Siemiano-
wicach od kilku lat, jej wolontariusze pomagają na co dzień 
potrzebującym, którzy zmagają się ze swoimi chorobami 
i problemami. W obecnej trudnej dla wszystkich i nietypowej 
sytuacji od 16 marca uruchomili dodatkowo nowy projekt - 
pomagają robić zakupy potrzebującym starszym osobom.  
Projekt ,,Pogotowie Zakupowe dla Potrzebujących Samotnych 
Seniorów”, w ramach którego starsza osoba może skorzystać 
ze zrobienia zakupów w dwóch opcjach: 

1. Dostarczenie osobom starszym, samotnym zakupów do 
domu; raz w tygodniu wolontariusze przyjeżdżają po listę 
zakupów, pieniądze do takiej osoby i przywożą towar do domu.

2. Dostarczenie zakupów po wcześniejszym zamówieniu 
ich online w fundacji. Wymagane jest przekazanie środków na 
konto fundacji i wysłanie (np. mailem) listy zakupów i adresu 
dostawy. W tym celu zostało uruchomione specjalne subkonto:
nr 44 1050 0099 7651 1520 0000 0000 
Odbiorca Fundacja Piastun
tytuł przelewu: Pogotowie zakupowe Imię i Nazwisko, Sie-
mianowice.

Wszystkie prośby o pomoc zostaną rozpatrzone w jak 
najszybszym terminie, niemniej to Fundacja decyduje 

jaką prośbę o zakupach zrealizuje. Bezpośredni kontakt 
do osoby koordynującej akcję w Siemianowicach: Adam 
Klacka – wiceprezes Fundacji Piastun, tel.  668 569 099 
(wyłącznie w  godz. 16:30-19:00) mail: siemianowice@
fundacjapiastun.pl

Te i inne akcje fundacji nie byłyby możliwe bez wolontariu-
szy, więc ponawiamy również apel fundacji, która zaprasza 
wszystkie chętne osoby do współpracy. Ekipa Piastuna czeka 
na Ciebie!!!

Jednocześnie można również wesprzeć Fundację Piastun, 
przekazując 1% swojego podatku na jej cele statutowe. W za-
mian za przekazanie fundacja pomaga w rozliczeniu podatku, 
w obecnej sytuacji istnieje również możliwość pomocy zdalnej. 
Dane potrzebne do przekazania 1% KRS:0000292978. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie www.fundacjapiastun.pl 
oraz na profilu facebookowym fundacji. 

„POGOTOWIE ZAKUPOWE DLA POTRZEBUJĄCYCH I SAMOTNYCH SENIORÓW” PIASTUNA
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I Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Śniadeckiego

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

Profile klas:

 Klasa prawniczo-dziennikarska

 Klasa architektoniczno-urbanistyczna

 Klasa ścisła
   W roku szkolnym 2020/21 w klasa ścisła będzie    
    podzielona na dwie grupy profilowe:

–Grupa biologiczno-chemiczna:
–Grupa TIK (technologii informatyczno-komunikacyjnych)

 Klasa dwujęzyczna

Zespół Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących „MERITUM” 
im. Piotra Kołodzieja

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

Profile klas:

III Liceum Ogólnokształcące
 Klasa kompetencji przyszłości

Technikum nr 2
 Technik Mechatronik
 Technik Informatyk
 Technik rachunkowości

INNOWACJE
 Automatyka w nowoczesnym budownictwie
 E-sport

Zespół Szkół COGITO  
im. Zbigniewa Herberta 

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

Profile klas:

Technikum nr 1 ZS Cogito
 Technik hotelarstwa
 Technik żywienia i usług gastronomicznych
 Technik organizacji turystyki
 Technik reklamy
 Technik usług kelnerskich
 Technik technologii drewna

Branżowa Szkoła I Stopnia ZS Cogito
 Kucharz
 Cukiernik
 Piekarz
 Przetwórca mięsa

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

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

Profile klas:
 Sprzedawca
 Fryzjer
 Elektryk
 Elektromechanik | INNOWACJA Automatyk

    Klasa patronacka we współpracy z firmą REX-POL

 Mechanik-monter maszyn i urządzeń
    Klasa patronacka we współpracy z firmą ADIENT SEATING POLAND Sp. z o.o.

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych  
   w budownictwie
 Ślusarz | INNOWACJA Spawalnictwo

    Klasa patronacka we współpracy z firmą REX-POL

 Automatyk
 Magazynier-logistyk
 Operator obrabiarek skrawających
 KLASA WIELOZAWODOWA
lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, elektromechanik samochodowy;  branża mechaniczna: 
blacharz;  branża budowlana: dekarz; branża przemysłu mody: krawiec.

II Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Matejki

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

Profile klas:

 Klasa medialno-artystyczna

 Klasa medyczno-ratowniczo-przyrodnicza

 Klasa psychologiczno-językowa

 Klasa mediteranistyczna – NOWOŚĆ

V Liceum Ogólnokształcące  
z oddziałami sportowymi  
w Zespole Szkół Sportowych

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

Profile klas:

  Profil ogólnokształcący:
   Podczas edukacji na profilu ogólnokształcącym 
    realizowane są rozszerzenia:

- biologiczno-chemiczne
- humanistyczne
- matematyczno-geograficzny

  Profil ogólnokształcący sportowy:
Profil ogólnokształcący + program treningu 
 sportowego z następujących dyscyplin:
- pływanie  
- piłka siatkowa 
- piłka ręczna (dziewczęta).

www.superedukacja.siemianowice.pl
PEŁNĄ OFERTĘ ZNAJDZIESZ NA STRONIE INTERNETOWEJ

WYBIERZ  JEDNĄ  Z  SIEMIANOWICKICH  SZKÓŁ!
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GOSPODARKA

W kwietniu ubiegłego roku w Siemiano-
wicach Śląskich wystartował projekt pn. 
Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczo-
ści. Jest to przedsięwzięcie mające na 
celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
oraz samozatrudniania w mieście po-
przez obniżenie stopy bezrobocia. Jego 
głównym mechanizmem napędzającym 
jest aktywizacja ludzi bezrobotnych za-
mieszkujących obszary rewitalizowane 
na terenie Siemianowic Śląskich.

Idea ta kierowana jest do siemianowiczan 
którzy spełniają poniższe warunki:

- mają powyżej 50 roku życia,
- są osobami niepełnosprawnymi,
- są długotrwale bezrobotne,
- mają niskie kwalifikacje.

Na realizację projektu, który jest realizowany 
od kwietnia ubiegłego roku do lipca 2020 r., 
miasto otrzymało dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 
niemal miliona złotych. Ze środków tych bę-
dzie w tej edycji korzystać 15 osób.

- Uczestnikom projektu przyznane zo-
stały bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w wysokości 25 
tysięcy złotych – mówi Dorota Rus z Wy-
działu Rozwoju Miasta siemianowickiego 
magistratu. - Ponadto każdy z uczest-
ników mógł wnioskować o tzw. wsparcie 
pomostowe w wysokości 2 tysięcy złotych 
miesięcznie, przyznawane na pół roku, z moż-
liwością przedłużenia o kolejny rok – dodaje.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest 
to bardzo pomocne, szczególnie w przy-
padku osób, które rozpoczynają działalność, 
bowiem ta kwota pomaga opłacić wydatki 
związane z prowadzeniem firmy, takie jak 
np. ZUS, czynsz za lokal, paliwo. 

Obecnie wypłacono już częściowo 
transze podstawowego wsparcia pomo-
stowego, ale to nie wszystko, bowiem dla 
uczestników przygotowano również tzw. 
pomostowe wsparcie doradcze. 

- Będzie to polegało na tym, że każda 
chętna osoba, która będzie się borykała 
z jakimiś bieżącymi problemami w swojej 
działalności będzie mogła zwrócić się 
o bezpłatną poradę do doradcy zawo-
dowego, który pomoże jej ten problem 
rozwiązać – wyjaśnia Dorota Rus.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

O programie dowie-
działam się z Głosu 

Miasta. Tam znala-
złam telefon kon-
taktowy do osoby, 
która mi pomogła 

w kwestiach proce-
duralnych. Ja zajmuję się 

rozwiązaniami wspierającymi firmy oraz kadrę 
menedżerską w budowaniu efektywnych ze-
społów na zasadzie zewnętrznego HR Biznes 
Partnera. Ponadto świadczę usługi szkoleniowe 
z tematyki związanej z zarządzaniem zespołem 
oraz efektowności osobistej. Mój udział w pro-

Decyzję o przystą-
pieniu do projektu 
podjęłam sponta-
nicznie. Program 
skierowany był 

również do matek 
powracających na 

rynek pracy po przerwie związanej z ma-
cierzyństwem - a więc również do mnie. 
Profil działalności mojej firmy polega na 
usługach sprzątających w innych przed-
siębiorstwach. Program jak najbardziej 
spełnił moje oczekiwania - i to nie tylko 
pod względem finansowym - ale również 

Z wykształcenia jestem 
architektem wnętrz. Do 
swoich obowiązków 
podchodzę z olbrzy-
mią pasją i sumien-
nością. Od dłuższego 

czasu śledziłam projekty 
dotacji unijnych, szukając 

tego odpowiedniego dla siebie. Z góry bowiem 
zakładałam udział w takowym. Swoją ofertę kie-
ruję nie tylko do osób prywatnych, ale również 
do przedsiębiorstw i jednostek użyteczności 
publicznej. Działalność rozpoczęłam w maju 
ubiegłego roku, jednak projektowanie wnętrz jest 

gramie będzie się już właściwie powoli kończył, 
więc mogę sobie pozwolić na małe podsumo-
wanie. Program z pewnością zapewnił mi dobry 
start jako przedsiębiorcy. Dzięki otrzymanym 
środkom mogłam się skupić przede wszystkim 
na rozwijaniu firmy bez obciążenia psychicznego 
czy będę miała z czego zapłacić składki, zanim 
sama zacznę zarabiać. Nie ukrywam, że tego 
obawiałam się  najbardziej, planując uruchomie-
nie własnej działalności. Dotacja pozwoliła mi 
również na wynajem biura czy zakup sprzętu, 
którego bez takiego wsparcia, jeszcze dłu-
go bym nie kupiła, a to z pewnością zarówno 
ułatwia start, jak i buduje wizerunek w mojej 

branży. Środki  przeznaczyłam również na 
remont i adaptację pomieszczeń, stworzenie 
strony internetowej, zakup materiałów zwią-
zanych z prowadzoną działalnością oraz - co 
bardzo istotne - na promocję i reklamę. Zaś 
dzięki wsparciu pomostowemu sfinansowałam 
bieżące koszty działalności, czyli ZUS, paliwo 
czy usługi księgowe. Chciałabym w tym miejscu 
również zwrócić uwagę na przyjazne podejście 
urzędników w ramach Kuźni - pani Dorota Rus, 
która koordynuje ten program jest osobą bardzo 
doświadczoną i kompetentną. Zawsze mogłam 
liczyć na jej pomoc i wsparcie w tematach do-
tyczących projektu.

doradczym. W dosyć krótkim czasie udało 
mi się znaleźć dużą placówkę medyczną, 
dla której świadczę swoje usługi. To zapew-
nia stałe dochody. Oczywiście staram się 
dywersyfikować swoje przychody i dlatego 
zajmuję się również między innymi pra-
niem tapicerek. Dotację, jaką otrzymałam 
w ramach programu „Siemianowicka Kuźnia 
Przedsiębiorczości” przeznaczyłam na zakup 
środków oraz sprzętu niezbędnego w mojej 
firmie. Obecnie korzystam także ze wsparcia 
pomostowego. Muszę tutaj podkreślić, jak 
dużą pomoc, asystę i doradztwo dostałam 
od prowadzących ten projekt. Szczególnie 

chciałąbym podziękować pani Dorocie Rus, 
kierownictwu Wydziału Rozwoju Miasta oraz 
pozostałym członkom zespołu. Na każdym 
etapie mogłam się do nich zgłosić z prośbą 
o rozwiązanie bieżących problemów. Mo-
głam liczyć na pomoc w sprawdzeniu np. 
bieżących rozliczeń. Jeżeli mogłabym do-
radzić osobom, które chciałyby skorzystać, 
ale np. się wahają, to z czystym sumieniem 
powiem - nie ma czego się bać. Zaś pomoc, 
jaką otrzymamy w ramach takiej współpracy 
może być olbrzymim impulsem, który po-
pchnie naszą firmę do przodu.

ze mną nierozłącznie od czasu studiów. Jako że 
do swoich obowiązków podchodzę z olbrzymim 
zaangażowaniem, nie uznaję tzw. „półśrodków”, 
zatem praktycznie całą kwotę dotacji przezna-
czyłam na zakup profesjonalnego oprogramo-
wania, sprzętu komputerowego i wyposażenia 
biura. Ponadto zleciłam stworzenie strony inter-
netowej, która informowałaby i promowała moją 
działalność. Owszem, w ramach Siemianowickiej 
Kuźni Przedsiębiorczości korzystam ze wsparcia 
pomostowego, bowiem od samego początku 
zakładałam, że dzięki dotacji i temu wsparciu, 
uda mi się zarówno wystartować z projektami, 
jak również podołać wydatkom nieuniknionym 

(takim jak np. ZUS). O projekcie Kuźni dowie-
działam się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na 
szkoleniu „ABC przedsiębiorcy”. Nie ukrywam, że 
bez wsparcia ze strony projektu miałabym problem 
z utrzymaniem płynności finansowej. Szczególnie 
na początku prowadzenia działalności. Dlatego 
uważam, że pomoc i zaangażowanie pracowni-
ków Urzędu Miasta w realizacji tego programu 
jest spora i odczuwalna. Chociażby dlatego, że 
potrafili okiełznać „biurokrację”, dzięki czemu 
mogłam spokojnie rozwijać swoją działalność 
dla siemianowiczan i nie tylko.

OPRACOWANIE: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PROJEKTANTKA WNĘTRZ - 
PEŁNA ENTUZJAZMU I ZAANGAŻOWANIA
Dorota Viola, projektankta wnętrz

DECYZJĘ PODJĘŁAM SPONTANICZNIE, ALE NIE ŻAŁUJĘ
Agnieszka Koszlaga, właścicielka firmy sprzątającej

PROGRAM ZAPEWNIŁ MI DOBRY START JAKO PRZEDSIĘBORCY
Agata Piątek-Michalak, doradca HR/trener

SIEMIANOWICKA KUŹNIA  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPIERA 
SIEMIANOWICKICH BIZNESMENÓW 
W RÓŻNYCH BRANŻACH
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GOSPODARKA

GOSPODARKA

BANK ZAMIANY MIESZKAŃ 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
FUNKCJONUJE OD 21 MAJA 2015 R.

27 PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Bank tworzony jest na podstawie zgłoszeń 
osób zainteresowanych zamianą i prowa-
dzony jest w formie rejestru, który jest udo-
stępniony w biuletynie informacji publicznej 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Bank zamiany działa na zasadzie skrzynki 
kontaktowej dla najemców zainteresowanych 
zamianą lokalu mieszkalnego. Podstawowym 
zadaniem Banku Zamian Mieszkań jest sko-
jarzenie przez Wydział Gospodarki Lokalowej 
osób zainteresowanych zamianą lokalu ko-
munalnego. Wydział Gospodarki Lokalowej 
dokonywać będzie kojarzeń osób zaintere-
sowanych zamianą po złożeniu stosownego 
wniosku. Dopiero tak skojarzeni kontrahenci, 
w celu dokonania konkretnej zamiany, osobiście 
muszą złożyć wniosek o zamianę lokalu. Czyn-
ności w sprawie zamiany lokalu są wszczynane 
przez Wydział Gospodarki Lokalowej dopiero 
po złożeniu przez zainteresowanych najemców 
wniosków o zamianę.

Bank zamiany umożliwia dostosowanie 
wielkości lokalu do potrzeb mieszkaniowych 
najemcy, dostosowanie wysokości opłat za 
korzystanie z lokalu do możliwości � nanso-

wych najemcy, spłatę zadłużenia z tytułu opłat 
czynszowych za używanie lokalu w przypadku 
zamiany z najemcą deklarującym gotowość 
spłaty zadłużenia oraz uniknięcie postępowania 
sądowego i egzekucyjnego prowadzącego 
do eksmisji.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku o dobrowolną zamianę mieszkań jest 
posiadanie przez obie strony tytułu prawnego 
do zamienianego lokalu mieszkalnego, brak 
zaległości z tytułu czynszu lub w przypadku 
istnienia zadłużenia jego spłata przez drugą 

stronę oraz spełnienie warunków określo-
nych w Uchwale nr 167/2019 Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019r. 
z sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Siemianowice Śląskie.

O zamianę mieszkania można starać się 
poprzez wypełnienie i złożenie stosownego 
wniosku w Urzędzie Miejskim. Każda ze stron 
zamiany pobiera druk wniosku o dobrowolną 
zamianę mieszkań bezpośrednio w Urzędzie 
Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michał-
kowickiej 105 – pokój 12. Obie strony wypeł-
niają druk zgodnie z treścią w nim zawartą, 
potwierdzają dane dotyczące najmu lokalu 
w swojej administracji oraz dane dotyczące 
osób zameldowanych w mieszkaniu objętym 
zamianą w Wydziale Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta.

Warunkiem umieszczenia lokalu w Banku 
Zamiany Mieszkań jest złożenie wypełnionego 
formularza zgłoszenia oraz wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych oraz 
na publikację oferty na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

MARCIN CHODUKIEWICZ

Bank zamiany umożliwia dostosowanie wielkości lokalu do potrzeb mieszkaniowych najemcy

Ostatniego lutego zakończył się 
etap tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego, w którym miesz-
kańcy mogli zgłaszać swoje projekty 
inwestycyjne do realizacji w przy-
szłym roku. Do siemianowickiego 
magistratu wpłynęło łącznie 27 
wniosków, które zostały przekaza-
ne odpowiednim komórkom Urzędu 
Miasta celem ich wery� kacji pod 
kątem merytorycznej zgodności 
z regulaminem BO. Listę projek-
tów, które pozytywnie przejdą ten 
etap poznamy 13 kwietnia br. Później 
wnioskodawcy projektów, które zo-
stały odrzucone przez zespół opiniu-
jący będą mieli możliwość odwołania 
się od tej decyzji, dlatego też osta-
teczna lista projektów poddanych 
pod głosowanie mieszkańców będzie 
ogłoszona najpóźniej 11 maja.

ADRIAN MERTA

Kolejne etapy prac nad Budżetem Obywatelskim 
na 2021 rok:
1) Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów 
 – od 02.03.2020 r. do 10.04.2020 r.
2) Ogłoszenie zweryfikowanej listy projektów 
 – 13.04.2020 r.
3) Tryb odwoławczy od decyzji Zespołu 
 – od 14.04.2020 r. do 08.05.2020 r.
4) Ogłoszenie listy projektów poddanych pod 
 głosowanie – 11.05.2020 r.
5) Akcja promocyjno-informacyjna 
 – od 12.05.2020 r. do 22.05.2020 r.
6) Głosowanie mieszkańców 
 – od 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.
7) Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów 
 – do 30.06.2020 r.

Park Akcji i Reakcji, który został oddany do użytku w ubiegłym 
roku to przykład współpracy mieszkańców i władz samorządo-
wych podczas realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego.
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KULTURA

Jak wiadomo wiele ich zgromadził w swojej 
książce, zatytułowanej „Opowieści miasta 
z rybakiem w herbie”, czołowy piewca dziejów 
zwykłych i niezwykłych siemianowickiej ziemi, 
Antoni Halor. Książka, którą chcemy przygoto-

wać - mamy nadzieję - oprócz tych znanych 
już z pracy A. Halora, będzie zawierała-dzięki 
Państwa pomocy, czyli Państwa opowieściom - 
jeszcze nieznane podania, niesamowite historie, 
będzie uzupełniała o nowe elementy historie 

zamieszczone we wspomnianym, wcześniej-
szym wydawnictwie. 

Andrzej Sapkowski, którego bohater - Wiedź-
min zawładnął wyobraźnią młodych na całym 
świecie, powiedział: „Tylko w legendach może 
przetrwać to, co w naturze przetrwać nie może. 
Tylko legenda i mit, nie znają granic możliwości”. 
Serdecznie zapraszam Państwa do podzielenia sie 
ze mną znanymi Wam legendami, podaniami, nie-
zwykłymi gawędami, ktore zasłyszeliście od swojej 
„starki”, czy kogoś innego z kręgu rodziny lub zna-
jomych. Postaram się je jak najpiękniej przekazać, 

przytaczając oczywiście imię i nazwisko osoby, 
która podzieliła się owymi historiami. Planujemy, 
aby uroda zawartych w książce legend zyskała 
też zachwycające oko dopełnienie w barwnych 
ilustracjach - jednym słowem wspólnymi siłami 
możemy stworzyć ciekawy, baśniowy portret 
naszego miasta.  

Z niecierpliwością oczekuję na Państwa opowie-
ści. Dane kontaktowe uprzejmie proszę wysłać na 
adres: e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl lub 
przekazać, dzwoniąc na numer tel: 32 / 760 52 16.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ANNA SZANECKA
UR. 07.03.1920 – ZM. 12.11.2009
„Jak mnie pytano, skąd pochodzę, to zawsze mó-

wiłam, że z Siemianowic Śląskich” – tak odpowiada-
ła Anna Szanecka, bo chociaż urodziła się 7 marca 1920 
roku w Warszawie, większość swojego życia spędziła  
w Siemianowicach Śląskich. 

Miejska Biblioteka Publiczna istnieje w Siemianowicach Ślą-
skich od wielu lat, zajmując na kulturalnej mapie miasta zna-
czącą pozycję. Jest miejscem lubianym, chętnie odwiedzanym 
przez mieszkańców Siemianowic nie tylko, by wypożyczyć dobrą 
książkę, ale i poczytać prasę, obejrzeć wystawę, spotkać się  
z autorem, wziąć udział w warsztatach, a nawet poćwiczyć pilates. 

Z końcem 2019 roku pojawiła się grupa inicjatorów, któ-
rzy zawnioskowali o nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Siemianowicach Śląskich imienia Anny Szaneckiej. W wyniku 
tych działań 27 lutego Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu 
imienia Anny Szaneckiej siemianowickiej książnicy. 

W dniu 6 marca (w przeddzień 100. urodzin Pani Anny) w bi-
bliotece odbyła się uroczystość nadania imienia Anny Szaneckiej, 
na którą przybyło wielu znamienitych gości. Z nieukrywaną 

przyjemnością gościliśmy członków rodziny, począwszy od 
synów Pani Szaneckiej, jej wnuków, na prawnukach kończąc. 
Liczną reprezentację stanowili również wychowankowie Pani 
Anny. Ponadto swoją obecnością uroczystość uświetnili przed-
stawiciele władz miasta i wielu innych wybitnych gości . 

Po niezwykle ciepłych i ważnych przemowach ze strony 
rodziny, władz miasta oraz Pani Dyrektor Biblioteki, nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W części artystycz-
nej mogliśmy podziwiać występ dzieci uczęszczających do 
świetlicy Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana. 

Właśnie to miejsce było dla naszej patronki niezwykle ważne. 
To tam Pani Szanecka zostawiła swoje serce, będąc przez wiele 
lat związana z tą placówką. 

Za swoją działalność otrzymała Medal im. dr. Henryka Jordana, 
a 28 maja 1992 roku otrzymała tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Siemianowice Śląskie. Wychowankowie Pani Anny nie-
jednokrotnie podkreślali, jak mądrze potrafiła ich ukierunkować. 

Po części oficjalnej na gości czekał poczęstunek przy-
gotowany przez Zespół Szkół Cogito. Rozmowom 
i wspomnieniom nie było końca.

W dniu 7. marca w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego  
w Siemianowicach Śląskich zakończono obchody uroczystości 
Mszą Św. w setną rocznicę urodzin Pani Anny Szaneckiej, którą 
koncelebrował Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej Andrzej 
Iwanecki – także wychowanek Pani Anny Szaneckiej.

Osoby chcące bliżej przyjrzeć się działalności Pani Anny Szanec-
kiej zapraszamy do naszej galerii, gdzie można oglądać wystawę 
poświęconą sylwetce tej znakomitej siemianowiczanki. Zebrane 
na wystawie materiały pochodzą ze zbiorów rodziny i przyjaciół, 
biblioteki, MDK im. H. Jordana oraz Muzeum Miejskiego.

PATRYCJA SKOREK-BILCZYŃSKA

9 marca zakończył się nabór do Siemiano-
wickiej Rady Seniorów, która będzie działać 
na rzecz seniorów, ale nie tylko, w kadencji 
2020-2024. Zgłoszono 25 kandydatów. 
Wszyscy spełnili wymogi formalne i zakwa-
lifikowali się do kolejnego etapu - wyborów, 
zgodnie ze statutem SRS. Ze względu na 
obecną sytuację epidemiologiczną zwią-
zaną z zagrożeniem Coronawirusem SARS2 
i wymogiem restrykcyjnego przestrzegania 
izolacji, wybory nie odbędą się zgodnie 

z terminem wskazanym w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta. Jest to jednak sytu-
acja tymczasowa. Gdy władze sanitarne 
stwierdzą, że możemy wrócić do funkcjo-
nowania sprzed pandemii, wybory zostaną 
przeprowadzone. Obok, przedstawiamy 
listę zgłoszonych kandydatur:

BEATA ŁUCZAK, 
KOORDYNATOR DS. SENIORÓW

OPOWIEDZ NAM LEGENDĘ...

ANNA SZANECKA PATRONKĄ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

25 KANDYDATÓW 
DO NOWEJ SIEMIANOWICKIEJ 
RADY SENIORÓW

Szanowni Państwo, jak wielokrotnie się przekonaliśmy, wydawnictwa dotyczące naszego 
miasta oraz siemianowiczan, zawsze spotykały się z zainteresowaniem mieszkańców 
i były przez nich mile widziane, czy to jako podarunki, czy też dostępne do kupienia 
pozycje książkowe, którymi wzbogacali domowe biblioteczki. Właśnie przygotowujemy 
się do kolejnego takiego przedsięwzięcia - mamy zamiar opracować tomik, zawierający 
związane z Siemianowicami Śląskimi legendy, podania, wyjątkowe, tajemnicze historie. 

SPRAWY SPOŁECZNE

Barnaś Alfreda
Baron-Jastrzębska Halina
Ciesielska Sylwia
Drenda Jan
Drzewiecka Bożena
Greiner Marek
Henkel Katarzyna
Hrybik Jolanta
Izydorczyk Kazimierz

Janocha Bogusława
Klaska Stanisław
Klimczak Krystyna
Kopiec Jolanta
Kwaśniewska Maria
Lipka Bożena
Mazur Ewa
Merta Barbara
Moroń Irena

Namysło Jerzy
Stanaszek-Stachura Urszula
Szreter Lucyna
Śpiewak Krzysztof
Tomczyk Stanisław
Wieczorek Stefan
Wolan Julian

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR
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PRZEDSZKOLA I SZKOŁY NIE DZIAŁAJĄ, 
CO NIE ZNACZY, ŻE UCZNIOWIE MAJĄ LABĘ...
W związku z sytuacją epidemiologiczną 
w Polsce Minister Edukacji Narodowej 
przygotował rozporządzenie, które cza-
sowo ogranicza funkcjonowanie jednostek 
systemu oświaty na obszarze całej Polski. 
W myśl tego rozporządzenia w dniach 12 
i 13 marca siemianowickie przedszkola 
i szkoły prowadziły działania opiekuńcze. 
Z tej możliwości 12 marca skorzystało 311 
dzieci, w tym 258 dzieci w przedszkolach 
i oddziale przedszkolnym przy Szkole Pod-
stawowej nr 16 oraz 53 uczniów w szkołach 
podstawowych. 13 marca liczba ta spadła 
do 126 dzieci, w tym 106 dzieci w przed-
szkolach i oddziale przedszkolnym przy 
Szkole Podstawowej nr 16 oraz 20 uczniów 
w szkołach podstawowych.

Tym samym 16 marca zamknięto siemianowic-
kie przedszkola i szkoły. Nie oznacza to jednak 
ferii dla uczniów. Nauczyciele realizują swoją 
gotowość do pracy, a dbając o kształcenie 
kontaktują się z uczniami drogą elektroniczną.

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy 
„Włącz Polskę”, strona Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i komisji okręgowych, strona 
Centrum Nauki Kopernik, portale edukacyjne 
Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Pol-
skiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa 
Ośrodka Rozwoju Edukacji to niektóre strony 
rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, które mogą być wykorzystywane 
do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawie-
szenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Siemianowiccy nauczyciele, motywując 
uczniów do pracy, chętnie sięgają po dziennik 
elektroniczny, e-podręczniki i aplikacje mul-
timedialne. Z ciekawszych rozwiązań można 
wymienić cztery:

l videokonferencje – takie rozwiązanie pro-
ponuje Zespół Szkół „COGITO”. Dyrekcja 
jak i nauczyciele mogą się z sobą kon-
taktować w formie konferencji on-line. 
Istnieje również możliwość skontaktowania 
się z uczniami poprzez funkcję „gość” co 
umożliwia przeprowadzenie np. konsul-
tacji językowych.

l Mateja.Platforma – to forma pracy z mło-
dzieżą stosowana przez nauczycieli II Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki. 
Wewnątrzszkolna platforma edukacyjna 
to narzędzie służące do prowadzenia wi-
deolekcji, wideokonsultacji, udostępnia-
nia materiałów, wymiany ćwiczeń i zadań 
z uczniami oraz umożliwiające wspoma-
ganie utrwalania wiedzy poprzez rożnego 
rodzaju multimedialne testy.

  l QUIZIZZ – to propozycja wykorzystywana  
m. in. przez nauczycieli I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Śniadeckiego. Na 
portalu zamieszczone zostały sprawdzia-
ny z prawie wszystkich przedmiotów, ale 
umożliwia on także nauczycielom stworzenie 
własnych sprawdzianów i testów. Po zareje-
strowaniu uczniów nauczyciele mają moż-
liwość zweryfikowania, kto wypełnił test i z 
jakim rezultatem.

 l Lokalna Akademia CISCO – to pomysł dla 
informatyków uczących się w Technikum 
nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących „Meritum”. Na tej platfor-
mie uczniowie mogą znaleźć obszerne 
materiały, np. dotyczące sieci komputero-
wych czy różnych systemów operacyjnych.

 l Eduelo – portal szeroko wykorzystywany 
przez klasę 3b Szkoły Podstawowej nr 6. Na 
portalu uczniowie mogą znaleźć przeróżne 
quizy, testy i polecenia do wykonania. Na-
uczyciel może sprawdzić kto i jak wykonał 
zadania i zweryfikować postęp uczniów

Na dodatkowe zadania mogą liczyć także 
dzieci przedszkolne. Nauczyciele zdalnie 
przygotowują i przesyłają rodzicom ćwiczenia 
i zadania dla dzieci. Z całą pewnością jest to 
dobry pomysł na spędzenie wspólnego czasu. 
Pewnie większość dorosłych chętnie pomoże 
dzieciom w rysowaniu szlaczków.

Dyrektorzy szkół wykorzystują kompetencje 
w zakresie pracy nowoczesnymi technolo-
giami, nie tylko w komunikacji z uczniami, 
rodzicami, ale również organizują konferencje 
rad pedagogicznych online - np. w SP01.

Rodziców uspokajamy. Nauczyciele będą dbać 
o to, żeby uczniowie nie zostali zasypani zadaniami. 
Jak we wszystkim potrzebny jest umiar, tak żeby 
uczniowie mogli „ogarnąć” zadawany materiał, 
a nauka w tym czasie sprawiała im przyjemność.

MONIKA GAWROŃSKA, WYDZIAŁ EDUKACJI 
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

EDUKACJA

W chwili oddawania Głosu Miasta do druku obowiązywała informacja o zamknięciu szkół do 14 kwietnia. Z uwagi na to, że 
sytuacja może ulec zmianie - o wszystkich aktualizacjach będziemy Państwa informować na stronie www.siemianowice.pl 
oraz na profilu facebookowym - siemianowicedobreboslaskie.

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ 
WYDAJE PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

NOWY NUMER DOSTĘPOWY DO BRAMKI SMS

Stowarzyszenie Charytatywne Przystań, zaj-
mujące się pomocą najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom naszego miasta, mimo trudnych 
warunków działa i pomaga.  

Trwa program wydawania tzw. Drugiej Paczki 
Żywnościowej w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD). 
W czasie zagrożenia epidemiologicznego stowa-
rzyszenie dokłada wszelkich starań, aby zapew-
nić bezpieczeństwo osobom, które korzystają 
z jego pomocy, ale również swoim pracownikom.  
Na terenie budynku stowarzyszenia przy ul. 
Lipowej 6, znajdują się środki do dezynfekcji 
rąk, obowiązuje także zachowanie bezpiecz-
nej odległości w kolejce: minimum 1,5 metra. 
Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się 
tak jak zwykle czyli: we wtorki i czwartki w godz. 
9:00-12:00. Więcej informacji można uzyskać 
pod nr telefonu 32 766 95 25.  Jednocześnie ze 
względu na obecną sytuację na razie zawiesza 
się do odwołania przyjmowanie używanych 
ubrań, ręczników, koców, pościeli oraz innych 

darów dla podopiecznych stowarzyszenia. 
Stowarzyszenia powiadomi o przywróceniu 
działania Punktu Odzieży Używanej na wcze-
śniejszych zasadach. 

SPRAWY SPOŁECZNE
W 2020 roku zmieniono numer dostępowy 
do bramki sms-owej, z której wysyłane są 
powiadomienia o aktualnych wydarze-
niach, alertach czy imprezach kulturalnych 
i sportowych.
Kto z Państwa chciałby otrzymywać 
takie powiadomienia, niech wyśle sms 

o treści „TAK” na numer  799-448-191.  
Serdecznie zapraszamy!
Ci z Państwa, którzy byli już w naszej 
bazie, nadal w niej pozostają i nie muszą 
ponownie sygnalizować woli otrzymy-
wania informacji.

ADRIAN MERTA
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SIEMIANOWICKA GALA SPORTU 2020!
Tradycyjne spotkanie Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie ze sportowcami z na-
szego miasta, nagrodzonymi i wyróżniony-
mi za osiągnięcia z roku 2019, odbyło się 
28 lutego br. w Siemianowickim Centrum 
Kultury - Park Tradycji. Impreza potocznie 
nazywana Siemianowicką Galą Sportu miała 
bardzo uroczysty charakter, a prezydent 
Rafał Piech mógł osobiście pogratulować 
naszym rodzimym sportowcom ich wspa-
niałych osiągnięć, a także podziękować 
za ich pracę i trud, przekładający się na 
promocję Siemianowic Śląskich. 

Organizatorem imprezy był Wydział Kultu-
ry i Sportu siemianowickiego magistratu, we 
współpracy z Siemianowickim Centrum Kultury.

- Drodzy sportowcy, my kibice, widzowie 
śledzący Wasze starty i zmagania, często nie za-
stanawiamy się ile wysiłku włożyliście w przygo-
towania, by godnie reprezentować nasze miasto, 
a nierzadko i nasz kraj. Wasze sukcesy, zdobyte 
najwyższe wyróżnienia, okupione są wieloma 
wyrzeczeniami i dużym poświęceniem. Nie było 
by tego, wszystkiego bez miłości – miłości do 
tego co robicie, Waszej ogromnej pasji . Za to 
wszystko, a zwłaszcza za przeżycia i emocje, 
które nam, kibicom, dostarczacie swoimi wy-
stępami, chciałbym Wam w imieniu wszystkich 

mieszkańców Siemianowic Śląskich serdecznie 
podziękować. Chcę także podziękować tym, 
którzy wkładają wiele wysiłku i serca w prze-
kazanie Wam swojej wiedzy i doświadczenia, 
przyczyniając się do Waszych sukcesów, czyli 
trenerom. – mówił do zaproszonych sportowców 
prezydent Rafał Piech. 

Gospodarz naszego miasta wyróżnił również 
grupę osób za ich szczególny wkład w rozwój 
i upowszechnianie siemianowickiego spor-

tu. Na czwartkowej gali nie mogło tradycyjnie 
zabraknąć znakomitości ze świata polskiego, 
a zarazem rodzimego sportu – wraz z prezy-
dentem wyróżnienia i nagrody wręczali: sie-
mianowiczanka, dwukrotna olimpijka w chodzie 
sportowym, wielokrotna mistrzyni Polski w tej 
konkurencji – Agnieszka Dygacz, olimpijczyk 
z Monachium, całe życie wierny Siemianowi-
com Śląskim, przez lata reprezentant Polski 
i zawodnik HKS Siemianowiczanki – Zbigniew 

Łój, olimpijczyk z Barcelony (1992) i Atlanty 
(1996), czterokrotny mistrz Polski w judo - 
Piotr Kamrowski oraz znany śląski spiker i kon-
feransjer, oficjalny spiker reprezentacji Polski 
w piłce nożnej i hokeju na lodzie, „głos” Stadionu 
Śląskiego – Jakub Kurzela. W kategorii wyróżnio-
nych wręczającemu prezydentowi towarzyszyli: 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Barbara 
Patyk-Płuciennik i Grzegorz Mól oraz Zastępca 
Prezydenta Miasta - Marta Suchanek-Bijak.

Nie zabrakło także akcentów artystycznych - 
galę uatrakcyjniły zapierające dech w piersiach 
występy akrobatyczne Marii Gawlik i Juliana 
Waglewskego, zwycięzców ubiegłorocznej 
edycji „Mam Talent”, oprawę wokalną imprezy 
zapewniła pięknym głosem Aleksandra Orłow-
ska, lauretaka m.in. Mikrofonu Siemona, a swoim 
układem tanecznym oczarował publiczność 
zespół „Kleks” pod kierunkiem Bożeny Lempy.

W tym roku nagrody dla sportowców osią-
gających wysokie wyniki sportowe w kategorii 
seniorów oraz dla trenerów odebrało łącznie 16 
osób. Prezydent miasta Rafał Piech wyróżnił 69 
sportowców i instytucji, w tym jedną firmę za 
sukcesy w kategoriach juniorskich i młodzieżowych 
oraz w kategoriach masters, za pracę szkolenio-
wą, a także za całokształt działalności na rzecz 
danej dyscypliny sportu. Nagrodzeni i wyróżnieni 
otrzymali pamiątkowe statuetki. KRZYSZTOF NOS

Wspaniałe wieści nadeszły z chorwackiego Poreca, gdzie na 
przełomie lutego i marca odbywały się Mistrzostwa Europy 
Juniorów w szermierce – nasza drużyna szpadzistek, z siemia-
nowiczanką Barbarą Brych w składzie, zdobyła srebrny medal!

Wychowanka siemianowickiego UKS „Wołodyjowski”, re-
prezentująca obecnie AZS AWF Kraków Barbara Brych 
wraz z Alicją Klasik, Glorią Klughardt i Zofią Janelli swój 
marsz na podium rozpoczęły od pewnego zwycięstwa nad 
Brytyjkami (45:23), a do strefy medalowej awansowały po 
równie wysokiej wygranej w spotkaniu z Francją (45:27). 

Trudniej było w półfinale zwyciężyć drużynę Włoszek, ale druga 
połowa meczu należała do Polek, które pokonały rywalki 45:39 
i zapewniły sobie miejsce na podium.

Biało-Czerwone dopiero w ostatnim spotkaniu musiały uznać 
wyższość przeciwniczek - lepsze okazały się Rosjanki (45:35), 
a naszej drużynie przypadło drugie miejsce. Brązowe medale 
wywalczyły Węgierki.

Warto dodać, że Basia Brych zajmuje trzecie miejsce w świa-
towym rankingu szpadzistek w kategorii juniorek.

(SON)

Znakomicie spisali się hokeiści HKS Siemianowiczanki w finałach Halowych Mi-
strzostw Polski Juniorów, które odbyły się w Poznaniu (29.02 - 1.03).

W półfinale podopieczni Damiana Justa pokonali LKS Gąsawę 5:3, a w finale 
musieli uznać wyższość Startu Gniezno (3:6), zapewniając  sobie srebrne medale 
i tytuł wicemistrzów Polski na hali w kategorii juniorów.

- Jestem bardzo zadowolony i dumny z naszych chłopaków. Wielkie podzię-
kowania także dla naszych kibiców, którzy licznie wybrali się z nami do Poznania 
i wspierali nasz zespół gorącym dopingiem - podsumował trener Damian Just.

Oto skład Halowego Wicemistrza Polski Juniorów 2019/2020: Jakub Hamerling, 
Jakub Przywuski, Marek Mazanek, Maciej Grzesiuk, Patryk Stolarczyk, Dawid 
Skrzypiec, Filip Gieca, Dominik Błach, Dominik Turij, Kacper Witwicki, Tomasz 
Cyganiak. Trenerem drużyny jest Damian Just, a rugim trenerem -Paweł Siegel.

(SON)

SPORT

BASIA BRYCH  WICEMISTRZYNIĄ EUROPY

„SREBRO” JUNIORÓW HKS
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Zameczek

Jarzêbina

Zdalni 
- kulturalni
Siemianowickie Centrum Kultury
- wirtualnie

Ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê 
Siemianowickie Centrum Kultury nie mo¿e 
organizowaæ koncertów, spotkañ      i zajêæ 
artystycznych w swoich obiektach. 
Pomimo tych ograniczeñ, mamy dla 
mieszkañców Siemianowic  wiele 
ciekawych propozycji  kulturalnych i zajêæ 
artystycznych.  

Od poniedzia³ku, 16 marca, uruchomiliœmy 
projekt  ZDALNI  - KULTURALNI. 
Siemianowickie Centrum Kultury  - 
Wirtualnie.  Zapraszamy na nasze profile na 
facebooku, gdzie codziennie pojawia siê 
nowa  dawka inspiracji kulturalnych                
i edukacyjnych.  Nasz zespó³  nieustannie 
pracuje nad przygotowaniem ciekawych 
propozycji, aby twórczo wykorzystaæ czas, 
który z oczywistych wzglêdów spêdzamy 
teraz w domach. Instytucje kultury z ca³ego

 œwiata udostêpni³y na okres kwarantanny 
swoje wirtualne zasoby. Spektakle 
teatralne, filmy, koncerty, wirtualne spacery 
–  wszystko mo¿na zobaczyæ nie wychodz¹c 
z domu. 

W Wirtualnym SCK nie zabraknie zajêæ 
artystycznych. Od poniedzia³ku do pi¹tku 
na naszym facebooku pojawiaj¹ siê 
autorskie  filmy  z propozycjami Pracowni 
Plastycznej „NA WINKLU” i Pracowni 
Plastycznej „OKIENKO”.  Zajêcia 
dedykowane s¹ dzieciom i mog¹ byæ 
doskona³¹ form¹ rodzinnego, kreatywnego 
spêdzania czasu. Zachêcamy równie¿ do 
obejrzenia naszych  filmów i wspólnego 
tworzenia  wszystkich zainteresowanych 
rêkodzie³em i sztuk¹.

W wirtualnym SCK znajd¹ siê tak¿e inne 
filmy instrukta¿owe z  propozycjami 
rodzinnych dzia³añ.  Nie mo¿emy w 
niedzielê przyjœæ na „Poranek Teatralny”   
do Parku Tradycji? Nic straconego. Na 
facebooku wirtualnego SCK ju¿ znajduje siê 
film o tym jak zorganizowaæ teatr domowy z 
udzia³em rodziców i najm³odszych aktorów. 
Mo¿na zainspirowaæ siê i stworzyæ w³asny 
domowy spektakl, lub po prostu obejrzeæ 
propozycjê Parku Tradycji.  Klub Gier 
Planszowych równie¿ wirtualnie bêdzie 
inspirowa³ do rodzinnych rozgrywek. Na 
profilu facebookowym  SCK – Jarzêbina  

znajdziecie propozycje muzyczne                         
i  przepisy na ciekawe rodzinne gotowanie. 
SCK – Zameczek – bêdzie przypomina³ o 
zbli¿aj¹cych siê jubileuszu 110 lat Zespo³u 
Pieœni i Tañca Siemianowice                                    
i ciekawostkach folklorystycznych. 

Zapraszamy równie¿ na spacery wirtualne 
do najwiêkszych muzeów œwiata, ale 
równie¿ na ciekawe wycieczki  
udostêpniane przez ró¿ne instytucje.  
Namawiamy do ogl¹dania koncertów on – 
line i  streamingów.  Bêdziemy starali siê 
zadbaæ o wszystkie grupy mieszkañców 
naszego miasta proponuj¹c ró¿ne rodzaje 
muzyki (od z transmisji  z Metropolitan 
Opera , przez koncerty rockowe, bluesowe 
oraz rozrywkowe œwiatowych i polskich 
artystów).  

Zespó³ Siemianowickiego Centrum Kultury 
ca³ym sercem i z pe³nym przekonaniem 
popiera  akcjê „zostañ w domu”.  Prosimy, 
dbajcie o siebie i swoich najbli¿szych, 
ograniczaj¹c wychodzenie. B¹dŸmy dla 
siebie pomocni i ¿yczliwi. Mamy nadziejê,  
ze nasze dzia³ania bêd¹ inspiracj¹ dla 
mieszkañców naszego miasta i ciekaw¹ 
propozycj¹ na twórcze, kreatywne i ciekawe 
spêdzenie tego szczególnego  czasu. 
Zapraszamy do SCK – Wirtualnie.

ZDALNI - KULTURALNI
DYREKCJA i ZESPÓ£ SCK WIRTUALNIE

W obecnej, dynamicznie rozwijaj¹cej siê, sytuacji SCK zawiesi³o swoj¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ i kulturaln¹. Musieliœmy 
anulowaæ lub prze³o¿yæ wiele wydarzeñ i inicjatyw. Chcemy wróciæ z pe³n¹ moc¹, gdy tylko bêdzie to mo¿liwe. W tej chwili
nie mo¿emy jednak podaæ dok³adnego terminu, w którym to nast¹pi. PROSIMY O ŒLEDZENIE NA BIE¯¥CO naszych informacji
i komunikatów. Póki co - uda³o nam siê wyznaczyæ nowe terminy kilku prze³o¿onych wydarzeñ. Mamy nadziejê, ¿e w tych
terminach wydarzenia bêd¹ mog³y dojœæ do skutku.
UWAGA! BILETY ZAKUPIONE NA POPRZEDNIE TERMINY PONI¯SZYCH WYDARZEÑ ZACHOWUJ¥ WA¯NOŒÆ.

Premiera spektaklu
w wykonaniu
Teatru DOMINO
17 | 04 | g. 18.00
SCK - Bytków

koncert zespo³u

17 | 05 | g. 18.00
SCK - Bytków

VOO VOO

BACIARY 20 | 05 | g. 19.00 | SCK - Bytków

Krzysztof

26 | 06 | g. 19.00
SCK - Bytków

DAUKSZEWICZ
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