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Rowery stają się coraz bardziej 
modnym środkiem transportu. Już ni-
kogo nie dziwi widok nobliwej nestorki 
na „damce”, jadącej obok swojego wnuka 
na „góralu”. Miasto wyszło naprzeciw 
tym trendom zapewniając siemianowi-
czanom ponad dwadzieścia kilometrów 
wyremontowanych i nowo wybudowa-
nych ścieżek rowerowych. By jednak 
jazda na rowerze kojarzyła się z przy-
jemnym wiatrem we włosach i promie-
niami słońca oplatającymi twarz, należy 
przestrzegać kilku fundamentalnych 
zasad bezpieczeństwa, o których pi-
szemy na stronach 8 i 9. Zwróćmy na 
nie uwagę, by jazda na dwóch kołach 
nie była powodem stresu, czy - nie daj 
Boże - niebezpiecznych sytuacji.
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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 13 sierpnia 
2018 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu " Jakie to miejsce "  
z dnia 14.06.2018 r.
1. Eryk z Centrum
2. Janusz z Centrum
Zdjęcie przedstawiało  były niemiecki podo-
bóz Laurahutte KL Auschwitz III Monowitz, 
który mieścił sie na terenie Huty Jedność 
w miejscu późniejszego Działu Transportu.
Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

MIEJSCE?JAKIE TO
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GODOMY PO ŚLONSKU

WYPADEK 
SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Gryjta (Małgosia) jusz f szuli (szkole) 
lubiła komuś zrobić kawał, abo komuś 
fsadziła jajco do szczewika, i kej (kie-
dy) wsadził gyra (noga) rajn (do środ-
ka), to mu sie zgniotło, inkszym razym 
położyła cfek (pinezka) na stołku i kej 
siot (usiadł), to mu do żici (pośladka) 
wlazła, abo tinta (atrament) łotkrynciła 
w pukeltasi (tornistrze) i sie fszystko 
zaloło. Kawały sie jom czimały łot bajtla 
(dziecka). Jo pamiyntom taki jedyn, kedy 
po ślubie prosiła sie chopa, coby ałsgus 
(zlewozmywak) naprawioł, bo durch 
(ciągle) woda kapała. Prosioła sie chopa 
chybe bes poł roku, asz kedyś psziłazi 
do chałpy i widzi, kej jyj chop leży pod 
ałsgusym i go naprawio. Podlazła do 
niego i chyciła go mocno za jajca, tyn 
sie zlynknoł i piznoł sie fest (mocno) 
w łep (głowa) i zymdloł. Łona paczy, 
a s izby wyłazi Ziga (Zygmunt) łoodni 

chop. Łokozało sie, co tyn ałsgus na-
prawioł łot Zigi kamrat (kolega), bo som 
niy poradzioł go naprawić. Z lazarytu 
(szpitala) pszijechała karytka, bo gu-
liksztoper (hydraulik) leżoł niypszitomny 
i kej (kiedy) go pszebadali łokozało sie, 
co mo fszczons mózgu i bydom go brać 
do lazarytu. Wziyni go na nosze, i niyśli 
do karytki, a guliksztoper po drodze jim 
łopowiadoł co sie stało, to łoni tak sie hi-
chrali (śmiali), że ściepli go s tych noszy. 
Chop tak pechowo slecioł , że złomoł sie 
jedna rynka.  Teroski guliksztoper (hy-
draulik) chce założyć sprawa f sondzie, 
ino (tylko) niy wiy komu, czy tyj babie, 
kero go za pszirodzynie chyciła, czy 
tych, kerzy go ściepli jak go niyśli, a Wy 
jak myślicie ?  

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

W piątek, 17 sierpnia o godz. 
17.00 odbędzie się czwarta 
edycja Siemianowickiej Sceny 
Hip-Hopowej, podczas której 
młodzi pasjonaci tej kultury 
będą mogli zaprezentować 
swoje umiejętności w czterech 
różnych konkursach związanych 
z rapowaniem, tworzeniem tek-
stów i malowaniem graffiti. 

W tym roku wydarzenie odbę-
dzie się nie jak zazwyczaj w Am-

fiteatrze w Parku Miejskim, lecz na kręgu scenicznym w Parku 
Pszczelnik naprzeciwko hali MOSIR Pszczelnik. 

Po zakończonych konkursach odbędą się koncerty lokal-
nych wykonawców  - Surbar Skazani Na Szołżech w składzie: 
Dżojcok, Miszok, Olo, Cezef, Julian, a następnie Setki LH Gang 
Jaro / Musik. 

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a zgłoszenia do kon-
kursów można składać wypełniając formularz pod adresem: 
https://bit.ly/2JG5OcK .

Do końca wakacji dzieci spędzające czas w mieście będą 
mogły korzystać z letniej zjeżdżalni na Rynku Miejskim. Co-
dziennie będzie można pozjeżdżać od godziny 10.00 do 18.00,  
z dwugodzinną przerwą od 14.00-15.00. Korzystanie jest  
darmowe, ale obowiązuje kolejka i limitowany czasu zjazdu. 
Serdecznie zapraszamy!

SIEMIANOWICKA  
SCENA HIP-HOPOWA  
PO RAZ CZWARTY

SUMMERTUBING NA RYNKU
DO KOŃCA WAKACJI!

ZMIANY TERMINU ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, iż ze względu na uroczystość Wniebowzięcia NMP w środę 15 sierpnia br.  
odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbędzie się według zmienionego harmonogramu:
Obiór odpadów przypadający na 15.08.2018r. (środa) odbędzie się 16.08.2018r. (czwartek).
Obiór odpadów przypadający na 16.08.2018r. (czwartek) odbędzie się 17.08.2018r. (piątek).
Odbiór odpadów przypadający na 17.08.2018r. (piątek) odbędzie się 18.08.2018r. (sobota).
Pozostałe terminy odbioru pozostają bez zmian.
Za wszystkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy, jednocześnie prosimy o umożliwienie dostępu/dojazdu  
do pojemników na terenach osiedlowych oraz wystawienie przed posesję pojemników w zabudowie jednorodzinnej.



Z RATUSZA

 Przyznam się Państwu do sytuacji, która 
najbardziej doskwiera mi w mojej pracy  samo-
rządowca. Jest nią ciągle powracające uczucie 
niedosytu, związane z tym, że w jednym roku 
budżetowym można byłoby zrobić jeszcze 
więcej. Poczucie to towarzyszy mi od początku 
kadencji, tj. od 2014 roku, kiedy rozpocząłem 
pracę jako prezydent miasta. Pomimo, że regu-
larnie wypełniałem swoje obietnice wyborcze, 
a listę przyjętych na siebie zadań poszerzałem 
o kolejne projekty, które często wynikały z Pań-
stwa wniosków, mam nieustanne pragnienie, 
by pozytywne zmiany w mieście następowały 
jeszcze szybciej, i w jeszcze większej liczbie. 
W tym roku przekroczymy trzydziesty kilometr 
wymiany nawierzchni dróg oraz zakończy-
my remonty głównych arterii chodnikowych 
w dzielnicach naszego miasta, a ja już chciał-
bym rozpocząć inwestycje na tych drogach 
i chodnikach, które są  mniej uczęszczane. 
Tych, blisko naszych bloków mieszkalnych, 
i tych, z których korzystamy rzadziej. Tak, by 
po remoncie były przyjazne zarówno pieszym, 
jaki matkom z dziećmi, niepełnosprawnym 
i rowerzystom. 

Kilka dni temu otworzyliśmy wraz z miesz-
kańcami i artystami – z Józefem Skrzekiem na 
czele – michałkowicki Zameczek, który został 
przepięknie odrestaurowany z miejskiej kasy, 
a ja już nie potrafię się doczekać, by zamknąć 
nowe procedury przetargowe na kolejny etap, 
jakim jest remont jego wnętrz, na który pozy-
skaliśmy ponad 4 miliony złotych dotacji z Unii 
Europejskiej. Zdaję sobie sprawę, że spowoduje 
to ponowne zamknięcie obiektu na kilkanaście 
miesięcy, ale po remoncie wnętrz Zameczek 
będzie nam z pewnością bezpiecznie służył 
i cieszył oko przez kolejne kilkadziesiąt lat.     

Wkrótce razem z Państwem otworzymy 
oficjalnie michałkowickie planty, które nowy 
wykonawca kończy poprawiać po pierwot-
nym zleceniobiorcy. Wierzę, że ta odnowiona 
przestrzeń będzie dla wszystkich mieszkańców 
miasta, a zwłaszcza michałkowiczan, miejscem 
na którym warto się spotkać i odpocząć. Przy 
okazję przypomnę, o czym informowaliśmy 
na wielu bezpośrednich spotkaniach, że na-
wierzchnia mineralna, którą wyłożona jest 
część ścieżek pieszych, jest obligatoryjną 

częścią projektu rewitalizacji tego terenu, od 
której Wojewódzki Konserwator Zabytków 
– mimo wielu naszych próśb – nie odstąpił. 
Nie zmienia to faktu, że przed nami do końca 
roku wiele wspólnych odbiorów inwestycji 
miejskich, które z założenia poprawią komfort 
codziennego życia w Siemianowicach Śląskich. 
Kolejnym tego przykładem będzie oczekiwany 
przez lata skwer zlokalizowany przy SCK-Pod 
Jarzębiną na osiedlu Tuwim, którego budowa 
wkrótce się zakończy. Wierzę, że, jak tylko go 
wspólnie otworzymy, będzie tętnił życiem 
przez okrągły rok.  

Już za kilka tygodni rozpocznie się rok szkol-
ny, a wraz z nim szereg imprez kulturalnych 
i wydarzeń społecznych, które już teraz przy-
gotowujemy. Spośród wielu z nich chciałbym 
szczególnie zaprosić Państwa na wrześniowy 
Piknik Zdrowia z bezpłatnymi badaniami,  Se-
nioralia oraz na Rock Noc z Organkiem i Piknik 
Country, którego niekwestionowaną gwiazdą 
będzie siemianowiczanka – Alicja Boncol – 
królowa polskiego country, obchodząca w tym 
roku jubileusz 25-lecia działalności artystycz-
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CIĄGŁE INWESTYCJE,  
A CHCIAŁOBY SIĘ WIĘCEJ 

nej. Czeka nas wyjątkowy koncert, oparty o jej 
najnowszy album. Zapraszam już teraz i życzę 
wszystkim pogodnej i bezpiecznej drugiej po-
łowy wakacji.    

POZDRAWIAM,  
RAFAŁ PIECH

EDUKACJA

Z ostatnim dniem lipca w siemianowickim Ra-
tuszu Krzysztof Jurga z firmy JBS EUROPE na 
zlecenie miasta przeprowadził dla lokalnych 
przedsiębiorców szkolenie z marketingu za 
pośrednictwem Facebooka. W ciągu ośmiogo-
dzinnych warsztatów dotyczących tworzenia 
i wdrażania strategii promocji firmy, uczestni-
cy dowiedzieli się między innymi jak tworzyć 
odpowiednie posty, dobierać grafikę, wybierać 
odbiorców czy analizować wyniki reklam.

Szkolenie zostało pozytywnie odebrane, 
a sami uczestnicy przyznali, że mieli okazję 
poznać dużo nowych możliwości Facebooka, 

jak również aplikacji, dzięki którym prowadzenie 
kampanii reklamowych jest prostsze.

- Widzimy spore zainteresowanie szkolenia-
mi jakie organizujemy dla naszych przedsię-
biorców, co potwierdza trafność ich doboru. Są 
one jednym z narzędzi budowania odpowied-
nich warunków do rozwoju lokalnych firm. Co 
się zaś tyczy tego ostatniego, zapewne będą 
kolejne edycje, o których będziemy szeroko 
informować – komentuje Jakub Nowak, kie-
rownik Biura Obsługi Inwestora.

MARTA SZALENIEC

MARKETING W SIECI MNIEJ STRASZNY

Miasto Siemianowice Śląskie pomyślnie prze-
szło pierwszy etap w konkursie dotacji „HUMAN 
SMART CITIES. Inteligentne miasta współtwo-
rzone przez mieszkańców”, zorganizowanym 
przez Ministerstwo Rozwoju. 

Konkurs dotyczy wsparcia jednostek sa-
morządu terytorialnego w procesie opra-
cowywania i wdrażania inteligentnych oraz 
innowacyjnych rozwiązań w miastach jako 
szansy na rozwój społeczno-gospodarczy. Po 
pozytywnej ocenie merytorycznej przesłanej 

HUMAN SMART CITIES  
INTELIGENTNE MIASTA WSPÓŁTWORZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW

fiszki projektowej pt. „Zintegrowany, partnerski 
system monitoringu i informacji o mieście jako 
narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-go-
spodarczego Siemianowic Śląskich”, nasza 
gmina zakwalifikowała się do drugiego etapu 
konkursu, w ramach którego zobowiązana 
jest przedstawić wniosek o dofinansowanie 
z ostateczną koncepcją powyższego projektu. 
Jego głównym celem jest stworzenie dedy-
kowanego systemu informatycznego typu 
Business Intelligence, który będzie gromadził 

kompleksowe informacje na temat miasta, 
w tym o efektach wdrażania Strategii Miasta. 
Stanie się również narzędziem pozwalającym 
na bieżące wprowadzanie danych przez ko-
mórki Urzędu Miasta oraz partnerów wdrażania 
strategii. W ramach tego narzędzia będzie 
funkcjonował Bank Danych o Mieście. Co wię-
cej, proponowany portal dostarczy władzom 
lokalnym informacji o kluczowych zjawiskach 
i procesach zachodzących w mieście i jego 
otoczeniu, co podniesie efektywność podejmo-

wanych na szczeblu lokalnym działań, w tym 
działań inwestycyjnych, stworzy podstawy dla 
dokonywania obiektywnej ewaluacji decyzji 
i procesów rozwoju lokalnego, wesprze pro-
cesy decyzyjne i ograniczy stopień ich ryzyka. 
Dostarczy także wiedzy o mieście posiadanej 
przez różne podmioty, stworzy nowe kanały 
komunikacji między użytkownikami a władzami 
miasta oraz podniesie poziom zaangażowania 
społeczności lokalnej w sprawy publiczne.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ



Termomodernizacja budynków
Trwa termomodernizacja budynków mieszkalnych 
będących własnością miasta. Do końca sierpnia 
zostanie docieplona i wyremontowana elewacja 
kamienicy przy ulicy Śląskiej 18, jak również zakończy 

się termomodernizacja budynku przy ulicy Michałkowickiej 
45, która obejmuje docieplenie ścian, naprawę doświetlaczy 
piwnicznych, remont schodów do budynku i do pomieszczeń 
użytkowych, remont pokrycia dachowego, wymianę rynien i rur 
spustowych, wymianę obróbek blacharskich, remont kominów 
ponad dachem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
Ponadto lokatorzy kamienicy przy ulicy Krótkiej 2 mogą spo-
dziewać się termomodernizacji ściany od strony podwórza, a w 
tym: docieplenia ścian, częściowego remontu pokrycia dacho-
wego, wymiany obróbek blacharskich, stolarki okiennej, a także 
bramy wjazdowej do budynku od strony podwórza. Dodatkowo 
w najbliższym czasie rozpoczną się prace modernizacyjne 
ściany szczytowej budynku przy ul. Śniadeckiego 9, związane 
z dociepleniem ścian, izolacją pionową ścian fundamentowych, 
ściany szczytowej, wymianą obróbek blacharskich oraz remon-
tem nawierzchni przy budynku (dotyczy ściany szczytowej).

 

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

INWESTYCJE
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CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Projekt nowego łącznika  
ulicy Oświęcimskiej z ulicą Michałkowicką
Trwa budowa łącznika ulicy Michałkowickiej ze Zwycięstwa 
o długości około 1,4 km, czyli jedno z największych tego-

rocznych przedsięwzięć drogowych w naszym mieście. Finał inwestycji 
przewidziano na listopad 2018 roku. Co więcej zakończyło się po-
stępowanie przetargowe na opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla nowego połączenia ulicy Oświęcimskiej z ulicą 
Michałkowicką. Projekt zawierać będzie m.in. szczegóły dotyczące 
budowy drogi, ścieżki rowerowej oraz chodnika. W związku z tym, 
że oferta przetargowa przekroczyła zaplanowaną przez miasto 
kwotę, na sierpniowej sesji Rady Miasta będzie składany wniosek 
o zwiększenie środków na realizację powyższego zadania.

Przebudowa pomieszczeń 
w SCK Jarzębina
Ku końcowi zmierza również modernizacja pomiesz-
czeń „Jarzębinki”, przeznaczonych na potrzeby klubu 

SENIOR+. W jej ramach zostaną przeprowadzane m.in. roboty 
rozbiórkowe, murarsko-tynkarskie, posadzkarskie i okładzi-
nowe. Ponadto zaplanowano naprawę dachu oraz wymianę 
stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji wod-kan, c.o 
i elektrycznej. 

Nowa siłownia do crossfitu
Rozpoczęły się prace przy zagospodarowaniu terenu 
przy ul. Wróbla, między torem do jazdy na rowerze, 
tzw. pumptrackiem a skateparkiem. Zakres robót 

będzie obejmował budowę nowej siłowni do crossfitu, oświe-
tlenie terenu i skateparku oraz wykonanie nowego chodnika. 

 
DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Kolejne drogi oddane do użytku
Za nami półmetek wakacji, a wraz z nim zakończono 
remonty nawierzchni następujących ulic: Grunwaldzkiej, 
od ulicy Wróblewskiego do ronda przy ulicy Łokietka; 

Jagiełły (wraz z ulicą Królowej Jadwigi) od ulicy Wróblewskiego do 
budynku nr 39; ulicy Konopnickiej, od ulicy Matejki; ulicy Chopina, 
od. al. Sportowców do ulicy Dworskiej, Waryńskiego oraz skrzyżo-
wania ulic Kapicy, Olimpijskiej, Kopalnianej i Sobieskiego. W sierpniu, 
zaplanowano finał modernizacji nawierzchni ulicy Matejki (od ulicy 
Głowackiego do ulicy Konopnickiej), a także odcinka ul. Kapicy 
od ulicy Waryńskiego do ulicy Olimpijskiej. Oprócz tego zostały 
wyremontowane chodniki przy ulicach Katowickiej, Zgrzebnioka, 
Niepodległości, Oświęcimskiej i Wyzwolenia, a także powstały 
cztery nowe parkingi przy ulicach: Dąbrowskiej, Śniadeckiego, 
Jagiełły i Dreyzy. 

Cały czas trwa realizacja inwestycji drogowych z budże-
tu obywatelskiego.

Nowy skwer na Tuwimie
Dobiega końca przebudowa obszaru przy SCK „Ja-
rzębina” na osiedlu Tuwim. Inwestycja jest częścią 
zadania pn. „Zagospodarowanie terenów miejskich 

w wybranych lokalizacjach”, a jej zakres obejmuje likwidację 
zniszczonych nawierzchni betonowych, w tym usunięcie starej 
betonowej sceny, wykonanie nawierzchni chodników i par-
kingów z kostki brukowej, uporządkowanie trawników oraz 
wykonanie nasadzeń zieleni. Co więcej na skwerze będą nowe 
ławki parkowe, pergole, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 
stoły do gry: w tenisa, szachy plenerowe i piłkarzyki, a także 
leżaki, huśtawki i hamaki ogrodowe. Teren zostanie oświetlony 
i wyposażony w monitoring wizyjny. W następnej kolejności 
zostaną przeprowadzone prace związane z nasadzeniem roślin 
oraz wykonaniem nawierzchni trawiastej.

Budowa nowoczesnego oświetlenia 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii
W dniu 31 lipca 2018 roku wyłoniono wykonawcę zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego 
z wykorzystaniem OZE w Siemianowicach Śląskich”.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie nowoczesna sieć 
oświetleniowa ulic i chodników dotychczas pozbawionych oświe-
tlenia, m.in. na ulicach: Zachodniej, Dworcowej, Olimpijskiej, Wy-
zwolenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
a także przy łączniku ulicy Domina z ulicą Kościelną – łącznie 73 
lampy hybrydowe. Oprawa lampy hybrydowej jest zasilana energią 
zgromadzoną w akumulatorach, posiadających dwa źródła łado-
wania – solarne z modułów fotowoltaicznych oraz energią wiatru 
z generatora siłowni wiatrowej. Efektem takiego rozwiązania jest 
obniżenie wydatków na energię, osiągnięcie efektu ekologiczne-
go w postaci zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenie kosztów 
eksploatacji oświetlenia. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 745 
000,00 zł i zostanie w 85% dofinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020.
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W czerwcu oddano do użytku kolejne inwestycje, realizowane 
w ramach budżetu obywatelskiego. Wśród nich znalazły 
się dwa place zabaw – plac marzeń dla najmłodszych ze 
Starego Bańgowa (rejon ulicy Krupanka) oraz plac zabaw, 
który powstał na Węzłowcu, w rejonie ulicy Jagiełły 37-39  
Ponadto od lipca mieszkańcy Bańgowa mogą spędzać wol-

INWESTYCJE 2018 REALIZOWANE 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Plac marzeń dla najmłodszych ze Starego 
Bańgowa (rejon ulicy Krupanka) – nowy 
plac zabaw
Prace budowlane objęły wykonanie 
bezpiecznej nawierzchni (piaskowej), 
trawnika, chodnika, montaż elementów 
małej architektury, tj. ławki, kosze, a tak-
że ogrodzenia. Na terenie placu zabaw 
posadowiono urządzenia zabawowe tj. 
zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, 
piaskownicę, sprężynowiec i karuzelę.
Pomysł autorstwa Moniki Więcek. 
Koszt inwestycji 109 470, 00 zł.

\

Nowy plac zabaw na Węzłowcu – rejon 
ulicy Jagiełły 37-39.  Zakres budowy ob-
jął wykonanie bezpiecznej nawierzchni 
(piaskowej), trawnika, chodnika, montaż 
elementów małej architektury, tj. ławki, 
kosze, a także ogrodzenia. Na placu za-
baw zamontowano: zestaw zabawowy, 
huśtawkę podwójną i piaskownicę. 
Pomysł autorstwa Moniki Szydło. 
Koszt inwestycji 89 790, 00 zł.

\

Strefa rekreacji i wypoczynku na Bańgowie 
W ramach zadania m.in. przygotowano te-
ren i wykonano nawierzchnię brukowaną, 
piaskową, trawniki oraz nasadzenia zieleni. 
Oprócz tego zamontowano obiekty małej 
architektury, w tym ławki parkowe, kosze 
na śmieci, stojak na rowery, stoły do gry 
w szachy plenerowe, planszówki, stół do 
gry w piłkarzyki plenerowe, stół do gry 
w tenisa stołowego plenerowego, leżaki 
betonowe plenerowe, huśtawki i hama-
ki ogrodowe.
Pomysł autorstwa Łukasza Hucza.
Koszt inwestycji: 129 409,00 zł.

„Piękny stary Bańgów”
Upiększenie przestrzeni wokół skrzy-
żowania przy ulicy Krupanka, m.in 
donicami kwietnymi, trawnikami oraz 
rabatami z kwitnącymi krzewami 
Pomysł autorstwa Marzeny Grzesiok
Koszt inwestycji 68 620,71 zł

\

Skwer Bańgowski 
Prace obejmą m.in. przygotowanie pod-
łoża, wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej, budowę chodnika umożli-
wiającego dotarcie do skweru, kwietnika 
wraz z podświetleniem, a także dostawę 
i montaż elementów małej architektury, 
tj. ławek, koszy na śmieci oraz stojaka 
na rowery.
Pomysł autorstwa Łukasza Hucza
Koszt inwestycji 97 785,00 zł

\

Boisko przy ulicy Wyzwolenia 
Boisko środowiskowe do minipiłki 
nożnej i koszykówki o nawierzchni 
poliuretanowej o wymiarach 29x16m
Pomysł autorstwa Kariny Siwiec-
-Magielnickiej
Koszt inwestycji 188 000,00 zł
 

\

Siłownia wraz z oświetleniem terenu re-
kreacyjnego przy ulicy Rzecznej
Pomysł autorstwa Andrzeja Dyby
Koszt inwestycji 277 315, 80 zł

\

Zagospodarowanie zielenią „Zielone 
Hugo” – skwerek w okolicach ul. Matejki 
Wykonanie rabat kwiatowych, per-
goli z roślinnością pnącą, trawników, 
drzew, krzewów i bylin. 
Pomysł autorstwa Janusza i Joanny 
Ławeckich
Koszt inwestycji 70,398,39 zł

Modernizacja oświetlenia w Parku Górnik 
w Michałkowicach. Wymiana istnieją-
cego oświetlenia oraz doświetlenie 
alejek parkowych na odcinku od tunelu 
w rejonie „Nowy Świat” do wejścia 
głównego parku oraz ścieżki pieszo-
-rowerowej wzdłuż Kotłomontażu.
Pomysł autorstwa Joanny Szafarczyk
Koszt inwestycji 500 000,00 zł

Inwestycje drogowe
w trakcie realizacji 

\

Kompleksowa wymiana nawierzchni 
drogi na ulicy Mysłowickiej – kolonia 
wojewódzka -
Pomysł autorstwa Edyty Szędzielorz
Koszt inwestycji 125 600, 00 zł

Utworzenie czterech bezpiecznych 
przejść na osiedlu Węzłowiec – ulica 
Jagiełły i Królowej Jadwigi
Pomysł autorstwa Jakuba Nowaka.
Koszt inwestycji 12 624, 72 zł

\

Remont nawierzchni ulicy Sikorskie-
go i ulicy Limanowskiego oraz budowa 
parkingu 
Pomysł autorstwa Joanny Róg
Koszt inwestycji 89 700, 00 zł

ny czas w nowo powstałej strefie rekreacji i wypoczynku. 
W trakcie realizacji jest jeszcze ponad 20 zadań, które 
zwyciężyły w budżecie obywatelskim. Są to m.in. budowa 
Skweru Bańgowskiego, zagospodarowanie zielenią „Zielone 
Hugo” i „Piękny Stary Bańgów”, budowa wielofunkcyjnego 
boiska środowiskowego przy ulicy Wyzwolenia, siłownia 

zewnętrzna wraz z oświetleniem terenu rekreacyjnego przy 
ulicy Rzecznej oraz szereg inwestycji związanych z budową 
i wymianą nawierzchni ulic, chodników oraz miejsc posto-
jowych. Większość z wymienionych inwestycji zostanie 
niebawem oddana do użytku.

Naprawa nawierzchni ulicy Czeladzkiej, 
od ulicy Pawiej do jej zakończenia
Pomysł autorstwa Henryka Lacha
Koszt inwestycji 68 400, 00 zł

\

Budowa parkingu i chodnika przy ulicy 
Aleja Młodych wschodnia strona garaży 
20 miejsc postojowych
Pomysł autorstwa Jerzego Kurzawy
Koszt inwestycji 105 281,69 zł

„Ziemia Nawa”. Reaktywacja Parku Ludo-
wego w Michałkowicach wraz z utworze-
niem gry terenowej.
Młodzieżowy Budżet Obywatelski
Pomysł autorstwa Mateusza Styperka
Koszt inwestycji 198 720,00 zł

Remont drogi osiedlowej ul Wł. Jagiełły 25 
do budynku Wł. Jagiełły 31
Pomysł autorstwa Wiesława Jaźwca
Koszt inwestycji 110 000,00 zł

\

Wymiana nawierzchni chodnika łączące-
go ulicę Kapicy i Szkołę Podstawową nr 1, 
Przedszkole nr 7 oraz osiedle „Chemik” – 
w trakcie realizacji 
Pomysł autorstwa Jana Dudka

Koszt inwestycji 104 000, 00 zł

\

Wymiana nawierzchni drogi ulicy Dolnej, 
od ulicy Niepodległości wraz ze skrzyżo-
waniem z drogami lokalnymi 
Pomysł autorstwa Edwarda Wojdygi
Koszt inwestycji 74 000,00 zł

Budowa parkingu wzdłuż ulicy Wróbla 
naprzeciw ulicy Wróbla 3 
20 miejsc postojowych
Pomysł autorstwa Ryszarda Osyry
Koszt inwestycji 86 000, 00 zł

\

Wymiana nawierzchni jezdni i zatoki par-
kingowej ulicy Pocztowa 11-15 – w trakcie 
realizacji 
Pomysł autorstwa  
Arkadiusza Tomaszewskiego
Koszt inwestycji 124 000,00 zł

Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy 
Gansińca 8-11 oraz miejsca postojowe 
przy garażach
Pomysł autorstwa Jerzego Koszorka
Koszt inwestycji 132 000, 00 zł

\

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy 
Leśnej, Kasztanowej i Grabowej - 
40 miejsc postojowych
Pomysł autorstwa Grzegorza Móla
Koszt inwestycji 110 500,00 zł

\

Remont chodnika przy ulicy Sobieskiego 
2-13 oraz 29-30 
Pomysł autorstwa Joanny Gołąb
Koszt inwestycji 100 000,00 zł

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE

„Lepszy start w przyszłość” to kolejny projekt 
na realizację którego Gmina Siemianowice 
Śląskie uzyskała dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Przedmiotem projektu będą działania skie-
rowane na rozwój kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy uczniów klas 1 
- 3 w I Liceum Ogólnokształcącym (ZS nr 
2), II Liceum Ogólnokształcącym (ZS nr 3) 
oraz Technikum nr 1 (ZS Cogito). Realizacja 
projektu odbędzie się w okresie od 01.09.2018 
r. do 30.06.2020 r. Grupa docelowa projektu 

to 160 uczniów/uczennic oraz 10 nauczycieli/
nauczycielek. W ramach projektu we wszystkich 
placówkach objętych wsparciem zaplanowano 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii, 
chemii, fizyki oraz matematyki i języka angiel-
skiego i niemieckiego. Ponadto uczniowie/
uczennice zostaną objęci wsparciem w ramach 
zajęć dodatkowych z autoprezentacji, a także 
doradztwa zawodowego grupowego i indywi-
dualnego. W ramach projektu planowane jest 
również organizowanie szkolenia dla nauczy-
cieli z zakresu pracy z uczniem ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów 

biorących udział w projekcie we współpracy 
z Partnerem – Śląskim Uniwersytetem Me-
dycznym w Katowicach zorganizowane zostaną 
warsztaty tematyczne. Dodatkowo w placów-
kach oświatowych biorących udział w projekcie 
wdrożona zostanie platforma elearningowa 
oraz zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny 
oraz pomoce dydaktyczne.

MARTA STEC

Wartość projektu to 588 504,25 zł - 
w tym dofinansowanie to 529 653,82 zł.

LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

„ZAMECZEK” ŚWIECI NOWYM BLASKIEM,  
ALE NA TYM NIE KONIEC

Piątkowy  wieczór (3.08) był dla wielu siemia-
nowiczan wyjątkową chwilą. A to wszystko 
za sprawą jednej z naszych miejskich perełek 
- michałkowickiego „Zameczku”, który w tym 
dniu został oficjalnie otwarty po gruntownym 
remoncie całej elewacji. Uroczystości przecię-
cia wstęgi i poświęcenia obiektu towarzyszyły 
występy kwartetu smyczkowego oraz koncert 
Alexa Martineza. Na najmłodszych czekała 
wata cukrowa, popcorn, malowanie buziek 
i fotobudka, a emocje wszystkim studziły prze-
pyszne lody. Całość uroczystości zakończył 
pokaz sztucznych ogni.

Przypomnijmy, że Pałac Rheinbabenów, bo 
taka jest oficjalna nazwa „Zameczku”, stanowił 
od XVI wieku lokalną siedzibę rodzin arysto-
kratycznych Mieroszewskich, Schwellengröbel, 

Rheinbabenów i Hohenlohe, którzy w 1910 roku 
nadali obiektowi ostateczny kształt.

Od połowy XX wieku obiekt ten pełnił 
na mapie Śląska ważną funkcję społecz-

no-kulturalną, dzięki mecenatowi Kopalni 
Węgla Kamiennego „Michał” oraz „Sie-
mianowice”, będąc kuźnią talentów dla 
kolejnych pokoleń siemianowiczan.

W 2009 roku „Zameczek” został przejęty 
przez Gminę Siemianowice Śląskie, a od 2016 
roku pełni funkcję oddziału Siemianowickiego 
Centrum Kultury.

W zeszłym roku rozpoczął się I etap jego 
rewitalizacji. Zakres prac obejmował: od-
nowienie elewacji z wykonaniem tynków 
renowacyjnych oraz sztukaterii, wymianę 
stolarki okiennej i nawierzchni tarasu, wy-
konanie iluminacji, docieplenie dachu wraz 
z wymianą pokrycia dachowego, wykonanie 
półtorametrowej, granitowej opaski wokół 
budynku (poszerzonej od strony tarasu), 
wykonanie izolacji fundamentów.

Na tym jednak nie koniec, bowiem jeszcze 
w tym roku rozpocznie się II etap rewitali-
zacji obiektu. W jego ramach planowane są 
następujące prace: remont wnętrza pałacu 
(nowa posadzka, okładziny ścienne, sto-

larka, instalacje wewnętrzne: elektrycz-
ne, wentylacji mechanicznej, centralnego 
ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej) 
oraz renowacja szklenia i konstrukcji stalowej 
zabytkowej oranżerii.

Na to zadanie pozyskano dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w wysokości 3,7 mln zł, co stanowi 
85% zakładanych kosztów kwalifikowanych. 
Koniec prac przewidziany jest na początek 
przyszłego roku.

W Siemianowickim Centrum Kultury 
„Zameczek” odbywają się koncerty, werni-
saże, spotkania autorskie a także imprezy 
okolicznościowe. Działa tu Pracownia Pla-
styczna „Na winklu”, Grupa Artystyczna 
Laura, Teatr Domino, Studium Wokalne, Klub 
Seniora Michałkowice 60+, odbywają się 
zajęcia języka angielskiego, zajęcia taneczne, 
fotograficzne i teatralne dla dzieci. Obiekt 
jest także miejscem spotkań siemianowic-
kich stowarzyszeń.

ADRIAN MERTA
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 DESIGN
22-23 sierpnia, SCK Park Tradycji (ul. Orzesz-
kowej 12)
Dwudniowe warsztaty dla lokalnych miesz-
kańców, polegające z jednej strony na analizie 
bieżących projektów partycypacyjnych ich 
słabych i mocnych stron, przy pomocy narzędzi 
stosowanych do prac nad projektowaniem UX 
(user experience – doświadczenia użytkowni-
ka), z drugiej natomiast na lokalizacji proble-
mów/niedogodności najbliższej przestrzeni 
i kreacji rozwiązań w mikroskali - myślenie 
projektowe skupione na użytkowniku. Warsz-
taty skierowane do osób w każdym wieku.
Grupa: ok. 20 osób
Godziny: 17.00–22.00
Prowadzący: Jakub Cikała

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY SMART CAMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  - 
„PRZESTRZEŃ KREACJI – KREACJA PRZESTRZENI”

 EKSPRESJA
22 sierpnia w Pracowni Plastycznej „Na winklu” 
w SCK Zameczek (ul. Oświęcimska 1) będzie 
można wziąć udział w warsztatach artystycz-
nych EKSpresja i EKSperyment 
Są one skierowane do dzieci i młodzieży w wie-
ku 8-16 i zawierają elementy eksperymentu 
plastycznego oraz  action paintingu. W ich trak-
cie powstaną wielkoformatowe dzieła. Zajęcia 
odbędą się w dwóch, 12-osobowych grupach:
I grupa - godz. 13.00-15.00
II grupa - godz. 17.00-19.00
Prowadzący: Paulina Matysek

 EMOCJA
22 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
(al.  Sportowców 3) zaplanowano ”Moc emo-
cji”. Dostarczą one wiedzy na temat emocji, 
pomogą lepiej zrozumieć siebie i swoje emo-
cje, odkryć, co twoje emocje mówią o tobie 
i twoich przeżyciach. Nauczą też wyrażać 
swoje emocje, doświadczyć pozytywnych 
aspektów emocjonalności, jej potencjału dla 
życia; zrozumieć jaką wartość wnoszą w życie 
trudne odczucia. Podpowiedzą, jak słuchać 
i rozpoznawać swoje uczucia, by lepiej je wy-
korzystać; skłonią do rozważenia czy dajesz 
sobie prawo do przeżywania emocji bez ich 
oceniania, wreszcie odkryją moc emocji.
Zajęcia przeprowadzone zostaną w grupie 
liczącej 8–10 osób dorosłych
godz. 17.00-21.00
Prowadzące: Aneta Kobylewska, Karolina Ossysek

 INSPIRACJA
22 sierpnia w auli Zespołu Szkół nr 2, (ul. S. Wy-
spiańskiego 5), przeprowadzone zostaną kre-
atywne warsztaty „Makerspace” dla dzieci  
w wieku 6-13 lat. W ich trakcie przewidzia-
no interesujące doświadczenia hydrauliczne 
(wodna platforma), zajęcia z konstruowania 
układów mechanicznych (3 poziomy trud-
ności), wykonanie instalacji elektrycznych, 
realizowanych wg schematów lub własnej 
inwencji, a także zabawy z zootropem.
Zajęcia odbędą się w dwóch grupach:
I grupa - godz. 10.00-11.30
II grupa - godz. 12.00-13.30
Prowadzący: Andrzej Lebek

OPRACOWAŁ: ADRIAN MERTA

W ramach spotkań twórczych odbywających się pod hasłem „Przestrzeń kreacji – Kreacja prze-
strzeni”, które towarzyszyć będą odbywającemu się równolegle w tym czasie w Siemianowicach 
Śląskich, międzynarodowemu sympozjum Co-design Your P(a)lace, zorganizowanych będzie kilka 
interesujących warsztatów, na które serdecznie zapraszamy.

“Space for Creativity – Creativity for Space” 
- to pierwszy kreatywny campus, wspierający 
rozwój idei smart city, twórczego myślenia 
i projektowania przestrzeni publicznej przez 
mieszkańców i organizacje pozarządowe z Sie-
mianowic Śląskich. Miasto, jako jedna z postin-
dustrialnych gmin, zlokalizowane w sercu ponad  
dwumilionowej Metropolii Śląsko-Zagłębiow-
skiej, przyjęło w 2015 roku za cel kompleksową 
społeczno-gospodarczą transformację w mia-
sto: pełne, kompaktowe, przyjazne ośmio- 
i osiemdziesięciolatkowi, miasto - na weekend 
i na całe życie. 

Spotkania twórcze oparte o hasło „Prze-
strzeń kreacji – Kreacja przestrzeni” odbędą 
się w dniach 22–23 sierpnia 2018 roku. Prowa-
dzącymi warsztaty będą wykładowcy z kato-
wickiej Akademii Sztuk Pięknych, projektanci 
przestrzeni miejskich, eksperci ds. komunikacji 
wizualnej, plastycy, wynalazcy i konstruktorzy. 
Spotkania adresowane są zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych mieszkańców gminy. Wydarzenia 
te, organizowane przez Urząd Miasta, stano-
wią cykl imprez towarzyszących w ramach 
odbywającego się równolegle w tym czasie  
w Siemianowicach Śląskich, międzynarodowe-

go sympozjum i warsztatów, organizowanych 
przez Fundację Stajnia, Pałac Inspiracji, Poli-
technikę Śląską, Urząd Miasta oraz mecenasów 
tych wydarzeń. Celem sympozjum -Co-desi-
gn Your P(a)lace jest zaprojektowanie nowej 
usługi społecznej dla mieszkańców miasta, 
pracujących w tzw. zawodach twórczych. 
Pomysły wypracowane w trakcie Smart Camp 
Siemianowice mają stanowić obywatelskie 
uzupełnienie merytoryczno–artystyczne wnio-
sków wypracowanych w trakcie sympozjum 
i warsztatów.

URBAN RENEWAL - CO-DESIGN YOUR P(A)LACE to mię-
dzynarodowe sympozjum naukowe i warsztaty service design 
sprint, organizowane we współpracy z London College of 
Communication, Copenhagen Business School i Wydziałem 
Architektury Politechniki Śląskiej. Celem przedsięwzięcia jest 
wypracowanie, w duchu ko-kreacji i włączenia społecznego, 
usługi dedykowanej młodym przedsiębiorcom z sektora kre-
atywnego i kulturowego. Od 20 do 25 sierpnia 2018 roku na 
terenie rewitalizowanego pałacu, odbędą się otwarte wykłady 
ekspertów i specjalistów z całego świata, poświęcone tematyce 
projektowania nowych funkcji na obszarach zdegradowanych 
oraz zamknięta część warsztatowa, podczas której zrekru-
towani do projektu uczestnicy z Londynu, Kopenhagi i Śląska, 
będą pracować nad innowacyjnym rozwiązaniem wspierającym 
procesy rewitalizacyjne.

MIĘDZYNARODOWE  
SYMPOZJUM NAUKOWE Z WARSZTATAMI: 

W trakcie pięciu dni warsztatowych, pięć zespołów projekto-
wych wypracuje pięć rozwiązań, które zostaną zaprezentowane 
w sobotę, 25 sierpnia 2018 r., podczas oficjalnego zakończenia 
projektu, odbywającego się na terenie zrewitalizowanego Parku 
Tradycji w Siemianowicach Śląskich. Wyboru najlepszego roz-
wiązania, które otrzyma nagrodę Prezydenta Miasta i Prezesa 
Inspiration Point S.A., dokona komisja składająca się z ekspertów 
i specjalistów z obszarów architektury, biznesu, projektowania 
usług oraz samorządowców. Wypracowane rozwiązanie zostanie 
wdrożone wiosną 2019 roku i będzie realizowane na terenie 
Pałacu Inspiracji w Siemianowicach Śląskich. 

Z a p i s y  n a  w a r s z t a t y  o d  1 0  s i e r p n i a  n a  s t ro n i e : 
h t t p : // w w w. s i e m i a n o w i c e . p l / s m a r t- c a m p /
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INWESTYCJE

Siemianowiccy policjanci ape-
lują do rowerzystów o zachowanie 

szczególnej ostrożności, wyobraźni 
i o bezpieczną jazdę. Zachęcają także 

do jazdy w kasku ochronnym i ubraniu, najlepiej w kolorze 
neonowym, co zwiększy widoczność rowerzysty w ciągu dnia. 
Często bowiem rowerzysta wtapia się w otaczający krajobraz. 
Po zmroku natomiast, oprócz sprawnego oświetlenia rowero-
wego, warto zaopatrzyć się w odblaski. Nawet mały element 
odblaskowy sprawia, że widoczność wzrasta pięciokrotnie. 
Rowerzyści muszą być świadomi, że w przypadku zaistnienia 
zdarzenia drogowego z ich udziałem, są oni w większym stopniu 
narażeni na negatywne skutki, aniżeli kierujący pojazdami.

ROWEREM 
PO MIEŚCIE

Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno!  
Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem 
jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo w trzech 
przypadkach, gdy: 
 

 opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

 szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której dozwolony 
jest ruch pojazdów z prędkością większą niż 50 km/h, 
wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi 
dla rowerów, lub pasa ruchu dla rowerów, 

 warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty 
na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) 
- w tym wypadku szerokość chodnika nie ma znaczenia.

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany 
jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym. Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia 
jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że w żadnym wypadku 
nie wolno na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych! 
Rowerzysta zobowiązany jest  zejść z roweru, przeprowadzić go 
przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem!

podkom.Tatiana Lukoszek
Oficer Prasowy KMP 
Siemianowice Śląskie

Rowerzysta  
na chodniku

Rowerem po chodniku 
jeździć nie wolno!
Za jazdę bez trzymanki 
również można zostać
ukaranym. 

Mandat można dostać za rozmowę 
przez telefon podczas jazdy, jeśli nie 
posiadamy zestawu słuchawkowego 
i musimy trzymać telefon w ręce.

Takiej jazdy po drodze nie 
usprawiedliwiają nawet naj-
bardziej romantyczne chwile

Jeżeli obok drogi jest ścieżka  
dla rowerów oznaczona zna-
kiem, kierujący jednośladami  
są zobowiązani nią jechać.

W żadnym wypadku
nie wolno na rowerze  
przejeżdżać przez  
przejście dla pieszych!
Rowerzysta zobowiązany jest  zejść z roweru,  
przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem!

Kask, jak na razie,nie jest wymagany, ale dobrze go mieć. 
Posiadanie kasku świadczy o poważnym podejściu do sprawy 
naszego bezpieczeństwa.
Dziecko musi być przewożone obowiązkowo w kasku, w spe-
cjalnym foteliku rowerowym.

Każdy rower powinien być wyposażony w oświetlenie:
 co najmniej jedną lampkę przednią białą lub żółtą,  
o świetle ciągłym lub migającym,

 co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe,
 co najmniej jedno światło tylne czerwone, 
o świetle ciągłym lub migającym.

Świateł nie musimy używać w ciągu dnia, ale przed 
zbliżającym się zmierzchem warto odpowiednio wcześniej 
zapalić oświetlenie.
Świateł nie możemy zamontować wyżej niż 1,5 m ponad 
drogą, co oznacza, że nie możemy umieścić światła na głowie 
(kasku).

Sprawdź czy posiadasz wiedzę na temat przepisów jakie obowiązują rowerzystów

KASK I OŚWIETLENIE ROWERU
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Kiedy można  
przejeżdżać 
przez jezdnię?
Częścią drogi przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów na jej drugą stronę 
jest przejazd dla rowerzystów, oznaczony za pomocą znaku poziomego
oraz mu zazwyczaj towarzyszącego znaku informacyjngo.

Ważne jest, aby przestrzegać  
obowiązujących przepisów,  
co z pewnością przyczyni się do 
zmniejszenia wypadków.

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie 
pod opieką osoby dorosłej i w przepisach ruchu drogowego 
są traktowani jako piesi - nie muszą zatem posiadać żad-
nych uprawnień, podobnie jak ci, którzy ukończyli 18 lat.

Jeżeli obok drogi jest droga dla rowerów oznaczona zna-
kiem, kierujący jednośladami są zobowiązani nią jechać.

W przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowe-
rem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że 
nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby 
ruch pieszych. Dopiero kiedy nie ma pobocza, lub nie da 
się po nim jechać, rowerzysta może jechać po jezdni, ale 
możliwie blisko jej prawej krawędzi.

Od maja 2018 roku wszyscy mieszkańcy Sie-
mianowic Śląskich mogą bezpłatnie korzystać z  
boksów rowerowych, które wraz z parkingami 
dla rowerów są zlokalizowane przy czterech 
Zintegrowanych Centrach Przesiadkowych, 
w dzielnicach: Centrum (ul. Śląska), Michał-
kowice (ul. Bytomska), Bańgów (ul. Krupanka) 
i Bytków (ul. Telewizyjna). 
Boksy powstały z myślą o zwolennikach trans-
portu rowerowego, którzy podjeżdżając na 

BOKSY ROWEROWE DOSTĘPNE 
DLA MIESZKAŃCÓW

Od kilku tygodni miasto dysponuje trzema 
trójkołowymi rowerami przeznaczonymi dla 
osób starszych lub niepełnosprawnych. Jeden 
z nich jest dostępny w MOSiR Pszczelnik, 
dwa - w tym jeden dla juniorów-w SCKPark 
Tradycji. 

Pojazdy, w wyniku zabiegów pełnomocnika 
ds. osób niepełnosprawnych Edyty Świąt-
czak-Gurzędy, podarował siemianowickim 
seniorom Śląski Oddział Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

ZAPRASZAMY NA PRZEJAŻDŻKĘ 
TRÓJKOŁOWYM ROWEREM

przystanek autobusowy rowerem, mogą go 
tam przechować w boksie lub pozostawić 
w stojaku rowerowym, a następnie przesiąść się 
na autobus. Kontenery mają nie tylko zapewnić 
ochronę przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, ale także przed kradzieżą.
Chcąc skorzystać z boksu wystarczy mieć wła-
sną kłódkę, która posłuży do jego zamknięcia 
i zabezpieczenia. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Z rąk  jego przedstawiciela - Daniela Kupki 
trójkołowce odebrała  II zastępca prezydenta 
miasta Anna Zasada-Chorab. 

Rowery są wypożyczane seniorom i oso-
bom niepełnosprawnym  bezpłatnie: w SCK 
Parku Tradycji – w godzinach jego otwar-
cia, czyli :Wt 12:00 - 16:00; Śr 12:00 - 
16:00; Czw 12:00 - 16:00; Pt 14:00 - 18:00 
oraz N 14:00 - 18:00., natomiast w MOSiR 
Pszczelnik, w recepcji  przez wszystkie dni ty-
godnia w godz. 8.00-20.00.
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Jan Nycz, 
radny:

Ad 1) Oczywiście, że tak. Inwe-
stycje miejskie niejako determinują 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 
W moim odczuciu Siemianowice 
Śląskie w ostatnich latach stają się 

takim właśnie miejscem, gdzie warto inwestować. Zarówno 
rozwój infrastruktury drogowej, sprzedaż mienia pod inwe-
stycje budowlane, jak i bogata oferta kulturalna i sportowa, 
stanowią niejako trzon środowiska przyjaznego dla rozwoju 
miasta. Przychylność władz, dogodne warunki lokalizacyjne, 
oraz sprzyjająca koniunktura globalna sprawiają, że miasto 
rozwija się i staje się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym, 
zarówno dla naszych mieszkańców, jak i inwestorów z ze-
wnątrz. Jako organizator i współorganizator licznych imprez 
sportowych o charakterze charytatywnym w mieście, miałem 
niejednokrotnie okazję usłyszeć opinie gości z innych regionów 
kraju, którzy z podziwem komentowali fakt, że Siemianowice 
pozytywnie wyróżniają się na tle innych miast Śląska zarówno 
pod względem wizerunkowym, jak i organizacyjnym. 

Ad 2) Jak już wspomniałem Siemianowice rozwijają się bardzo 
prężnie. Spójrzmy na Park Biznesu, czy nowe inwestycje na 
granicy z Czeladzią. Sektor prywatny to w naszym mieście 
w dużej mierze głównie liczne małe i średnie przedsiębiorstwa, 
które zaspokajają potrzeby zarówno rynku lokalnego, jak i w 
niektórych przypadkach z powodzeniem odnalazły się na rynku 
wojewódzkim, czy ogólnokrajowym. Moim zdaniem rozwój 
przedsiębiorczości w dużym stopniu zależny jest od samych 
mieszkańców, którzy podejmują trud działania na własną rękę, 
niejednokrotnie wykazując się ogromną determinacją w dążeniu 
do celu. - Własnie tacy są Siemianowiczanie – nieustępliwi 
i zdeterminowani – nasze miasto w swojej historii niejedno-
krotnie przeżywało kryzysy, ale dzięki mieszkańcom, którzy na 
przestrzeni lat  wykazywali się ponadprzeciętną determinacją, 
dochodziliśmy do sytuacji, w której stawaliśmy się przykładem 
dla naszych sąsiadów. Oczywiście, że zawsze może być lepiej, 
ale wystarczy rozejrzeć się wokoło, aby dostrzec że już dziś 
jesteśmy na dobrej drodze. 

Ad 3) Specustawa mieszkaniowa ma na celu uproszczenie 
procedur, związanych z budownictwem mieszkaniowym. Moim 
zdaniem każde rozwiązanie, które przyczyni się do ułatwienia 
życia mieszkańców, w tym do zaspokojenia ich potrzeb miesz-
kaniowych, jest istotnym krokiem w dobrym kierunku. Ciężko 
jest jednak w tej chwili spekulować, jaki będzie wpływ ustawy 
na nasze miasto i jego mieszkańców. Uważam, że wiele w tej 
kwestii będzie zależało od przyszłych władz miasta i Rady 
Miasta, gdyż ustawa przewiduje znaczne kompetencje tych 
organów w podejmowaniu decyzji. Założenia ustawy mogą 
przyczynić się znacząco do rozwoju infrastruktury mieszka-
niowej miasta, jednak jaka będzie rzeczywistość, okaże się za 
kilka, może kilkanaście lat. 

NOTOWAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z ŻYCIA RADY MIASTA
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TRZY PYTANIA O...
Szanowni Państwo, kontynuując cykl 
„Trzy pytania o...” zapytaliśmy siemia-
nowickich radnych: Adama Cebulę, Jana 
Nycza oraz Jerzego Kurzawę, o kwestie 
związane z rozwojem i przedsiębiorczo-
ścią miasta. 
1) Czy w Pana opinii inwestycje miejskie 
mają wpływ na rozwój miasta?

2) Jak ocenia Pan rozwój przedsiębior-
czości w Siemianowicach Śląskich?

3) W ostatnim czasie weszła w życie  
specustawa mieszkaniowa. Czy w Pana 
opinii jej zapisy mogą być dla siemiano-
wiczan korzystne, czy też odwrotnie?

Adam Cebula,
przewodniczący Rady Miasta  
Siemianowic Śląskich:

Ad 1) Każda inwestycja, która po-
prawia jakość życia, system komu-
nikacyjny, możliwość zatrudnienia 
itp., ma zasadniczy wpływ na rozwój 

miasta. Jest więc sprawą oczywistą, że poczynione w ostatnim 
okresie inwestycje miejskie, w sposób znaczący przyczyniły się 
do pozytywnych zmian w naszej gminie. Inwestycje komuni-
kacyjne z jednej strony zachęciły firmy do lokalizacji swoich 
przedsiębiorstw w Siemianowicach, z drugiej poprawiły jakość 
życia mieszkańców oraz zachęciły kolejne osoby do budowy 
domów lub zakupu mieszkania w tej części metropolii. Więcej 
przedsiębiorstw i mieszkańców to dodatkowe wpływy do bu-
dżetu. Jest więc to samonapędzająca się maszyna, im więcej 
gmina inwestuje w poprawę jakości życia mieszkańców, tym 
bardziej mieszkańcy są związani z miastem; im więcej  ścieżek 
rowerowych, placów zabaw, skwerów, przedszkoli, propozycji 
kulturalnych i sportowych, tym chętniej takie miasto staje się 
miejscem pracy i wypoczynku dla jego mieszkańców.

Ad 2) Ostatnie lata to okres koniunktury gospodarczej. Nasze 
miasto dobrze wykorzystało ten czas. Inwestycje komuni-
kacyjne, uproszczone procedury oraz właściwa gospodarka 
przestrzenna. Nie pamiętam aby kiedykolwiek w Siemianowi-
cach dokonywano tylu zmian, zachęcających inwestorów do 
wybrania właśnie naszego miasta. Ponadto targi i spotkania 
biznesowe konsolidują i integrują środowisko małych i średnich 
przedsiębiorców. Zmiany w szkolnictwie zawodowym oraz 
praktyki w firmach i u rzemieślników również miały na celu 
zapewnić przygotowanie młodych ludzi do pracy. Konkursy dla 
młodzieży na innowacyjność pobudzały i zachęcały uczniów 
do kreatywności oraz założenia własnego biznesu.

Ad 3) Ustawa mieszkaniowa miała na celu ułatwić i skrócić 
proces inwestycyjny w budownictwie mieszkaniowym. Idea 
więc słuszna. Niestety „diabeł tkwi w szczegółach”. Ta ustawa  
zawiesza planowanie przestrzenne gminy. Samorząd w zasa-
dzie traci możliwość zablokowania niepożądanej inwestycji, 
a przewagę zyskują deweloperzy. Procedura bowiem daje 
bardzo mało czasu na przyjęcie lub odrzucenie przez Radę 
Miasta przedstawionej koncepcji - tylko 60 dni oraz 21-dniowy 
termin konsultacji społecznych. Dodatkowo to  wojewoda 
staje się ostateczną instancją rozstrzygającą spory przy po-
dejmowaniu decyzji. To budzi obawy. Dla jednych jest to więc 
„Lex deweloper”, inni podkreślają możliwość skrócenia procesu 
inwestycyjnego dla gruntów rolnych, poprzemysłowych itp.. 
Moje obawy budzi fakt, że nieuczciwy deweloper będzie miał 
duże szanse na realizację inwestycji, nawet wbrew mieszkań-
com, wbrew planom zagospodarowania przestrzennego, które 
mają na celu uporządkowany rozwój miasta.

Jerzy Kurzawa,
 radny: 

Ad 1) Inwestycje miejskie  mają 
znaczący wpływ na zrównoważony 
rozwój miasta, uwzględniają rów-
nowagę społeczną i zdrowe środo-

wisko życia. Jest to jedyna droga, aby miasto było przyjazne 
mieszkańcom, dlatego istnieje wiele zachęt, głównie finanso-
wych, wyzwalających lokalne inicjatywy, realizowane poprzez 
budżet obywatelski, a mianowicie: budujemy w całym mieście, 
parkingi, place zabaw, drogi rowerowe, siłownie. Nie należy 
zapomnieć także o drogach, na których  trwa sukcesywna 
wymiana nawierzchni. Zmienia się funkcja, dostępność, jakość 
przestrzeni publicznej i to jest bardzo pozytywne zjawisko.

Ad 2) Przedsiębiorczość czyli nowe zakłady pracy, nowe 
miejsca pracy - to wszystko dzieje się w Siemianowicach 
Śląskich, w naszym mieście. Przykładem jest globalny lider 
produkcji siedzeń samochodowych - firma Adient, lider branży 
oświetleniowej - firma Kanlux, firma Fenco i inne zlokalizowane 
na terenach 20-hektarowego Parku Biznesu. Myślę że jest 
dobrze gdy powstają nowe przedsiębiorstwa i nowe miejsca 
pracy. I to jest bardzo pozytywne.

Ad 3) Podpisana przez prezydenta ustawa jest bardzo ko-
rzystna dla inwestora. Pozwala na przyspieszenie procedur 
inwestycyjnych, daje Radzie Miasta możliwość decydowania 
o kierunkach budownictwa mieszkaniowego, a jednocześnie 
daje instrumenty do kontroli i narzucania pewnych standardów 
realizacji inwestycji. Oceniam ją bardzo pozytywnie.
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Wakacje to czas odpoczynku, rozrywki, radości, a przede 
wszystkim niczym niezmąconej beztroski. Ale czy owa beztroska 
dotyczy także dorosłych? Zapewne wszyscy rodzice doskonale 
zdają sobie sprawę z tego, iż dla nich może to być trudny czas. 
Dzieci dysponując dużą ilością wolnego czasu, w naturalny 
sposób dążą do zapewnienia sobie rozrywki celem zabicia nudy.
Nierzadko są to zachowania ryzykowne i niebezpieczne takie 
jak np. sięganie po substancje psychoaktywne, ucieczki z domu, 
nawiązywanie przygodnych znajomości, nadmierne korzysta-
nie z Internetu połączone z zapominaniem o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa, podejmowanie różnego rodzaju 
rywalizacji, polegających często na łamaniu norm. Co więc 
możemy zrobić, aby wakacje zakończyły się równie spokojnie 
i radośnie, jak się rozpoczęły? Pamiętajmy, aby w codziennym 
pędzie nie tracić z oczu naszego dziecka. Postarajmy się przede 
wszystkim poświęcić mu jak najwięcej naszej uwagi i czasu. 
To na nas dorosłych spoczywa odpowiedzialność za naucze-
nie dzieci, jak można konstruktywnie spędzić wolne chwile. 
Wspólny czas naturalnie nie musi wiązać się z kosztami czy 
jakimiś ekstremalnymi  formami jego spędzania. Niezmiernie 
ważne jest zwyczajne bycie razem, a poprzez to budowanie 
więzi i modelowanie pożądanych zachowań. Pamiętajmy, że 
nasze dzieci uczą się od nas i jeżeli sami spędzamy wolne chwile 
z telefonem w ręku, nie oczekujmy, że nasza pociecha będzie 
zdobywać szczyty górskie. Istotne jest także, aby towarzyszyć 
dziecku w poznawaniu świata - wykazywać zainteresowanie 
jego sprawami, pasjami i fascynacjami. Rozmawiajmy z naszymi 
latoroślami dużo i często, by na każdym etapie rozwoju nadą-

żać za nimi.  Wówczas, nawet jeżeli młody człowiek napotka 
na swojej drodze jakieś niebezpieczeństwo, będziemy mieli 
możliwość ochronienia go lub zminimalizowania negatywnych 
skutków. Bliska relacja z dzieckiem na pewno nie zagwaran-
tuje przeżycia wakacji bez przykrych ekscesów, ale znacznie 
zwiększy na to szansę.  Rodziców, którym brakuje inspiracji, 
zachęcamy do zapoznania się z kampaniami społecznymi, m.in. 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Rzecznika Praw Dziecka. 
Wykorzystajmy narzędzie tak bliskie młodym ludziom - czyli 
Internet, pokazując alternatywne pozytywne jego strony. 
Zachęcamy do wspólnego odwiedzenia takich stron, jak np.: 
sieciaki.pl, badzkumplem.cartoonnetwork.pl, bezpiecznein-
terneciaki.pl, fdds.pl 

Życzymy radosnej, ale przede wszystkim spokojnej i bez-
piecznej drugiej połówki wakacji.

JOANNA MAJ, MAŁGORZATA BOŻEK

PÓŁMETEK WAKACJI. 
CZY MYŚLICIE O BEZPIECZEŃSTWIE 
WASZYCH DZIECI?

Bezpłatne badanie słuchu, wzroku, skóry, wło-
sów, gęstości kości czy poziomu cukru we krwi 
-  to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych 
przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie na 
tegoroczny Piknik Zdrowia.
Impreza odbędzie się w sobotę 22 września 
br. w godz. 10.00-15.00, na placu przy SCK 
Park Tradycji. W programie imprezy znajdą 
się również specjalistyczne porady lekarskie. 

Bezsprzecznie monitoring wizyjny jest in-
tegralną częścią systemów bezpieczeństwa 
w wielu miastach. 

Podobnie jest w Siemianowicach Śląskich, 
gdzie jest on elementem większej całości. 
Obecnie ponad 40 kamer w różnych częściach 
miasta monitoruje przestrzeń publiczną. Ob-
razy z punktów kamerowych za pośrednic-
twem łączy są przekazywane do Centrum 
Monitoringu przy ul. Dąbrowskiego 13. Tu ca-
łodobowo odbywa się obserwacja obrazów 
przez operatorów, którzy na bieżąco wyłapują 
wszelkie nieprawidłowości, które następnie są 
przekazywane odpowiednim służbom. System 
Monitoringu Wizyjnego Miasta jest i będzie 

PRZEBADAJ SIĘ NA
V PIKNIKU ZDROWIA

CZTERDZIEŚCI KAMER W RÓŻNYCH  
CZĘŚCIACH MIASTA, A BĘDZIE JESZCZE WIĘCEJ

Swoją ofertę będą prezentować stowarzy-
szenia i fundacje działające w obszarze zdrowia 
i pomocy społecznej. 

Dla najmłodszych przewidziano m.in.: plac za-
baw z dmuchańców, ściankę wspinaczkową, bańki 
mydlane, malowanie buziek, konkursy, gry i zabawy. 

Zapraszamy również na pokaz sztuk walki, 
trening zumby oraz fitness. 
Serdecznie zapraszamy!

IZABELA KŁOSOWSKA-SPANDEL

w przyszłości sukcesywnie rozbudowywany 
o kolejne punkty kamerowe. W tym roku liczba 
punktów powinna wynieść 50 sztuk. 
System monitoringu obok innych rozwiązań 
technicznych – jak chociażby portalu „Bez-
pieczne Siemianowice” oraz aplikacji mobilnej 
o tej samej nazwie, znacząco wpływa na stan 
bezpieczeństwa mieszkańców. Zachęcamy 
gorąco mieszkańców do korzystania z por-
talu i aplikacji. Za ich pośrednictwem możecie 
Państwo zgłaszać wszelkie niedogodności czy 
nieprawidłowości, ale tez otrzymywać ważne 
informacje i ostrzeżenia meteorologiczne 
czy istotne informacje dotyczące wydarzeń 
w mieście. 

MICHAŁ CZAJA

22 września br. w godz. 10.00-15.00
przy SCK Parku Tradycji.
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-Współczesna koncepcja muzeum zakłada, 
że powinno ono być placówką, w której zde-
cydowanie rośnie udział odbiorców. To już 
nie tylko zwiedzający, którzy bezgłośnie suną 
w kapciach obok ekspozycji wytyczoną przez 
przewodnika trasą. To także współtwórcy 
muzealnych treści i tutejszych wydarzeń. Nie 
ma odwrotu od idei tzw. muzeum otwartego, 
która zresztą była już wdrażana przez pań-
skiego poprzednika.

-Rzeczywiście, nasza placówka już od wie-
lu lat realizowała ideę muzeum otwartego. 
Krystian Hadasz, niemal od zarania, nadał jej 
charakter miejsca, gdzie spotykają się ludzie na 
ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Oczywi-
ście będziemy to kontynuować, a jednocześnie 
rozszerzać dotychczasowe działania. Chcemy, 
aby przychodziło tu jak najwięcej ludzi, żeby 
jak najwięcej realizowało się poprzez współ-
tworzenie tego, co tu się dzieje.

- Do kształtowania takiego akurat profilu 
placówki skłaniała jej specyfika i największy 
atut, jakim jest szczególny klimat obiektu…

-To prawda, jednak muzeum przez prawie 30 
lat dorobiło się już znacznych kolekcji z dziedzi-
ny sztuki, etnografii oraz historii. Z pewnością 
w zbiorach dotyczących postaci Wojciecha 
Korfantego tkwi potencjał, który może być 
znaczący dla przyszłości obiektu. Na przykład 
znany śląski historyk prof. Zygmunt Woźniczka 
widziałby właśnie u nas Instytut Korfantowski. 
Nie można zapominać też o naszych silnych 
związkach z polską czołówką jazzową, której 

ZABYTKOWY UROK  
Z WIRTUALNYM BŁYSKIEM-
rozmowa z Wojciechem Grzybem, dyrektorem Muzeum Miejskiego

obecność w działalności muzeum, czyni je 
rozpoznawalnym pośród innych tego typu 
placówek. To nasz cenny kapitał, którego nie 
można zaprzepaścić, ale który warto wzbo-
gacić o nowe elementy. Może to będzie folk… 
Myślę też o powrocie do organizowanych kie-
dyś wystaw ze zbiorów prywatnych kolekcjo-
nerów. To byłaby wyjątkowa okazja zobaczenia 
cennych eksponatów, których na co dzień nie 
ujrzymy w galeriach.

– A pewnie to nie wszystkie plany?

- Skoro realizujemy ideę muzeum otwartego, 
to przede wszystkim musimy być dostęp-
ni. Stąd planujemy, aby nasze zbiory były do 
obejrzenia w Internecie wraz z dokładnym ich 
opisem - i to przez 24 godziny na dobę. Bę-
dzie to przydatne zarówno piszącym artykuły, 
prace naukowe, ale też młodzieży szkolnej 
i studentom. Większej dostępności zbiorów 
posłuży także korekta dotychczasowych go-
dzin otwarcia muzeum. Będzie ono dłużej 
czynne w weekendy, kiedy ludzie szukają cie-

kawych propozycji spędzenia wolnego czasu. 
Chcielibyśmy zintensyfikować dotychczasowe 
zajęcia dla dzieci oraz seniorów. Zmierzając 
do tego, aby ludzie chcieli tu spędzać czas, 
planujemy zajęcia z designu oraz spotkania 
z kolekcjonerami i w ogóle więcej warszta-
tów. Będziemy bardziej korzystać z możli-
wości multimedialnych. Ich rolę wiążę jednak 
z podkreśleniem czegoś, a nie zastępowaniem, 
ponieważ nic nie zastąpi oryginalnych ekspo-
natów, bezpośredniego kontaktu z dziełem, czy 
twórcą lub – w przypadku koncertów i działań 
plastycznych- z wykonawcą. Rzeczywistość 
wirtualna jest bardzo interesująca, stwarza 
możliwości nowych doznań i absolutnie z niej 
nie rezygnujemy. Mieliśmy wspaniałą jej próbkę 
w czasie Nocy Muzeów, kiedy, dzięki studentom 
ASP, mogliśmy znaleźć się w wierszach Krystiana 
Hadasza, dotykać unoszących się wokół nas 
słów i wersów. By to przeżyć, ustawiła się długa 
kolejka uczestników wieczoru. Z pewnością więc 
wirtualna rzeczywistość będzie u nas gościć 
częściej. Wśród naszych planów znajduje się też 
rozwijanie  kontaktów z innymi instytucjami oraz 
z naszymi miastami partnerskimi, z którymi np. 
moglibyśmy wymieniać się ekspozycjami. 

Aby poszerzyć naszą ofertę, musimy więcej 
zainwestować w remonty i infrastrukturę. 
W spichlerzu na wyższych kondygnacjach 
są jeszcze duże niezagospodarowane po-
wierzchnie. Postaramy się więc sięgnąć po 
środki zewnętrzne, unijne.

- Dziękuję za rozmowę.
EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

To, że Park Pszczelnik każdego dnia tętni 
sportowo-rekreacyjnym życiem, wie każdy, 
kto odwiedził choć na chwilę zrewitalizowany 
MOSiR w Siemianowicach Śląskich. W okre-
sie letnim uzupełnieniem palety atrakcji par-
ku mają być piątkowe koncerty plenerowe 
w wykonaniu debiutantów oraz lokalnych 
muzyków chcących przedstawić swoje nowe 
kompozycje. Do występu może zgłosić się 
zespół lub solista. Koncert danego artysty lub 
zespołu odbędzie się na kręgu scenicznym 
w Parku Pszczelnik w wybrany piątek: 10, 24, 

i 31 sierpnia br, w godzinach 17.00 – 19.30. 
Organizator zapewnia nagłośnienie scenicz-
ne z mikrofonami, wyjściami liniowymi i in-
strumentalnymi oraz obsługą dźwiękowca. 
Jednocześnie organizator zastrzega sobie 
prawo odwołania imprezy w przypadku nie-
korzystnych warunków atmosferycznych.  
Zgłoszenia chęci wystąpienia na sce-
nie są przyjmowane wyłącznie przez 
formularz internetowy dostępny pod 
adresem www.bit ly.com/osmp2018   
W występie mogą uczestniczyć osoby, które 

ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą 
dostarczyć zgodę rodzica lub prawnego opie-
kuna. Utwory prezentowane na otwartej scenie 
muzycznej muszą być utworami autorskimi 
(uczestnicy podpiszą stosowne oświadczenia 
przed występem). Minimalny czas występu 
to 15 minut lub 3 utwory. Maksymalny czas 
występu zostanie określony przez organizatora 
po weryfikacji zgłoszeń.

PIOTR KOCHANEK

OTWARTA SCENA MUZYCZNA PSZCZELNIKA –  
CZEKA NA TWÓJ WYSTĘP
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SPRAWY SPOŁECZNE

Wakacje na półmetku, a Miejska Biblio-
teka Publiczna nie próżnuje. Prócz sze-
rokiej gamy imprez, które oferujemy 
szczególnie naszym najmłodszym czytel-
nikom, na naszym tarasie - podobnie jak  
w latach ubiegłych - zagościła plaża, która 
tak bardzo Wam się spodobała. Są oczywiście 
leżaki, zabawki dla dzieci i czasopisma. Letnia 
czytelnia będzie dostępna przez całe wakacje. 

Oprócz tej stałej atrakcji, najmłodszym pro-
ponujemy szereg interesujących i kreatywnych 
zajęć pod wspólnym hasłem: „Wszelkie kolory 
świata”. Będzie zatem głośne czytanie, warsztaty 
plastyczne, zajęcia ruchowe i wiele, wiele innych. 
We wszystkich placówkach, prócz planowanych 
zajęć, przez całe wakacje dzieci mogą korzystać 
z materiałów plastycznych, szerokiego wyboru 
gier planszowych oraz bezpłatnego dostępu do 
Internetu. Innymi słowy jest wesoło, kolorowo, 
kreatywnie i będzie się działo!!! 

Mamy także dobrą wiadomość dla książ-
koholików. Czytelników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w naszym mieście na pewno ucieszy 
fakt, że już wkrótce, niezwłocznie po otrzy-
maniu dofinansowania (45.500 zł), rozpocz-
nie się kolejny zakup nowości wydawniczych, 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, dzięki któremu już od wielu lat 
nasza biblioteka może wzbogacać swój księ-
gozbiór o nowe tytuły książek i audiobooków. 
Tak więc, już niedługo w rękach czytelników 

Biblioteki Centralnej oraz filii znajdą się naj-
nowsze tytuły zarówno literatury pięknej, jak 
i popularnonaukowej.  

Wszystko co piękne, szybko się kończy, tak-
że wakacje. Niemniej jednak już z początkiem 
września zapraszamy serdecznie do wzięcia 
udziału w tegorocznej edycji Narodowego Czy-
tania dzieł literatury polskiej pod patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Impreza 

KULTURA

ta na stałe zagościła w naszej Bibliotece i cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem czytelni-
ków. Czytaliśmy już „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Ogniem 
i mieczem” oraz „Quo vadis” Henryka Sienkie-
wicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 
Tym razem czytać będziemy „Przedwiośnie” 
Stefana Żeromskiego. Dlatego wraz ze współ-
organizatorem - I LO im. Jana Śniadeckiego - 
serdecznie chcemy Was zaprosić 8 września  
o godz. 11.00 do Biblioteki Miejskiej przy al. Spor-
towców 3, by wspólnie przypomnieć sobie to 
wyjątkowe dzieło. 

Wakacje to także taki czas, w którym od lat 
Biblioteka stara się upiększać swoje placówki, 
wykonując niezbędne prace remontowe. I tak 
zapraszamy do „odświeżonej” Filii nr 2 przy ul. 
Niepodległości, która nie tylko zyskała nowy 
kolor, ale także więcej przestrzeni. Biblioteka 
Centralna może pochwalić się natomiast od-
nowionymi schodami, które zyskały nowe życie  
i świetnie komponują się z niedawno wyremon-
towanym holem Biblioteki. Biorąc pod uwagę 
zmiany klimatu i tropikalne niemal temperatury, 
w sierpniu w sali widowiskowej będzie zamon-
towana klimatyzacja. Wszystko po to, by spo-
tkania, wykłady czy zajęcia sportowe w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odbywały się 
w komfortowych warunkach.  Zapraszamy. 

PATRYCJA SKOREK-BILCZYŃSKA
BARBARA TRAWIŃSKA

W Siemianowicach Śląskich, z myślą o seniorach, inicjowanych 
jest wiele przedsięwzięć. Prowadzone są m.in. kursy obsługi 
komputera, języków obcych, są zajęcia na basenie, działa 
Akademia Muzealna i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ostatnio 
ofertę dla naszych „wcześniej urodzonych” wzbogaciła Aka-
demia 100-latka.

Powołanie jej do życia to dzieło połączonych sił Grupowej 
Praktyki Lekarzy Rodzinnych „Familia” oraz Urzędu Miasta.  

„Celem projektu  jest  zwiększenie seniorom  dostępności do 
niektórych, ważnych dla ich wieku, badań oraz do edukacji proz-
drowotnej” - wyjaśnia Beata Łuczak z Biura ds. Seniorów UM.

Inauguracja zajęć miała miejsce w połowie lipca br. Wykład 
poświęcony diecie, jako sposobowi na długowieczność, wygłosiła 
dr Katarzyna Brukało z Zakładu Polityki Zdrowotnej.

„Jestem bardzo zadowolona, że miałam możliwość wziąć 
udział w tym pierwszym wykładzie z cyklu Akademia 100-latka. 
Niezwykle interesujące treści zostały przekazane przez panią 
doktor zwięźle i ciekawie. Każdy chce żyć zdrowo, wspierać 
rodzinę i samego siebie, a wykład dostarczył słuchaczom 
w tym zakresie ogromu cennych informacji. Po zakończonych 
zajęciach pani doktor miała czas dla każdego, kto chciał zadać 

AKADEMIA 100-LATKA – 
RECEPTA NA DŁUGOWIECZNOŚĆ

pytania, również te dotyczące konkretnie jego osoby. Była 
bardzo miła i udzieliła mi cennych rad. Kiedy relacjonowałam 
znajomym zajęcia Akademii 100-latka, bardzo żałowali, że nie 
znaleźli czasu, aby na nie przyjść” – dzieliła się odczuciami po 
spotkaniu Julia Grzymek.

Podobne były wrażenia innej uczestniczki, Teresy Kurek: 
„Bardzo wiele wyniosłam z tego wykładu. Z ekranu telewizyj-
nego jesteśmy zasypywani informacjami na temat zdrowia, że 
człowiek wręcz się gubi - pani doktor natomiast rewelacyjnie 
wyłożyła nam zasady zdrowego odżywiania się, wskazała co 
robić, aby dożyć 100 lat i jak żyć po ich osiągnięciu. Po wykładzie 
można było skorzystać z profesjonalnej analizy składu ciała, 
wykonanej przez pracowników Grupowej Praktyki Lekarzy 
Rodzinnych „Familia”, przeprowadzonej z zastosowaniem 
innowacyjnej technologii. -Jestem bardzo zadowolona, że 
Akademia 100-latka rozpoczęła działalność. Opowiadam 
o niej sąsiadkom i wiele z nich bardzo się zainteresowało tą 
inicjatywą. Miałabym tylko jedną prośbę do organizatorów: 
aby uczestnicy mogli otrzymać w formie pisemnej choćby 
skrót najważniejszych treści przekazywanych podczas zajęć. 
Jak podkreślił prezes Zarządu „Familii” Jerzy Słowik, spośród 
czynników wpływających na stan zdrowia, aż w 50 procentach 
decydujący jest styl życia. Akademia 100-latka będzie więc 
konsekwentnie propagować ten właściwy. Następne spotkanie, 
którego termin podamy w kolejnym numerze, przewidziano 
w czasie wrześniowych Senioraliów.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Wykład „Dieta, jako sposób na długowieczność”, 
wygłosiła dr Katarzyna Brukało z Zakładu Polity-
ki Zdrowotnej.

BIBLIOTECZNE INSPIRACJE  

45,5 tys. zł 
Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczy  
na zakup nowości wydawniczych! 
Tymczasem z środków miasta wyremonto-
wano stare schody, a w Sali Widowiskowej 
będzie zamontowana klimatyzacja. 
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SPORT

Siemianowicka lotna premia podczas przejazdu peletonu 
kolarskiego Tour de Pologne ponownie zachowała status 
szczęśliwej dla polskich zawodników. W minioną niedzielę 
(5.08) w ramach II etapu jubileuszowej – 75. edycji tej 
prestiżowej imprezy, w Siemianowicach Śląskich drugi był 
Kamil Gradek (CCC Sprandi Polkowice). Tym samym po 
raz dziewiąty z rzędu w naszym mieście któryś z Polaków 
znalazł się w pierwszej „trójce”!

Tegoroczny Tour de Pologne odbywa się w wyjątkowych okolicz-
nościach – mocno akcentowane jest święto stulecia odzyskania 
niepodległości Polski, a sam wyścig także obchodzi jubileusz – 
i to podwójny - 90. urodziny (pierwszy odbył się w 1928 roku) 
oraz okrągłą, 75. edycję. Tegoroczny Tour de Pologne to licząca 
7 etapów i 1025 kilometrów trasa. Siemianowice Śląskie witały 
światową elitę kolarską podczas II etapu zmagań, którego 
zaplanowana 156-kilometrowa trasa wiodła z Tarnowskich 
Gór do Katowic. Zaplanowana, bo już na początku przytrafił 
się jednemu z pracowników obsługi imprezy błąd, w wyniku 
którego kolarze ominęli jedną z rund w Tarnowskich Górach, 
która miała liczyć 32 kilometry i pomknęli w kierunku Katowic. 
To spowodowało, że w naszym mieście pojawili się niemal 45 
minut wcześniej niż planowano. Dyrektor wyścigu podjął więc 
decyzję, że w Katowicach kolarze pojadą jedną rundę więcej, 
by dystans etapu był zbliżony do planowanego

- Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz, od kiedy bierzemy 
udział w organizacji przejazdu Tour de Pologne przez Siemia-
nowice Śląskie. Nagła informacja o wcześniejszym przyjeździe 
kolumny wyścigu spowodowała wiele komplikacji, między innymi 
konieczność wcześniejszego niż planowaliśmy i informowa-
liśmy zamknięcia dróg. Jeżeli ktoś w wyniku tego zdarzenia 
utknął gdzieś przy trasie, bardzo przepraszamy, ale było to 
niezależne od nas, a nie mieliśmy już czasu by skutecznie 
wszystkich mieszkańców powiadomić – wyjaśnia Małgorzata 
Pichen, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu siemianowickiego 
Urzędu Miasta. - Wcześniejszy przyjazd z pewnością przełożył 
się również na frekwencję na trasie w naszym mieście, cho-
ciaż i tak jestem pod ogromnym wrażeniem siemianowickich 
kibiców, którzy jak zwykle nie zawiedli. Przede wszystkim 
dziękuję naszym służbom zabezpieczającym trasę oraz wo-
lontariuszom, że mimo tak zaskakującego przebiegu sytuacji 
byliśmy w stanie skutecznie zareagować i zapewnić kolarzom 
bezpieczny przejazd przez miasto – dodała Pani Naczelnik.

Zanim na lotną premię, zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulic 
Śląskiej i Jana Pawła II, dotarli kolarze, zjawili się organizato-
rzy – z Lechem Piaseckim i dyrektorem wyścigu - Czesławem 
Langiem, który osobiście przeprosił za zaistniałą sytuację 
i podziękował siemianowiczanom za doping na trasie i tak 
liczny udział w imprezie.

Po chwili pojawili się już główni bohaterowie – wpierw na linię 
lotnej premii wjechała piątka uciekinierów, którą przyprowadził 
belgijski zawodnik z grupy Team Katusha - Jenthe Biermans, 
a tuż za nim finiszował Polak – Kamil Gradek, z polskiej grupy 
zawodowej CCC Sprandi Polkowice. Tym samym udało się 
utrzymać w naszym mieście miano ...polskiej lotnej premii. 

SIEMIANOWICKA LOTNA 
PREMIA NADAL POLSKA!

W dotychczasowych dziewięciu edycjach aż pięciokrotnie jako 
pierwszy w Siemianowicach Śląskich finiszował któryś z naszych 
rodaków, a w pozostałych czterech przypadkach biało-czer-
woni plasowali się w najlepszej trójce. Niespełna dwie minuty 
po uciekającej piątce kolarzy pojawił się peleton, z Michałem 
Kwiatkowskim (Team SKY) oraz liderem po pierwszym etapie, 
Niemcem Pascalem Ackermannem (Bora Hansgrohe).

Kibice zgromadzeni na lotnej premii przenieśli się następnie 
na Rynek Miejski, gdzie na telebimie można było śledzić dalsze 
zmagania kolarzy, z metą w Katowicach (wygrał – podobnie jak 
dzień wcześniej – Pascal Ackermann, ustanawiając nieoficjalny 
rekord świata w prędkości uzyskanej na finiszu – ponad 105 km/h 
!), a także wziąć udział w rozmaitych atrakcjach, głównie dla 
najmłodszych, przygotowanych przez Wydział Kultury i Sportu 
oraz Siemianowickie Centrum Kultury i MOSiR „Pszczelnik”.

Wszyscy chętni mogli skorzystać z porad instruktora i spró-
bować swoich sił na pumptracku, młodsi miłośnicy rowerów 
mogli poznać tajniki specjalnie przygotowanego Miasteczka 
Ruchu Drogowego, a obydwie atrakcje prowadzone były przez 

instruktorów z Fundacji „KULT”. Na Rynku Miejskim nie zabrakło 
także dmuchańców, najmłodsi mogli wziąć udział w Sportowisku, 
pojeździć na autkach lub wziąć udział w konkursie plastycznym, 
prowadzonym przez pracownię plastyczną „Okienko” (SCK).

Wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać również z bezpłatnych 
fachowych porad doktora Bike’a z Wojanetu, zwiedzić wóz 
strażacki i poznać tajniki pracy strażaków z siemianowickiej OSP, 
chętni spróbowali swoich sił w Kapslowym Wyścigu Kolarskim 
prowadzonym przez MOSiR „Pszczelnik”, a także skorzystali 
z instruktażu pierwszej pomocy, prowadzonego przez ra-
towników z siemianowickiego oddziału WOPR. Sposobem na 
upalną aurę była natomiast kurtyna wodna, działająca przez 
całą imprezę dzięki uprzejmości Aquasprintu.

Nie zabrakło również wokalnych występów młodych, utalen-
towanych artystów z SCK, które spotkały się z entuzjastycz-
nym przyjęciem siemianowiczan zgromadzonych na Rynku 
Miejskim. Na deser zaśpiewała z kolei znana siemianowicka 
wokalistka – Beata Mańkowska.

KRZYSZTOF NOS
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Znakomicie zaprezentowali się młodzi sie-
mianowiczanie - reprezentanci UKS „Wod-
nik”, podczas Letnich Mistrzostw Polski 
w pływaniu, które w lipcu (13-15) odbywały 
się w Ostrowcu Świętokrzyskim (rocznik 
2002) i Oświęcimiu (rocznik 2003). Łącznie 
przywieźli do Siemianowic Śląskich 6 me-
dali, w tym dwa z najcenniejszego kruszcu!

Wśród 16-latków rywalizujących w Ostrowcu 
Świętokrzyskim bohaterem był Kamil Sieradzki,  
który w konkurencji 100 m stylem motylkowym, 
po piorunującym finiszu, okazał się najlep-
szy, zdobywając złoty medal i tytuł mistrza 
Polski! Na dystansie o połowę krótszym Kamil 
dołożył „srebro”, a na dystansie 200 m stylem 
motylkowym uplasował się na 5 miejscu.

Jego rok młodszy kolega – Mateusz Cho-
waniec w zawodach 15-latków rozgrywa-
nych w Oświęcimiu zdobył aż cztery medale 
– został mistrzem Polski i złotym medalistą 
na 50 i 100 m stylem dowolnym, a do tego 
wspaniałego dorobku dołożył dwa brązowe 
„krążki”, zajmując trzecie miejsce na 50 i 100 
m stylem motylkowym.

Warto zaznaczyć także, że zarówno Mate-
usz, jak i Kamil, od zeszłego roku otrzymują 
stypendia sportowe przyznawane przez pre-
zydenta miasta Rafała Piecha.

Świetnie spisali się także pozostali siemia-
nowiccy pływacy. – Praktycznie każdy start 
kończył się pobiciem rekordu życiowego, 
co pokazuje, jak świetnie byli przygotowani 
do zawodów. Niewiele do medalu zabrakło 
zwłaszcza Emilii Kroście (rocznik 2002), która 
dwukrotnie zajęła piątą lokatę – na 200 m 
stylem motylkowym i 400 m stylem zmien-
nym. Znakomicie startował także Remigiusz 

Bartosiewicz (rocznik 2002), który w stylu 
grzbietowym trzykrotnie zapewniał sobie udział 
w finale A (na 50 m, 100 m i 200 m), plasując 
się ostatecznie w najlepszej dziesiątce pły-
waków tym stylem w Polsce!

Bardzo dobrze spisali się również inni re-
prezentanci „Wodnika” z rocznika 2002: Emi-
lia Fuks (trzy razy udział w finale B) i Wiktor 
Szynawa (dwa razy udział w finale B) oraz 
z rocznika 2003: Julia Chyra (dwa razy udział 
w finale B) i Maria Krętosz (udział w finale B), 
na miarę swoich możliwości popłynął także 
Kamil Cebula.

- Mogę śmiało powiedzieć, ze jestem za-
chwycony postawą naszych podopiecznych, 
a osiągnięte rezultaty, liczne rekordy życiowe, 

okraszone w przypadku Mateusza i Kamila 
medalami, przerosły nasze oczekiwania. Jestem 
dumny z naszych zawodników i gratuluję im tak 
dobrego występu, który jest ukoronowaniem ich 
ciężkiej pracy. Sukcesy z pewnością zmotywują 
ich do dalszych treningów. Dziękuję bardzo 
także rodzicom naszych podopiecznych, za 
wsparcie i pomoc, zarówno w trakcie przy-
gotowań, jak i podczas zawodów w miniony 
weekend. Wsparcie najbliższych jest bardzo 
ważne dla młodych zawodniczek i zawodników, 
dlatego właśnie rodzice mają też swój udział 
w osiągniętych sukcesach – podsumował wy-
stęp pływaków UKS „Wodnik” podczas Letnich 
Mistrzostw Polski trener Leszek Małyszek.
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Miejsca osiągnięte przez zawodniczki  
i zawodników UKS „Wodnik”:

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - ROCZNIK 2002

Emilia Fuks
5. miejsce w finale B na 100 m stylem motylkowym
4. miejsce w finale B na 200 m stylem dowolnym
5. miejsce w finale B na 400 m stylem dowolnym

Emilia Krosta
5. miejsce w finale A na 200 m stylem motylkowym
5. miejsce w finale A na 400 m stylem zmiennym
7. miejsce w finale A na 200 m stylem zmiennym
1. miejsce w finale B na 100 m stylem klasycznym

Kamil Sieradzki
1. miejsce w finale A i złoty medal na 100 m stylem 
motylkowym
2. miejsce w finale A i srebrny medal na 50 m 
stylem motylkowym
5. miejsce w finale A na 200 m stylem motylkowym

Remigiusz Bartosiewicz
9. miejsce w finale A na 50 m stylem grzbietowym
9. miejsce w finale A na 100 m stylem grzbietowym
10. miejsce w finale A na 200 m stylem grzbietowym
9. miejsce w finale A na 200 m stylem zmiennym

Wiktor Szynawa
5. miejsce w finale B na 100 m stylem klasycznym
1. miejsce w finale B na 200 m stylem klasycznym

OŚWIĘCIM - ROCZNIK 2003

Mateusz Chowaniec
3. miejsce w finale A i brązowy medal na 100 m 
stylem motylkowym
3. miejsce w finale A i brązowy medal na 50 m 
stylem motylkowym
1. miejsce w finale A i złoty medal na 100 m stylem 
dowolnym
1. miejsce w finale A i złoty medal na 50 m stylem 
dowolnym

Julia Chyra
8. miejsce w finale B na 50 m stylem grzbietowym
5. miejsce w finale B na 100 m stylem grzbietowym

Maria Krętosz
8. miejsce w finale B na 200 m stylem klasycznym
Kamil Cebula nie awansował do finałów.

KRZYSZTOF NOS

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
proponuje siemianowickim biegaczom oraz 
miłośnikom nordic walking korzystanie z nowej 
pętli biegowej. 

Jest ona wytyczona wzdłuż granic Siemiano-
wic Śląskich, a rozpoczyna się tak jak pozostałe 
ścieżki od Parku Pszczelnik. Szlak wiedzie przez 
Pszczelnik, osiedla: Hugo, Tuwim, Węzłowiec, 
Bytków, Osiedle Robotnicze, Budryka, ulice: 

NOWA PĘTLA BIEGOWA „MAX”
Bytomską, Północną, Wyzwolenia, Towaro-
wą, wzdłuż ścieżki rowerowej do cmentarza 
żołnierzy niemieckich, Bażantarnię przy polu 
golfowym, do ulicy Czeladzkiej i obok boiska 
ze sztuczna trawą z powrotem do Pszczelnika.

Nowa trasa oznaczona jest kolorem żółtym 
i jest najdłuższą z dotychczas oznaczonych. 
Całkowita jej długość wynosi około 16 km. Moż-
na ją również uznać za trudną.

Korzystającym z trasy przypominamy, że 
powinni przestrzegać zasad poruszania się 
zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”, 
ponieważ nie jest ona przeznaczona do wy-
łącznego użytku miłośników biegania.

W. STREK

Ze smutkiem i głębokim żalem informujemy że 13 
lipca br., w wieku 71 lat, zmarł Felicjan Mierzwa, 
wieloletni prezes Oddziału PTTK Siemianowice, 
także długoletni działacz w Klubie Turystyki Ko-
larskiej „Swobodni”.

Popularny „Felek” przez lata współorganizował 
z wydziałem kultury i sportu siemianowickiego 
Urzędu Miasta, cieszące się zawsze dużym za-
interesowaniem, wyjazdy rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży w ramach miejskiej „Akcji Lato” i „Akcji 
Zima”. Wraz ze swoimi kolegami z siemianowic-

ZMARŁ FELICJAN MIERZWA
kiego oddziału PTTK pomagał też przy organizacji 
wielu imprez dla mieszkańców, w tym przy za-
bezpieczeniu przejazdu Tour de Pologne. Jeszcze 
dwa miesiące temu (26.05) organizował zawody 
w „Żółwiej jeździe” w Parku „Pszczelnik” podczas 
Siemianowickiego Pikniku Rowerowego.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako 
wspaniały organizator i wspaniały człowiek 
z pasją – zawsze życzliwy, otwarty, chętny do 
pomocy i współpracy! Będzie nam Go bardzo 
brakowało.                                        (SON)

MEDALOWE ŻNIWO 
PŁYWAKÓW WODNIKA

Na całej długości trasy oznaczonej 
kolorem żółtym znajdziemy również 
wizerunek biegacza, którego znamy 
z logo siemianowickiego MOSiR-u.
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