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Z RATUSZA

KULTURA
SPORT
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ZDROWIE
SPRAWY SPOŁECZNE

REKREACJA

KULTURA
Wielkanoc, to czas przeżywanych 
rodzinnie radości, ale też zastano-
wienia nad życiem. W drogę do San-
tiago de Compostella wyruszają  
przez cały rok  ludzie z całego świa-
ta, szukając własnej odnowy, sensu 
istnienia. Dwoje siemianowiczan 
opowiada o tej swojej przygodzie.

CZYTAJ NA STR. 5
EDUKACJA
Masz pomysł na Siemianowice Ślą-
skie? Chcesz zostać prezydentem 
miasta na jeden dzień?  Zaprasza-
my do konkursu zorganizowanego 
z okazji 85 urodzin miasta.

CZYTAJ NA STR. 7

WSPOMNIENIE
Siemianowice Śląskie zawdzięczają 
jej niemało, jak tylko mogła starała 
się wspierać swoje ukochane miasto 
- w 10 rocznicę śmierci wspomina-
my  Barbarę Blidę.

CZYTAJ NA STR. 11
KULTURA
Hajer Level zorganizowany z po-
czątkiem miesiąca sprawił, że Park 
Tradycji stał się prawdziwą mekką 
basistów i perkusistów, a obecność 
muzycznych znakomitości  dostar-
czyła fantastycznych wrażeń arty-
stycznych.

CZYTAJ NA STR. 13
SPORT
Bardzo dobrze spisali się reprezen-
tanci UKS Wołodyjowski podczas 
Mistrzostwa Śląska Juniorów Młod-
szych w Szpadzie oraz w III Turnieju 
Szermierczym Dzieci o Puchar Pre-
zydenta Miasta.

CZYTAJ NA STR.15

Siemianowice Śląskie wkroczyły w rok jubi-
leuszowy - 85 lat temu zostały podniesione 
do godności miasta. 

 Zabiegał o to bardzo Ferdynand Popek, 
wówczas naczelnik połączonych gmin Siemia-
nowice, Huta Laura i Huta Jerzego, późniejszy, 
burmistrz miasta. Pierwszym akcentem ob-
chodów jubileuszowych była wizyta Prezyden-
ta RP, podczas której Andrzej Duda dokonał 
wpisu w księdze pamiątkowej miasta, dając 
wyraz szacunku dla jego bogatych tradycji 
patriotycznych oraz dla współczesnych do-
konań. Głowa państwa nie kryła zdumienia, 
że w stosunkowo krótkim czasie, udało się 
siemianowiczanom wydostać z gospodarczej 

zapaści, znaleźć  wyjście z impasu, znacznie 
zmniejszyć bezrobocie. Po inauguracji ob-
chodów wydarzeniem nie mającym w historii 
miasta precedensu - nigdy bowiem dotąd 
Siemianowice Śląskie nie gościły Prezyden-
ta Rzeczypospolitej - zasadnicza ich część 
przewidziana jest na czas tegorocznych Dni 
Siemianowic Śląskich, w czasie których m.in. 
odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Urodziny miasta skłaniają do historycznych 
refleksji, do przywoływania przeszłości, do 
szczególnego zainteresowania się jej pamiąt-
kami. W tym roku w Parku Miejskim stanie więc 
replika Siemiona, w SCK - Parku Tradycji pojawi 
się odrestaurowana figura św. Floriana z Huty 
Jedność, zaś jego kopia, zgodnie z pragnieniem 

byłych hutników - będzie ustawiona na plantach 
w pobliżu kościoła św. Antoniego.  Aby oca-
lić przed zapomnieniem, znikającą już niemal 
zupełnie z naszego krajobrazu, Hutę Jedność, 
zakład, który w dużym stopniu tworzył nasze 
miasto, dawał chleb wielkiej części tutejszej spo-
łeczności, prezydent Rafał Piech podjął decyzję 
o zamontowaniu płyty pamiątkowej w miejscu 
dawnych murów okalających teren huty. 

W roku 85-lecia uzyskania praw miejskich 
będziemy więc wielokrotnie kłaniali się naszej 
historii, a że ona, jak mówi przysłowie, ma-
gistra vitae est, to owe spotkania z dziejami 
z pewnością pozostawią w nas inspiracje 
na przyszłość.

EWA ROCH- WYRZYKOWSKA
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Chcesz wypromować swoją firmę? Chcesz, aby informacja o niej pojawiła się w każdym Siemianowickim domu? 
Wystarczy wziąć udział w bezpłatnej promocyjnej akcji Mania Rabatowania!  

Więcej informacji pod numerem 502-693-575 lub 32-760-53-08.



MIEJSCE?
JAKIE TO

2 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 10  
41-100 Siemianowice Śląskie. 
Nakład: 35 tys. egz.

Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczanych ogłoszeń
tel. (32) 7605-321
e-mail: redakcja@um.siemianowice.pl

Redaktor naczelny: 
Piotr Kochanek

druk: Agora S.A., oddział w Tychach.

 Teroski bajtle pszidom ze szu-
li (szkoły), to zaroski cisnom (idą) 
do tych komputrof a kedysik, to 
tasia (tornister) ciepło sie f kont 
i leciało sie na plac (na podwórko) , 
bo tam zawdy (zawsze) szło trefić 
(spotkać) jakegoś kamrata (kolegi). 
Bajtle (mali chłopcy) jak to bajtle, 
ros pograli f kepki (podbijanie piłki 
głową), kej indzi w ducka, abo krata 
(rodzaj zabawy) a casami polecieli 
cosik napochać (popsocić). Mielimy 
tako somsiatka, kero durch (ciągle) 
dudrała (zrzędziła), łona niy ciyr-
piała nos a my łony (jej). Durch nos 
szterowała (drażniła) a my jom tysz 
napasztowali (drażnili), abo robi-
li za bozna. Napszikłot, kej (kiedy) 
sie zećmiło (zrobiło się ciemno) 
wykryncili my byrna (żarówka) f 
siyni a gelynder natarlimy śmiyrom 
(smarem) i jusz boła haja jak znot, 
kej sie rynka zmarasiła (zbrudziła). 
Ros my wiecorym sziedzieli na lawce 
i larmowali (hałasowali), to nos baba 
wodom poloła. My pocekali pora dni 
i jak sie właziło s ańfartu do siyni była 
tako mało ciaplyta (kałuża,błoto), to 
my jom pogłymbili i zaloli wodom tak, 
kej tyj babie cołki szczewik sie bulknył 
(utopił) f tyj ciaplycie (błocie), my 

sie chichrali (śmiali) a łona zaś nom 
cosik tam tromfła (nazdała) i tak 
nom cas (czas) lecioł. Jedyn drugimu 
robioł na złoś.

To boły take casy, kej kupa Ślonzo-
kof citało do Rajchu (do Niemiec) i s 
mojom familjom (rodziną) było gynał 
(dokładnie) tak samo. Szły śfiynta 
i miołech na hazoka (na zajączka) 
erbnonć (otrzymać) piyrszy grołs 
paket (duża paczka) s tych Richtich 
Fajnych Niymcof (RFN). F tamtych 
casach ci kerzy dostawali take pakety 
niy musieli sie nawet asić (chwalić) 
bo taki towor zaroski szło poznać. 
Niyważne cy (czy) to boło jakeś ło-
blecynie (ubiór), maszkyty (słody-
cze), abo graczki (zabawki) kożdy 
fto mioł familjo w Rajchu cekoł choby 
na pakslik (małą paczkę) a to besto, 
co u nos na fachach (półkach) we 
sklepach spożywczych  boł ino łocet, 
magi, abo sol a dejmy na to apluziny 
(pomarańcze) ciepali ino (tylko) na 
śfiynta a za inkszymi rzecami ca boło 
stoć w rajach (kolejkach) i to zależy 
kedy i kaj co ciepli besto hankiejsi 
(dawniej) fto mioł familio we Rajchu 
dostowoł paket na śfiynta.

Moja somsiatka s kerom my sie 
tak hatrusili (kłócili) boła briftry-

gerkom (listonoszką) i to łona mi 
pedziała, kej szła z roboty, co mom 
pakslik do łodebranio. Poł nocych 
niy społ (nie spałem) boch myśloł 
co tam bydzie rajn (w środku). Na 
drugi dziyń poleciołech po nia na 
poczta a kejżech jom łobejrzoł to 
mie asz zamorzyło (dostałem bie-
gunki). Tyn paket boł taki wielki 
choby pudło po ruskim telewizo-
rze kolorowym. Wzionech sztyrech 
kamratof wozek na mlyko i drapko 
(szybko) leciołech po nia. Kej my s 
niom wjechali na plac poł familoka 
cekało a kej my jom rospakowali 
myślołem kej herszlak (zawału) 
dostana. Rajn boło same chabozie 
(śmieci) i kartka z napisym „Niy 
czyń drugimu co Tobie niy miło”. 
Zaroski żech sie kapnoł (zorien-
towałem się) co to jes gyszynk 
(prezent) łot somsiatki na śfiynta. 

 MIROSŁAW SEGET

GODOMY PO ŚLONSKU

GYSZYNK

Przed nami kolejna zagadka w ramach 
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy oso-
by, które jako pierwsze zadzwonią  
18 kwietnia 2017 r., (od godz. 9.00 do 9.10) 
pod numer telefonu (32) 760 53 20 i udzielą 
prawidłowej odpowiedzi, wskazując, jakie 
miejsce przedstawione zostało na zamiesz-
czonym zdjęciu, otrzymają zestaw materia-
łów promocyjnych z miasta Siemianowice 
Śląskie. 

Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce" z "Głosu 
Miasta" z dnia 2.03.2017 r. :

1. Karol Szafraniec - Bytków 

Zdjęcie przedstawiało widok na ulicę Nie-
podległości przy SCK w kierunku ronda.

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
11.05.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

Szanowni czytelnicy,
Prawdopodobnie za kilkanaście miesięcy czekają nas 
wybory samorządowe. Już teraz pojawiają się na mieście 
nowe gazety, które próbują poruszać bieżące sprawy 
Siemianowic. Pech w tym, że niemal każdy artykuł w tych 
gazetach jest próbą manipulacji lub zwyczajnym kłam-
stwem. W obu przypadkach chodzi wyłącznie o to, by 
wprowadzić Państwa w błąd lub wywołać wrażenie, że 
coś jest nie tak ze szpitalem miejskim, szkołami czy też 
rozwojem miasta. Trudno przemilczeć takie działania, 
które tak naprawdę szkalują dobre imię wielu urzędni-
ków pracujących na co dzień nad poprawą jakości życia 
w mieście. O działaniach tych staramy się obiektywnie 
pisać w gazecie samorządowej Głos Miasta lub serwisach 
internetowych. Zapraszam Państwa do bezpośredniego 
kontaktu z Biurem Rzecznika Prasowego UM gdzie zawsze 
będziecie mogli uzyskać rzetelne i zweryfikowane infor-
macje na wszelkie tematy związane z funkcjonowaniem 
naszego urzędu oraz miasta.

Z POWAŻANIEM
PIOTR KOCHANEK

RZECZNIK PRASOWY
tel. 32 760 53 21, e-mail: p_kochanek@um.siemianowice.pl

W  niedzielę 12.03.2017 r., 
po długiej walce z chorobą, 
w wieku 70 lat, odszedł 
na wieczny spoczynek 
Marek Świrski, członek 
Zarządu Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Wo-
łodyjowski”. Pan Marek - zawsze uśmiechnięty i przyjazny, był 
człowiekiem - instytucją w siemianowickim klubie szermierczym 
UKS „Wołodyjowski”. W 2007 roku, wraz z żoną - Krystyną 
Rachel-Świrską założył w Siemianowicach Śląskich, mieście 
bez wcześniejszych tradycji w tej dyscyplinie sportu, klub 
szermierczy. Dziś, po dziesięciu latach działalności, trudno 
sobie już wyobrazić siemianowicki sport bez młodych szpa-
dzistek i szpadzistów „Wołodyjowskiego”, ich sukcesów w kraju 
i zagranicą. Pan Marek, który odpowiadał w klubie za logistykę, 
konserwację sprzętu, często na zawodach wspierał zawod-
niczki i zawodników cennymi, spokojnymi radami. Po powrocie 
z każdych zawodów dbał o promocję swojego klubu - zawsze 
dostarczał „świeżą” porcję zdjęć i informacji na temat występów 
oraz osiągnięć zawodniczek i zawodników „Wołodyjowskiego”. 
3 marca br., odebrał podczas Gali Sportu wyróżnienie z rąk 
Prezydenta Miasta - Rafała Piecha, za całokształt działalności 
na rzecz upowszechniania sportu w naszym mieście.

Z pewnością środowisko sportowe naszego miasta poniosło 
niepowetowaną stratę. (SON)

ZMARŁ MAREK ŚWIRSKI

STOP 
MANIPULACJOM
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 Każdy z nas lubi co jakiś czas robić zakupy, 
zwłaszcza gdy chce kupić coś, na co długo 
musiał czekać. Psycholodzy sprzedaży mówią, 
że w trakcie robienia zakupów doświadczamy 
swojego rodzaju upojenia pozytywną chemią. 
W urzędzie też jesteśmy upojeni, ale nie chemią 
zakupową tylko inwestycyjną. Pierwszy raz 
w dwuletniej pracy naszego zespołu pracujemy 
nad projektami inwestycyjnymi, których wartość 
sięga bez mała 50 milionów złotych. Cieszy 
nas to tym bardziej, że każdy z realizowanych 
projektów wynika z wielu miesięcy rozmów 
i konsultacji. Dzięki temu realizujemy inwesty-
cje, które zaspokajają potrzeby mieszkańców 
a nie urzędnicze widzimisię. Przez najbliższe 
kilka miesięcy miasto będzie przypominało po 
raz kolejny plac budowy, ale tydzień po tygodniu 
będziemy oddawać do użytku kolejne ważne 
dla Państwa obiekty. Począwszy od nowych 
parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, 
poprzez dalsze remonty dróg, remonty klatek 
schodowych i mieszkań komunalnych, na re-
witalizacji nowych terenów pod budownictwo 
mieszkalne i przemysłowe kończąc. Chciałbym, 

by po każdym roku naszych działań zwiększała 
się liczba mieszkańców, którzy będą gotowi 
powiedzieć swoim przyjaciołom spoza naszej 
gminy, że Siemianowice to najbardziej przyjazne 
miasto do zamieszkania.

Siemianowice sercem i w sercu metropolii. 
Dzisiaj (12.04) podpisałem zarządzenie, na pod-
stawie którego zapraszam Państwa do aktywnego 
udziału w konsultacjach społecznych na temat 
przystąpienia Siemianowic Śląskich do Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jak wspominałem 
na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, nie możemy 
sobie pozwolić na to, by nowa historia rozwoju 
Górnego Śląska pisała się bez aktywnego udziału 
jej serca czyli Siemianowic Śląskich. Mam szczerą 
nadzieję, że w porozumieniu z pozostałymi 40. 
miastami uda nam się znaleźć wspólny język 
i płaszczyznę do współpracy. 

Szpital Miejski, który obiecałem Państwu 
ratować, odnotował dodatni wynik finan-
sowy za 2016 rok. Powoli udaje nam się to, 
w co nikt nie wierzył. Poza wiarą, której nigdy 
mi nie brakuje, liczyła się ciężka praca Pani 
prezes szpitala, Pani dyrektor, ordynatorów, 

pielęgniarek, pracowników technicznych 
i administracyjnych. To dzięki ich zaanga-
żowaniu mogliśmy na nowo obronić pozycję  
szpitala w negocjacjach z NFZ, spełnić wiele 
nowych wymagań i uzyskać pierwszy sto-
pień referencji na wszystkie funkcjonujące 
w szpitalu oddziały. Wierzę, że to dopiero 
początek nowej historii naszego szpitala. 
Ubiegamy się także o środki zewnętrzne. 
W tym miesiącu przeznaczyliśmy specjalną 
pulę środków, dzięki którym każda kobieta 
na siemianowickiej porodówce będzie mogła 
bezpłatnie rodzić bez bólu. Szpital pokryje 
koszty znieczulenia zewnątrzoponowego. 
Jestem przekonany, że Siemianowice jako 
gmina przyjazna rodzinie powinny dbać 
o swoje Mamy, które w tak ważnej życiowej 
chwili potrzebują uśmierzenia bólu.

Godziny dzielą nas od uroczystego Śniada-
nia Wielkanocnego, które postanowiliśmy zor-
ganizować we współpracy z fundacją Wolne 
Miejsce. Pragnę zaprosić wszystkich Państwa, 
zwłaszcza osoby samotne, do wspólnego 
śniadania. Rozpoczynamy o 10.30 w Niedzielę 

Wielkanocną. Wierzę, że czekają nas wyjąt-
kowo ciepłe i wzruszające chwile.

Niemniej dostojnie pragnę zaprosić również 
na uroczystości związane ze świętem Św. 
Floriana. 4 maja w sąsiadującym z parafią św. 
Antoniego parku odsłonimy długo wyczekiwa-
ną figurę patrona braci hutniczej i strażackiej. 
Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą o godz. 
9.00, by po jej zakończeniu odsłonić figu-
rę naszego patrona i powspominać dawne 
hutnicze czasy.. 

  RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Z RATUSZA

W SERCU METROPOLII

Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy, 
przepełnią Państwa wiarą, miłością i nadzieją,

wniosą wiosenny optymizm, 
obdarują chwilami wytchnienia, oddalą codzienne troski.

Niech pozwolą w uroczystym nastroju 
spędzić niezapomniany czas w gronie najbliższych.

Życzymy Państwu pięknych, szczęśliwych, 
rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Prezydent Miasta
Siemianowice Śląskie

Rafał Piech

Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich

Adam Cebula



6 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowa-
na podpisana dwa dni wcześniej w Śląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Ustawa 
Metropolitalna. 

Po spełnieniu przewidzianych przez ustawę wymogów, 
metropolia miałaby powstać 1 lipca br. i rozpocząć funkcjo-
nowanie z dniem 1 stycznia 2018 r. Aby zakładany scenariusz 
został zrealizowany, samorządy muszą przeprowadzić szereg 
procedur poprzedzających utworzenie związku.

Co w tym zakresie będzie się działo w naszym mieście? 
Otóż, na wczorajszej (12.04) sesji Rady Miasta radni prze-
głosowali uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych odnośnie przystąpienia do metropolii.

„Odbędą się one w dniach od 13 do 26 kwietnia – mówi 
naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Krzysztof 
Rycman. - Karty do głosowania będzie można pobrać w kan-
celariach podawczych obu budynków Urzędu Miasta. Będzie 
też można wziąć udział w konsultacjach elektronicznie.”

Jak najszybciej po zapoznaniu się z wynikami konsultacji, 
odbędzie się sesja Rady Miasta, w czasie której podjęta 

zostanie decyzja w kwestii przystąpienia Siemianowic Ślą-
skich do metropolii. Będzie ona przekazana katowickiemu 
samorządowi, który po zebraniu podobnych dokumentów 
z innych gmin, skieruje je do Górnośląskiego Związku Me-
tropolitalnego. Tam ma powstać wniosek o utworzenie 
metropolii, który w formie uchwały przyjmą katowiccy radni. 
Wraz z opinią Sejmiku Województwa Śląskiego opatrzonym 

szacunkowym dwuletnim planem dochodów i wydatków 
związku trafi on do wojewody śląskiego, a ten, do połowy 
czerwca br, przekaże go ze swoja opinią ministrowi spraw 
wewnętrznych i administracji. Do końca czerwca br. powinno 
zostać wydane rozporządzenie o utworzeniu związku me-
tropolitalnego przez Radę Ministrów. Pierwsze posiedzenie 
zgromadzenia związku zaplanowane jest na 1 września br.

Związek metropolitalny (podobnie jak gwarantował to 
poprzedni projekt) będzie otrzymywał dochody z budżetu 
państwa – 5 proc. udziału w podatku PIT od osób mieszkają-
cych na obszarze związku, a więc nawet 250 mln zł rocznie. 
Będzie także otrzymywał składki z budżetów tworzących 
go gmin.

Nowa ustawa organizuje w ramach związku metropolital-
nego zadania, które do tej pory były rozproszone. Związek 
będzie odpowiadał m.in. za politykę rozwojową, zagospo-
darowanie przestrzeni, drogi oraz transport publiczny. 
Mieszkańcy będą korzystać z jednego biletu komunikacji 
oraz sieci infrastruktury rowerowej.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

4 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

KONSULTACJE W SPRAWIE METROPOLII

Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr 374/2017 z dnia 
12.04.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Miasta Siemianowice Śląskie, 
w sprawie wejścia Miasta Siemianowice Śląskie w skład 
tworzonego na terenie województwa śląskiego związku 
metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 usta-
wy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim oraz na podstawie Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie nr 2184 z dnia 
12.04.2017 informujemy o prowadzonych przez Urząd 
Miasta konsultacjach społecznych dotyczących ww. spra-
wy. Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na 
pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Siemiano-
wice Śląskie w skład tworzonego na terenie województwa 
śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 
1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku 
metropolitalnym w województwie śląskim?” Konsultacje 
społeczne odbywać się będą  w terminie od 13 kwietnia 
2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. Opinie mieszkańców wyra-
żone będę poprzez bezpośrednie wypełnienie formularza 
i wrzucenie go do urny w wyznaczonych miejscach lub 
przesłanie wypełnionego, podpisanego i zeskanowa-
nego formularza na adres ratusz@um.siemianowice.pl. 
Bezpośrednie głosowanie możliwe jest w UM przy ul. 
Jana Pawła II 10 przy ul. Michałkowickiej 105, przy ul. Jana 
Pawła II 1, w USC przy al. Sportowców 1, w MOPS przy ul. 
Dąbrowskiego 13, w Wydziale Kultury i Sportu UM przy 
ul. Fitznerów 3. Wszystkie punkty czynne są w godzinach 
pracy Urzędu Miasta. Pełna treść Zarządzenia wraz ze 
wzorem karty do głosowania dostępna jest na stronach 
BIP Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Bliska odległość miast naszej aglome-
racji powoduje, że powołanie metropolii 
wydaje się być czymś bardzo naturalnym. 
Tego typu związki miast dobrze funkcjonują w całej 
Europie. Mam nadzieję, że i w naszym przypadku się 
sprawdzi. Powstająca metropolia będzie dysponować 
dużymi pieniędzmi i trzeba dopilnować, żeby były wy-
dane we właściwy sposób. Pewnie każdy z nas wiąże 
z nią inne nadzieje. Uważam, że kluczowymi obszarami 
z jej ustawowego katalogu zadań będzie organizacja 
sprawnej komunikacji zbiorowej, planowanie sieci dróg 
oraz planowanie przestrzenne. Ważną kwestią jest to, 
aby gminy tworzące metropolię potrafiły dojść do poro-
zumienia i działać dla dobra całego związku, a nie tylko 
dla swoich partykularnych interesów

Metropolia śląska, to będzie potężny 
organizm samorządowy, polityczny i gospo-
darczy, a Siemianowice Śląskie, sąsiadujące z Katowicami, 
będą znajdować się w samym centrum tego organizmu.

Metropolia usprawni model zarządzania całą aglomeracją 
śląską, pozwoli na konkurencję z innymi silnymi ośrodkami 
w Polsce i za granicą.

Dla naszego miasta, będzie to ogromny skok cywili-
zacyjny, staniemy się częścią aglomeracji, która wypra-
cuje nowe, wspólne rozwiązania w wielu dziedzinach 
np. transporcie, ochronie środowiska czy rewitalizacji 
zdegradowanych terenów.

Aglomeracja śląska wymaga wspólnych 
działań, zwłaszcza  w sprawach komunikacji. 
Dlatego śląskie samorządy od dawna starały 
się podejmować współpracę w tej materii oraz przekonywać 
władzę centralną o szczególnych warunkach na tym terenie. 
Starania te, udało się sfinalizować pod koniec poprzedniej 
kadencji sejmu. Choć ustawa metropolitalna nie była idealna, 
stanowiła ważny krok w stronę "Metropolii Śląskiej". Obecnie 
otwiera się kolejna szansa na jej utworzenie. Choć terminy 
są skandalicznie krótkie - ustawa podpisana 4 kwietnia, nie 
od razu opublikowana, to zakończenie procesu powstania 
„Metropolii Śląskiej” musi się zakończyć do końca czerwca! 
Jestem przekonany, że gminy Śląska i Zagłębia zdążą podjąć 
odpowiednie uchwały i Metropolia powstanie. Metropolia 
wyposażona w dodatkowe 250 mln PLN- odpis 5% z PIT będzie 
sprawnie zarządzać polityką przestrzenną oraz transportem na 
terenie aglomeracji pozostawiając pozostałe działania w gestii 
samodzielnych gmin!

Metropolia składa się z 41 Gmin, w tym na-
szej Siemianowic Śląskich, która jest w samym 
Centrum Metropolii. W pełni popieram tą ważna 
inicjatywę, ponieważ daje nam Siemianowiczanom nowe per-
spektywy. Najważniejszy jest transport, ale równie istotne jest 
przyciągnięcie dużych inwestorów, którzy całkiem inaczej będą 
postrzegać Śląsk i Siemianowice Śląskie. Już wkrótce będziemy 
Metropolią, w której mieszka ponad 2 miliony mieszkańców. 
Metropolia to nowe szanse na rozwój i integrację Gmin. Życzę 
sobie i mieszkańcom Metropolii powodzenia i sukcesów.

GRZEGORZ MÓL ADAM CEBULA

BARBARA 
PATYK-PŁUCIENNIK

WOJCIECH OKOŃ

METROPOLIA ŚLĄSKA
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 Wychowałem się w czasach, w których piłka nożna była 
najważniejszym sportem narodowym, który przyciągał na sta-
diony i przed telewizory tłumy. Hasłem promocyjnym, zawsze 
elektryzującym publiczność była informacja, że jest to mecz 
ostatniej szansy. Dzisiaj taką rozgrywką będzie ostatni podział 
środków z Unii Europejskiej na uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w polskich gminach. Siemianowice Śląskie 
należą do jednego z wielu śląskich miast, w którym znaczna 
część infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ma ponad 40 lat. Co 
więcej ponad połowa kosztów jakie ponosimy za ścieki, wycieka 
nam dosłownie do innego miasta, czyli Katowic, bo to właśnie 
u sąsiadów zlokalizowana jest oczyszczalnia, którą utrzymują 
mieszkańcy naszego miasta. 

Siemianowickie wodociągi Aqua-Sprint przygotowały wniosek 
na dofinansowanie budowy ultra-nowoczesnej oczyszczalni 
ścieków, gdzie kwota środków zewnętrznych wynosić może 
ponad 100 milionów złotych.  Choć nie warto dzielić skóry na..., 
ale jeśli przyjąć, że spółka zdobyłaby taką dotację, to w pierwszej 
kolejności odczujemy to w swoich portfelach. Własna oczysz-
czalnia ścieków uniezależni nas od ciągłych podwyżek, na które 
mamy zerowy wpływ. W tabeli przedstawiamy zestawienie kwot 
jakie gmina ponosi za odprowadzanie ścieków. 

Publikujemy również plan, w którym zaznaczyliśmy ewentualną 
lokalizację nowej oczyszczalni. Jak łatwo zauważyć, jest umiejsco-
wiona dosłownie „za miedzą”. Ta mikro korekta w lokalizacji może 
dać makro efekty dla nas i naszych dzieci. Własna oczyszczalnia 
to nie tylko zaoszczędzone pieniądze poprzez blokadę podwyżek 

dyktowanych przez monopolistycznego partnera. Może także być 
źródłem energii odnawialnej, może wytwarzać surowiec na cenny 
kompost, nadający się do wykorzystania gospodarczego. Może 
także przejmować część wód deszczowych, odprowadzanych sie-
cią kanalizacji ogólnospławnej, a takiej w Siemianowicach Śląskich 
jest parę ładnych kilometrów. Nowe Prawo Wodne ma nakładać 
nowe obowiązki na gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe, co 
może spowodować niestety wzrost kosztów. Sprawne zarzą-
dzanie majątkiem, w tym sieciami kanalizacyjnymi, oczyszczalnią 
a także inteligentne gospodarowanie wodami deszczowymi 
i ściekami będzie koniecznością, gdyż dzięki temu spodziewany 
wzrost rozmaitych opłat nie zostanie przerzucony wyłącznie na 
barki klientów - Siemianowiczan. Nie sposób pominąć jeszcze 
argumentu odprowadzanych przez wodociągi siemianowickie 
podatków gdyż wybudowanie oczyszczalni na terenie miasta 
będzie dodatkowym dochodem z tytułu corocznego podatku 
od nieruchomości.

Każdy mieszkaniec Siemianowic Śląskich zużywa codziennie 
około 100 l. wody, z czego zaledwie kilka procent do celów 
spożywczych. Każdy litr zużytej wody to (prawie) litr powsta-
jących ścieków, które poprzez system rur kanalizacyjnych 
dopływają do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej i utrzymy-
wanej przez nas. Wkrótce okaże się, czy będziemy mieli szansę 
utrzymywać własną oczyszczalnię i mieć 100% wpływu na 
poziom cen za ścieki. W kolejnych numerach przedstawimy 
dalsze informacje związane z postępem projektu.

PIOTR KOCHANEK

GOSPODARKA

ZDROWIE

 Dwa lata pracy, dziesiątki nadgodzin i nocnego główkowania 
i trudnych negocjacji z NFZ zaowocowały sukcesem. Dzisiaj, u pro-
gu wiosny 2017 roku, zespół pracowników Szpitala Miejskiego może 
z podniesioną głową poinformować, że szpital wyszedł na prostą.  
Z podsumowania finansowego za rok 2016 wynika, że miejska 
spółka odnotowała w bilansie wynik dodatni na poziomie ok. 
50 tysięcy złotych. Jak każdy sukces, tak i ten, ma wielu ojców, 
których wkład w ratowanie szpitala przypominamy. Czynimy to 
nie z chęci zaspokojenia czyjejkolwiek próżności, lecz z faktu, 
że każdemu za uczciwą pracę należy się zapłata, choćby miało 
nią być słowo: Dziękuję.

Choć miejskiej lecznicy i jej załodze często wiatr wiał w oczy 
a ostatnie kilkanaście miesięcy funkcjonowania w zawieszeniu 
pomiędzy starym a nowym systemem opieki zdrowotnej wywoły-
wał częściej lęk niż nadzieję, cała załoga podążała konsekwentnie 
w wyznaczonym kierunku. - Kiedy ponad rok temu przejmowałam 
stery spółki, wiedziałam, że po jednej stronie mam kiepski bilans 
finansowy i niepewną przyszłość,  a po drugiej świetny zespół 
specjalistów jakiego może nam pozazdrościć każda placówka na 
Śląsku. Razem z Prezydentem Miasta postanowiliśmy dotrzeć 
do NFZ i Ministerstwa Zdrowia, które pomogły nam się podnieść 
i dalej rozwijać. Udało się. Odzyskaliśmy kontrakt na OIOM – 
mówi Agnieszka Wołowiec, prezes zarządu Szpitala Miejskiego 
w Siemianowicach. Odzyskanie kontraktu stało się początkiem 
dobrej passy dla szpitalnej kasy. Kilka miesięcy później prezy-
dent miasta Rafał Piech, wrócił z negocjacji z NFZ z informacją, 
której przeciwnicy ratowania miejskiego szpitala, nie chcieli 

przyjąć do wiadomości przez kilka dni. - Niemożliwe stało się 
możliwe. Podpisaliśmy porozumienie z NFZ, na bazie którego 
miejski szpital odzyska prawie 3 miliony złotych za świadczenia 
OIOMu, które wykonał w trakcie kiedy nie mieliśmy kontraktu. 
To zastrzyk finansowy jaki był nam potrzebny oraz najlepsza 
wiadomość dla zespołu pracowników i mieszkańców – podsu-
mowuje gospodarz miasta. Od kilkunastu tygodni szpital stał 
się źródłem co raz to lepszych informacji. W nowo powstającej 
sieci szpitali, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich będzie 
należał do I poziomu zabezpieczenia świadczeń medycznych.  
Oznacza to, że działalność wszystkich funkcjonujących od-
działów jest zabezpieczona na najbliższy okres czasu oraz na 
rok następny. Szpital stanie się od przyszłego roku szkolnego 
bazą praktyk dla uczniów z nowego kierunku medycznego  
w liceum ogólnokształcącym im Jana Matejki w Siemianowicach 

Ślaskich. Jak zapewnia Agnieszka Wołowiec, prezes zarządu 
Szpitala Miejskiego - Uczniowie szkoły będą mogli zapoznać się 
z pracą poszczególnych oddziałów, izby przyjęć, poradni oraz 
zakładu rehabilitacji. Mamy nadzieje, iż pomoże to im w podjęciu 
ważnej decyzji życiowej, co do dalszego rozwoju mamy także 
nadzieje, że tym samym wychowamy w naszym mieście przyszłą 
kadrę lekarska, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną. To byłby sukces 
szkoły i naszego szpitala. Pierwsze dodatnie wyniki finansowe 
pozwoliły zarządowi szpitala na wprowadzenie do codziennej pra-
cy oddziału położniczego stałych dyżurów anestezjologicznych. 
Dzięki temu każda przyszła matka, która zdecyduje się na poród 
w Siemianowicach Śląskich będzie miała możliwość skorzystania  
z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego.

PIOTR KOCHANEK

numery telefonów, 
pod którymi Panie uzyskają 
informację: (32) 228 30 30 wew. 205 oraz 206.

SZPITAL „NA PLUSIE” - GRATULUJEMY

MECZ OSTATNIEJ SZANSY O PONAD 100 MILIONÓW
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7,26 mln

9,66 mln
2016 r.

2010 r.

33 % wzrostu kosztów ścieków w ciągu 6 lat



Karty ICE, odblaskowe opaski, słodki poczęstunek, 
a przede wszystkim mnóstwo cennych rad - to dostali 
siemianowiccy nestorzy podczas debaty, która ma wzmóc 
czujność wobec czyhających zagrożeń.

 W marcu, w Domu Kultury "Chemik", kilkudziesięciu seniorów 
uczestniczyło w debacie zorganizowanej przez Komendanta 
Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich, Dariusza Kopcia. 
Spotkanie, którym hasłem przewodnim było "Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ" miało na celu 
przybliżenie zagrożeń czyhających na starszych ludzi. M.in. 
szeroko omawiano oszustwa metodą "na wnuczka", czy - modne 
ostatnio - "na oficera CBŚP", które zaczyna docierać również do 
naszego miasta.

- Nie tak dawno mieliśmy przypadek, gdy do starszego małżeń-
stwa zadzwoniła kobieta, przedstawiła się jako oficer Centralnego 
Biura Śledczego Policji i - umiejętnie grając na emocjach - przeko-
nała ją, by ta zaciągnęła kredyt na 25 tysięcy złotych - opowiadał 
zebranym Dariusz Kopeć.

Policjanci wyświetlili dwa filmy, które w jasny i czytelny sposób 
opisywały mechanizm oszustw. Wśród uczestników spotkania co 
rusz słychać było poruszenie i ciche westchnienia pełne zdumienia 
i dezaprobaty. - Jak tak można, w ten sposób nastawać na starsze 
osoby? - Kiwała głową pani Anna, która przyszła razem z mężem.

W dalszej części debaty prowadzący zwrócili szczególną 
uwagę na kwestie bezpieczeństwa wśród pieszych. Jak przeko-
nywał aspirant sztabowy Mariusz Urgacz specjalista tematyki 
z Wydziału Ruchu Drogowego siemianowickiej KMP - najwięcej 
zdarzeń drogowych z udziałem pieszych jest podczas wchodze-
nia na pasy i... schodzenia z nich. Zwracał szczególną uwagę na 
to by pamiętać o tym, aby do przejść dla pieszych podchodzić 
ostrożnie i nie liczyć na to, że kierowca zdoła zatrzymać samo-
chód w ułamku sekundy.

- Pamiętajmy również o tym byśmy byli widoczni - mówił 
Mariusz Urgacz. - Od dłuższego czasu, wraz z Urzędem Miasta 
Siemianowice Śląskie, promujemy akcję rozdawania kart ICE (na 

której są podstawowe informacje takie jak imię, nazwisko, telefon 
kontaktowy do osoby najbliższej czy grupa krwi właściciela kar-
ty) oraz odblaskowych pasków, które możemy ubrać na rękaw, 
nogawkę czy... modnie ostatnio - na torebkę - dodaje. To bardzo 
ważne, ponieważ piesi, szczególnie starsze osoby, preferują 
ubrania w kolorach czarnych, szarych - dla kierowcy zupełnie 
niewidocznych po zmroku.

Wśród zaproszonych gości, znalazły się również przedstawicielki 
siemianowickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Psycholog 
Stella Zdziejowska w kilku zdaniach omówiła reguły, którymi 
kierujemy się w życiu, a które często wykorzystują Ci, którzy 
chcą nas wykorzystać.

- Szanowni Państwo, pielęgnujmy w sobie asertywność - mówiła 
Stella Zdziejowska. - Nie bójmy się mówić stanowcze NIE każdemu, 
z kim nie chcemy rozmawiać. Pamiętajmy, że to co nasi rodzice 
w nas pielęgnowali, idąc z duchem wychowania nas w poczuciu 
bycia "w porządku" - w dzisiejszych czasach może obrócić się 
przeciwko nam. Reguły wzajemności, zaufania dla autorytetu, 
sympatii czy chęci "odwdzięczenia się" - są czesto wykorzy-
stywane chociażby przez przedstawicieli handlowych, którzy 

próbują nam sprzedać drogie, najczęściej, nieptrzebne rzeczy 
- dodała. Podczas debaty zostały rozdane anonimowe ankiety, 
które siemianowiccy nestorzy wypełnili, racząc się jednocześnie 
aromatyczną kawą i słodkim poczęstunkiem przygotowanym 
przez Urząd Miasta. Spotkanie objął honorowym patronatem 
Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SENIORZE NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ!
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SPRAWY SENIORA

 Rada Seniorów aktywnie włączyła się w orga-
nizację Śniadania Wielkanocnego dla samotnych, 
które w tym roku w naszym mieście odbędzie się 
w Niedzielę Wielkanocną w Kompleksie Sporto-
wym Michał. Rada Seniorów bardzo aktywnie 
wspiera tę inicjatywę realizując szeroko zakrojoną 
kampanię informacyjną. Dla tegorocznych gości 
przewidziane są: ciepły posiłek, występy arty-
styczne, a przede wszystkim radosna świąteczna 
atmosfera, która wszystkim dniom świątecznym 
nadaje wyjątkowego charakteru i sprawia, że 
osoby samotne, które z różnych powodów nie 

spędzają Świąt z rodziną lub przyjaciółmi mogą 
odnaleźć kontakt z drugim człowiekiem. W bieżą-
cym roku takie śniadania organizowane są także 
w Świętochłowicach oraz Łodzi.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem tej 
inicjatywy zapraszamy na strony:

 https://www.facebook.com/WigiliaDlaSamot-
nych  

oraz http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/
inne/poszukiwani-wolontariusze-na-sniadanie-
-wielkanocne.9024/

 MAREK GREINER

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 
DLA SAMOTNYCH

WYTNIJ I POWIEŚ NA LODÓWCE
Jeżeli usłyszymy w telefonie, że np. wnuczek, syn, córka, 
kuzynka miała wypadek i potrzebuje pieniędzy - dopytajmy:
l jakim autem (kolor, typ - duże, małe) jechał wnuczek?
l czy bliska osoba, która uległa wypadkowi nosi okulary, 
długie włosy, brodę, wąsy, jest wysoka? 
l gdzie zdarzył się wypadek?

 Jeżeli pojawi się chociaż cień wątpliwości 
NATYCHMIAST PRZERWIJMY ROZMOWĘ. Oszuści do-
skonale potrafią "zagrać" na naszych emocjach. Skon-
taktujmy się z rodziną i wspólnymi siłami spróbujmy 
skontaktować się z RZEKOMYM POSZKODOWANYM.

NATYCHMIAST ZADZWOŃMY NA NUMER 112 
- operator numeru pozwoli nam zweryfikować informacje 
o wypadku kontaktując się z odpowiednimi służbami.
I najważniejsze:
policjanci nigdy nie proszą o przekazanie gotówki, która 
miałaby służyć jako przynęta na rozpracowywanych 
podczas akcji złodziei.
CO ISTOTNE: W rodzinie NA PEWNO NIKT SIĘ NIE OBRAZI, 
że nie pomogliśmy finansowo po dziwnie brzmiącym, 
tajemniczym telefonie. 

NAJCZĘŚCIEJ POMOC FINANSOWA 
PODCZAS WYPADKU JEST NIEPOTRZEBNA!

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Rada Seniorów życzy wszystkim Mieszkańcom 

Siemianowic Śląskich
Miłości, która jest ważniejsza 

 od wszelkich dóbr.
Zdrowia, które pozwala

przetrwać najgorsze.
Pracy, która pomaga żyć.

Uśmiechów bliskich i nieznajomych,
które pozwalają lepiej oddychać.
Szczęścia, które niejednokrotnie

ocala nam życie.

Wesołego Alleluja

SPRAWY SENIORA



l Masz pomysł na Siemianowice Śląskie?
l Chcesz zostać prezydentem miasta na jeden dzień?
l Jesteś uczniem gimnazjum lub szkoły średniej zamieszkałym 
     w Siemianowicach Śląskich?

Weź udział w konkursie organizowanym z okazji „Mój pomysł na 
nowoczesne Siemianowice”.

Nagrodą jest możliwość zapoznania się z pracą Prezydenta Miasta 
i współuczestniczenie w obowiązkach służbowych w dniu 1 czerwca 2017.

Dodatkowo organizator przewiduje organizację specjalnego pokazu 
pokonkursowego. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w SCK 
Parku Tradycji w dniu 1 czerwca 2017 w obecności Prezydenta Miasta, 
zwycięzcy konkursu oraz zaproszonych gości i przedstawicieli mediów.

Termin przyjmowania prac od 17 kwietnia 2017 do 12 maja 2017.
Prace pod tytułem: „Mój pomysł na nowoczesne Siemianowice”, 

prezentowane mogą być w dowolnej formie tj.: infografiki, prezentacji 
multimedialnej (filmowej, animowanej, statycznej typu PowerPoint), 
animacji, obrazka lub tekstu opisujący zagadnienie.

Powinny także odpowiadać na pytania:
Co? Gdzie? Dlaczego? Z jakim zakładanym skutkiem dla miesz-

kańców?
Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie internetowej: 

http://www.siemianowice.pl/zostanprezydentem.
PAWEŁ CWALINA

KONKURS PREZYDENTA MIASTA „MÓJ POMYSŁ 
NA NOWOCZESNE SIEMIANOWICE”
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 U progu obchodów 85 urodzin miasta 
Siemianowice Śląskie, refleksją na ten temat 
podzielił się z nami przewodniczący Rady 
Miasta Adam Cebula:

- Rok 2017 jest dla Siemianowic Śląskich 
rokiem jubileuszowym. Obchodząc 85-lecie 
uzyskania, przez tę, w latach trzydziestych 
ubiegłego stulecia, największą wieś Europy, 
praw miejskich, mamy świadomość , że z jednej 
strony Siemianowice Śląskie są dość młodym 
miastem, z drugiej jednak, że ten czas wystar-
czył, by zdążyły one stać się silnym ośrodkiem 
przemysłowym. Ożywiony rozwój industrialny 
doprowadził do działalności kilku kopalń i hut. 
W szczytowym okresie rozkwitu, miasto liczyło 
ponad 92 tys. mieszkańców. Niestety, w tej 
krótkiej historii miasta, tak jak znalazło się 
miejsce na ożywiony rozwój, na osiągnięcie 
statutu bogatej aglomeracji, tak też i wyda-
rzyła się prawdziwa, gospodarcza katastrofa. 
Skończyła się dla Siemianowic Śląskich epoka, 
kiedy z dumą nosiły one miano „miasta węgla 
i stali”. Bezrobocie sięgało prawie 34 procent. 
Upadek wielkich zakładów przemysłowych, 
mógł być druzgocącym ciosem dla miasta 

i jego mieszkańców, ale tak się jednak nie stało. 
Stosunkowo szybko, przy ogromnej deter-
minacji kolejnych władz miasta, przy dobrej 
współpracy obu organów samorządowych, 

udało się przeobrazić tutejszą bazę gospo-
darczą. Pojawiły się nowe firmy, wyznaczając 
nowy image przemysłowy miasta. Zdecydo-
wanie ograniczone zostało bezrobocie. Mia-

sto chwyciło drugi oddech. To bez wątpienia 
ogromne osiągnięcie. Goszczący niedawno 
w Siemianowicach prezydent Andrzej Duda 
był pod wielkim wrażeniem tego dokonania. 
Świętując 85 urodziny miasta, możemy być 
dumni z tego, że udało się nam je odrodzić. 
Mamy jednak również świadomość dalszych, 
wielkich wyzwań, które są przed nami.

Póki co, ten jubileusz, daje nam asumpt do 
pogodnego świętowania. Jednym z wyda-
rzeń przygotowywanych przez Radę Miasta 
wspólnie z Prezydentem Miasta, jest uroczy-
sta sesja, mająca podkreślić wagę tego, co 
miało miejsce 85 lat temu. I to nie tylko dla 
ówczesnego organizmu  urbanistycznego, 
który zyskał prawa miejskie, jako Siemia-
nowice Śląskie, ale także dla okolicznych 
gmin –Michałkowic z  Bytkowem,  Bańgowa 
i Przełajki. O podniesienie gminy do godności 
miasta z wielkim zaangażowaniem i uporem 
zabiegał burmistrz Ferdynand Popek. Myślę, 
że w czasie obchodów jubileuszowych nie 
zabraknie też akcentów dotyczących postaci 
tego znamienitego siemianowiczanina.

SPISAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ŚWIADOMI DALSZYCH WYZWAŃ

Już o godz 8.00 pod 
domem będzie czekał 
na Ciebie kierowca.
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 Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościusz-
ki, bo o niej mowa, nieustannie zaskakuje. 
II miejsce w Mistrzostwach Siemianowic 
Śląskich w „Grach i Zabawach”, III miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Or-
tografii” i możliwość reprezentacji miasta 
w województwie, II w stylu dowolnym oraz 
II i III miejsce w stylu grzbietowym w Mi-
strzostwach Siemianowic Śląskich Szkół 
Podstawowych w pływaniu, I i III miejsce 
w kategorii chłopców oraz I miejsce w kate-
gorii dziewcząt w VI Mikołajkowym Turnieju 
Szachowym, nagrody za udział w konkursie 
plastycznym Kulturiada, I miejsce w Mię-
dzyszkolnym konkursie dla uczniów klas II 
i III pt. „Łamigłówki mądrej główki” – to tylko 
niektóre sukcesy uczniów szkoły w tym roku 
szkolnym. Można by rzec, że to nic takiego. 
Przecież wszystkie siemianowickie szkoły 
podstawowe biorą aktywny udział w różnego 
rodzaju konkursach i mogą pochwalić się suk-
cesami swoich uczniów. Tak, ale tylko wokół 
Szkoły Podstawowej nr 3 w ostatnim czasie 
narastają negatywne emocje. A przecież 
wszystkim chodzi o dobro dzieci.

Po raz pierwszy tak silne emocje pojawiły 
się przy pierwszej próbie przeprowadze-
nia reorganizacji siemianowickiej oświaty. 
Jednym z proponowanych rozwiązań było 
przeniesienie siedziby Szkoły Podstawowej 
nr 3 do budynku Gimnazjum nr 3. Zdania ro-

dziców były podzielone. Jednym ten pomysł 
przypadł do gustu. Inni byli kategorycznie 
przeciw. Sprawę odłożono w czasie. Po do-
konaniu dogłębnej analizy sytuacji poszcze-
gólnych szkół w Siemianowicach Śląskich 
oraz w wyniku prac Zespołu ds. zmian sieci 

publicznych szkół, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Siemianowice 
Śląskie oraz połączenia szkół w zespoły, 
w skład którego wchodzili przedstawiciele 
wszystkich zainteresowanych środowisk, 
zdecydowano, że szkoła pozostanie na do-
tychczasowym miejscu. 

Szkoła cieszy się dobrą opinią wśród ro-
dziców. „To fajna i przyjazna uczniom szkoła, 
z monitoringiem, świetnym boiskiem i w tym 
roku również placem zabaw – lada moment 
rusza budowa. Przenoszenie dzieci pół ki-
lometra dalej do średnio sympatycznego 
budynku to niezbyt dobry pomysł” – mówi 
mama jednej z uczennicy. „Laura Hutte 
jest specyficznym osiedlem – wielu moich 
znajomych z dzieciństwa nadal tu mieszka 
i cieszy się z faktu, że posyła dzieci do tej 
samej szkoły, którą sami kończyli – taki mały 
patriotyzm.” – dodaje.

Edukacji potrzebny jest spokój, szcze-
gólnie w dobie przeprowadzanej przez rząd 
reformy. Postarajmy się budować wokół niej 
pozytywną atmosferę.

MONIKA GAWROŃSKA

„TRÓJKA” – SZKOŁA NA MEDAL

PRAWNICY ZE ŚNIADEKA

EDUKACJA
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 W ubiegłym tygodniu (5.04) 
na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego doszło do 
podpisania historycznego poro-
zumienia. Sygnatariuszami doku-
mentu o trójstronnej współpracy 
był prof. dr hab. Ryszard Koziołek - 
Prorektor ds. kształcenia studentów 
UŚ, Rafał Piech - Prezydent Miasta 
Siemianowice Śląskie oraz Agata 
Krzysztofik - Dyrektor I LO im. Jana 
Śniadeckiego. Porozumienie zakłada 
powołanie do życia od nowego roku 
szkolnego klasy prawniczej. Jest to 
profil skierowany do wszystkich 
zainteresowanych poszerzaniem 
swojej wiedzy z zakresu tematyki 
prawnej, społecznej i historycz-
nej. Będzie to klasa z innowacją 
pedagogiczną „Podstawy prawa”. 
Realizowane będą przedmio-
ty rozszerzone: historia, wiedza 
o społeczeństwie, język angielski 
z elementami języka prawnicze-
go. Ponadto uczniowie zapoznają 
się z wybranymi zagadnieniami 
z różnych gałęzi prawa uczestni-

cząc w zajęciach w ramach takich 
przedmiotów jak: Wstęp do pra-
woznawstwa, Prawo konstytucyj-
ne, Prawo międzynarodowe, Prawo 
cywilne, Prawo pracy i ubezpieczeń 
społecznych, Ochrona własności 
intelektualnej, Podstawy postępo-
wania cywilnego i mediacji, Prawo 
administracyjne i samorządu te-
rytorialnego, Prawo gospodarcze, 
Prawo finansowe, Prawo ochrony 
środowiska, Podstawy postępowa-

nia administracyjnego i sądowo-
-administracyjnego. Na konferencji 
prasowej był obecny dr hab. prof. 
UŚ Piotr Pinior. Wyraził w imieniu 
władz całej uczelni zadowolenie, 
że zawiązuje się pierwszy raz w jej 
historii współpraca nie tylko ze 
szkołą średnią ale też z miastem. 
Z kolei Rafał Piech zaprosił już dzi-
siaj wszystkich mieszkańców miasta 
do korzystania z bezpłatnych porad 
prawnych, które będą funkcjono-

wać w budynku liceum od nowego 
roku szkolnego. - Otwieramy razem 
z władzami Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UŚ Studencką Poradnię 
Prawa. Skorzystają na tym wszy-
scy. Studenci, którzy pod okiem 
profesorów będą przygotowywać 
swoje pierwsze opinie prawne oraz 
mieszkańcy, którzy uzyskają profe-
sjonalną pomoc prawników tyle że 
bezpłatną – zapewnił gospodarz 
Miasta. Spotkaniu towarzyszyła 

siemianowicka młodzież, dla której 
znany z ciepłego serca i surowych 
ocen, prof. zw. dr hab. Wojciech 
Popiołek wygłosił wykład inaugu-
racyjny dotyczący dóbr osobistych 
i sposobów ich ochrony. Profesor 
wciągnął młodzież w temat cie-
kawymi przykładami z życia. Przy-
szłych uczniów zapewniamy, że 
w nowej prawniczej klasie nie będą 
się nudzić.

PIOTR KOCHANEK
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21 marca o godz. 10.00 mszą 
świętą w kościele pw. Krzyża 
Świętego rozpoczęły się skrom-
ne uroczystości upamiętniające 
Jana Nepomucena Stęślickiego. 
W lutym, ten urodzony w Kę-
trzynie wybitny lekarz i dzia-
łacz plebiscytowy, decyzją Rady 
Miasta w Siemianowicach Ślą-
skich został, drogą uchwały, 
wyróżniony pośmiertnie tytu-
łem "Zasłużony dla Siemiano-
wic Śląskich".

 Po nabożeństwie goście, 
wśród których nie zabrakło: Ewy 
Piaskowskiej oraz Jerzego Stęślic-
kiego, wnuków Jana Nepomucena 
Stęślickiego, Anny i Barbary Pia-
skowskich - prawnuczek, Kon-
stantego Wolnego, Adama Cebuli 
- przewodniczącego Rady Miasta, 
Małgorzaty Pichen - naczelnika 
Wydziału Kultury i Sportu, Jana 

Presa oraz Zdzisława Janeczka - 
przewodniczącego i wiceprzewod-
niczącego Towarzystwa Przyjaciół 
Siemianowic Śląskich, przeszli do 
Miejskiej Biblioteki Miejskiej. Tam 
Zdzisław Janeczek wygłosił wykład 

upamiętniający wybitne śląskie po-
staci, w tym - głównego bohatera 
dzisiejszych uroczystości - Jana 
Nepomucena Stęślickiego.

Wspomnieć należy, iż ten god-
ny podziwu Siemianowiczanin 

uczestniczył w zwalczaniu pa-
nującej wówczas epidemii cho-
lery, zaś jego dom był ośrodkiem 
polskiego ruchu narodowego. To 
właśnie u niego odbywały się spo-
tkania działaczy, kurierów oraz 

emisariuszy z zaboru rosyjskiego 
i austriackiego. Nie poddawał się 
mimo rewizji, nakładanych kar 
pieniężnych oraz wielokrotnych 
aresztowań przez policję pruską. 
To on zaszczepiał m.in. w Woj-
ciechu Korfantym oraz Maksy-
milianie Wilimowskim poczucie 
bezkompromisowego patrioty-
zmu.

Uroczystości upamiętniające 
wybitnego Siemianowiczanina 
były kolejnym z cyklu "Spotkań ze 
Śląskiem" organizowanym przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną. jak 
zwykle dopisała frekwencja bo-
wiem w spotkaniu uczestniczyła 
również młodzież z siemianowic-
kich szkół.

We mszy świętej uczestniczyli: 
Rafał Piech, Prezydent Siemia-
nowic Śląskich wraz ze swoim 
zastępcą Agnieszką Gładysz.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

JAN NEPOMUCEN STĘŚLICKI 
- ZASŁUŻONY DLA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
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SPRAWY SPOŁECZNE

- Wszystko rozpoczęło się od Bangladeszu, a właściwie 
podróży do niego - mówi Paweł Brzenczek, siemiano-
wiczanin, doktor filozofii i operator kamery. Uczestnik 
półrocznej wyprawy lądowej dookoła kontynentu.

  Wraz z Agnieszką Błaszczyk, socjolożką, właścicielką i ope-
ratorką studia filmowego, towarzyszyli wówczas Aleksandrowi 
Barteckiemu, bytomskiemu fotografowi, który na jakiś czas 
postanowił zejść z utartego, życiowego szlaku, gdyż ten go... 
prozaicznie zaczął męczyć. Powstał wtedy dokument pt.: "Way 
to Bangladesh". Prawdopodobnie to co kierowało Barteckim, 
było inspiracją do kolejnego filmowego projektu zatytułowanego 
"W międzyczasie". Siemianowiccy podróżnicy za cel obrali stary 
europejski szlak prowadzący do północno-zachodniej Hiszpani, 
a konkretnie do Santiago de Compostela. Zwany inaczej camino. 

- Szukając odpowiedzi na pytanie: czym dla ciebie jest owo 
camino, postanowiliśmy przejść blisko 600 km portugalską 
odnogą szlaku. Chcieliśmy poznać motywacje, które pchają 
ludzi w tę długą i męczącą podróż, a przy okazji poznać samych 
siebie - mówi Agnieszka. - To pytanie stanowiło wytrych do 
zgłębiania mnóstwa postaci, których spotykaliśmy, a z których 
każda ma swój własny pomysł na życie - dodaje.

- A przy okazji po raz kolejny zająć się filmem na póły po-
dróżniczym - dodaje uśmiechając się Paweł. 

Ten szlak (różnymi odnogami) corocznie pokonuje 300 
tysięcy pielgrzymów... no właśnie, czy tylko? 

- Pomimo, że Santiago de Compostela to miejsce spoczynku św. 
Jakuba Większego, jednego z dwunastu apostołów, to w naszym 
przypadku motywacją było coś innego, Chcieliśmy się wyciszyć, 
wejść w jakiś specyficzny rodzaj nirvany - mówi Paweł. - Wiele 
napotkanych po drodze osób podzielało nasz punkt widzenia. 

- Aczkolwiek ja szłam w dwóch swoich intencjach. Obie się 
spełniły - dodaje cicho Agnieszka.

Na swojej drodzie spotykali się z życzliwością, zrozumieniem, 
chęcią pomocy. Na szlaku do Santiago de Compostela widzieli 
ludzi, którzy reprezentowali te same wartości, co mieszkań-
cy Azji, których poznali podczas poprzedniej wyprawy. 620 
kilometrów pokonali w ciągu 28 dni. 

Chwile słabości? - Owszem, jak zawsze podczas długich, podróży. 
Ale zawsze najważniejsza jest głowa - uśmiecha się Paweł. - My-
śmy szli w październiku i wszystko było ok gdy było ciepło. Kryzysy 
pojawiały się gdy padał deszcz i wtedy nawet najwygodniejsze buty 
odmawiały bezbolesnej współpracy z nogami - dodaje.

- Do camino szła 99. letnia Japonka. Boso. Także kobieta 
z dwójką dzieci w wózku, prowadząca... niewidomego męża, 70. 
letni Francuz niósł prochy swego przyjaciela - wylicza Agnieszka.

- Znany podróżnik Marek Kamiński  "zrobił" tę trasę z Rosji - mówi 
Paweł. - Różne są siły, które pchają ludzi do walki z ich słabościami.

A czym dla nich było (jest) camino? By nie zbłądzić w poszu-
kiwaniach odpowiedzi na to pytanie posiłkowali się punktami 
widzenia m.in.: filozofa Marcina Fabjańskiego, księdza Józefa 
Bremera i podróżnika Łukasza Supergana. 

- Gdy dziennie pokonujesz 30 kilometrów, dłuższą ich część 
w milczeniu, wpadasz w jakiś rodzaj mantry. Przewartościowu-
jesz nawet te kwestie, które wydawały się być niezachwiane, 
stabilne. Przestajesz zwracać uwagęna ból, głód, upał. Po 
prostu idziesz i wietrzysz mózg - mówi uśmiechając się Paweł. 

Czy sympatyczni siemianowiczanie odnaleźli sens ich 
własnego "camino". - Myślimy, że tak - odpowiadają zgodnie, 
uśmiechając się do siebie i nieśmiało... do szczęścia, które 
coraz wyraźniej rysuje się pod sukienką dzielnej podróżniczki.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
12 maja w kinie Kosmos Centrum Sztuki Filmowej 

odbędzie się premiera filmu "W międzyczasie".  

SIEMIANOWICZANIE SZUKALI SWEGO CAMINO
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  20 kwietnia (czwartek) 
o godz. 12.00 w Siemiano-
wickim Centrum Kultury 
Park Tradycji odbędzie 
się uroczyste spotkanie 
poświecone pamięci Jana 
Mitręgi w 100. rocznicę 
jego urodzin. Z imprezą 
związana będzie premiera 
wydawnicza pracy zbioro-
wej pt.: "Poczet Gwarków 
Śląskich. Mitręga, Gwa-
rek - Innovator", która 
powstała pod redakcją 

prof. dr. hab. inż. Broni-
sława Barchańskiego.

Na imprezę zaprasza Pre-
zydent Siemianowic Śląskich, 
Przewodniczący Rady Miasta 

oraz Bractwo Gwarków Związ-
ku Górnośląskiego.

Po przywitaniu gości głos 
zabierze przedstawiciel 
Bractwa. Poprowadzi dys-
kusję poświęconą Janowi 
Mitrędze oraz dedykowa-
nemu mu wydawnictwu. 
Po części oficjalnej wystąpi 
Sandra Kulik oraz Urszula 
Kozielska, ubiegłoroczne 
laureatki konkursu wokalnego 
Mikrofon Siemiona.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WSPOMNIENIE
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MURY I PAMIĘĆ
15 kwietnia 2003 rok. To bardzo ważna data dla sto-

jących wówczas nad gospodarczą przepaścią Siemia-
nowic Śląskich. Dzień podpisania wielkiego kontraktu 
na dostawę kołowego transportera opancerzonego dla 
polskiej armii. „ Jestem bardzo szczęśliwa, że Wojsko-
we Zakłady Mechaniczne złapały największy kontrakt 
w dziedzinie obronności w Europie. W przypadku Siemia-
nowic, gdzie mamy tak trudną sytuację na rynku pracy, 
jest to wielkie wydarzenie. To jest naprawdę wspaniały 
prezent świąteczny”- powiedziała wtedy Barbara Blida. 
Na fotografii z tego wydarzenia, roześmiana Barbara 
wygląda z transportera BRDM i widać, że słowa „ jestem 
bardzo szczęśliwa”, to nie jakiś tam okrągły zwrot. 
Wiele dni wcześniej, w rozmowie dotyczącej zabiegów 
o kontrakt z piastującym w owym czasie urząd pre-
zydenta  Zbigniewem Pawłem Szandarem, zapewniała 
„Robię wszystko z Zemkiem ( wtedy sekretarzem stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej- przyp. red.), aby 
to było u nas- w Siemianowicach”. No i udało się. 

Wszyscy w Warszawie wiedzieli, że Śląsk był miłością 
Barbary, że Siemianowice Śląskie były jej miejscem na 
ziemi, takim, do którego się wraca, bo- jak mówiła-
-trzeba mieć dokąd wracać. O nie zawsze gotowa była 
walczyć. Tak, jak to tylko ona potrafiła. Krążyły potem 
opowieści, że gdy twarde argumenty nie pomogły, to 
i nie wahała się przypieczętować ich grubym słowem. 
Legendą wręcz stała się historia, jak będąc ministrem 
budownictwa, walcząc o miliard złotych z ministrem 
pracy, w końcu rozpłakała się i dostała te pieniądze dla 
swojego resortu. To z nich potem przekazała ogromną 
kwotę na remont budynku siemianowickiej oparzeniówki. 

Dom rodzinny – dla Barbary- budowlańca- stanowczo 
znaczył więcej, niż mury. Dlatego chociaż łatwiej byłoby 
kupić nowy, wolała wyremontować stary, po dziadkach. 
Nie przeprowadziła się stąd nigdzie. Po pamiętnej po-
wodzi w Kłodzku pod pieczą ówczesnej prezes Urzędu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, powstało w 5 miesięcy 
osiedle domków dla powodzian, do dziś nazywanych 
„domami Blidy”. Kochała swój dom-dobrze wiedziała, 

jak czują się tamci ludzie. Osobiście doglądała bu-
dowy. Jeden z tamtejszych reporterów nie mógł się 
nadziwić, z jaką energią oglądała budowę, jak nie było 
niemal miejsca, w które by nie zajrzała, choć wpadała 
tu z Warszawy, w szpilkach. Nawet wspięła się w nich 
na drabinę – wspominał. 

Zagadnięta przeze mnie o Barbarę, zaprzyjaźniona 
z nią Jolanta Kopiec, zamyśla się i zdumiewa: „ To już 
10 lat? No, rzeczywiście” i wspominając ją, opowia-
da, jak to  Basia przed świętami Bożego Narodzenia, 
czy Wielkanocą, prosiła o przygotowanie listy dzieci 
z biednych, siemianowickich rodzin, a potem fundowała 
im paczki, a jej mąż rozwoził je po domach. „ Było tak-

-potwierdza Henryk Blida i uśmiecha się do wspomnień 
dodając-Czasem to znajdowałem się z tymi paczkami 
w takich miejscach, że strach było wchodzić”…

Tak, to już 10 lat od jej śmierci… W pierwszą rocznicę, 
w hali tenisowej Siemianowickiego Towarzystwa Teni-
sowego, wybudowanej dzięki pieniądzom pozyskanym 
przez Barbarę, odbyła się uroczystość nadania obiek-
towi jej imienia.

„To hołd dla osoby, która piastując wiele różnych 
funkcji, podejmując odpowiedzialne decyzje, pozo-
stała dla nas „kimś z sąsiedztwa”- mówił podczas 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej prezes Romuald Du-
da-Jej umiłowanie małej ojczyzny-Śląska, rodzimych 
Siemianowic, jej pracowitość, odwaga, wrażliwość, 
godność pozostanie w naszej pamięci. By sfinansować 
tę tablicę, Towarzystwo, poza własnymi środkami, 
poprosiło o pomoc mieszkańców. Chodziło o drobne 
datki, o to, by pochodziły od wielu ludzi, o to, by za-
manifestowano poparcie dla śląskiej dziołchy. A sie-
mianowiczanie na to odpowiedzieli. Setki mieszkańców 
je dawało, także pracownicy Fabudu i Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.”

Doceniając wkład Barbary Blidy w rozwój miasta, 
uchwałą Rady Miasta, w piątą rocznicę śmierci, przy-
znano jej tytuł Honorowego Obywatela Siemianowic 
Śląskich. W uzasadnieniu między innymi  czytamy:” 
Niezaprzeczalne są jej zasługi dla rodzinnego miasta 
Siemianowice Śląskie. Wymieńmy chociaż działania na 
rzecz nie likwidowania Kopalni Siemianowice, zakończo-
ne dodatkowymi latami jej funkcjonowania, czy też dzia-
łania na rzecz Wojskowych Zakładów Mechanicznych 
zakończone podpisaniem kontraktu z Ministerstwem 
Obrony Narodowej na dostawę kołowego transportera 
opancerzonego dla polskiej armii”.

Noblista Elias Canetti powiedział: ” Istota wspomnień 
polega na tym, że nic nie przemija” . Wspomnienia po 
Barbarze żyją nie tylko w pamięci. Mają swój własny 
byt – w murach tętniących życiem także dzięki niej.

EWA ROCH- WYRZYKOWSKA

WSPOMNIENIE JANA MITRĘGI
KULTURA

TOTA SERDECZNIE ZAPRASZA
 Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin ToTa 

zaprasza wszystkich seniorów, którzy chcieli-
by się podzielić swoimi umiejętnościami, hob-
by, albo wiedzą i doświadczeniem z innymi. 

Mile widziani są Ci, którzy zarówno coś 
potrafią, jak i chętnie się swoją wiedzą i umie-
jętnościami dzielą. Wartością dodaną jest 
oczywiście wspólne spędzenie czasu w mi-
łej atmosferze.

Siedziba Stowarzyszenia Tota znajduje się 
przy ul. Fitznerów 2/9 (wcześniej ul. 27-go 
stycznia). Zainteresowanych zapraszamy 
i zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 
696 092 937, 663 380 999

oraz mailowego: 
StowarzyszenieToTa@gmail.com . 
Oczywiście zapraszamy również osobiście 

we wtorki i czwartki w godzinach 16:15 – 18:00.
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SPRAWY SPOŁECZNE
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 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU MIASTA 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZAĆ  
1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2016 ROK

KRS 0000284727 SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE 
AMAZONEK „RAZEM”

Celem stowarzyszenia jest niesienie wsparcia kobietom cho-
rym na raka piersi. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicz-
nej po operacji piersi oraz szerzenie profilaktyki idei wczesnego 
wykrywania chorób nowotworowych.

KRS 0000167689 STOWARZYSZENIE SIEMIANOWICKI KLUB 
ABSTYNENTÓW „SZAFRAN”

Stowarzyszenie działa na rzecz zdrowienia moralnego i psy-
chicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, 
osób współuzależnionych, bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych 
skutkami uzależnień. Prowadzi grupę wsparcia oraz świetlicę 
środowiskową dla dzieci.

KRS 0000105482 SPORTOWY KLUB TANECZNY „FLAMENCO”
W stowarzyszeniu odbywają się zajęcia taneczne (taniec 

towarzyski, nowoczesny, Latino Solo, lekcje indywidualne dla na-
rzeczonych), które są prowadzone przez zawodowych tancerzy. 
Stowarzyszenie organizuje także, turnieje tańca towarzyskiego.

KRS 0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
CHORĄGIEW ŚLĄSKA

* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: HUFIEC W SIEMIANOWICACH 
ŚLĄSKICH

Misją Hufca w Siemianowicach Śląskich jest oddziaływanie na 
wszechstronny rozwój młodego człowieka poprzez stwarzanie 
warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wy-
chowanie świadomych obywateli, potrafiących sobie poradzić 
z problemami współczesnego świata.

KRS 0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: KOŁO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Stowarzyszenie prowadzi między innymi rehabilitację podsta-

wową, leczniczą, społeczną i zawodową niewidomych dorosłych 
i dzieci. Działa na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt 
rehabilitacyjny, organizuje różne formy aktywności między 
innymi:działalność kulturalną, turystyczną i rekreacyjną.

KRS 0000069581 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA 
ALBERTA

* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: KOŁO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta działa na rzecz 

pomocy osobom bezdomnym, ubogim, starszym, niepełno-
sprawnym i innym potrzebującym wsparcia. Koło Siemianowice 
jako priorytet przyjęło działania zmierzające do uruchomienia 
w Siemianowicach Śląskich Domu dla Kobiet i Matek z Dziec-
kiem – ofiar przemocy w rodzinie.

KRS 0000131323 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI. 
ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: ODDZIAŁ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Stowarzyszenie prowadzi Klub Młodzieżowy dla dzieci i mło-

dzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem. 

W ramach zajęć z dziećmi realizowany jest autorski program 
profilaktyczny i edukacyjny.

KRS 0000189430 POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSY-
CHICZNEJ

* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: ODDZIAŁ SIEMIANOWICE 
ŚLĄSKIE

Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej krzewi zasady pra-
widłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, 
walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię 
przez rozwój.

KRS 0000 116 212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY PO-
ŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKI

* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: OSP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Celem OSP jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, 

mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i za-
grożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

KRS 0000052362 SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZE NIE 
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPERIUM SŁOŃCA”

Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem 
pracy z podopiecznymi jest poszerzenie ich zaradności osobistej 
i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

KRS 0000119986 MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SIEMIANOWI-
CZANKA” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Stowarzyszenie propaguje sport amatorski, organizuje sekcje 
sportowe w różnych dyscyplinach, głównie: piłka nożna, hokej 
na trawie, piłka ręczna i tenis stołowy. 

KRS 0000025638 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA 
STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest prowadzenie reha-
bilitacji społecznej, organizowanie pomocy specjalistów oraz 
rehabilitacji leczniczej na terenie ośrodka. 

KRS 0000072754 SIEMIANOWICKIE TOWARZYSTWO TE-
NISOWE W SIEMIANOWICACH

Stowarzyszenie działa w celu propagowania gry w tenisa 
ziem nego wśród mieszkańców. Stowarzyszenie zajmuje się 
również działalnością kulturalną np. organizowaniem imprez 
i koncertów muzyki klasycznej. 

KRS 0000227483 UKS WODNIK SIEMIANOWICE
Klub organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, propaguje zdro-

wy styl życia poprzez zachęcanie do różnorodnych form aktywności 
ruchowej dostosowanej do wieku i zainteresowań sportowych. 

KRS 0000240167 STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY 
I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM

Stowarzyszenie skupia rodziny zastępcze, osoby pracujące 
w obszarze rodzinnej opieki zastępczej, osoby gotowe wspierać 
i upowszechniać zastępcze rodzicielstwo. 

KRS 0000357375 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓW-
NYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „LO-
DOŁAMACZ”

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz dzieci niepeł-
noprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
lub z innych przyczyn wymagających pomocy. 

KRS 0000373079 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWA-
DZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. 
KAROLA BOROMEUSZA

Dom pomocy społecznej jest miejscem, w którym zamieszkują 
osoby nie mogące samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb oraz 
funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie. Przeznaczony 
jest dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet. 

KRS 0000380964 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - EDU-
KACYJNE „PRO MERITUM”

Stowarzyszenie prowadzi działania w zakresie wolontariatu, 
wspomagania i wsparcia osób starszych 

i aktywizacji dzieci i młodzieży, między innymi poprzez pro-
wadzenie Klubu Wolontariatu Merit, przekazywanie Kopert 
Ratunkowych Seniorom, przygotowywanie paczek świątecznych 
najuboższym. 

KRS 0000065610 POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE 
KOŁO PRZY P.Z.O.Z. 

Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielę-
gniarstwa i nauk pokrewnych. Kształtowanie postaw etycz-
nych członków Towarzystwa. Wspieranie zawodowego 
i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych. Prowadzenie 
badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki 
pielęgniarskiej i położniczej. Współpraca z instytucjami 
i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą. Promocja 
zdrowia i edukacja zdrowotna. 

KRS 0000165877 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE 
OPTYMALNYCH IM. ADAMA JANY W JAWORZNIE UL. GRUN-
WALDZKA 200 - ODDZIAŁ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

Zrzeszanie osób popierających zasady żywienia optymalne-
go wg. wiedzy dr J. Kwaśniewskiego, oraz propagowanie tego 
modelu żywienia w Polsce i na całym świecie. 

KRS 0000279928  KOŁO STOWARZYSZENIA ZWIĄZEK DU-
ŻYCH RODZIN „TRZY PLUS” 

Celami ZDR Trzy+ są:- działanie na rzecz interesów spo-
łecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, a w 
szczególności dużych rodzin,- działanie na rzecz solidarności 
rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności dużych rodzin,- 
działanie na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego 
środowiska rozwoju człowieka,- podejmowanie działań na rzecz 
uwzględnienia w prawodawstwie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii 
Europejskiej słusznych interesów rodziny. 

BEATA  ŁUCZAK



13www.siemianowice.pl

WYŻSZY POZIOM FEDROWANIA 

  Te tytułowe słowa były najczęściej zadawanym przez 
pociechy pytaniem w trakcie Grand Prix RC - zawodów 
Modeli zdalnie sterowanych o Puchar Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie. 

Na jeden dzień, 2 kwietnia, Kompleks Sportowy 
Michał zamienił się w modelarską stolicę Śląska. 
Specjalnie przygotowany tor, który mieścił do 10, 
modeli był areną zmagań zawodników w 6 różnych 
klasach samochodów. 

Finały były bardzo ekscytujące bowiem wszystkie modele 
startowały na raz, wyglądało to fenomenalnie, jak na wy-
ścigach w Dubaju. Kolejność zawodników zmieniała się co 
okrążenie i do końca nie było wiadomo który zawodnik zajmie 
pierwsze. Po emocjonujących finałach prezydent miasta Rafał 
Piech  wręczył zwycięzcom w danych kategoriach nagrody.

Dodatkowymi atrakcjami były pokazy modeli specjalnie 
przygotowanych do driftu - można było poczuć się jak 
w filmach Need For Speed oraz możliwość zobaczenia 

w akcji modeli ciężarówek, które potrafią przewieźć nawet 
11 kilogramowe ładunki.

Wspaniała atmosfera, świetna organizacja były zasługą 
udanej współpracy między organizatorami, LC Racing, 
Kompleksem Sportowym Michał oraz Urzędem Miasta. 
Na uwagę zasługuje także postawa wolontariuszy z ZSTiO 
Meritum, którzy jak zwykle wykazali się pełnym profesjo-
nalizmem. 

PAWEŁ CWALINA

TATO, A MOŻEMY JESZCZE ZOBACZYĆ SAMOCHODZIKI?

Hajer Level to nazwa imprezy, którą 
powinni zapamiętać wszyscy miłośnicy 
grania w sekcji rytmicznej. W pierwszy 
weekend kwietnia Park Tradycji zamie-
nił się w mekkę basistów i perkusistów, 
którzy mogli przez dwa dni podnosić swój 
warsztat instrumentalny na coraz to wyż-
szy poziom. 

  - Pomysł organizacji takich spotkań kłę-
bił nam się w głowie od długiego czasu ale 
musieliśmy znaleźć właściwych partnerów 
i mecenasów przedsięwzięcia. Okazali się 
nimi Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, 
Siemianowickie Centrum Kultury oraz, co 
okazało się miłym zaskoczeniem, czołówka 
światowych producentów sprzętu muzycz-
nego - mówi Grzegorz Imiołczyk współorgani-
zator i pomysłodawca wydarzenia. Warsztaty 
przyciągnęły kilkudziesięciu muzyków z po-
łudnia Polski. W sobotę od godzin poran-
nych, na specjalnych stoiskach promocyjnych, 
uczestnicy mogli przetestować instrumenty 
oferowane przez partnerów przedsięwzięcia. 
Jak łatwo się było domyślić, stoiska te zamie-
niły się w małe przyczółki jam session oraz 
wymiany doświadczeń pomiędzy muzykami. 
W pierwszy dzień gospodarzami warsztatów 

byli znani z rodzimego rynku muzycznego 
i edukacyjnego muzycy: Piotr Czyja – współ-
założyciel znanej w Polsce szkoły perkusji 
Drumset Academy oraz Kosma Kałamarz – 
instrumentalista, muzyk sesyjny i nauczyciel 
wielu cenionych dzisiaj basistów. Formuła 
spotkań polegała na ćwiczeniach w osobnych 
grupach, by następnie po przerwie połączyć 
uczestników i próbować swoich sił w połącze-

niu basu i perkusji. Drugi dzień był okazją do 
pracy z muzykami i edukatorami z zagranicy. 
Perkusiści mogli podpatrywać dziesiątki technik 
artykulacyjnych jakie przygotował dla nich 
Peter Szendofi (Węgry), jeden z najbardziej 
cenionych edukatorów perkusyjnych i muzyków 
na świecie. Basiści zaś zostali zaproszeni do 
świata Andrew Lauera (USA/GER), w którym 
nie ma limitu dla wyobraźni i osobistej ekspresji 

poprzez gryf, dłonie i serce.  Andrew odwiedził 
Siemianowice w podwójnej roli edukatora oraz 
gwiazdy wieczoru, której koncert wieńczył 
warsztatowy cykl. Organizatorzy zebrali mnó-
stwo pozytywnych opinii uczestników i wiele 
cennych sugestii związanych z przyszłoroczną 
edycją, która – sądząc po reakcji publiczności 
– wydaje się nieunikniona.  

PIOTR KOCHANEK
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TELEFON Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM ORAZ APLIKACJA 
Z APP STORE LUB ANDROIDOWEGO SKLEPU PLAY WYSTARCZY 
BY MÓC UŻYWAĆ KODÓW, KTÓRE BĘDZIEMY GENEROWAĆ 
DLA PAŃSTWA. ZAWARTE W NICH BĘDĄ DANE TELEADRESOWE 
SIEMIANOWICKICH INSTYTUCJI.

PRZYDATNE
QR KODY

 W 2015 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Rafała 
Piecha odbyła się pierwsza edycja konkursu wokalnego 
Mikrofon Siemiona. Zarówno pierwsza jak i druga edycja 
skierowana była do mieszkańców Siemianowic Śląskich. 
W roku 2017 organizatorzy (Wydział Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz Siemianowic-
kie Centrum Kultury) postanowili rozszerzyć formułę 
konkursu. W tym roku jedynym ograniczeniem był wiek 
uczestników. W dniu konkursu należało mieć skończone 
14 lat. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 51 uczestników 
głównie z województwa śląskiego, ale przyjechały do nas 
również osoby z Małopolski, Dolnego Śląska i Wielkopol-
ski. Przesłuchania miały miejsce w SCK-Parku Tradycji 
Siemianowicach Śląskich w dniach 23-24 marca br., 
z których jurorzy w osobach: Alicja Boncol, Małgorzata 
Rogala oraz Bohdan Wantuła wyłonili 11 finalistów. Byli 
to: Grupa wokalna A.Y.E. (Dzierżoniów), Zuzanna Czu-
daj (Lędziny), Dominika Dybich (Katowice), Anna Głuc 
(Sosnowiec), Marzena Haratyk (Istebna), Piotr Hulin 
(Ruda Śląska), Marta Kirkowska (Siemianowice Śląskie), 
Magdalena Masternak (Sosnowiec), Jakub Saniternik 
(Katowice), Joanna Tatar (Siemianowice Śląskie), Piotr 
Wach (Chorzów).

Finaliści zaprezentowali się szerokiej publiczności oraz 
jurorom po raz kolejny w niedzielę 26 marca w SCK-Parku 
Tradycji. Po burzliwych debatach jurorów, zostali wyłonie-
ni zwycięzcy.

III edycję konkursu wokalnego Mikrofon Siemiona i nagrodę 
w wysokości 1.500 zł wygrała Marta Kirkowska z Siemia-
nowic Śląskich. II miejsce i nagrodę w wysokości 1.000 zł 
otrzymał Piotr Wach z Chorzowa, a III miejsce i nagroda 

w wysokości 500 zł została przyznana Dominice Dybich 
z Katowic. Jurorzy postanowili wyróżnić Grupę wokalną A.Y.E. 
z Dzierżoniowa oraz Marzenę Haratyk z Istebnej. W części 
artystycznej zaprezentowała się formacja taneczna KLEKSIK 
pod kierownictwem Bożeny Lempy z MDK im. H. Jordana 
w Siemianowicach Śląskich oraz ubiegłoroczna laureatka 
Mikrofonu Siemiona - Sandra Kulik.

MAGDALENA KOŃCZYK

MIKROFON SIEMIONA
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URZĄD MIASTA 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
GODZINY URZĘDOWANIA, 
PRZYDATNE INFORMACJE, 
DANE TELEADRESOWE

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO: 
WSZELKIE INFORMACJE MOGĄCE 
POMÓC W NAGŁYCH WYPADKACH, 
PROGNOZA POGODY, 
ALERTY ZAGROŻENIOWE

ADRESY ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM 
I BEZPIECZEŃSTWEM

SIEMIANOWICKIE CENTRUM 
KULTURY.  REPERTUAR IMPREZ 
KULTURALNYCH, OBIEKTY SCK, 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU BILETU.



Bardzo dobrze spisali się reprezentanci UKS „Wołodyjowski” 
podczas Mistrzostw Śląska Juniorów Młodszych w Szpadzie 
Dziewcząt i Chłopców oraz III Turnieju Szermierczym Dzieci 
o Puchar Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – imprez, 
które w weekend 25-26 marca br. odbyły się w hali Kompleksu 
Sportowego „Michał”. 

Już po raz trzeci z rzędu to Uczniowski Klub Sportowy 
„Wołodyjowski” był ich organizatorem, po raz pierwszy jednak 
reprezentantkom gospodarzy udało się tak zdominować 
żeńską rywalizację „u siebie”.

W walce o prymat na Śląsku w swojej kategorii wiekowej 
bezkonkurencyjna była siemianowiczanka Barbara Brych. 
W finale Basia pokonała swoją klubową koleżankę – Alek-
sandrę Pernach. Dobrze spisały się również pozostałe za-
wodniczki „Wołodyjowskiego” - Na 11 miejscu sklasyfikowana 
została Maja Osadnik, Zuzanna Pamuła była 15, Hanna Jen-
drzej – 20, Agnieszka Bilińska – 25, a Aneta Liczberska 
i Małgorzata Brych zostały sklasyfikowane kolejno na 37 
i 38 miejscu. Bezkonkurencyjna okazała się również drużyna 

szpadzistek „Wołodyjowskiego” - w mistrzostwach Śląska 
„złoto” drużynowo wywalczyły: Basia Brcyh, Ola Pernach, 
Zuzia Pamuła i Maja Osadnik. W finale siemianowiczanki 
pokonały RMKS Rybnik, a na trzeciej pozycji sklasyfikowano 
zespoły Piasta Gliwice i BTS Bytom. Druga drużyna UKS 
„Wołodyjowski” (Agnieszka Bilińska, Małgosia Brych, Hania 
Jendrzej i Aneta Liczberska) zajęła 8 lokatę.

W III Turnieju Szermierczym Dzieci o Puchar Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie rywalizację dziewcząt także 
wygrała reprezentantka gospodarzy - „złoto” zdobyła 
Katarzyna Ślęzak, w finale pokonując Lilianę Porwoł (UKS 
Trójka Radlin). Świetnie spisała się również Antonina Ha-
lemba, która zakończyła zmagania na 7 pozycji. Pozostałe 
dwie zawodniczki UKS „Wołodyjowski” także spisały się 
bardzo dobrze - Karolina Roner –była15, a Maryia Vy-
sotskaya – 16.

W rywalizacji chłopców Puchar Prezydenta pojechał do 
Kalwarii – zwycięzcą został Ireneusz Filek (SKS Grass-Hopper 
Kalwaria), który w finale pokonał Adama Sojkę (RKM Rybnik). 
Najlepszy z siemianowiczan był Marek Ciastek, który zajął 
7 miejsce. Pozostali zawodnicy UKS „Wołodyjowski” spisali 
się na miarę swoich możliwości – Paweł Mikołajczyk był 11, 
Adam Skwara 23, Mateusz Kawczyk – 25, Michał Boner – 
26, Mateusz Żerdziński – 28, Marcin Jabłoński – 29, a Artur 
Michalik sklasyfikowany został na 32 miejscu. 

KRZYSZTOF NOS
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SIEMIANOWICKIE ŚWIĘTO SPORTOWCÓW
Tradycyjne spotkanie Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie z nagrodzonymi 
i wyróżnionymi sportowcami z nasze-
go miasta, za osiągnięcia z roku 2016, 
odbyło się w piątkowy wieczór (3.03.) 
w Siemianowickim Centrum Kultury - 
Parku Tradycji. 

  Impreza, potocznie nazywana Siemiano-
wicką Galą Sportu miała bardzo uroczysty 
charakter, a prezydent Rafał Piech mógł 
osobiście pogratulować naszym rodzi-
mym sportowcom.

- Drodzy sportowcy, my kibice, widzowie 
śledzący wasze starty i zmagania często 
nie zastanawiamy się ile wysiłku włożyliście 
w przygotowania, by godnie reprezentować 
nasze miasto, a nierzadko i nasz kraj. Wasze 
sukcesy, zdobyte najwyższe wyróżnienia, oku-
pione są wieloma wyrzeczeniami i dużym 
poświęceniem. Za to wszystko, a zwłaszcza 
za przeżycia i emocje, których nam kibicom 
dostarczacie swoimi występami, chciałbym 
wam w imieniu wszystkich mieszkańców Sie-
mianowic Śląskich serdecznie podziękować. 
Chcę także podziękować tym, którzy wkładają 
wiele wysiłku i serca w przekazanie wam swojej 
wiedzy i doświadczenia, przyczyniając się do 
waszych sukcesów, czyli trenerom – mówił 
prezydent Rafał Piech.

Na piątkowej gali nie mogło tradycyjnie 
zabraknąć znakomitości ze świata polskiego, 
a zarazem rodzimego sportu – wraz z Pre-
zydentem wyróżnienia i nagrody wręczali 

siemianowiccy olimpijczycy – lekkoatletka 
Agnieszka Dygacz judoka Piotr Kamrowski 
i hokeista na trawie Zbigniew Łój.

Nie zabrakło także akcentów artystycz-
nych - galę uatrakcyjniły zapierające dech 
w piersiach występy akrobatyczne zespo-
łu Acro Team Silesia, a oprawę wokalną 
imprezy zapewniły występy Anny Szaj-
nowskiej. Do jednego z utworów układ ta-
neczny wykonała Justyna Krupa z Zespołu 
Tanecznego „KLEKS” prowadzonego przez 
Bożenę Lempę. 

Nagrody Prezydenta Miasta otrzymali:
Agnieszka Dygacz (lekkoatletyka), Mar-

ta Halemba (trener – szermierka), Dajana 
Jastrzębska (tenis stołowy), Tomasz Kawa 
(trener – hokej na trawie), Aleksandra Kośnik 
(jeździectwo), Michał Kozioł (curling), Paweł 
Machura (futsal), Leszek Małyszek (trener 
– pływanie), Jerzy Malcherek (trener – tenis 

stołowy), Andrzej Manecki (trener – karate 
kyokushin), Michał Neumann (kolarstwo 
górskie), Katarzyna Pilch (trener – cheer-
leaders), Krystyna Rachel – Świrska (trener 
– szermierka), Damian Sobota (wędkarstwo 
rzutowe), Daria Szefer (karate kyokushin), 
Dariusz Ścigany (tenis stołowy), Dawid Za-
wada (kobudo), drużyna hokeja podwodnego 
Walenie Siemianowice Ślaskie w składzie: 
Dawid Grytz, Dominik Idczak, Łukasz Jędrze-
jak, Artur Kopiec, Robert Moroń, Bartłomiej 
Szydłowski i Łukasz Wyrwiński.

Wyróżnienia Prezydenta Miasta za osia-
gnięte wyniki otrzymali:

Remigiusz Bartosiewicz, Jakub Fidur-
ski, Emilia Fuks, Marta Iżycka, Wiktoria 
Kolbe, Emilia Krosta, Aleksandra Piskorz, 
Kamil Sieradzki, Piotr Szymik, Oskar Szy-
nawa, Wiktor Szynawa (wszyscy pływanie), 

Barbara Brych i Aleksandra Pernach (obie 
szermierka), Wojciech Cholewa i Patryk 
Sikorski (obaj hokej na trawie), Krzysz-
tof Kostrzewski, Dominika Kozak, Michał 
Lisieński (wszyscy triathlon), Tomasz Li-
gocki (kolarstwo górskie na orientację), 
Weronika Pilch (taniec - cheerleaders), 
Natalia Rzeźnik, Piotr Tomanek, Sebastian 
Tomanek (wszyscy – wędkarstwo), Zuzanna 
Tomanek (tenis stołowy), Emilia Urbańska 
(akrobatyka sportowa).

Wyróżnienia z inicjatywy Prezydenta 
Miasta za działalność na rzecz spor-
tu otrzymali:

Jan Komander i Wojciech Krzystanek 
(autorzy książki „Siemianowiccy Olim-
pijczycy 1924 – 2016), Jolanta Kulik (na-
uczyciel wf), Mirosława Missala i Beata 
Zaręba (wolontariat sportowy),  Antoni 
Mocarski (całokształt działalności na rzecz 
siatkówki), Leszek Naziemiec (przepłynię-
cie Bałtyku), Marek Świrski (całokształt 
działalnosci na rzecz szermierki), firma 
DK Trans – Daniel Sajnacki i Krzysztof 
Kostrzewa (wspieranie siemianowickiego 
sportu) oraz pośmiertnie Henryk Średnicki 
(całokształt działalności).

Specjalne podziękowania Prezydenta 
Miasta otrzymali: Jarosław Baron, Michał 
Niestrój Ryszard Raczykowski i Bartłomiej 
Prukop (wszyscy – wyciskanie sztan-
gi leżąc).

KRZYSZTOF NOS
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BIEG KORFANTEGO CORAZ BLIŻEJ
Już 22 kwietnia 2017 r. (sobota) odbędzie się XXIV Bieg 
Uliczny im. Wojciecha Korfantego. Start tej tradycyjnej 
imprezy biegowej nastąpi o godz.11, a 10-kilometrowa 
trasa będzie wiodła pomiędzy pomnikami jej patrona 
- z Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach do siemiano-
wickiego monumentu przy Alei Sportowców. 

  Impreza ciesząca się dużą popularnością wśród amatorów 
biegania w całym regionie, jak co roku odbywa się w pobliżu 
rocznicy urodzin swojego patrona (Wojciech Korfanty urodził 
się 20 kwietnia 1873 roku). Organizatorzy spodziewają się, że 
na starcie stanie ponad tysiąc biegaczy, którzy bedą chcieli 
zmierzyć się z 10-kilometrową, dosyć wymagającą, atestowaną 
trasą z Katowic do Siemianowic Śląskich. 

Uczestnicy przebiegną ulicami: 
- w Katowicach: Jagiellońską, Królowej Jadwigi, Powstańców, 

Francuską, Wojewódzką, Świętego Jana, Dworcową, Tylną Ma-
riacką, Francuską, Warszawską, Bankową, Uniwersytecką, Al. 
Roździeńskiego, Al. Korfantego, Telewizyjną,

- w Siemianowicach Śląskich: Katowicką, Staszica, Śląską, 
Parkową, Al. Sportowców, gdzie przy pomniku patrona imprezy 
zlokalizowana będzie meta biegu.

Ze względu na utrudnienia w ruchu, w dniu biegu, w godz. 
11.00 – 13.00, prosi się mieszkańców o wyrozumiałość i roz-
ważne poruszanie się po drogach oraz stosowanie się do 
poleceń służb zabezpieczających imprezę. W czasie biegu 

nastąpi czasowe zamknięcie w/w ulic, jak również mogą 
nastąpić utrudnienia w komunikacji miejskiej KZK GOP 
na trasie imprezy. Informujemy, że w trakcie biegu będzie 
możliwość wyjazdu z osiedla Tuwim od ulicy Leśnej w kie-
runku wieży telewizyjnej, nie będzie natomiast możliwości 
wjechania na osiedle. Wyjazd będzie regulowany przez 
funkcjonariuszy Policji.

Zakończyły się już zgłoszenia internetowe, zgłoszenia i wpłaty 
przyjmowane będą już tylko w Biurze Zawodów w dniu 22 kwietnia 
2017 r. w godzinach od 8:00 do 10:00. Opłata startowa wynosić będzie 
30 zł. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłosze-
niowy dostępne są na stronie: http://biegkorfantego.katowice.pl/

Zapraszamy do udziału !
(SON)

SPORT


