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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 23 kwietnia 
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 28.03.2018 r "
1. Mrozek Irena z Bytkowa
2. Serafinowski Tobiasz z Bytkowa
3. Gniozdorz Ilona z Centrum
Zdjęcie przedstawiało budynek Szkoły  
Podstawowej nr 15  z przyległą organistówką 
przy ulicy Kościelnej.
Pozdrawiam. 

MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

MIEJSCE?JAKIE TO
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GODOMY PO ŚLONSKU

STOFKA
SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Siedza sie roscasu we chałupie, a tu mi 
ftoś do dżwi klupie i to tak fest (mocno)  
coch myśloł, kej mi dżwi wylecom ze 
fuczinami, no toch fuknoł (skoczyłem) 
do nich i łotfiyrom. Pacza, a tam dwoch 
milicjantof stoji i jedyn sie mie pyto, cy 
jo to jo? I musiołech jim dowód pokozać, 
cy jo niy jes jakiś szpasownik (dowcip-
niś), bo to rostomajcie (różnie) bywo. 
Pytajom sie, cych dostoł wezwanie na 
stofka, to jim padom, że ja i że wpadna 
tam chyba jutro. To łoni mi godajom, 
co mam sie tam pszigłosić (zgłosić), 
bo jak niy, to łoni mie tam pszikludzom 
(przyprowadzą). No toch poszoł. Na 
miyjscu jakiś wojok sie mie pyto, kaj mom 
psześfiytlynie puc, a kej żech mu pedzioł, 
że nimom, to sie dar (krzyczał) na mie, 
choby do guchego. Jo mu padom panie, 
niych pan tak niy rycy, bo kej byście 
sie kapli (zorientowali) co jo tu mioł 
być dwa tydnie tymu, to dopiyro bołoby 
larmo. Kej sie kapnoł, że mom recht 
(rację) i richtich (rzeczywiście) godom 
prowda, to sie dar na mie, że te karlusy 
(chłopcy), co stoli w raji (kolejce), to 

byli cicho jak mysz pod mietłom, a jo 
polecioł wartko (szybko), tak jak mi 
kozoł tyn wojok, do lazarytu (szpitala) 
na te psześfiytlynie. Miołech z nim psziś 
zaroski nazot, ale poszłech na drugi 
dziyń. Jusz niy ryceli po mie, a jo spo-
tkołech czech kamratof (kolegów) ze 
szuli (szkoły), kerzy stoli w raji s pszotku. 
Kożdego sie pytali, cy chce iś do wojska. 
Jorguś pado (mówi), że chce, ino kejby 
sie dało kaś bliży. Wojok sie go pyto, 
kach chce iś do Łodzi, cy do Ustki, no 
to mu Jorguś godo, co do Łodzi, bo to 
połowa bliży nisz Ustka. Dostoł bilet do 
łodzi na czi lata do miyjscowości Ustka. 
Ziga pado, kej chciołyiś, ale za rok, bo 
teroski mo lipsta (narzeczoną) i chciołby 
s niom sie dychnonć (odpocząć) na 
śfiyrzym lufcie, no wiycie, pojechać na 
wczasy. Wojok paczy i sie go pyto, cy 
boł kedysik na wczasach w Ustce? Ziga 
mu pado, że niy, na to wojok: to mosz tu 
bilet i pojedziesz se dychnonć na nasz 
koszt do Ustki. Zeflik (Józek) mamloł 
(żuł) kałguma (guma do żucia)  i cosik 
sie belontoł (kiwał się), wojok sie go 

pyto: "te karlus a tyś se coś niy dmuch-
noł na odwaga?". Zeflik mu pado: "a co, 
flaszka mi s kapsy (kieszeni) wystawo?" 
Wojok mu godo: " flaszka to niy, ale szif 
(okręt) to ja" i tysz erbnoł (dostał) bilet 
do Ustki. Mje po gupi gotce ino pedzioł, 
co jo jusz f tym roku makofkof i mocki jeś 
niy byda i na tym sie skońcyło. Kedysik 
brali fszyskich jak popadło, teroski idom 
ci, kerzy chcom. Jak myślicie, kedy boło 
lepi, kedysik cy teroski?

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

O G Ł O S Z E N I E
Prezydent   Miasta    Siemianowice  Śląskie   informuje, że   Zarządzeniem  Nr 3231/2018  z dnia    
12 kwietnia 2018 r. zostały ogłoszone konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich, w sprawie podziału miasta Siemianowice Śląskie na stałe obwody 
głosowania. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie internetowej www.um.siemianowice.pl 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Konsultacje społeczne.



Z RATUSZA

 W ostatnich godzinach przed zamknię-
ciem tego numeru gazety, po raz kolejny miał 
miejsce pożar na ulicy Konopnickiej, w firmie 
przyjmującej i przetwarzającei odpady. Choć 
jako prezydentowi, ojcu i mężowi mieszkają-
cemu w tym mieście cierpliwość względem tej 
firmy dawno się skończyła, o czym mówiłem już 
kilka lat temu jako radny Rady Miasta, muszę 
w naszym imieniu mozolnie budować koalicję 
na rzecz czystego powietrza. Natychmiast 
po zakończeniu akcji gaśniczej poprosiłem 
Marszałka Województwa Śląskiego o inter-
wencję, co zaowocowało natychmiastowym 
wyznaczeniem przez niego terminu spotkania. 
Liczę, ze jako przedstawiciel organu nadzoru-
jącego zintegrowaną instalację recyclingową 
tej firmy, wykaże on dobrą wolę w jej skrupu-
latnej kontroli i wstrzymaniu działalności do 
czasu usunięcia wszelkich nieprawidłowości. 
Wszystko po to, by w pierwszej kolejności nie 
dochodziło do tak niebezpiecznych pożarów.  
Kolejnym krokiem, jaki przedsięwziąłem zaraz 
po pożarze, jest ponowienie apelu do Rzą-
du, tym razem zarówno do Pana Premiera jak 
i Ministra Środowiska, o przyspieszenie prac 
nad ustawą antyodorową oraz wprowadzenie 
zmian w polskim prawie, dzięki którym każdy 
prezydent miasta lub burmistrz będzie miał 
możliwość wstrzymania działalności firm, 

które narażają bezpieczeństwo ekologicz-
ne gminy. Po wpisaniu w Internecie adresu  
www.bilty.com/apelprezydenta, możecie się 
Państwo zapoznać z treścią apelu.

Kilka dni temu zakończyliśmy pierwszy, pilo-
tażowy w naszym mieście, projekt realizowany 
z Gazetą Wyborczą pod nazwą Miasta Idei. 
Staraliśmy się poprzez warsztaty i debatę zna-
leźć odpowiedź na pytanie: Jak stworzyć miasto 
na całe życie? Czyli Siemianowice Śląskie, które 
będą służyły ośmio i osiemdziesięciolatkowi. 
Ta nowa formuła pracy i konsultacji spotka-
ła się z Państwa licznym zainteresowaniem, 
dlatego z pewnością będziemy ją w naszym 
mieście rozwijać. 

Udało nam się również zorganizować 
pierwszą od powstania Metropolii debatę 
samorządową na trudny i ważny temat, ja-
kim są zadłużenia czynszowe w miejskich 
kamienicach. Z problemem tym boryka się 
niemal każdy prezydent i burmistrz w kraju. 
Dłużnicy dzielą się w tej sprawie na dwie 
grupy: potrzebujących autentycznej pomocy 
w trudnej sytuacji życiowej; na tych, którzy 
chcą żyć w mieszkaniach komunalnych na 
koszt gminy oraz innych mieszkańców, którzy 
uczciwie płacą czynsz. Wobec tej drugiej 
grupy, która nie będzie przejawiać w żaden 
sposób chęci likwidacji zadłużenia, będziemy 

tworzyli nowe instrumenty prawne. Reasu-
mując, rezultatem zorganizowanego spo-
tkania był wspólny wniosek zaproszonych 
gości, by zebrać doświadczenia i pomysły 
zmian w polskim prawie, które pomogą nam 
postawić na nogi mieszkalnictwo komu-
nalne. Młodzi ludzie, których nie stać na 
nowe mieszkania deweloperskie, nie mogą 
czekać w nieskończoność w kolejce po 
komunalne mieszkanie, gdy w tym samym 
czasie zajmuje je ktoś, kto pasożytuje na 
chorym systemie. 

 Tuż przed zamknięciem tego numeru 
otworzyłem z Państwem świetlicę środo-
wiskową dla dzieci i młodzieży w dzielnicy 
Hugo. Ten projekt jest dla mnie symbolem 
naszej modelowej współpracy. Zaczęło się od 
rozmów z mieszkańcami, pozyskaliśmy środki 
zewnętrzne z Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, MOPS zabezpieczył świetlicę 
w świetną kadrę pedagogów, lokalni przed-
siębiorcy – członkowie Rady Gospodarczej 
- wsparli bezinteresownie inicjatywę, a mło-
dzież i dzieci zyskała nowe przyjazne do nauki 
i rozrywki miejsce. Chciałbym, by w każdej 
dzielnicy takie świetlice funkcjonowały, ale 
wiem, że wiele projektów inwestycyjnych 
i społecznych, które sobie obiecaliśmy wspól-
nie z Państwem, musi być rozłożone w czasie. 

3www.siemianowice.pl

 W POTOKU WYZWAŃ NA LATA

Szczegółowy plan tras ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic:
trasa nr 1 Michałkowice – Bytomska, Biskupa Czesława 
Domina, Maciejkowicka, Witolda Budryka, Generała Wła-
dysława Sikorskiego, Bolesława Limanowskiego, Marii 
Dąbrowskiej, Jana Kochanowskiego, Romualda Traugutta, 
Michałkowicka, Spokojna, Śląska, Aleja Spacerowa, Ba-
żantarnia, Sowia, Pawia,  Stara Szosa, Kompleks Sportowy 
Pszczelnik park Pszczelnik
trasa nr 2 Bańgów – ścieżka rowerowa od alei Spacerowej 
do ulicy Zwycięstwa, Zwycięstwa, Śląska, Aleja Spacerowa, 
Bażantarnia, Sowia, Pawia,  Stara Szosa, Kompleks Sportowy 
Pszczelnik park Pszczelnik
trasa nr 3 Bytków – Plac Zabaw W Parku Bytkowskim, 
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Planty Śląskie, 
Siemianowicka, Telewizyjna, ścieżka rowerowa w lasku 
Bytkowskim, Niepodległości, Kapicy, aleja Młodych, Bo-
haterów Westerplatte, Michałkowicka, Spokojna, Śląska, 
Aleja Spacerowa, Bażantarnia, Sowia, Pawia,  Stara Szosa, 
Kompleks Sportowy Pszczelnik park Pszczelnik
trasa nr 4 Zielona – Parking rowerowy - Telewizyjna, Kato-
wicka, SkargiPrzejedź, Sienkiewicza, Głowackiego, Fitznerów, 
Śląska, Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszki, Michałkowicka, 
Spokojna, Śląska, Aleja Spacerowa, Bażantarnia, Sowia, 
Pawia,  Stara Szosa, Kompleks Sportowy Pszczelnik park 
Pszczelnik
trasa nr 5 Rynek – Rynek Miejski, Zygmunta Krasińskiego, 
Śląska, Barbary, Parkowa, Fryderyka Chopina Stara Szosa, 
Kompleks Sportowy Pszczelnik park Pszczelnik

SIEMIANOWICKI  
ROZRUCH ROWERÓW 2018

W sobotę, 28 kwietnia br. nastąpi długo oczeki-
wany przez mieszkańców naszego miasta Siemia-
nowicki Rozruch Rowerów ! Prezydent Rafał Piech 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno 
- Sportowym "Green" serdecznie zaprasza 
miłośników jazdy na rowerze do rodzinnego 
udziału w sztafecie gwiaździstej siemiano-
wickimi ścieżkami rowerowymi. Uczestnicy 
wystartują z pięciu różnych punktów naszego 
miasta, by podążając lokalnymi trasami rowero-
wymi, tuż przed południem, zjechać gremialnie 
do mety zlokalizowanej w Parku "Pszczelnik". 
Tam z kolei na wszystkich uczestników czekać 
będą rowerowi eksperci - przedstawiciele 
siemianowickich sklepów rowerowych, którzy 
udzielą cennych rad i pomogą właściwie przy-
gotować rower na cały sezon. Dla najmłodszych 
przewidziano również konkurs rowerowy, który 
przeprowadzą członkowie PTTK.

Warto dodać, że po przyjeździe do "Pszczel-
nika" będzie można również odpocząć, kibi-
cując uczestnikom  odbywających się w tym 
czasie imprez sportowych rangi ogólnopolskiej 
- półfinału Akademickich Mistrzostw Pol-
ski w Piłce Ręcznej Mężczyzn rozgrywanego 
w hali MOSiR "Pszczelnik" oraz Pucharu Polski 
w Wędkarstwie Rzutowym, rozgrywanym na 
stadionie piłkarskim.

Nie da się zrobić wszystkiego w cztery lata, 
pomimo, że zapału do pracy nam nie brakuje. 

Na koniec pragnę Państwa zaprosić na dwa 
wyjątkowe wydarzenia. Pierwsze z nich to 
bieg imienia Wojciecha Korfantego, 21 kwiet-
nia, w którym wezmę również aktywny udział 
na cześć tego wielkiego siemianowiczanina 
i Ślązaka. Kolejne zaproszenie dotyczy pierw-
szej z dwóch imprez plenerowych związa-
nych z otwarciem siemianowickich ścieżek 
rowerowych. 28 kwietnia o godz. 11.15 ruszamy 
z różnych punktów miasta, by dotrzeć do parku 
Pszczelnik. Do zobaczenia na trasie.       

POZDRAWIAM,  RAFAŁ PIECH



Park Pszczelnik, Centrum – 
ruszyła budowa linarium
Nowe urządzenie sprawnościowe rozszerzy ofertę 

rekreacyjną parku, a najmłodszym siemianowiczanom dostarczy 
wielu emocji i dobrej zabawy. Inwestycja obejmie m.in.: wykonanie 
nawierzchni piaszczystej, dostawę i montaż urządzenia – dwu-
masztowej piramidy wspinaczkowej oraz dostawę i montaż palisady. 

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie
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CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Nowe punkty kamerowe w mieście
W ramach realizacji projektu „Bezpieczne Siemiano-
wice. Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców 

gminy Siemianowice Śląskie” w naszym mieście, do końca 
kwietnia, powstaną kolejne punkty kamerowe. Kamery zostaną 
zainstalowane przy ulicach: Wróblewskiego 2, Sobieskiego 29, 
Piastowskiej 11a, Matejki 3, Śmiłowskiego 43, Michałkowickiej 
15 i Powstańców 56.
Dodatkowo w sprzęt wizyjny wzbogaci się Centrum Monito-
ringu Miejskiego. Koszt inwestycji wyniesie ok. 112 tys. złotych, 
z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych RPO 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Nowe boiska wielofunkcyjne
W ostatnim tygodniu marca podpisano umowę na 
wykonanie trzech boisk wielofunkcyjnych. Wobec 

tego do końca tegorocznych wakacji możemy spodziewać się:
– przebudowy wielofunkcyjnego boiska szkolnego na terenie 
Zespołu Szkół Specjalnych, przy ulicy Myśliwieckiej 6,
– budowy wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 6, przy ul Chopina 4a,
– budowy wielofunkcyjnego boiska środowiskowego przy 
ulicy Wyzwolenia (inwestycja będzie realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego – pomysł autorstwa Kariny Siwiec-
-Magielnickiej).
Prace budowlane na boiskach przyszkolnych obejmą wykonanie 
boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, minipiłki nożnej, siat-
kówki i koszykówki), a także bieżni lekkoatletycznej i skoczni do 
skoku w dal o nawierzchniach poliuretanowych. Zaś w ramach 
budowy przy ulicy Wyzwolenia powstanie boisko środowiskowe 
do minipiłki nożnej i koszykówki, również o nawierzchni poliu-
retanowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 
sierpnia 2018 roku.

Trwa budowa strefy rekreacji 
i wypoczynku na Bańgowie 
Na początku kwietnia rozpoczęła się budowa strefy 

rekreacji i wypoczynku na Bańgowie przy ul. M.C. Skłodowskiej. 
W zakresie tejże inwestycji powstanie m.in. chodnik, trawni-
ki, zostaną wykonane nasadzenia. Wśród elementów małej 
architektury zaplanowano montaż: ławek parkowych, koszy 
na śmieci, stojaków na rowery, stołów do gry w szachy, stołu 
do gry w piłkarzyki, stołu do gry w tenisa stołowego, leżaków 
betonowych, huśtawek ogrodowych i hamaków ogrodowych 
wraz ze słupami mocującymi.
Inwestycja realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 
(pomysł autorstwa Łukasza Hucza), a jej finał przewidziano na 
koniec czerwca 2018 roku. 

Michałkowice, Bytków, Centrum – 
nowe parkingi i miejsca postojowe
Kolejną inwestycją, która ruszyła w kwietniu, jest 

budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta 
Siemianowice Śląskie – w dzielnicach Michałkowice, Bytków 
i Centrum. Zadanie inwestycyjne składa się z dwóch części.
Pierwsza z nich dotyczy budowy parkingu i miejsc postojowych 
przy ulicy Dreyzy, budowy parkingu przy ulicy Jagiełły oraz 
budowy parkingu przy ulicy Śniadeckiego. Z kolei druga część 
obejmuje wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Oświęcim-
skiej, Wyzwolenia, Niepodległości, Zgrzebnioka, Katowickiej 
i Harcerskiej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 
koniec lipca 2018 roku.

Skwer przy ulicy Waryńskiego 
– budowa idzie pełną parą 
Trwają intensywne prace przy budowie skweru przy 

ul. Waryńskiego. W ramach nich przeprowadzana jest moder-
nizacja nawierzchni alejki parkowej, chodnika, elementów małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci) i oświetlenia terenu. Oprócz 
tego pod istniejącymi urządzeniami do zabaw, zostanie wyko-
nana nawierzchnia EPDM, ogrodzenie placu zabaw i fragment 
nawierzchni na rogu chodnika ul. Waryńskiego i Staszica (przy 
rondzie Siemion). Prace budowlane postępują zgodnie z har-
monogramem, a ich finał zaplanowano na koniec czerwca 2018 
roku. Po zakończeniu budowy realizowane będą prace związane 
z nasadzeniem roślin oraz wykonaniem nawierzchni trawiastej.

Przed nami drugi etap rewitalizacji 
Pływalni Miejskiej
Zgodnie z zapowiedzią, siemianowicką Pływalnię 

Miejską czeka dalszy ciąg modernizacji. W połowie kwietnia 
podpisano umowę na drugi etap remontu obiektu. Jako, że in-
westycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
w tym roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, 
natomiast w przyszłym rozpocznie się renowacja budynku. 
Działania modernizacyjne obiektu obejmą: prace remontowe, 
izolacyjne i termomodernizacyjne, w tym m.in. czyszczenie, 
uzupełnienie ubytków i podświetlenie elewacji całego budynku, 
wymianę rynien, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 
piwnic, wymianę zniszczonych dachówek, wymianę oświetlenia, 
modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z ko-
tłownią, wymianę stolarki okiennej oraz instalacji elektrycznej. 
Oprócz tego obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez usunięcie barier architektonicznych 
i zamontowanie podnośnika. Koniec inwestycji zaplanowano 
na lipiec 2019 roku. Przypomnijmy, że rewitalizacja Pływalni 
Miejskiej dofinansowywana jest ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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INWESTYCJE

BIZNES PRZY ŚNIADANIU 
Urząd Miasta zaprasza na kolejne Śniadania Biznesowe w Sie-
mianowicach Śląskich. Ideą śniadań jest networking oraz okazja 
do nawiązania współpracy biznesowej między przedsiębiorcami. 
Inicjatywa skierowana jest do właścicieli i kadry zarządzają-
cej firm.

Na spotkanie obowiązują zapisy – prosimy o przesłanie maila 
na adres investor@um.siemianowice.pl, podając nazwę firmy, 
imię i nazwisko uczestnika, branżę, telefon kontaktowy oraz 
adres e-mail.

Koszt uczestnictwa wynosi 25 zł. Zapowiadana od pewnego 
czasu nowa cena wynika z chęci utrzymania jakości świadczo-
nego cateringu, zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez 
przedsiębiorców biorących udział w dotychczasowych spo-
tkaniach.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji: 
Biuro Obsługi Inwestora – Marta Szaleniec, tel. 32-760-5359, 
Jakub Nowak, tel. 32-760-5358.

Serdecznie zapraszamy!
MARTA SZALENIEC

 18 maj (piątek), godzina 7.30, 
SCK – Zameczek, ul. Oświęcimska 1, 
Siemianowice Śląskie

Widać to bardzo wyraźnie po ilości wydanych pozwoleń, 
a jeszcze lepiej – ilości oddanych do użytku mieszkań. Od 
2014 roku wartości te sukcesywnie pną się w górę i tak — do 
2017 roku w mieście przybyło 263 nowych mieszkań przy 178 
pozwoleniach (I kwartał br. to 91 nowych mieszkań przy 11 
wydanych pozwoleniach. Kontynuując ten trend, przyszły 
miesiąc będzie czasem intensywnych działań przetargowych 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Siemia-
nowice Śląskie. Ma to bezpośredni związek z ogromnym 
zainteresowaniem tych, którzy rozważają zamieszkanie 
w Siemianowicach Śląskich. Atrakcyjne lokalizacje i niska 
cena wywoławcza – to niewątpliwe atuty wystawionych 
nieruchomości. Wszystkie zaprezentowane nieruchomości 
są wyznaczone do przetargu ustnego, nieograniczonego.

 Pierwsza z nieruchomości położona jest przy ulicy Bańgowskiej 
i składa się z dwóch działek o powierzchni: 15 667 m2 i 4 335 m2, 
które położone są na obszarze mieszkaniowo-usługowym tzw. 
intensywnej zabudowy. Zainteresowani nieruchomością mają 
czas do 18 maja, kiedy to mija termin wpłaty wadium.

MODA NA ZAMIESZKANIE  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH TRWA

 W rejonie ulic Domina-Budryka położona jest działka o po-
wierzchni 27 348 m2. Kształtem zbliżona do rombu, leży na 
terenie tzw. zabudowy mieszkaniowej mieszanej. W przypadku 
tej nieruchomości terminem granicznym na wpłatę wadium 
jest 14 maja br.

 Przy zbiegu ulic Mysłowickiej i Słowackiego do sprzedaży 
miasto przeznaczyło teren o łącznej powierzchni 3 990 m2, 
który przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usłu-
gową, tzw. intensywnej zabudowy. Jak w każdym przypadku, 
tak i tutaj, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata 
wadium w terminie do 24 maja.

 19 259 m2 – tyle mierzy prostokątna działka przy ul. Jasnej, 
przeznaczona pod zagospodarowanie jako teren rekreacyjny 
i sportowy. Istotnym jest to, iż nieruchomość ta znajduje się 
w strefie ochrony krajobrazu kulturowego. 14 maja – to termin 
wpłaty wadium dla tej działki.

 Nieruchomością przy ul. Kruczej chcemy zainteresować 
deweloperów nastawionych na budownictwo jednorodzinne. 
Wadium za ową prostokątna działkę, o powierzchni 1 019 m2 

należy wpłacić do 7 maja br.
 Działka o powierzchni 615 m2 wraz z budynkiem miesz-

kalnym o powierzchni użytkowej 478,53 m2, to prostokątny 
teren leżący przy ulicy Sienkiewicza 4, oznaczony jako teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Co istotne budynek 
mieszkalny jest czterokondygnacyjny, z czego jedna z nich jest 
kondygnacją podziemną. Zainteresowani tą nieruchomością 
mają czas do 18 maja br. by wpłacić na konto Urzędu Miasta 
stosowne wadium.

Cechą charakterystyczną wszystkich powyższych nieruchomo-
ści jest ich rewelacyjne skomunikowanie z miastem oraz drogami 
wylotowymi do miast sąsiadujących. Ponadto – co istotne - nie 
są one usytuowane na peryferiach Siemianowic Śląskich.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

 Bańgowska

 Domina i Budryka

Mysłowicka  

i Słowackiego

Jasna

Krucza

Sienkiewicza

Więcej o działkach na www.invest.siemianowice.pl



6 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Trwa weryfikacja projektów do Budżetu Obywa-
telskiego 2019. Zanim ogłoszona zostanie lista 
tych, które zostaną poddane pod głosowanie, 
a stanie się to 16 maja, warto podsumować 
dotychczasowy przebieg tej edycji BO.

Tym razem łącznie wpłynęło 61 wniosków, 
z czego 10 to wnioski ogólnomiejskie, 46- lokal-
ne, a 5 - zgłoszone do Młodzieżowego Budżetu 
Obywatelskiego. Pomysły naszego młodego 
pokolenia oscylowały głównie wokół rekreacji. 
Proponowano np. ściankę treningową do gry 
w tenisa, miasteczko ruchu drogowego połą-
czone z grami, czy minigolf. Wśród wniosków 
zgłaszanych przez dorosłych siemianowiczan 
dominowały inicjatywy dotyczące naprawy, czy 

modernizacji dróg oraz budowy parkingów. Na 
tym tle wyróżniał się prosty zdawałoby się, 
ale bardzo pozytywnie postrzegany przez 
osoby starsze, pomysł ustawienia na terenie 
miasta tzw. przysiadek, czyli pewnego rodzaju 
ławeczek, na których nie tyle można się wygod-
nie rozsiąść, co raczej właśnie przysiąść, aby 
nieco odpocząć przed dalszą wędrówką. W tej 
grupie wniosków znalazła się też propozycja 
dotycząca założenia dodatkowych punktów 
monitoringu i uzupełnienia oświetlenia. Swoją 
odmiennością zwracał uwagę pomysł budowy 
instalacji kontroli powietrza i zakupu lekkiego 
wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej.

12 kwietnia w SCK Park Tradycji odbyła się debata z cyklu Miasta 
Idei, której organizatorami byli Urząd Miasta oraz Gazeta Wybor-
cza. Otworzył ją Przemysław Jedlecki, redaktor Gazety Wyborczej 
w Katowicach i jednocześnie koordynator projektu Miasta Idei, 
a poprowadził Rafał Stefański, psycholog, specjalista od negocjacji 
i rozwiązywania konfliktów.

Padały pytania, co zrobić by Siemianowice Śląskie rozwijały 
się kompleksowo. Poruszano się w tematach związanychm.in.  
z mieszkaniami i rekreacją, które oceniono bardzo wysoko. Nie 
było też większych zastrzeżeń do edukacji, zdrowia oraz szeroko 
pojętej pracy.

MIESZKAŃCY DUMNI Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Urzędu Miasta, 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, młodzieży, miejscy 
społecznicy, a także – a może przede wszystkim – mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jakie pomysły mieli 
mieszkańcy w trakcie tych warsztatów. Widać było olbrzymie 
zaangażowanie – mówił Przemysław Jedlecki.

W toku dyskusji goście wskazywali, iż stosunkowo niewielkie 
Siemianowice Śląskie bardzo dobrze wybrały filozofię miasta 
kompaktowego. Że da się tutaj zamieszkać, że miasto ma szeroką 
ofertę dla rodzin i seniorów. Wszyscy zgodnie wskazali na potrzebę 
miejskiego forum, agory – przestrzeni, w której realizuje się żywa 
miejska tkanka.

- Ten projekt niczego nie udaje, otwarcie mówimy o proble-
mach miast, ideach – mówi Przemysław Jedlecki. - Z każdego 
miasta wynosimy coś dobrego i jeżeli inne miasta będą chciały 
skorzystać z doświadczeń Siemianowic Śląskich, możemy być 
tylko zadowoleni.

Część warsztatowa poprzedziła dyskusję w gronie ekspertów, 
której przysłuchiwali się mieszkańcy Siemianowic Śląskich. W panelu 
udział wzięli: Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich, Tomasz 
Pietrzak, specjalista do spraw public relations, prof. Robert Pyka, 
socjolog z UŚ, prof. Maciej Borsa, urbanista, prof. Jacek Szołtysek 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dr Marcin 
Budziński, dziekan GWSP w Chorzowie.

- Niedawno zostaliśmy wyróżnieni jako jedno z pięciu miast 
w Polsce, które najmocniej stawiają na innowacje. Tak było m.in. 
przy remoncie basenu, gdzie wykorzystaliśmy nowoczesne solary 
podgrzewające wodę. O takie rozwiązanie pytali mnie prezydenci 
innych miast. Cały czas czujemy jednak niedosyt. W przyszłym 
tygodniu mamy spotkanie z pracownikami IBM, którzy mogą nam 
wskazać nowe kierunki rozwoju. Zawsze podkreślamy, że chcemy 
być smart city – mówił prezydent Rafał Piech.

Rozmówcy próbowali ponadto odpowiedzieć na pytanie, czy 
rola sypialni Katowic, w którą powątpiewał prof. Robert Pyka, jest 
dla Siemianowic Śląskich dobrym pomysłem. Tomasz Pietrzak 
wskazywał na potencjał miasta w kontekście inwestycji dewe-
loperskich. Wszyscy zgadzali się co do tego, że Siemianowice 
Śląskie są miastem świetnie skomunikowanym. Mocnym akcentem 
była sugestia prof. Borsy, by linia kolejowa z Katowic do Pyrzowic 
przebiegała przez nasze miasto.     RAFAŁ JAKOKTOCHCE

BUDŻET OBYWATELSKI
Wnioski, które przejdą pozytywną weryfi-

kację pod względem merytorycznym, będą 
promowane przez ich autorów w dniach od 
17 do 27 maja. 

Szkoda, że nie wszyscy wnioskodawcy sko-
rzystali z konsultacji poprzedzających zgłasza-
nie projektów. Szansa na to, iż wniosek będzie 
dopuszczony pod głosowanie jest wówczas 
znacznie większa, bo przedstawiciele kom-
petentnych komórek UM udzielają stosownej 
informacji. Może ona np.  dotyczyć własności 
terenu - nie każdy może być brany pod uwagę. 
Może też pomóc we wstępnej ocenie kosz-
tów - czy nie przekroczą tych planowanych, 
wreszcie może to być informacja wyjaśniająca 

techniczne uwarunkowania, które poprzez 
znaczny stopień komplikacji, mogą storpe-
dować obywatelski pomysł.

Z pewnością jednak tegoroczna edycja przy-
niesie kolejne, oczekiwane przez mieszkańców 
zmiany w wyglądzie miasta i jego funkcjo-
nalności.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SPRAWY SPOŁECZNE

Siemianowice Śląskie bardzo dobrze wy-
brały filozofię miasta kompaktowego.  
Że da się tutaj zamieszkać, że miasto ma 
szeroką ofertę dla rodzin, seniorów.

Biuro ds. Seniorów informuje, iż w dni u 20.04. 
2018r. o godzinie 15.30 w Szkole Podstawo-
wej nr 13, ul. Barlickiego 2 (Michałkowice) 
odbędzie się pierwsze spotkanie seniorów 
- uczestników kursu komputerowego dla 
początkujących. Jednocześnie zapraszamy 
do zapisów telefonicznych pod numerem 
730 600 506. 
Kursy będą prowadzone w następujących 
punktach miasta: Michałkowice - Szko-

ROZPOCZYNA SIĘ KOLEJNY KURS KOMPUTEROWY 
DLA SENIORÓW. SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

ła Podstawowa nr 13, ul. Barlickiego 2, sala 
komputerowa, Centrum - Biblioteka Miejska,  
al. Sportowców 3, czytelnia internetowa.
Kursy przeznaczone są dla osób początkują-
cych lub tych, którzy chcą powtórzyć sobie 
wiadomości z tego zakresu. Informacja na 
temat zaawansowanych kursów podana zo-
stanie w późniejszym terminie.
kontakt: Beata Łuczak. Biuro ds. Seniorów. 
ul.  Fitznerów 3, Siemianowice Śląskie

BEATA ŁUCZAK fo
t.A

rc
h.

 U
M
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ŚWIETLICA MŁODZIEŻOWA W DZIELNICY HUGO OTWARTA!
– Czekaliśmy wszyscy na to otwarcie dwa 
lata, bo tyle trwały żmudne przygotowania 
techniczno-formalne, ale warto było podjąć 
się tego wyzwania. Dzisiaj oddaję w Wasze 
ręce piękny obiekt, który codziennie będzie 
Wam służył – mówił Rafał Piech, prezydent 
miasta, w trakcie otwarcia placówki opie-
kuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży.

W uroczystości brały udział nie tylko dzieci 
i młodzież z przyhutniczej dzielnicy, dla których 
powstała placówka, ale i wielu zaciekawionych 
nowym obiektem dorosłych. Wśród nich, poza 
rodzicami, znaleźli się przedstawiciele Urzędu 
Miasta odpowiedzialni za pozyskanie środków 
unijnych, dzięki którym placówka mogła po-
wstać; urzędnicy odpowiedzialni za wykonanie 
inwestycji oraz przedstawiciele Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, którym obiekt 
został przekazany do prowadzenia.

– Otwarcie przez nas świetlicy środowisko-
wej to kolejny krok w rewitalizacji całej dzielnicy 
Hugo. Dzieje się tak zgodnie z obietnicą, jaką 
Prezydent Piech złożył mieszkańcom, mówiąc, 
że przywrócimy blask wszystkim częściom 
miasta, w tym też dawnym dzielnicom hut-
niczym, jak Hugo czy też Laurahuta, gdzie już 
wkrótce przekażemy mieszkańcom zrewita-
lizowany skwer –  dodaje Agnieszka Gładysz, 
zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialna 
za pion inwestycji.

Z kolei Jan Jeleń, dyrektor MOPS, cieszy się 
z projektu zrealizowanego dla mieszkańców 
ze środków zewnętrznych:

– To kolejne projekty społeczne, realizowa-
ne za pieniądze pozyskane przez Urząd oraz 
MOPS w ramach Zintergrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. Dzięki niemu młodzież bę-
dzie mogła codziennie spędzać wspólnie czas 
w trakcie zajęć, po to żeby rozwijać swoje 
kluczowe umiejętności oraz odkrywać swoje 
talenty pod okiem doświadczonych pedagogów. 
Wierzę, że to miejsce stanie się wkrótce dla 
młodych kultowym miejscem spotkań, nauki, 
zabawy i spontanicznego śmiechu.

Przypomnijmy historię powstania placówki: 
Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie 
realizacji projektu w ramach RPO Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020 i uzyskał dofinan-
sowanie na utworzenia przy ulicy Matejki 4 
placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży. W roku 2017, 
po wcześniejszych pracach przygotowaw-
czych, rozpoczęto remont i dostosowanie 
lokalu. W pomieszczeniach przeznaczonych na 
placówkę są obecnie dwie sale do prowadzenia 
zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci, 
pomieszczenia dla wychowawców, pomiesz-
czenia techniczne oraz łazienki.

– Cała placówka nie mogłaby powstać 
w takim kształcie, gdyby nie wsparcie i daro-
wizna lokalnych przedsiębiorstw, które stały 
się aniołami tej świetlicy – mówi Katarzyna 
Jończyk, naczelnik wydziału polityki społecz-
nej UM, dziękując firmie Elstan Stanisław 
Papierkowski oraz Desa Development Ewe-
lina Warwas, którzy pokryli w pełni koszty 
wykonania instalacji elektrycznej w ośrodku.

W placówce będą prowadzone działania 
opiekuńczo-wychowawcze, pozwalające 
na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży. Placówka będzie przeznaczona 
dla 40 dzieci w wieku od 3 do 16 lat, po-
chodzących głównie z rodzin niewydolnych 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
korzystających z pomocy społecznej.  Będzie 
otwarta od rana do godzin popołudniowych. 
Możliwość korzystania z niej będzie mogła 
zostać przedłużona do chwili ukończenia 
przez wychowanka 18. roku życia. W pla-
cówce planuje się przeprowadzać działania, 
które będą wpływać na rozwój kluczowych 
kompetencji (m.in. warsztaty komputerowe, 
zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kul-
turalne czy wycieczki edukacyjne). Dzieci 
będą miały zapewnione posiłki, które będą 
dowożone przez firmę cateringową. Placów-
ka będzie prowadzona przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich. 
Świetlicę na Hugo łatwo jest odnaleźć, dzięki 
wyjątkowej mozaice, wykonanej na jej elewacji 
zewnętrznej. Autorem i wykonawcą mozaiki 
jest siemianowicki artysta Mariusz Zawadz-
ki, uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w stowarzyszeniu Imperium Słońca.

AUTOR: PIOTR KOCHANEK, 
FOTO: PIOTR PINDUR

SPRAWY SPOŁECZNE

KLUB MP4 POMOŻE MŁODZIEŻY
“Klub “MP4” – Mobilny Profilaktyczny Punkt Pierwszej Pomocy – to inicjatywa Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich kierowana do młodzieży w wieku 14-21 lat.

W 2017 roku uruchomiliśmy i prze-
prowadziliśmy z pomocą miejskich 
funduszy program interwencyjny 
“FreD goes net” – dla młodzie-
ży "eksperymentującej" z sub-
stancjami psychoaktywnymi. Te 
doświadczenia zachęciły nas do 
poszerzenia oferty pomocowej dla 
młodych ludzi, których "ekspery-
menty" z alkoholem i narkotykami 
wynikają najczęściej z głębszych 
deficytów i problemów środowiska 
rodzinnego. Nie jest to jednak jedy-
na grupa młodych ludzi, do których 

adresujemy naszą ofertę - zapra-
szamy wszystkich, którzy z róż-
nych powodów czują się zagubieni 
w życiu, mają kłopoty z wyrażaniem 
siebie i chcą ten stan zmieniać.
Grant uzyskaliśmy z  Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Śląskie-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014 – 2020. Pozwala 
nam on na zatrudnienie fachowców 
oraz wyposażenie lokalu przy ulicy 
Klonowej 1E w Siemianowicach we 
wszystko, co niezbędne (meble do 

zajęć, sprzęt elektroniczny, narko 
i alkogogle).
W ramach programu odbędą za-
jęcia integracyjne, profilaktyczne 
(z wykorzystaniem ww. gogli), 
terapeutyczne oraz rozwojowe 
w przedmiocie komunikacji, aser-
tywności, radzenia sobie z trudnymi 
emocjami. Oferujemy też wspar-
cie indywidualne, udzielane przez 
psychologów i psychoterapeutów.
Rekrutacja trwa, pierwsza grupa 
rusza prawdopodobnie na prze-
łomie kwietnia i maja tego roku.

Kontakt z nami: 

osobisty: 
Aleja Młodych 16  
w Siemianowicach Śląskich

telefonicznie  
(32 765 41 38, 606 699 674),

mailowo 
kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl
 
Facebook  
www.facebook.com/spztuiw

KRZYSZTOF PASTUSZKA (SPZTUIW)
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Zofia z Michałkowic
- Wydaje mi się, że niektórzy nie płacą 
czynszów, ponieważ po prostu nie chcą. 
Myślę, że powodem tego jest to, że mają 
mało pieniędzy. Wolą najpierw wydać np. na 
leki. Można ich kierować do odpowiednich 
instytucji. Ja płacę i jestem za tym, żeby 
płacić, bo wtedy człowiek jest po prostu spo-
kojniejszy. Lepiej mieć wszystko pozałatwiane 
niż wymigiwać się od – i tak nieuchronnego 
– obowiązku płacenia.

Ryszard Pasierb z Centrum
- Najpierw znalazłbym przyczynę dlaczego 
nie płacą. Powołałbym specjalny zespół, 
który zdiagnozowałby przyczynę niepłacenia 
czynszu. Może potrzebna byłaby dyscypli-
nująca rozmowa, może w obecności specja-
listy – psychologa. Nie jestem zwolennikiem 
karania. Sam czułbym się źle z wiedzą, że 
ja regularnie opłacam wszelkie opłaty, a moi 
sąsiedzi nie. Jednak w tych sprawach trze-
ba delikatności.

Teresa, rodowita siemianowiczanka 
od kilkudziesięciu lat
- Ja wiem tylko tyle, że nic nie ma za darmo. 
To co trzeba zapłacić – to się płaci. Dlaczego 
ja mogę regulować swoje należności, a ktoś 
inny może to ignorować? Czy eksmitować? 
To trudne, bo jeżeli w takiej rodzinie są małe 
dzieci, to sytuacja jest skomplikowana, ale 
jeżeli są tylko dorośli, którzy uważają, że 
mogą lekceważyć swoje obowiązki – to dla-
czego nie!? Brać się twardo za tych, którzy 
żerują na innych.

ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Blisko stu delegatów miast i gmin Metropolii 
Śląsko-Zagłębiowskiej w osobach posłów na 
Sejm RP, prezydentów, burmistrzów, prezesów 
miejskich spółek komunalnych oraz urzędni-
ków odpowiedzialnych w gminach za sprawy 
lokalowe wzięło udział w debacie nt. zadłużenia 
osób korzystających z gminnych zasobów 
mieszkaniowych. Spotkanie zorganizowano 
z inicjatywy prezydenta Siemianowic Śląskich 
Rafała Piecha, we współpracy z Pismem Sa-
morządu Lokalnego WSPÓLNOTA. Temat dla 
wszystkich uczestników równie ważny, co 
trudny, bo obarczony wielopoziomowymi ogra-
niczeniami prawnymi z jakimi borykają się na 
co dzień gospodarze miast.

Celem spotkania była w pierwszej kolejności 
wymiana doświadczeń w zarządzaniu miejską 
substancją mieszkaniową oraz podzielenie się 
dobrymi praktykami w wyciąganiu pomocnej 
ręki wobec mieszkańców, którzy wpadli w pętlę 
zadłużenia mieszkaniowego. Kolejnym nie 

SIEMIANOWICKA INICJATYWA WOBEC  
ZADŁUŻEŃ MIESZKANIOWYCH
Zadłużenie czynszowe to poważny problem 
większości miast, posiadających komu-
nalny zasób mieszkaniowy. Lokatorzy nie 
płacą czynszu z różnych powodów – nie 
zawsze jednak wynika to z trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej. Zgodnie z danymi 
siemianowickiego Wydziału Gospodarki 
Lokalowej, w roku 2017 w naszym mieście 
zadłużenie wyniosło 27 589 194, 86 zł.

DEBATA W SRAWIE  ZADŁUŻEŃ ZA NAMI,
ZMIANY PRAWA PRZED NAMI

mniej ważnym celem, było rozpoczęcie stałej 
współpracy merytorycznej między wszystkimi 
członkowskimi miastami Metropolii w zakresie 

opracowania wspólnych wniosków, postulatów 
i propozycji legislacyjnych, które zostaną final-
nie przekazane Prezydentowi RP, Premierowi 

SPRAWY SPOŁECZNE

ZDANIEM  MIESZKAŃCÓW

ODPRACOWANIE ZADŁUŻENIA
 w celu redukcji zadłużenia czynszowego gmina umożliwia dłużnikom, mającym 
ograniczone możliwości płatnicze lub pozostającym w trudnej sytuacji mate-
rialnej i życiowej, zamianę świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe 
poprzez odpracowanie zaległości czynszowych.

SPŁATA ZALEGŁOŚCI W RATACH
ta forma pomocy uruchamia możliwość podzielenia zaległości czynszowych 
i spłacenie ich w ratach. Maksymalny okres na jaki może zostać rozłożona 
zaległość czynszowa to 5 lat (60 rat).

BANK ZAMIANY MIESZKAŃ 
pomaga zainteresowanym osobom zamienić mieszkania oraz znaleźć kontra-
henta, który w zależności od swoich możliwości, deklaruje chęć zamiany lokum 
ze spłatą całości bądź części zadłużenia.

DODATKI MIESZKANIOWE
to częściowe wsparcie w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich docho-
dach. Kwota dofinansowania uzależniona jest od kryterium dochodowego 
i powierzchni mieszkania.

1

2

3

4

Rządu oraz parlamentarzystom reprezentu-
jącym Śląsk w Sejmie RP.

Gospodarzem prowadzącym debatę był 
Zdzisław Majewski, z-ca redaktora naczelnego 
Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓL-
NOTA. W dyskusji i debacie towarzyszyli mu 
na scenie Rafał Piech prezydent Siemianowic 
Śląskich, Adam Neumann   z-ca Prezydenta 
Gliwic, Andrzej Kotala prezydent Chorzowa 
oraz Tomasz Szczerba   burmistrz Wojkowic.

W komentarzu, jaki udzielił dziennikarzom 
zarówno Prezydent Piech, jak i poseł Woj-
ciech Szarama, obecny do końca żywiołowej 
dyskusji, można wywnioskować jeden pewnik: 
temat zostanie odjęty, zaś w gminach szykują 
się w przyszłości poważne zmiany prawne 
w obszarze wykorzystywania zasobów ko-
munalnych.

AUTOR: PIOTR KOCHANEK 
FOTO: WOJCIECH MATEUSIAK

W związku z narastającym zjawiskiem 
i brakiem skutecznych uregulowań prawnych 
pozwalających je zatrzymać, Siemianowice 
Śląskie zainicjowały debatę dotyczącą pro-
blematyki zadłużenia w gminnych zasobach 
mieszkaniowych. Do dyskusji zaproszono 
przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, 
samorządowców oraz naczelników wydziałów 
lokalowych wszystkich miast członkowskich 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (patrz 
tekst wyżej).

Opracowane podczas debaty postulaty, zo-
staną przesłane do Sejmu RP w celu wspólnego 
przygotowania nowych zapisów legislacyjnych, 
które pomogą polskim gminom w walce z za-
dłużeniami czynszowymi.

Siemianowice Śląskie dysponują 4,5 tys. lokali 
komunalnych. Przeliczając kwotę całkowitą 
zadłużenia, średnio na jedno mieszkanie ko-
munalne przypada 6 tys. długu. Urząd Miasta, 
wychodząc naprzeciw lokatorom, mającym 
zaległości w opłatach czynszowych, proponuje 
następujące formy pomocy (patrz tabelka).

Jak widać nasze miasto stwarza dłużnikom 
możliwość wyjścia z długów. Niestety pomimo 
oferowanych rozwiązań, wciąż jest zbyt mało 
osób, które spłacają swoje zadłużenie. Stąd 
konieczność podjęcia odpowiednich kroków nie 
tylko na tle regionu, ale i w skali ogólnopolskiej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Zapraszamy do przystąpienia do projek-
tu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego pn. "Kształcenie 
ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy 
Siemianowice Śląskie". Rekrutacja do pro-
jektu aktualnie trwa do 31.05.2018 r.! Wciąż 
są wolne miejsca!

Zapraszamy pracujących mieszkańców 
Siemianowic Śląskich, w szczególności oso-
by 50+, o niskich kwalifikacjach, pragnące 
je podnieść, również te zamieszkujące na 

CHCESZ ZDOBYĆ CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI  
KOMPUTEROWYCH LUB JĘZYKOWYCH?

EDUKACJA

terenach objętych Lokalnym Programem Re-
witalizacji. W projekcie można ukończyć kurs 
komputerowy, zakończony certyfikacją ECDL 
lub równoważnym, bądź też nabyć umie-
jętności językowe, kończąc kurs języków: 
francuskiego, niemieckiego lub angielskiego, 
potwierdzony stosownym certyfikatem. 

Zachęcamy także osoby, które już posiadają 
umiejętności komputerowe lub językowe, aby 
skorzystały z możliwośi zdobycia samego 
certyfikatu, bez potrzeby uczęszczania na 

kurs. Certyfikaty takie na pewno wzmocnią 
Państwa pozycję na rynku pracy.

Chętnych zachęcamy do kontaktu z Biurem 
Projektu w Wydziale Programów Pomoco-
wych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, 
poprzez e-mail: ksztalcenie@um.siemia-
nowice.pl lub pod numerami telefonów: 32 
760 54 14, 32 760 54 70. Zachęcamy również 
do zapoznania się ze stroną internetowa 
projektu http://ksztalcenieustawiczne.pl

MARTA STEC

Pasjonaci sportu, a zwłaszcza Crossfitu 
i kalisteniki, już za parę miesięcy będą mogli 
wypróbować, na terenie kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego przy ulicy Wróbla, nowy sprzęt 
do tego typu ćwiczeń siłowych.
Dotychczas na obszarze kompleksu po-
wstał skatepark, pumptrack oraz siłownia 
zewnętrzna. W niedalekiej przyszłości zo-
staną zamontowane urządzenia do ćwiczeń 
łączących w sobie kalistenikę, CrossFit i inne 
formy siłowego treningu mięśni na świeżym 
powietrzu tj. sztangi, box, poręcze, ścianki 
z kulą, liny, drążki do pompek i drążki. W tym 
miejscu pojawi się również nowe oświetlenie, 
nawierzchnia oraz zostaną zaaranżowane 
meble miejskie i elementy małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci itp.)

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

SPRZĘT DO CROSSFITU  
PRZY ULICY WRÓBLA

AKCJA CZYSTE MIASTO ZATACZA CORAZ SZERSZE KRĘGI

Z wielką radością informujemy, że powoli zbliża 
się koniec I etapu remontu Siemianowickiego 
Centrum Kultury- Zameczek. Tym samym już 
dziś zapraszamy Państwa do zapoznania się 
z ofertą najbliższych wydarzeń kulturalnych 
zaplanowanych w naszej placówce. Znajdzie-
cie je Państwo na stronie internetowej www.
siemck.pl lub w Informatorze, który możecie 
Państwo otrzymać w wielu punktach naszego 
miasta. 

Inauguracja odbędzie się 20 kwietnia 2018r. 
o godzinie 18:00, a rozpoczniemy ją promocją 
książki Marcina Wądołowskiego pt. "Michał-
kowice – wieś i dwór na przestrzeni dziejów".  
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Serdecz-
nie zapraszamy!

SCK

MICHAŁKOWICKI PAŁAC RHEINBABENÓW   
"ZAMECZEK" NOWA ODSŁONA

Z okazji wiosennych porządków w naszym 
mieście, od kilku dni – w ramach akcji Czyste 
Miasto - sprzątane są: parki, laski, skwery, 
tereny zielone itp.

Park Bytkowski już jest wolny od worków 
foliowych, papierów, starych liści czy pla-
stikowych butelek. W środę (11.04) przyszła 
pora na Park Górnik. Od samego rana ekipy 
sprzątające doprowadzały to miejsce do stanu 
świetności. W przyszłym tygodniu przyjdzie 
kolei na Park Hutnik.

W najbliższym czasie taka sama akcja zostanie 
przeprowadzona w innych częściach miasta.

Ponadto 21.04 o godz. 10.00 chcemy zaprosić 
wszystkich mieszkańców na kolejną edycję 
sprzątania Lasku Bytkowskiego. Organizatorzy 
i sponsorzy zapewniają słodki poczęstunek, 
sprzęt, ciepły posiłek i zimną wodę. Nie trzeba 
się martwić o narzędzia czy rękawice ochronne, 
wystarczy – jak co roku – przyjść i połączyć 
dobrą zabawę ze szczytną ideą sprzątania 
Lasku Bytkowskiego. Organizatorami sprzątania 
są Prezydent Miasta i siemianowiccy radni.

O akcji będziemy Państwa informować 
na plakatach.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Sprzątanie Lasku Bytkowskiego to  
połączenie szczytnej idei i dobrej zabawy
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Marcin Janota, 
radny Stowarzyszenia Mieszkańców 
Siemianowic

 
Ad 1) Bezpieczeństwo w naszym mieście 

z roku na rok jest coraz większe za sprawą 
zaangażowania włodarzy Miasta, którzy przywiązują do tej 
kwestii coraz większą wagę. Po zamknięciu największych 
zakładów pracy (huty i kopalni) kilkanaście lat temu, bezpie-
czeństwo w mieście było na bardzo niskim poziomie, m.in. 
z powodu bezrobocia. Pan Prezydent Szandar, a następnie 
Pan Prezydent Guzy, wcielili wiele projektów oraz rozwiązań, 
poprawiających bezpieczeństwo, natomiast w tym momencie 
Pan Prezydent Rafał Piech kontynuuje, a także wprowadza 
nowe pomysły, które dają naszym mieszkańcom poczucie, że 
Siemianowice Śląskie to bezpieczne miasto.

 
Ad 2) Siemianowice Śląskie na dzień dzisiejszy to świetne 
miejsce do życia co mówi slogan: "Siemianowice Śląskie. Na 
weekend i na całe życie." Spacerując po mieście czuję się 
bezpiecznie i także takie głosy otrzymujemy od mieszkańców.  
 
Ad 3) Wspólnie z członkami Klubu Radnych SMS, członka-
mi Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic oraz Panem 
Prezydentem Rafałem Piechem systematycznie spotykamy 
się z Mieszkańcami naszego miasta i wsłuchujemy się w ich 
głos, dotyczący m.in. bezpieczeństwa w naszym mieście. 
Wypracowane przez nas ostatnio propozycje, zwiększające 
bezpieczeństwo w mieście, to przede wszystkich poszerze-
nie monitoringu miejskiego oraz zwiększenie częstotliwości 
patroli służb mundurowych na terenie Siemianowic Śląskich. 
Ponadto w związku z rozbudową ścieżek rowerowych na terenie 
Siemianowic, proponujemy, by z budżetu miasta zostały prze-
znaczone środki na zakup rowerów dla policji, wraz z pełnym 
umundurowaniem, aby funkcjonariusze patrolowali ścieżki na 
rowerach, a nie jak do tej pory samochodami.

TRZY PYTANIA O...
Zapytaliśmy siemianowickich radnych 
o to jak – ich zdaniem – wygląda sytu-
acja bezpieczeństwa w Siemianowicach 
Śląskich. Zarówno nas, jak i Państwa, in-
teresuje to jak radni w naszym mieście po-
strzegają rzeczy istotne w codziennym życiu. 

Pytając:
1) Jak wyglądała kwestia bezpieczeństwa 
jeszcze kilka lat temu? 
2) Czy teraz czuje się Pan podczas spacerów 
po mieście pewnie i bezpiecznie? 
3) Jakie działania Pan proponuje, sugeruje 
bądź podejmuje by zmienić coś, co w Pana 
opinii wymaga zmian - w kwestii bezpie-
czeństwa w mieście?
Rozpoczynamy cykl „Trzy pytania o...”, który 
będziemy kontynuować w kolejnych edycjach 
Głosu Miasta.

Wojciech Okoń, 
radny Platformy Obywatelskiej

Ad 1) Bezpieczeństwo to bardzo ważne 
zagadnienie w każdej gminie. Mieszkańcy coraz 

bardziej zwracają uwagę na kwestię bezpieczeń-
stwa. W Siemianowicach Śląskich kilka i kilkanaście lat temu był 
to jeden z trudniejszych tematów. Bardzo wysokie bezrobocie, 
bliskie sąsiedztwo wielu gmin, było przyczyną wielu przestępstw: 
rozbojów kradzieży oraz aktów chuligaństwa i wandalizmu.

Ad2) Obecnie Siemianowice Śląskie cieszą się bardzo wyso-
kim spadkiem liczby przestępstw. Jest to spowodowane niską 
stopą bezrobocia, wyższym poziomem życia mieszkańców 
oraz sprawnym służbom mundurowym, zarówno Policji i Straży 
Miejskiej. Rada Miasta przyznaje dodatkowe środki z budżetu 
na tzw. ponadnormatywne patrole oraz współfinansuje zakup 
radiowozów. Odnosząc się do Pana pytania, wiele spaceruję, ale 
też zawodowo przemieszczam się po Siemianowicach Śląskich 
i mogę z zadowoleniem stwierdzić, że to bezpieczne miasto. 
Oczywiście są dwie dzielnice, które wymagają większego za-
interesowania i monitoringu, ale i tam widać wyraźną poprawę.

Ad 3) Moim zdaniem najważniejsza jest prewencja i profi-
laktyka. Główny nacisk położyłbym na wychowanie w szkołach 
i innych placówkach edukacyjnych. Na pewno większa liczba 
kamer i monitoringu poprawia ogólnie poczucie bezpieczeń-
stwa. Przykładem są ostatnie czyny wandalizmu, gdzie na 
świeżo wyremontowanych kamienicach przy ulicy Michałko-
wickiej pseudokibice wymalowali graffiti. Gdyby był monitoring, 
to łatwiej byłoby ująć sprawców. Oczywiście należy ciągle 
udoskonalać bezpieczeństwo pieszych i kierowców poprzez 
dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych, co w wielu miej-
scach już zostało zrealizowane. 

Józef Kogut, 
radny SLD

Ad 1) Sytuacja w poprzednich latach 
wyglądała podobnie jak dzisiaj, gdyż Sie-

mianowice Śląskie należą do bezpiecznych 
miast, w porównaniu z innymi miastami, a przywołać należy 
aktywniejszą pracę dzielnicowych i pozostałych funkcjona-
riuszy Policji, co przedkłada się na podwyższenie stanu bez-
pieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Faktem jest, że 
w latach poprzednich funkcjonariusze nie dysponowali takimi 
środkami technicznymi, jak również dostępem do informacji, 
co podnosi aktualnie stan bezpieczeństwa w mieście, łącz-
nie z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdyż każdy 
z mieszkańców naszego miasta może informować funkcjo-
nariuszy Policji o występujących zagrożeniach. Na podsta-
wie tych informacji planowane są działania, aby ograniczyć 
skutki patologii i podnosić stan bezpieczeństwa w mieście.  
 
Ad 2) Tak jak akcentuję powyżej, Siemianowice Śląskie są 
miastem bezpiecznym i każdy mieszkaniec podczas spa-
ceru po mieście, nawet w późnych godzinach wieczoro-
wo-nocnych, czuje się bezpiecznie, co przedkłada się na 
statystykę występujących zagrożeń, która obrazuje stan 
faktyczny bezpieczeństwa w mieście. Również monitoring 

i Straż Miejska przyczyniają się do podniesienia stanu bez-
pieczeństwa, w tym szybkiej reakcji na zaistniałe zdarzenia. 
 
Ad 3) Proponuję, aby uaktywniać poczucie bezpieczeństwa 
i reakcję mieszkańców na zjawiska, które godzą w stan bezpie-
czeństwa poprzez bieżące informowanie Komendy Miejskiej 
Policji w Siemianowicach Śląskich o zaobserwowanych zda-
rzeniach, gdyż szybka reakcja funkcjonariuszy na zgłoszenia 
mieszkańców wpływa na podniesienie stanu bezpieczeństwa 
i porządku w mieście oraz wykorzystanie Straży Miejskiej w za-
pewnieniu ładu, porządku i bezpieczeństwa. Często wydaje się 
niektórym mieszkańcom, że przekazana przez nich informacja 
nie jest istotna i nie ma wpływu na stan bezpieczeństwa. Jest 
ona jednak wykorzystywana przez funkcjonariuszy w codzien-
nej służbie, w tym terytorialnych dzielnicowych Policji, którzy 
są strażnikami bezpieczeństwa w mieście w wyznaczonych 
rejonach służbowych. Każdy mieszkaniec winien mieć do nich 
pełne zaufanie, że jego uwagi dot. stanu bezpieczeństwa nie 
zostaną zlekceważone. Nie bójmy się przekazywać informa-
cji o patologicznych postawach niektórych mieszkańców, 
gdyż wszyscy jesteśmy zobowiązani dbać o bezpieczeń-
stwo własne, swoich najbliższych, znajomych i sąsiadów. 
Jestem przekonany, że mieszkańcy naszego Miasta rozumieją, co 
to jest bezpieczeństwo, aby mogli żyć w tym mieście spokojnie 
i nie być narażonym na niebezpieczeństwo ze strony osób, które 
w sposób rażący łamią obowiązujące przepisy prawa, gdyż 
leży to w interesie nas wszystkich. W tym miejscu przywołać 
należy, że każdy mieszkaniec może żyć w niedostatku, ale chce 
być bezpieczny i pokłada nadzieję w sprawności i szybkości 
działań podmiotów powołanych, które zabezpieczają nam ład, 
porządek i bezpieczeństwo. Przyjmijmy zasadę, że w naszym 
mieście - w Siemianowicach Śląskich - nie czujesz się osa-
motniony, a szybko przekazywane informacje o negatywnych 
zjawiskach, które kładą się cieniem na stan bezpieczeństwa 
to nie jest żadne "kapowanie", "donoszenie", lecz spełnienie 
tzw. obowiązku obywatelskiego, w przedmiocie zapewnienia 
każdemu naszemu mieszkańcowi miasta bezpieczeństwa. 
Reagujmy na zło!!! 

NOTOWAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE

„BEZPIECZNE SIEMIANOWICE”
Od 19 grudnia 2017 roku działa bezpłatna aplikacja 
„Bezpieczne Siemianowice” na urządzenia mobilne 
z systemami IOS, Windows Phone i Android
Dzięki tej aplikacji:

 możesz świadomie wpływać na bezpieczeństwo 
i porządek w swoim mieście,

 bezpłatnie zgłosić niepokojące zdarzenia,-uzu-
pełniając o fotografie,

 bzyskać informację na jakim etapie znajduje się 
zgłoszona interwencja,

 otrzymywać ważne komunikaty z Miejskiego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego,

Chcąc zgłosić interwencję nie musisz się rejestro-
wać – ale w takim przypadku należy uwiarygodnić 
zgłoszenie poprzez podanie swojego adresu email, 
na który zostanie wysłany link potwierdzający do-
konanie zgłoszenia, który wystarczy kliknąć. 

Więcej na: https://bezpieczne.siemianowice.pl/
PAWEŁ CWALINA/MICHAŁ CZAJA
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Zastępy strażackie z Siemianowic Śląskich 
i sześciu innych miast uczestniczyły w środę 
(18.04) w akcji gaśniczej na terenie zakładu 
przetwarzania odpadów BM Recykling sp. zo.o. 
Według ustaleń ratowników chemicznych przy-
byłych na miejsce, nie stwierdzono w składzie 
dymu pożarowego substancji zagrażających 
zdrowiu okolicznych mieszkańców Siemianowic 
Śląskich oraz Katowic. Na szczęście w pożarze 
nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

W przeciągu ostatnich kilku lat na terenie 
spółki BM Recykling Sp. z o.o. odnotowano 
już cztery potężne pożary, co po raz kolejny 
stawia pod znakiem zapytania czy na terenie 
zakładu są spełnione wszystkie normy bez-
pieczeństwa, związane ze zbieraniem i prze-
twarzaniem odpadów.

Przeprowadzona po kolejnym pożarze je-
sienią zeszłego roku kontrola siemianowickich 
urzędników wykazała liczne uchybienia w tej 
materii, między innymi brak odpowiedniego 
zaplecza przeciwpożarowego, brak odpo-
wiedniego zabezpieczenia terenu, niewłaściwe 
magazynowanie odpadów, uciążliwości hała-
sowe i odorowe. Mimo zapewnień firmy man-
kamentów tych nie usunięto, co m.in. stało się 
bezpośrednią przyczyną cofnięcia pozwolenia  
Prezydenta Miasta na wytwarzanie odpadów 
w związku z eksploatacją  linii technologicznej 
do mechanicznego przetwarzania odpadów 
(ich sortowania), z uwzględnieniem warunków 
do przetwarzania odpadów. To jednak z pew-
nością nie wystarczy.

Przypomnijmy, że spółka BM Recy-
kling  sp. z o.o. jest wpisana do Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami jako Regional-
na Instalacja Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych (tzw. RIPOK), w związku z czym 
większość jej działalności jest regulowana 
pozwoleniami udzielonymi przez Urząd Mar-
szałkowski. Tam właśnie - niezależne od Urzędu 
Miasta - wydano w 2016 roku pozwolenia 

zintegrowane na prowadzenie instalacji pn.: 
„Instalacja do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych i innych 
ulegających biodegradacji” oraz „Instalacje do 
produkcji paliwa alternatywnego z odpadów 
stałych i odpadów płynnych”. 

W ocenie siemianowickich urzędników insta-
lacje te tylko dołożyły problemów, jakie mają 
siemianowiczanie z tym zakładem. Chodzi 
głównie o generowane tam uciążliwości zapa-
chowe, o których na bieżąco informują miesz-
kańcy okolicznych osiedli mieszkaniowych. 
Siemianowicki Urząd Miasta systematycznie 
zgłasza swoje uwagi do Urzędu Marszałkow-
skiego czy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Kontrole zarządzane tam przez 
te instytucje stwierdzają, że firma prowadzi 
swoją działalność zgodnie z wydanymi pozwo-
leniami, w ramach obowiązujących przepisów 
i nie ma podstaw do wyciągania względem 
niej konsekwencji.

Wszystko zgodnie z prawem, ale smród jak 
był, tak jest, a pożary wybuchają z zastana-
wiającą systematycznością. Od kilku miesięcy 
trwają w magistracie prace nad zmianą Stu-
dium i Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w dzielnicy Srokowiec, mające 
na celu całkowitą eliminację możliwości pro-
wadzenia działalności związanej z gospodarką 
odpadową na działkach jeszcze niezagospoda-
rowanych. Rozwiązanie to uniemożliwi dalsze 
rozwijanie się na tym terenie firm związanych 
z tego rodzaju działalnością. 

Jednak zasadnicze rozwiązania tej kwestii 
są po stronie władz centralnych. I w związku 
z tym latem ubiegłego roku prezydent Rafał 
Piech wystosował apel do ówczesnej Premier 
RP Beaty Szydło i Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
w sprawie przyspieszenia sejmowych prac nad 
ustawą antyodorową. Brak takich regulacji 
prawnych powoduje, że siemianowicki magi-
strat ma w zasadzie związane ręce w swojej 
walce ze smrodem. Konkretne zapisy legislacyj-
ne pozwolą na podjęcie odpowiednich kroków 
względem przedsiębiorstw generujących tego 
typu uciążliwości dla mieszkańców miasta. 
W resorcie środowiska zostały w związku z tym 
podjęte prace, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy 
samorządowcy otrzymają konkretne pakiety 
prawne. Dlatego prezydent Piech ponowił 
apel, tym razem bezpośrednio do Ministra 
Środowiska, aby ustawa antyodorowa znalazła 
się w priorytetach prac resortu. Siemiano-
wice,  podobnie jak i wiele polskich gmin, nie 
mogą czekać, a szybkie rozwiązanie tej kwestii 
z pewnością zapobiegnie poważnej katastrofie, 
która może się wydarzyć. 

ADRIAN MERTA

SPRAWY SPOŁECZNE

od 2012
 Skargi mieszkańców na uciążli-
wości zapachowe

2015–2017
 coraz więcej skarg mieszkańców 
na uciążliwości zapachowe

 dwa pożary na terenie zakładu

 Urząd Miasta cyklicznie składa 
wnioski do Urzędu Marszałkow-
skiego, Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska i Straży Po-
żarnej o przeprowadzenie kontroli

 Urząd Miasta przeprowadza 
własne kontrole działalności BM 
Recycling i znajduje szereg nie-
prawidłowości dot. m.in bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego, 
dostępu osób postronnych do 
zakładu, uciążliwość zapachową 
i nieprawidłowe postępowanie 
z odpadami

2017
 rozpoczynają się prace nad zmia-
ną Studium i Planu Miejscowego 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego w dzielnicy Srokowiec

Kwiecień 2018 
 Urząd Miasta po obowiązkowym 
postępowaniu wyjaśniającym 
cofa decyzje na pozwolenie pro-
wadzenia sortowni odpadów

 Kolejny pożar na terenie zakładu

 Urząd Marszałkowski po kolejnym 
pożarze zleca przeprowadzenie 
kontroli

KOLEJNY POŻAR
                 W BM RECYKLING
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SPRAWY SPOŁECZNE

Rok 2012 był czasem w którym świat zawalił 
mi się na głowę – wspomina Monika Walesz, 
siemianowiczanka, mama (wówczas) piątki 
dzieci, która powoli zaczyna czuć, że traci 
grunt pod nogami. – Wtedy postanowiłam 
przekroczyć próg Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej i tam poszukać – dodaje.

Kiedy człowiek traci pracę, zadłużenie zaczy-
na przytłaczać, oddalają się od niego najbliżsi, 
a w świadomość wibruje myśl, że zostało się 
samą z gromadką dzieci, z których najmłodsze 
ma raptem 2 tygodnie, trzeba nie lada siły by 
się nie załamać. Wskazana też jest odrobina 
szczęścia. 

– Czułam, że moje życie przypomina roz-
sypane puzzle, a co gorsza, ja nie mam siły by 
je poukładać – opowiada siemianowiczanka. 
– Czułam podświadomie, że potrzebuję na-
tychmiastowego wsparcia. Wtedy trafiłam 
pod skrzydła Ewy Wahl, która zaproponowała 
mi udział w Akademii Rodzica. Uczestnicząc 
w tych warsztatach musiałam sobie wszystko 
poukładać, również logistycznie – mówi. – Pro-
szę pamiętać, że sama wychowywałam wtedy 
piątkę małych dzieci – dodaje.

Od 2012 do 2015 roku aktywna pomoc psy-
chologów z siemianowickiego OIK-u poma-
ga uwierzyć Monice Walesz we własne siły. 
Dociera do niej, że wsłuchując się w siebie, 
można usłyszeć to, że jest się komuś potrzeb-
nym, że nie trzeba być zależnym od nikogo. 
W międzyczasie pojawiła się szansa na wyjście 
z zadłużenia czynszowego. 

OIK OD 10 LAT  
WYDOBYWA LUDZI  
Z KŁOPOTÓW

- Anna Rembierz, kobieta-anioł, której zaufa-
łam od pierwszego spotkania. Liczyłam się z jej 
zdaniem i przywiązywałam olbrzymią wagę  do 
jej wskazówek i wymagań, związanych z szansą 
odpracowania zadłużenia czynszowego – gdy 
Monika Walesz wspomina zmarłą tragicznie 
naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej, jej 
głos zaczyna się lekko ściszać. – Program przy-
gotowany przez urzędników dopiero startował, 
a ja jako jedna z pierwszych skorzystałam z jego 
możliwości – wspomina.

- Gdy człowiek czuje, że nagle zaczyna mu 
się wszystko udawać, że wychodzi ze spira-
li zadłużenia, że jest ktoś, kto pomaga mu 
uwierzyć w siebie i otworzyć oczy na nowe 
możliwości, wtedy nagle wszystko zaczyna 
wyglądać inaczej – mówi pedagog Aneta Ku-
rzawa, zastępca kierownika OIK-u.

21 lutego, w siedzibie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej, bohaterka tej historii opowie-
działa ją wszystkim zgromadzonym. Oka-
zja była idealna, bowiem tego dnia ośrodek 
obchodził 10-lecie swego istnienia. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Ra-
fał Piech, prezydent miasta, jego zastępcy: 
Agnieszka Gładysz oraz Anna Zasada-Cho-
rab, Adam Skowronek, sekretarz miasta, 
Henryk Falkus, skarbnik miasta, bryg. Rafał 
Świerczek, komendant PSP w Siemianowi-
cach Śląskich, Hanna Becker, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy, Agnieszka Wołowiec, 
prezes zarządu Szpitala Miejskiego, a także 
przedstawiciele instytucji współpracujących 

z ośrodkiem, naczelnicy wydziałów urzędu 
miasta, radni. Goście spotkali się w OIK-
-u, gdzie wspominano pierwsze kroki, jakie 
ośrodek stawiał w trudnej rzeczywistości. 
Podkreślano, że placówka to przede wszyst-
kim ludzie. Ci pomagający i ci, którzy tej 
pomocy potrzebują.

- Trudne początki nie zniechęcały nikogo 
– mówiła Kinga Hamera-Gromacka, kie-
rownik ośrodka. – Nigdy nie zapomnieliśmy, 
że naszym celem jest przede wszystkim 
pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji 
kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, 
sytuacji rodzinnej czy trudnych przeżyć 
osobistych – dodała.

- Co u mnie dzisiaj? W tym miesiącu ukoń-
czyłam naukę w szkole średniej i by nie tracić 
czasu, staram się o przyjęcie do klasy Technik 
Administracji w szkole policealnej. Jestem przed 
egzaminem praktycznym na prawo jazdy, wy-
remontowałam i przeprowadziłam się z dziećmi 
do wymarzonego, większego mieszkania – 
wylicza zadowolona Monika Walesz. – I choć 

dzisiaj nie mam potrzeby korzystania z pomocy 
psychologów OIK-u, to ilekroć przekraczam 
próg ośrodka to czuję, że jestem wśród na-
prawdę fajnych ludzi.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W ubiegłym tygodniu w OIK-u odbył się 
„dzień otwarty”, który był kontynuacją ob-
chodów 10-lecia jego działalności. Jego 
celem było przybliżenie mieszkańcom 
specyfiki oraz zakresu działań podejmo-
wanych zarówno przez sam Ośrodek, jak 
i współpracujące z nim instytucje. Zor-
ganizowano punkty informacyjne Poli-
cji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Pogotowia, MOPS-u, Szpitala 
Miejskiego, Prokuratury Rejonowej, Zespołu 
Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie 
Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, 
a także Miejskiego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego.

Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” (z sie-
dzibą przy ul. Lipowej 6 w Siemianowicach Śląskich) od 
marca uczestniczy w  programie„Spiżarnia Caritas”, który 
realizowany jest przez Caritas Polska wraz z Caritas Diece-
zjalnymi oraz organizacjami charytatywnymi z całej Polski. 
Celem akcji jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz 
przeciwdziałanie marnowaniu żywności, która została 
wycofana ze sprzedaży. Głównym partnerem programu jest 
sieć sklepów Biedronka. Coraz częściej jednak w inicjatywę 
angażują się kolejne sieci handlowe.

Jak to wygląda w praktyce? Pracownicy „Przystani” odbierają 
z wytypowanych sklepów produkty z krótkim terminem przy-
datności.  Następnie przekazują je, w siedzibie stowarzyszenia, 
najuboższym mieszkańcom Siemianowic Śląskich.

Działamy przez cały tydzień i mamy do rozdania dużą ilość 
pełnowartościowej żywności tj. pieczywo, nabiał, mięso, wędliny, 
warzywa, owoce, ciasto – mówi Zofia Kozioł, prezes stowa-
rzyszenia.

AKCJA SPIŻARNIA W SIEMIANOWICKIEJ PRZYSTANI
Nie wszystkie osoby, które przychodzą po żywność do 

„Przystani”, mają możliwość przyrządzenia sobie ciepłego 
posiłku, dlatego z artykułów spożywczych wymagających 
obróbki cieplnej, np. surowego mięsa lub warzyw, przygo-
towywane są dania obiadowe.

Dzięki temu, że posiadamy kuchnię ze stołówką, z otrzy-
manych produktów możemy ugotować ciepłe posiłki, i w ten 
sposób dostosować się do potrzeb np. osób bezdomnych 
– dodaje Kamil Kozioł z „Przystani”.

Akcja „Spiżarnia Caritas” cieszy się dużym powodzeniem, 
a z pomocy siemianowickiego stowarzyszenia każdego dnia 
korzysta ok. 300 osób.

Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” po-
maga najbardziej potrzebującym od 1997 roku. Wspiera 
m.in. ciepłym posiłkiem, żywnością, odzieżą, środkami 
czystości i higieny osobistej. Ponadto przygotowuje posiłki 
dla podopiecznych MOPS-u, prowadzi łaźnię oraz pralnię 
dla bezdomnych. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” 
posiada kuchnię ze stołówką. Z otrzymanych produktów 
pracownicy moą ugotować ciepłe posiłki, i w ten sposób 
dostosować się do potrzeb np. osób bezdomnych.
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ZDROWIE

Kiedy przystąpiliśmy do wyboru lau-
reata tytułu „Lider Równych Szans 
2017”, nie podlegało wątpliwości, że 
musi go dostać siemianowicki Urząd 
Miasta. Siemianowice nie mają ba-
rier, zawsze spotykamy tu bratnie 
dusze” – mówiła podczas marcowej 
sesji Rady Miasta Małgorzata Doma-
gała, wiceprezes Fundacji Promocji 
Inicjatyw Społecznych POLPROM, 
która przyjechała wręczyć wspo-
mniany certyfikat prezydentowi 
Rafałowi Piechowi. Te słowa odno-
siły się do podejmowanych w całym 
mieście działań, mających na celu 
aktywizację zawodową młodzieży 
z niepełnosprawnością oraz osób 
wykluczonych społecznie. Ma w nich 
znaczący udział magistrat, który sam 
daje przykład zatrudniając około 30 
osób z niepełnosprawnościami.

- Móc pracować, to dla każdego 
z nas nie tylko ważne w wymiarze eko-
nomicznym - wyjaśnia Jacek Dudek, 
borykający się ze stwardnieniem roz-
sianym pracownik Biura Kontroli i Nad-

347.843,25 zł, to kwota dofinansowania, jaką 
uzyskał Szpital Miejski, na realizowany w part-
nerstwie z Siemianowickim Centrum Integracji  
projekt „Światło rehabilitacji drogą do celu”. 

- Wśród naszych uczniów jest wielu, 
dla których rehabilitacja stanowi po pro-
stu konieczność aby godnie egzystować 
– wyjaśnia dyrektor Elżbieta Dyngosz - nie-
pełnosprawność kilkorga uczniów  całkowicie 
uniemożliwia im samodzielne poruszanie, 
co daje wyobrażenie, jak ważne są dla nich 
takie zabiegi. Dzięki systematycznej  re-
habilitacji wielu z nich ma szansę na od-

SIEMIANOWICE NIE MAJĄ BARIER
zoru Właścicielskiego UM. – Choroba 
zamyka w domu, a jeśli masz szansę 
pracować, to żyjesz pełniej, mając 
kontakty z innymi. Kiedy pracodawca 
chce wykorzystać twój potencjał in-
telektualny, czy wynikający z posiada-
nych umiejętności, to dobrze wpływa 
na twoje psychiczne samopoczucie, 
ponieważ czujesz się potrzebny. Sta-
ram się na moim stanowisku sprostać 
wszystkim wymogom, jednak pewnych 
ograniczeń, jakie przynosi choroba, 
nie jestem w stanie pokonać i dlate-
go niezwykle sobie cenię życzliwość 
i przychylność, z jaką się spotykam 
w Urzędzie. Jestem za nią wdzięczny. 
Najbardziej  wymownym jej wyrazem 
było przeniesienie biura, w którym pra-
cuję na parter, by zaoszczędzić mi 
kłopotliwego wchodzenia po schodach.

Wiele pożytku przynosi współpra-
ca z POLPROM-em Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych, 
w którym też działa biuro Fundacji. 

„W jednym z realizowanych wspól-
nie projektów – mówi dyrektor Sylwia 

Dylus - szkoła, jako partner, wska-
zywała możliwości, które należy wy-
pracować - dla osób zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, 
zniechęconych poszukiwaniem pracy, 
z niską samooceną z uwagi na trudną 
sytuację rodzinną, finansową i porażki 
edukacyjne – po to, aby wszyscy mieli 
równe szanse na rynku pracy. Kolejny 

PROJEKT SZPITALA POMOŻE  NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM
zyskanie sprawności jeśli nie całkowitej, to 
przynajmniej poprawiającej komfort życia 
i codziennych czynności. Szkoła  nie może 
zapewnić uczniom rehabilitacji, a rodziców 
obciążonych wieloma problemami zdrowot-
nymi swoich dzieci, wymagających opieki 24 
h na dobę, po prostu nie stać na opłacenie  
rehabilitanta. 

Z pomocą przyszedł Szpital Miejski, przy-
gotowując wspomniany projekt. 

- Przyznane pieniądze posłużą nam na 
zakup urządzeń do rehabilitacji, które uzu-
pełnią zasoby zarówno szpitala, jak i szkoły 

projekt „Smaki biznesu” skierowa-
ny był do osób młodych, zwłaszcza 
tych, którzy chcą przełamać ba-
rierę nieśmiałości i strachu przed 
porażką z uwagi na niepełnospraw-
ność lub niską samoocenę. Trzecią 
płaszczyznę współpracy stanowił 
projekt „Mapa rynku pracy”, dzięki 
któremu młodzież nabyła doświad-

czenie w poruszaniu się po rynku 
pracy, nabyła umiejętność autopre-
zentacji, a przede wszystkim nabrała 
pewności siebie i poczuła, że ma takie 
same szanse jak inni w znalezieniu 
dobrej pracy, odpowiadającej ich 
predyspozycjom i zainteresowaniom”. 

Renomę Siemianowic Śląskich, jako 
miasta dobrych praktyk, mających na 
celu włączenie osób niepełnospraw-
nych oraz wykluczonych społecznie 
w życie lokalnej zbiorowości, po-
twierdzały już wcześniej przyznane 
tytuły Lidera Równych Szans – dla 
pełnomocnika prezydenta Edyty 
Świątczak–Gurzędy, Biznesowego 
Lidera Równych Szans, który trafił 
do rąk Piotra Komrausa – prezesa 
Aqua Sprint (obecnie Wodociągi Sie-
mianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.) 
a także uhonorowanie dyplomem za 
szczególną wrażliwość społeczną 
ówczesnej siemianowickiej radnej 
Anny Zasady-Chorab.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Prezydent Rafał Piech odbiera z rąk wiceprezes Fundacji 
Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM  Małgorzaty 
Domagały dyplom tytułu „Lidera Równych Szans 2017”
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– wyjaśnia zastępca prezesa zarządu ds. 
finansowych Jan Brol. – Wykorzystamy je 
także na zapewnienie konsultacji lekarza, 
który zdiagnozuje każdą z 93 osób objętych 
projektem oraz zajęć z rehabilitantem, w tym 
jego wizyt domowych.

Projekt, którego całkowita wartość wynosi 
374.025,00 zł, został dofinansowany w ra-
mach Osi priorytetowej IX Włączenie spo-
łeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 
9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

POWSTRZYMAJMY WANDALIZM
W ubiegłym tygodniu znowu dali o sobie znać 
bezmyślni wandale. Tym razem za cel obrali 
sobie nowo wyremontowane elewacje bu-
dynków przy ulicy Michałkowickiej 39, 41 
i 43. Trzy pięknie odnowione domy zostały 
oszpecone bzdurnymi napisami. Mieszkań-
cy są oburzeni i domagają się stanowczych 
działań. Wychodząc naprzeciw tym – skądi-

nąd słusznym – oczekiwaniom, pracownicy 
Urzędu Miasta opracowują narzędzie prawne 
pozwalające nagradzać osoby, które wskażą 
sprawców dewastacji miejskiego mienia. 

Czas pobłażania się skończył! Wyczyny  
„artystów” z puszką farby w ręku, którzy zdewa-
stowali elewacje przy ul. Michałkowickiej zostały 
wycenione na 12 553, 12 zł. Termomodernizacja 

trzech uszkodzonych budynków wraz z ma-
lowaniem elewacji kosztowała 379 359,87 zł. 

Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku dwu-
krotnie zdewastowano Placówkę Wsparcia 
Dziennego dla Dzieci. Straty oszacowano 
w sumie na 4700 zł.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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EDUKACJA

12 kwietnia społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich uroczyście świętowała 
swój jubileusz. O godz. 11.00 odbyła się msza św. w Kościele 
pw. NMP Wspomożenia Wiernych, a o 13.30 gala jubileuszowa 
pod patronatem Prezydenta Miasta w siemianowickim Parku 
Tradycji. Uroczystość Matejkowiczów zaszczycili: zastępca 
prezydenta dr Anna Zasada-Chorab, przedstawiciele Rady 
Miasta na czele z przewodniczącym – Adamem Cebulą, Andrzej 
Gościniak – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Bożena 
Szarama – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu 
i wielu wspaniałych gości reprezentujących uczelnie, urzędy 
oraz liczne instytucje współpracujące z II LO im. Jana Matejki. 

Szczególnym punktem programu uroczystości stało się 
przyznanie liceum Złotej Honorowej Odznaki za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego oraz dekoracja sztandaru  przez 
radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka. 
Po tej ważnej chwili w przemówieniach zaproszonych gości 
popłynęły serdeczne słowa w kierunku dyrektor Katarzyny 
Sztyler i wspomnienia dotyczące liceum. Sympatycznym 
elementem zaskoczenia okazało się wręczanie statuetek Ho-
norowych Matejkowiczów tym, którzy od lat wspierają szkołę 
w działaniach na wielu płaszczyznach. W części artystycznej 
spotkania można było przypomnieć sobie historię liceum 
"w pigułce", popatrzeć na dawne i całkiem nowe fotografie oraz 

GALA JUBILEUSZOWA II LO IM. JANA MATEJKI

95-LECIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. JANA ŚNIADECKIEGO
Przed wejściem do szkoły, na prawie stuletniej fasadzie za-
wieszono tablicę z napisem: „Nauczycielom I LO. im. Jana 
Śniadeckiego w Siemianowicach Śl., którzy w trudnym okresie 
zniewolenia umysłów przekazywali nam prawdziwą i rzetelną 
wiedzę, Maturzyści z 1951”.

To słowa piękne, a przede wszystkim prawdziwe. Zapominamy 
o nich, a przecież właśnie takie wydarzenia stanowią o wiel-
kości, poszanowaniu tradycji, dobrze pojętym patriotyzmie 
i szacunku do rzeczy najistotniejszych, których nie można 
usunąć ze świadomości siemianowiczan.  

Ktoś mógłby rzec: „To już historia”. Otóż nie... 95–lecie pozwala 
zwrócić uwagę na to, że I LO kontynuuje powyższe założenia, bo 
są one właściwe i ponadczasowe. Można je odnaleźć w tak zwa-
nej filozofii szkoły – w wieloletnich programach wychowawczych,  
„żywych” lekcjach historii i języka polskiego, podejmowa-
nych i zwycięskich konkursach i olimpiadach, w działalności 
Kawiarenki literacko – teatralnej, w realizacji ogólnopolskie-
go programu: Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu i in-
nych przedsięwzięciach.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckie-
go to najstarsza w mieście szkoła średnia, z ogromny-
mi tradycjami, ale jest to również szkoła nowoczesna 
pięknie i stylowo wyremontowana, w której obok pro-
fesjonalnych sal lekcyjnych, możemy odnaleźć idącą  
z duchem czasu pracownię fotograficzną Foto„Ś”, dobrze 
wyposażoną siłownię, świetlicę i jadłodajnię, miłą kafejkę 
z gorącą czekoladą, nowoczesną wypoczynkową  przestrzeń 
dla uczniów,  sympatyczne grono pedagogiczne, którego 
Kapitanem jest Pani Dyrektor - mgr Agata Krzysztofik.

Społeczność szkolna I LO serdecznie zaprasza absol-
wentów na obchody 95–lecia szkoły - 15 i 16 czerwca 2018 
roku, zapewniając wiele ciekawych atrakcji. Wśród nich będą 
występy i wspomnienia absolwentów, koncert rockowy, pio-
senki ostatniego stulecia, a bawić się będziemy w konwencji 
kawiarnianej. Zapraszamy!

KOPERNIK I GWIAZDY…Z MATEI

podziwiać talenty wokalne, recytatorskie i taneczne Matei. Dla 
nauczycieli-emerytów i absolwentów II LO były to niezwykle 
wzruszające chwile, prawdziwy powrót do przeszłości. Dawne 
fryzury, stroje, zwyczaje szkolne oraz kroniki liceum wzbudziły 
niekłamane zainteresowanie także aktualnych Matejkowiczów, 
przypominając im, że również oni budują historię szkoły. Galę 
zakończył słodki poczęstunek - wspaniały tort II LO, a rozmowy 
w kuluarach trwały do późnego popołudnia...

Historia szkoły dla każdego ma inny wymiar, dla Matejko-
wiczów na pewno ten najbliższy sercu.

JUSTYNA MALISZEWSKA-POLGAR

Bez Matei świat byłby uboższy. Przesada? Wcale nie, no bo na 
przykład włączam radio i co słyszę - piosenkę „Na wszystko 
przyjdzie czas”, która w kwietniu br. znalazła się niemal na 
szczycie Poplisty RMF FM. Śpiewa ją Agnieszka Adamczewska, 
absolwentka II LO w Siemianowicach Śląskich. Inne najświeższe 
wydarzenie kulturalne - nagrodzony w Berlinie Srebrnym Niedź-
wiedziem, szeroko komentowany, film Małgorzaty Szumowskiej 
„Twarz”, ma także mocny Matejkowski akcent. Licealistka z Le-
śnej - Małgorzata Gorol jest odtwórczynią jednej z głównych 
ról. Małgorzata była w zespole jednej z najciekawszych scen 
w Polsce - wrocławskiego Teatru Polskiego, teraz gra w Teatrze 
Starym w Krakowie, współpracuje z najlepszymi polskimi re-
żyserami. Miuosh - to już ustalona marka muzyczna, i to nie 
tylko hip-hopowa. Jego współpraca, zapoczątkowana wspólnym 
występem we wspaniałej sali koncertowej NOSPR-u z orkiestrą 
symfoniczną kierowaną przez Radzimira Dębskiego (tego, 
którego remiks swojego utworu wybrała Beyonce), sprawiła, 
ze znalazł się na ustach muzycznej elity. Ma na swoim koncie 
złote płyty, a nawet podwójnie platynową.

Poruszając się w rejonach artystycznych spotykamy kolejną 
absolwentkę Matei, mianowicie tancerkę, aktorkę, choreo-

grafa - Ewelinę Adamską-Porczyk, jedną z głównych postaci 
w zespole Teatru Muzycznego Coloseum, identyfikowanego, 
jako miejsce ciekawych przedsięwzięć artystycznych w kraju. 
Aleksandra Kasprzyk, dziewczyna z okładki CKM, z reklam 
Orange, swoją silną osobowością przykuła uwagę Tomasza 
Bagińskiego, którego film „Katedra” zyskał nominacje do Oscara. 
Reżyser obsadził ją w roli diablicy w obrazie „Twardowski”, gdzie 
partneruje Robertowi Więckiewiczowi.

Matejkowicze zaznaczają swoją obecność nie tylko na arty-
stycznym Parnasie, swoimi umiejętnościami również podbijają 
motoryzacyjny high life. I tak Mateusz Wowk jest jednym 
z designerów Lamborghini, natomiast Jacek Frohlich jest dy-
rektorem ds. wystroju wnętrza w BMW.

Wśród znanych absolwentów II LO nie zabrakło wybitnej 
sportsmenki – to Jolanta Janota, czołowa sprinterka lat osiem-
dziesiątych, olimpijka z Seulu, jest także polityk – Bronisław 
Korfanty, samorządowcy - były prezydent Siemianowic Ślą-
skich Jacek Guzy i obecna zastępca prezydenta miasta Anna 
Zasada-Chorab.

Dodam, że dziewczyny z tego liceum odnosiły sukcesy 
w konkursach piękności, a jedna z nich - Agnieszka Szeląg- 
otrzymała koronę Miss Polski Nastolatek ’92. Jeśli to wszystko 
weźmiemy pod uwagę,  musimy przyznać, że Matei należy się 
przydomek „kolebki talentów”. A jeśli dodam, że w gronie jej 
uczniów znajdziemy nazwisko Kopernik, to już naprawdę nie 
ma nic do dodania. No, może tyle, że chodzi o Joannę – na-
uczycielkę języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 16.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA 

Utalentowana aktorka kreująca jedną z głównych ról  
w głośnym filmie "Twarz"- Małgorzata Gorol 
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SPORT

Już w najbliższą sobotę, 21 kwietnia 2018 r., 
odbędzie się jubileuszowa XXV edycja Biegu 
Ulicznego im. Wojciecha Korfantego. Start 
tej tradycyjnej imprezy biegowej nastąpi 
jak zwykle o godz. 11, a 10-kilometrowa 
atestowana trasa będzie wiodła pomiędzy 
pomnikami jej patrona - z Placu Sejmu Ślą-
skiego w Katowicach do siemianowickiego 
monumentu przy alei Sportowców. 

Impreza ciesząca się dużą popularnością wśród 
amatorów biegania w całym regionie, jak co 
roku odbywa się w okolicach rocznicy urodzin 
swojego patrona (Wojciech Korfanty urodził 
się 20 kwietnia 1873 roku – przyp. red.). Or-
ganizatorzy spodziewają się, że na starcie 
może stanąć nawet 1,5 tysiąca zawodniczek 
i zawodników – co byłoby rekordem imprezy. 
Na dzień 31 marca br., gdy zakończyły się 
zapisy internetowe, zgłoszonych uczestni-
ków, którzy opłacili startowe było już 1382! 
Wprawdzie nie jest pewne że wszyscy za-
pisani staną ostatecznie na starcie, ale bez 
wątpienia dotychczasowy rekord – 1172 osoby 
z 2014 roku jest powaznie zagrożony.

- Ta ważna dla wszystkich miłośników bie-
gania w naszym regionie impreza obchodzi 
swój jubileusz – odbywa się już po raz 25 i na 
jej przykładzie świetnie widać, jak w tym okresie 
wzrosła popularność tej formy aktywności 
wśród mieszkańców Śląska, w tym także wśród 
siemianowiczan. Liczba startujących jest ponad 
dziesięciokrotnie wyższa niż podczas pierwszej 
edycji imprezy! Jestem przekonany, że tego-
roczny Bieg Korfantego będzie pod względem 
frekwencji rekordowy, pogodę mamy zamówio-
ną, więc zapraszam wszystkich mieszkańców 
naszego miasta do dopingowania uczestników 
rywalizacji – zarówno tych którzy startują, 
by walczyć o zwycięstwo w poszczególnych 
kategoriach, jak i tych, którzy biegną by po-
konać własne słabości i po prostu dotrzeć do 
mety w Siemianowicach Śląskich – zaprasza 
prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, 

którego...być może zobaczymy na trasie wśród 
uczestników rywalizacji.

Warto przypomnieć, że w trzech poprzed-
nich eycjach imprezy tryumfował zawodnik 
z Ukrainy reprezentujący grupę biegową 
ICE Mat Team Ostrów Wielkopolski – Pa-
weł Olinyk. W ubiegłym roku w jego ślady, 
w rywalizacji kobiet, poszła ...żona Pawła 
Olinyka – Swietłana. Zawodników przemie-
rzających trasę dopingować będzie na pewno 
grupa młodzieży z ZSTiO „Meritum”, która 
w pobliżu swojej szkoły, obchodzącej w tym 
roku swoje 70-lecie, postanowiła wspomóc 
biegaczy, organizując punkt z wodą. Bedzie 
to w momencie, gdy zawodniczki i zawod-
nicy będą mieli już w nogach 8 kilometrów 
biegu, więc z pewnoscia z przyjemnością 
skorzystają z takiej formy wsparcia.

Z kolei na mecie siemianowicka Fundacja 
Piastun – Wyrównywanie Szans przeprowadzi 
zbiórkę na rzecz swojej podopiecznej – wal-
czącej z rakiem siemianowiczanki Aleksandry 
Smerczek, która przez lata była...wolonta-
riuszem, pomagającym przy zabezpieczeniu 
m.in. Biegu Korfantego.

Jeśli ktoś jeszcze zdecyduje się na start 
w biegu, wszelkich formalności musi do-
konać w dniu imprezy - zgłoszenia i wpłaty 
przyjmowane będą już tylko w Biurze Za-
wodów na starcie, w godzinach od 8:00 
do 10:00. Opłata startowa będzie jednak 
wyższa - 50 zł. Szczegółowe informacje, 
w tym regulamin dostępne są na stronie: 
http://biegkorfantego.katowice.pl/. 

- Trasa prowadzić będzie w Siemianowi-
cach Śląskich tradycyjnie ulicami: Katowicką, 
Staszica, Śląską, Parkową i al. Sportowców, 

95-LECIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. JANA ŚNIADECKIEGO

JUBILEUSZOWY BIEG KORFANTEGO

gdzie przy pomniku patrona imprezy zlokali-
zowana będzie meta biegu.  W trakcie biegu 
będzie możliwość wyjazdu z osiedla Tuwim 
od ulicy Leśnej w kierunku wieży telewizyjnej, 
nie będzie natomiast możliwości wjazdu na 
teren osiedla. Wyjazd będzie regulowany przez 
funkcjonariuszy Policji – informuje Małgorzata 
Pichen, naczelnik wydziału kultury i sportu 
siemianowickiego Urzędu Miasta.

Ze względu na utrudnienia w ruchu, w dniu 
biegu, w godzinach między 11 a 13, organi-
zatorzy proszą wszystkich o wyrozumiałość 
i rozważne poruszanie się po drogach, a także 
dostosowanie się do poleceń służb zabezpie-
czających imprezę. W czasie biegu nastąpi 
czasowe zamknięcie ww. ulic, mogą również 
nastąpić utrudnienia w komunikacji miejskiej 
KZK GOP na trasie imprezy. 

KRZYSZTOF NOS

Świetnie spisała się pływacka drużyna chłop-
ców ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w finale wo-
jewódzkim czyli Mistrzostwach Śląska Szkół 
Podstawowych, które odbyły się w Gliwicach. 
Młodzi zawodnicy z siemianowickiego Zespołu 
Szkół Sportowych okazali się bezkonkurencyjni, 
wygrywając klasyfikację drużynową i zdoby-
wając tytuł szkolnych Mistrzów Śląska.

NAJLEPSI NA ŚLĄSKU !
„Złota” drużyna wystąpiła w składzie: Ryan 

Karwel, Alan Karwel, Szymon Chowaniec, Maciej 
Ostojski, Filip Woźnicka, Ignacy Durbajło, Marcin 
Pera, Maciej Kołodziej oraz Kamil Geisner.

Trenerami poszczególnych członków drużyny 
SP 8 są: Karolina Cichońska, Adam Sitkiewicz, 
Grzegorz Zawojek, Janusz Komenda, Mateusz 
Miodoński i Leszek Małyszek.

(SON)Na zdjęciu UKS Wodnik

Już 1382 zawodników zgłosiło chęć startu opłacjąc startowe! 
Wprawdzie nie jest pewne, że wszyscy zapisani staną ostatecznie 
na starcie, ale bez wątpienia dotychczasowy rekord – 1172 osoby 
z 2014 roku jest powaznie zagrożony
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