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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 28 maja 
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  23.04.2018 r. "
1. Chyra Zbigniew - Oś.Tuwima-Centrum
2. Surma Teresa - Laurahutte-Centrum
3. Nofińska Urszula - Laurahutte-Centrum

Zdjęcie przedstawiało Planty i Plac Skargi

Pozdrawiam. 
MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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GODOMY PO ŚLONSKU

TWOJA ZŁOTA RĄCZKA
SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Siedza sie tak kole bifyja (kredensu) 
i słysza jak f haźlu (ubikacji) łot casu do 
casu woda leci do spuczki. Pszipomniało 
mi sie, kej jusz pora miesiyncy do zatku, 
dostołech żołto kartka, boch to mioł 
naprawić. Myśla se, wymiynia uszczel-
ka, a ta halba (pół litra wódki), kero by 
erbnoł (dostał) fachowiec, to  se z Jor-
gusiym wyszłepia (wypija). Łotfarech 
(otworzyłem) spoczka wymontowo-
łech uszczelka i poleciołech do sklepu. 
Kupiłech sie dwie, bo se tak myśla, ta 
drugo bydzie na ibrich (na zapas). Za-
montowołech uszczelka, ale ciykło dali, 
toch barzi (bardziej) nacisnił i łodleciała 
spuczka łot ściany. Myśla se nooo Mirek 
guliksztoperym (hydraulikiem), to ty 
niy jesżeś, dzwoń po fachowca. Jedyn 
fachowiec mi pado, że za dwa tydnie, 
inkszy, że takimi pierdołami, to łon sie 
niy zajmuje, Nawet jedyn mi pedzioł, som 
żeś to spiepszoł, to se som naprof, jo niy 
byda po takich ślimokach naprawioł. No 
to biera gazeta i szukom dali. Zaroski mi 

sie ciepło we ślypia (oczy) to ogłoszynie 
a pisało "Twoja złota rączka" to se myśla 
to jes coś do mie. No to dzwonia, chop 
mi pado, co za chfilka pszijedzie, no 
i boł gipci (szybciej) nisz pogotowie 
ratunkowe. Popaczoł na tyn haziel, na 
tego fachowca, czyli na mie i pado, że 
to jes chińske badziywie i tajlof (części) 
do tego ni ma, cza cały nowy haziel 
ze spoczkom kupić i kej chca, to może 
jutro ło drugi f połednie pszijechać s 
nowym haźlym i to zrobić. No toch sie 
zgodzioł i chciołech mu dać jakiś gelt 
(pieniądze) na tyn haziel, ale chop mi 
pado, co weźnie, ino (tylko) po skońcony 
robocie. To se myśla, solidno firma, bo 
jo jusz słyszoł ło takich fachowcach, 
kerzy wzioni (wzieli) gelt, np na farby, 
bo mieli miyszkanie malować, a poszli 
pszepili to, a malować psziszli za dwa 
tydnie, a baba fkurzono, bo miała burdel 
(bałagan) w doma i fszyske meble na 
śrotku we chałpie, ale wracajonc do 
naszyj "Złotej rączki", kej na cyferbla-

cie (tarczy z zegara) pizła drugo, chop 
psziszoł na cas, gipko (szybko) i solidnie 
zrobioł co mioł zrobić, pospszontoł po 
siebie, stary haziel wynios na hasiok 
a jo mom w doma jeszce dwie rzecy do 
zrobiynio, musiołbych być stolorzym 
i pszi sztromie (prądzie) pogrzebać, ino 
co wszyscy stwierdzili, że sie za to mom 
niy chytać, bo łot tego som fachofcy. Jo 
jes taki kocynder (żartowniś) i ło naszyj 
"Złotej rączce" powiym, co łon, krawaty 
wiąże, usuwa ciąże, gwoździa pszibije 
i s tego żyje.  

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  



Z RATUSZA

 Pierwsze wiosenne tygodnie powitaliśmy 
kolejnym pożarem przy ul. Konopnickiej w fir-
mie przetwarzającej odpady. Tym razem miar-
ka przebrała się nie tylko u nas – mieszkańców 
Siemianowic Śląskich, ale i w całym regionie. 
Obiecałem Państwu, że nie będzie chowania 
tematu pod dywan i problem będziemy dalej 
rozwiązywać. Przedstawiam w skrócie rozli-
czenie z mojej obietnicy. Kilka dni temu wraz 
z Marszałkiem Województwa Śląskiego złoży-
liśmy wspólny wniosek o wstrzymanie dzia-
łalności firmy, która dostarcza nam w mieście 
wielu uciążliwości odorowych i dopuszcza co 
roku do niebezpiecznych pożarów. Rozpoczą-
łem szeroką kampanię informacyjną dotyczącą 
zbierania podpisów pod petycją ws ustawy 
antyodorowej. Codziennie kolejne redakcje 
prasowe i radiowe podejmują ten temat, zaś 
gospodarze miast metropolii solidaryzują się 
z naszą inicjatywą i zbierają na swoim terenie 
podpisy pod petycją. Postanowiłem zaprosić 
reprezentujących nasz region parlamentarzy-
stów ze wszystkich ugrupowań politycznych, 
by odwiedzili nasze miasto i zapoznali się 

z naszym problemem oraz propozycjami jakie 
przygotowaliśmy. Wierzę, że każda z Pań 
i Panów posłów przyjmie nasze zaproszenie. 
Zagrożenia środowiskowe i uciążliwości odo-
rowe to problem, który dotyczy wszystkich 
mieszkańców Polski, bez względu na poglądy 
polityczne. O dalszych postępach w walce 
o czyste i pachnące powietrze w naszym 
mieście będę Państwa informował na bieżąco 
przez Głos Miasta oraz Internet. 

Poruszenie tej sprawy na forum Metropolii 
oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest 
dla nas okazją do sprawdzenia w praktyce, jak 
ważna jest w Metropolii i całym regionie ślą-
skim solidarność między mieszkańcami i go-
spodarzami miast. Dzięki tej współpracy, jako 
przedstawiciel siemianowiczan w regionie, 
mogłem zainicjować w naszym imieniu kilka 
ważnych projektów, które są wspierane przez 
inne miasta, bądź rozwijane już samodzielnie 
poza Siemianowicami Śląskimi. Oprócz petycji 
antyodorowej są wśród nich m.in.: inicjatywa 
ustawodawcza dotycząca walki z nieuczci-
wymi dłużnikami czynszowymi w mieszka-

niach komunalnych, negocjacje regionalne 
i ministerialne, dzięki którym wpisaliśmy nasz 
szpital do Sieci Szpitali, zainicjowanie projektu 
budowy obwodnicy metropolitalnej, łączącej 
nasze miasto z DTŚ, podniesienie projektu 
rewitalizacji Pałacu Donnersmarcków do rangi 
inwestycji wojewódzkiej i wsparcie urzędo-
we przy pozyskaniu przez inwestora blisko 
50 milionów złotych na dalszą rewitalizację 
nieruchomości, reaktywacja współpracy lo-
kalnych przedsiębiorców ze szkołami bran-
żowymi tworzącymi dla nich specjalne klasy 
patronackie. Wiele z wymienionych powyżej 
projektów społeczno-gospodarczych wyma-
ga rozwijania współpracy na poziomie całej 
Metropolii, co często związane jest z wieloma 
godzinami spotkań, negocjacji, mediacji oraz 
gotowości do dzielenia się otwarcie wiedzą, 
doświadczeniem i dobrymi praktykami, ale 
przecież m.in. właśnie na tym powinno się 
opierać funkcjonowanie tej nowo powołanej 
wspólnoty. 

Dzisiejszy felieton zakończę zaproszeniem 
na pierwszą debatę z członkami zarządu 
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NIE MA METROPOLII 
BEZ SOLIDARNOŚCI 

naszej Metropolii, która odbędzie się w śro-
dę 23 maja o godz. 16.30 w michałkowickim 
SCK – Zameczek. Warto przyjść, posłuchać 
i podyskutować na ten temat, wszak nasze 
miasto jest częścią liczącej 41 gmin rodziny. 
Warto, by nasz głos był w niej też słyszany. 

Na naszym siemianowickim podwórku 
niezmiennie prace inwestycyjne o drogowe 
trwają w najlepsze, o szczegółach przeczy-
tacie Państwo wewnątrz aktualnego numeru 
Głosu Miasta.

POZDRAWIAM,  
RAFAŁ PIECH

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Co-
gito w Siemianowicach Śląskich doszło 
w piątek (11.05) do podpisania trójstronnej 
umowy, dotyczącej utworzenia branżowej 
klasy patronackiej, pomiędzy dyrektor szko-
ły Danutą Kopyczok, prezydentem miasta 
Rafałem Piechem oraz Andrzejem Ściga-
łą, mistrzem cukiernictwa i piekarnictwa, 
lokalnym przedsiębiorcą, który od blisko 
czterdziestu lat jest znany w regionie ze 
swoich wyśmienitych wypieków.

Otwarcie klasy branżowej dla przyszłych 
cukierników i piekarzy to znakomita okazja do 
poszerzenia zakresu ich codziennej edukacji 
w szkole o zajęcia praktyczne, które będą odby-
wały się bezpośrednio w zakładzie pracy, czyli 
w piekarni i cukierni mistrza Ścigały. Finał tej 
współpracy może zakończyć się podpisaniem 
umowy o pracę, bezpośrednio po ukończe-
niu szkoły.

To już drugie w tym roku otwarcie klasy bran-
żowej po patronatem przyszłego pracodawcy 
w Siemianowicach Śląskich. Pierwsze, które 
miało miejsce w lutym bieżącego roku, połą-
czyło Adient Seating Poland, amerykańskiego 
producenta siedzisk samochodowych, z Zespo-
łem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

PRZYSZLI PIEKARZE I CUKIERNICY MAJĄ NOWEGO MISTRZA

im. Jana Pawła II, a uczniowie – podopieczni 
fabryki zostaną wkrótce mechanikami i mon-
terami na liniach montażowych.

Jak podkreśla prezydent Rafał Piech: – Dzi-
siejsza umowa to dowód na to, że warunki jakie 
stworzyliśmy do bliskiej współpracy z siemia-
nowicką Radą Gospodarczą, urzędem miasta 
oraz lokalnymi przedsiębiorcami, zaczynają się 
sprawdzać. Nasze szkoły stają się partnerami 
w rozwoju lokalnego biznesu, zaś lokalne fir-
my stają się partnerami dla naszych uczniów 
w kontekście ich przyszłych karier zawodowych. 

Stabilna praca zawodowa to nie jedyna 
korzyść płynąca z podjęcia nauki pod okiem 
mistrza, bowiem – jak deklaruje przyszłym 
uczniom Andrzej Ścigała – Pragnę Was na-
uczyć wszystkiego, czego sam się nauczyłem 
i kibicuję Wam, byście zrobili dyplom czeladnika 
i mistrza, a nawet otwarli swój własny biznes. 
– Mam kilku uczniów, którzy odeszli na swoje 
i dobrze prosperują, co mnie bardzo cieszy. 
Mam przede wszystkim nadzieję, że odkryjecie 
tak jak ja, że piekarnictwo i cukiernictwo to 
piękny zawód – dodaje.

W uroczystości uczestniczyła również Beata 
Białowąs, dyrektor naczelna Izby Rzemieślni-
czej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  
w Katowicach, która w imieniu śląskich rze-
mieślników z wielkim uznaniem wyrażała się na 
temat działań podejmowanych w siemianowic-
kiej oświacie. Zaapelowała też do dziennikarzy 
o promocję inicjatyw, które odbudowują ścisłą 
współpracę szkół i pracodawców, zwłaszcza 
rzemieślników. Z niepokojem podzieliła się też 
najnowszymi statystykami, z których wynika, że 
pomimo posiadania uprawnień do certyfikacji 
ponad 140 specjalizacji rzemieślniczych, coraz 
mniej osób stara się o uzyskanie dyplomów.

Po podpisaniu umowy uczestnicy uroczy-
stości mieli okazję spróbować tortu przy-
gotowanego przez samego mistrza oraz 
– po przeniesieniu się ze szkoły do piekarni 
– możliwość wyciągnięcia z gorącego pieca 
weekendową partię chrupiącego pieczywa. 
Andrzej Ścigała zapytany przez dziennikarzy, 
co jest sekretem kultowego dla wielu miesz-
kańców Siemianowic Śląskich i regionu chleba 
„od Ścigały” odpowiada, że jest w nim przede 
wszystkim zakwas, który – zanim chleb trafi 
do gorącego pieca – jest kontrolowany na 
każdym z pięciu etapów przygotowania ciasta.

PIOTR KOCHANEK

Młodzież coraz częściej chce się uczyć pod okiem 
siemianowickich mistrzów i przedsiębiorców.  
Absolwenci z fachem w ręku potrafią zarobić na 
starcie nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. fo
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Oczyszczanie zbiorników wodnych
Kolejne działania rewitalizacyjne „Rzęsy” zostaną pod-
jęte w kierunku poprawy jakości wód. W związku z tym 
zaplanowano oczyszczenie dna zbiornika II z namułu 

i części zbiornika III z roślinności szuwarowej i namułu.

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

Zagospodarowanie terenu przy  
„SCK Jarzębina”
Rozpoczęły się prace budowlane w okolicach ulicy 
Zielonej przy SCK „Jarzębina”. Zakres robót obejmuje 

likwidację zniszczonych nawierzchni betonowych, w tym usu-
nięcie starej betonowej sceny, wykonanie nawierzchni chodników 
i parkingów z kostki brukowej, uporządkowanie trawników oraz 
wykonanie nasadzeń zieleni. Ponadto zostaną zamontowane 
elementy małej architektury tj. ławki parkowe, kosze na śmieci, 
stojaki na rowery, stoły do gry: w tenisa, szachy plenerowe 
i piłkarzyki. Oprócz tego pojawi się wiata nad stołami do gry 
w planszówki, leżaki betonowe, huśtawki i hamaki ogrodowe. 
W ramach inwestycji powstanie również oświetlenie zagospo-
darowanego terenu i monitoring wizyjny. Finał przedsięwzięcia 
zaplanowano na początek sierpnia. 

Siłownia zewnętrzna na Przełajce
Pod koniec kwietnia podpisano umowę na budowę 
siłowni zewnętrznej  wraz z oświetleniem przy ulicy 
Rzecznej.  Siłownia powstanie na terenie kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego na Przełajce i będzie dopełnieniem 
istniejącego już skateparku, boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw. W ramach inwestycji planuje się montaż urzą-
dzeń kształtujących całą sylwetkę oraz wspierających rozwój 
fizyczny takich jak: siedzący przywodziciel nóg, biegacz wraz 
z orbitrekiem eliptycznym, twister, stepper, prasa nożna wraz 
z wioślarzem, wahadło i trenażer bicepsu, koła Tai Chi itp. Teren 
wokół siłowni zostanie oświetlony latarniami typu parkowego 
oraz latarniami z oprawami kierunkowymi. Pojawią się również 
nowe kosze na śmieci i stojak na rower. Planowany termin 
oddania siłowni do użytku mieszkańców, to koniec września 
bieżącego roku.

Modernizacja oświetlenia wzdłuż ulicy 
Spacerowej 
Rozpoczął się pierwszy etap modernizacji kompleksu 
rekreacyjnego „Stawu Rzęsa”, związany z budową 

sieci oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy 
Spacerowej. Prace budowlane zostaną przeprowadzone na 
odcinku 1450 m i obejmą m. in. demontaż starego oświetlenia, 
wykonanie nowej linii kablowej oraz instalację energooszczęd-
nego i ekonomicznego oświetlenia ulicznego z nowoczesnymi 
oprawami oświetleniowymi typu LED. 
W związku z tym, że inwestycja realizowana jest w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, aktualnie trwają prace projektowe, a w 
następnej kolejności ruszą roboty budowlane, które zakończą 
się w sierpniu.

Kończy się budowa placów zabaw
Zgodnie z zapowiedzią, budowa placów zabaw przy 
ulicy Akacjowej, Jagiełły, Krupanka i Szeflera zmierza 
ku końcowi. Już w czerwcu najmłodsi mieszkańcy 

grodu Siemona będą mogli cieszyć się nowymi miejscami zabaw, 
wyposażonymi w atrakcyjne i bezpieczne urządzenia. W ramach 
inwestycji zostanie również zmodernizowana nawierzchnia 
placu zabaw przy ul. Wierzbowej.
Trzeba również dodać, że na istniejących placach zabaw, 
zlokalizowanych na terenie gminy, trwają prace konserwacyj-
no-naprawcze, mające na celu utrzymanie w odpowiednim 
stanie urządzeń zabawowych.

Kolejne atrakcje  
na polance dinozaurów
Wkrótce nie lada atrakcja dla miłośników prehisto-
rycznych gadów. Polanka dinozaurów na Rzęsie, 

wzbogaci się o trzy nowe obiekty, będą to:  ławka w kształcie 
triceratopsa, jajo dinozaura, w którym będzie można sobie zrobić 
zdjęcie oraz 3-metrowy spinozaur. Czekamy z niecierpliwością.

Linarium na ukończeniu
Już w najbliższą sobotę 19 maja br., podczas uro-
czystości otwarcia Parku „Pszczelnik”, amatorzy 
wspinaczki będą mogli po raz pierwszy skorzystać 

z nowego linarium, które powstało w okolicy tamtejszego placu 
zabaw. Urządzenie w kształcie  dwumasztowej piramidy, wysokie 
na 6 metrów, rozszerzy rekreacyjną ofertę parku,  dostarczając 
wielu emocji i dobrej zabawy. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Nowa iluminacja na Rynku Miejskim
Pod koniec kwietnia, na Rynku Miejskim, zamonto-
wano dodatkowe oświetlenie ledowe zmieniające 
kolor. Każdy więc kto miał okazję przemierzać rynek 

wieczorową porą, z pewnością zauważył barwną iluminację. 
Nowe lampy nie tylko doświetlają rynek, ale także upiększają 
go, tworząc niepowtarzalny nastrój.
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INWESTYCJE

Widok, jaki zastali 20 kwietnia spacerujący w okolicy ulicy Wa-
ryńskiego, mógł zmrozić im krew w żyłach. Bowiem na wyso-
kości kilkunastu metrów nad ziemią, ze starych, spróchniałych 
topoli, zwisali uzbrojeni w specjalistyczny sprzęt alpinistyczny, 
piły, bosaki i inne narzędzia, pracownicy firmy rekultywacyjnej 
tereny zielone. Tego dnia rozpoczęła się wycinka drzew, które 
zagrażały - przede wszystkim - bezpieczeństwu przyszłych 
użytkowników nowo modernizowanego Skweru Waryńskiego.

- Należało usunąć dziewięć najgrubszych drzew. Niektóre 
z nich miały ponad 3 metry w obwodzie. - mówił Witold Dułak 
z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowic 

Śląskich. - Drzewa były spróchniałe w środku, przy większym 
wietrze groziły przewróceniem – dodaje.

Oczywiście nie oznacza to, że odnawiany skwer będzie 
„betonowym lądowiskiem dla helikoptera”. W miejsce wycię-
tych drzew będą nasadzone nowe, ponadto obok istniejących 
trawników, krzewów i roślin będą tworzone nowe oazy zieleni.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ALPINIŚCI NA STARYCH TOPOLACH

Spróchniałe w środku topole zagrażały spacerującym,  
przy większym wietrze groziły przewróceniem.

W kompleksie pałacowym Parku Miejskiego im. 
Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich 
doszło do oficjalnego podpisania dokumentów, 
związanych z przyznaną przez Urząd Mar-
szałkowski dotacją. Spółka Inspiration Point 
S.A. - właściciel obiektu - otrzyma blisko 20 
milionów złotych na prowadzenie dalszych 
prac rewitalizacyjnych zabytkowego Pałacu 
Donnersmarcków, który przez wiele lat niszczał 
w centrum Siemianowic Śląskich. Jak zaznaczył 
tuż przed podpisaniem dokumentów marsza-
łek Henryk Mercik – Obiekt ten już wkrótce 
może być wizytówką nie tylko dla mieszkańców 
Siemianowic Śląskich, ale i całego regionu. 
Marszałek dodał też, że jako architekt z wy-
kształcenia, obserwujący przez wiele lat smutny 
los siemianowickiej nieruchomości wątpił – na 
szczęście niesłusznie – że trafi ona w prywatne 
ręce, które zdołają ją uratować. - Widząc, co 
Państwo już zrobili, cieszę się z mojej pomyłki, 
dodaje.

UMOWA NA 20 MILIONÓW DOTACJI DLA PAŁACU 
DONNERSMARCKÓW PODPISANA

Przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej 
firmy dziękując za przyznane środki z EU, 
wyraźnie zaznaczyli, że poza formalnościa-

mi, przez ostatnie 3 lata ważny dla nich był 
klimat, życzliwość i zaangażowanie urzędu 
miasta oraz mieszkańców przejawiający się na 

każdym etapie prac remontowych. - Widzimy 
codziennie, jak bardzo ważny dla mieszkańców 
miasta jest ten pałac. Ponadto im bliżej nam do 
uruchomienia browaru, tym częściej dzwonią 
do nas mieszkańcy z całej aglomeracji, a na-
wet zagranicy - komentuje Krystyna Bielak, 
przewodnicząca rady nadzorczej spółki. Z kolei 
Anna Zasada Chorab, II z-ca prezydenta miasta, 
wręczając oficjalny list gratulacyjny Prezydenta 
Miasta, przypomniała o tym, jak ważne dla 
rozwoju postindustrialnego miasta, takiego 
jak Siemianowice Śląskie są środki z Unii Eu-
ropejskiej. Dołączyła też do słów podziekowań 
kierowanych do przedstawiciela Urzędu Mar-
szałkowkiego  - Dzięki temu, że Urząd zaufał 
wnioskodawcom projektu, nasze miasto zyska 
na stałe nowy obiekt turystyczno-zabytkowy, 
który w przyszłości może być kojarzony z na-
szą gminą tak, jak ma to miejsce z zamkami 
w Pszczynie czy też w Rynie.

PIOTR KOCHANEK

Browar, który znalazł swoje miejsce w jednym ze skrzydeł pałacu, będzie również 
pełnił funkcję pubu i restauracji. Jeśli, wszystko pójdzie dobrze, to jeszcze tej 
jesieni chętni skosztują trunku z nowego siemianowickiego browaru.

Jednym z projektów zgłoszonych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, a planowanych do 
realizacji w roku bieżącym, jest „Górka wspi-
naczkowo-zjazdowa” autorstwa Izabeli Raj-
zer-Wysockiej.
Splot kilku okoliczności sprawił, że zarówno 
termin wykonania zadania, jak i lokalizacja górki, 
za zgodą wnioskodawczyni, uległy zmianie.
Oto bowiem gmina, już po głosowaniu Budżetu 
Obywatelskiego, otrzymała dofinansowanie na 
realizację rozległego pod względem zasięgu 
projektu „Zieleń miejska-naturalne bogactwo 
miasta Siemianowice Śląskie”, który obejmuje 
także teren zaproponowany do wykonania 
wspomnianej górki. W tym miejscu zgodnie 

NOWA LOKALIZACJA "GÓRKI WSPINACZKOWO-ZJAZDOWEJ"  
ZGŁOSZONEJ W BO

z planem ma powstać boisko do siatkówki pla-
żowej oraz plenerowa siłownia. W tej sytuacji 
górka będzie wzniesiona na sąsiedniej działce, 
gdzie będzie doskonałym uzupełnieniem dla 
przewidzianych tam stanowisk grillowych, 
miejsc rekreacji ruchowej z siatką do gier pa-
letkowych, ścieżek, alejek, ławek i klombów. 
Zmiana lokalizacji nie będzie miała oczywiście 
wpływu na funkcjonalność projektowanej górki.
Ponieważ takie zmiany pociągają za sobą ko-
nieczność opracowania nowego Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
również termin wykonania górki przesunie się 
w czasie – stanie ona w 2019 roku.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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SIEMIANOWICE NA FORUM GOSPODARCZYM 
GRUPY WYSZEHRADZKIEJ WE FRANCJI
W dniach 10-11 kwietnia w Lille we Fran-
cji odbyło się forum gospodarcze Grupy 
Wyszehradzkiej, przy współpracy z Fran-
cuską Izbą Gospodarczą (CCI) na temat 
innowacyjnego podejścia do realizacji idei 
zrównoważonego rozwoju. Siemianowi-
ce Śląskie skorzystały z zaproszenia do 
uczestnictwa w konferencji, miasto re-
prezentowały Zastępca Prezydenta Miasta 
Anna Zasada-Chorab oraz Marta Szaleniec. 
Oprócz gości z Polski, w konferencji wzięły 
udział liczne delegacje z Węgier, Słowacji, 
Czech oraz Francji.

Tematyka forum poświęcona była zagadnie-
niom związanym z inteligentnymi rozwiązaniami 
w miastach, gospodarką wodną i odpadami oraz 
przekształceniami terenów przemysłowych. 
W ramach pierwszego panelu, jako laureat nagrody 
Smart City za program „Po pierwsze CZŁOWIEK Po 

drugie GOSPODARKA Po trzecie EKOLOGIA”, 
miasto zaprezentowało swoje działania, za-
stosowane rozwiązania i przykłady dobrych 
praktyk z obszaru nowoczesnych technologii 
wdrożone w Siemianowicach Śląskich oraz ich 
pozytywny wpływ na zwiększenie komfortu 
życia mieszkańców. Prezentacja spotkała się 
z dużym uznaniem wśród uczestników konfe-
rencji oraz licznymi pytaniami o rozwiązania, 
które mogłyby stanowić inspirację do tworzenia 

inteligentnych przestrzeni miejskich w innych 
europejskich miastach.

Drugi dzień konferencji stanowiły wizy-
ty studyjne w okolicznym mieście Roubaix. 
Podczas wycieczki przedstawione zostały 
innowacyjne na skalę światową rozwiązania 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, m.in. 
program „zero waste” (zero marnotrawstwa), 
wdrożony w celu ograniczania ilości odpadów, 
oraz ciekawe projekty w zakresie budowania 
przyjaznych przestrzeni miejskich, sprzyja-
jących integracji i aktywizacji mieszkańców, 
takich jak ogrody społeczne – który, co mogli-
śmy z dumą przyznać, już w Siemianowicach 
Śląskich funkcjonuje – a także spółdzielnie 
socjalne, czy odnowione hale włókiennicze, 
których zrewitalizowana przestrzeń stanowi 
punkt przenikania się wielu aktywności różnych 
grup społecznych: mieszkańców, lokalnych 
aktywistów, artystów, urbanistów, twórców, 
rzemieślników, a także dzieci i młodzieży.

Udział w konferencji umożliwił z jednej strony 
ciekawą i owocną wymianę sprawdzonych 
rozwiązań i poglądów na temat innowacyj-
nych działań, mających na celu tworzenie 
przyjaznych i komfortowych przestrzeni miej-
skich, a drugiej strony był znakomitą okazją 
do promocji Siemianowic Śląskich na arenie 
międzynarodowej i budowania ich wizerunku 
jako atrakcyjnego inwestycyjnie „smart city” 
(inteligentne miasto). 

MARTA SZALENIEC

Podążając za zmianami zachodzącymi we 
współczesnym świecie, w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Jana Śniadeckiego, 
uroczyście otwarto nową pracownię ję-

zykową. Powstałe laboratorium językowe 
jest doskonałym narzędziem pozwalającym 
nauczycielom i uczniom wykorzystywać no-
woczesne techniki pracy. Umożliwia również 

organizowanie pracy grupowej, w parach 
i indywidualnej oraz pozwala na szybsze 
rozwijanie kompetencji językowych.

Dyrektor szkoły mgr Agata Krzysztofik 
w obecności całej społeczności placówki 
oraz zaproszonych gości ogłosiła, iż w dniu 
dzisiejszym otwieramy nowoczesną, spe-
cjalistyczną i pierwszą tego typu w naszym 
mieście pracownię językową. Pracowania 
doskonale wpisuje się w ofertę edukacyjną 
I LO, tj. klasy z innowacją dwujęzyczną.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała 
dr Anna Zasada–Chorab, II zastępca prezy-

denta Miasta Siemianowice Śląskie. Wśród 
zaproszonych gości była również naczelnik 
Wydziału Edukacji - Anna Sobieraj.

Po oficjalnym otwarciu pracowni języ-
kowej, Sylwia Zielińska – nauczyciel języka 
angielskiego,  poprowadziła lekcję otwartą, 
podczas której zaprezentowała możliwości 
pracowni oraz tablicy interaktywnej.

Dyrektor  szkoły złożyła na ręce II zastępcy 
prezydenta serdeczne podziękowania za 
wsparcie przy modernizacji szkoły.

IWONA RUTKOWSKA-PĘDZIJSKA

ŚNIADEK MA SPECJALISTYCZNĄ PRACOWNIĘ JĘZYKOWĄ!

fo
t. 

ar
ch

.U
M

fo
t. 

R.
 Ja

ko
kt

oc
hc

e

fo
t. 

W
. M

at
eu

sia
k

fo
t. 

ar
ch

.U
M

MIASTO ZWRACA 50 PROCENT KOSZTÓW REMONTU ELEWACJI
Pod koniec ubiegłego roku siemianowiccy rad-
ny przyjęli, na wniosek prezydenta, uchwałę 
zwalniającą z podatku od nieruchomości tych 
właścicieli budynków mieszkalnych (lub ich 
części), którzy zdecydują się na remont elewacji 
frontowej, lub frontowej z dachem. Zwolnienie, 
o które mogą ubiegać się kamienicznicy przy-
sługuje maksymalnie na okres 5 lat i obejmuje 
50 procent poniesionych kosztów. Aby móc 
uczestniczyć w programie, należy zgromadzić 
wszelkie dokumenty związane z wydatkami 
poniesionymi na prace remontowe, takie jak 
np. malowanie, wykonanie nowego tynku lub 
uzupełnienie brakujących fragmentów tyn-
ków, okładzin, sztukaterii, remont balkonów, 
parapetów, obróbki blacharskie, rynny i rury, 
stolarka okienna i drzwiowa czy remont bądź 
wymiana dachu. 

- Większość, skądinąd bardzo ładnych, XIX-
-XX wiecznych kamienic stoi przy głównych 
drogach, a tym samym zwracają one na siebie 
uwagę przyjezdnych – mówi Jakub Nowak, 
kierownik Biura Obsługi Inwestora siemianowic-
kiego Urzędu Miasta. - Jednak na wielu z nich 
widać ząb czasu, stąd też nasza propozycja 
finansowego udogodnienia. Przecież korzyść 
będzie obopólna: odrestaurowane elewacje 
kamienic ucieszą oko ich właścicieli, a miasto 
jeszcze bardziej zyska na wyglądzie – dodaje.

Istotne jest to, że remont elewacji należy wy-
konać zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
oraz ustawy o ochronie zabytków, w przypadku 
nieruchomości wpisanych do rejestru. W tym 
miejscu należy również wspomnieć, że w projekcie 
renowacji elewacji kamienic mogą uczestniczyć 
te, które wybudowano przed 1945 rokiem.

Remont powinien zostać zakończony w okre-
sie jednego roku od momentu rozpoczęcia 
prac, zaś zwolnienie będzie przysługiwać od 1 
stycznia kolejnego roku. Warunkiem jest oczy-
wiście złożenie w Urzędzie Miasta wszelkich 
niezbędnych dokumentów.

Wszystkich Państwa, którzy są zaintere-
sowani skorzystaniem ze zwolnienia z opłat, 
zapraszamy na spotkania informacyjne, 
które odbędą się w poniedziałki: 11 czerwca 
br. o godz. 18.00 w SCK Zameczek, przy ul. 
Oświęcimskiej  1 oraz 18 czerwca br. o godz. 
18.00 w Urzędzie Miasta, przy ul. Jana Pawła 
II 10 (duża sala). 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie 
Państwo w Referacie Podatków, tel. 32 760 
52 99.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

GOSPODARKA

EDUKACJA
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POMNIK PAMIĘCI BRACI HUTNICZEJ
ODSŁONIĘTY
4 maja br. swoje święto obchodzili hutni-
cy i strażacy, którym patronuje św. Florian. 
Uroczysta msza święta w intencji hutników, 
strażaków i ich rodzin odbyła się pod prze-
wodnictwem dziekana dekanatu ks. Krystiana 
Bujaka oraz proboszcza parafii pw. Św. Anto-
niego Padewskiego w Siemianowicach Śląskich 
ks. Stanisława Mosia. Nabożeństwo uświetniła 
oprawą muzyczną orkiestra dęta pod batutą 
Adama Góreckiego.  

Kolejnym punktem uroczystości był prze-
marsz hutników z kościoła na plac św. Piotra 
Skargi, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie 
Pomnika Przodowników Pracy* został umiej-
scowiony nowy obiekt - Pomnik Pamięci Braci 
Hutniczej i Huty Jedność. Jego odsłonięciu 
przez Rafała Piecha, prezydenta miasta, Adama 
Cebulę, przewodniczącego Rady Miasta, dr. 
inż. Augustyna Pilszaka, byłego dyrektora Huty 
Jedność oraz ks. Krystiana Bujaka, przyglądało 
się blisko stu członków rodzin byłych hutników.

- Cieszę się, że obchody 85-lecia nadania 
praw miejskich, które w 2017 roku rozpoczęli-
śmy wspólnym odsłonięciem zrewitalizowanej 
figury św. Floriana, kończą się teraz poprzez 
odsłonięcie płyty pamiątkowej związanej rów-
nież z Hutą. Już wkrótce nowy właściciel terenu 
po byłym zakładzie może go tak zmienić, że 
nie będzie po nim śladu. Zostanie tylko ta płyta 
marmurowa, która pomoże nam nie zapomnieć 
o tym, że to huta i hutnicy budowali to miasto 
– powiedział Rafał Piech, prezydenta miasta. 
Z kolei przewodniczący RM Adam Cebula na-

wiązał do faktu, że huta to nie był tylko zakład 
pracy ale też miejsce, z którego wypływała 
cała kultura codziennego życia i ludzkich za-
chowań. – Dzięki hucie wielu mieszkańców 
gminy odczuwało więź i wzajemny szacunek, 
które mają miejsce wyłącznie w prawdziwej 
wspólnocie, za co pamiętający ten klimat spo-
łeczny będą zawsze wdzięczni – puentował 
Adam Cebula. Honorowy przedstawiciel braci 

hutniczej dr inż. Augustyn Pilszak podziękował 
prezydentowi miasta i radnym RM, za podtrzy-
mywanie pamięci i tradycji hutniczych pomimo, 
że huty formalnie już nie ma.

Decyzja o utworzenia pomnika została 
uchwalona jednogłośnie przez radnych Rady 
Miasta na wniosek Prezydenta Miasta we 
wrześniu 2017 roku, zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców miasta. Pomnik w trakcie uroczy-
stości Wszystkich Świętych może upamiętniać 

funkcję pracowników, którzy za pracę w hucie 
zapłacili najwyższą ceną.

Poniżej przedstawiamy pełną treść wyrytą  
na płycie marmurowej, umiejscowionej na po-
stumencie wykonanym z odzyskanych - blisko 
dwustuletnich - cegieł, z których kiedyś był 
zbudowany mur okalający Hutę Laura.

SPRAWY SPOŁECZNE

Sandra Jagła z klasy III Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych „CO-
GITO” rokuje by w przyszłości wejść 
do elitarnego świata” najlepszych 
kucharzy w Polsce. Pierwszy krok 
już uczyniła, zdobywając I miej-
sce w Ogólnopolskim Turnieju na 
Najlepszego Ucznia w Zawodzie 
Kucharz, organizowanym w dniach 
23-25 kwietnia przez Zespół Szkół 
Spożywczych w Zabrzu. Sandra 
musiała odpowiedzieć na 30 te-
stowych pytań, co nie sprawiło 
jej najmniejszego problemu. Zaś 
sporządzając pasztet wegeta-
riański, danie z kaczki sous-vide, 
grzybową kaszę z aromatycznymi 

sosami oraz wytrawną gruszkę… 
daleko w tyle zostawiła rywalki ze 
szkół krakowskich, warszawskich 
czy wrocławskich. 
W turnieju udział wzięło 14 finali-
stów eliminacji wojewódzkich z ca-
łego kraju. Oceniano pomysłowość, 
smakowitość, kreatywność, zgod-
ność z tematem oraz poprawność 
wykonania dodatków skrobiowych 
i witaminowych. Olbrzymią wagę 
przywiązywano również do higieny 
i bezpieczeństwa pracy w trakcie 
wykonywania zadań.
Do konkursu Sandra przygotowy-
wała się pod opieką Renaty Olszak-
-Flak.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Przez półtora wieku, w tym miejscu stała wielka huta
 – żywicielka mieszkańców Siemianowic Śląskich,
zakład, dzięki któremu dokonał się rozwój miasta,
powstało wiele obiektów użyteczności publicznej. 

Hutę JEDNOŚĆ wcześniej noszącą imię LAURA,
ośrodek najlepszych hutniczych tradycji,
markę cenioną poza granicami kraju,
unicestwiła transformacja gospodarcza
w latach 90-tych XX wieku, pozostawiając
w bardzo trudnej sytuacji tysiące hutniczych rodzin.

 Była życiem siemianowiczan
– stała się ich cennym wspomnieniem.

 Niniejszą tablicą postawiono, by uczcić pamięć
dwóch wieków ciężkiej pracy Hutników,
za którą niejeden zapłacił najwyższą cenę. 

W 85 – lecie uzyskania przez Gminę praw miejskich,
z woli Mieszkańców, Prezydenta Miasta Rafała Piecha, 
Radnych Rady Miasta VII kadencji

23 czerwca 2017 roku

* Pomnik Przodowników Pracy został odrestaurowany 
bezpłatnie przez lokalne firmy Damian Suliga - SCR Dźwig 
S.A. we współpracy z firmą Kotłomontaż S.A.  

PIOTR KOCHANEK

KACZKA SOUS-VIDE –  
PRZEPUSTKĄ DO WIELKIEJ KARIERY?

Innym „gorącym” nazwiskiem w branży medial-
no-kulinarnej jest Michał Bryś. Siemianowicza-
nin, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Śniadeckiego, znany szerzej jako prowadzący 
VI edycję programu Hell's Kitchen. Piekielna 
kuchnia. Ciekawostką jest to, że Michał Bryś 

ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Zagrał w filmie 

Kazimierza Kutza „Śmierć jak kromka chleba” i wyreżyserował około 
60 teledysków (m.in. „Killer” Elektrycznych Gitar). Obecnie jest 
jurorem programu telewizyjnego BAKE OFF - ALE CIACHO (TVP2) 
oraz współwłaścicielem warszawskiej restauracji L'enfant Terrible.
- W kuchni czuję się jak dziecko w fabryce zabawek, i to nie jak taki 
dzieciak, który przyszedł z wycieczką szkolną i niczego mu nie wolno 
dotknąć. Czuję się raczej jak mały łobuz, który zakradł się tam pod 
osłoną nocy i dokazuje ile wlezie. Gotowanie to dla mnie źródło ni-
czym nieskrępowanej radości. To wolność tworzenia i magia – mówi 
o sobie Michał Bryś.fo
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Profil Zaufany to narzędzie, dzięki któremu można potwier-
dzać swoją tożsamość w internecie. Jest to zbiór informacji 
o użytkowniku, a wprowadzone dane są weryfikowane. Dzia-
ła jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpieczne-
go podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem 
kwalifikowanym. Dzięki niemu każda osoba, która ma Profil 
Zaufany jest wiarygodna i nikt nie może się pod nią podszyć. 

ZACHĘCAMY DO ZAŁOŻENIA PROFILU ZAUFANEGO 
Dane na Profilu Zaufanym są odpowiednio zabezpieczone, aby 
nikt — poza właścicielem — nie miał do nich dostępu i nie mógł 
ich wykorzystywać.

Za pomocą Profilu Zaufanego nie tylko potwierdzimy swoją 
tożsamość, ale również podpiszemy elektroniczne dokumenty 
— na przykład przy składaniu wniosku przez internet, nie trzeba 
go drukować, podpisywać i skanować albo dosyłać go pocztą 
do urzędu. Wystarczy, że podpiszemy go Profilem Zaufanym.

Dzięki Profilowi Zaufanemu można korzystać z setek usług online 
na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) — która umożliwia złożenie wniosku o wydanie do-
wodu osobistego, uzyskanie odpisów aktów, zgłoszenie uro-
dzenia dziecka, rozliczenie podatku, pobranie zaświadczenia 
o niekaralności, 

 Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (PUE ZUS) — która umożliwia umówienie wizyty 
w placówce ZUS, wysłanie wniosków, sprawdzenie swojego 
zwolnienia lekarskiego,

 Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — 
która umożliwia założenie firmy, wznowienie lub zawieszenie 
działalności gospodarczej, uzyskanie danych osób, które pro-
wadzą firmy w Polsce.

Profil Zaufany można założyć:
 bez żadnych opłat, 
 w dowolnym momencie, 
 maksymalnie na okres 3 lat, z możliwością odnowienia,
 przez każdego kto posiada numer PESEL,
 przez internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej 
albo w wybranym Punkcie Potwierdzającym,

Aby uzyskać Profil Zaufany należy:
 zarejestrować konto na epuap.gov.pl lub na pz.gov.pl gdzie 
wraz z założonym kontem zostanie złożony wniosek o po-
twierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP, 

 w terminie 14 dni od wysłania wniosku udać się, z ważnym dowodem 
osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie Punktu 
Potwierdzającego, celem potwierdzenia swojej tożsamości, 

 kiedy użytkownik posiada już konto na platformie ePUAP lecz 
nie ma jeszcze potwierdzonego Profilu Zaufanego, powinien 
zalogować się na swoje konto, a następnie wypełnić oraz 
wysłać „Wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP”.
Zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane 
ePUAP znajdującego się  w Urzędzie Miasta Siemianowice 
Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, pok. nr 7 (na parterze), 
w godzinach pracy Urzędu.

KARINA CHRZANOWSKA

KOLEJNE DOFINANSOWANIA
DO PROJEKTÓW

Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej  
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich) -  
kwota dofinansowania 1,75 mln zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej w zasobie Miasta Siemianowice Ślą-
skie, tj. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy 
ulicy Niepodległości 47 w Siemianowicach Śląskich poprzez:

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - docieplenie dachu 

wraz z wymianą pokrycia dachowego,
- docieplenia stropodachu,
- wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem, 
- montaż budek lęgowych, 
- wzmocnienie ścian warstwowych,
- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. (bez przebudowy 

węzła cieplnego i instalacji c.w.u.),
W ramach kosztów niekwalifikowalnych zostanie wyre-

montowana wentylacja mechaniczna w auli oraz zostanie 
wykonany remont naświetli, kominów, okratowań, schodów, 
podestów i wymiana balustrad

Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków  
do sieciowych nośników ciepła w Siemianowicach Śląskich -
kwota dofinansowania 734 tys. zł

Celem projektu jest ograniczenie ilości wprowadzanych 
do powietrza substancji zanieczyszczających w wyni-
ku ogrzewania lokali mieszkalnych węglem i drewnem 
w piecach kaflowych i transportowych oraz poprawa 
efektywności energetycznej poprzez podłączenie 5 bu-
dynków mieszkalnych do sieci zdalaczynnej i wybudowaniu 
stacji wymienników ciepła w jednym (szóstym) budynku. 
W zakres robót budowlanych wejdą: 

- instalowanie centralnego ogrzewania, 
- instalowanie urządzeń grzewczych.
Projekt wpisuje się w Lokalny Program Rewitalizacji dla 

Siemianowic Śląskich, gdzie jest projektem rdzeniowym.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących 
własnością miasta Siemianowice Śląskie -
kwota dofinansowania 3 mln zł

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 
w 16 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących 
własnością Miasta Siemianowice Śląskie, położonych przy 
ul. Deji, Żwirki i Wigury, Żeromskiego (wydatki niekwal.), 
Michałkowickiej, Wiejskiej oraz Wróblewskiego. Istniejące 
przegrody budynków nie spełniają aktualnie obowiązujących 
wymogów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród, 
w związku z czym przewidziano m.in. docieplenie elewacji 
(do głębokości fundamentów, min. 1m pod poziomem tere-
nu), dachu budynków, oraz dodatkowo docieplenie stropu 
pomiędzy poddaszem nieużytkowym, a lokalami mieszkalnymi. 
Ponadto przewidziano wymianę zużytej stolarki okiennej 
drewnianej na strychach i w piwnicach, drzwi wejściowych 
do budynków, wykonanie nowego pokrycia dachów z papy 
termozgrzewalnej, wymianę oświetlenia na energooszczędne 
oraz izolację pionową ścian fundamentowych do wysokości 
cokołu. Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022.

INWESTYCJE

Łączna wartość projektów 
 wyniesie ponad 

7,2 mln złotych
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WALKA Z ODOREM TRWA NA DOBRE 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA ZMIENIA ZASADY  
DOTACJI DO MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA

SPRAWY SPOŁECZNE

FINANSE

Od ponad 20 lat realizowany jest w naszym 
mieście program walki o czyste, wolne 
od smogu powietrze. Dzięki dotacjom do 
wymiany źródeł ciepła systematycznie ob-
niżamy poziom niskiej emisji – czyli jedną 
z przyczyn powstawania smogu. 

Od 2016 roku obowiązywała w naszym mieście 
uchwała Rady Miasta, pozwalająca udzielić 
wnioskodawcy dofinansowania do ponie-
sionych kosztów w wysokości 50 % jednak 
w kwocie nie większej niż 2800zł. Dotacja była 
przekazywana inwestorowi indywidualnemu na 
zasadach refundacji, czyli na podstawie zło-
żonego wraz z fakturami kosztowymi wniosku 
o przyznanie dotacji po zakończeniu wymiany 

bądź modernizacji. Taki sposób przyznawania 
dotacji został wówczas zaakceptowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową, czyli organ 
nadzorujący w pełni aktywność finansową 
urzędu miasta. 

W 2018 roku prezydent wraz z radnymi 
zwiększyli kwotę dotacji z 2800 zł do 4500 
zł oraz łączną pulę dostępnych na ten cel 
środków z 310 000zł w 2017 r. do 660 000 zł 
w 2018 r. W marcu br. RIO, uznała nową uchwa-
łę radnych RM za wadliwą i nakazała zmienić 
zasady przyznawanych dotacji w taki sposób, 
by umowa o przyznanie dotacji była zawarta 
przed przystąpieniem do realizacji modernizacji 
lub wymiany źródła ciepła. W uzasadnieniu 
RIO powołała się na wyrok naczelnego sądu 

administracyjnego, który uznaje refundację 
kosztów wymiany źródła ciepła poniesionych 
przed datą zawarcia umowy o przyznanie 
dotacji za nieprawidłowy. 

Dla tej części przyszłych wnioskodaw-
ców, którzy planują wymianę pieca węglo-
wego, to dobra wiadomość, bo będą mogli 
otrzymać wyższą dotację. Jednak dla wnio-
skodawców, którzy złożyli wnioski o zwrot 
części poniesionych kosztów, rozstrzy-
gnięcie wydane przez RIO będzie przyjęte  
z oburzeniem. Zostali przez tę decyzję wpro-
wadzeni w dziurę legislacyjną, gdzie z jednej 
strony nie otrzymają dotacji na starych, uchy-
lonych przez RIO zasadach, a jednocześnie nie 
mogą otrzymać dofinansowania na nowych 

zasadach, bo inwestycja już jest wykonana, 
co wykażą daty na fakturach. 

Nowe zasady rozliczenia dotacji mówią 
wprost, że nie będzie można kwalifikować 
kosztów poniesionych przed podpisaniem 
umowy z urzędem. Projekt nowej uchwały, 
z o wiele większymi kwotami dotacji, został 
skierowany przez Prezydenta Miasta pod ob-
rady Rady Miasta na najbliższą sesję, która 
odbędzie się 24.05.2018 r. Uchwała, po podjęciu 
przez radnych,wejdzie w życie po 14 dniach od 
ukazania się Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego. Wszelkich informacji udziela 
Wydział Ochrony Środowiska UM w Siemia-
nowicach Śląskich ul. Michałkowicka 105 pok. 
18  tel 32 7605375.  PIOTR KOCHANEK

Kwietniowy pożar na terenie BM Recykling rozsierdził już wszystkich. 
Nie tylko mieszkańców, prezydenta miasta, urzędników i lokalnych 
przedsiębiorców, ale i całe województwo. Przypomnijmy, że 18 kwiet-
nia br. doszło do kolejnego, trzeciego w ciągu trzech lat, pożaru na 
terenie firmy przetwarzającej odpady przy ulicy Konopnickiej. Czarna 
łuna palących się setek ton śmieci rozprzestrzeniała się z minuty na 
minutę nad miastami znajdującymi się w południowej części naszej 
aglomeracji. Pożar ten po raz kolejny zwrócił uwagę na pilną potrzebę 
przyjęcia skutecznych rozwiązań dotyczących funkcjonowania tego 
typu przedsiębiorstw, ich nadzorowania i ewentualnego wstrzymy-
wania ich działalności przez gospodarzy miast. 

Pierwsza zdecydowana reakcja po zakończeniu akcji gaśniczej 
należała do Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta 
Miasta, którzy na wspólnej konferencji prasowej zapowiedzieli 

wspólne działania lobbujące na rzecz zmian w przepisach prawa 
oraz zwiększenia częstotliwości kontroli przez organy wojewódzkie 
odpowiedzialne za prewencję i bezpieczeństwo środowiskowe. 

Pożar wzbudził też niepokój wielu mieszkańców miast ościen-
nych, dzięki czemu siemianowicki problem z firmą, która na co dzień 
zatruwa nam życie odorem, nie pozostał obojętny wielu redakcjom 
regionalnym a także redaktorom programu UWAGA!!! TVN, którzy 
natychmiast zorganizowali pod siedzibą firmy emisję programu na 
żywo, pokazując całej Polsce, że samorządy bez właściwej ustawy 
antyodorowej i możliwości dokonywania niezapowiedzianych kontroli 
środowiskowych są bezsilne wobec wielu przedsiębiorców. 

Mieszkańcy nie poprzestali jedynie na apelach w trakcie 
programu telewizyjnego. Razem z prezydentem, radnymi oraz 
stowarzyszeniami działającymi w mieście rozpoczęli oficjalną 

zbiórkę podpisów pod petycją do Premiera Rządu RP w sprawie 
przyśpieszenie prac legislacyjnych nad tzw. ustawą antyodorową, 
na którą od blisko 30 lat czekają polskie samorządy. Siemianowicka 
inicjatywa spotkała się z aprobatą i aktywnym zainteresowaniem 
niemal wszystkich miast Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej. Co-
dziennie przybywa gmin, które organizują zbiórki podpisów pod 
petycją. Dotyczy to zarówno miast, które same mają problemy 
podobne do naszych, jak i tych gmin, które nie mając takich firm 
na swoim terenie, chcą się przed nimi ustrzec. Z kolei współpraca 
prezydenta Siemianowic Śląskich z Urzędem Marszałkowskim 
zaowocowała kilka dni temu złożeniem wspólnego pisma do wo-
jewódzkich służb ochrony środowiska z wnioskiem o wstrzymanie 
działalności firmy na terenie naszego miasta.    

PIOTR KOCHANEK

Warszawska Fundacja Instytut Studiów Wschod-
nich wydała Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego w Polsce 2016 r. którego opra-
cowaniem zajęli się naukowcy Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Ranking ten jest 
niczym innym, jak tylko oceną kondycji finan-
sowej poszczególnych samorządów w Polsce. 

Wśród kryteriów merytorycznych zapro-
ponowano zestaw dziesięciu wskaźników do 
oceny tejże kondycji: udział dochodów wła-
snych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki 
operacyjnej do dochodów ogółem, udział wy-
datków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 
obciążenie wydatków bieżących wydatkami 
na wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń, udział środków europejskich w wydatkach 
ogółem (bez poręczeń), relacja zobowiązań do 
dochodów ogółem, obciążenie wydatków bie-
żących kosztami obsługi długu, udział podatku 
dochodowego od osób fizycznych w dochodach 

bieżących, relacja wydatków inwestycyjnych 
do dochodów własnych oraz udział subwencji 
ogólnej  w dochodach ogółem.

W obszernym opracowaniu, 68-tysięczne 
Siemianowice Śląskie, zajęły 31 miejsce wśród 66 
miast na prawach powiatu. Za nami uplasowały 

się m.in. Toruń, Włocławek, czy Jelenia Góra 
(w regionie: Żory, Chorzów, Bytom czy Święto-
chłowice). Niewiele lepszy indeks procentowy 
od Siemianowic Śląskich uzyskały Sosnowiec 
oraz Piekary Śląskie.

Bardzo ciekawie wyglądają wskaźniki zwią-
zane z wydatkami bieżącymi na wynagrodzenia 
i pochodne, które od 2015 roku systematycznie 
maleją (2015 – 45,2%, 2016 – 40,2%, 2017 – 
38,9%). Z kolei jeżeli wziąć pod uwagę udział 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 
to o ile 2015 r. to było 4,6%, to w 2017 r. wynosił 
on już 14,3%.

W badaniu nie uwzględniono elementów jako-
ściowych. Należy bowiem pamiętać, że jednostki 
samorządu terytorialnego funkcjonują w bardzo 
różnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. 
Uwaga ta dotyczy również okresu badawczego – 
poszczególne wskaźniki  w dłuższym okresie mogą 
różnie się kształtować. Biorąc pod uwagę wzrost 
nakładów poniesionych przez miasto na cele in-
westycyjne, rosnący udział środków europejskich 
w wydatkach ogółem, z zainteresowaniem czekamy 
na przyszłoroczny ranking finansowy samorządu 
terytorialnego.        RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SIEMIANOWICE CORAZ WYŻEJ  
W RANKINGACH OGÓLNOPOLSKICH 

Rewitalizacja Parku Hutnik, której I etap rozpoczął się w 2016 roku 
to przykład zaangażowania zarówno wkładu własnego, jak i środków 
unijnych, którego efektem jest olbrzymia - pozytywna - zmiana 
w przestrzeni publicznej.

Petycję antyodorową można podpisać również w internecie 
pod adresem: www.bit.do/petycja-odorowa
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Grzegorz Mól 
Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-
-budżetowej

 
Ad 1) Oczywiście. Jest to dosyć powszechny 

problem w Siemianowicach. Był przedmiotem 
wielu moich spotkań z mieszkańcami, nieustanie 

jest też omawiany na spotkaniach z prezydentem miasta, Rafałem 
Piechem. Dotyczy on także bezpośrednio mnie i mojej rodziny, 
bo mieszkam na oś. Tuwima, gdzie okresowo są wyczuwalne 
nieprzyjemnie zapachy. Choć zdecydowanie problem odoru jest 
najbardziej dotkliwy dla mieszkańców Centrum.

Ad 2) Sprawa jest bardzo złożona. Nieprzyjemne zapachy 
generuje zakład, mieszczący się przy ulicy Konopnickiej. Zasad-
niczym problemem jest prawo, które zezwala na prowadzenie 
działalności przetwórstwa odpadów w tak bliskiej odległości od 
zabudowy mieszkalnej. Nie zmienia to faktu, że zakład został już 
wielokrotnie ukarany przez różne instytucje za powtarzające się 
nieprawidłowości. Czarę goryczy dopełnia sprawa cyklicznych 
pożarów, które nie tylko generują odór, ale stanowią realne za-
grożenie dla mieszkańców.

Ad 3) Rada Miasta to organ stanowiący (uchwałodawczy) 
oraz kontrolny. W ramach tych kompetencji możemy jako radni, 
zmieniać Studium oraz Plan Miejscowego Zagospodarowania Prze-
strzennego. Tak się właśnie dzieje w stosunku do tzw. "Srokowca". 
Przy zmianach planów w innych dzielnicach także eliminujemy 
możliwość powstawania nowych wysypisk, sortowni i innych inwe-
stycji, które mogłyby być uciążliwe dla mieszkańców. Jeśli chodzi 
o kompetencje kontrolne w stosunku do prezydenta, to tutaj także 
jest stale monitorowana sytuacja, nie tylko przeze mnie, ale jak 
sądzę, także przez wszystkich radnych. Wiem, że prezydent Rafał 
Piech korzysta ze wszelkich dostępnych mu środków, aby temat 
odoru rozwiązać. Przykładem takich działań może być cofnięcie 
- po wcześniejszym postępowaniu wyjaśniającym - pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją linii techno-
logicznej do mechanicznego przetwarzania odpadów (ich sorto-
wania), z uwzględnieniem warunków do przetwarzania odpadów.   

TRZY PYTANIA O...
Kontynuujemy cykl „Trzy pytania o...”. 
Tym razem pytamy siemianowickich radnych o to, 
jak – ich zdaniem – wygląda kwestia związana 
z uciążliwościami odorowymi w Siemianowicach 
Śląskich. Bowiem zarówno nas, jak i Państwa,  
interesuje to, jak radni w naszym mieście postrze-
gają rzeczy istotne w codziennym życiu.

Pytając:
1) Czy jako siemianowicki radny,  

spotkał się pan(i) z problemem odoru 
w Siemianowicach Śląskich?

2) Gdzie (w czym), pana(i) zdaniem 
tkwi przyczyna?

3) Co zamierza pan(i) z tym zrobić?

Sprawa zakładu z ul. Konopnickiej jest badana przez prokuraturę. 
W sprawę zostały także zaangażowane władze wojewódzkie. 
W tym miesiącu zostanie wysłany także wniosek do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymanie działalności firmy.  
Od 2019 zaczną również obowiązywać nowe przepisy doty-
czące ewidencji i transportu odpadów (realizacja europejskiej 
dyrektywy 2015/1127), co pozwoli na dokładniejsze kontrole. 
Niezależenie od wszystkiego Siemianowice Śląskie i inne miasta 
regionu organizują zbiórkę podpisów, aby po raz kolejny zaapelować 
o przyspieszenie prac nad tzw."ustawą odorową", która da włoda-
rzom miast narzędzia do skuteczniejszego działania. Osobiście, 
wraz z innymi radnymi i członkami Stowarzyszenia Mieszkańców 
Siemianowic SMS, zbieramy podpisy pod wspomnianym wyżej 
apelem, przy okazji wszelkich publicznych wydarzeń w mieście.  
Nie mam wątpliwości, że prezydent, Rada i mieszkańcy mówią 
w tym temacie jednym głosem, bo jest to problem dla nas wszyst-
kich.

Wojciech Matczak 
radny

Ad 1) Problem odoru w naszym mieście 
znany jest chyba każdemu z nas. Jako radny 

ze sprawą spotkałem się w ubiegłym roku, kiedy 
to razem z kolegami z Siemianowickiego Koła Ruchu Autonomii 
Śląska wystąpiliśmy z pismem do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska  z prośbą o przeprowadzenia wnikliwej kontroli 
na terenie zakładu BM Recykling, w związku z jego uciążliwości 
dla otoczenia. Do tej pory oczekujemy na wyniki kontroli.

Ad 2) Przyczyna tkwi w braku odpowiednich ustaw, które stanowi-
łyby skuteczne narzędzie w walce ze smrodem w naszym mieście 

Ad 3) Osobiście jako radny, wraz z członkami naszego Stowarzy-
szenia, na wszelkie możliwe sposoby będziemy starali włączyć 
się w działanie prezydenta Rafała Piecha, które pozwoli uwolnić 
nasze miasto od śmierdzącego problemu. Jestem też otwarty na 
sugestie mieszkańców i do ich dyspozycji. 

Barbara Patyk-Płuciennik  
radna

Ad 1) Z problemem odoru spotkałam się 
przede wszystkim jako mieszkanka Sie-

mianowic Śląskich już dobrych kilka lat temu. 
Wówczas walczyliśmy wraz z mieszkańcami Pszczelnika, Bań-
gowa i innych dzielnic o zamknięcie składowiska śmieci Landeco, 
Mieszkańcy alarmowali wtedy również, że smrodu gnijących 
śmieci nie da się niczym zwalczyć. Ten problem został roz-
wiązany i pojawił się nowy, a w zasadzie stary, tylko w innym 
miejscu. Obecnie, już jako radna,  zetknęłam się ponownie 
z problemem uciążliwych zapachów, które są czasami  moc-
no  wyczuwalne, szczególnie w dzielnicy Hugo, gdzie pracuję. 

Ad 2) Radni wielokrotnie zwracali się z tym problemem do 
prezydenta miasta, który z kolei zawiadomił Prokuraturę Re-
jonową w Siemianowicach Śląskich, Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach, jak również Sanepid. Insty-

tucje te kontrolowały  zakład i  zezwoliły na dalszą jego pracę. 
Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie bronię zakładu, ale  za-
równo Zarząd Miasta jak i Rada Miasta nie ma kon-
kretnych narzędzi   do walki z tego typu zjawiskami. 
Trudno jest mi się wypowiadać w kwestii przyczyn powsta-
wania i rozprzestrzeniania  się  uciążliwości zapachowych, 
nie jestem fachowcem w tych sprawach, ale z tego co się 
orientuję, problem tkwi w braku  odpowiedniej hali, do skła-
dowań i segregacji odpadów, jak również w  nieodpowiednim 
ich przechowywaniu. Wszyscy słyszeliśmy wypowiedź straża-
ka, że tych śmieci, które płonęły nie powinno tam w ogóle być. 

Ad 3) Rada  Miasta wraz z prezydentem Rafałem Piechem,  już 
podjęła szereg działań uniemożliwiających  w przyszłości umiej-
scowienie się w naszym mieście tego typu firm, poprzez przyjęcie 
odpowiednio przygotowanych  miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. Zainicjowano zbieranie podpisów 
pod petycją do Premiera, by przyspieszono prace nad ustawą 
antyodorową. Gorąco wierzę , że przyniesie to pozytywny efekt, 
ponieważ wielokrotnie przekonaliśmy się, że  obecny rząd słucha 
Polaków. Wierzę również, że odpowiednie przepisy i narzędzia 
zdyscyplinują  firmy  zajmujące się odpadami, by miały na uwa-
dze dobro drugiego człowieka oraz jego podstawowe prawo do 
czystego środowiska, a więc i czystego powietrza.

NOTOWAŁ RAFAŁ  JAKOKTOCHCE

od 2012
 Skargi mieszkańców na uciążliwości zapachowe

2015–2017
 coraz więcej skarg mieszkańców na uciążli-
wości zapachowe

 dwa pożary na terenie zakładu

 Urząd Miasta cyklicznie składa wnioski do Urzędu 
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska i Straży Pożarnej o prze-
prowadzenie kontroli

 Urząd Miasta przeprowadza własne kontrole 
działalności BM Recykling i znajduje szereg 
nieprawidłowości dot. m.in bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, dostępu osób postron-
nych do zakładu, uciążliwość zapachową i nie-
prawidłowe postępowanie z odpadami

2017
 rozpoczynają się prace nad zmianą Studium 
i Planu Miejscowego Zagospodarowania Prze-
strzennego w dzielnicy Srokowiec

Kwiecień 2018 
 Urząd Miasta po obowiązkowym postępowaniu 
wyjaśniającym cofa decyzję na pozwolenie 
prowadzenia sortowni odpadów

 Kolejny pożar na terenie zakładu

 Urząd Marszałkowski po kolejnym pożarze 
zleca przeprowadzenie kontroli
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ROWEREM NA IMPREZY  
DO PARKU PSZCZELNIK PROGRAM IMPREZ

NOWA ODSŁONA PSZCZELNIKA
LINARIUM CZEKA NA DZIECI

Wakacje w mieście zapowiadają się interesu-
jąco, zwłaszcza dla miłośników dwóch kółek. 
W okresie letnim tj. od 1 lipca 2018 r. do 30 
września 2018 r., na terenie Siemianowic Ślą-
skich, ruszy pilotażowy projekt Siemianowicki 
Rower Miejski, w ramach, którego będzie funk-
cjonowała  samoobsługowa wypożyczalnia 
rowerów miejskich z czterema stacjami. 

Proponowane przez Urząd Miasta lokalizacje 
stacji to: 
1. Centrum – Staw Rzęsa lub skwer przy Jana 

Pawła II
2. Michałkowice – parking przy Placu 11 Li-

stopada
3. Osiedle Tuwim – przy ulicy Wróbla
4. Bytków –  przy ulicy Jagiełły na osiedlu Wę-

złowiec

Ostateczne lokalizacje punktów postoju 
rowerów zostaną ustalone po konsultacjach 
z mieszkańcami Siemianowic Śląskich. Do 
dyspozycji mieszkańców zostaną oddane 32 
rowery (po 8 na stację), w tym 2 tandemy, 
1 rower typu cargo oraz 2 rowery dziecięce.

Na stacjach zarejestrujemy, wypożyczymy 
rower, a także go zwrócimy. Z pojazdów będzie 
można korzystać przez siedem dni w tygodniu. 
Pierwsze 15 minut, przy każdorazowym wypo-
życzeniu, będzie bezpłatne, następnie opłata 
za wypożyczenie na czas:

 od 16 do 60 minut wyniesie 1 zł,
 2 h wyniesie 2 zł,
 3 h wyniesie 3 zł,
 4 h i każda następna godzina wyniesie 4 zł.

SIEMIANOWICKI ROWER MIEJSKI –  
W WAKACJE RUSZY WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

Rowery wypożyczymy maksymalnie na 12 
godzin, a czas naliczany będzie od momentu 
pobrania pojazdu ze stacji rowerowej do chwili 
zwrotu na dowolną stację, należącą do systemu 
Siemianowickiego Roweru Miejskiego.

Jeśli projekt SRM przypadnie siemianowicza-
nom do gustu i nie zostaną odnotowane akty 
wandalizmu, wypożyczalnia rowerów zagości 
w naszym mieście na dłużej, co przyczyni się 
do poprawy mobilności miejskiej.

Warto dodać, że w województwie śląskim 
miejskie wypożyczalnie rowerów zostały już 
uruchomione m. in. w Katowicach, Często-
chowie, Gliwicach, Zabrzu, Pszczynie,. Wkrótce   
dostępne będą również w Tychach, Sosnowcu 
i Świętochłowicach.

godz. 11.00  Biegowe Spotkanie z Anią  
godz. 13.00  I Siemianowicki Trójbój Biegowy – bieżnia 
godz. 13.00  Błyskawiczny Turniej Mini Golfa
godz. 13.00 Wspólny Aerobik  – boisko wielofunkcyjne  

  Bartez Dance Fitness
godz. 13.30 Wspólne zajęcia Capoeira –  

  boisko wielofunkcyjne 
  Klub Sportowy Capoeira Siemianowice Śląskie
godz. 14.00 Autka akumulatorowe – boisko wielofunkcyjne

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIĄ
godz. 9.00 Mecz piłki nożnej młodzik młodszy – VI liga 2006 
  MKS „Siemianowiczanka” Siemianowice Śląskie
  – „Bonito” Katowice
godz.13.00  Turniej piłki nożnej w ramach Ligi Żaków 
  Uczniowski Klub Sportowy „Jedność” 
  Siemianowice Śląskie 

W sobotę 28 kwietnia br. odbył się I Siemia-
nowicki Rozruch Rowerów. W ramach imprezy 
zorganizowano rekreacyjny przejazd rowe-
rowy – "sztafety gwiaździstej", nowo otwar-
tymi ścieżkami rowerowymi z metą w Parku 
„Pszczelnik”. Inicjatywa cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem mieszkańców rów-
nież tych najmłodszych. 
W związku z tym już 26 maja br. (sobota), 
o godzinie 11.00, zapraszamy, zwolenników 
aktywnego stylu życia, na kolejną imprezę 
z rowerem w roli głównej czyli "Siemianowicki 
Piknik Rowerowy". 

W programie pikniku zaplanowano szereg 
wydarzeń sportowych, w tym: Biegowe Spo-

tkanie z Anią, rekreacyjny przejazd rowerowy, 
wspólny aerobik, Siemianowicki Trójbój Biegowy 
oraz mecze ligowe drużyn dziecięcych (UKS 
Jedność, MKS Siemianowiczanka). Nie za-
braknie gier i zabaw dla dzieci, waty cukrowej, 
malowania twarzy itp. Zapraszamy.

DAGMARA BRUDEK -SCHULZ

Już w najbliższą sobotę, 19 maja 2018 br., odbędzie się 
uroczyste otwarcie Parku „Pszczelnik”, który zaprezen-
tuje się mieszkańcom Siemianowic Śląskich w nowej 
odsłonie. Co więcej najmłodsi siemianowiczanie będą 
mogli po raz pierwszy wypróbować nowe linarium, któ-
re zostanie otwarte w okolicy placu zabaw. Nie zabrak-
nie również waty cukrowej, malowania twarzy i animacji.  
Dodatkową atrakcją będzie rodzinny festyn w rozrywkowym 
stylu amerykańskim, który rozpocznie się o godzinie 11.00 przy 
Kompleksie Sportowym „Pszczelnik” (ul. Park Pszczelnik 3). 
W programie festynu przygotowano szereg atrakcji sporto-
wych i artystycznych oraz masę niespodzianek dla całych 
rodzin. Wśród nich znajdziemy m.in. zawody strongmenów, 
którzy zademonstrują swoje umiejętności podczas I edycji 
Międzynarodowych Zmagań Zawodowych Strongmenów, 
rozgrywki futbolu amerykańskiego, gdzie w rolę mistrza 
ceremonii meczu futbolu amerykańskiego wcieli się Prezy-

dent Siemianowic Śląskich Rafał 
Piech, który w samo południe 
tradycyjnym rzutem mo-
netą otworzy zmagania 
drużyn Silesia Rebels 
i Kraków Kings. W dalszej 
kolejności zagrają dru-
żyny Panthers Wrocław 
– Trutnov Rangers. A oby-
dwa mecze uświetnią występy 
cheerleaderek Ergo Śląsk Cheer-
leaders. Podczas imprezy rozbrzmiewać 
będą wesołe i skoczne dźwięki najpopularniejszego gatunku 
muzyki w USA – country. Zapraszamy na wyjątkową zabawę 
w świetnej atmosferze. Wstęp wolny.

DAGMARA BRUDEK -SCHULZ

26 
MAJA

19 
MAJA
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SPRAWY SPOŁECZNE

SPRAWY SPOŁECZNE

24 kwietnia br. próbowali na to pytanie odpo-
wiedzieć uczniowie z I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach 
Śląskich, którzy wraz z gimnazjalistami uczest-
niczyli w warsztatach Dzień z Prawem – prawo 
karne straszy czy ostrzega? Imprezę zorga-
nizowano w ramach trójstronnej współpracy 
pomiędzy Urzędem Miasta Siemianowice Ślą-
skie, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Śląskiego 
a „Śniadekiem”.

Warsztaty, które otwarła Agata Krzysztofik, 
dyrektor I LO, podzielone zostały na trzy etapy: 
pierwszy, prowadzony wspólnie przez dr hab. 
prof. Olgę Sitarz, kierownik Katedry Prawa 
Karnego i Kryminologii oraz Dominikę Bek, pra-
cownika tejże katedry, miał za zadanie zachęcić 
młodych ludzi do kreatywnego przebrnięcia 
przez zawiłe ścieżki prawniczej logiki. 

- Musieliśmy m.in. odpowiedzieć na pytanie 
czy słynne medialnie zabicie człowieka, któ-
ry terroryzował wieś i na którym bezsilni, bo 

CZY KAŻDE ZABÓJSTWO 
JEST PRZESTĘPSTWEM?

pozbawieni pomocy służb, mieszkańcy doko-
nali samosądu jest przestępstwem – mówiła 
15-letnia Ola.

Uczniowie poznawali niuanse związane 
z prawem karnym. M.in. dowiedzieli się na czym 
polega różnica pomiędzy obroną konieczną a… 
samoobroną. Kiedy i jakich środków można użyć 
by nie wpaść w prawnicze kłopoty.

Następnie dr hab. prof. Olga Sitarz poprowa-
dziła wykład pt. „Czy każda zbrodnia powinna 
być ukarana? 

Zgromadzeni w sali widowiskowej Siemia-
nowickiego Centrum Kultury Park Tradycji 
zaproszeni goście, wśród których nie zabra-
kło m.in.: Anny Zasad-Chorab, II zastępcy 
prezydenta miasta, bryg. Rafała Świerczka, 
komendanta Państwowej Straży Pożarnej 
w Siemianowicach Śląskich, Anny Sobieraj, 
naczelnik Wydziału Edukacji czy Katarzyny 
May, przewodniczącej II Wydziału Karnego 
Sądu Rejonowego w Siemianowicach Ślą-
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skich, mogli również posłuchać co ciekawego 
do powiedzenia w kontekście prawniczych 
dylematów miał dr Arkadiusz Ludwiczek, ad-
wokat, wieloletni wykładowca uniwersytecki, 
autor licznych publikacji naukowych, znany 
również z tego, iż był obrońcą Katarzyny W., 
matki Madzi z Sosnowca. 

- Był to pierwszy „Dzień z Prawem” przygo-
towany przez społeczność „Śniadeka” - mówiła 
Agata Krzysztofik. - Mamy nadzieję, że wyda-
rzenie to na stałe wpisze się w tradycję naszej 
szkoły i w przyszłym roku ponownie w Parku 
Tradycji będziemy rozmawiali o prawie w tak 
ciekawy sposób – dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
BEZPIECZEŃSTWO

DZIELNICOWI W NASZYM MIEŚCIE

Rejon działania (numer 3) to ulice: Staszica (nr parzyste), Jana 
Pawła II nr od 1 do 13, Krasińskiego, Śląska nr od 1 do 33 i od 2 do 
34, Śniadeckiego, Św. Barbary, 1-go Maja, Fitznerów, Komuny  
Paryskiej od nr 7 do 57 i od nr 6 do 28, Śmiłowskiego, Wyspiańskiego, 
Myśliwiecka, Obwodowa, Rondo „Maciej”, SP nr 6 ul. 1-go Maja 16, 
ZSS ul. Myśliwiecka 6, P.O.D. „Zorza”, P.O.D. „Pokój”.
Kontakt do dzielnicowego asp. Radosława Motybla:
tel.kom. 727032601, 
email:dzielnicowy.siemianowice.3@siemianowice.ka.policja.gov.pl

Rejon działania (numer 4) to ulice: Powstańców, Komuny 
Paryskiej 1-5 i 2-4, Boczna, Poprzeczna, Pszczelnicza, Mic-
kiewicza, Cmentarna, Piaskowa, Brzozowa, Słowackiego, Kiliń-
skiego, Kolejowa, Mysłowicka, Sadzawki, Stary Czekaj, Żwirowa,  
SP nr 11 ul. Słowackiego 5 , P.O.D. „Słowik”, P.O.D. „Kukułka”, 
P.O.D. „Kwiat Jabłoni”.
Kontakt do dzielnicowego mł. asp. Marcina Nowaka:
tel.kom. 727032597,
email:dzielnicowy.siemianowice.4@siemianowice.ka.policja.gov.pl

Rejon działania (numer 5) to ulice : Dworcowa, Moniuszki,  
Szeflera, Piastowska, Matejki, Fabryczna, Głowackiego, Stalma-
cha, Srokowiecka, Rydla, Plebiscytowa, Chemiczna, Konopnickiej, 
Budowlana, Stara Katowicka, Składowa, ZSTU ul. Matejki 5, 
P.O.D. „Laura”, P.O.D. „Jaśmin”, P.O.D. „Nadzieja”.
Kontakt do dzielnicowego sierż. Kamila Koziara:
tel.kom. 727032588
email:dzielnicowy.siemianowice.5@siemianowice.ka.policja.gov.pl

OPR. RAFAŁ JAKOKTOCHCE

asp.  
Radosław Motybel
rejon nr 3

mł. asp.
Marcin Nowak
rejon nr 4

 sierż. 
Kamil Koziara 
rejon nr 5

POSPRZĄTALIŚMY LASEK BYTKOWSKI
23 kwietnia odbyła się kolejna edycja sprzątania 
Lasku Bytkowskiego. Tym razem uczestnikom 
akcji udało się zebrać około pół tony odpadów, 
które zanieczyszczały lasek – oznacza to, że za-
śmiecenie lasku zmniejszyło się w porównaniu do 
poprzedniej akcji (sprzed 3 lat). Mamy nadzieję, 
że w przyszłości nastanie czas kiedy tego typu 
akcje nie będą potrzebne.

W akcję włączyli się okoliczni mieszkańcy, 
uczniowie pobliskich szkół. Pojawiła się również 
liczna reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarej.
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Specjalne podziękowania dla firmy Rosomak 
S.A., Aqua-Sprint Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia 
Mieszkańców Siemianowic „SMS” za przygoto-
wanie dla uczestników sobotniej akcji ciepłego 
posiłku w postaci pysznej grochówki, wody do 
picia oraz słodkich przekąsek. Szczególne po-
dziękowania należą się również firmie MPGKiM 
Sp. z o.o. za wyposażenie uczestników w worki, 
rękawiczki itp. oraz zorganizowanie odbioru ze-
branych odpadów.

AGATA STRYHA
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ZDROWIE

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa 
Psychiatrycznego po odejściu na eme-
ryturę jego długoletniego dyrektora, ma 
nowego szefa. Od 25 kwietnia jest nim 
dr nauk medycznych Agnieszka Prymus. 
Nowa dyrektor jest absolwentką  wydziału 
lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej.
Za działalność naukową była wielokrotnie 
nagradzana przez prestiżowe towarzystwa 
naukowe. Jej  prace prezentowano na wielu 
międzynarodowych kongresach oraz warsz-
tatach, a także publikowano w poważnych, 
naukowych wydawnictwach. Pani dyrektor 
jest członkiem m.in.: European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP), Europe-
an Psychiatric Association (EPA), American 
Sleep Association (ASA) oraz European Hun-
tington's Disease Network (EHDN).

NOWA DYREKTOR  
ZWIĘKSZY DOSTĘPNOŚĆ PLACÓWKI

 JUBILEUSZ MATEJKI PEŁEN NIESPODZIANEK

- Pani dyrektor, temat psychiatrii środowi-
skowej - w odróżnieniu od ciągle dominującej 
azylowej, polegającej na izolowaniu chorych 
psychicznie - wybrzmiewa coraz donośniej-
szym głosem. Ten trend nadaje większe zna-
czenie w walce o zdrowie psychiczne ośrodkom 
otwartym - jak zamierza Pani dostosowywać 
siemianowicki ośrodek do tej trudnej i po-
trzebnej roli przejmowania głównego ciężaru 
leczenia? – zapytałam dr Agnieszkę Prymus.

- Sposób patrzenia na psychiatrię w jej hi-
storii bardzo się zmieniał i nadal jest niezwykle 
dynamiczny. My psychiatrzy chcemy i próbu-
jemy zmieniać po pierwsze wizerunek chorych 
psychicznie, ale też, spojrzenie na całą psy-
chiatrię. Izolacja chorych psychicznie nie była 
rzeczą dobrą, ale momentami była konieczna, 
tym bardziej, że nie było skutecznych metod 
leczenia, nie znaliśmy patogenezy. Teraz wiemy 

W czwartek (12.04) mszą św. w kościele pw. NMP Wspomożenia 
Wiernych, społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Matejki w Siemianowicach Śląskich uroczyście zainaugurowała 
obchody swojego jubileuszu. Po nabożeństwie zaproszeni 
goście, wśród których znaleźli się m.in.: Anna Zasada-Chorab, 
II zastępca prezydenta miasta, Andrzej Gościniak, radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Bożena Szarama, dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Bytomiu, Adam Cebula, przewodniczący 
RM Siemianowic Śląskich, Tomasz Pietrzykowski, preorektor UŚ 
ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Krzysztof Szaflarski, 
rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 
Elżbieta Grochowska-Niedworok, dziekan Wydziału Zdrowia 
Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Mał-
gorzata Buyko, kustosz Domu Jana Matejki w Krakowie, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie, 
przeszli do Siemianowickiego Centrum Kultury Park Tradycji, 
gdzie wzięli udział w uroczystej gali.

Pośród flag wprowadzonych przez uczniowski poczet sztan-
darowy, kilkoma słowami – tytułem wstępu – zaproszonych 
gości powitała Katarzyna Sztyler, dyrektor II LO.  

Punktów podkreślających doniosłość uroczystości było wiele. 
Na zaakcentowanie zasługuje jednak przyznanie szkole Złotej 
Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz 
dekoracja sztandaru przez radnego Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Andrzeja Gościniaka. Dla wielu, elementem zaskoczenia, 
było wręczenie, przy dźwiękach nieoficjalnego hymnu szkoły, 
statuetek Honorowych Matejkowiczów dla osób szczególnie 
związanych z „Mateją”. Udekorowani zostali Ci, którzy od lat 
wspierają szkołę w działaniach na wielu płaszczyznach.

- II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki wpisało się 
w historię miasta dzięki niezwykłym ludziom, którzy w nim 
pracowali i w nim się uczyli – mówiła Anna Zasada-Chorab.

Część artystyczna – nieodłączna przy takich okazjach – to 
przypomnienie historii liceum, możliwość powrotu do prze-

coraz więcej, możemy szybciej i skuteczniej 
leczyć naszych pacjentów, więc rehabilitacja 
i szybki powrót do społeczeństwa jest rze-
czą jak najbardziej pożądaną. Z drugiej jednak 
strony, mamy do czynienia z coraz to większą 
liczbą potrzebujących pomocy psychiatrów, 
psychologów, psychoterapeutów. Wg WHO 
zaburzenia depresyjne za parę lat będą drugą 
jednostką chorobową po chorobach układu ser-
cowo-naczyniowego. Obecnie żyjemy w bardzo 
nieprzyjaznym „środowisku”. Chyba nie ma 
nikogo, kto nie doświadczałby chronicznego 
przewlekłego stresu (bo w pracy jest nacisk, 
życie rodzinne nie układa się za dobrze, dzieci 
wchodzą w okres dojrzewania, i jeszcze ko-
lejną ratę trzeba zapłacić). Ten rodzaj stresu, 
jest niezwykle szkodliwy dla naszego mózgu. 
Dodatkowo dobrostan psychiczny nie tylko 
odbija się na naszym samopoczuciu, ale ma 

też poważne konsekwencje zdrowotne. Może 
wskazywać, przyczyniać się, bądź przyspie-
szać rozwój chorób cywilizacyjnych jak: zawał 
serca, udar, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
choroby neurologiczne. Kolejną grupą zaburzeń 
są zaburzenia snu, na które cierpi co trzecia 
osoba. W związku z narastającymi potrzebami 
w zakresie zdrowia psychicznego, chciałabym 
ułatwić dostęp do naszej placówki poprzez 
zwiększenie liczby personelu. Dzięki temu 
więcej gabinetów będzie czynnych w godzinach 
popołudniowych i wizyty u nas łatwiej będzie 
pogodzić pacjentom z pracą zawodową. To, co 
bardzo leży mi na sercu, to promocja zdrowia 
psychicznego - psychoedukacja, warszta-
ty, będę więc dążyć do tworzenia pracowni 
badań i rehabilitacji procesów poznawczych, 
do wdrożenia nowoczesnych technik badań, 
np. snu. Tak, że proszę trzymać kciuki.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

szłości za pomocą starych fotografii. Uświetniona została 
występami wokalno-recytatorsko-tanecznymi. Zwieńczeniem 
uroczystości był słodki poczęstunek okazjonalnym tortem.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

EDUKACJA

BUDŻET OBYWATELSKI - 
OGŁOSZENIE PROJEKTÓW

SPRAWY SPOŁECZNE

Zakończył się drugi etap Budżetu obywatelskiego 2019. 
Obok przedstawiamy krótkie podsumowanie. Ze szczegó-
łami mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej  
www.bo.siemianowice.pl bądź  w specjalnym wydaniu gazety 
Głos Miasta, która trafi do Waszych rąk w przyszłym tygodniu.

Przypominamy, że na projekty będzie można głosować 
w dniach od 28 maja do 10 czerwca na stronie internetowej 
www.bo.siemianowice.pl

61 42 36 4 2
PROJEKTY 

ZGŁOSZONE
PROJEKTY PODDANE 
POD GŁOSOWANIE

LOKALNE OGÓLNOMIEJSKIE MŁODZIEŻOWY  
BUDŻET OBYWATELSKI 
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KULTURA

Ktoś powiedział, że Krystian Hadasz był elementem siemia-
nowickiego krajobrazu. Rzeczywiście - myślę. Nie jeden raz, 
kiedy kierowałam wzrok za okno, zdarzało mi się widzieć 
jego charakterystyczną postać, przemierzającą rynek. 
Objuczony zawieszoną na ramieniu, wypełnioną do granic 
możliwości, torbą, z rozwianymi połami marynarki, albo 
płaszcza, nie wyglądał ani na dyrektora, ani na poetę. To 
właśnie był jego styl - być, a nie wyglądać na. Jego rozległa 
wiedza, nie rozparła się na miejscu skromności, lecz nie 
gwiazdorząc, nieśmiało zajęła miejsce obok.

 
Jarosław Bednarz, plastyk Muzeum Miejskiego: To był szef tylko 
z nazwy. Był przyjacielem. W muzeum nie panowała atmosfera 
napięcia, ale my staraliśmy się spełniać  oczekiwania Krystiana, 
bo zawodząc go, czulibyśmy się po prostu głupio. Stanowiliśmy 
rodzinę. Każdy więc miał je dwie - jedną w domu, drugą - w mu-
zeum, choć tak naprawdę, to obie łączyły się w wielką, jedną, co 
niezwykle sprzyjało współpracy. Krystianowi bardzo zależało na 
żywym muzeum, stworzył więc z niego enklawę artystów. Zarówno 
tych dyplomowanych, jak i amatorów, których traktował z ogrom-
nym szacunkiem. Starał się być dla każdego bardzo pomocnym.

Wojciech Grzyb, etnograf Muzeum Miejskiego: Krystian zawsze 
interesował się problemami pracowników, a poznawszy je, natych-
miast angażował się w pomoc. Dla każdego znajdował czas, i to 
zaraz. Jedynie kiedy pisał relację z muzealnych wydarzeń, prosił, 
żeby pozwolić mu na chwilę zwłoki, ale po kilkunastu minutach 
już był gotów wysłuchać. Miał wielkie pokłady empatii, i to dla 
każdego. Był otwarty na ludzi i na koncepcje. Nie zdarzało się, aby 
czyjś pomysł zbył stwierdzeniem: „nie będziemy o tym rozmawiać”, 
albo „nie będziemy tego robić”. Przy nim i my staraliśmy się być 
otwarci- przy nim nie dało się być innym. 

Prof. Dariusz Gajewski, wykładowca ASP w Katowicach: Krystian 
był świetnym organizatorem i człowiekiem dysponującym szeroką 
wiedzą. Uczynił z Muzeum Miejskiego ważne miejsce. Stworzo-
na przez niego Galeria „Po Schodach” gościła wiele, ciekawych 
wystaw, a Galeria „Piwnica” stała się przestrzenią, umożliwiającą 
realizację pomysłów studentom ASP. Noce w Muzeum, w rękach 
Krystiana, zyskały swoisty, interdyscyplinarny charakter przenikania 
się różnych sztuk. Będąc sam kreatywny, z ufnością przyjmował 
też pomysły innych. Mieliśmy jeszcze  wiele planów – Muzeum, 
które przyciągało nie tylko siemianowickich artystów, lecz również 
twórców z innych miast, miało się też otworzyć na współpracę 
ze środowiskiem plastycznym Ostrawy. 

Krystian miał duże poczucie humoru – kto go nie znał mógł 
pomyśleć, że bywa mrukowaty, ale to nie to- on był zamyślony.

Adam Bul, muzyk: Był moim nauczycielem w chorzowskiej 
szkole muzycznej. Wśród uczniów cieszył się wielkim sza-
cunkiem. Był inny - słuchał innych. Do nauczania podchodził 
niestereotypowo, przez co jego zajęcia były niezwykle inte-
resujące. Prowadził z nami dyskusje filozoficzne o naturze 
piękna. Razem słuchaliśmy nie tylko muzyki klasycznej, ale 
i punka, czy muzyki filmowej. Kiedyś znaleźliśmy w gazecie 
jakiś jego wiersz, którego w ogóle nie rozumieliśmy. Byliśmy 
bardzo młodzi, mało doświadczyliśmy, nie mieliśmy jeszcze 
dostatecznej wiedzy – a jego poetycka twórczość jest bardzo 
intelektualna, pełna odniesień.  On, niezrażony,  zdanie po zdaniu 

wyjaśniał nam ów wiersz i wtedy utwór nabrał innego smaku. 
Krystian był człowiekiem przez duże „C”. Dbał o tych, których 
znał. Mój pierwszy solowy koncert odbył się w Muzeum. Dawny 
nauczyciel, będąc nadal mentorem, został moim przyjacielem.

Adam Rybak, muzyk: Bardzo we mnie wierzył, zawsze mi kibi-
cował, wspierał. Jako mój instruktor muzyki w „Jordanie” z wielką 
starannością obserwował mój rozwój i kierował nim. To dzięki 
niemu trafiłem do świata jazzu i porzuciłem koszykówkę. To on, 
widząc, że muzyka znaczy dla mnie więcej, niż hobby, uświadomił 
mi konieczność dokonania wyboru. Miał na mnie wielki wpływ. Był 
bardzo dobrym człowiekiem.

Agnieszka Michulec, wicedyrektor MDK” Jordan”: To był nie-
zwykle ciepły, otwarty, skromny, nie skupiony na sobie, szczery 
człowiek. Znakomite wykształcenie nie separowało go od innych. 
Każdego pozdrowił, dla każdego miał dobre słowo. Uczniowie 
darzyli go ogromną sympatią. Swoją dobrocią obejmował też 
naszych mniejszych braci - z szacunku do nich był wegetarianinem.

Jarosław Engler, poeta: Miał kryształowe serce. Zawsze można 
było na niego liczyć. Moje pierwsze tomiki poetyckie powstały za 
jego serdeczną namową, a jeden z nich nawet przy jego udziale, 
jako wydawcy. Krystian wspierał zresztą także innych poetów, 
malarzy, muzyków. Siemianowicki bard Eugeniusz Szwarcer  
nazywał go „tatą artystów”.

O Krystianie Hadaszu, od 19 kwietnia, z ciężkim sercem  mu-
simy mówić „był”. Był - niemal od pierwszych chwil dyrektorem 
Muzeum Miejskiego, był - muzykologiem i muzeologiem, był - 
instruktorem muzycznym w MDK im. dr. H. Jordana, był - poetą, 
o którego twórczości znany, krakowski krytyk i znakomity poeta 
Krzysztof Lisowski napisał: „To przykład ważnej i poważnej poezji 
obywatelskiej. Próba głosu ciekawsza od wielu realizacji bardziej 
znanych poetów z generacji Hadasza”.

Jest taki jego wiersz, w którym mały wówczas synek poety, 
patrząc na huśtawkę  jeszcze rozkołysaną, gdyż co dopiero z niej 
zszedł, mówi tacie, że teraz tam huśta się Pan Bóg. Od 19 kwietnia 
ciągle przypomina mi się ten wiersz i ta rozkołysana huśtawka 
i myślę sobie, że teraz huśta się tam pan Krystian...

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

„TATA ARTYSTÓW”-
  WSPOMNIENIE
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- wernisaż wystawy plastycznej Stanisława Świątkowskiego w Galerii „Po Schodach”,
- koncert Józefa Skrzeka,
- otwarcie wystawy poświęconej pamięci Dyrektora  Krystiana Hadasza  w Galerii 

Multimedialnej „Piwnica”
- pokaz wirtualny pt. „ Improwizacja – wiersze Krystiana Hadasza w wirtualnej 

rzeczywistości” w wykonaniu Filipa Gajewskiego i Jakuba Ciały z Pracowni  
Intermediów i Technik Cyfrowych z katowickiej ASP, 

- poetycko - muzyczna Noc Majowa ku pamięci Dyrektora  Krystiana Hadasza:  
prezentacja wierszy siemianowickich poetów oraz zaproszonych Gości, koncert 
poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu „Kilka słów”, recital Oliwii Kobuszewskiej–
Engler wraz z Bohdanem Wantułą oraz recital gitarowy Adama Bula, 

- dyskusja z udziałem pracowników merytorycznych Muzeum Miejskiego,  
o nowych trendach w światowym i polskim muzealnictwie.

 Zwiedzanie wystaw stałych i zmiennych.

NOC MUZEÓW
Muzeum Miejskie zaprasza na kolejną 
Noc Muzeów, która odbędzie się z so-
boty na niedzielę 19/20 maja. Początek 
o godz.19.30. Tegoroczny program te-
matycznie wiązał się będzie z postacią 
niedawno zmarłego dyrektora Krystiana 
Hadasza, m.in. zobaczymy w wykonaniu 
młodych artystów pokaz wirtualny jego 
wierszy. Odbędzie się też m.in koncert 
Józefa Skrzeka oraz  recital gitarowy 
Adama Bula i recital Oliwii Kobuszew-
skiej-Engler wraz z Bohdanem Wantułą.

(ERW)

PROGRAM NOCY MUZEÓW W MUZEUM MIEJSKIM  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  
19.05/ 20.05 (SOBOTA/ NIEDZIELA) – 
OD GODZ. 19.30  DO OK GODZ.1.00  
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SPORT

Jubileuszowy XXV Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego, 
który w sobotę (21.04) odbył się tradycyjnie na trasie 
pomiędzy pomnikami patrona imprezy z Katowic do Sie-
mianowic Śląskich, zgromadził na starcie rekordową liczbę 
uczestników. Dziesięciokilometrowy dystans, w słońcu 
i upale, postanowiło przebiec niemal 1400 uczestników.

Najszybszy podczas tegorocznej edycji biegu, którego orga-
nizatorem jest siemianowicki MOSiR „Pszczelnik”, katowicki 
MOSiR oraz siemianowicki i katowicki urzędy miasta, okazał 
się Ukrainiec Iveruk Mykhaylo, który do Siemianowic Śląskich, 
pod pomnik Wojciecha Korfantego dotarł po 32 minutach i 35 
sekundach. Wśród kobiet najszybciej na metę dotarła Sylwia 
Ślęzak z Częstochowy (36.55). Wśród biegnących był również... 
prezydent naszego miasta Rafał Piech, który na metę dotarł 
po godzinie i 1 minucie !

- Po przebiegnięciu całego dystansu mam jeszcze większy 
szacunek dla każdego uczestnika i gratuluję wszystkim, którzy 
dotarli do mety. Wydaje się, że to tylko 10 kilometrów, ale wbrew 

pozorom trasa jest dosyć trudna, a pogoda – mimo że piękna 
– nie pomagała, zwłaszcza z powodu wysokiej temperatury. 
Jestem pełen podziwu dla zawodniczek i zawodników, którzy 
rywalizowali o czołowe lokaty w poszczególnych kategoriach. 
– Czas nieco powyżej 32 minut jest dla takiego amatora biegów 
jak ja czasem niemal kosmicznym – podsumował z humorem 
prezydent Piech sobotni bieg tuż po przekroczeniu mety.

Każdy kto dotarł na metę, otrzymał pamiątkowy medal, 
a także ciepły posiłek. Najlepsze zawodniczki i nalepszych 
zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych 
uhonorowano przy pomniku Wojciecha Korfantego w Siemia-
nowicach Śląskich. Wręczenia nagród i dyplomów dokonał 
prezydent Rafał Piech, wiceprezdent Katowic Waldemar 
Bojarun, naczelnik wydziału kultury i sportu siemianowic-
kiego Urzędu Miasta – Małgorzata Pichen oraz kierownik 
referatu sportu w wydziale edukacji i sportu katowickiego 
Urzędu Miasta - Iwona Szreter-Kulisz.

Warto również wspomnieć, że na siemianowickim odcinku 
tegorocznego Biegu Korfantego na uczestników czekały liczne 
niespodzianki i atrakcje – dodatkowy punkt z wodą oraz go-

rący doping na 8. kilometrze zorganizowała młodzież z ZSTiO 
„Meritum”, natomiast na rondzie „Siemion”, a więc niespełna 
1,5 kilometra przed metą członkowie Fundacji „Hajer Level” 
zagrzewali zawodniczki i zawodników muzycznym dopingiem 
oraz wybijanym rytmem, dając im zastrzyk adrenaliny i energii 
na końcówkę biegu. Organizatorzy dziękowali również wolon-
tariuszom, w tym młodzieży z siemianowickiego Zespołu Szkół 
nr 2, którzy pomogli w zabezpieczeniu trasy biegu na terenie 
Siemianowic Śląskich.

Na mecie z kolei wolontariusze Fundacji Piastun Wyrównywa-
nie Szans zbierali datki na leczenie i rehabilitację siemianowi-
czanki – Aleksandry Smerczek, która – przypomnijmy – przez 
lata sama była wolontariuszem zabezpieczajacym trasę m.in. 
poprzednich edycji Biegu Korfantego. W sumie wolontariuszom 
fundacji udało się zebrać ponad 550 złotych!

KRZYSZTOF NOS

Wydział Kultury i Sportu informuje, że dnia 7 maja 2018 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 3310/2018, ogłoszony został 
konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, w drugim półroczu 2018 roku, wraz 
z udzieleniem dotacji na jego realizację. 

Nazwa zadania, na które można składać oferty „Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w różnych sportach, 
na poszczególnych szczeblach rozgrywek, prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe, w drugim półroczu 2018 roku”.

Termin składania ofert: 30 maja 2018 r.
Kwota przeznaczona w konkursie na to zadanie: 380 000,00 zł
Szczegóły: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/031/001/001/004 
Wydział Kultury i Sportu serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w za-

kresie upowszechniania kultury fizycznej, na konsultacje w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków (ofert) w konkursach 
na dotacje realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej. 

Konsultacje odbędą się w poniedziałek, 21 maja 2018 r. w godz. 15.00-17.00, w Wydziale Kultury i Sportu UM (Willa Fitznera, 
ul. Fitznerów 3).

Wszystkich zainteresowanych bardzo prosimy o telefonicznie potwierdzenie przybycia (32 765 62 90) oraz przygotowanie 
szczegółowych, konkretnych pytań w zakresie własnych ofert.  

(SON)

KONKURS NA DOTACJE W SPORCIE
NA II PÓŁROCZE 2018 ROKU OGŁOSZONY !

JUBILEUSZ Z REKORDEM 
FREKWENCJI

Rafał Piech jako pierwszy urzędujący prezydent 
miast - organizatorów, w 25-letniej historii 
imprezy, przebiegł trasę Biegu Korfantego



16 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Od 18 maja 2018r. rozpoczęty zostanie nabór  na rok szkolny 2018/2019 do I klasy 
Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. Św. Jana Pawła II kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń. 
Na mocy trójstronnej umowy zawartej 14.02.2018 roku pomiędzy firmą Adient Seating Poland, Branżową Szkołą 
I stopnia nr 2 im. Św Jana Pawła II oraz Prezydentem Miasta Siemianowice Śląskie powstała klasa patronacka, 
której przyszli uczniowie będą zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe na terenie fabryki oraz zostaną 
objęci atrakcyjnym programem stypendialnym. 
Uczniowie szkoły mogą liczyć na gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do szkoły, przy ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śl.  
oraz zachęcamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej szkoły: www.zsoiz.szkolnastrona.pl


