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GOSPODARKA
W świecie biznesu krąży obiegowa 
opinia, że gdyby tak zaczynać jeszcze 
raz, od nowa - to najlepiej w branży 
„śmieciowej”, bo ceny zawsze będą 
rosnąć – a co nas czeka w Siemiano-
wicach Śląskich?

CZYTAJ NA STRONIE 4

SPRAWY SPOŁECZNE
Ogród społeczny – zanim mieszkańcy 
będą mogli smakować wyhodowa-
nego przez siebie pomidorka, trzeba 
było przeprowadzić wiele rozmów, 
dokonać wielu ustaleń ze Spółdziel-
nią i sponsorami. O tym, co dzieje się 
wokół Ogrodu
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GOSPODARKA
Stawy Brysiowe z przyległym Parkiem 
Bytkowskim otrzymają dofinansowa-
nie na ochronę różnorodności biolo-
gicznej. Projekt będzie realizowany 
do końca czerwca 2018 roku.
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KULTURA
Ogrodnik, pani menedżer  - kto jesz-
cze przywdziewa mundur Ochotni-
czej Straży Pożarnej? O tym, a także 
kilka innych informacji na temat ob-
chodzącej w bieżącym roku 140-lecie 
siemianowickiej OSP
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SPORT
O siemianowiczance, która wystartuje 
z orzełkiem na piersiach w Rio oraz o tym, 
jak nasi hokeiści na trawie zmagają się 
w walce o pozostanie w ekstraklasie
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XXXIV Dni Siemianowic Śląskich za nami. To 
był naprawdę wyjątkowy czas niezliczonej 
ilości wydarzeń artystycznych, kulturalnych 
i sportowych. 

 Pogoda dopisała, program był atrakcyjny 
i różnorodny. Podczas wszystkich imprez łącznie 
w święcie miasta, według szacunków, wzięło 
udział ponad 25.000 osób. Program był two-
rzony z myślą o różnych grupach mieszkańców 
naszego miasta. Nie sposób było skorzystać ze 
wszystkich atrakcji. Staraliśmy się, aby nieza-
leżnie od wieku, gustu muzycznego i preferencji, 
każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie 
i skomponować swój unikatowy program ob-
chodów święta miasta.

Tradycyjnie podczas Dni Siemianowic w Parku 
Tradycji odbyła się INDUSTRIADA - Święto 
Szlaku Zabytków Techniki. Spośród 44 zabytków 
techniki w 27 miastach, Park Tradycji okazał się 
najbardziej popularnym obiektem. W  INDU-
STRAIDZIE wzięło udział około  90.000 osób, 
z czego ponad  10.000 wybrało industriadowe 
atrakcje w Siemianowicach Śląskich.

Wiele osób z całego województwa, po raz 
pierwszy odwiedziło nasz obiekt. Program 
merytoryczny był bardzo ciekawy. Można 
było m.in.: odkrywać tajemnice lokalnych 
przemysłowców, tropić legendy podczas gry 
planszowej, wziąć udział w interaktywnym 
happeningu. W tworzenie programu siemia-
nowickiej INDUSTRIADY zaangażowanych 
było prawie 200 osób, w tym m.in. pracow-
nicy SCK, Teatr Domino, wiele szkół oraz 

przedstawiciele siemianowickich instytucji 
i stowarzyszeń.

Wielu mieszkańców przyciągnęły również: 
Konkurs Gotowania Żuru i Biesiada Śląska na 
Rynku Miejskim  oraz  XXX Wojewódzka Biesiada 
Klubów Złotego Wieku, zakończona koncer-
tem Siemion Bandu z Rudim Schuberthem 
w Amfiteatrze.

Nie zabrakło wieczoru w Muzeum Miejskim 
oraz wernisażu w MBP oraz wielu atrakcji spor-

towych dla najmłodszych oferowanych przez 
MOSiR i Pływalnię Miejską.

Największą popularnością cieszyły się wystę-
py gwiazd polskiej sceny muzycznej:  koncert 
zespołu Dżem, (połączony z wizualizacjami 
siemianowickiego artysty– Marka Stańczyka), 
śląskiego rapera MIUOSHA z FDG Orkiestrą 
oraz finał Dni Miasta – występ zespołu Bed-
narek.

MONIKA POJDA-DZIEKOŃSKA, SCK

16 CZERWCA 2016 NUMER 6 (15) www.siemianowice.pl TEL. 32 760 53 21

TAKICH DNI SIEMIANOWIC 
 JESZCZE NIE BYŁO

ZD
JĘ

CI
E:

 M
AR

CI
N 

DY
LU

S

KULTURA



 Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemiano-
wice Śląskie informuje, że w środę 13 lipca 2016 roku, 
w Siemianowicach Śląskich na czas przejazdu kolarzy 
biorących udział w 73. Tour de Pologne, w godz. 16.00 – 
17.10 zostaną wyłączone następujące ulice:

Maciejkowicka, Michałkowicka, Świerczewskiego (Lotna 
Premia), Staszica, Rondo Siemion, Waryńskiego, Kapicy, 
Niepodległości, Wróblewskiego, Telewizyjna, Plac Alfreda.

Informujemy, że poszukujemy wolontariuszy chętnych do 
pomocy przy zabezpieczeniu trasy przejazdu kolarzy na 
terenie naszego miasta. Chętnych prosimy o kontakt pod 
nr tel. (32) 765-62-92 (-95/97) Ponadto informujemy, że 
w związku z organizacją Lotnej Premii II etapu 73. Tour de 
Pologne na Rynku Miejskim, w godz. 16.00-19.00, odbywać 
się będą imprezy towarzyszące dla mieszkańców miasta.

KRZYSZTOF NOS

  Stowarzyszenie Siemianowicki Klub Abstynentów "Szafran" 
(na zdjęciu) w Siemianowicach Śląskich zdobyło I miejsce w XII 
Światowym Konkursie Gotowania Śląskiego Żuru. Tym samym 
powtórzyli zeszłoroczne zwycięstwo i udowodnili, że w go-
towaniu najlepszego śląskiego żuru nie mają sobie równych. 
Drugie miejsce przypadło drużynie Ruchu Autonomii Śląska 
koło Siemianowice, trzecie zajęła ekipa Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Konkurs, zorganizowany przez Wydział Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta, odbywał się na Rynku Miejskim przy 
Ratuszu. Do rywalizacji stanęło osiem ekip. Imprezę poprowadził 
Tadeusz Zdechlikiewicz a mieszkańców bawiły zespoły Grupa 
Silesia, Leszek Filec, Metrum i Hanuta.Nagrody dla zwycięzców 
ufundował Prezydent Miasta, a dodatkową nagrodę za I miejsce, 
w postaci kolacji dla drużyny ufundował Best Western Premier 
Hotel Forum Katowice przy ul. Bytkowskiej 1a.

SZYMON DUCZEK
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UWARZYLI ŻUR, 
ŻE PALCE LIZAĆ

Czyrwiyń to je miesiąc festelnie fajny, 
bo to i dnioszki nojsrogsze, i hica a jesce 
mo swoja haltysztela szula, keryj bajtle 
łokropicnie niy pszajom. Beztóż tyż we 
tyn miesionc jakisi mondroki wynokwili 
„Bartelski Dnioszek” we kerym bajtle się 
mogom fest roztopiyrzać i dostować 
gyszynki. We tyn cos majom tyż jakisi 
przywileje jako to wiyncy szpilanio na 
komputrze czy mobilnioku. Wszyjsko 
to po to coby się jesce barzij rozraj-
cowały. Bo przeca i tako rojbry to som 
a huncwoty co nimało starości przy-
sporzajom swoim fatrom a starzikom..

Niy powiym zowdy boły takie gizdy 
dopolone a  łochymtole a co to łojców 
nie miały we zocy, ale nasze starzyki 
umiały się z tym dać rady. Bo tyż w coł-
kym ślónskym beraniu a bojkach som 
tyż stworoki, kere umiały sztopnonć 

bajtli.  Za starego piyrwy kej niy boło 
komputrów, mobilnioków tabuletów 
ale  i telewizyji i radijoków to nasze 
starki a starzyki festelnie łosprowiali 
ło roztomajtych stworkach kerych trza 
się boło strachać. Były tam polednice, 
meluzyny, utopki, podciepy i … beboki! 
Bajtle po tych berach  po cimoku to 
się niy chciały przekludzać  sogar do 
haźla.  A bebok ci boł taki szpec łod 
bajtli. Te kere były frechowne, gizdy 
pierzińskie, rumple, rojbry a buksy  
i się nie kciały ucyć rachunków abo 
katechizmusu mogły łostać wrazone 
do miecha łod beboka. Taki bebok to 
siedzioł we ganc rółznych sztelach 
a to w izbach, kajsik pod chlywym, 
we gołymbniku alibo tyż we szolce 
w bifyju. Bo łon się umioł miyniać – 
to boł srogijako werk , to zaś cołkym 

maluski.. Przełaził bez dziurka łode 
kluca a i przefurgoł łod pywnicy aże 
po góra we chałpie. Szlajoł się po ha-
siorach i kaj ino. I wszyjsko widzioł  
a ino cechtowoł na jakigo małego 
łochyntola. A jak się trofił taki gizd 
frechowny, nieuk a szpilok jaki to go 
capnoł i do miecha i już boło po nim. 
Bestóż nasze starki a starzyki były fest 
we zocy u tamecznych bajtli i niy trza 
było dzieciorów do ucynio pogoniać. 
A dzisiok naród niy wierzy w beboka 
to i bajtle sóm łozwiezióne.

A łóńskigo miesiąca my stawiali 
mojiki. Co to boły te mojiki? Ano koż-
dy karlus we moju swoji freli stowioł 
taki wielgi goik na sztomplu mocka 
postrojony odpustowymi szlajfkami.. 
Kery był nojbarzi srogi tyn nojgryfniyj-
szy. My tyż trzi take mojiki postawili 
ino niy frelom a naszym starzikom 
a staroszkom.

PYRSK PYJTER

TOUR DE POLOGNE - UTRUDNIENIA

GODOMY PO ŚLONSKU

  Dnia 18 czerwca 2016 roku 
(sobota), w godzinach od 9.00 do 
13.00, na Rynku Miejskim odbędzie 
się już trzeci Kiermasz Dziecięcy - 
Od niemowlaka do uczniaka, tzw. 
wyprzedaż garażowa.

Jest to jedyna okazja, aby przed wakacjami kupić lub sprzedać 
różne dziecięce akcesoria.

Inspirowanie do działania dzieci i ich rodziców, które chciałyby 
wymienić się ze swoimi rówieśnikami rzeczami przez siebie już nie 
używanymi, jest inicjatywą, która pozytywnie wpływa na rozwój 
młodego pokolenia, pokazuje, że można nadać rzeczom drugie 
życie i tym samym być „ekologicznym” i „trendy”. Jednocześnie, 
poprzez spotkania, negocjacje cenowe, budzi w rodzicach i dzie-
ciach przedsiębiorczość i kreatywność, dając tym samym okazję 
do wspólnej zabawy, integracji i nawiązywania nowych kontaktów.

BEATA ŁUCZAK

ZAPRASZAMY NA KIERMASZ DZIECIĘCY

BAJTLOWE GRACKI

Przed nami kolejna zagadka w ra-
mach konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy 
osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
20 czerwca 2016 r., (od godz. 9.00 do 
9.15) pod numer telefonu 760 53 31  
i  udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zostało 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z miasta 
Siemianowice Śląskie. 

Zwycięzcy konkursu"Jakie to miejsce " 
z gazety "Głos miasta" z dnia 23.05.2016 r. :
1. Chyra Zbigniew - z Oś.Tuwima
2. Mnich Irena  - z Bytkowa
3. Skupień Sławomir - z Oś.Tuwima
Zdjęcie przedstawiało ulicę Bytkowską na 
wysokości numeru 3 na Bytkowie.

MARIAN JADWISZCZOK
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 Nie milkną z Państwa ust słowa uznania dla Siemianowickiego 
Centrum Kultury, MOSiRu i urzędników odpowiedzialnych za 
organizację tegorocznych Dni Miasta oraz Industriady 2016. 
W imieniu całego naszego zespołu pragnę podziękować za te 
ciepłe słowa wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział we 
wspólnym świętowaniu. Organizatorom, stowarzyszeniom 
i wolontariuszom dziękuję za świetną współpracę, kreatywność 
i żelazną kondycję w trakcie kilkumiesięcznych przygotowań 
i kilkudniowego maratonu w pracy. Mam nadzieję, że ta formuła 
organizacji Dni i doboru atrakcji spełniła Państwa oczekiwania. 
Ponieważ zależy mi, by każdy mieszkaniec, bez względu na wiek, 
czuł się w Siemianowicach dobrze, skonstruowaliśmy program 
tak, aby każdy mógł w nim odnaleźć coś dla siebie. Był śląski żur 
i biesiady, był blues, rock, reggae, hip-hop, folklor, alternatywa, 
happeningi, sport, sztuka i historia. Pobiliśmy przy okazji w skali 
całego województwa rekord frekwencji na Industriadzie. Jest 
więc się czym chwalić i za co dziękować. 

Dodatkowym zaszczytem z jakim przyszło mi się spotkać, 
było podjęcie delegacji z miasta partnerskiego Mohacs. Od 
ostatniej wizyty przedstawicieli miasta minęło kilka lat. Wraz 
z przewodniczącym Rady Miasta mogliśmy pokazać nowe 
oblicze rozwijających się Siemianowic Śląskich. Nasi goście byli 
pod wrażeniem a z naszych rozmów urodziły się nowe pomysły 
na aktywną współpracę między miastami, o czym będę Państwa 
informował na bieżąco. 

Cieszę mnie, że nasz nowy Wydział Programów Pomocowych 
uzyskał kolejne środki zewnętrzne w kwocie ponad 640 tysięcy 
złotych dofinansowania do rewitalizacji Stawu Brysiowego. Po-
wiatowy Urząd Pracy wygrał w kolejnym konkursie finansowanym 
przez Unię Europejskię na dofinansowanie projektu skierowanego 
do młodych mieszkańców zarejestrowanych w naszym urzędzie. 
Uzyskana kwota dofinansowania to 1,3 miliona złotych. Z tego miej-
sca gratuluję całemu zespołowi PUP za świetnie napisany wniosek 
mając nadzieję, że dzięki temu projektowi wiele osób zwiększy 
swoje szanse na zatrudnienie. Łącznie od stycznia bieżącego 
roku pozyskaliśmy ponad 10 milionów złotych z Unii Europejskiej.   

Zgodnie z obietnicami, które Państwu złożyłem w zeszłym roku, 
kontynuujemy remonty nawierzchni siemianowickich dróg. W trakcie 
zamykania tego numeru Głosu Miasta ruszył największy w tym okresie 
remont tj. ulic Michałkowickiej i Orzeszkowej. Zakończony będzie 
w pierwszym tygodniu lipca. Liczymy na wyrozumiałość kierow-
ców. Równolegle do prac remontowych dróg kończymy procedury 
przetargowe na budowę kolejnych parkingów w mieście w ośmiu 
lokalizacjach, poszerzamy zakres prac przy budowie Parku Hutnik, 
kończymy specyfikację do przetargu na budowę profesjonalnego 
Skate Parku przy ul. Wróbla Korfantego oraz szykujemy się do bu-
dowy chodnika przy ul. Grunwaldzkiej, o co wielu z Państwa wnosiło.  

Kilka dni temu zainicjowałem pierwsze spotkanie z siemianowicką 
młodzieżą w formule otwartej dyskusji i burzy mózgów. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem dojrzałości pytań i wniosków składanych 

przez moich gości. Pragnę zapewnić Was-młodych, że zawsze będę 
się wsłuchiwał w wasze potrzeby i w miarę formalnych możliwości 
zmieniał to miasto na przyjazne również waszej grupie wiekowej. 

Na zakończenie roku szkolnego Biuro Rzecznika Prasowego UM 
przygotowuje specjalne wydanie Głosu Miasta pt.: „Wakacje w Sie-
mianowicach”. Będzie to informator gazetowy w formie plakatu, 
który będzie można zawiesić w domu na całe wakacje. Znajdą się 
tam informacje na temat wszystkich atrakcji i imprez przygoto-
wanych dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że taka forma 
informacji przypadnie Państwu do gustu. Przed nami okres wakacji. 
Tym, którzy wybierają się na odpoczynek życzę dobrej pogody, wielu 
pięknych wrażeń i bezpiecznego powrotu do naszych Siemianowic.  

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

PRZED NAMI 
PRACOWITE WAKACJE

Z RATUSZA

Stawy Brysiowe z przyległym Parkiem Bytkowskim otrzy-
mają dofinansowanie na ochronę różnorodności biologicz-
nej w ramach Poddziałania 5.4.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2018 roku.

 Ochrona różnorodności biologicznej to jeden z priorytetów 
strategicznych na rozwój województwa w ramach Funduszy 
Spójności. W grudniu ubiegłego roku zakończono nabór wnio-
sków na ten cel w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Gmina Siemianowice Śląskie zgłosiła wniosek na ten 
konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w połowie maja.

Przedmiotem projektu jest ochrona obszarów wodnych 
Stawów Brysiowych wraz z przyległym Parkiem Bytkowskim, 
prowadząca do zachowania bioróżnorodności terenu. W ramach 
prac projektowych zaplanowano: remont z rewitalizacją małego 
stawu poprzez jego oczyszczenie, pogłębienie, przywróce-
nie pierwotnego kształtu, uszczelnienie i zagospodarowanie, 
remont z rewitalizacją dużego stawu poprzez uszczelnienie 
części brzegów i dna zbiornika oraz odtworzenie po istniejącym 
śladzie połączenia obu stawów Brysiowych w postaci pasażu 
biologicznego, w celu zapewnienia przepływu wody pomiędzy 
stawami. Dzięki dofinansowaniu uzupełniona zostanie także 
roślinność nadwodna, tak aby utworzyć dogodne miejsce do 
rozrodu gatunków. Dodatkowo zaplanowano drobne cięcia 

pielęgnacyjne zieleni wysokiej, budowę budek lęgowych dla 
ptaków oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Zwieńczeniem projektu będzie kampania informacyjno-promo-
cyjna pod nazwą „Miasto z rybą w tle”. Kampania będzie prowadzona 
zarówno w Internecie jak i przy wykorzystaniu form promocji 
zewnętrznej oraz wewnętrznej. W ramach kampanii internetowej 
zostanie udostępniona broszura informacyjna dotycząca projektu 

oraz jego znaczenia dla rozwoju ekologicznego miasta poprzemy-
słowego. Dla dzieci i młodzieży zostanie przygotowana gra on-line 
„Miasta z rybą w tle”, podczas której będzie można poznać aspekty 
funkcjonowania fauny i flory w małym ekosystemie.

Wartość całego projektu wynosi 1 133 420,00 zł, natomiast 
dofinansowanie unijne stanowi ponad 640 tys. zł. 

MAGDALENA FARACIK-NOWAK
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E-MAIL DO PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY GOSPODARCZEJ

Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębior-
ców, rozumiejąc ich charakter pracy, zwłaszcza ograniczone 
możliwości czasowe, przewodniczący Rady Gospodarczej 
Eugeniusz Sowa, będzie przyjmował zgłoszenia od siemia-
nowickich przedsiębiorców drogą mailową. 

Osoby, które będą chciały skonsultować swoje oczekiwania 
wobec gminy, jak również podzielić się pomysłami dotyczą-
cymi rozwoju sektora prywatnego w Siemianowicach Śląskich 
mogą kontaktować się z Panem Sową za pośrednictwem 
maila: rada_gospodarcza@um.siemianowice.pl. 

Oczywiście będzie też w dalszym ciągu możliwość oso-
bistego kontaktu po wcześniejszym umówieniu spotkania 
w Biurze Obsługi Inwestora przy ul. Michałkowickiej 105, 
pok. 21. nr tel. 32 760 53 58 lub 32 760 53 59. Zapraszamy 
serdecznie przedstawicieli siemianowickich firm.

JAKUB NOWAK

TRZY PYTANIA O OGRÓD SPOŁECZNY
ODPOWIADA JAKUB NOWAK, KIEROWNIK BIURA OBSŁUGI INWESTORA

Głos Miasta: - Na jakim etapie są przy-
gotowania do uruchomienia Ogrodu Spo-
łecznego?

Jakub Nowak: - Projekt z założenia był 
rozłożony na dwa lata. Pierwszy etap pro-
jektowania to konsultacje z mieszkańcami 
zakrojone na szeroką skalę. Przekazanie 
informacji, wielokrotne spotkania po to, 
by uwzględnić ich oczekiwania względem 
przedsięwzięcia. Ponadto należało omówić 
z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkanio-
wą i sponsorami wszelkie kwestie tak, by 
wszystkie zainteresowane strony uzyskały 
oczekiwany efekt. Trwało to około pół roku, 
więc uważam, że projekt jest realizowa-
ny bardzo sprawnie. Warto zaznaczyć, 
że w trakcie konsultacji spotkaliśmy się 

z ponad dwustu mieszkańcami, którzy 
wyrażali swoje opinie, obawy, mieli pytania. 
Rozwiewaliśmy wszelkie wątpliwości. 

Głos Miasta: - Zatem kiedy mieszkańcy 
będą mogli korzystać z dobrodziejstw 
Ogrodu Społecznego?

Jakub Nowak: - Myślę, że już w sierpniu, 
wrześniu będzie można powoli wchodzić 
"z narzędziami". Najpierw będziemy bu-
dować tzw. "trwałe rzeczy": nawierzchnię, 
ogrodzenie, domek. W tym roku jeszcze 
chcemy skupić się na krzewach i drze-
wach owocowych - oczywiście wszystko 
zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przypo-
minam, że to projekt dwuletni. Etap wła-
snych jabłek, rzodkiewki czy marchwi 
- przypadnie na przyszy rok. 

Głos Miasta: - Czy mieszkańcy mają 
jeszcze coś do powiedzenia?

Jakub Nowak: - Ależ oczywiście. Od 
samego początku nie robimy niczego, 
czego nie życzyliby sobie mieszkańcy 
sąsiadujący z ogrodem. Nadal można 
przyjść i coś podpowiedzieć, zapytać 
czy zasugerować jakieś rozwiązanie. To 
jest bowiem projekt, który bez miesz-
kańców po prostu się nie uda. Żywy 
organizm, który raz puszczony w ruch 
ma funkcjonować sprawnie cały czas. 
Zainteresowanych zapraszam również 
do kontaktu telefonicznego (32) 760 
53 58.

Głos Miasta: - Dziękuję.
ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W świecie biznesu krąży obiegowa opi-
nia, że gdyby tak zaczynać jeszcze raz, 
od nowa - to najlepiej w branży „śmie-
ciowej”, bo ceny zawsze będą rosnąć, 
a śmieci będzie coraz więcej. Każda gmi-
na w Polsce podlega Ustawie o utrzy-
maniu czystości i porządku. Na jej bazie 
stara się wywiązywać ze swoich obowiąz-
ków znajdując złoty środek pomiędzy 
wymogami prawnymi i oczekiwaniami 
mieszkańców. 

O zmianach wprowadzanych w naszym 
mieście w tym przedmiocie rozmawiamy 
z Damianem Kołakowskim – naczelnikiem 
Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

GM: W sierpniu bieżącego roku wygasa umo-
wa z dotychczasowym operatorem na odbiór 
i gospodarkę odpadami z naszego miasta. 13 
czerwca w Państwa wydziale otwrzyliście 
oferty potencjalnych wykonawców gotowych 
podjąć się nowego zamówienia.  Co wynika 
z analizy złożonych ofert?

Damian Kołakowski:  Zgodnie z naszą procedurą 
musieliśmy stworzyć, na podstawie złożonych 
ofert, symulację kosztów jakie będziemy musieli 
ponosić, by móc przekazać wykonawcy zamówie-
nia miejskie odpady. Na podstawie takiej kalkulacji 
określiliśmy minimalną kwotę jaką mieszkaniec 
będzie musiał uiścić za odbiór śmieci. Kolejnym 
krokiem jest porównanie aktualnie pobieranej 
stawki z nową, która wynika z symulacji. Z takiej 
analizy wynika, że będziemy musieli zwiększyć 
stawkę o 3 zł miesięcznie od 1 osoby. 

GM: Z czego wynika taki wzrost ceny?
D.K.: Wzrost ceny nie jest zależny od Urzędu 

Miasta. Wynika on wprost ze złożonych ofert 
przez podmioty gospodarcze biorące udział 
w postępowaniu przetargowym. W tym miejscu 
musimy pogodzić się z podwyżką pomimo wybo-
ru oferty potencjalnie najtańszego wykonawcy.

GM:Kto złożył najniższą ofertę?
D.K.: Najtańsza oferta została złożona przez 

konsorcjum firm, w skład których wchodzi 
MPGKiM Siemianowice Śląskie sp. z o.o. w roli 
lidera i PTS ALBA Chorzów  sp. z o.o. jako kon-
sorcjent. Pomimo złożenia najtańszej oferty jej 
kwota znacząco przekracza możliwości finan-
sowe gminy wynikające z aktualnie pobieranych 
opłat. Stąd konieczność korekty pobieranych 
opłat za wywóz śmieci. 

GM: MPGKiM to przecież „nasza” spółka 
miejska. Czy nie mogła złożyć niższej oferty, 
która chroniłaby nas przed podwyżką? 

D.K.: MPGKiM to spółka, w której miasto 
posiada 27% udziałów. Wbrew powszech-
nemu przekonaniu, Urząd Miasta nie ma 
bezpośredniego wpływu na politykę ceno-
wą i składane przez spółkę oferty. Ponad-
to firma ta, jak pozostałe działające w tej 
branży, zmuszona jest do ponoszenia coraz 
większych kosztów zagospodarowania od-

padów, które wynikają z surowych dyrektyw 
unijnych. 

GM: Czy takie korekty czekać będą na nas 
co roku?

D.K.: W skali regionu jesteśmy w dobrej sy-
tuacji, bo tegoroczna korekta stawki będzie 
obowiązywała przez najbliższe 3 lata. Zależeć 
to będzie od decyzji Rady Miasta, która będzie 
miała szansę zatwierdzić nowe-stabilne stawki 
na tak długi okres.  

ROZMAWIAŁ: PIOTR KOCHANEK 

GOSPODARKA

OPTYMALIZACJA  CEN ODBIORU ODPADÓW

Zestawienie stawek odbioru i zagospodarowania odpadów w regionie. 
Źródło: opracowanie własne Wydział Gospodarki Komunalnej.



22 czerwca br. odbędzie się przetarg na 
działkę przeznaczoną pod budownictwo 
mieszkaniowo - usługowe przy ul. Do-
mina o powierzchni 3,7 tys. m2 (cena 
wywoławcza – 530 tys. zł netto).

 Z kolei przetarg na działkę zlokalizo-
wana przy ul. Wyzwolenia odbędzie się 
20 lipca br. Jest to nieruchomość o pow. 
około 15 tys. m2 (cena wywoławcza – 
700 tys. zł netto) położona na obszarze 
produkcyjno – technicznycznym, gdzie 
mogą powstać np. hurtownie czy zakłady 
produkcyjne. 

Dokładne informacje dotyczące poszcze-
gólnych przetargów mogą Państwo uzyskać 
pod numerem tel. 32-760-53-69 lub 32-
760-53-58 lub na stronie internetowej www.
bip.msiemianowicesl.finn.pl (zakładka Urząd 
Miasta/przetargi nieruchomości)

Zachęcamy również do kontaktu ws. wy-
najmowania lokali użytkowych na terenie 
naszego miasta. 

JAKUB NOWAK

5www.siemianowice.pl

TERENY INWESTYCYJNE  NA SPRZEDAŻ
SPRAWY SPOŁECZNE

 Co w zakresie sportu, rekreacji i kultury 
mają do zaoferowania młodym ludziom Sie-
mianowice Ślaskie? Na ten temat prezydent 
miasta Rafał Piech rozmawiał z młodzie-
żą szkolną na spotkaniu w Siemianowickim 
Centrum Kultury. 

Spotkanie nie zakończyło się tylko na przed-
stawieniu oferty jaką miasto ma dla młodych 
i nie tylko młodych mieszkańców. Ze szczel-
nie wypełnionej sali prezydent usłyszał także 
oczekiwania młodzieży związane zarówno ze 
sportem, rekreacją i kulturą.

Pytania dotyczyły także bezpieczeństwa 
i jakości życia w mieście.

Czy tego typu spotkania to dobry pomysł, 
czy powinny być w przyszłości kontynuowane 
i wreszcie o to czy odpowiedzi na zadawane 
pytania były wyczerpujące zapytaliśmy uczest-
niczącą w  debacie młodzież.  

 A więc będzie kontynuacja. Kolejne rozmowy 
z młodymi siemianowiczanami o teraźniejszości 
i przyszłości  miasta prezydent zapowiedział 
najpóźniej za rok.

PIOTR KOCHANEK

DIALOG PREZYDENTA Z MŁODZIEŻĄ

 W sobotę 4 czerwca na Torze Pumptrackowym 
odbył się dzień instruktażowy z firmą VeloProjekt. 
Dzięki uprzejmości Macieja Kucbora oraz Łukasza 
Dylewskiego wszyscy zainteresowani mogli dowie-
dzieć się jak bezpiecznie i wygodnie korzystać z toru.

Dwie pierwsze godziny zajęć były przeznaczone 
dla dzieci do 12 roku życia, w trakcie których uczyły 
się jak poruszać się po torze Pumptrack. Jak się do-
wiedzieliśmy ze szkolenia, ważnym jest by na torze 
jeździć w jednym kierunku, w tym wypadku wybrano iż 
będziemy się poruszali  przeciwnie do ruchu wskazó-
wek zegara. Młodzież mogły wypożyczyć kask, który 

jest obowiązkowy przy korzystaniu z toru Pumptrack, 
a także rowerki dzięki firmie Air Bike. 

Potem tor był przeznaczony dla młodzieży starszej 
i dorosłych. Mogliśmy podziwiać ewolucje wykony-
wane przez bardziej zaawansowanych użytkowników, 
ale prowadzący służył także radą początkującym 
i wskazywał poprawnie wykonywać ćwiczenia 
na pumptracku.

Apelujemy do wszystkich użytkowników by dla 
własnego bezpieczeństwa korzystać z kasków, które 
są obowiązkowe w trakcie ćwiczeń na torze.

PAWEŁ CWALINA

SZALEŃSTWO NA PUMPTRACKU

SPOŁECZEŃSTWO

REKREACJA
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KONFERENCJA  DOTYCZĄCA ZABURZEŃ U DZIECI
 2 czerwca w Siemianowicach Śląskich odbyła się konferen-
cja nt. Zaburzeń funkcjonowania społeczno-emocjonalnego 
u dzieci. Organizatorem był Urząd Miasta Siemianowice 
Śląskie wspólnie z Fundacją In Corpore.

 Ze względu na duże zainteresowanie osób, które chciały 
wziąć w niej udział konferencja musiała zostać zorganizowana 
w sali, która mogła pomieścić prawie 300 uczestników.

Konferencje prowadziła Iwona Flanczewska-Rogańska zwią-
zana z katowickim oddziałem Telewizji Polskiej. Gości powitała 
w imieniu Prezydenta Miasta Rafała Piecha, Anna Zasada 
Chorab - Z-ca Prezydenta, która wygłosiła również pierwszą 
prelekcję dotyczącą diagnozy problemu w Siemianowicach na 
tle województwa Śląskiego. Zwróciła uwagę na fakt wpływu 
niskiej rozpoznawalności zaburzeń funkcjonowania młodszych 
dzieci w tym przedszkolnych, na wyższy wskaźnik zaburzeń 
w wieku późniejszym tzn. gimnazjum i liceum.

Podczas wystąpień można było usłyszeć wiele ciekawych 
i merytorycznych informacji. W tym również o fobii szkolnej 
i młodzieńczej depresji, które same w sobie nie są odrębnymi 
jednostkami chorobowymi, ale występują dość często i nie 
zawsze wiadomo jak sobie z nimi radzić. Podkreślono potrzebę 
współpracy specjalistów z różnych dziedzin z rodzicami już na 
etapie wstępnej diagnozy. Padły również przykłady i wypowiedzi 
dzieci,  które "nieprawidłowo" zaszufladkowane w początkowej 
fazie leczenia musiały dodatkowo zmierzyć się z powikłaniami 
po złej diagnozie.

Konferencja ta może być pierwszym krokiem do szerszej 
dyskusji i przygotowania profesjonalnego programu diagno-
zowania zaburzeń u dzieci w naszym regionie.
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SPRAWY SPOŁECZNE

 7 czerwca w Willi Fitznera odbyło się 
seminarium pt. „Rola Ośrodków Interwencji 
Kryzysowej, perspektywy, potrzeby” organi-
zowane przez Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej w Siemianowicach Śląskich.

Uczestników przywitała Kierownik OIK 
w Siemianowicach Śląskich mgr Kinga Ha-
mera – Gromacka, a następnie głos zabrała 
Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowi-
ce Śląskie dr Anna Zasada-Chorab, która 
była jedną z trzech osób prowadzących. 
Pozostałymi prowadzącymi panel dys-
kusyjny byli, mgr Beata Birnbach oraz dr 
Michał Szyszka.

W trakcie otwartej dyskusji między pa-
nelistami a przedstawicielami OIK-ów 
poruszano takie tematy jak superwizja 
i coaching w OIK,  potrzeby, perspektywy 
i ograniczenia oraz budowanie wizerun-
ku ośrodków w pomocy społecznej, rola 
ośrodków dla społeczności lokalnej. In-
teresującym zagadnieniem był także OIK 
w perspektywie wielosektorowej polityki 

społecznej, w zakresie którego mówiono 
o interwencji kryzysowej, pomocy psy-
chologicznej, zdarzeniach masowych i ka-
tastrofach.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele 
Ośrodków Interwencji Kryzysowej wojewódz-
twa śląskiego: OIK Żory, OIK Ruda Śląska, OIK 
Piekary Śląskie, OIK Dąbrowa Górnicza, CIK 
Bytom, OIK Katowice, OIK Tychy, OIK Biel-
sko-Biała, CCIK Częstochowa, OIK Zabrze.

Swoją obecnością zaszczycili również Dy-
rektor Biura Wojewody Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Elżbieta Sołtysek, Zastępca 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego ŚUW Grzegorz Kamie-
nowski, przedstawiciel Oddziału do Spraw 
Bezpieczeństwa Publicznego Jacek Zagórski, 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzę-
du Miasta Siemianowice Śląskie Katarzyna 
Jończyk oraz Arkadiusz Wąsiński dziekan 
Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych 
w Katowicach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
im. J. Korczaka.

Patronami honorowymi seminarium byli 
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie  
Rafał Piech oraz Regionalny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Patronat medialny objął 

Głos Miasta, a partnerem organizacyjnym 
była Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. 
Korczaka.

JOANNA MOSZCZYŃSKA-GAŁA

SPRAWY SPOŁECZNE

ROLA OŚRODKÓW DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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 128 dzieci wprowadzał w tym roku szkol-
nym (a właściwie akademickim) w tajemni-
ce otaczającego nas świata Siemianowicki 
Uniwersytet Najmłodszych. Ta znakomita 
inicjatywa Wyższej Szkoły Biznesu w Dą-
browie Górniczej, realizowana jest pod patro-
natem Prezydenta Miasta, przy współudziale 
Urzędu Miasta w partnerstwie z Wodociągami 
Siemianowickimi Aqua Sprint Sp.z o.o. oraz 
Siemianowickim Centrum Kultury.  Na zaję-
ciach młodzi siemianowiczanie przekonują 
się, że wiedza, to nie ciężkie brzemię, ale 
fantastyczna kraina odpowiedzi na pytania, 
które wielokrotnie sobie zadają, wytłuma-
czenie wielu zastanawiających zjawisk. Jeden 
z przewodników po owych tajnikach- Pan 
Korek zaprosił dzieci np. na Odlotowe warsz-
taty w powietrzu, w czasie których wspólnie 
wytwarzano chmury w butelce. Na innych 

zajęciach mali studenci dowiedzieli się, co to 
jest spektroskop? Jak zbudowana jest lampa 
halogenowa i razem z Naukowcami Pana 
Korka zbudowali spektroskopy optyczne, by 
za ich pomocą zobaczyć na własne oczy, że 
różne źródła światła nie świecą w ten sam 
sposób. Ale i wykłady SUN elektryzują młodych 
słuchaczy, bo jak może być inaczej, kiedy np. 
w trakcie jednego dowiadują się, czy człowiek 
może wyjść z drukarki, a na innym, dlaczego 
straszyki straszą, a wije się wiją.

Kto chciałby zapewnić swoim pociechom 
tak frapujące spotkania z nauką może za-
pisać je na kolejny 2016/17 rok akademicki. 
Należy to uczynić do końca wakacji, kto 
jednak zdecyduje się to zrobić już w czerw-
cu, ten skorzysta z 50-procentowej boni-
fikaty. Bliższe informacje pod  tel.: 32 295 
93 15  (ERW)

PRZYGODA Z NAUKĄ
SPOŁECZEŃSTWO

 Wakacje już mamy na wyciągnięcie ręki. Tegoroczne 
przyniosą młodym siemianowiczanom wyjątkową propozycję 
- Letnią Akademię Przedsiębiorczości. Cóż to takiego? To 
sposób na wakacje nie tylko wypełnione zabawą, ale także 
ciekawe, wprowadzające dzieci w krąg przedsiębiorczości. 
Przede wszystkim proces ten, oczywiście w formie przy-
stępnej i przyjaznej, przybliży im wykładowca Wyższej 
Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej, potem uczestnicy 

Akademii będą poznawać przedsiębiorczość, zwiedzając 
rozmaite podmioty gospodarcze. I tak otworzy przed nimi 
drzwi Johnson Controls, zakład Stolarski Piotr Kluska i Zakład 
Stolarski Grzegorz Faron, Urząd Miasta, Radio Barys, MMJ 
oraz Klub Golfowy. 

Każdy z turnusów zostanie również zakończony niespo-
dzianką ufundowaną przez Galerię Atrium z Siemianowic 
Śląskich. 

Organizatorzy Akademii – Urząd Miasta oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury Jordan - zaprosili do udziału w tej nieodpłatnej 
formie wypoczynku najzdolniejszych uczniów klas IV-VI 
z siemianowickich podstawówek. Przewiduje się cztery, 
liczące po pięć dni turnusy w dniach od 4 do 29 lipca, 
a godziny zajęć zostały tak ułożone aby rodzice spokojnie 
poza godzinami pracy mogli swoje pociechy przywieść 
i odebrać.  (ERW)

LETNIA AKADEMIA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 W miesiącach lipcu i sierpniu 2016 roku zajęcia półkolonijne 
w DK”Chemik” odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 15.00.

Głównym zadaniem spoczywającym na organizatorach bę-
dzie zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
pozostającym w mieście w okresie wakacji. W poprzednich 
latach  w półkoloniach uczestniczyło średnio 50 osób.

- Dlatego w tym roku opiekę nad dziećmi będzie sprawowało 
3 wychowawców i 3 pracowników obsługi (przepisy przewidują 
opiekę 1 wychowawcy na 15 lub 20 dzieci) - mówi Zbigniew 
Krupski, dyrektor DK Chemik. - Wychowawcy posiadają świa-
dectwo pozwalające pełnić tę funkcję, są ubezpieczeni od 
odpowiedzialności cywilnej i zatrudnieni na podstawie umo-
wy-zlecenia - dodaje. 

W czasie tygodniowych turnusów organizowane będą gry 
i zabawy sportowo-rekreacyjne i świetlicowe, przy współpracy 
z LOK i TKKF. W programie nie zabraknie:

- zabawy dla dzieci w trakcie festynu osiedlowego
- 8 wycieczek autokarowych,  
- w razie niepogody możliwość korzystania z basenu krytego 

Zespołu Szkół Sportowych nr 1, a w słoneczne dni z kąpieliska 
„Pszczelnik”,

- w każdą środę wycieczek do Skansenu na imprezy organi-
zowane w ramach cyklu „Lato w skansenie”,

- wycieczek do Parku Śląskiego, ZOO, Planetarium, na Sta-
dion Śląski.

- ponadto w „Dniu ekologicznym”odwiedzimy miejsca  zwią-
zane z ochroną środowiska, wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją 
i Sanepidem zorganizujemy dni “bezpiecznych wakacji” - wylicza 
Zbigniew Krupski.

Oprócz zajęć półkolonijnych w godzinach popołudnio-
wych tj od 15.00 do 18.00 prowadzone będą zajęcia dla 
młodzieży szkół ponadpodstawowych, której zostaną 
udostępnione stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki i inne 
gry świetlicowe.

W okresie wakacji prowadzić też będą swoje zajęcia sekcje 
skatowa i techniczna

Zapisy na półkolonie przeprowadzone zostaną w dniu 16 
czerwca o godz. 16.00. Przyjmowane będą dzieci, które ukoń-
czyły 1 klasę szkoły podstawowej. Półkolonie wystartują 4 
lipca, zaś zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 15.00. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PÓŁKOLONIE W DK CHEMIK
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Młodzieżowy Dom Kultury im. Dr. H. Jordana organizuje 
w okresie wakacyjnym 4 turnusy półkolonii dla dzieci z Siemia-
nowic Śląskich.

I turnus: 27.06 - 8.07.2016 dla 80 dzieci
II turnus: 11.07 - 22.07.2016 dla 80 dzieci
III turnus: 1.08 - 12.08.2016 dla 80 dzieci
IV turnus Letnia Akademia Przedsiębiorczości od 4.07-

29.7.2016 dla 20 dzieci (czytaj artykuł poniżej).
Zajęcia w ramach półkolonii odbywają się w godzinach od 9:00 do 

15:00. W godzinach od 7.30 do 9.00 i od 15 do 16.30 działa świetlica 
przy placówce, w której dzieci mogą zaczekać na rodziców po 
półkoloniach i rano spędzają aktywnie czas czekając na rozpoczęcie 
półkolonii. Dzieci będą spożywać obiady w pobliskiej restauracji.

Zajęcia odbywające się w ramach półkolonii:
Wizyty w muzeach: Willa Caro w Gliwicach, Zamek Piastowski 

w Gliwicach, Muzeum Zagłębia, Zamek Obronny w Będzinie, Mu-
zeum Śląskie, Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich, Park 
Etnograficzny w Chorzowie, zajęcia sportowe (kąpielisko miejskie, 
gry i zabawy ruchowe, rozgrywki piłki nożnej i siatkowej, zawody 
sportowe), wyjazdy do kina i ZOO, spotkanie z przedstawiciela-
mi Straży Pożarnej i Policji, Straży Miejskiej, pogadanki, zajęcia 
świetlicowe: gry i zabawy logiczne, zajęcia w sali komputerowej.

JOANNA KSIĄŻEK-GUL

REKREACJA

ZAJĘCIA WAKACYJNE W JORDANIE
REKREACJA REKREACJA
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Za nami XXXIV Dni Siemianowic Śląskich. Jesteśmy pewni, że 
każdy znalazł coś dla siebie. Atrakcji bowiem nie brakowało. Na 
scenie muzycznej pojawiły się, jak zwykle, gwiazdy wielkiego 
formatu. Pokaz laserowy, sztuczne ognie, animacje przygotowane 
dla dzieci oraz zabawy i konkursy dla dorosłych sprawiały wiele 
frajdy wszystkim, którzy w ostatni weekend zawitali do naszego 
miasta. Poniżej prezentujemy to, co naszym zdaniem, było godne 
uwagi fotoreporterów: Szymona Duczka, Rafała Jakoktochce oraz 
Wojciecha Mateusiaka.

PRZEŻYJMY TO  RAZ JESZCZE
KULTURA
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  W Muzeum Miejskim odbył się finisaż wy-
stawy malarstwa Jana Jończyka, której otwarcie 
nastąpiło w trakcie Europejskiej „Nocy Muzeów” 
spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem 
przez licznie zgromadzoną publiczność. W cza-
sie trwania ekspozycji zwiedzający podkreślali 
wyjątkowe walory artystyczne prezentowanych 
obrazów. Obecny na finisażu prezydent Rafał 
Piech złożył artyście podziękowania za to ważne 
dla nas wszystkich wydarzenie artystyczne, 
wyrażając uznanie dla bogactwa pomysłów 
twórczych, kolorystyki i siły wyrazu zawartych 
w eksponowanych pracach.

Jan Jończyk przez wiele lat był mieszkańcem 
Siemianowic Śląskich, aktywnie uczestnicząc 
życiu kulturalnym, inicjując też wiele znaczą-
cych przedsięwzięć artystycznych. Dzięki jego 
staraniom mogli razem tworzyć na wspólnych 
plenerach artyści ze środowisk miast Zawiercia 
i Siemianowic Śląskich. Mamy nadzieję, że już 
w najbliższym czasie będziemy mogli prezen-
tować w naszym Muzeum nowe prace artysty, 
którego twórczą aktywność można zwieńczyć 
sentencją Pabla Picassa: Gdy przychodzi na-
tchnienie, zastaje mnie przy pracy...

KRYSTIAN HADASZ

  W bieżącym roku będzie obchodziła swo-
je 140-lecie, co lokuje ją w grupie najstar-
szych w kraju – siemianowicka Ochotnicza 
Straż Pożarna. Aktualnie liczy 47 członków, 
z czego 34, to tzw. czynni członkowie, czyli 
tacy, którzy biorą udział w akcjach. W jej 
szeregach znajdują się także przedstawicielki 
płci pięknej. Jest ich 11, przy czym 4 panie 
ramię w ramię z mężczyznami wyjeżdżają 
do pożarów. Kim są ludzie OSP? Spotkać tu 
można przedstawicieli różnych zawodów. 
Jest na przykład ogrodnik (nie będziemy żar-
tować, że ma wprawę w polewaniu z węża), 
są pracownicy firmy Johnson Controls, pani 
menedżer, sprzedawczyni ze sklepu zoo-
logicznego, są wreszcie strażacy zawo-
dowi. Ci ostatni, to ludzie, którzy po pracy 
w Państwowej Straży Pożarnej, podobnie, 
jak inni druhowie, poświęcają swój prywatny 
czas, aby czuwać nad bezpieczeństwem 
siemianowiczan. Nasza OSP ma także dru-
żynę młodzieżową, złożoną z uczniów szkół 
średnich, a nawet gimnazjalnych. Oczywiście 

nie biorą oni udziału w akcjach, ale uczest-
nicząc w szkoleniach przygotowują się, aby 
to robić w przyszłości.

Najważniejszym zadaniem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej jest udział w działaniach bojowych. 
Interwencje związane są nie tylko z pożara-
mi, ale także z zagrożeniami powodziowy-
mi, wypadkami samochodowymi i wszelkimi 
zdarzeniami losowymi. W minionym – 2015 
roku wyjeżdżała ona do 9 pożarów, 27 razy do 
likwidacji miejscowych zagrożeń.

- Do najbardziej pamiętnych naszych akcji 
w ostatnich latach – mówi prezes OSP Marcin 
Piowczyk - należało umacnianie wałów prze-
ciwpowodziowych na Przełajce, działania po 
wybuchu gazu w budynku przy ul. Grabowej, 
a także zabezpieczenie miasta podczas, gdy 
wszystkie siły zawodowych strażaków skon-
centrowane były na ratowaniu poszkodowanych 
w katastrofie budowlanej na terenie Między-
narodowych Targów Katowickich. W bieżącym 
roku OSP Siemianowice Śląskie weźmie udział 
w zabezpieczaniu Światowych Dni Młodzieży.

Kiedy nie ma potrzeby interwencji, zwykłą 
codzienność OSP wypełniają działania profi-
laktyczne, takie jak np. pokazy i prelekcje dla 
dzieci i młodzieży. Lwią część czasu poświęcają 
druhowie na szkolenie się oraz utrzymywanie 
w sprawności sprzętu.

Nie w każdym mieście przetrwała tra-
dycja Ochotniczej Straży Pożarnej - my, 
w Siemianowicach, nadal ją mamy i sta-
nowi dla zawodowych strażaków cen-
ne wsparcie.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

140 LAT NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA
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FINISAŻ WYSTAWY
MALARSTWA  J. JONCZYKA

KULTURA
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  Wernisaż twórczości Stanisława Barnasia 
połączony z promocją 14. numeru Siemiano-
wickiego Rocznika Muzealnego, zgromadził 
w zabytkowym spichlerzu mnóstwo gości. Nie 
zabrakło wśród nich prezydenta Rafała Piecha. 
Inicjatorzy przedsięwzięcia: żona artysty - Alfre-
da Barnaś oraz syn Sławomir Barnaś serdecznie 
powitali przybyłych na wernisaż członków rodzi-
ny oraz wszystkich zainteresowanych bogatym 
dorobkiem malarskim, a także ceramicznym 
twórcy. Podziwianie tej wyjątkowej ze wszech 
miar ekspozycji uświetnił muzycznie pełnymi 
wirtuozerii improwizacjami pianista młodego 
pokolenia, siemianowiczanin - Adam Rybak. 
Kolejnym wydarzeniem wieczoru było wręczenie 

nowego numeru Siemianowickiego Rocznika 
Muzealnego obecnym na spotkaniu autorom: 
Małgorzacie Derus, Bogumile Hrapkowicz-Ha-
lorowej, Danucie Kopyczok, Sylwii Gralikowskiej, 
Zdzisławowi Janeczkowi, Mirosławowi Dominowi, 
Marcinowi Wądołowskiemu, Wojciechowi Kem-
pie oraz Stefanowi Maruszczykowi.

Prof. Zdzisław Janeczek, który w roczniku pi-
sze o twórczości Stanisława Barnasia, w swojej 
prelekcji w interesujący, obfitujący w anegdoty 
sposób dokonał przedstawienia sylwetki artysty 
oraz jego korzeni rodzinnych.

Niezwykły aplauz publiczności wzbudził kon-
cert kwintetu wokalnego „The Feel Harmonic”.

KRYSTIAN HADASZ

UWERTURA ŚWIĘTA
MIASTA W MUZEUM
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 Jak się nie dać upływającemu czaso-
wi? Do coraz obszerniejszego arsenału 
środków naukowcy dodają ćwiczenia tai 
chi. Nowe badanie z Tajwanu sugeruje, że 
starożytny system ruchu, może spowolnić 
proces starzenia się. Uczestników ekspe-
rymentu podzielono na trzy grupy. Osoby 
z pierwszej z nich ćwiczyły regularnie tai chi, 
z drugiej – praktykowały szybki spacer, a z 
trzeciej – wcale nie ćwiczyły. Podczas trwa-
jącej 12 miesięcy obserwacji, porównywano 
u wszystkich komórki hematopoetyczne 
CD34+. Komórki te są markerem odnowy 
szpiku kostnego – są one zaangażowane 
w autoodnowę komórkową, różnicowanie 
i zmiany proliferacyjne, które odmładza-
ją i zapobiegają starzeniu się organizmu. 
Stwierdzono, że liczba tych komórek u osób 
z grupy tai chi, była “znacząco wyższa”, niż 
u osób z grupy szybkiego marszu. Uczeni 
zauważyli również, że tai chi oddziałuje 
korzystnie na osoby cierpiące na chorobę 
Parkinsona i fibromialgię. Wykazuje również 
szereg innych zalet: redukuje ból, reguluje 
ciśnienie tętnicze krwi, poprawia jakość 
życia i redukuje stres. Bardzo dużą sku-
teczność odnotowuje także w zapobieganiu 
upadkom poprzez poprawienie równowagi 
i wydolności aerobowej – ryzyko upadku 
wśród ćwiczących tai chi zmniejszyło się 
o 47,5 procent.

Wśród zajęć Siemianowickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku znajdują się 

ćwiczenia tai chi. Prowadzi je Adam Wy-
part z Akademii Dao.

- To z jednej strony ćwiczenia do-
stępne dla osób bez określonej górnej 
granicy wieku, wykorzystujące ruchy 
przyjazne ciału, z drugiej- wymagające 
zapamiętywania, co przy ich złożoności, 
wymaga dłuższej nauki. Warto jednak 
przyswoić je sobie, ponieważ podczas 
ich wykonywania w taki sposób uru-
chamiamy nasze stawy, zapewniając im 

intensywne smarowanie. Można powie-
dzieć, że poruszamy je w sposób, który je 
pielęgnuje, który lubią, po prostu zdro-
wo. Nie ma w tych ćwiczeniach mowy 
o przeciążeniach, jeśli dbamy o poprawny 
trening - wyjaśnia A. Wypart 

Kto chciałby spróbować popracować 
nad swoim zdrowiem wykorzystując tai 
chi może skontaktować się dzwoniąc pod 
numer 603 670 254.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Dobiegają końca spotkania  
przedstawicieli Rady Senio-
rów z naczelnikami i kie-
rownikami tych komórek 
Urzędu Miasta, których za-
kres działania obejmuje także 
sprawy dotyczące seniorów. 
W międzyczasie przyjęła ich 
również zastępca prezydenta 
Anna Zasada-Chorab, której 
towarzyszyli doradca pre-
zydenta ds. społecznych 
Elżbieta Nieszporek oraz 
Krzysztof Kratofil z Wydziału 
Polityki Społecznej.
- Czemu poświęcone było to spotkanie? – zapytałam prze-
wodniczącego RS Jerzego Namysło.
- Rozmawialiśmy o tym, co do tej pory udało się w mieście 
zrealizować na rzecz seniorów oraz o tym, o czym warto 
byłoby pomyśleć w najbliższej przyszłości. Na spotkaniu 
mówiliśmy też o celowości nawiązania kontaktów z organi-
zacjami pozarządowymi. Okazuje się, że na terenie miasta 
działa wiele podmiotów, które w obszarze swoich zaintere-
sowań mają sprawy seniorów, więc myślę, że byłoby dobrze 
skoordynować te wszystkie inicjatywy. Po co dublować 
zabiegi w jakiejś sferze, gdy inna natomiast leży odłogiem, 
czy jest niedostatecznie rozwinięta. 
- Rozumiem, że Rada Seniora chciałaby przyjąć na siebie 
również  rolę koordynatora owych działań?
-  Tak, byłoby dobrze, aby wszystkie „ nitki” znalazły się w jednej 
ręce. Wówczas można by bardziej racjonalnie wykorzystać 
potencjał tkwiący w ludziach, chcących działać na rzecz se-
niorów.
- Rada więc trzymałaby te wszystkie „nitki”, co na pewno 
ułatwiałoby jej wywiązanie się z roli doradczej, do której 
w pierwszym rzędzie była powołana…
-  Trudno sobie wyobrazić pracę Rady Seniora bez solidnego 
rozpoznania bazy pozostającej do dyspozycji najstarszej grupy 
mieszkańców. To zadanie czasochłonne, ale konieczne, aby 
potem Rada mogła podjąć przemyślane, celowe, dobrze 
zorganizowane działania. W trakcie spotkania wyłoniła się 
jeszcze jedna ważna kwestia – prawnego umocowania 
Rady. Chcielibyśmy czasem zawierać jakieś porozumienia, 
dotyczące współpracy na rzecz seniorów, ale nie możemy 
być stroną takiej umowy…
- … Oj, widzę, że po prostu Rada Seniora mając być tylko 
doradcą, chce wiele spraw brać w swoje ręce – stąd  pewnie 
ten problem prawny?
-  To jedynie tak wyglądało na początku, ale mamy zapewnie-
nie prawnika, z którym skonsultowano się podczas spotkania, 
że w imieniu Rady Seniora, mógłby w przypadkach takich 
porozumień, składać podpis prezydent miasta i w ten sposób 
uniknęlibyśmy problemu.
- Jak więc widać ten pierwszy okres istnienia RS, aczkolwiek 
nie zaowocował konkretami, był bardzo pracowity. Życzę, 
aby to, wymagające cierpliwości, porządkowanie przyniosło 
efekty, które zrekompensują czas oczekiwania na nie.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

 Siemianowicka Karta Seniora 60+, niezmiennie cieszy 
się dużą popularnością. Nie ma dnia, aby nie wpływały 
nowe wnioski. Mamy już około 1900 kart do dyspozy-
cji Seniorów.

Powiększa się też grono współpracujących z nami Part-
nerów. Ciekawą współpracę nawiązaliśmy m.in. z Ośrodkiem 
Wczasowym „Trzy Korony” w Jastrzębiej Górze-nad morzem.

Wczasy dla Seniora - koszt turnusu 7-dniowego, z pełnym 
wyżywieniem i mnogością atrakcji,kształtuje się już od 360 
zł. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.Wcza-
syDlaSeniora.com. 

Karta Seniora 60+, to nie tylko ulgi proponowane przez Part-
nerów Programu, ale i inne działania na rzecz naszych Nestorów.

Takimi działaniami są np. wycieczki szlakiem siemianowickich 
zabytków „Siemianowice dawniej i dziś”. Pierwsza wycieczka 

z 13 maja br. odbyła się szlakiem siemianowickich rezydencji. 
Przewodnikiem była Pani Małgorzata Derus, Miejski Konser-
wator Zabytków.

Inicjatywa bardzo podobała się uczestnikom, którzy przeka-
zali swoje wrażenia innym. Zgłosiło się wielu nowych Seniorów, 
którzy byli zainteresowani powtórzeniem eskapady, aby poznać 
historię siemianowickich rezydencji. 

Ze względu na ograniczoną jednorazowo ilość miejsc, po-
stanowiliśmy spełnić prośby i uznaliśmy, że fajnie będzie, jak 
tego typu wycieczki staną się cykliczne. Do tej pory odbyły się 
dwie wycieczki. Kolejna będzie dotyczyła siemianowickich willi.

Zapraszamy do składania wniosków na Siemianowicką Kartę 
Seniora 60 + i korzystania z szerokiego wachlarza dostęp-
nych atrakcji.

BEATA ŁUCZAK

SIEMIANOWICKA KARTA 
SENIORA 60+

TAI CHI WZMAGA 
ODNOWĘ KOMÓRKOWĄ

TRZEBA CHWYCIĆ 
WSZYSTKIE "NITKI"

SENIOR
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DYŻURY RADNYCH
DYŻURY RADNYCH OKRĘG I - CENTRUM 
MARCIN JANOTA
Urząd Miasta pokój nr 13, ostatni czw. miesiąca 
godz. 11-12 
JAN NYCZ 
Urząd Miasta pokój nr 13, ostatni czw. miesiąca 
godz. 12-13 

DYŻURY RADNYCH OKRĘG II - TUWIM
GRZEGORZ MÓL  
SCK Jarzębina ul. Wierzbowa 2. III pon. miesiąca godz.19
JÓZEF KOGUT  
ŚSPOP ul. Kapicy 15, pn-pt. godz. 8–19 
TOMASZ DZIERWA  
SCK Jarzębina ul. Wierzbowa 2, III wt. miesiąca godz.18

BARBARA PATYK-PŁUCIENNIK  
SP 3, ul. Szkolna 15, ostatni pon. miesiąca godz. 16-17.

DYŻURY RADNYCH OKRĘG III - BYTKÓW
JERZY KURZAWA 
Urząd Miasta pokój nr 13 - 20 VI br. godz. 12-13

 Okres wakacji głównie kojarzy się nam z wypo-
czynkiem i dobrą zabawą. Od tego, czy faktycznie 
będzie dobra zależy od wielu czynników, wśród 
których priorytetem jest bezpieczeństwo życia 
i zdrowia. 15 czerwca br. w Urzędzie Miasta od-
było się kolejne posiedzenie Komisja Bezpieczeń-
stwa i Porządku funkcjonującej w naszym mieście. 
Formalnie zadaniem tej komisji jest nadzór nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. 
W praktyce posiedzenia sprowadzają się do mery-
torycznej dyskusji i ustaleń w zakresie współpracy 
przy zbliżających się w mieście wydarzeniach. 
Wiodącym tematem ostatniego spotkania były 
wakacje w Siemianowicach Śląskich i związane 
z tym okresem imprezy sportowe, rekreacyjne 
i kulturalne. Do najpoważniejszych przedsięwzięć 
będzie skoordynowanie  działań służb, organiza-
torów i woluntariuszy w trakcie przyjęcia ponad 
500 pielgrzymów przybyłych do naszego miasta 
na Światowe Dni Młodzieży. Innym równie ważnym 
tematem omawianym na posiedzeniu komisji było 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa na kąpielisku 
miejskim w Parku Pszczelnik. Józef Kogut, członek 
Komisji i jednocześnie reprezentant ze strony Rady 
Miasta apelował, by zadbać w trakcie podejmowa-
nia pielgrzymów o wystarczającą ilość tłumaczy, 
którzy będą wspomagać nie tylko organizatorów 
i woluntariuszy ale i służby porządkowe i medyczne. 

PIOTR KOCHANEK

SESJA ABSOLUTORYJNA PRZED NAMI
 Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, a także udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie - to najważniejsze punkty obrad zwołanej na 23 
czerwca XXI sesji. U podstaw zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia przez radnych abso-
lutorium są dwie opinie: Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach. Z dokumentów udostępnionych radnym wynika, że zarówno opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej jak i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w temacie sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta za rok 2015 są pozytywne i nie zawierają zastrzeżeń. Ponadto w trakcie najbliż-
szej sesji komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 
2015. Znamienne jest to, że głosowanie komisji rewizyjnej odbyło się bez sprzeciwów i głosów 
wstrzymujących. W skład głosujących w komisji wchodzili: Henryk Pesel – Przewodniczący oraz 
członkowie: Marcin Janota, Jacek Guzy, Marek Urbańczyk.  

PIOTR KOCHANEK
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„Kultura daleko od szosy” – co kryje się 
za tą nazwą? Otóż wbrew pozorom wcale 
niemało. Przede wszystkim jest to zada-
nie publiczne, na które Stowarzyszenie 
„Nasz Dom” pozyskuje corocznie dotacje 
z budżetu miasta. Poza tym jednak jest to 
wyraźny znak, że jak się bardzo chce, to 
gwiazdę – może nie z nieba- ale ze sceny 
teatralnej można u siebie mieć. Bo pozy-
skane od miasta pieniądze Stowarzyszenie 
przeznacza właśnie na organizację kame-
ralnych wieczorów ze sztuką. Zaprasza na 
nie znanych aktorów, którzy występują 
w monologach, recitalach, czy krótkich 
spektaklach. W Domu Kultury „Chemik” – 
siedzibie Stowarzyszenia - można więc było 
m.in. zobaczyć Annę Seniuk, Krzysztofa 
Globisza, Marię Meyer, Tadeusza Kwintę, 
Leszka Benke, czy Jacentego Jędrusika. 

 -Nasze spotkania teatralne cieszą się 
dużą popularnością – nie kryje satysfakcji 
Zbigniew Krupski, kierujący „Chemikiem”, 
a jednocześnie członek Zarządu. – Przede 
wszystkim wstęp na nie jest wolny. Po dru-
gie oferujemy niejako teatr na wyciągnięcie 

ręki, blisko, co dla seniorów, którzy w dużej 
mierze stanowią głównych odbiorców, nie 
jest bez znaczenia. No i wreszcie jest coś, 

co w sposób szczególny przyciąga do nas 
widzów: możliwość bezpośredniego kontaktu 
z aktorem. Tradycją wieczorów są bowiem 

spotkania z naszymi gośćmi po spektaklu. 
Jest zawsze aromatyczna kawa, a  palące się 
świece, wypełniają wnętrze pięknym zapa-
chem, budują przyjazny, odświętny nastrój. 
Rozmowy z aktorami przynoszą wiele wrażeń, 
pozwalają poznać prywatnie tego, które-
go znamy z jego rozmaitych, scenicznych 
wcieleń, dowiedzieć się tego, jak pracuje nad 
rolą, podyskutować o tym, co przed chwilą 
przekazywał nam w spektaklu. Obok senio-
rów, często na sali zasiadają także uczniowie 
wraz z nauczycielami. Prezentowane u nas 
sztuki bywają bazą do późniejszych, szkol-
nych dyskusji. Tak więc nasza propozycja, 
to nie tylko teatr bliski, oprawiony w niemal 
rodzinną atmosferę, ale to także edukacyjna 
pożywka dla młodszego pokolenia.

„Kultura daleko od szosy”- kiedyś, w 2003 
roku, Stowarzyszenie wybrało taką nazwę, 
gdyż DK Chemik, jako placówka spółdzielcza, 
w odróżnieniu od miejskich, nie otrzymując 
dofinansowania z miasta, czuła się trakto-
wana jak kulturalne peryferia. Teraz ma już 
za sobą 12 lat pięknej tradycji tête-à-tête 
z teatrem.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

DALEKO OD SZOSY -BLISKO Z TEATREM

ZAPRASZAMY 
NA KONSULTACJE

 Prezydent Miasta oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
zapraszają na Rynek Miejski, na Pierwszy Tydzień Wakacji 
w dniach 27czerwca – 1 lipca, w godz.10.00-13.00. W programie 
zajęcia animacyjne pt. „ Wakacyjna Podróż”, na które złożą się 
zajęcia plastyczne, gry zręcznościowe, zabawy podwórkowe 
i konkursy. Będzie wata cukrowa, malowanie twarzy, balony 
i chusta animacyjna. (ERW)

 Targi Organizacji Pozarządowych od-
bywające się w Siemianowicach Śląskich 
od 2010 roku były pierwszym, na taką 
skalę, przedsięwzięciem prezentującym 
stowarzyszenia, integrującym je ze sobą 
i z lokalną społecznością. To dzięki nim 
informacja o istnieniu i działalności orga-
nizacji dotarła w tak namacalny sposób 
do mieszkańców. To także na nich rodziły 
się pomysły wspólnych inicjatyw, jak np. 
warsztaty organizowane przez Szafran 
i Lodołamacz. W Dni Siemianowic świętują 
także NGO-sy. A mają co! Ostatnie lata 
przyniosły znaczne ożywienie ich działal-
ności. Klimat stworzony naszym stowa-
rzyszeniom sprzyjał realizacji kolejnych, 
wspólnych wydarzeń. Dzień Organizacji 
Pozarządowych, wpisując się na trwałe 
do kalendarza miejskich uroczystości, 
jest nie tylko okazją do pogłębiania przez 
nie wiedzy, na odbywających się wówczas 
konferencjach, ale też daje możliwość 
uhonorowania najprężniej działających 
oraz prezentacji własnych zdolności ar-
tystycznych. Piknik z Organizacjami Poza-
rządowymi zaś, buduje tradycję wspólnej 
z mieszkańcami zabawy i rekreacji na 

świeżym powietrzu. W bieżącym roku 
do grona tych dużych wydarzeń z życia 
NGO-sów dołączył Dzień Wolontariusza, 
sprzężony z ogólnopolskim konkursem 
Barwy Wolontariatu. Wielu spośród tych 
społeczników, to członkowie stowarzy-

szeń. Na Dniu Wolontariusza jest czas na 
to, aby im podziękować. Nie będzie więc 
przesadą powiedzieć, że siemianowickie 
środowisko organizacji pozarządowych 
jest po prostu zgraną paką

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

 Zapraszamy na bezpłatne konsultacje doradców Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie:

• Źródeł finansowania działań NGO w ramach środków UE 2014-20
• Działalności gospodarczej jako źródła finansowania działań 

statutowych organizacji
• Zakładania organizacji pozarządowych (w tym np. kon-

sultacje statutu)
• Jak uzyskać dotację 120.000 zł na uruchomienie przed-

siębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej)
 Dyżur odbędzie się 28 czerwca w godzinach od 12:00 do 

18:00 w SCK Zameczek, ul. Oświęcimska 1, Siemianowice Ślą-
skie. Doradztwo jest nieodpłatne i będzie miało charakter 
indywidualnego spotkania. W celu skoordynowania w czasie 
wizyt osoby zainteresowane proszone są o przesłanie krótkiej 
informacji (zgłoszenia) na adres owes@oddzial.fundusz-silesia.
pl lub kontakt telefoniczny 32 72 85 964

ZGRANA PAKA

PIERWSZY TYDZIEŃ WAKACJI

SPRAWY SPOŁECZNE
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Gdy na początku miesiąca hokeiści na trawie 
HKS Siemianowiczanki zanotowali najlepszy 
okres w całym sezonie, zdobywając w ciągu 
niespełna tygodnia, w trzech meczach 8 
punktów, wydawało się że zapewnili sobie 
utrzymanie w I lidze. Porażka w ostatniej 
kolejce w Poznaniu i jednocześnie sensa-
cyjna wygrana Polonii Środa Wielkopolska 
z Pomorzaninem Toruń spowodowały, że 
o pozostanie w ekstraklasie podopieczni 
Tomasza Kawy zagrają w barażach z LKS Ro-
gowo.

  Początek czerwca był bardzo udany 
dla siemianowickich hokeistów na trawie. 
Wpierw, w Dzień Dziecka wygrali w zaległym 
spotkaniu wyjazdowym z Ósemką Tarnow-
skie Góry 5:3, rewanżując się tym samym 
lokalnemu rywalowi za niespodziewaną po-
rażkę (0:1) na własnym boisku, w rundzie 
jesiennej. Bohaterem meczu z Ósemką był 
Mariusz Orzeł, który ustrzelił hat-trika, a po 
jednym trafieniu dołożyli Wojciech Cholewa 
i Rafał Sołtysik. 

W kolejny weekend, już na własnym boisku 
siemianowiccy „laskarze” odnieśli kolejne dwa 
zwycięstwa - jedno w regulaminowym czasie, 
a jedno po karnych zagrywkach (w regulamino-
wym czasie był remis). Podopieczni Tomasza Kawy 
dostarczyli kibicom w obydwu tych meczach wiele 

emocji – wpierw w sobotni wieczór (4.06) z ze-
społem AZS Politechniki Poznańskiej zremisowali 
3:3, choć jeszcze kilkanaście minut przed końcem 
przegrywali 1:3, a gola wyrównującego strzelili 
tuż przed końcowym gwizdkiem. Bramki dla HKS 
Siemianowiczanki strzelili Wojciech Cholewa, 
Zbigniew Drabik, a autorem decydującego o re-
misie gola był kapitan siemianowiczan - Damian 
Just. W karnych zagrywkach siemianowiczanie 
spisali się lepiej od rywali (2:0), a w bramce HKS-u 
świetnie bronił Marek Kompała i ostatecznie nasz 
zespół zainkasował 2 punkty.

Także w niedzielę (5.06) nie brakowało emocji 
- Polonia Środa Wielkopolska, czyli bezpośredni 
rywal naszej drużyny w walce o utrzymanie, 
postawiła twarde warunki, jeszcze 20 minut 
przed końcem prowadząc 1:0, ale końcówka 
ponownie należała do podopiecznych Toma-
sza Kawy. Zdobyli oni dwie bramki autorstwa 
Mateusza Filipa i Kamila Grymy, które dały im 
bezcenne 3 punkty, które wydawało się, że 
praktycznie gwarantują pozostanie w hokejowej 
ekstraklasie. 

Przed ostatnią serią spotkań bowiem ho-
keiści siemianowiccy mieli na swoim koncie 15 
punktów i o dwa „oczka” wyprzedzali swoich 
niedzielnych rywali. Na zakończenie rozgry-
wek HKS Siemianowiczanka grała w Poznaniu 
z tamtejszym AZS AWF, natomiast Polonia 
podejmowała wicemistrzów Polski i aktualnego 

wicelidera tabeli – Pomorzanina Toruń. Ekipa 
Tomasza Kawy gładko uległa wyżej notowa-
nym Akademikom z Poznania (0:8), a dwa 
gole dla zespołu ze stolicy Wielkopolski zdobył 
siemianowiczanin Mateusz Hulbój. W Śro-
dzie Wielkopolskiej natomiast, ku zaskoczeniu 
wszystkich stał się cud – Polonia pokonała 
faworyzowanego rywala 4:3 i zapewniła sobie 
utrzymanie, spychając siemianowicki zespół na 
dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. To oznacza, 
że sezon dla naszych hokeistów jeszcze się 
nie skończył – pod koniec czerwca zmierzą 
się oni w barażowym dwumeczu o pozostanie 

w hokejowej elicie, a ich rywalem będzie LKS 
Rogowo. 

- Ciężko w ogóle komentować to co się stało. 
Przed minionym weekendem byłem niemal pewny, 
że pozostajemy w I lidze i po podsumowaniu 
będziemy mogli określić cele na kolejny sezon. 
Tymczasem niedzielny rezultat z Środy Wielko-
polskiej bardzo zaskoczył, myślę że nie tylko mnie. 
Taki jest sport i musimy teraz walczyć w barażach. 
Jestem przekonany, że chłopcy się zmobilizują 
i wyjdziemy z nich zwycięsko – podsumował 
Mariusz Kozieł, prezes HKS Siemianowiczanki.

KRZYSZTOF NOS
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ZADECYDUJĄ BARAŻE

„MISTRZOWSKIE” SPOTKANIE PREZYDENTA

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie
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 Szczególne spotkanie miało miejsce na początku czerwca 
w siemianowickim Urzędzie Miasta - Prezydent Miasta Siemiano-
wice Śląskie Rafał Piech zaprosił do siebie wybitnych siemianowic-
kich sportowców, którzy w tym roku stanęli na podium Mistrzostw 
Polski lub osiągali sukcesy na arenach międzynarodowych. 
Prezydenckie zaproszenie przyjęli: wicemistrzyni Europy i wice-
mistrzyni Polski kobiet w karate kyokushin w konkurencji kumite 
- Daria Szefer wraz ze swoim trenerem - shihanem Andrzejem 
Maneckim, czterokrotna mistrzyni Polski w szpadzie dziewcząt 
w kategorii młodziczek i juniorek młodszych, reprezentantka 
siemianowickiego UKS Wołodyjowski Barbara Brych wraz ze 

swoją trenerką - Krystyną Rachel-Świrską, mistrz Polski junio-
rów w pływaniu na 200m stylem klasycznym - Wiktor Szynawa 
oraz wicemistrzyni Polski w pływaniu stylem klasycznym na 

50m - Aleksandra Piskorz, reprezentujący siemianowicki UKS 
Wodnik, wraz ze swoim szkoleniowcem - Leszkiem Małyszkiem. 
Na spotkaniu tym Prezydent złożył siemianowickim mistrzom 
gratulacje i wręczył symboliczne upominki, już teraz zapraszając 
na przyszłoroczną Galę Sportu, podczas której uhonoruje najlep-
szych siemianowickich sportowców za osiągnięcia w 2016 roku.

Mistrzowskie spotkania u Prezydenta są ciekawym pomysłem 
i z pewnością będą kontynuowane, jako kolejny przykład tego, 
że władze miasta widzą i doceniają dokonania siemianowickich 
sportowców, ich trud, zaangażowanie i wkład poprzez swoje 
sukcesy w promocję naszego miasta. (SON)

 Siemianowicka lekkoatletka, reprezentantka 
Polski i wielokrotna mistrzyni kraju w chodzie 
sportowym na 20 km - Agnieszka Dygacz 
w miniony weekend w niemieckim Naumburgu 
zwyciężyła w konkurencji kobiet osiągając re-
zultat 1:30:27 !To wynik lepszy od wymaganego 
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki minimum 
olimpijskiego do Rio de Janeiro! Tym samym 

zobaczymy siemianowiczankę na trasie olim-
pijskiego chodu sportowego na 20 km.  (SON)

  Świetne wieści nadeszły z bułgarskiej Warny, gdzie 
odbywały się Mistrzostwa Europy w Kyokushin Karate. 
Siemianowiczanka Daria Szefer zdobyła tytuł wicemi-
strzyni Europy w wadze lekkiej w konkurencji kumite. To 
kolejny sukces młodej zawodniczki Siemianowickiego 
Klubu Kyokushin Karate, podopiecznej shihan Andrzeja 
Maneckiego, która powróciła po kilkumiesięcznej prze-
rwie spowodowanej kontuzją. (SON)

DARIA SZEFER WICEMISTRZYNIĄ EUROPY!AGNIESZKA DYGACZ PÓJDZIE W RIO!
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SPORTOWE DNI SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 
... W OBIEKTYWIE
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Tegoroczne święto miasta tradycyjnie obfitowało w imprezy sportowo-rekreacyjne. Roz-
poczęła je jubileuszowa spartakiada przedszkolaków, nie mogło też zabraknąć Nocnego 
Biegu Godzinnego, zmagań piłkarskich, wędkarskich i pływackich, na najmłodszych zaś 
czekała Mosiriada i Sportowisko. 

Atrakcyjną MOSiRIADĘ zorganizowaną przy michałkowickiej hali odwiedziło kilkuset 
siemianowiczan.

Zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta przyciągnęły kilkudziesięciu siemianowickich 
miłośników tego sportu.

Tradycyjny Nocny Ekologiczny Bieg Godzinny na stadionie 
w „Pszczelniku” zakończył się zwycięstwem Andrzeja Nowaka, 
który ustanowił nowy rekord imprezy – 17 789 m oraz Beaty 
Wrońskiej. W Sztafetowym Biegu Par najlepsi byli Kacper Piech 
i Gabriela Rolka.

Puchar Prezydenta w Turnieju „6” Firm zdobyła Reprezentacja 
Śląskiej Ligi Górniczej.
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Jubileuszowa XXV Spartakiada Przedszkolaków tradycyjnie zainaugurowała Dni Siemiano-
wic Śląskich.

Dużą popularnością wśród najmłodszych cieszyło się Sportowisko na „Jordanie”, nie mogło 
także zabraknąć emocji piłkarskich.
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