
 Mimo dnia wolnego i upalnej aury, wielu 
siemianowiczan zgromadziło się na trasie II 
etapu 74. Tour de Pologne, którego trasa z Tar-
nowskich Gór do Katowic, biegła przez nasze 
miasto. W Siemianowicach Śląskich światowa 
czołówka kolarska rywalizowała o zwycięstwo 
na Lotnej Premii. Zanim na Lotną Premię dotarli 
kolarze, zjawił się dyrektor wyścigu - Czesław 
Lang, który podziękował mieszkańcom Sie-
mianowic Śląskich za obecność i doping. 

Jako pierwszy linię Lotnej Premii w naszym 
mieście przekroczył Adrian Kurek, polski 
kolarz grupy CCC Sprandi Polkowice. Tym 
samym udało się utrzymać w naszym mieście 
miano polskiej Lotnej Premii. 

Później rzesze kibiców przeniosły się na 
Rynek Miejski, gdzie przygotowano moc 
atrakcji, głównie dla najmłodszych. Był te-
lebim z transmisją dalszego przebiegu II 
etapu, był pumptrack, miasteczko rowerowe, 

„Sportowisko”, dmuchańce, autka elektrycz-
ne, malowanie twarzy, konkurs plastyczny, 
Kapslowy Wyścig Kolarski, WOPR-owskie 
instruktaże pierwszej pomocy oraz klini-
ka – serwis rowerowy Doktora Bike’a. Nie 
zabrakło również wokalnych występów mło-
dych, utalentowanych artystów z MDK im. 
H. Jordana. Jednym słowem – działo się na 
Rynku Miejskim!

KRZYSZTOF NOS

GOSPODARKA
Z RATUSZA

KULTURA
SPORT

EDUKACJA

ZDROWIE
SPRAWY SPOŁECZNE

REKREACJA

GOSPODARKA
2018 zmodyfikowanych i 7 
nowych - opraw oświetlenio-
wych będzie oświetlało sie-
mianowickie ulice jeszcze 
w tym roku...

CZYTAJ STR. 3

REKREACJA
19 sierpnia oraz 2 września 
pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska UM Siemianowice 
Śląskie zapraszają na drugą 
kajakową przygodę na Bryni-
cy. Tym razem przygotowana 
trasa będzie trudniejsza i dłuż-
sza...

CZYTAJ NA STR. 5

SPRAWY SPOŁECZNE
Od 1 sierpnia br. rozpoczyna się 
nowy okres zasiłkowy świad-
czenia wychowawczego. Zatem 
można jednocześnie składać 
wnioski o świadczenie rodzin-
ne i świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego dla osób, które 
spełniają określone kryteria.

CZYTAJ NA STR. 7

ZDROWIE
Szpital Miejski znowu 
na prostej. 

CZYTAJ NA STR. 8 i 9

KULTURA
W Muzeum Miejskim otwarta 
została stała ekspozycja poświę-
cona twórczości i dorobkowi An-
toniego Halora pt.: "Antoni Halor 
- Opowieści miasta z rybakiem 
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Roscasu (dawniej), kedych jesce skołoł 
s jajca na jajco u mojego fatra we worku, 
to moj ołpa jusz miyszkoł niydaleko Niki-
sza (Nikiszowca) f chałpie, kero dostoł s 
gruby na kery erbnoł (dostał) robota. To 
boły casy, kaj na Giszowcu niy boło ani 
jednego betonioka, baby (kobiety) łaziły 
po chopsku (w śląskim stroju) łoblecone 
(ubrane)no i niy trefiło (napotkało) sie 
żodnego gorola ani kradzioka (złodzie-
ja),ludzie fszyscy sie znali, choby we familji 
(rodzinie). Kożdy mioł kole chałpy sfoja 
zagroda (ogródek) i tam czimałi rosto-
majto gadzina, tako jak wiepszki (prosiaki), 
liwy (gęsi), ynty (kaczki), puloki (indyki) 
i kroliki. Nojwiyncy ludzie mieli cipek (kur) 
no i prowie kożdy tysz chowoł gołymbie, 
niy spomna ło grzontkach s grincojga-
mi (warzywami). Ło to co boło na placu 
dbali chopy a to, co cza boło zrobić we 
chałpie, to ino robioły baby. Łone musiały 
uwarzić łobiot, zrobić chopowi i dzieckom 
śniodanie i wiecerzo (kolację), łoprać jich 
(zrobić pranie) i tu dejcie pozor, bo s tym 
to miały naprowdy kupa (dużo) roboty. 
Kej niy boło waszmaszynof (pralek) ino 
waszbrety (tarka do prania) to musiały 
piyrwy psziniyś wongel, napolić f piecu, 
we kastrolu (kotle do gotowania bielizny) 
nagrzoć wody i we waniynce na waszbre-
cie cołke pranie wyprać. Bonte (bielizna 

kolorowa) łosobno a biołe tysz łosobno, 
ino to zaś cza mieć drugi kastrol wody 
a cas lecioł. Take pranie to tfało poł dnia 
f pszipatku moji omy, kero prała co dwa 
tydnie, bo nos boło czech, ino kej famil-
jo miała wiyncy ludzi, to cza boło prać 
czynści i dużi (dłużej). Niyftore rzecy, 
cza boło szkrobić (krochmalić) take jak 
poszfy cy płachty (prześcieradła), inksze 
szpanować (naciągać), abo s waszkorbym 
(koszykiem z praniem) ciś (iść) do mangli. 
Baby musiały umieć sztopować (cerować) 
i heklować (szydełkować). Kożdo miała 
jakiś sznit (wzór) i poradziła (potrafiła) 
zrobić fozekle (skarpety), uszyć gardi-
na (firana), abo garnitura (makatka), cy 
psziszyć knefel (guzik) sfojymu (mężowi) 
i dzieckom a to besto, co we sklepach boły 
puste fachy (regały). Kej sie spomna te 
casy, kaj (gdzie) baby jusz godzina pszet 
łotfarciym masorza stoły w raji (kolejce), 
coby erbnonć lepszy towor, to mi jich sie 
żol robi, a kej ftoś mioł geburstak (uro-
dziny), to casami musiała cołki tydziyń 
lotać (chodzić) do sklepu, bo codziynnie 
cosik inkszego ciepali (dostarczali). To 
boły blank inksze casy, żodno baba niy 
kurzoła cygaretof, ani niy pioła piwa a jusz 
niy spomna ło gorzołce, niy łobejżeliście 
baby keroby łazioła f galotach, a broń Boże 
siedziała w knajpie. Latoś (w tym roku), kej 

żech wlos do jedny knajpy na Bytkowie 
i siednoł sie obok stolika moji somsiatki, 
kero pedziała do sfojich kamratek a boło 
jich tam kupa, dejcie pozor co godocie, 
bo tyn paciulok (oferma) wos łopisze we 
gazecie, to asz żech hercklekotof (pal-
pitacji serca) dostoł na to, co pedziała ta 
heksa (złośliwa kobieta). Kedysik, toby 
nudelkula (wałek do ciasta), abo heknadla 
(szydełko)  we rynce czimała a teroski 
kufel s piwym czimo i sie ciepie jak wsza na 
kecie (łańcuchu) i jesce stynko, bo pranie 
wyprała. Trochach sie skamracioł s tymi 
babami, bo som pocieszne (wesołe) i lubia 
sie hyrzać (śmiać) s nimi. Nawet casami 
wice łosprawiajom.Prziłażom tam take 
baby jak Janina,Cila,Ira,Ewa, Krista,Werka, 
Gryjta, Brygida, góralka I kupa inkszych, 
kerych jesce niy znom. Dołech jim słowo 
co jo som na jich tymat nic niy napisza 
i tak tysz jes, bo jo to ino dyktowoł, a ftoś 
inkszy pisoł.

I kedy baby miały sie lepi, kedyś 
cy teroski?

MIROSŁAW SEGET

GODOMY PO ŚLONSKU

CILA, IRA I INKSZE KLACHULE

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

Jedynym zwycięzcą konkursu "Jakie to miejsce"  
z "Głosu Miasta" z dnia 29.06.2017 r. był:
1. Józef Świerzy - Michałkowice 

Zdjęcie przedstawiało ulicę Stawową przy 
numerze 7 i 6. Zaś w tle widoczne są budynki 
przy ulicy Wyzwolenia 5 i 7.

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
07.09.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

KONCERTY LETNIE 
W AMFITEATRE
12 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Biesiada z zespołem „Szwarne Karlusy” i Romanem Kuroszem
19 sierpnia (sobota), godz. 18.00
Koncert zespołu „Skarabeusz”
26 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Letnie Święto Folkloru – wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca „Siemia-
nowice” oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice”. 
W programie: tańce i przyśpiewki śląskie oraz z innych regionów 
Polski, a także prezentacje tańców narodowych.

Lekka i przyjemna lektura? Podręcznik akademicki, którego nie 
sposób dostać w wydziałowej bibliotece? A może audiobook z ulu-
bioną powieścią? To tylko znikoma część oferty, którą ma dla swoich 
czytelników Biblioteka w Siemianowicach. Nowości wydawnicze - czy 
to literatura piękna, czy też popularnonaukowa - szybko znikają 
z półek, gdyż nadal jest wiele osób, które nie wyobrażają sobie od-
poczynku bez lektury. Tych zaś, którzy są przede wszystkim ciekawi 
najnowszych wieści ze świata, z pewnością usatysfakcjonuje wybór 
czasopism, dostępnych w czytelni. Od ogólnopolskiej prasy codzien-
nej, poprzez tytuły lokalne, opiniotwórcze tygodniki, po czasopisma 
o tematyce kulturalnej, popularnonaukowej oraz hobbystycznej - 
naprawdę jest w czym wybierać. I nie trzeba czytać ich na miejscu, 
lecz można wypożyczyć kilka tytułów do domu. W zaciszu własnego 
mieszkania można także korzystać z e-booków - wystarczy poprosić 
w wypożyczalni o login i hasło i już mamy darmowy dostęp do około 
dwóch i pół tysiąca książek. Zdalny dostęp do wielu ciekawych tytułów 
umożliwia też Śląska Biblioteka Cyfrowa, w której współtworzenie 
siemianowicka książnica zaangażowana jest od kilku lat. Tu można 
znaleźć naprawdę wyjątkowe i często trudno dostępne publikacje. 

Ale biblioteka to nie tylko książki. Każdy, kto kiedykolwiek odwie-
dził naszą Bibliotekę Centralną, zna zapewne „Galerię Otwartą”, 
w której prezentujemy ciekawe i zróżnicowane wystawy. Obecna 
ekspozycja dotyczy obchodzonej niedawno osiemdziesiątej piątej 
rocznicy nadania Siemianowicom Śląskim praw miejskich. Liczne 
wycinki z prasy, stare zdjęcia i pamiątki składają się na barwne dzieje 
miasta, jego mieszkańców oraz wszelkich przejawów ich działalności. 

Dodatkową zachętą do odwiedzenia biblioteki może też być 
darmowy dostęp do Internetu, w tym do wifi, z którego możemy 
korzystać nawet leżąc na leżaku, na mini-plaży na tarasie biblioteki. 
Po przerwie wakacyjnej wrócą lubiane i wyczekiwane przez wielu 
czytelników warsztaty rękodzieła, spotkania podróżnicze, autorskie 
oraz wiele innych atrakcyjnych i inspirujących wydarzeń.

AGNIESZKA FORMICKA 
MBP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

BIBLIOTEKA – TRADYCYJNIE 
I NOWOCZEŚNIE



3www.siemianowice.pl

  Żar z nieba daje nam się wszystkim we 
znaki. Na szczególne uznanie w tych gorą-
cych dniach na pewno zasługują wszyscy Ci, 
którzy muszą chodzić do pracy, a zwłasz-
cza pracownicy firm, które obecnie realizują 
w naszym mieście zadania remontowo-dro-
gowo-budowlane. Gorące połacie nowego 
asfaltu kładzione na siemianowickich ulicach 
i ścieżkach rowerowych dodatkowo utrudniają 
pracę. Śpieszę jednak do Państwa z informacją, 
że pomimo trudnych warunków, wszystkie 
inwestycje realizujemy zgodnie z danymi Pań-
stwu obietnicami i planami. Widok rodzin, 
które już wkrótce będą korzystały z nowo 
powstałych ścieżek rowerowych będą dla 
mnie jako gospodarza miasta najlepszą zapłatą 
za naszą wspólną urzędniczą pracę na rzecz 
miasta. Pomimo tego, że prace remontowe 
realizowane są przez firmy o ugruntowanych 
pozycjach na rynku, to pragnę podziękować 
tym wszystkim mieszkańcom, którzy w spra-
wach ważnych znajdują czas, by zadzwonić 

do redakcji Głosu Miasta i poinformować 
o niedoskonałościach, które można popra-
wić zanim wykonawca zakończy prace. To 
dla mnie kolejny dowód na to, że coraz więcej 
mieszkańców troszczy się o Siemianowice 
i uznaje miasto za nasze wspólne. 

Równolegle do nadzorowania bieżących 
prac staramy się dalej pozyskiwać środki 
zewnętrzne dla Miasta. Tym razem udało 
nam się pozyskać kolejne miliony złotych na 
wymianę oświetlenia w mieście. Rozpocznie-
my jego instalację jeszcze w tym roku. Mam 
nadzieję, że nowe oświetlenie ledowe wpłynie 
pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na 
siemianowickich drogach, zwłaszcza w zi-
mowe popołudnia kiedy najłatwiej o stłuczkę 
lub potrącenie pieszych. 

Od kilku tygodni załoga Szpitala Miejskiego 
oddycha z ulgą, bo dzięki naszym wspólnym 
staraniom siemianowicka placówka ma za-

gwarantowany kontrakt będąc w tzw Sieci 
Szpitali. Wielu z Państwa nie jest do końca 
pewna w jakim zakresie i przy jakich scho-
rzeniach może liczyć na pomoc naszych 
specjalistów. Postanowiliśmy w związku 
z powyższym, w tym numerze gazety sa-
morządowej, przybliżyć Państwu zarówno 
oddziały jak i poradnie działające w ramach 
naszej miejskiej lecznicy. Doskonałą okazją 
do poznania naszego zespołu lekarskiego 
będzie organizowany pod moim patronatem, 
już po raz trzeci, Rodzinny Piknik Zdrowia. 
Zapraszam wszystkich Państwa w sobotę,  
26 sierpnia na godz. 10.00 do SCK Parku Tra-
dycji, do aktywnego udziału w tej imprezie. 
To okazja, by przebadać się i skonsultować 
bezpłatnie u wielu specjalistów. Nowością 
w tym roku są m.in. bezpłatne konsultacje 
dermatologiczne znamion skóry. 

Na koniec pragnę uspokoić rodziców 
wszystkich pociech, które mają zamiar 

uczęszczać w nadchodzącym roku szkol-
nym do przedszkola. Tak jak Państwu obie-
całem na łamach Głosu Miasta wcześniej 
tak i teraz podtrzymuję, że każdy rodzic, 
który starał się o miejsce w przedszkolu nie 
będzie pozostawiony na przysłowiowym 
lodzie. Ogłosiliśmy konkurs na prowadzenie 
dodatkowych oddziałów przedszkolnych. 
O wynikach naszych działań poinformuję 
Państwa wkrótce za pośrednictwem gazety 
samorządowej oraz serwisów internetowych.

  RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Z RATUSZA

WAKACYJNY 
FRONT ROBÓT

GOSPODARKA

3,5 MILIONA ZŁOTYCH PRZYZNANYCH NA NOWE OŚWIETLENIE
Tyle Siemianowice Śląskie otrzymały w ra-
mach projektu "Jasno, bezpiecznie i eko-
logicznie - wymiana opraw oświetlenia 
ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań 
z zakresu oszczędności energii - ETAP 1". 
Oznacza to, że miasto czeka rewolucja 
związana ze zmianą rodzaju oświetlenia.

 - Zostanie wymienionych 2018 opraw 
oświetleniowych, które są własnością gminy 
Siemianowice Śląskie. Będzie dowieszonych 
również 7 nowych opraw - mówi Damian 
Kołakowski, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej w Siemianowicach Śląskich. 

Zmiana będzie polegała na wymianie lamp 
sodowych na ledowe, co wiąże się z szeregiem 
wymiernych korzyści.

- Obecnie miasto wydaje na oświetlenie 
ulic 1,3 mln zł. Po wymianie lamp na ledowe 
kwota ta zmniejszy się o 37 procent, bo taką 
zakładamy oszczędność energii - mówi Ma-
riusz Koj z Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Obecnie miasto jest na etapie opraco-
wywania dokumentacji do przetargu, który 
odbędzie się w ciągu najbliższego czasu. 
Koszt inwestycji to 4,2 miliona złotych. 

- Dofinansowanie jakie miasto otrzymało 
w kwocie 3,5 miliona złotych pochodzi z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i wynosi 85% kosztów kwalifikowanych - 
mówi Łukasz Chłoń z Wydziału Programów 
Pomocowych siemianowickiego magistratu.

Warto podkreślić, że oprócz tego iż będzie 
oszczędniej, jaśniej - a tym samym bezpiecz-
niej - będzie również bardziej ekologicznie. 
Nowy rodzaj oświetlenia wiąże się nie tylko 
ze zmniejszeniem emisji CO2, ale również ze 
zmiejszeniem... zaśmiecania nieba światłem.

- Obecny sposób oświetlenia ulic w naszych 
miastach powoduje, że światło rozchodzi się... 
sferycznie - również w górę - i tak naprawdę 
zamiast pomagać, przeszkadza - mówi Lech Mo-
tyka, dyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie.   
- Zmiana w ramach jednego miasta naszego regio-
nu, może nie przyniesie jakiegoś spektakularnego 
przełomu, to jednak - nawet lokalnie - ograniczając 
zaśmiecenie nieba światłem, siemianowiczanom 
znacznie łatwiej będzie obserwować to, co dzieje 
się nocą nad ich głowami - dodaje.

Nowe oprawy świetlne powinny służyć miesz-
kańcom Siemianowic Śląskich jeszcze w tym roku.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
Już niedługo stare oświetlenie siemianowickich ulic ustąpi miejsca nowoczesnym 

oprawom ledowym.
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W połowie marca br., gdy "puściły" ostatnie mrozy, na 
Bytkowie, przy Stawach Brysiowych pojawił się ciężki, 
specjalistyczny sprzęt. Tym samym rozpoczęła się długo 
wyczekiwana rewitalizacja tego terenu rekreacyjnego.

 Odrestaurowanie Stawów Brysiowych wykonywane 
jest w ramach realizacji projektu „Zielone Płuca Miast 
– ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych 
Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informa-
cyjno-edukacyjną (ochrona bioróżnorodności i zasobów 
przyrodniczych – Stawy Brysiowe, Park Bytkowski)”.

Inwestycja  swym zasięgiem obejmuje nie tylko remont 
małego i dużego Stawu Brysiowego, polegający na jego 
uszczelnieniu i zagospodarowaniu, ale również uzupeł-
nienie roślinności wodnej, a także inne działania mające 
na celu zachowanie bioróżnorodności oraz ochronę ob-
szarów wodnych Stawów Brysiowych wraz z przyległym 
Parkiem Bytkowskim. Dokumentacja projektowa została 
opracowana w 2015 roku przez Autorską Pracownię Pro-
jektowania Architektury APPA Jan Pudło z Rudy Śląskiej.

- Mały staw podlegał kompleksowej rewitalizacji. Zo-
stała wybrana warstwa mułu, dokonano pełnego uszczel-
nienia stawu specjalną matą. Całość została obsypana 
gruntem i obsadzona roślinnością. Dodatkowo został 
wykonany przelew do kanalizacji, który zabezpiecza 
przed przelaniem w sytuacji np. intensywnych opadów 
deszczu - mówi Jan Wiercioch, inspektor nadzoru ds. 
budowlanych.

W dużym stawie wyniki badań hydrologicznych wy-
kazały nieszczelność tylko jego części, którą należało 
usunąć. Wzmocniono linię brzegową za pomocą wbija-
nych pali, drągów drewnianych wypełnionych faszyną. 
Brzeg ukształtowano i obsadzono roślinnością wodną.

- Z racji tego, że małego stawu tak naprawdę nie 
było, dzięki tym pracom mieszkańcy zyskują dodatkowe 
miejsce rekreacji. Zaś naprawiona szczelność zbiornika, 
w naturalny sposób będzie sprzyjać rozwojowi fauny - 
dodaje Jan Wiercioch.

 Złożony wniosek o przyznanie dofinansowania z Unii 
Europejskiej do realizacji projektu został pozytywnie 
rozpatrzony w 2016 roku w ramach Działania 5.4 Ochro-
na różnorodności biologicznej dla poddziałania 5.4.1. 
Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT. Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020.

Prac rewitalizacyjnych podjęła się firma ABG Grzegorza 
Oleksy z Siemianowic Śląskich, wyłoniona w przetargu nie-
ograniczonym, z którą Gmina w styczniu 2017 roku podpisała 
umowę na kwotę 688.434,97 złotych z terminem wykonania 
do dnia 31 maja 2018 r.

Gdy tylko warunki atmosferyczne pozwoliły na rozpoczę-
cie robót, wykonawca niezwłocznie przystąpił do realizacji 
zadania. Z uwagi, iż inwestycja w przeważającej części swym 
zasięgiem obejmuje zbiorniki wodne zamieszkałe przez różne 
gatunki zwierząt nad inwestycją nadzór sprawują nie tylko 
osoby z uprawnieniami budowlanymi, ale również przyrodnicy.

Obecnie wykonawca przystępuje do końcowego etapu i zakoń-
czenia inwestycji. Zgodnie z przedstawionym przez niego haromo-
gramem, zakończenie robót powinno nastąpić nie później niż do 
końca września bieżącego roku. Kampania informacyjno – eduka-
cyjna planowana jest na jesień i stanowi ostatni element projektu.

MARLENA BROL

STAWY BRYSIOWE "PO NOWEMU"

Urokliwe zakątki Stawów Brysiowych są atrakcyjnym miejscem w którym można znaleźć ciszę i spokój.

W ubiegły piątek (04.08) dobiegł końca 
kolejny - czwarty tym razem - turnus 
Akademii Przedsiębiorczości organi-
zowany dla najmłodszych przez miasto 
i siemianowickich przedsiębiorców. 

 W ciągu czterech tygodni w Akademii 
udział wzięło około 120 dzieci z klas 4-6 sie-
mianowickich szkół podstawowych.

Dzieciaki miały okazję poznać od podszewki 
takie firmy jak: Aperam, MMJ, Autozastęp-
cze.pl, Adient, Grupa Kozubik i Partnerzy, 
Jaga Hobby, Mairstudio oraz Walcownie Rur 
Silesia. Dzieci odwiedziły także Prezydenta 

Siemianowic Śląskich, gdzie dowiedziały się 
jak funkcjonuje Urząd Miasta. 

Atrakcją dla najmłodszych była lekcja golfa. 
Pod okiem instruktora Petera Bronsona po-
znawały tajniki tej szlachetnej gry. 

Zadowolone twarze dzieci dowodzą tego, 
jak bardzo podobało im się uczestnictwo w or-
ganizowanej po raz kolejny przez Prezydenta 
Miasta i  Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. 
Jordana - Akademii Przedsiębiorczości. My także 
jesteśmy bardzo zadowoleni z trzeciej edycji tej 
imprezy i mamy nadzięję, że kolejne będą równie 
ciekawe i pełne wrażeń jak te poprzednie.

MAGDALENA BALA

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZA NAMI
SPRAWY SPOŁECZNE

Olbrzymie koła z pozwijanych blach w firmie Aperam robiły wrażenie na dzieciach.



Już za niespełna miesiąc, po raz drugi, 
na jedynej rzece w naszym mieście, zor-
ganizowany zostanie cykl trzech imprez 
rekreacyjno-sportowych o ekologicznym 
charakterze. Od 19 sierpnia, przez trzy 
kolejne soboty, na Brynicy będzie można 
spłynąć kajakiem. 

 19 sierpnia i 2 września Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Ślą-
skie będzie organizatorem drugiej kajakowej 
przygody z Brynicą, podczas której będzie 
można poznać bliżej jej charakter oraz walory 
przyrodnicze sąsiadującego obszaru – w tym 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Przełajka”. 
Tym razem, dystans do przepłynięcia będzie 
dwukrotnie dłuższy niż w roku ubiegłym i trochę 
trudniejszy (4 km).

Zaś 26 sierpnia, Wydział Ochrony Środowiska 
będzie współorganizatorem imprezy o randze 
krajowej. W tym dniu, na Brynicy, zorganizowany 
zostanie I spływ kajakowy Brynica 2017 „Szla-
kiem historycznych granic”. Do przepłynięcia 
będzie około 9 km. Start umiejscowiony będzie 
w Piekarach Śląskich, a meta w naszym mieście. 
Organizatorem spływu jest Śląskie Stowarzy-
szenie Kajakowe WIKING przy Zespole Szkół 
Techniczno – Informatycznych w Gliwicach. 
Podczas tej imprezy nasze miasto odpowie-
dzialne będzie za miłe przywitanie uczestników 
spływu, którymi oczywiście mogą być również 
mieszkańcy grodu Siemiona. W ramach impre-
zy, w rejonie  stadniny koni (Ludowego Klubu 
Jeździeckiego Deresz) zorganizowana zostanie 
wioska kajakowa. Szczegółowych informacji, 
związanych z uczestnictwem w spływie w dniu 
26 sierpnia, udziela organizator imprezy: Śląskie 
Stowarzyszenie Kajakowe WIKING 

http://ssk-wiking.pl/
wiking.ssk@gmail.com
tel: +48 531 238 750 (Radosław Krawczyk 

– prezes)
Spływy kajakowe organizowane w dniach 

19 sierpnia i 2 września będą miał charakter 
podobny do spływu, który odbył się w ubie-

głym roku. W każdy z dwóch dni zorganizo-
wane zostaną dwie tury imprezy – grupy po 
maksymalnie 40 osób. Grupa I rozpoczynać 
będzie uczestnictwo w spływie o godzinie 
14.00, a grupa II o godzinie 16.30. Miejscem 
spotkania będzie parking zlokalizowany przy 
Stowarzyszeniu Chorych Na Stwardnienie 
Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół – Sie-
mianowice Śląskie, ul. Wiejska 2.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w spły-
wie proszone są o zapoznanie się z regulaminem 
oraz skontaktowanie się z organizatorem im-
prezy (której regulamin dostępny pod adresem: 
http://tiny.pl/gjqrx)

rs@um.siemianowice.pl
tel. 32 760 53 75
Warunkiem uczestnictwa w spływach 

w dniach 19 sierpnia i 2 września jest:  
zapisanie się na spływ do dnia 16 sierpnia 
2017r. w Wydziale Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (ul. 
Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice 
Śląskie, pokój nr 18–19), w tym podanie dnia 
oraz godziny imprezy (19.08 lub 02.09, 14.00 
lub 16.30), danych osobowych uczestnika, 
takich jak; imię i nazwisko, adres zamieszkania 
oraz nr PESEL – zgłoszenia można dokonać 
również za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej rs@um.siemianowice.pl podając 
wyżej wymienione dane, złożenie najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia spływu, przez uczest-
nika lub jego przedstawiciela ustawowego, 
oświadczenia o braku przeciwwskazań ze 
względu na stan zdrowia do wzięcia udziału 
w spływie. Oświadczenie nie jest wymagane 
gdy uczestnik przedstawi zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia 
udziału w spływie kajakowym.

Organizatorzy spływów kajakowych przyłą-
czają się do apelu, „Pływaj stylem, nie promilem”. 
Życie i zdrowie to najcenniejsza rzecz jaką 
mamy, dlatego podczas imprez będziemy kłaść 
duży nacisk na propagowanie pozytywnych 
postaw zachowania się na wodzie.

ARTUR KLEDZIK
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„KAJAKOWA PRZYGODA Z BRYNICĄ” PO RAZ DRUGI
REKREACJA
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6 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

17 KILOMETRÓW 
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
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REKREACJA

TRASA CZERWONA
połączy Michałkowice 
z Bytkowem biegnąc 
od ZCP ulicami: Bytom-
ską, bp Czesława Do-
mina, Limanowskiego 
(łączy się z istniejącą 
trasą rowerową), Wa-
toły, Węglową, Jagiełły 
przez os. Węzłowiec

TRASA ZIELONA:
połączy Bytków z Cen-
tum miasta biegnąc 
z ZCP przez Lasek Byt-
kowski i dalej ulicami: 
Korfantego, Kapicy, te-
reny zielone w rejonie 
Al. Młodych, Wester-
platte (łączy się z trasą 
niebieską), Michałko-
wicką do istniejącej 
trasy rowerowej

TRASA
POMARAŃCZOWA:
będzie przebiegać od 
Parku Hutnik, ulicami: 
Śniadeckiego, Krasiń-
skiego, Park Miejski, 
Chopina, al. Sacerowa 
do ZCP, wzdłuż dawnej 
linii kolejowej, Zwycię-
stwa do ulicy Dworskiej

TRASA FIOLETOWA:
Ścieżki rowerowe 
istniejące dotych-
czas. Będą łącznika-
mi pomiędzy nowo 
budowanymi trasami 
rowerowymi

TRASA NIEBIESKA:
będzie przebiegała 
od ZCP i dalej ulica-
mi: Zieloną, Katowicką, 
Starą Katowicką, Sien-
kiewicza, Fitznerów, 
Park Hutnik (łączy się 
z trasą pomarańczo-
wą), Dąbrowskiego, 
Kościuszki, Michałko-
wicką (łącząc się ze 
szlakiem zielonym). 
Trasa niebieska bę-
dzie posiadać łącznik 
z trasą pomrańczową 
przez rondo "Michał"

ZCP - Zintegrowane Centra Przesiadkowe

Do końca tego roku siemianowiczanie będą mogli skorzystać aż z 17 kilometrów, profesjonalnych 
i w pełni bezpiecznych ścieżek rowerowych.  W tej chwili część nowych odcinków czeka na 
odbiory techniczne, na innych są prowadzone jeszcze prace. Jako pierwsze, bo już z końcem 
sierpnia, oddane do użytku zostaną ścieżki NIEBIESKA i POMARAŃCZOWA.  
Do końca roku powstaną kolejne: CZERWONA i ZIELONA. 
W ramach projektu powstaną także 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe (ZCP).

Z SIEMIANOWIC 
ŚLĄSKICH 
JEDZIEMY DALEJ:
jadąc trasą czerwoną ulicą Jagiełły w kierunku Plant Śląskich 
- wjeżdżamy na ścieżkę rowerową na ulicy Siemianowickiej, 
która bezkolizyjnie doprowadzi nas do trasy rowerowej w Parku Śląskim.
Z kolei u wylotu trasy zielonej dojedziemy do ścieżki rowerowej wzdłuż 
ulicy Telewizyjnej, która doprowadzi nas - w jedną stronę - do Placu 
Alfreda w Katowicach - a w drugą stronę - ulicą Bytkowską, aż do uli-
cy Józefowskiej.
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WSZYSTKIE WNIOSKI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ:

- w formie papierowej:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śl.,
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.00 do 17.00, 
wtorek - czwartek 8.00 do 16.00, piątek 8.00 do 14.00
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
(TYLKO W PRZYPADKU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE 
WYCHOWAWCZE I ZASIŁEK RODZINNY!!!)
ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śl.,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(TYLKO W PRZYPADKU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE 
WYCHOWAWCZE I ZASIŁEK RODZINNY!!!)
ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śl.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

również w formie elektronicznej:
poprzez bankowość elektroniczną,
ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji 
Publicznej dla osób posiadających profil zaufany,
emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl,
PUE ZUS – wniosek dostępny na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS dla osób posiadających profil PUE.

     
WYMAGANE DOKUMENTY DLA WSZYSTKICH OSÓB UBIEGA-
JĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, ZASIŁEK RO-
DZINNY WRAZ Z DODATKAMI ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Składając wnioski należy (w zależności od indywidualnej 
sytuacji rodziny) dołączyć odpowiednio:

l WNIOSKUJĄC O PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA 
WYCHOWAWCZEGO NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO:
1) Dokument tożsamości ze zdjęciem (do wglądu),
2) Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub se-
parację,
3) Zaświadczenie Sądu Opiekuńczego lub Ośrodka Adop-
cyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie 
o przysposobienie dziecka,
4) Orzeczenie Sądu Opiekuńczego o ustaleniu opiekuna 
prawnego,

5) Wyrok zasądzający świadczenie alimentacyjne na rzecz 
dziecka/dzieci.
     
l WNIOSKUJĄC O PRAWO DO PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA WY-
CHOWAWCZEGO NA PIERWSZE LUB JEDYNE DZIECKO, O PRAWO 
DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI ORAZ O USTA-
LENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:
1) Dokument tożsamości ze zdjęciem (do wglądu),
2) Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód 
lub separację,
3) Wyrok zasądzający świadczenie alimentacyjne na rzecz 
dziecka/dzieci,
- zaświadczenie od komornika za cały 2016r. o bezskuteczności 
bądź wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość 
płaconych alimentów na rzecz dzieci spoza rodziny,
1) Wyrok/Postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej,
2) Rodzicielski plan wychowawczy w przypadku opieki 
naprzemiennej nad dzieckiem, (do wniosku 
o świadczenie wychowawcze),
3) Akt zgonu drugiego z rodziców dziecka,
4) Postanowienie o oddaleniu powództwa o ustalenie 
świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica,
5) Zaświadczenie od komornika o dwumiesięcznej 
bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych 
(w przypadku wniosku na fundusz alimentacyjny)
6) W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 
niezbędnym jest dostarczenie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

W przypadku dochodu utraconego/uzyskanego (utrata lub 
podjęcie zatrudnienia):
Dokumenty potwierdzające:
l przyczynę i źródło dochodu utraconego np:
- decyzje lub zaświadczenia z PUP, świadectwa pracy, umo-
wy zlecenie, umowy o dzieło, decyzje lub zaświadczenia 
z ZUS, dokument potwierdzający datę wyrejestrowania lub 
zawieszenia pozarolniczej działalności lub inne dokumenty,
- wysokość dochodu utraconego.
- PIT-y za rok 2016,
l datę i źródło dochodu uzyskanego:
- umowy o pracę, decyzje lub zaświadczenia z PUP, umowy 
zlecenie, umowy o dzieło, decyzje lub zaświadczenia z ZUS, 

dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania 
po okresie zawieszenia, inne dokumenty,
- zaświadczenie pracodawcy/oświadczenie osoby wnio-
skującej lub członka jego rodziny o wysokości dochodu 
uzyskanego netto z miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (dochód za II miesiąc),
l w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 
lub karty podatkowej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce 
i wysokości opłaconego podatku za rok 2016.
     
W przypadku dochodów nieopodatkowanych za rok 2016:
- oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo 
do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 
30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.).
- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy 
albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wy-
rażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który 
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór 
oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

WAŻNE!
Jeśli osoba składająca wniosek lub członek rodziny przebywa 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, 
leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko 
kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to 
organ właściwy przekaże wniosek wraz z dokumentami 
do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu jego 
rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne 
przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczenia społecznego. 
Decyzję w tej sprawie wydaje Wojewoda – w przypadku 
decyzji pozytywnej świadczenia wypłaca organ właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

ZBIGNIEW KRAL

WSZYSTKO O WNIOSKACH NA ŚWIADCZENIA
SPRAWY SPOŁECZNE

Od 1 sierpnia br. rozpoczyna sie nowy okres zasiłkowy 
świadczenia wychowawczego. Zatem można jednocze-
śnie składać wnioski o świadczenie rodzinne i świad-
czenie z funduszu alimentacyjnego dla osób, które 
spełniają określone kryteria.
Rodziny, które chcą zachować ciągłość wypłat świad-
czenia wychowawczego (500+), muszą złożyć wnio-
sek do końca sierpnia, gdyż dotychczasowe prawo do 
świadczenia wygasa z końcem września. Osoby które 
złożą wniosek we wrześniu, prawo do świadczenia wy-
chowawczego i jego wypłata za październik i listopad 
nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, 
gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie 
i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, 
listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. 

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wnio-
sku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w paździer-
niku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie 
ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania 
za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego 
okresu świadczeniowego. Wypełniony wniosek o 500 
plus można złożyć osobiście, listownie oraz online. W tym 
ostatnim przypadku można skorzystać z ministerialnego 
portalu Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – 
Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.
Zostało wprowadzonych kilka zmian w ustawie, doty-
czącej świadczenia wychowawczego i tak:  

Po pierwsze - prawo do świadczenia wychowawczego 
w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie 
przez jednego z rodziców będzie uzależnione od 
ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimenta-
cyjnego od drugiego rodzica. Należy więc do wniosku 
dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł 
wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia 
alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. 
Po drugie: od października zwolnienie i ponowne 
zatrudnienie pracownika w ciągu trzech miesięcy, 
nie będzie uprawniało do pobierania świadczenia tj. 
Jeżeli pracodawca zwolni pracownika a następnie go 
zatrudni w okresie  kolejnych trzech miesięcy z niższą 
pensją , to taki zabieg nie będzie traktowany jako 
„utrata dochodu”.
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SZPITAL MIEJSKI  
JAK FENIKS Z POPIOŁÓW

Przekształcenie 
w spółkę z o.o. 

12.12.2013 r.

Wizyta wiceministra zdrowia
Krzysztofa Łandy

15.07.2016 r.
Utrata 

kontraktu na OIOM
15.11.2013 r.

Odzyskanie 
kontraktu na OIOM 

15.09.2016 r.

ZDROWIE

l Niemożliwe stało się możliwym. Dzięki staraniom i me-
diacjom na linii Miasto - NFZ udaje się odzyskać prawie  
3 miliony złotych zaległych środków finansowych z wyko-
nanych usług medycznych z okresu gdy szpital nie posiadał 
kontraktu na OIOM. 
l 2016 rok zamknięty wynikiem dodatnim dla miejskiego 

Szpitala. Ponad 50 tysięcy złotych na plusie w szpitalnej kasie. 
l Uzyskanie gwarantowanego kontraktu z NFZ i wpisanie 

Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich do tzw. Sieci 
Szpitali. 

Szpital Miejski boryka się z płynnością finansową. W wy-
niku kontroli NFZ, Szpital otrzymuje oficjalne wskazania 
zmian organizacyjno-lokalowych, które musi wprowadzić, 
by zachować kontrakt na OIOM. Pomimo 18-miesięcznego 
okresu jaki NFZ wyznaczył na wprowadzenie zmiany szpital nie 
dostosował się do zaleceń, co z automatu pozbawiło zespół 
lekarski kontraktu. Od tej pory corocznie szpital ratował życie 
i zdrowie pacjentów za darmo, wiedząc, że na usługi te nie 
ma pokrycia w kontrakcie. 

Pogłębiające się problemy finansowe szpitala wymuszają, 
by coroczne straty finansowe pokrywać z budżetu miasta 
Siemianowice Śląskie. W latach 2002-2012 kwota ta uzbierała 
się do ponad 40 milionów złotych. Środki te były przekazywane 
na bieżącą działalność tj. koszty mediów, płac, podatków 
i inwestycje.  W grudniu 2013 roku powstaje spółka prawa 
handlowego pod nazwą Szpital Miejski. Jej kapitał zakładowy 
wynosi na początku 115 tysięcy złotych, by w styczniu 2014 
został podniesiony do prawie 3 milionów złotych. Tuż przed 
wyborami samorządowymi, mieszkańcy Siemianowic Śląskich 
są oswajani z nieoficjalną, ale krążącą po mieście plotką, że 
zwycięzca wyborów skonfrontuje się z ryzykiem ogłoszenia 
upadłości szpitala.

l W 2015 roku Prezydent Rafał Piech po kilkumiesięcznych 
konsultacjach z zewnętrznymi ekspertami ds. medycznych, 
zespołem miejskiego szpitala oraz po wstępnych spotkaniach 
z przedstawicielami spółek medycznych gotowych do prze-
jęcia zespołu lekarskiego i kontraktu, który posiada Szpital, 
deklaruje publicznie, że Szpital Miejski będzie ratowany 
własnymi siłami.
l Za sterami Zarządu zasiada nowy Prezes - Jan Brol wie-

loletni pracownik i dyrektor finansowy Szpitala. Jego misją 
jest ustabilizowanie bieżącej sytuacji finansowej oraz zanie-
pokojonej załogi lecznicy. Kilka miesięcy później przekazuje 
pałeczkę Prezesa Zarządu Agnieszce Wołowiec. Od tego 
momentu rozpoczynają się kilkumiesięczne delegacje Pre-
zydenta Piecha i Prezes Wołowiec do Śląskiego oddziału NFZ 
i Ministerstwa Zdrowia. W wyniku wielu spotkań mediacyjnych, 
negocjacyjnych oraz intensywnej reorganizacji pracy szpitala 
pojawiają się pierwsze efekty pracy. 
l Odzyskanie kontraktu na OIOM w konkursie NFZ ogło-

szonym we wrześniu 2016 roku. 

ETAP I
KRYZYS

ETAP II
PUNKT ZWROTNY

ETAP III
PIERWSZE SUKCESY

Szpital Miejski 
z gwarantowanym kontraktem 
i wpisany do tzw. Sieci Szpitali
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WALORY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH
ZDROWIE

W szpitalu działa dla potrzeb mieszkańców 9 oddziałów szpitalnych świadczących usługi całodobowo. 
Każdy mieszkaniec w stanie nagłym może zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala i zostanie mu udzielona 
pomoc. Jednak pomoc jest możliwa tylko w zakresie kompetencji posiadanych oddziałów, więc kilka 
słów o oddziałach:

Możliwości Przychodni Przyszpitalnej

W Przychodni Przyszpitalnej działają różne poradnie: chirurgii ogólnej, 
urazowo-ortopedyczna, urologiczna, endokrynologiczna, laryngolo-
giczna, onkologiczna, wad postawy, zdrowia psychicznego dla dzieci.  
Do poradni specjalistycznych wymagane jest skierowanie od lekarza 
rodzinnego z wyjątkiem poradni onkologicznej i poradni zdrowia psy-
chicznego, do których można się zgłosić bez skierowania. W zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia są udzielane w Poradniach 
Lekarza Rodzinnego, które są poza zakresem usług naszego szpitala. 
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich nie świadczy usług dla dzieci.

Wszystkie oddziały szkolą przyszłych adeptów zawodów medycznych

W każdym roku przyjmujemy na staże podyplomowe: lekarzy, pielęgniarki, położne, 
rehabilitantów. Niektórzy z nich stają się po skończeniu studiów naszymi pracownikami. 
Aktualnie staż odbywa 17 lekarzy stażystów i już mamy zgłoszenia na następny okres 
stażowy. Oddziały szpitalne posiadają akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia 
specjalizacji lekarskich we wszystkich reprezentowanych w szpitalu specjalnościach me-
dycznych. Aktualnie szkolenie specjalizacyjne odbywa 15 lekarzy rezydentów w oddziałach 
chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ortopedii, rehabilitacji, ginekologii. W oddziałach 
szpitalnych odbywają się również zajęcia dydaktyczne ze studentami na podstawie podpi-
sanych umów z uczelniami wyższymi.

ZD
JĘ

CI
A:

 W
O

JC
IE

CH
 M

AT
EU

SI
AK

Oddziały Chorób 
Wewnętrznych 1 i 2
W szpitalu funkcjonują dwa oddziały, które z trudem są 

w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie. 
Oba pełnią rolę oddziałów ogólnointernistycznych i z każdą 
chorobą z tego szerokiego zakresu można się zgłosić do wybranego oddziału. Występuje 
jednak pewne ukierunkowanie związane z posiadanymi pracowniami oraz dodatko-
wymi kwalifikacjami i umiejętnościami lekarzy. Oddział Chorób Wewnętrznych 1 jest 
bardziej ukierunkowany na choroby układu krążenia oraz cukrzycę, mieszczą się tam 
pracownie: echokardiograficzna, badań holterowskich, prób wysiłkowych, spirometrii. 
Oddział Chorób Wewnętrznych 2 jest bardziej ukierunkowany na choroby z zakresu 
gastroenterologii, mieści się tam pracownia endoskopowa górnego i dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego. W obu oddziałach wykonywane są badania ultrasonograficzne. 
Oddziały ściśle ze sobą współpracują i w każdym z nich leczy się pacjentów w pełnym 
zakresie chorób internistycznych.

Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Oddział ma bardzo duże doświadczenie w endoprotezopla-

styce stawów biodrowych i kolanowych. Liczba wykonywanych 
zabiegów stale rośnie jednak rośnie też zapotrzebowanie więc 
czas oczekiwania na „wymianę biodra” czy „nowe kolano” 
wciąż pozostaje długi. Na szczęście nie każdy wymaga takiego zabiegu. Dla wszystkich 
mieszkańców istotnym pozostaje, że w oddziale jest stały, całodobowy dyżur dla przy-
padków urazowych. Usługi medyczne świadczy ambitny zespół lekarsko-pielęgniarski, 
stale podnoszący poziom swoich umiejętności. Lekarze podejmują coraz to nowe 
wyzwania, uczestniczą w szkoleniach krajowych i zagranicznych.

Oddział Położniczo
-Ginekologiczny
Oddział bardzo ważny dla rozwoju każdej społeczności 

ludzkiej. To tu przychodzą na świat nowi obywatele, a nam 
zależy, aby każdy początek życia był radosny i bezpieczny. 
Oddział się zmienia, przeobrażenia dotyczą wystroju sal, ale również poprawy jakości 
usług medycznych. Przy oddziale uruchomiono Szkołę Rodzenia, umożliwiono rodzącym 
korzystanie z różnych form łagodzenia bólu okołoporodowego ze znieczuleniem porodu 
z udziałem anestezjologa włącznie. Oddział to nie tylko położnictwo, ale również gine-
kologia zarówno zachowawcza jak i operacyjna. Wykonywane są wszystkie niezbędne 
operacje ginekologiczne, również w zakresie onkologicznym.

Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii
Oddział bardzo ważny dla ratowania zdrowia i życia pa-

cjentów. To tutaj leczeni są najciężej chorzy pacjenci w stanie 
bezpośredniego zagrożenia życia. Są to pacjenci często po 
resuscytacji z powodu zatrzymania krążenia lub ciężkiej niewydolności oddechowej 
zarówno w warunkach pozaszpitalnych jak i szpitalnych, po ciężkich operacjach, z ciężką 
niewydolnością różnych narządów. Posiadane stanowiska intensywnej opieki są w pełni 
wyposażone i pozwalają na profesjonalne zabezpieczenie funkcji życiowych najciężej 
chorych pacjentów.  Oddział ten cieszy nas tym bardziej, że odzyskał on finansowanie 
po ponad 2,5 rocznej przerwie i znów w pełni może służyć mieszkańcom. 

Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział zapewnia całodobowy dostęp do wszystkich pro-

cedur z zakresu chirurgii ogólnej, są wykonywane zabiegi 
zarówno w trybie nagłym jak i w trybie planowym. Zatrudniamy 
zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specja-
listów, oferujemy szeroki zakres zabiegów z zabiegami bariatrycznymi i onkologicznymi 
włącznie. W zespole jest potencjał do dalszego rozwoju.

Oddział Rehabilitacji 
Narządu Ruchu
W aktualnym kształcie oddział nastawiony jest głównie 

na rehabilitację przypadków ortopedycznych, współpracuje 
ściśle z Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym oraz Poradniami 
Przyszpitalnymi. Pracownicy oddziału są otwarci na rozwój, planuje się uruchomienie 
rehabilitacji kardiologicznej. Oddział również zgłasza akces do udziału w wojewódzkich 
programach rehabilitacyjnych. Na początku 2018 roku oddział będzie gotowy do roz-
szerzenia oferty świadczonych usług. Dostępność będzie uzależniona od możliwości 
i zapotrzebowania ustalonych przez płatnika usług.



20 jednostek strażackich uczestniczyło w akcji gaśniczej 
w minioną sobotę (05.08) we wczesnych godzinach 
porannych na terenie zakładu przetwarzania odpa-
dów BM Recykling. Powodem był pożar dwóch dużych 
pryzm zawierających m.in. tworzywa sztuczne. Całą 
akcję utrudniały potężne kłębowiska dymu unoszące 
się na terenie zakładu. Dopiero nad ranem strażakom 
udało się opanować ogień po czym zabezpieczono teren 
sprawdzając czy nie ma wewnątrz spalonych materiałów 
jakichś kolejnych zarzewi ognia. Na szczęście w  wyniku 
pożaru nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

 To niestety nie pierwszy tego typu przypadek na terenie spółki 
BM Recykling. Na przestrzeni ostatnich 5 lat wybuchły tam już 
trzy potężne pożary co stawia pod znakiem zapytania czy na 
terenie zakładu są spełnione wszystkie normy bezpieczeństwa 
i czy składowane materiały nie zawierają jakichś toksycznych 
substancji mogących mieć wpływ na zdrowie i życie siemiano-
wiczan zamieszkujących okoliczne kamienice.

W związku z tym Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał 
Piech, wraz z podległymi mu służbami zlecił kolejną kontrolę 
mającą na celu stwierdzenie, czy zakład spełnia między innymi 
odpowiednie wymagania w zakresie magazynowania odpadów, 
które kwalifikuje się do substancji palnych i łatwopalnych. Odpady 
powinny być tak magazynowane, aby nie mogło dojść do wybuch 
pożaru, a ostatnie zdarzenie potwierdziło, że firma BM Recykling 
nie uczy się na własnych błędach i nie dokłada wszelkich starań, 
aby zapobiec nieszczęściu.

To zresztą nie jedyny problem jaki mają Siemianowice Śląskie 
z tym zakładem. Od 2 lat zgłaszane są systematycznie informacje 
związane z uciążliwościami przez niego generowanymi. Chodzi 
głównie o występowanie okresowych uciążliwości odorowych, 
na które skarżyli się początkowo pracownicy przedsiębiorstw 
sąsiadujących z zakładem, a następnie, wraz z nastaniem ciepłego 

okresu wiosenno-letniego, także mieszkańcy ul. Konopnickiej, 
Fabrycznej, Kolejowej i Powstańców.

W kwietniu 2016 r. Wydział Ochrony Środowiska tutejszego 
magistratu wystąpił do kierownictwa zakładu o natychmiastowe 
podjęcie działań mających na celu ograniczenie wyżej wymienio-
nych uciążliwości. Zakład w odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta 
przedstawił rozwiązania techniczno-organizacyjne, z których 
wynikało, że uciążliwości odorowe miały zostać ograniczone. 
Niestety stało się inaczej, a wręcz częstotliwość ich występowania 
się zwiększyła. Spółka, jako przyczynę występowania uciążliwości 
(po kolejnych pismach Wydziału Ochrony Środowiska), przed-
stawiła awarię elektryczną instalacji przetwarzania odpadów, 
która miała bezpośredni wpływ na zmagazynowanie większej 
ilości odpadów na wolnym powietrzu – na co miała stosowne 
pozwolenie wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego. 
Jako, że uciążliwości nie ustępowały Prezydent Miasta wystąpił 
do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kato-
wicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Katowicach oraz Marszałka Województwa Śląskiego o prze-
prowadzenie kontroli w tym temacie. Urząd Miasta ze swojej 
strony przeprowadził kontrolę instalacji zakładu, która jednakże 
nie dała podstaw do wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji 
– instalacje będące w kompetencjach Prezydenta Miasta nie 
generowały uciążliwości oraz były zarządzane zgodnie z obo-

wiązującymi w tym zakresie przepisami. Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Katowicach obowiązek kontroli zakładu 
przerzucił zgodnie z przepisami na Marszałka Województwa 
Śląskiego, który w bieżącym miesiącu (sierpień 2017 r.) rozpoczął 
kontrolę instalacji będących w jego kompetencjach. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach przeprowadził 
kontrolę w grudniu 2016 r. I również nie stwierdził uchybień, na 
podstawie których można by wyciągnąć konsekwencje w sto-
sunku do kierownictwa zakładu.

Wszystko zgodnie z prawem, ale smród jak był tak jest. W ostat-
nim półroczu Wydział Ochrony Środowiska prowadził obfitą 
korespondencję z zarządem BM Recykling, mającą na celu 
wymuszenie ograniczenia uciążliwości odorowych. Jednakże ze 
względu na brak formalnych podstaw – przepisów regulujących 
tematykę uciążliwości odorowych – pisma tutejszego organu 
ochrony środowiska, mogły kończyć się jedynie na prośbach.

Cierpliwość Prezydenta Miasta jednak się skończyła. W czerw-
cu bieżącego roku, po kolejnych interwencjach mieszkańców 
zamieszkujących sąsiednie tereny oraz przedsiębiorców zloka-
lizowanych w pobliżu zakładu, powołał specjalny Zespół, który 
aktualnie pracuje nad wypracowaniem skutecznych działań 
mających na celu eliminację uciążliwości zapachowych gene-
rowanych przez przedsiębiorstwa działające na terenie miasta 
Siemianowice Śląskie. O jego pracach będziemy Państwa sys-
tematycznie informować na naszych stronach.

Ponadto w najbliższych dniach Prezydent Miasta zamierza 
przesłać petycję do pani Premier RP Beaty Szydło w sprawie 
przyspieszenia sejmowych prac nad ustawą antyodorową. Brak 
takich regulacji prawnych powoduje, że siemianowicki magistrat 
ma w zasadzie związane ręce w związku z walką ze smrodem. 
Konkretne zapisy legislacyjne pozwoliłyby mu na podjęcie od-
powiednich kroków względem przedsiębiorstw generujących 
tego typu uciążliwości dla mieszkańców miasta.

ADRIAN MERTA, ARTUR KLEDZIK
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Uchwała o Inicjatywie Obywatelskiej jest głównym te-
matem prac nowo powstałej przy Radzie Miasta komisji 
statutowej. 

 Chodzi nam o to - mówi przewodniczący RM Adam Cebula 
- aby grupa mieszkańców miała prawo składać inicjatywę do 
Rady Miasta wnosząc swoje projekty. Prace trwają i jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie, chcielibyśmy uchwałę nadającą kształt 
procedurze przygotowania takiej uchwały przez obywateli 
mieć gotową na sesję 24 sierpnia. Obecnie trwają  konsultacje 
z nadzorem wojewody, a kiedy będziemy pewni, że te rozwią-
zania są zgodne z prawem, chcielibyśmy poddać je także pod 
konsultacje społeczne, aby obywatele mogli się wypowiedzieć, 
czy taka forma Inicjatywy Obywatelskiej im odpowiada.

- Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza, w Polsce zo-
stała usankcjonowana w 1999 roku. Czy na poziomie miasta 
Obywatelska Inicjatywa to novum?

 - W wielu miastach jest już takie rozwiązanie. Wprowa-
dzane jest ono od kilku lat, jednak ciągle formuła tej instytucji 

znajduje się w fazie poszukiwań. Zasadniczym problemem 
jest dobre ustawienie poprzeczki  koniecznej liczby głosów 
poparcia. Niektóre z miast stosują bardzo wysoką barierę. 
Inicjatywa Obywatelska ma bardziej zaktywizować miesz-
kańców, aczkolwiek należy pamiętać, że w trakcie roku 
budżetowego tylko prezydent ma prawo zgłaszać uchwały, 
które pociągają za sobą skutki finansowe. Jednym słowem i tak 
jest ważne, aby mieszkańcy składający inicjatywę pozyskali 
dla niej zarówno prezydenta, jak i radnych.

-Czy wobec miast, które już wcześniej wprowadziły Ini-
cjatywę Obywatelską, pozostawaliśmy w tyle, jeśli chodzi 
o dostępność mieszkańców  do inspirowania uchwał?

- Otóż chociaż nie wprowadziliśmy jeszcze Inicjatywy Oby-
watelskiej, to w stosunku do wielu innych miast ta dostępność 
wcale nie była ograniczona. Obowiązujące w naszym mieście 
prawo nie stawiało barier inicjatywom poprzez wymóg zgła-
szania takowych przez określoną, liczną grupę radnych. Są 
statuty, gdzie inicjatywę uchwałodawczą ma dopiero dość 
liczna grupa radnych, natomiast u nas statut gwarantuje ją już 

jednemu radnemu. To oznacza, że  jeżeli mieszkaniec przekona 
jednego radnego, to ten może zgłosić taki projekt uchwały.

- Czy były już takie sytuacje, że mieszkańcy inicjowali 
coś poprzez radnego?

- Tak, między innymi to, że powołaliśmy komisję statutową.
- Tak więc, nie będąc aktualnie w czołówce tych samorzą-

dów, które wprowadzały Inicjatywę Obywatelską, z drugiej 
strony byliśmy w awangardzie tworząc bardziej, niż w wielu 
innych miastach, drożny system forsowania oddolnych 
inicjatyw - właśnie poprzez możliwość uczynienia tego za 
pośrednictwem tylko jednego radnego?

- Dokładnie tak. Dzisiaj pozostawiamy to rozwiązanie, 
ale także chcemy umożliwić inicjowanie uchwał poprzez 
grupę obywateli, z pominięciem członków Rady. Naszą in-
tencją jest też, by uchwała  o powołaniu instytucji Inicjatywy 
Obywatelskiej była zsynchronizowana z dokumentem okre-
ślającym procedurę przygotowania postępowania w kwestii 
Inicjatywy Obywatelskiej.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Z RATUSZA

INICJATYWA OBYWATELSKA

WALKA O CZYSTE POWIETRZE
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 Danuta Czechowska, lider ogrodu, 
z dumą, a przede wszystkim ogromną 
radością, opowiada o każdej nowince, 
która się tu pojawia - o leśnym zakątku, 
w którym posadzono iglaki, o huśtawce, 
o skalniaku, w którym króluje znany przy-
rodnik Adam Balon, pełniąc zresztą w ogóle 
rolę ogrodowego cicerone. Te 800 metrów 
kwadratowych gruntu, zdaje się rozprze-
strzeniać swoją magię, znacznie poza swój 
obszar. Wielu mieszkańców okolicznych 
bloków, z upodobaniem obserwuje ogród 
z balkonów, niektórzy przychodzą tutaj, 
aby posiedzieć na ławeczkach, niektórzy 
przyprowadzają tu dzieci, aby pokazać im, 
jak na przykład rośnie pomidor. „A to on nie 
jest ze sklepu?”- można wtedy usłyszeć 
zdumiony głosik.

-Jednego dnia przyszła do nas pani, która 
nie jest uczestnikiem naszego ogrodu, ale bę-
dąc pod jego urokiem, przyniosła nam kwiatki, 
stanowiące - jak powiedziała- miłość jej 
życia. Taki podarunek był bardzo wzruszający  
- mówi pani Danuta i opowiada o kolejnych, 
cieszących ją odwiedzinach. - Kiedyś przy-
szły dwie młode rodziny ze swoimi malcami. 
Prosiły o przydzielenie im skrzynek na ich 
uprawy oraz o skrzynki dla dzieci, aby i one 
uczyły się dbałości o zieleń, o swoje roślinki.

Tak więc społeczny ogród stał się miejscem 
edukacji najmłodszych. Jest także atrakcją 

osiedla. Jeżeli do mieszkańców tutejszych 
budynków przyjeżdżają goście z innych 
rejonów miasta, albo spoza Siemianowic, 
bardzo często są przyprowadzani tutaj, aby 
zobaczyli tę osiedlową, uprawową oazę. No 
i wtedy wzdychają „Żeby tak u nas można 
było coś takiego założyć...”

Przede wszystkim jednak, ogród słu-
ży tym, którzy zadeklarowali w nim swój 
udział, którzy realizują tu swoje zamiłowa-
nie do uprawy kwiatów, warzyw, ziół, którzy 
czerpią satysfakcję z faktu, iż na ich stole 
pojawiają się własnoręcznie wyhodowane 
pomidorki, czy ogórki, wzrastające w czy-
stej, nie skażonej ziemi, jakimi wypełnio-
ne są skrzynki, nie „przyprawiane” żadną 
chemią. Jeżeli można mówić o chemii, to 
tylko takiej, jaka bez wątpienia wytwarza się 
pomiędzy ludźmi, spotykającymi się tutaj, 
przy swoich uprawach. Z radością dzielą 
się, częstują swoimi  plonami, a rozmowa 
w ogrodzie to też zupełnie coś innego, 
niż przelotnych kilka słów, wymienionych 
przed klatką schodową, z przypadkowo 
spotkanym sąsiadem. Nawet  jeśli zdarzy 
się jakaś sprzeczka – to też jest inna, bo to 
nie wymiana złośliwości, ale konstruktywna 
wymiana zdań związanych z wprowadze-
niem kolejnej nowinki. A poza tym zieleń 
łagodzi obyczaje :)

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

11www.siemianowice.pl

CZARNE TULIPANY, 
PACHNĄCE POMIDORY

 Wielu Seniorów posiadających naszą Kartę 
pyta o Ogólnopolską Kartę Seniora. Stąd wycho-
dząc naprzeciw ich oczekiwaniom, informujemy, 
że osoby które chciałyby przystąpić do jej pro-
gramu mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy, 
w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Mieszkańców 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michało-
wickiej 105.

Po wypełnieniu wniosku należy wysłać go 
na adres: 

Stowarzyszenie MANKO
al. J. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków z dopiskiem „Ogólnopolska 

Karta Seniora”
Więcej informacji na jej temat można uzy-

skać na stronie http://www.glosseniora.pl/  
TOMASZ ŻYŁA

OGÓLNOPOLSKA 
KARTA SENIORA

SPRAWY SPOŁECZNESPRAWY SPOŁECZNE
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Pan Henryk często przychodzi do ogrodu by doglądać swoje rośliny. W Biurze Obsługi Mieszkańców można  
wypełnić formularz zgłoszeniowy dotyczący 
Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Zaczęło się od delikatnych przebiśniegów, kolorowych krokusów i szafirków. Potem 
ktoś przyniósł nadesłane z Holandii cebulki i wkrótce przyciągały wzrok dorodne, 
przepiękne tulipany, a wśród nich ten szczególny - bohater książki Aleksandra 
Dumas - czarny tulipan. Założony w ubiegłym roku społeczny ogród na Węzłowcu, od 
tego roku kwitnie i owocuje. 22 korzystających z niego mieszkańców, smakowało już 
własnoręcznie wyhodowane truskawki, poziomki, rzodkiewki, koperek, szczypiorek, 
sałatę, pomidory, ogórki, kabaczki, kalarepki, fasolkę... Czegóż zresztą tam nie ma?



SPRAWY SPOŁECZNE

12 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Koleje życia bywają różne... Czasami los 
stawia człowieka w obliczu trudnych wy-
darzeń i doświadczeń, które przekraczają 
jego możliwości radzenia sobie. War-
to wiedzieć, że w tego typu sytuacjach 
nie jest się zdanym tylko na siebie, ale 
można też liczyć na specjalistyczną po-
moc i wsparcie. Taką ofertę na terenie 
naszego miasta ma Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, mieszczący się przy ulicy 
Pszczelniczej 10. 

 Działalność Ośrodka skupia się na świad-
czeniu szeroko rozumianej pomocy o charak-
terze interdyscyplinarnym, ukierunkowanej 
na rozwiązanie problemu i poprawę sytuacji 
osób, które na skutek zdarzenia losowego, 
sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć oso-
bistych znalazły się w kryzysie. W ramach tej 
pomocy mogą one liczyć na specjalistyczne 
wsparcie psychologiczne, pedagogiczne 
oraz socjalne ze strony wykwalifikowanej, 
zaangażowanej i stale podnoszącej swoje 
kompetencje kadry. Istotnym elementem 
pomocy świadczonej przez OIK jest również 
współpraca z innymi instytucjami na terenie 
miasta, działającymi na rzecz pomocy miesz-
kańcom, takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Policja, Prokuratura, Miejskie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urząd 
Miasta, służba zdrowia i inne. Warto w tym 
miejscu nadmienić, iż Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, jako wielofunkcyjny ośrodek 
wsparcia, udziela pomocy także poprzez 
zapewnienie schronienia osobom, które zna-
lazły się w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, 
bezpieczeństwa i z różnych względów nie 
mogą pozostać w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania. W tego typu sytuacjach istnieje 
możliwość skorzystania z hostelu, który dzia-
ła  całodobowo i bezpłatnie. Osoby korzysta-
jące z hostelu, poza specjalistyczną pomocą, 
mają do dyspozycji miejsca noclegowe roz-
lokowane w 6 pokojach, w pełni wyposażoną 
kuchnię, łazienkę a także świetlicę. Długość 
pobytu uzależniona jest od indywidualnej 
sytuacji klienta oraz podejmowanych przez 
niego działań, zmierzających do poradzenia 
sobie z trudną sytuacją i usamodzielnienia się. 
Przyjęcie do hostelu OIK poprzedzone jest 
zazwyczaj indywidualną rozmową z osobą 
chcącą skorzystać z tej formy pomocy. Celem 
tej rozmowy, jak i dalszych działań wynikają-
cych z nawiązanej współpracy, jest poznanie 
człowieka, który zgłasza się ze swoim pro-
blemem, rozeznanie jego sytuacji, potrzeb 
i oczekiwań oraz ustalenie planu działania, 
ukierunkowanego na wyjście z kryzysu, w re-

alizacji którego podopieczni są na bieżąco 
wspierani i motywowani przez pracowników 
OIK. Ci z kolei w każdej historii starają się 
dostrzec człowieka, jego potencjał i możli-
wości jakie przed nim stoją. Zdarzają się też 
przypadki, w których na wstępie nie ma zbyt 
dużej przestrzeni na głębsze analizowanie 
sytuacji klienta, jak to ma miejsce na przykład 
podczas przyjęć w godzinach nocnych, kiedy 
to działania są natychmiastowe a priorytetem 
jest konieczność zapewnienia bezpiecznego 
schronienia i zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb na daną chwilę. Wstępnie osoby 
przyjmowane są 
na okres 2 tygodni, 
kiedy to następuje 
pogłębiona analiza 
sytuacji życiowej 
klienta oraz plano-
wane są działania 
możliwe do podję-
cia celem osiągnięcia 
zamierzonego celu. 
Ośrodek oferuje 
możliwość pobytu przez okres 3 miesięcy, 
w wyjątkowych przypadkach może być on 
przedłużony. Lata pracy i doświadczeń w tym 
obszarze pokazały, że istnieje duże zapo-
trzebowanie na tego typu pomoc. W trakcie 
dotychczasowych 9 lat działalności z ho-
stelu OIK skorzystało już 840 osób, wśród 
których były zarówno kobiety, mężczyźni 
i dzieci, osoby samotne, jak również całe 
rodziny. Wachlarz sytuacji, w których znaj-
dowały się osoby potrzebujące schronienia 
był bardzo szeroki. Począwszy od indywi-
dualnych problemów socjalno-bytowych, 
przez trudności rodzinne, nagłe niekorzystne 
zmiany życiowe, aż po różnorodne zdarzenia 

losowe. Wśród nich można wymienić między 
innymi tragiczne wydarzenia, które dotknęły 
niektórych mieszkańców naszego miasta, 
jak na przykład pożar kamienicy przy ulicy 
Waryńskiego, przy ulicy Hutniczej, przy ulicy 
Śląskiej (dawnej Świerczewskiego), osunięcie 
się ziemi przy ulicy PCK czy wybuch gazu 
przy ulicy Grabowej. W takich wypadkach 
pomoc poszkodowanym i potrzebującym 
wsparcia mieszkańcom odbywa się zarówno 
w miejscach, gdzie doszło do sytuacji kryzy-
sowej, jak i w Ośrodku, gdzie otrzymują oni 
wymienione wyżej specjalistyczne wsparcie. 

I nawet jeśli działania na miejscu zdarze-
nia dobiegną już końca, to osoby te nadal 
wymagają wsparcia. I tym właśnie zajmują 
się pracownicy Ośrodka. Pobyt w hostelu 
wiąże się bowiem nie tylko z opcją uzyskania 
bezpiecznego schronienia, ale także z moż-
liwością skorzystania z fachowego porad-
nictwa psychologicznego, pedagogicznego 
czy socjalnego i współpracy w tym obszarze 
na rzecz wyjścia z danej sytuacji kryzysowej. 
Pomoc jest zatem kompleksowa. Podobnie 
jak w przypadku wszystkich innych sytuacji, 
w wyniku których do hostelu przyjmowane są 
osoby, potrzebujące takiej formy wsparcia. 
W murach Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

bezpieczne schronienie wielokrotnie mogły 
odnaleźć również osoby doznające przemocy 
domowej, borykające się z problemami ro-
dzinnymi, doświadczające nieoczekiwanych 
i niekorzystnych zmian życiowych oraz nie 
posiadające sieci wsparcia w najbliższym 
kręgu. Bardzo ważnym elementem pracy 
Ośrodka jest stworzenie takich warunków, 
by pobyt w hostelu sprzyjał powrotowi do 
równowagi, spojrzeniu na swoją sytuację 
z innej perspektywy, a także dawał możliwość 
ustalenia i realizacji planu działania, którego 
ostatecznym celem jest osiągnięcie spokoju 
oraz stabilizacji życiowej. Warto dodać, iż 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa rów-
nież w obszarze krótkoterminowych przyjęć 
do hostelu, wynikających z potrzeby udzie-
lenia schronienia w nagłych, nietypowych 
sytuacjach. 

We wszystkich wymienionych przypad-
kach możnaby rzec, że tak wiele i niewiele 
zarazem... Wyciągnięcie pomocnej dłoni, 
zabezpieczenie podstawowych potrzeb, 
okazanie zrozumienia i pokazanie, że w tych 
trudnych chwilach nie jest się zdanym tylko 
na siebie. Warto w tym miejscu dodać, iż 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w toku 
swojej działalności również mógł liczyć na 
wsparcie i pomoc osób z zewnątrz. Po-
cząwszy od mieszkańców miasta, którzy 
w różnorodny sposób wspierali usamo-
dzielniających się podopiecznych hostelu 

oraz sam hostel, 
po firmy czy or-
ganizacje, jak na 
przykład przed-
siębiorstwo Ro-
somak S.A. czyli 
dawne Wojskowe 
Zakłady Mecha-
niczne, czy Kom-
pania Piwowarska 
Tyskie, która dwu-

krotnie pomogła w doposażeniu hostelu OIK. 
Wszystkim darczyńcom należą się z tego 
miejsca serdeczne podziękowania. Wszelkie 
formy wsparcia, współpracy i zaangażowa-
nia w obszarze działań realizowanych przez 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej doskonale 
wpisują się w motto, które stało się niejako 
hasłem przewodnim OIKu - „Nawet jeżeli 
pociechy udziela niebo, to pomocy oczekuje 
się od ludzi.” (Janusz Leon Wiśniewski). Bo 
ważny jest człowiek... Jego los, poczucie 
bezpieczeństwa, zaszczepienie nadziei na 
lepszą przyszłość oraz wiary we własne siły 
i możliwości.

JOANNA MAJ

W RAZIE KŁOPOTÓW... OIK

Pobyt w hostelu wiąże się bowiem nie tylko z opcją uzyskania 
bezpiecznego schronienia, ale także z możliwością skorzystania 
z fachowego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego 
czy socjalnego i współpracy w tym obszarze na rzecz wyjścia 
z danej sytuacji kryzysowej.

Aneta Kurzawa z siemianowickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej prezentuje 
pokoje dla osób w trudnych sytuacjach życiowych.
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 XXXVI Piknik Country & Folk w Mrągowie 
okazał się szczęśliwy dla 18-letniej Sandry Kulik, 
która 29 lipca wygrała - promujący młode talenty 
- konkurs SIEDMIU WSPANIAŁYCH. Przepięknie 
zaśpiewaną balladą LeAnn Rimes "How do I live", 
utalentowana wokalistka z Siemianowic Śląskich, 
utorowała sobie drogę do pierwszego miejsca. 
Zdaniem jury - Sandra była bezkonkurencyjna. 
Sobotnie występy w słynnym amfiteatrze obser-
wowało ponad 5 tysięcy fanów muzyki country.

- Bardzo się stresowałam, bowiem był to mój 
pierwszy konkurs przed tak dużą publiczno-
ścią. Z drugiej strony ogromnie się cieszyłam, 
że mogłam tam wystąpić - mówi utalentowana 
siemianowiczanka. Dobrym duchem, który opie-
kował się Sandrą była Alicja Boncol, wokalistka 
oraz wielokrotna laureatka plebiscytów country 
Razem zaśpiewały piosenkę pt.: "Good hearted 
woman", co było jednym z elementów konkursu.

- Pani Alicja była ze mną cały czas, chwaliła - 
choć oszczędnie - co, jak się okazało, było dobrym 
sposobem motywowania mnie - mówi Sandra.

-To jest objawienie tegorocznego Mrągowa 
- mówi Alicja Boncol - Mój wieloletni przyjaciel, 
śpiewak operowy, gdy tylko ją usłyszał, stwierdził, 
że jest muzycznie świetna. Sandra to woka-
listka o niesamowitej skali głosu i krystalicznej 
dźwięcznej barwie. Jeśli weźmie się ostro do 
pracy, śmiało może mnie w przyszłości zastąpić, 
bo póki co, statuetka Wokalistki Roku od 15 lat 
jest w moich rękach - dodaje z uśmiechem. 

To nie pierwsze występy 18-latki. W siemianowic-
kim konkursie Mikrofon Siemiona, dwa lata temu 
zajęła II, a w ubiegłym roku - I miejsce. Ponadto 
w ubiegłym roku zdobyła wyróżnienie na między-
narodowym festiwalu kolęd i pastorałek w Bytomiu.

W Mrągowie mogła liczyć na gorący doping 
swoich najbliższych.

- Jechaliśmy razem z mężem by mocno 
córce kibicować - mówi pani Dominika, 
mama Sandry. - Miała pełne wsparcie ze 
strony rodziny i znajomych. Jak tylko dowie-
dzieliśmy się, że Sandra wygrała - byliśmy 
z niej niezwykle dumni - dodaje szczęśli-
wa mama.

Jak mówi pani Dominika, Sandra już od naj-
młodszych lat lubiła muzykę. Sama zaczęła 

zgłaszać się do różnego rodzaju konkursów 
wokalnych. - Gdy zobaczyła, że coś "z tego 
będzie" zaczęła uczęszczać na lekcje śpiewu - 
mówi pani Dominika.

Ciekawostką, jest to, że dwa razy pró-
bowała się dostać do muzycznej szkoły 
średniej w Katowicach. Mimo egzamina-
cyjnych potknięć - nie zniechęca się. Tym 
razem bierze pod uwagę studia muzyczne. 
I cichutko podpowiadamy: aktor Janusz 
Gajos aż trzy razy stawał przed komisją 
egzaminacyjną łódzkiej "filmówki"... a upór 
i determinacja pozwoliły mu wygrać za 
czwartym razem...

Tego uporu i determinacji, a przede 
wszystkim szczęścia i dalszych sukce-
sów życzymy utalentowanej siemiano-
wiczance.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Kto z mieszkańców Siemianowic Śl. słysząc – Huta 
Jedność, jest zakłopotany próbą jej zlokalizowa-
nia w miejskich realiach? Jeszcze dzisiaj jest to nie 
do pomyślenia. Nawet upływ lat od jej likwida-
cji, czy znikające rumowiska po zabudowaniach 
nie zatarły wspomnienia o tętniącym pracą (ale  
i dymem) zakładzie zatrudniającym w okresie szczyto-
wym ponad 4 tys. pracowników.

 Czy jednak młode pokolenie, wzrastające ze świadomością 
pustkowia na obszarze, gdzie wg. przekazów był tętniący życiem 
zakład metalurgiczny, nie pozostanie z tą samą szczątkową 
wiedzą jaką mamy aktualnie o Georgshutte czyli Hucie Jerzego?

Dobrze to czy źle? Jeżeli chcemy żyć przeszłością, to źle, 
ale spożytkować wiedzę przeszłości, uznać ją za fundament 
do budowania przyszłości, to dobrze.

Przed takim wyborem stajemy świadomie coraz częściej 
i do takich wyborów ma zachęcać wystawa mająca ocalić od 
zapomnienia historię wielkości i upadku Huty Laura/Jedność 
oraz przylegających osiedli – Huty Laura i Hugo.

Stąd też „Krąg Pokoleń”, Ośrodek Aktywności Miesz-
kańców OMA - „Laurahutte” zaprasza nie tylko star-
szych  mieszkańców i seniorów z racji ich wspomnień  
i pamiątek ale i młodszych wiekiem (w tym dzieci i młodzież).

Wprawdzie starsi mogą podzielić się wiedzą o czasie minionym, 
wypełnionym ciężką pracą, od perspektywy której to młodzież 
jest uwolniona, to przy braku takich młodych odbiorców, wiedza 
starszych staje się bezużyteczna i nie jest w stanie im - młodszym 
służyć w nabywaniu mądrości. 

„Krąg Pokoleń” pragnie przysłużyć się tym procesom prowa-
dzącym do mądrych decyzji w coraz młodszym wieku, dlatego 
też  zaprasza zainteresowanych ocaleniem od niepamięci do od-
szukiwania, zbierania, opisywania, przygotowywania i prezentacji 

wybranych materiałów oraz organizacji wystawy mieszkańców 
obrazującej wielkość i upadek huty.

Celem przedstawienia wydobytych z przepastnych zakamar-
ków pamiątek tamtych lat, wspomnień i dokumentów, zapra-
szamy do naszej siedziby na ul.  Sobieskiego 2 w Siemianowicach 
w każdy poniedziałek sierpnia w godz. 16.00 -18.00. 

Będziemy mieć okazję porozmawiać o przygotowywanej 
wystawie i możliwości wyeksponowania na niej przyniesio-
nych materiałów.

Natomiast 7 września o godz. 17.00 w Muzeum Miejskim spo-
tkajmy się w szerokim gronie osób, które zaprezentują pamiątki 
związane z hutą Jedność/Laura. W dwa miesiące później  w sie-
dzibie „Kręgu Pokoleń” na ul. Sobieskiego 2 w Siemianowicach 
Śl. wernisażem otworzymy wystawę historyczno-sentymen-
talną prezentującą posiadane przez mieszkańców pamiątki 
lat minionych.

Czy jednak bez aktywności posiadaczy pamiątek, bez ak-
tywności młodych – zaangażowanych w działania mające 
ocalić od zapomnienia te cząstki życia, które zostały zaklęte 
w przedmiotach i wspomnieniach – ta wystawa przyniesie 
oczekiwane owoce?

Owocem mają być w szczególności:
- wspólne – międzypokoleniowe działania na rzecz 

urzeczywistnienia tej prezentacji pamiątek - ocala-
jącej od zapomnienia czasy minione - warunki pracy  
i życia naszych rodziców, dziadków i pradziadków ,

- budzenie wrażliwości i odpowiedzialności za użytkowane 
dobro, jakim są przedwojenne kamienice – świadkowie przemy-
słowej świetności i siły napędowej dzielnicy, która z pozostałymi 
czterema gminami utworzyła dzisiejsze Siemianowice Śl.,

- działania wspomagające ocalenie od zapomnienia historii 
huty Jedność/Laura i przyległych osiedli „Laurahutte” i Hugo.

Klimatem korzystnym dla uzyskania takich „owoców” będzie 
np. uczestnictwo mieszkańców w akcjach „Rozpoznajmy się 
po latach”.

Kolejnym przedsięwzięciem upamiętniającym hutę i ludzi 
z nią związanych, będące jednocześnie łącznikiem przeszłości 
i przyszłości, stałaby się wyeksponowana i wkomponowana 
w bryłę osiedla KOLUMNA PAMIĘCI. Można ją obejrzeć na 
plakacie zapowiadającym i zapraszającym mieszkańców do 
udziału w przygotowywaniu wystawy!

Najwspanialszym jednak „owocem” będzie młodzież,  wolon-
tariusze, którzy włączą swą energię i innowacyjność do działań 
zmierzających do ocalenia przed zapomnieniem tej części „małej 
ojczyzny”, która odejdzie wraz z odejściem tych, dla których to 
było realne życie... nie wspomnienia i historia. Tacy to staną się 
żywymi nośnikami pamięci lat ojców i matek tak przydatnych 
w nabywaniu mądrości.

JANUSZ FIRLA
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WYSTAWA PAMIĄTEK PO BYŁEJ HUCIE
HISTORIA

Uczniowie szkoły podstawowej nr 10 (budynek dzisiejszego 
MOPS-u)  przy ul.Szkolnej na Hucie Laura - wykonane w 1953r. 
Wszystkie rozpoznane i żyjące osoby będą zaproszone na  
wernisaż w listopadzie 2017r. jako goście honorowi wystawy.

SANDRA NAJLEPSZA W MRĄGOWIE
KULTURA
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Jeżeli przypomnimy sobie, że u progu 
twórczej drogi Antoniego Halora znajdo-
wał się mocno zakorzeniony w ezoteryce  
Oneiron, to tym bardziej koncepcję no-
wej, poświęconej artyście, otwartej w 80 
rocznicę jego urodzin, stałej ekspozycji 
w Muzeum Miejskim uznamy za najlepszy 
wybór. Szklana ścianka oddzielająca dwie 
części ekspozycji pozwala na przenikanie 
obu światów - realnego, w którym żył 
Antoni Halor, ze światem fantazji, który 
żył w nim, a którym dzielił się używając do 
tego wszystkich swoich talentów. 

 Ekspozycja, umieszczona na pierwszym 
piętrze Muzeum Miejskiego, otwarta w cza-
sie tegorocznych Dni Siemianowic Śląskich, 
nosi tytuł „ Antoni Halor - Opowieści miasta 
z rybakiem w herbie”.

Jej pierwsza część przenosi nas do siemiano-
wickiej pracowni artysty, tej która znajdowała się 
przy ul. Okrężnej. Są tu meble, na czele z szafą, 
w której nie brakuje „firmowego znaku” pana 
Antoniego – zielonego, wełnianego beretu, 
jest  wiele drobiazgów, które towarzyszyły mu 
na co dzień, fotografie, książki, taśmy filmowe. 
Monitor stojącego na biurku komputera z lat 
90-tych minionego stulecia został wykorzysta-

ny do wyświetlania na nim prac plastycznych. 
Niektóre z nich możemy obejrzeć bezpośrednio. 
Szczególnie zaciekawia obraz umieszczony 
na sztalugach, przedstawiający upływ czasu. 
Powodowana biegiem dni  degradacja obrazu-
-przedmiotu (np. odpadły wskazówki zegara), 
to powolne, ale systematycznie toczące się  
niszczenie, stanowi realizację twórczego za-
mysłu – po prostu unaocznia nam przemijanie.

W kąciku filmowym, na ekranie obejrzymy 
film dokumentalny poświęcony twórczości  

Antoniego Halora. Atmosfery mini sali ki-
nowej dopełnia rząd krzeseł pochodzących 
z dawnego kina Jedność, przez niejednego 
siemianowiczanina wspominanego z łezką 
w oku oraz projektor z lat 70-tych XX w.

W części poświęconej siemianowickim 
legendom znalazły się plansze ilustrujące 
najbardziej znane opowieści, m. in. o trzech 
braciach – Siemionie, Macieju i Michale 
(założycielach Siemianowic, Maciejkowic 
i Michałkowic), o utopcach, o białej damie 

i upiorze. Swoje miejsce znalazła też opo-
wieść o żołnierzach napoleońskich, któ-
rzy wracając z Rosji dopełnili tutaj żywota, 
znajdując pochówek pod kapliczką przy 
Parku Miejskim (zwaną „Panienką”). Mun-
dur , w który przyodziany jest legionista, to 
kostium z filmu „Popioły” Andrzeja Wajdy. 
Zdobył go sobie znanymi sposobami (czytaj: 
silną wolą oraz wdziękiem osobistym) Artur 
Garbas, plansze natomiast do, tak barwnie 
opisywanych przez Antoniego Halora, legend, 
są dziełem Jarosława Bednarza.

-Myślę, że nasza nowa, stała ekspozycja, 
wpisując się w nowoczesny trend muzealnic-
twa, w którym wykorzystuje się multimedia, 
harmonijnie łączy go z tym, czym w mojej 
opinii, powinny być przede wszystkim muzea 
– mówi dyrektor Krystian Hadasz - Chodzi 
o to, aby rzeczywistość wirtualna nie za-
krzyczała tego, co w muzeach najcenniejsze; 
eksponatów, będących świadkami dawnych 
czasów, minionych wydarzeń.  

Warto dodać, że do początków październi-
ka będzie też czynna druga wystawa poświę-
cona A. Halorowi, prezentująca otrzymane 
przez niego nagrody filmowe, zdjęcia z pla-
nów filmowych, prace plastyczne.     

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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MIĘDZY RZECZYWISTOŚCIĄ
A FANTAZJĄ

KULTURA

 Już od kilku lat, podczas „Wieczoru w Muzeum”, który odbywa 
się w ramach Dni Siemianowic Śląskich, ma miejsce promocja 
nowego numeru Siemianowickiego Rocznika Muzealnego – 
czasopisma, które cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
czytelników.  Periodyk na przestrzeni swego istnienia zapraszał 
do współpracy różnych autorów reprezentujących zarówno 
środowiska naukowe, twórcze a także pasjonatów historii 
- mieszkańców naszego miasta, którzy dzielili się w części 
pamiętnikarskiej rodzinnymi wspomnieniami. Cenne jest to, 
że po śmierci niektórych spośród nich, jak Anna Szanecka, 
Ruta Kubac, Urszula Krakowska, Teresa Weintrit, Czesław 
Guzy, zawsze możemy sięgnąć po ich teksty będące nierzadko 
unikalnymi ujęciami naszych dziejów. 

W tegorocznym roczniku publikują następujący autorzy: Zdzisław 
Janeczek, Bogumiła Hrapkowicz-Halorowa, Małgorzata Derus, 
Wojciech Kempa, Marcin Wądołowski, Marek Urbańczyk, Artur 
Bauc, Radość Gansiniec, Piotr Dwornik, Stefan Maruszczyk, Urszula 
Krakowska, Damian Królikowski, Aleksandra Błaszczak, Wiesława 
Konopelska, Katarzyna Młynarczyk, Joanna Sarnecka, Michał Kuryś 

oraz niżej podpisany. Z satysfakcją i podziwem należy podkreślić, że 
Małgorzata Derus, Katarzyna Młynarczyk i prof. Zdzisław Janeczek 
od pierwszych numerów regularnie zamieszczają swoje artykuły.

W najnowszym numerze z tekstów historycznych szczególne 
znaczenie mają te, które poświęcone są okazjom rocznico-
wym – 80. rocznicy urodzin Antoniego Halora oraz niedawno 
obchodzonej 60. rocznicy działalności Towarzystwa Przyja-
ciół Siemianowic Śląskich. Oprócz tego można zapoznać się 
z opracowaniami na temat zmian nazw siemianowickich ulic, 
działalności Armii Krajowej na Śląsku, rodziny Rheinbabenów, 
historii instrumentów muzycznych: organów w kościele św. 
Krzyża oraz fortepianu Erarda będącego własnością nasze-
go Muzeum. W części pamiętnikarskiej znajdziemy z kolei 
wspomnienia o prof. Ryszardzie Gansińcu, a także o różnych 
okresach z dziejów Siemianowic Śląskich – od II wojny świa-
towej po ostatnie lata XX wieku. W dziale „Opinie, omówienia, 
recenzje” zostały zamieszczone teksty o ubiegłorocznych 
wystawach w naszym Muzeum, twórczości śląskich artystów, 
historii oświaty (działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych „Cogito”), recenzje książek historycznych oraz teksty 
poświęcone współczesnym zjawiskom z zakresu muzealnictwa. 
W poprzednich numerach znalazły się artykuły nie tylko na te-
maty z zakresu historii, etnografii, krytyki sztuki ale także wiele  
omówień twórczości literackiej i muzycznej.

Na zakończenie warto przytoczyć cytat, który mógłby sta-
nowić motto naszego wydawnictwa – z tekstu prof. Zdzisława 
Janeczka pt. „Czy historycy piszą prawdę? Arkana historii”: 

 „Linia graniczna pomiędzy historią a teraźniejszością leży 
w chwili dzisiejszej, lub słuszniej mówiąc, nie teraz, jest tylko 
przeszłość i przyszłość, a rzekome dziś ma swoje życie w hi-
storyczności”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury wszyst-
kich 15 numerów Siemianowickiego Rocznika Muzealnego na 
naszej stronie www.muzeum.siemianowice.pl (w zakładce 
„Wydawnictwa”). Chętnych zaś do zapoznania się z wersją 
papierową zapraszamy od września do siedziby Muzeum 
Miejskiego przy ul. Chopina 6. 

KRYSTIAN HADASZ

15. NUMER ROCZNIKA MUZEALNEGO
KULTURA
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PASJA

Wyprawa Balviten & KLG SA Arctic powiodła się. Jesz-
cze nikt nie przepłynął w Morzu Arktycznym takiego 
dystansu. Kierujący ekspedycją siemianowiczanin Leszek 
Naziemiec tak wspomina ten niesamowity wyczyn.

 Wchodzę do wody i mam jedyną taktykę. Myślę o tech-
nice pływackiej. W żadnym wypadku o niedźwiedziach 
i innych zagrożeniach. Skupiam się na długim kroku, 
delikatnym obrocie głowy i mocnych, spokojnych pocią-
gnięciach. Płynie mi się bardzo dobrze, wybieram średnie 
tempo i wiem, że powinienem zobaczyć za 18-19 minut 
tablicę z napisem 1000 m. Jest krótka fala, która trochę 
utrudnia chwyt wody, ale to nic takiego. Po moim wyliczo-
nym w głowie czasie patrzę na ponton – nie ma tablicy. 
Płynę jeszcze minutę, dwie – dalej nie ma tablicy. Robię 
kilka ruchów żabkarskich i wracam do kraula. W końcu 
widzę znak 1 km. No to jednak jakiś przeszkadzający 
prąd lub pływ załapałem. Moja trasa wygląda też dziw-
nie – jakieś esy, floresy, ściąga mnie w lewo. Normalnie 
nie mam problemu z nawigacją, a tutaj hmm... No nic. 
I tak dam radę, bo jestem przygotowany nawet na 45 
lub trochę więcej minut pływania, myślę. Trzeba pamię-
tać, że po przepłynięciu 1 km w zimnej wodzie tempo 
spada tak, że następne 600 metrów można przepłynąć 
w czasie pierwszego kilometra. Skupiam się na technice, 
jest w miarę dobrze, ale płynę dość wolno. Kończę w 39 
minut i 39 sekund. O własnych siłach wchodzę na jacht, 
schodzę pod pokład i kładę się do śpiwora. Proszę o butelki 
z ciepłą wodą. Wkładam je pod pachy i na podbrzusze. 
Nasz wyprawowy doktor, Michał Starosolski kontroluje, 
czy wszystko idzie dobrze. Czy te oto trzy magiczne 
flaszki przywrócą mnie do żywych? Dopada mnie słynny 
afterdrop, czyli dalsze obniżenie temperatury rdzennej 
ciała o jakieś pół stopnia. Zaczyna się trzęsawka. Trwa 20 
minut. Po tym czasie jest już po prostu dobrze, choć na 
pełne ogrzanie trzeba czekać nawet do 4 godzin.

Rusza Łukasz Tkacz. Widzę go, jak już płynie w wodzie. 
Łukasz jest bardzo wytrzymały, posiada słuszną posturę 

i łagodne usposobienie. Przywodzi na myśl Wale Białe, 
Białuchy, których stado mieliśmy okazję zobaczyć. Ma-
jestatyczne, silne żabkarskie ruchy i głośny wydech po-
wietrza. Po przepłynięciu mili angielskiej dorzuca jeszcze 
ponad 200 metrów i kończy na mili morskiej w 45 minucie. 
Jest to rekord odległości pokonanej w tych warunkach na 
tej szerokości geograficznej. Łukasz sam się przebiera 
i wygląda, że afterdropu nie będzie.

Jednak po paru minutach podlega łagodnej trzęsawce. 
Superman – rzuca uwagę w kierunku Łukasza Ram - za-
przyjaźniony pływak z RPA.

Teraz płynie Marek Grzywa. Zwykle jest najwolniejszy 
z nas. Więc mam obawy. Jednak nie dzisiaj. Dzisiaj jest panem 
młodym na polarnych zaślubinach. Dzisiaj jest najmocniejszy. 
Pokonuje równym tempem milę angielska w 34 minuty i 59 
sekund. Cały czas utrzymuje prawidłową technikę. Docho-
dzenie do siebie jest szybkie i bynajmniej niedramatyczne.

No to kolej na Rama Barkaia. To stary morski wilk. Ale widać, 
że przepełniają go emocje, których nie chce i ostatecznie 
nie okaże. Nigdy nie pływał na tej szerokości geograficznej 
i było to jego marzenie. Rok wcześniej organizował wyjazd, 
ale z różnych przyczyn nie doszedł on do skutku. Ram jest 
jak torpeda – pokonuje milę w 28 minut. Regeneracja? Ram 

nie okaże słabości. Ale my wiemy, jak to jest. Na koniec do 
wody wchodzi Mariusz Lebioda i przepływa zaplanowane 
600 metrów. Mariusz ciężko pracuje przez całą wyprawę. 
Jest najbardziej z nas spostrzegawczy i dodatkowo to in-
teligent starej szkoły. Pożycza książki z biblioteki i je czyta. 
Bardzo dużo mówi i naprawdę ponad 99 procent tego co 
mówi, jest mądre.

Teraz Kinga wchodzi do wody. Umówiliśmy się na odcinek 
500 do 1000 metrów. Kinga Korin nie trenowała od końca 
stycznia, wchodziła do mroźni tylko na chwilkę, więc nie 
chcemy ryzykować jej zdrowia i powodzenia wyprawy. 
Kinga idzie jak burza. Mamy pewne kłopoty z komunika-
cją, myślę, że wynikają z tego, że nie asekurowaliśmy jej 
wcześniej przy pływaniu. Nie pływała z nami lodowej mili 
w Polsce i nie pływała z nami Bałtyku wpław. Kinga czuje 
się bardzo mocna i chce przepłynąć milę. Nie pozwalamy 
na to. Nie podejmiemy tego ryzyka, choć Kinga może by 
tę milę pokonała, bo jest bardzo utalentowaną zimową 
pływaczką. Przepływa ostatecznie 1090m w 20 minut i 21 
sekund, co jest rekordem kobiecym w Arktyce na tej sze-
rokości geograficznej. Nawet słynna Lynne Cox tak wysoko 
się nie zapuściła. Zadowoliła się Cieśniną Beringa. Kinga 
wraca na pokład zła. Jest dym. Oj, jest siwy dym i czarne 
chmury. Gdy po jakimś czasie wychodzi do toalety, robimy 
szybkie głosowanie: zostawiamy ją w zatoce z niedźwie-
dziami, czy płynie z nami? Jak ją zostawimy, będzie dużo 
papierów do wypełniania w Longyearbyen. Szybka decyzja 
i Kinga jedzie dalej.

Jest jeszcze Artur Kubica – ciężko pracujący na wyprawie 
żeglarz, mający smykałkę do techniki. Oczytany i zawsze 
pomocny. Warto go mieć na wyprawie. Gotuje nam świetnie 
nasz opiekun medyczny – Michał Starosolski. Myślę, że 
jego cnotą wiodącą jest jednak odwaga. Nigdy nie panikuje, 
dobrze zarządza ludźmi. Czujemy się przy nim bezpiecznie.

Podsumowując, każdy z nas ma swój rekord, a wszyscy 
razem dokonaliśmy pracy pionierskiej. Nikt tu nigdy tyle 
nie przepłynął. 

LESZEK NAZIEMIEC

PRZEŁAMUJĄC FALE...
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 Już w najbliższy weekend (10-12.08) 
w Siemianowicach Ślaskich na zgrupowa-
niu gościć będą hokejowe reprezentacje 
seniorów Polski i Austrii. Drużyny, poza 
zajęciami treningowymi rozegrają także 
dwa oficjalne mecze międzypaństwowe.

Biało - czerwoni zmierzą się z Austriakami 
na boisku Kompleksu Sportowego "Siemion" 
w piątek (11.08) o godz. 17. oraz dzień później 
(12.08) o godzinie 11. Organizatorem meczów 
jest Polski Związek Hokeja na Trawie we współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
"Pszczelnik". Wstęp na mecze jest bezpłatny !

W naszym mieście gościć będzie rów-
nież młodzieżowa reprezentacja Austrii 

(U 21), która w niedzielę (13.08) o go-
dzinie 17. zagra sparing z pierwszoligową 
drużyną HKS Siemianowiczanki. Oby-
dwa zespoły zagrają także dzień później, 
o godzinie 11.

Zapraszamy !

Terminarz meczów:
11.08 17.00 - POL-AUT
12.08 11.00 - POL-AUT
13.08 17.00 - HKS Siemianowiczanka 
 – AUT U21
14.08 11.00 - HKS Siemianowiczanka  

 – AUT U21
(SON)

POLSKA - AUSTRIA NA SIEMIONIE!
SPORT



16 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie


