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CZYTAJ STR. 8-9

WYCHODZIMY  
NAPRZECIW
Z początkiem roku miasto roz-
poczęło kilka programów, które 
mają na celu zapewnienie miesz-
kańcom odpowiednich warun-
ków lokalowych oraz redukcję 
zadłużenia z tytułów niepłacenia 
czynszów.

Czytaj str. 4

KONFERENCJA  
WS. UCHODŹCÓW
Przedyskutowanie problemu 
napływających do Europy 
uchodźców oraz wymiana 
doświadczeń stanowiły główną 
oś konferencji zorganizowanej 
w Parku Tradycji. Stanowiła ona 
swoistą profilaktykę wobec 
zagadnień, które w przyszłości 
będziemy musieli rozwiązywać.

Czytaj str. 6

BUDŻET  
OBYWATELSKI 2016
Znamy już wyniki tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego. 
W tym roku udział w głosowaniu 
wzięło ponad 10 tys.  mieszkań-
ców, którzy wybierali spośród 55 
projektów.  Sprawdź, co powsta-
nie blisko twojego domu.

Czytaj str. 8-9

KONSULTACJE  
SPOŁECZNE O RADZIE 
SENIORÓW
Siemianowiccy seniorzy od daw-
na czekają na powołanie Rady 
Seniorów. Teraz jest to temat jak 
najbardziej realny, a kolejnym 
krokiem w jej utworzeniu są kon-
sultacje społeczne, które potrwa-
ją od 8 do 16 października br.

Czytaj str. 10

Wybraliśmy

Najwięcej głosów - 773 - zdobył projekt Joanny Szafarczyk na osiedlu Robotniczym.

projekty
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Jakie to miejsce?
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10 października (sobota) godz. 18:00, SCK Park Tra-
dycji, XV Dzień Papieski „Jan Paweł II – Patron Rodziny” 
- spektakl słowno-muzyczny „Tryptyk rzymski”. 
Wstęp wolny.
Muzeum Miejskie, spotkanie artystów uczestniczących  
w wystawie „Derby Artystyczne – Śląsk-Małopolska 2015” 
z mieszkańcami miasta – Raut Artystyczny. Wystawę 
zrealizowano w ramach Projektu „Integracja Sztuki” - pre-
zentującej prace artystów z województwa śląskiego  
i małopolskiego oraz województw ościennych

12 października (poniedziałek) godz. 18:00, SCK Willa 
Fitznera, Kobiece Siemianowice – moda, uroda, zdrowie. 
Wstęp wolny

13, 20, 27 października (wtorki) godz. 20:00 i 21:00, Ba-
sen Kompleksu Sportowego “Michał”, Ćwiczenia w wodzie

16, 30 października (piątki) godz. 15:00, MBP Filia nr 8 
(ul. Zgrzebnioka 43a), Poczytaj mi mamo

17 października (sobota) od godz. 11:00, MOSiR 
„Pszczelnik”, Bieg Jesieni + Nordic Walking

19 października (poniedziałek) w godz. 10:00-12:00, 
MBP Oddział dla dzieci (Al. Sportowców 3), Światowy 
Dzień Urodzin Kubusia Puchatka – impreza biblioteczna 
dla przedszkolaków i nie tylko

22 października (czwartek) godz. 17: 00, SCK Jarzębi-
na, Teatr Baju Baj - „Bajka na drutach” – przedstawienie 
dla dzieci. Bilety – 5 zł (dzieci), 7 zł (dorośli)

24 października (sobota) godz. 9:00, Boisko MOSiR 
„Pszczelnik”, Piłka nożna - Klasa A MKS „Siemianowiczan-
ka”– KS Unia Kosztowy

25 października (niedziela) w godz. 7:00-21:00, Wy-
bory Parlamentarne

26 października (poniedziałek) godz. 19:00, SCK 
Bytków, „Randka w ciemno na dwie pary” – spektakl 
teatralny. Wystąpią: Michał Milowicz, Krzysztof Ibisz, 
Małgorzata Potocka, Olga Borys. Bilety – 50 zł

27 października (wtorek) godz. 16:00, SCK Bytków, 
Bytkowski Dancing i spotkanie z kabaretem. Goście spe-
cjalni: Jacek Łapot (kabaret Długi) i Aleksander Trzaska 
(kabaret Masztalscy). Bilety – 30 zł, specjalna oferta dla 
seniorów – 15 zł (w cenie biletu poczęstunek)

Zaplanuj z nami
swój czas!

Przed nami kolejna zagadka w ramach konkursu 
„Jakie to miejsce”. Trzy osoby, które jako pierwsze 
zadzwonią 12 października 2015 r., po godz. 
15 pod numer telefonu 607-631-802 i  udzielą 
prawidłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym zdję-
ciu, otrzymają zestaw materiałów promocyjnych 
z miasta Siemianowice Śląskie (do odebrania w 
ciągu siedmiu dni). 
Oto zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” z dnia 
09.09.15r. Głos Miasta
1. Żurkowska Mirosława - z Laurahutty
2. Bartosz Franciszek -  z  Centrum
3.  Paszek Krzysztof  -  z Centrum
Zdjęcie przedstawiało nieistniejącą już kamienicę 
(Baszta), która mieściła się w miejscu obecnej fon-
tanny na Rynku Miejskim.

Marian Jadwiszczok

Siemianowice-Kyksowi
Od połowy września w galerii artystycznej na katowickim Placu Grunwaldzkim stoi rzeźba poświęcona Janowi Kyk-

sowi Skrzekowi. Siemianowice Śląskie, rodzinne miasto artysty – reprezentowane podczas uroczystości odsłonięcia mo-
numentu, też uczci jego pamięć. Pięknie – żywą muzyką. Ukochanym przez niego bluesem. 7 listopada w Parku Trady-
cji odbędzie się bowiem druga edycja Michałkowickiego Bluesowania, poświęcona w całości Kyksowi. Ale nie tylko ten 
jeden raz nad imprezą unosił się będzie duch siemianowickiego bluesmana, bowiem organizatorzy postanowili nadać jej 
imię Jana Skrzeka. Ta właśnie uroczystość zainauguruje koncert gwiazd. Wcześniej jednak przewidziano wernisaż wy-
stawy fotograficznej i prezentację pamiątek związanych z Jankiem Skrzekiem oraz prezentację projektów koncepcyj-
nych rzeźby, która stanie w Michałkowicach. Ich autorem jest Jacek Kiciński-artysta, który jest też  twórcą rzeźby z Pla-
cu Grunwaldzkiego.

Inicjatorami uhonorowania Kyksa rzeźbą są państwo Michalscy-michałkowiczanie, zamieszkali obecnie w Niemczech. To wła-
śnie oni zwrócili się do mnie z prośbą o poparcie idei - mówi radny Jan Wieczorek. Pomysł podjęło Stowarzyszenie Mieszkańców 
Siemianowic, które zamierza zorganizować zbiórkę pieniędzy na sfinansowanie dzieła.

To, że Jan Skrzek był postacią, która przysporzyła Siemianowicom Śląskim chwały, która na ich mapie kulturalnej stanowiła 
jedną z jaśniejszych gwiazd, nie pozostało bez echa w środowisku radnych. W ich kręgu także toczą się rozmowy nad sposobem,  
w jaki zaakcentowany zostanie wkład zmarłego artysty w rozwój siemianowickiej kultury.  (ERW)

W najbliższym czasie do Wa-
szego domu, mieszkania, lokalu 
użytkowego lub innego budyn-
ku,  może zawitać geodeta pro-
sząc o udzielenie informacji do-
tyczącej właśnie budynku, poło-
żonego w granicach administra-
cyjnych Siemianowic Śląskich. Informacje są zbierane 
w ramach prac modernizujących ewidencję budynko-
wą. Zadanie to wykonuje na zlecenie Urzędu Miasta fir-
ma geodezyjna Biuro Usług Geodezyjnych Jerzy Nie-
strój z Siemianowic Śląskich. Pracownicy Biura będą 
pytać o dane dotyczące budynku, których zakres wska-
zany jest w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i bu-
dynków. Prosimy o życzliwy i rzetelny kontakt z geo-
detami, ponieważ po zakończeniu akcji modernizacyj-
nej wszelkie informacje w zakresie ewidencji budynko-
wej będą przyjmowane przez urząd na wnioski właści-
cieli nieruchomości, którzy zgodnie z zapisem w prawie 
geodezyjnym i kartograficznym, zgłaszają Prezydento-
wi Miasta zmiany danych objętych ewidencją gruntów  
i budynków, w terminie 30 dni, licząc od daty powstania 
tych zmian.  Dziękujemy za pomoc. 

JOLANTA ŁUKOWSKA

Pomóżcie geodetom…



Od 22 września działa w Siemianowicach Śląskich 
Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta. W 
jej skład weszło 15 osób ze świata biznesu i nauki, 
którzy mają za zadanie wspierać swoim doświad-

czeniem ekonomiczno – gospodarczy rozwój naszej gminy. 
W Willi Fitznera gdzie odbyło się pierwsze spotkanie rady, jej 
członkowie wybrali na przewodniczącego Eugeniusza Sowę, 
prezesa Zarządu Milimex Sp.z o.o.

Choć w nazwie nowo powołanego ciała zabrakło słowa 
„społeczna”, to nie można już go pominąć przy opisywaniu 
zadań rady, które to będą wykonywane bez pobierania jakie-
gokolwiek wynagrodzenia.  

3www.siemianowice.pl

Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać w trak-
cie pikniku rodzinnego na Nowym Świecie z grup-
ką seniorów. W trakcie rozmowy usłyszałem słowa 
uznania dla tempa jakie nadaliśmy sobie przy re-

montach realizowanych w mieście.  Podziękowałem za te miłe 
słowa w imieniu swoim i całego zespołu pracowników Urzę-
du Miasta. Piszę celowo zespołu pracowników, bo po kilku 
miesiącach od reorganizacji pracy naszego urzędu widać wy-
raźnie, że poszczególne wydziały zaczęły ze sobą współpraco-
wać, wymieniać się na bieżąco informacjami, również tymi, 
które otrzymują w trakcie bezpośrednich rozmów z miesz-
kańcami. Dzięki temu reakcja na potrzeby mieszkańców jest 
w wielu przypadkach niemal natychmiastowa. Przykładem 
takiej sytuacji były Państwa prośby związane z odnowieniem 
lub wymianą przystanków autobusowych. W odpowiedzi na 
te informacje, w ramach akcji Czyste Miasto, wyremontowa-
liśmy w ciągu trzech tygodni 12 przystanków, wymienimy na 
nowe 4 przystanki przy ul. Kapicy, zaś do końca roku zmo-

dernizujemy  kolejnych 16.  Wszystko dzięki bezpośredniej 
współpracy Państwa i urzędników. 

Szczerze gratuluję wszystkim zwycięzcom, których 
wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2016 wygrały w tego-
rocznym głosowaniu. Wielokrotnie publicznie mówiłem, 
że dla nas wszystkich to wyjątkowa szansa na współdecy-
dowanie o mieście i jego wyglądzie. Głosowanie do Budże-
tu Obywatelskiego na rok 2017 rozpoczniemy w przyszłym 
roku znacznie wcześniej co poprzedzimy spotkaniami  
i konsultacjami z mieszkańcami. Wierzę, że dzięki temu 
kolejna edycja BO będzie cieszyć się większym zaintereso-
waniem. 

Pierwszy raz od wielu lat gościliśmy w Siemianowicach Ślą-
skich prezydentów innych miast. Przyjechali na nasze zapro-
szenie, by uczestniczyć w ważnej debacie na temat ewentual-
nego przyjęcia przez gminy uchodźców z bliskiego wschodu. 
Debata ta stała się tematem dnia w regionie dla telewizji Kato-
wice. W tym miesiącu postanowiłem zaprosić wszystkich pre-

zydentów Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na nad-
zwyczajne posiedzenie robocze, by wypracować wspólne sta-
nowisko wobec zapytania Wojewody Śląskiego na temat moż-
liwości przyjęcia uchodźców do naszych miast. Relację z tego 
spotkania przekażemy Państwu w następnym numerze. 

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Nabieramy 
tempa
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Rada zaczęła działać

Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Roz-
woju Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach Prof. dr hab. Robert Tomanek – Do-
brze, że władze miasta postanowiły powo-
łać do życia Radę Gospodarczą. Jej funkcjo-
nowanie ułatwi integrację siemianowickich 
firm i umożliwi wykorzystanie doświadcze-
nia zdobytego przez poszczególnych biznes-
menów. Osobiście będę chciał się skupić wo-
kół zagadnień związanych z transportem i 
logistyka miejską. W tym zakresie już w Sie-
mianowicach widać zmiany na lepsze, re-
montowane są drogi, rozwijane są ścieżki 
rowerowe – czyli te elementy, które sprzyjają 
zrównoważonemu rozwojowi miasta.

Prezes Tercharpol Sp. z o.o. Ryszard 
Olek – Rada Gospodarcza to platforma w 
ramach której możemy dzielić się swoimi 
spostrzeżeniami, doświadczeniem i wie-
dzą z Prezydentem Miasta. Cieszy fakt, że 
nasza praca została dostrzeżona i teraz w 
pewien sposób możemy jej owocami dzie-
lić się z mieszkańcami naszego miasta. Na 
swojej zawodowej drodze napotykaliśmy 
szereg problemów, które teraz możemy 
naświetlić i starać się je niwelować, tak, 
aby kolejne pokolenie siemianowickich 
przedsiębiorców mogło osiągnąć jeszcze 
większy sukces, a i samo wejście na rynek 
było prostsze. 

Prezes Desa Development Sp. z o.o. Ewe-
lina Warwas - Jednym z moich prioryte-
tów jest rozwój  szkolnictwa zawodowe-
go w naszym mieście. Jako właściciel fir-
my dostrzegam wyraźnie, iż wśród miesz-
kańców naszego miasta brakuje wykwa-
lifikowanej kadry, a młodzi ludzie  nie są 
przygotowani do zawodu. Stworzenie no-
wych kierunków w szkołach, to rozwiąza-
nie, które powinniśmy przedyskutować na 
forum Rady. Żywię przekonanie, że dzia-
łania zainicjowane przez członków Rady 
Gospodarczej przełożą się na praktyczne 
rozwiązania i przyczynią się do lepszego 
życia Siemianowiczan.

Prezesa Milimex Sp. z o.o. Eugeniusz 
Sowa - Do tej pory firmy działające w Sie-
mianowicach były postrzegane, jako po-
datnik, a nie, jako partner. Teraz uległo to 
zmianie i my, jako przedsiębiorcy mamy 
możliwość bezpośredniego przedstawie-
nia władzom bieżących problemów, z ja-
kimi borykamy się na terenie miasta. Od-
powiedni kontakt pomiędzy administra-
cją, a biznesem pozwoli wprowadzać roz-
wiązania, przynoszące korzyści miastu, 
jego mieszkańcom, a co za tym idzie rów-
nież firmom. Radę Gospodarczą należy po-
strzegać, jako organ doradczy i opiniotwór-
czy, reprezentujący lokalnych inwestorów.   
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Wychodzimy naprzeciw
Sytuacja mieszkanio-

wa w Siemianowicach 
Śląskich od lat wyma-
gała naprawy. Dlate-

go władze miasta od początku 
roku rozpoczęły kilka progra-
mów, które mają na celu za-
pewnienie mieszkańcom od-
powiednich warunków loka-
lowych oraz  redukcję zadłu-
żenia z tytułów niepłacenia 
czynszów.

- Wychodzimy mieszkań-
com naprzeciw, chcemy po-
móc aktywnej części z nich 
wyjść ze spirali zadłużenia, 
rodzinom ułatwić znalezie-
nie lepszego lokalu czy roz-
wiązać problem 45 mln zł za-
ległości czynszowych. Spo-
glądając na budżet Siemiano-
wic Śląskich nie jest to mała 
kwota, która z powodzeniem 
przyspieszyłaby tempo re-
montów mieszkań.  My zro-
biliśmy pierwszy krok, cze-
kamy, by też sami mieszkań-
cy włączyli się w ten proces  
– mówi Rafał Piech, prezy-
dent miasta. (JN)

Wzywamy dłużników
W okresie od maja do lipca br. wezwano 299 dłużników do 

osobistego stawiennictwa w celu ustalenia możliwości spła-
ty zadłużenia. Bezpośrednio udało się odzyskać zaległości  
w kwocie 68 000 zł.

Bank Zamiany Mieszkań
BZM to wykaz lokali, których właściciele zgłosili chęć 

zamiany swojego mieszkania na inne. Dzięki temu reje-
strowi można dostosować wielkość mieszkania do wła-
snych potrzeb, wysokość opłat czynszowych do możli-
wości finansowych, czy uregulować zaległości czynszowe 
wraz z odsetkami przez osobę deklarującą chęć zamiany 
ze spłatą zadłużenia. Dziś w systemie możemy wybierać 
spośród 86 lokali, których na bieżąco przybywa. 

Wszelkie istotne informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32 760 53 93 lub bezpośrednio w Urzędzie 
Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 (pokój 14).

Dotychczas dokonano 5 zamian mieszkań ze spłatą za-
dłużenia. Kwota uzyskana do budżetu gminy ze spłaty za-
dłużeń przy zamianie mieszkań to: 62 000 zł.

Odpracowywanie zaległości czynszowych
Jest to kolejna z możliwości pozbycia się swojego zadłu-

żenia. Mieszkańcy kierowani są do prac porządkowych 
oraz związanych z drobnymi remontami. Wystarczy zgło-
sić się do pracownika Biura Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 pok. 12 i wyrazić swo-
ją chęć na taką formę rozliczenia.  Wszelkie istotne infor-
macje można uzyskać pod numerem telefonu 32 760 53 93.

Pierwsza osoba zaczęła odpracowywać swój czynsz już  
z końcem września.

Zrób toaletę, wykup mieszkanie
W budynkach komunalnych, w których istnieją tech-

niczne możliwości wykonania toalet w mieszkaniach, 
po ich wykonaniu przez najemców, będzie można je 
wykupić na własność. Jednocześnie warto zaznaczyć, 
że w bieżącym roku obowiązują korzystniejsze, niż w 
dwóch minionych latach, warunki wykupu mieszkań 
z zasobów komunalnych. I tak, kto z najemców zło-
ży wniosek o wykup lokalu mieszkalnego do dnia 31 
grudnia 2015 roku będzie mógł skorzystać z bonifikaty 
90 – procentowej w przypadku budynków powstałych 
do 31 grudnia 1950 roku i w 85 – procentowej w przy-
padku budynków powstałych po 31 grudnia 1950 roku. 
Tym z najemców, którzy podejmą decyzję o wykupie i 
złożą wniosek po 31 grudnia 2015 roku, będzie udzie-
lona bonifikata w wysokości 45 procent w budynkach 
wzniesionych do 31 grudnia 1950 roku oraz w wyso-
kości 42,5 procent w budynkach wybudowanych po 31 
grudnia 1950 roku. 

Rozłożenie zadłużenia czynszowego na raty
Mieszkańcy mogą maksymalnie rozłożyć spłatę zadłużenia 

na 60 miesięcy. Do połowy września z takiej formy skorzysta-
ło już 112 osób, a wnioski pobrały już następne rodziny. 

Wszelkie istotne informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32 760 54 58.

Dotychczas zawartych 112 pozasądowych ugód opiewa na 
kwotę 982 000 zł.

Nowe okna
Osoby, które przyjęły od miasta mieszkanie do remontu we 

własnym zakresie, mogą starać się o bezpłatną wymianę sto-
larki okiennej. W tym roku zarząd miasta przeznaczył na ten 
cel 100 000 zł. 

Do końca września około 30 osób skorzystało z tej możli-
wości i wciąż można starać się o wymianę nowych okien.

Systematyczna wymiana stolarki okiennej
200 000 zł zarząd miasta wyda w tym roku na wymia-

nę okien w mieszkaniach komunalnych.
Dzięki temu do końca listopada w 75 mieszkaniach zostaną 

wymienione wszystkie okna. 

Remonty mieszkań komunalnych 
Dzięki przeznaczeniu z budżetu miasta środków finanso-

wych w wysokości 1,3 mln zł., do końca 2015 r zostanie wyre-
montowanych około 70 pustostanów, które trafią w ręce Sie-
mianowiczan.  

Gmina w kolejnych latach systematycznie będzie remon-
tować opuszczone lokale, zwłaszcza, że jest ich w mieście 
dużo.
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Nie każdy musi być Ro-
bertem Kubicą, ale 
jeszcze kilka tygodni 
temu każdy musiał wy-

kazać się podobnymi umiejętno-
ściami, aby zwinnie omijać dziury  
i nierówności na naszych siemiano-
wickich drogach.  Dziś oblicze na-
szych ulic zmienia się, a to wpływa 
zarówno na komfort jazdy i bezpie-
czeństwo jak i płynność ruchu. Dla 
kierowców ważny jest również stan 
techniczny pojazdów, który zde-
cydowanie łatwiej jest utrzymać  
w dobrej kondycji jeżdżąc po no-
wej, gładkiej nawierzchni. 

- Utrzymane w dobrym sta-
nie drogi oraz oznakowanie pio-
nowe i poziome wpływa znacząco 
na poprawę bezpieczeństwa. Kie-
rowcy nie muszą zmieniać pasa ru-
chu, aby omijać wyboje lub dziury, 
zwłaszcza, że takie manewry czę-

sto są przeprowadzane w ostatniej 
chwili i nie zawsze z zachowaniem 
należytej ostrożności. Pozytyw-
ne jest również to że, odnotowuje-
my spadek negatywnych zdarzeń z 
udziałem kierowców na terenie ca-
łego miasta - komentuje Krzysztof 
Lampa, Naczelnik Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w 
Siemianowicach Śląskich. 
SPRAWDŹ GDZIE, ZA ILE I JAKIE 
PRACE WYKONANO:
l	Przebudowa ulicy Kapicy 

na odcinku ok. 900 m. Koszt ok. 
670 000 zł. Zakres robót obejmo-
wał wykonanie nowej nawierzch-
ni asfaltowej, utworzenie zatoki 
autobusowej obok wjazdu do Ga-
lerii Handlowej oraz zakup czte-
rech wiat przystankowych.
l	Remont ulicy Wróblew-

skiego na odcinku ok. 230 m. 
Koszt ok. 143 000 zł.

l	Wymiana nawierzchni asfal-
towej ulicy Oświęcimskiej na od-
cinku ok. 450 m. Koszt ok. 200 000 
zł. Dodatkowo została objęta wy-
mianą nawierzchnia zatok parkin-
gowych znajdujących się w tym re-
jonie oraz zostały odnowione dwa 
przystanki autobusowe.
l	Remont ulicy Mysłowickiej 

na odcinku ok. 400 m. Koszt ok. 
215 000 zł.
l	Przebudowa ulicy Węglo-

wej na odcinku ok. 350 m. Koszt 
ok. 395 000 zł. Zakres robót obej-
mował wykonanie nowej na-
wierzchni jezdni, chodników, 
wjazdów   do posesji oraz wjaz-
du na cmentarz. Ponadto zostały 
wybrukowane miejsca parkingo-
we przed kościołem. 
l Remont ul. Katowickiej na 

odcinku ok. 90 m. Koszt ok. 85 
000 zł.

l	Wymiana nawierzchni uli-
cy Zielonej na odcinku ok. 400 
m. Koszt ok. 150 000 zł.

Przed nami jeszcze przebudo-
wa ulicy Parkowej wraz ze skrzy-
żowaniem ulic PCK, Chopina i 
Aleją Sportowców oraz wymia-
na nawierzchni ulicy PCK i Ob-
wodowej łącznie na odcinku ok. 
1,6 km. Koszt ok. 755 000 zł. W 

ramach prac przy ulicy Parko-
wej zostaną wymienione kra-
wężniki, położone zostaną nowe 
chodniki oraz uporządkowa-
ne będą miejsca parkingowe po 
stronie parku wraz z zastosowa-
niem płyt ażurowych. W pla-
nach jest także naprawa częścio-
wa  ulicy Dreyzy.

JAKUB NOWAK

5www.siemianowice.pl

Gładko, jak po stole

Położenie w samym centrum aglomeracji śląskiej, bliskość 
autostrad A1, A4, drogi krajowej DK 94 i DTŚ, dwóch mię-
dzynarodowych lotnisk w Katowicach i Krakowie,  dogodny 
klimat dla inwestorów czy sąsiedztwo uczelni wyższych przy-
gotowujących wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, to tylko 
kilka  z zalet, którymi możemy przyciągać inwestorów do Sie-
mianowic Śląskich.  Od kilku dni do dyspozycji Biura Obsługi 
Inwestora, komórki Urzędu Miasta odpowiedzialnej za przy-
ciąganie do naszej gminy nowych firm, znajduje się specjalnie 
do tego celu przygotowany  Siemianowicki Przewodnik Inwe-

stycyjny. - Został on przygotowany z myślą o chcących zain-
westować w naszym mieście podmiotach. Jego głównym za-
łożeniem jest przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców, 
palety położonych na terenie Siemianowic Śląskich terenów 
z potencjałem inwestycyjnym. Przygotowana oferta w pierw-
szej kolejności została skierowana do przedstawicieli środowi-

ska biznesowego i naukowego, a w najbliższym czasie zostanie 
przedłożona firmom zajmującym się pośrednictwem w obro-
cie nieruchomościami. Docelowo przewodnik będzie wspie-
rał nas podczas targów, konferencji i rozmów bezpośrednich z 
przedsiębiorcami – mówi Marcin Morawiec, kierownik Biura 
Obsługi Inwestora.  (JN)

Przyciągamy inwestorów

Państwo Balcerzak
Od pewnego czasu miasto na poważnie zajęło 
się naszymi ulicami. Trudno jest przejechać 
przez Siemianowice, aby nie natknąć się na dro-
gowców. Każdy kierowca jest zadowolony, kiedy 
może jechać po prostych równych drogach, 
dzięki temu jeździ się płynniej i auto nie jest tak 
narażone na uszkodzenia. My osobiście czekamy 
teraz na remont ul. Sobieskiego.

Włodzimierz Woźniak
Jest różnica pomiędzy tym jak po siemianowic-
kich drogach jeździ się teraz, a jak było jeszcze 
rok temu. Należy jeszcze zadbać, aby TIR-y nam 
tych dróg nie niszczyły. Ciężki transport jest 
też uciążliwy dla mieszkańców przydrożnych 
budynków.  

Eugeniusz Niedworak
Widać, że drogi w naszym mieście zaczynają 
wyglądać coraz lepiej. Zdecydowana poprawa 
jest zwłaszcza widoczna na trasie przelotowej 
od Bytkowa do Michałkowic, gdzie codziennie w 
godzinach szczytu ruch jest naprawdę duży. 

W 2015 r. zmodernizowanych zostanie ok. 
4,4 km dróg za kwotę 2,6 mln zł
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Dobrze, że prezydent miasta zabrał się za drogi. 
Dostatecznie długo czekaliśmy żeby w tej sprawie 
coś się ruszyło, tym bardziej cieszy, kiedy widać 
zdecydowaną poprawę. Dobrze, że w pierwszej 
kolejności ekipy remontowe zajęły się głównymi 
drogami, ponieważ tam jest największy ruch. 
Drogi to też wizytówka miasta. 
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6 urząd miasta siemianowice śląskie

Samorządowcy o uchodźcach
„To jedna z pierwszych takich konferencji na 
szczeblu samorządowym” stwierdził prof. 
nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński  - mode-
rator merytoryczny konferencji „Uchodźcy na 
Śląsku. Problemy, wyzwania, zagrożenia”, któ-
ra odbyła się 30 września br. w Parku Tradycji. 

Licznie przybyli na zaproszenie prezyden-
ta miasta Rafała Piecha uczestnicy podkre-
ślali wartość tej inicjatywy, traktując  deba-
tę, jako profilaktykę ewentualnych problemów,  

z którymi przyjdzie się zmierzyć samorządom. Otwierając 
konferencję, Rafał Piech powiedział, że wobec potrzeb, jakie 
wykazuje społeczność miasta (nie brak tu przecież ludzi tak-
że przeżywających dramaty i oczekujących pomo-
cy), nie sposób zaoferować pełną rozmachu po-
moc uchodźcom. – Tak podpowiada rozum, tak 
musi powiedzieć prezydent miasta – stwierdził Ra-
fał Piech – ale przecież jako ludzie, jako w więk-
szości katolicy, nie możemy odmówić pomocy. Myślę, że do-
bry przykład dał nam Chorzów przyjmując dwie rodziny. Taka, 
uważam, jest miara naszych możliwości. Muszę pamiętać też o 

mieszkańcach Siemianowic, którzy są dla mnie numerem 1 je-
żeli chodzi o zagwarantowanie odpowiednich warunków życia. 
Poseł na Sejm RP Marek Wójcik, wobec obaw jak poradzimy 

sobie z napływem uchodźców stwierdził, że półtora roku temu  
w związku z sytuacją na Ukrainie, w Polsce podjęto stosow-
ne kroki legislacyjne i zapewnił, że instytucje rządowe są do 

tego przygotowane. Także Szymon Hajduk, dyrektor Depar-
tamentu Pomocy Socjalnej Urzędu ds. cudzoziemców zauwa-
żył, że rzeczywistość, z którą się zderzamy nie jest zupełnie no-
wym problemem, że w Polsce są przecież ośrodki dla cudzo-
ziemców, że teraz tylko musimy pracować nad wyeliminowa-
niem  ułomności istniejącego systemu. Podkreślano, że obawy 
społeczeństwa przed przyjęciem uchodźców z Syrii, wynika-
ją z niewłaściwego – bardziej emocjonalnego, niż informacyj-
nego – przedstawiania problemu przez media. Bardzo uspoka-
jająco zabrzmiały słowa sekretarza miasta Chorzowa Stefana 
Jarczyka, który opowiedział o chorzowskich doświadczeniach  
z przyjęcia dwóch rodzin syryjskich. Arkadiusz Chęciński, pre-
zydent Sosnowca, zauważył, że w sytuacji kryzysowej oczywi-
ście miasto jest w stanie pomóc większej grupie uchodźców, ale 
przyjęcie jej na stałe wymaga wsparcia państwa, czy Unii Euro-

pejskiej. Zastępca prezydenta Zabrza Krzysz-
tof Lewandowski zwrócił uwagę, że uchodźcy 
traktują nasz kraj raczej jako korytarz do Nie-
miec, czy Skandynawii.

Podsumowując debatę, zastępca prezyden-
ta Anna Zasada-Chorab przytoczyła słowa jednego z polity-
ków „Kto zaprasza uchodźców jest bez rozumu, kto odmawia 
im pomocy – jest bez serca”.  (ERW)

Sprawa, która łączy

Jeżeli zakręcony jest artysta – to „w po-
rzo”- tak ma być. W innych profesjach też 
mogą występować okazy zakręcone, chociaż 
już znacznie rzadziej. W szkołach – jak gdy-
by od zawsze nie wypadało być nauczycielo-
wi zakręconym, bo miał on uosabiać zbiór 
cech i zachowań stanowiący sztywny, najdo-
skonalszy (ponoć) kanon. Na szczęście teraz 
już i za katedrą zakręceni nie są prześlado-
wani i w siemianowickich szkołach też ich 
można spotkać. Jednym z nich jest Adam 
Balon, nauczyciel biologii z II LO im. Jana 
Matejki. Jeżeli on nie wiedziałby czegoś o 
siemianowickiej przyrodzie, to już nikt tego 
czegoś nie wie. Pewną część owej wiedzy za-
warł w bardzo interesującej, barwnie i z czu-
łością napisanej książce „ Siemianowice Ślą-
skie. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po 
przemysłowej części województwa śląskie-
go”. Bo choć pan Adam docenia cuda przy-
rody na całym świecie, to przecież tę siemia-
nowicką kocha całym sercem i napawa się jej 

urodą. To on wypatrzył tutaj mnóstwo przy-
rodniczych perełek i w tym dziele zresztą nie 
ustaje. Na przykład kiedyś zauważył, że  uli-
ca Niepodległości to prawdziwy ogród den-
drologiczny. Rosną tam okazy dwóch egzo-
tycznych gatunków. Jednym z nich jest lesz-
czyna turecka, drugim - bożodrzew gru-
czołowaty, zwany inaczej drzewem z nieba. 
Adam Balon wie, gdzie w Siemianowicach 
Śląskich można spotkać rzadką roślinę jaką 
jest czosnek niedźwiedzi, w którym dokład-
nie miejscu rośnie konkretny gatunek stor-
czyka. Przed jego okiem nie uchowają się 
wyjątkowe odwiedziny – raz np. było to zło-
żone z około stu osobników stado kormora-
nów, niedawno – czarny bocian. Nawet kie-
dy matejkowski przyrodnik siedzi w domu, 
to też natura nie szczędzi mu pięknych wi-
doków. Stąd obserwował sokoły mieszkające 
na wieży telewizyjnej, a z dachu swojego blo-
ku ujrzał widok odległych o ponad sto kilo-
metrów Tatr i sfotografował je!

Tymi wspaniałościami dzieli się ze swo-
imi uczniami. A ponieważ, jak mówi, pro-
gram jest napięty do granic możliwości, czyni 
to głównie na zajęciach Koła Ekologów. Przy-
chodzą na nie uczniowie, których pasja peda-
goga owładnęła najbardziej. Z nimi też podej-
mował rozmaite ambitne zadania, jak np. mo-
nitorowanie rzadkiego zwierzaka, jakim jest 
chomik europejski. Był to program realizo-
wany wspólnie z Centrum Dziedzictwa Przy-
rody Górnego Śląska. Razem z podopieczny-
mi młodymi ekologami „przeprowadzał” też 
na inne stanowisko zagrożony w poprzed-
nim miejscu, chroniony czosnek niedźwie-
dzi. Adam Balon sam głodny wrażeń, jakie 
dają obserwacje przyrody, często zabiera swo-
ją młodzież na wycieczki, aby mogła pozna-
wać przyrodę i uczyć się jej w bezpośrednim 
kontakcie. Gdyby mógł, wyruszałby w te-
ren ze swoimi uczniami jak najczęściej i.. co-
raz dalej, by pokazać im najstarsze i najwięk-
sze drzewa świata, które stanowią szczegól-

ny obiekt jego zainteresowania. Takie właśnie 
jest marzenie zakręconego biologa.

Pasja, ogromna troska o rodzimą przy-
rodę, umiejętność rozpalenia wrażliwości 
ekologicznej, nie pozostała niedostrzeżona. 
Adam Balon został uhonorowany nagrodą 
Kuratora Oświaty, nagrodą Fundacji Sile-
sia (za wybitne osiągnięcia w ochronie śro-
dowiska), nagrodą Jorgowego Drzewa (za 
szacunek i troskę o środowisko), dyplomem 
marszałka województwa śląskiego za zasłu-
gi w rozwoju turystyki. Ma na swoim koncie 
tak prestiżowe laury, jak Zielony Czek przy-
znany przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Medal Edukacji Narodowej. Wraz ze swoją 
młodzieżą zdobył dla szkoły w Narodowym 
Konkursie Ekologicznym znak Przyjaźni 
Środowisku. W tym roku szkolnym szczyci 
się nowym, własnym  rekordem – prowadzi 
aż 3 kółka ekologiczne. 

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

Szkolne wyposażenie pierwszaka to wydatek kilkuset zło-
tych. Dla rodzin o niskich dochodach poniesienie go bywa po 
prostu niemożliwe. Pomoc w tej sytuacji jest więc bardzo po-
trzebna. Bardzo budujące jest to, że w Siemianowicach Śląskich 
nadeszła ona z różnych stron. Rożki obfitości, tu na Śląsku ty-
tami zwane oraz wyprawki dla niektórych szkół, przygotowały 
wspólnie Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic z Komite-

tem Społecznym Mieszkańcy – Dzieciom, wspieranym jeszcze 
przez  klub PiS. Mocnym akcentem słodkości, mających złago-
dzić maluchom wejście na usianą trudami nauki edukacyjną 
ścieżkę, były „Michałki”, za które SMS składa podziękowania 
prezesowi HANKI Dariuszowi Kulczyckiemu. Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej zawitał ze swoimi darami dla uczniów do 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Dzie-

ci  tak bardzo ucieszyły się z ofiarowanych im kredek, zeszy-
tów, piór, bloków rysunkowych itp., że zrewanżowały się pięk-
nymi laurkami. Do pomocy w wyposażeniu pierwszaków włą-
czyli się też niektórzy radni, po raz czwarty już akcję „Tyta dla 
Pierszoka” przeprowadził Ruch Autonomii Śląska. Z roku na 
rok cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem, zarów-
no ze strony ludzi i przedsiębiorstw chętnych do pomocy.  (ERW)

Zakręcony za katedrą

Muszę pamiętać też o mieszkańcach Siemianowic, którzy są dla mnie  
numerem 1 jeżeli chodzi o zagwarantowanie odpowiednich warunków życia.
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Perspektywa wykonania  
Budżetu Miasta za 2015 r.
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Dyżury radnych

Głos Miasta: Komisja finansowa, czyli 
najczęściej przyglądają się Państwo wydat-
kom miasta? 

Jerzy Kurzawa: Generalnie tak a szcze-
gólny nacisk kładziemy na analizę budżetu 
tych działów gdzie generowane są największe 
koszty, mówię tu głównie o oświacie, służbie 
zdrowia i gospodarce komunalnej. Dlatego 
dość często organizujemy komisje wyjazdo-
we, gdzie weryfikujemy pracę jednostek bu-
dżetowych miasta już na miejscu. Daje nam 
to często pełniejszy obraz sytuacji.

G.M.: Nie tak dawno odwiedziliście szpi-
tal, jakie wnioski wyciągnęliście?

J.K.: Rozmawialiśmy nad możliwościa-
mi zwiększenia przychodów szpitala, co po-
zwoliłby dalej podnosić, jakość usług świad-
czonych mieszkańcom. Finansowa stabil-
ność placówki również ma tu znaczenie i nie 
może być pominięta.  Z uwagą będziemy śle-
dzić wykonanie planów rzeczowo – finanso-
wych.

G.M.: Wspominał Pan również o oświa-
cie w kontekście analizy wydatków.

J.K.: Muszę przyznać, że dość dokładnie 
przyglądaliśmy się siemianowickiej oświa-
cie, która ma wpływ na rozwój naszych dzie-
ci.  Stwierdziliśmy, że jej reorganizacja jest 
konieczna, ponieważ ponoszone koszty są 
niewspółmierne do liczby uczniów i osią-
ganych wyników. Dobrym rozwiązaniem 
jest powołany przez prezydenta zespół ds. 
Zmian Sieci Publicznych Szkół, który mie-
dzy innymi na drodze konsultacji ma okre-
ślić przyszły kształt siemianowickich szkół. 
G.M.: Jakiś przykład działań miasta redu-
kujący koszty?

J.K.: Władze miasta rozpoczęły kilka pro-
gramów w obrębię gospodarki komunalnej 
a dokładniej w zarządzaniu zasobem lokalo-
wym, które mają przynieść oszczędności gmi-
nie, a mieszkańcom pozwolą np. odpracować 
swoje zadłużenie lub rozłożyć je na raty. 

JAKUB NOWAK

O pracy Komisji Finansowo-Budżetowej rozmawiamy z jej Przewodniczącym Jerzym Kurzawą

DYŻURY RADNYCH OKRĘG IV - MICHAŁKOWICE,  
BAŃGÓW, PRZEŁAJKA 
Szkoła Podstawowa nr 4 ul. M. Dąbrowskiej 10 
I czwartek miesiąca 16.00-17.00 
3 IX GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 
1 X WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI 
5 XI ADAM CEBULA, JAN WIECZOREK 
3 XII GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 

„Zameczek” ul. Oświęcimska  
II środa miesiąca 17.00 - 18.00 
9 IX ADAM CEBULA, JAN WIECZOREK 
14 X GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 
18 XI WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI 
9 XII ADAM CEBULA, JAN WIECZOREK 

Zespół Szkół ul. Szymanowskiego 11  
III środa miesiąca 17.00 - 18.00 
16 IX WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI 
21 X ADAM CEBULA, JAN WIECZOREK 
18 XI GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 
16 XII WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI

DYŻURY RADNYCH OKRĘG III - BYTKÓW
DK Chemik, Siemianowice Śląskie, Niepodległości 51 
pierwszy czwartek miesiąca 17.00-19.00 
MAŁGORZATA BORECKA, MAŁGORZATA GOŚCINIAK, 
JERZY BECKER, KATARZYNA CICHOS

DYŻURY RADNYCH OKRĘG II - TUWIM
MOPS, ul. Szkolna 17 
pierwszy poniedziałek miesiąca - godz. 19.00  

dyżur w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego, ul. 
Korfantego 18, drugi poniedziałek miesiąca - godz.19.00 
dyżur w SCK Jarzębina - Osiedle Tuwim , ul. Wierzbowa 2 
trzeci poniedziałek miesiąca - godz.19.00
 GRZEGORZ MÓL  

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw - ul. 
Kapicy 15 każdy piątek od godziny 8.00 – 19:00 
JÓZEF KOGUT  

SCK Jarzębina - Osiedle Tuwim , ul. Wierzbowa 2 trzeci 
wtorek miesiąca – godz.18.00
TOMASZ DZIERWA  

DYŻURY RADNYCH OKRĘG I - CENTRUM 
Lokal SLD, ul. Topolowa 1 druga środa miesiąca - godz. 
17.00-18.00  
Urząd Miasta - pokój nr 13 pierwsza środa miesiąca - 
godz. 13.00-14.00 
HENRYK PESEL 

Willa Fitznera, ul. 27 - go stycznia 3 każdy drugi wtorek 
miesiąca - godz. 17.00 - 18.00  
MARIAN JADWISZCZOK 

Urząd Miasta - pokój nr 13 ostatni czwartek miesiąca - 
godz. 11.00-12.00  
MARCIN JANOTA 

Gimnazjum Nr 4, ul. Chopina 4a pierwsza środa miesiąca 
- godz. 17.00-19.00
JAN NYCZ 

Na ostatniej se-
sji Rady Miasta 
(24.09) radny Ma-
rek Urbańczyk 
otrzymał ze stro-
ny władz miasta 
i radnych gratu-
lacje za przyzna-
ną mu przez Sej-
mik Wojewódz-
twa Śląskiego Zło-
tą Odznakę Ho-
norową za Zasługi 
dla Województwa 
Śląskiego. Wyróż-
nienie to jest wy-
razem uznania za 
wieloletnią pracę 
przy budowie oraz restauracji piszczałkowych organów za-
bytkowych w kilkudziesięciu obiektach sakralnych na tere-
nie naszego województwa. Odznakę  siemianowicki radny 
otrzymał z rąk Piotra Czarnynogi – radnego Sejmiku Śląskie-
go i jednocześnie członka kapituły przyznającej to wyróżnie-
nie.  Marek Urbańczyk jest autorem wielu prac naukowych 
z zakresu instrumentów muzycznych, zawodowo związany z 
Akademią Muzyczną.

Radny  
z odznaką

fo
t. 

ar
ch

iw
um



8 urząd miasta siemianowice śląskie

Egzamin  
z postawy  
obywatelskiej 
ZDANY!

Ponad 10 tys. Mieszkańców 
wzięło udział w głosowa-
niu nad projektami budże-
tu obywatelskiego, które w 

przyszłym roku będą zrealizowa-
ne. W tym roku zarejestrowano 88 
wniosków, etap weryfikacji przeszło 
55, spośród których w dniach od 7 
do 21 września mieszkańcy wybra-
li 21.  

Tegoroczna edycja różniła się 
znacznie od tych z poprzednich lat. 
Największą zmianą było to, że mia-
sto było podzielone na 18 obszarów, 
tak aby odpowiadały one potrze-
bom mniejszych społeczności wy-
nikających z naturalnego podziału 
miasta. Nowością były także punk-
ty konsultacyjne, dzięki którym 
projektodawcy  mogli organizować 
spotkania z sąsiadami, zapraszać 
na zebrania urzędników do pomo-
cy przy opracowywaniu wniosków, 
a wszystko po to, aby zgłoszone pro-
jekty były odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców poszczególnych ob-
szarów.

Po ilości zgłoszonych wniosków 
i liczbie oddanych głosów można 
śmiało stwierdzić, że  zdaliśmy w 
tym roku egzamin z postawy oby-
watelskiej. Coraz chętniej angażu-
jemy się w projekty pro społeczne, 
bierzemy udział w spotkaniach z 
urzędnikami przy opracowywaniu 
modelu budżetu partycypacyjnego, 
jednym słowem coraz bliżej nam do 
społeczeństwa obywatelskiego.  

JAKUB NOWAK
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Centrum I: Wybrukowanie miejsc parkingowych przy bud. ul. 
Świerczewskiego 78c, 78a wraz z dojściem do furtki terenu 
Szkoły Podstawowej nr 5.

Centrum II: Budowa miejsc parkingowych wzdłuż muru 
cmentarnego na ul. Powstańców 54a-54c oraz poszerzenie 
chodnika na ul. Kolejowej 2.

Pszczelnik: Budowa placu zabaw. Huta Laura: Utworzenie placu zabaw. Hugo: Modernizacja i doposażenie placu zabaw na ul. 
Matejki.

Michałkowice: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego .
Os. Robotnicze: Zmiana zagospodarowania terenu 
pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. E. Plater 1, 3 i ul. 
Obrońców Warszawy 4, 6.

Nowy Bańgów: Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Rey-
monta i uzupełnienie elementów zabawowych na placach 
zabaw.

Tuwim: Modernizacja placu zabaw na ul. Okrężnej. Os. Fabud: Plac zabaw i siłownia na wolnym powietrzu w rej. 
ul. Stawowej i Wyzwolenia.

Os. Falklandy: Wykonanie parkingu.

Węzłowiec: Rozbudowa parkingu i wykonanie drogi 
pożarowej w rej. ul. Jagiełły 25, 27.

Węzłowiec : Budowa toalety dla psów. Chemik: Remont drogi od ul. Zgrzebnioka w kierunku Lasku 
Bytkowskiego oraz wykonanie miejsc parkingowych.

Os. Młodych: Budowa parkingu w rej. ul. ZHP 10 i 11. Stary Bytków: Budowa placu zabaw przy ul. Rzepusa. Os. Wróbla i Korfantego: Budowa siłowni na wolnym powie-
trzu obok boiska.

Przełajka i Stary Bańgów
Żadne zgłoszone z tych obszarów projekty nie były 
poddane pod głosowanie (zostały odrzucone na etapie 
weryfikacji). Prezydent Miasta Rafał Piech zapewnił, że 
w obu przypadkach zostaną wykonane inwestycje, które 
będą odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców. - Budżet 
obywatelski to przejaw społecznego ładu i zrozumienia, 
dlatego sądzę, że w tym przypadku wszyscy uznają to za 
słuszne rozwiązanie – Rafał Piech.

Już za rok te miejsca zmienią się dzięki Waszemu zaangażowaniu

wartość inwestycji: 140 000 zł wartość inwestycji: 35 000 zł wartość inwestycji: 129 800 zł

wartość inwestycji: 116 100 zł wartość inwestycji: 72 000 zł wartość inwestycji: 96 600 zł

wartość inwestycji: 144 400 zł wartość inwestycji: 120 000 zł wartość inwestycji: 45 000 zł

wartość inwestycji: 162 393,56 zł wartość inwestycji: 100 312 zł wartość inwestycji: 89 200 zł

wartość inwestycji: 40 000 zł wartość inwestycji: 139 000 zł wartość inwestycji: 60 856,80 zł

wartość inwestycji: 183 000 zł wartość inwestycji: 90 000 zł
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Projekt uchwały  
o Radzie Seniorów  
- konsultacje          

Załącznik 

do Zarządzenia Nr………/2015 

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia………………. 2015 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

Projekt uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie powołania Siemianowickiej 
Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 8.10.2015r. do 16.10.2015r.

Dane adresowe osoby lub podmiotu wnoszącego opinię ( w tym: nazwa, adres, tel. 
kontaktowy, itp.)

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

Opinie/ uwagi/ propozycje zmian zapisów:

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

Siemianowice Śląskie, dnia………………………….  podpis osoby 
lub podmiotu 
wnoszącego 
opinię

        

Aby siemianowiccy senio-
rzy mieli swoją repre-
zentację, a także w celu 
zaktywizowania ich śro-

dowiska, powstał projekt uchwały  
o powołaniu Siemianowickiej Rady 
Seniorów. Projekt ten będzie kon-
sultowany wśród mieszkańców, or-
ganizacji pozarządowych, stowa-
rzyszeń i innych podmiotów, za-
interesowanych działalnością RS. 
Konsultacje rozpoczynają się 8 paź-
dziernika br. i potrwają do 16 paź-

dziernika. Obejmują one swoim za-
sięgiem miasto Siemianowice Ślą-
skie. Opinie można zgłaszać na for-
mularzu zgłoszeniowym

1) pocztą elektroniczną na adres: ra-
tusz@um.siemianowice.pl,

2) osobiście, w kancelariach podaw-
czych Urzędu Miasta,

 3) pisemnie, za pośrednictwem 
operatora pocztowego na adres: Biu-
ro Rady Miasta ul. Jana Pawła II 10 41-
100 Siemianowice Śląskie.

(ERW)

WIĘCEJ NA STRONIE: WWW.BIT.LY/RADASENIORA
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Wieczory coraz 
dłuższe i zimniej-
sze. Właśnie roz-
poczęła się je-

sień – idealny czas na spotkania 
w gronie znajomych. Warto prze-
śledzić kalendarz imprez kultu-
ralnych na najbliższe miesiące. 
Siemianowickie Centrum Kultury 
w nadchodzącym kwartale przy-
gotowało wiele niespodzianek. 
Wśród tych propozycji nie zabrak-
nie również wydarzeń, które ad-
resowane są w szczególny sposób 
do starszych mieszkańców nasze-
go miasta.

W październiku czeka nas pre-
miera nowego cyklu, który z całą 
pewnością przypadnie do gustu 
wszystkim seniorom z sentymen-
tem wspominającym wspaniałe za-

bawy, bale, potańcówki z dawnych 
lat. Zapraszamy mieszkańców Sie-
mianowic na BYTKOWSKI DAN-
CING! Jest to propozycja zabawy 
tanecznej z udziałem wodzirejów, 
artystów i dobrej muzyki. Gospo-
darzem cyklu będzie Marek Ome-
lan, który na kolejne spotkania za-
praszać będzie specjalnych gości. 

Pierwszy, premierowy Bytkow-
ski Dancing odbędzie się już 27 
października o godz. 16.00, oczy-
wiście na Bytkowie, w Siemiano-
wickim Centrum Kultury, przy ul. 
Niepodległości 45. Tematem prze-
wodnim będzie „Spotkanie z ka-
baretem”, ponieważ pierwszymi 
gośćmi specjalnymi Marka Ome-
lana będą Jacek Łapot z kabaretu 
„Długi” oraz Aleksander Trzaska 
(znany szerszej publiczności jako 
„Masztalski”).

UWAGA! Specjalna zniżka dla 
seniorów! Bilet na Bytkowski Dan-
cing kosztuje 40 zł (z konsumpcją). 
Wszyscy seniorzy 60+ mogą go na-
być w specjalnej cenie 15 zł (z kon-
sumpcją). W ostatnim kwarta-
le tradycyjnie zapraszamy na cykl 

bezpłatnych spotkań w SCK-Willi 
Fitznera. W kolejne czwartki i po-
niedziałki odbędą się wernisaże, 
spotkania z literaturą, teatrem, po-
ezją śpiewaną i ciekawymi ludźmi. 
Na uwagę zasługują również kon-
certy gwiazd, wśród których  
w tym kwartale znajdą się m.in. 
Katarzyna Groniec, Grażyna Ło-
baszewska czy Artur Andrus. Nie 
zabraknie również spotkań z kaba-
retem (SMILE, NOWAKI, ŁOW-
CY.B).

Amatorom spektakli w gwa-
rze śląskiej polecamy „Urodziny 
Dziadka” w SCK-Parku Tradycji  
w wykonaniu Teatru z Suszca.

Zapraszamy również na zajęcia 
w grupach artystycznych, sekcjach 
i zespołach.  Szczególnie polecamy: 
gimnastykę 50 + w Willi Fitznera, 
spotkania chóru „Wesoła Jesień”, 
Grupy Plastycznej „Laura” i wielo-
pokoleniowego Teatru „Domino”.

Zapraszamy również na naszą 
stronę internetową www.siemck.
pl oraz do zapoznania się z naszym 
Informatorem Kulturalnym.
MONIKA POJDA-DZIEKOŃSKA, SCK

UWAGA KONKURS DLA SENIORÓW  Dla pierwszych osób, które zgłoszą 
się do sekretariatu SCK   (Bytków, ul. Niepodległości 45, 1 piętro)w dniu 12. 
10.2015, o godz. 10.00 czekają podwójne bezpłatne zaproszenia na koncerty:
1 podwójne zaproszenie na koncert ARTURA ANDRUSA 
1 podwójne zaproszenie na koncert KATARZYNY GRONIEC 
1 podwójne zaproszenie na koncert GRAŻYNY ŁOBASZEWSKIEJ 
1 podwójne zaproszenie na koncert PIEŚNI ŻYDOWSKICH*
*jedna osoba może otrzymać tylko 1 podwójne zaproszenie na wybrany 
koncert.
*liczy się kolejność przybycia

Kulturalna Jesień w SCK i nowe 
propozycje imprez dla seniorów

Wodociągi Siemiano-
wickie Aqua-Sprint Sp. 
z o.o. zorganizowały w 
swojej siedzibie dwie 
tury bezpłatnego kursu 
komputerowego dla osób 

w wieku 50+. Pomysł tak 
się spodobał i przyjął, że 
uczestnicy i absolwenci 
wręcz domagali się jego 
kontynuacji. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom 

mieszkańców naszego 
miasta, Aqua-Sprint 
razem z Urzędem Miasta 
oraz Instytutem Przed-
siębiorczości z Chorzowa 
organizują kolejną, trzecią 

już turę zajęć, która 
rusza w październiku 
2015 r. Zapisów do grupy 
podstawowej lub średnio 
zaawansowanej można 
dokonywać pod numerem 

telefonu: 698 940 780. 
Zajęcia będą się odbywać 
tradycyjnie w siedzibie 
Aqua-Sprint. Serdecznie 
zapraszamy do udziału.

S. ŚWIACZNY

e-Senior - bezpłatny kurs komputerowy

Rafał Piech od początku swojej 
prezydentury obiecał zmiany w 
ofercie kulturalnej miasta skiero-
wanej dla seniorów – Zapraszam 
wszystkich seniorów 60+ na dan-
cing na Bytkowie, ze specjalnie 
dla nich przygotowaną ofertą.



Lodołamacz Specjalny Woje-
wództwa Śląskiego, nadawany 
za osiągnięcia w działalności na 
rzecz  rehabilitacji społecznej i ak-
tywizacji zawodowej osób niepeł-
nosprawnych, który przyznany 
został Edycie Świątczak–Gurzę-
dzie, powiększył z początkiem 
września  galerię laurów siemia-
nowickiej pełnomocnik ds. osób 

niepełnosprawnych. Wcześniej 
pani Edyta otrzymała już Statu-
etkę Lodołamacza Specjalnego, 
tylko w kategorii aktywizacji za-
wodowej osób niepełnospraw-
nych. Ma też m.in. prestiżowy ty-
tuł Lady D dla dam heroicznych, 
przyznawany kobietom pokonu-
jącym niepełnosprawność oraz 
tytuł Lidera Równych Szans.

Z obszernej laudacji, podczas 
wręczenia Lodołamacza, zaakcen-
towano jedno zdanie, które o Edy-
cie, mówi najwięcej: „Nie ma dla 
niej rzeczy niemożliwych”. Niespo-
żyta energia i determinacja, to ce-
chy, które charakteryzowały ją za-
wsze. Jej batalia o to, aby osoby nie-
pełnosprawne, nie były spychane 
do swoistych gett, aby nie były izo-
lowane od normalnego nurtu życia, 
zaczęła się wtedy, kiedy w dwóch 
szkołach odmówiono jej – poloni-
stce - zatrudnienia, bo po amputa-
cji – według ówczesnych szkolnych 
norm – stanowiła widok, który… 
raziłby dziecięce oczy! Tak było 26 
lat temu. Teraz wydaje się to nie-
wyobrażalne – a jednak kiedyś tak 
było. To, że teraz nie jest – to mię-
dzy innymi, dzięki takim ludziom, 
jak pani Edyta.

– Teraz niepełnosprawny funk-
cjonuje już w społeczeństwie jako 
zwykły obywatel – mówi – I to jest  

moją największą radością. Integra-
cja przestała być hasłem, stała się 
faktem. Jestem dumna, że w na-
szym Urzędzie Miasta zatrudnio-
ne są osoby niepełnosprawne, że 
siemianowicki MOPS nie tylko jest 
pomocny takim osobom, ale rów-
nież są one wśród jego pracowni-
ków. Bo najlepsza pomoc osobom 
niepełnosprawnym to ich aktywi-
zacja. Wówczas właśnie pozwalamy 
im zbliżyć się do pełni życia. Wów-
czas usuwamy coś, co ich tak boli –
litość. Chcę mocno podkreślić, że w 
tym, iż Siemianowice Śląskie są po-
strzegane, jako miasto przyjazne 
osobom niepełnosprawnym jest 
duża zasługa jego władz oraz środo-
wiska biznesowego.

Oczywiście, jako wieczna wo-
jowniczka, Edyta Świątczak-
-Gurzęda nie ma zamiaru poprze-
stać na osiągniętej już i przez nią 
samą pozytywnie ocenianej sy-
tuacji w mieście. Pragnie  rozwi-

jać sieć kontaktów ludzi dobrej 
woli, by realizować kolejne projek-
ty  prospołeczne, służące każdemu 
mieszkańcowi, niezależnie od tego 
czy jest pełnosprawny i niepełno-
sprawny. Każdy musi czuć się do-
brze w naszym mieście. Musi czuć 
się jego cząstką.

- Chcę, by Siemianowice Śląskie 
otworzyły się przed nowym tren-
dem szeroko rozumianej ekonomii 
społecznej. Marzę o rozwinięciu na 
terenie miasta spółdzielni socjal-
nych oraz przedsiębiorstw społecz-
nych. Takie rozwiązania dają szan-
sę pracy przede wszystkim osobom 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną czy zaburzeniami psychicznymi. 
Gratulując pani pełnomocnik do-
tychczasowych, ogromnych osią-
gnięć, życzymy powodzenia w re-
alizacji kolejnych celów, a ponieważ 
nie ma dla niej – jak się rzekło – rze-
czy niemożliwych, to…

EWA ROCH- WYRZYKOWSKA
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Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych

Z okazji 10 - lecia Stowarzyszenia na Rzecz 
Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy 
Dom we wrześniu, w Siemianowicach Ślą-
skich odbyły się seminaria oraz konferencja 
- „Od opuszczenia do bliskości - wyzwania 
rodzicielstwa zastępczego”.

Uczestnicy mogli usystematyzować, poszerzyć oraz 
poddać refleksji swoją wiedzę na temat funkcjo-
nowania dziecka opuszczonego, naznaczone-
go doświadczeniem traumy, któremu towarzyszą 

w dorastaniu wynikające z tego doświadczenia rany. Bardzo 
często dla nas niewidoczne, znajdujące swój wyraz w zacho-
waniu dzieci, nie poddającym się tradycyjnemu wychowaniu, 
przyjętym formom dyscyplinowania. Niezależnie od tego w 
jakim środowisku znajdzie się dziecko - instytucjonalnej czy 
rodzinnej pieczy zastępczej - potrzebuje ono mądrej i świa-
domej odpowiedzi dorosłych, która poprowadzi go i uzdolni 
do bliskich, satysfakcjonujących związków dających szansę na 
swobodny rozwój, prowadzący do życia opartego na realiza-
cji potrzeb takich jak bezpieczeństwo, miłość i przynależność. 
Aby mogło to zostać zrealizowane, niezbędna jest współpra-
ca osób, które stają się wychowawcami, opiekunami dzieci 
opuszczonych, aby każdy z nich pojawiał się jako dobry, ro-
zumiejący dorosły, zdolny rozpoznawać i adekwatnie odpo-
wiadać na indywidualną sytuację dziecka. W budowaniu tych 

predyspozycji pomagali nam: Christiane Lutz - psychotera-
peuta i superwizor psychoanalityczny /Niemcy/, Gazolyshyn 
Vladyslav - psycholog kliniczny; psychoterapeuta psychody-
namiczny /Ukraina/, dr hab. Andrzej Krzysztof Ładyżyński 
prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego,  mgr Iwona Ko-
złowska-Piwowarczyk – psycholog, certyfikowany psychote-
rapeuta i  superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicz-
nego, mgr Katarzyna Kamińska – psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta PTP.  

Powyższe wydarzenie wpisuje się w misję Stowarzyszenia 
Nowy Dom, które podejmuje działania na rzecz dzieci opusz-
czonych poprzez wzmacnianie rodzin zastępczych, które ade-
kwatnie odpowiedzą na ich potrzeby. Aby ich nowe domy sta-
ły się szansą na nowe lepsze życie, oparte na rozumieniu i ak-
ceptacji historii i tożsamości każdego dziecka. Nowy Dom   
uznaje korzenie, respektuje dziedzictwo i pomaga budować 
dobrą perspektywę na przyszłość. 

BEATA KROPKA

Międzynarodowa  
konferencja Nowego Domu
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Pogoda dla rodziny
Siemianowice Śląskie  
z pewnością mogą ucho-
dzić za miasto, w którym 
sprawy rodziny  znajdu-
ją się w centrum uwagi. 
Podejmowane tu inicja-
tywy nie pozostawiają  
w tej kwestii wątpliwo-
ści. Jest ich wiele. 

Trzecia edycja organizowanej w Wil-
li Fitznera  imprezy „ Kobiece Siemianowi-
ce”, zapowiada się ciekawie. 12 października  
o godz. 18.00, panie, niezależnie od wieku, 
będą mogły spędzić ciekawie i pożytecznie 
czas. Treściwy, choć  niezbyt długi wykład na 
temat tego, jak zadbać o swoją sylwetkę, bę-

dzie można uzupełnić indywidualną konsul-
tacją dietetyczną. Pokaz brafiterski z pewno-
ścią także zainteresuje panie – właściwe do-
pasowanie biustonosza, to wcale nie taka pro-
sta sprawa, a nie tylko  jest to istotne ze wzglę-
dów estetycznych, lecz również zdrowotnych. 
Ukoronowaniem wieczoru będzie mini pokaz 

mody z maxi efektem – jak zachwalają go or-
ganizatorzy. W jego trakcie modną kolekcję 
zaprezentują modelki w różnym wieku – gra-
cją na wybiegu zachwycać będzie m.in. córka, 
mama i babcia. Korzystną metamorfozę mo-
delki zawdzięczają nie tylko dobrze dobranej 
kreacji, ale i diecie. Zapraszamy. (ERW)

Właściwym żywieniem w wie-
ku starszym można sobie bar-
dzo pomóc. Jakie zasady okre-
ślają konstruowanie diety senio-
rów zapytałam siemianowickiej 
dietetyczki Patrycji Kłósek.
-Stosując odpowiednią dietę mo-
żemy  zwolnić procesy starze-
nia organizmu. Pamiętajmy więc 
przede wszystkim, że w mia-
rę wzrostu wieku zapotrzebowa-
nie energetyczne obniża się, na-
tomiast zapotrzebowanie na wi-
taminy i składniki mineralne czę-
sto wzrasta. Powinno się zwra-
cać uwagę na to, aby posiłki, przy 
możliwie najmniejszej objęto-
ści, zawierały jak najwięcej sub-
stancji odżywczych i witamin. 
Aby zapewnić odpowiednią po-
daż składników odżywczych war-
to sięgać po produkty wzbogaca-
ne, jak np. płatki owsiane fortyfi-
kowane wapniem, margaryny bo-
gate w nienasycone kwasy tłusz-
czowe, kisiele, napoje owocowe 
bogate w B12. Przerwy między 
posiłkami nie powinny być dłuż-
sze niż 4 godziny, a więc dobrze 
jadać 4-5 razy dziennie i, co nale-
ży podkreślić, bez pośpiechu, w 
spokoju.
Przy komponowaniu posiłków na-
leży używać różnorodnych pro-
duktów, unikać monotonii spo-
żywanych potraw. Trzeba ogra-
niczyć liczbę potraw smażonych 
na rzecz gotowanych, duszonych, 
pieczonych bez dodatku tłusz-
czu. Unikać spożywania więk-
szej ilości soli kuchennej i ostrych 
przypraw. Trzeba zwrócić uwagę, 
aby jeść świeże produkty – pro-
dukty przeterminowane stanowią 
zagrożenie dla zdrowia!
Bardzo ważnym elementem w 
żywieniu seniorów jest woda 
mineralna. Odwodnienie stano-
wi bowiem poważny problem u 
osób starszych, ponieważ po-
daż płynów jest często za mała. 
Z tego też względu warto serwo-
wać zupy i koktajle.
Warto dodać, że w okresie je-
sienno - zimowym powinniśmy 
zwiększyć ilość antyoksydantów 
działających przeciwgrypowo-
wo, warto stosować olej z wie-
siołka, który działa przeciwza-
palnie. (ERW)

Kobiece Siemianowice

W naszym mieście 
f u n k c j o n u j e ,  
i to znakomicie, 
Specja l ist ycz-

na Placówka Wsparcia Dzien-
nego dla Dzieci przy ul. Śnia-
deckiego, w której działaniach 
wychowawczych wraz z dziec-
kiem mogą brać udział rodzice 
lub opiekunowie. Już niedługo 
otworzy podwoje Dom dla sa-
motnych matek. Uruchomio-
na niedawno łaźnia w „Przy-
stani” świadczy usługi sanitar-
ne nie tylko dla osób bezdom-
nych, ale także dla rodzin nie 
posiadających ciepłej wody w 
mieszkaniu. Realizowane pro-
gramy, takie, jak „Uwierz w sie-
bie”, „Inwestuj w siebie” obej-
mują również rodziny bezradne 
w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych oraz w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego.

Aktualnie, w budynku daw-
nej dyrekcji huty Jedność  two-
rzone jest Centrum Rodziny. 
Będzie ono miejscem integra-
cji rodzin, miejscem, gdzie ro-
dzą się inicjatywy na ich rzecz, 
gdzie rodziny będą mogły uzy-
skać pomoc. Ogromnym  zain-
teresowaniem cieszy się Siemia-
nowicka  Karta Rodzinna 3 i 
więcej. Korzysta już z niej 2 tys. 
256 rodzin. Dzięki niej zwięk-
szono  szansę rozwojową  dzie-

ci i młodzieży w rodzinach wie-
lodzietnych, ułatwiono tym ro-
dzinom dostęp do dóbr kultury, 
sportu i rekreacji.

Troska o rodzinę wyraża się 
także dbałością o zapewnienie 
jej zdrowego wypoczynku. W 

Siemianowicach Śląskich nie 
brakuje miejsc  sprzyjających 
wspólnemu, rodzinnemu zaży-
waniu relaksu na świeżym po-
wietrzu. Wakacyjna nowość – 
Polanka Dinozaurów jest jed-
nym z nich. Bardzo chętnie sie-

mianowiczanie korzystają z 
licznych siłowni pod chmur-
ką.  Szereg festynów rodzinnych 
oraz Letnia Akademia Sportu – 
to propozycje doskonale wpisu-
jące się w tę ideę. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Centrum Rodziny.

Siłownia na wolnym powietrzu - Osiedle Młodych.
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Dieta w walce 
z upływającym 
czasem
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Świetnie spisały się piłkarki ręczne MKS Star-
tu Michałkowice (drużyna seniorek/juniorek) 
podczas Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 
Ręcznej Kobiet i Juniorek Młodszych, który 
rozgrywany był w hali Kompleksu Sporto-
wego „Michał”. Siemianowiczanki zajęły 
doskonałe, drugie miejsce, a w finale z wyżej 
notowanymi chorzowiankami, w składzie 
których zagrało kilka zawodniczek ze składu 
ekstraklasowego, postawiły bardzo twarde 
warunki. 

W turnieju w kategorii seniorek/juniorek, roz-
grywanym w michałkowickiej hali, udział 
wzięło 12 zespołów. Również 12 ekip rywa-
lizowało w równolegle rozgrywanych zawo-

dach w hali MOSiR Pszczelnik, w kategorii juniorek młod-
szych. 

Podopieczne Aleksandra Folty podczas turnieju, który był 
jednym z elementów przygotowań do II-ligowych rozgrywek, 
wygrały cztery z pięciu meczów - pogromczynie znalazły do-
piero w finale, gdzie lepsze okazały się piłkarki ręczne KPR 
Ruchu Chorzów. Siemianowiczanki zwyciężały kolejno: Stal 
Żywiec (27:16), Wrocław II ( 22:19), Juniora Wrocław (20:15) 
oraz zwyciężczynię dwóch poprzednich turniejów w naszym 
mieście – Koronę Handball Kielce (21:17). Dzięki temu za-
pewniły sobie, po raz pierwszy w wieloletniej historii tej im-
prezy, awans do ścisłego finału.

Mecz finałowy mógł się podobać licznie zgromadzo-
nym w hali KS Michał kibicom. Stał na wysokim po-
ziomie i był godny walki o końcowy tryumf. Jego losy 
ważyły się do samego końca - początkowo to gospo-
dynie niespodziewanie osiągnęły przewagę i prowa-
dziły nawet 5 bramkami, ale w miarę upływu cza-
su dawało o sobie znać doświadczenie chorzowianek, 
a szalę zwycięstwa na stronę Ruchu przeważyła świet-
na współpraca bramkarki Natalii Krupy ze skrzydło-
wą Oktawią Płomińską, aktualną reprezentantką Polski. 
Ostatecznie siemianowiczanki przegrały 18:20, ale z wy-
stępu w całym turnieju mogą być bardzo zadowolone. Naj-
lepszą zawodniczką imprezy (MVP) wybrana została ka-
pitan siemianowickiego zespołu – Klaudia Mokrus, któ-

ra tuż po finale cieszyła się z występu swego zespołu w ca-
łym turnieju, ale bardzo żałowała porażki w walce o złoto.

- Bardzo szkoda mi tej przegranej w finale, bo była ogromna 
szansa żeby pokonać chorzowianki. Prowadziłyśmy wysoko, 
ale później koncertowo zagrała bramkarka rywalek (Natalia 
Krupa – przyp. red.) i nie potrafiłyśmy znaleźć na nią sposo-
bu – mówiła tuż po końcowym gwizdku zawodniczka Startu 
Michałkowice. – W całym turnieju jednak zagrałyśmy bardzo 
dobrze, chyba nawet lepiej niż się tego spodziewałyśmy, dlatego 
cieszymy się bardzo z tego drugiego miejsca i mamy nadzieję, 
że to dobry prognostyk przed ligą – dodała Klaudia Mokrus. 
W rywalizacji juniorek młodszych zespół MKS Startu Mi-
chałkowice zajął ósmą lokatę, a zwyciężył zespół Varsowii 
Warszawa.

Impreza odbywała się pod patronatem Prezydenta Mia-
sta Siemianowice Śląskie Rafała Piecha. Na słowa uznania 
za świetną organizację imprezy, na którą uwagę zwraca-
ły ekipy goszczące w Siemianowicach Śląskich, zasługu-
je prezes i trener MKS Start Michałkowice - Aleksander 
Folta oraz jego współpracownicy: Damian Madźgała, Ry-
szard Capiga oraz Antoni Leja. 

„Srebrny” zespół MKS START Michałkowice: Angelika Bizio, 
Monika Palus, Sandra Kapuścińska, Klaudia Drost, Karolina 
Nieznańska, Klaudia Mokrus, Magdalena Pawlak, Magdalena 
Grzymek, Martyna Chmiel, Natalia Dajka, Sandra Tobota, Alek-
sandra Wróbel, Mirela Środa, Agnieszka Tomaszewska, Sylwia 
Kuczka, Katarzyna Tręda, Natalia Jarnańczyk, Monika Suss, 
Alicja Widera, Karolina Kocurek.

KRZYSZTOF NOS

„Sreberka” ze Startu

24.09.2015 - stadion MOSiR Pszczelnik
Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Gimnaz-
jalnych i Ponadgimnazjalnych

17.09.2015 - hala MOSiR Pszczelnik
XIX Spartakiada Młodzieży Niepełnos-
prawnej Ruchowo

27.09.2015 - boisko MDK Jordan
Dziesiąty raz Milimexu - Turniej „6” Piłkars-
kich o Puchar Prezydenta Miasta

26.09.2015 - stadion MOSIR Pszczelnik
Klasa okręgowa: MKS Siemianowiczanka - 
Polonia II Bytom 8:2

Sportowy flash mijającego miesiąca...

19.09.2015 - hala Kompleksu Sportowego 
Michał - Otwarte Mistrzostwa Polski Kettle-
bell w systemie BOLT STANDARD

26.09.2015 - Park Pszczelnik
VI Puchar Siemianowic Śląskich w Biathlo-
nie Letnim

20.09.2015 - Kompleks Sportowy Siemion
I liga hokeja: HKS Siemianowiczanka - 
Ósemka Tarnowskie Góry 0:1

26.09.2015 - basen Kompleksu Sportowego 
Michał - II Puchar Rosomaka w Pływaniu
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Rekordowa grupa ponad 2300 zawodniczek i 
zawodników stanęła na starcie siódmej edy-
cji PKO Silesia Marathonu, który w minioną 
niedzielę (4.10.) zawitał także do Siemiano-
wic Śląskich. Na mecie biegu rozstrzygnię-
to konkurs „Spełniam biegowe marzenia”, 
którego laureatem został siemianowiczanin 
– Michał Gruszka i w nagrodę pojedzie w 
przyszłym roku na maraton do RPA.

VII PKO Silesia Marathon to największa 
i najbardziej prestiżowa impreza bie-
gowa w tym roku na Górnym Śląsku. 
W minioną niedzielę ponad 2,3 tys. za-

wodniczek i zawodników przemierzyło dystans maratonu 
(42,195 km) i półmaratonu. Trasa wiodła z Katowic przez Sie-
mianowice Śląskie, Mysłowice, z powrotem do Katowic. Licz-
ba uczestników to rekord frekwencji - w poprzedniej edycji 
liczba ta przekroczyła nieznacznie 2 tysiące. Świadczy to o cia-
gle rosnącej popularności tej formy aktywności fizycznej, tak-
że wśród mieszkańców naszego miasta.

Siemianowice Śląskie po raz szósty włączyły się we współ-
organizację Silesia Marathonu. Uczestnicy wbiegli do nasze-
go miasta na piątym kilometrze dystansu, przemierzyli ulice: 
Katowicką, Sienkiewicza, 27 Stycznia, Powstańców i Mysło-
wicką, a opuszczając nasze miasto mieli już za sobą w nogach 
prawie 9 kilometrów. 

- Bardzo się cieszę, że trasa tak prestiżowej imprezy jak Sile-
sia Marathon po raz kolejny wiodła także ulicami Siemiano-
wic Śląskich. Dołożyliśmy wszelkich starań, by uczestnicy im-
prezy czuli się u nas bezpiecznie. Cieszę się również, że miesz-
kańcy doceniając trud startujących maratończyków, wspierali 
ich gorącym dopingiem, między innymi w strefie kibica, któ-

rą zorganizowaliśmy przy Willi Fitznera – stwierdził Prezy-
dent Miasta Rafał Piech.

Zwycięzcą siódmej edycji PKO Silesia Marathonu został 
Ukrainiec - Taras Salo meldujac się na mecie pod centrum 
handlowym Silesia City Center z czasem 2:33:09. Najlepszą  
z pań okazała się Patrycja Włodarczyk z Jaworzna. Większość 
uczestników traktowała jednak udział w niedzielnym biegu 
jako wyzwanie i okazję do zmierzenia się z samym sobą. Taka 
zresztą idea przyświeca tej imprezie, której hasło przewodnie 
brzmi: „Twój bieg, Twoje zwycięstwo”. Jak się okazało wśród 
uczestników VII PKO Silesia Marathonu było ponad 150 
mieszkańców naszego miasta. Najlepszym siemianowiczani-
nem wśród maratończyków był Marek Hołda, który z czasem 
3 godziny 11 minut i 37 sekund, zajął 44 miejsce. Najlepszą sie-
mianowiczanką okazała się Grażyna Lazar. 

Inni siemianowiczanie – Michał Gruszka i Marek Bogdoł, 
oprócz walki z samym sobą na trasie maratońskiej mieli do wy-
grania coś jeszcze – obydwaj zakwalifikowali się do finałowej 
piątki konkursu „Spełniam biegowe marzenia”, którego główną 

nagrodą jest wyjazd do RPA i start w Two Oceans Marathon. 
Ostatecznie Marek Bogdoł musiał zadowolić się trzecim miej-
scem w konkursie, natomiast główną nagrodę, wręczoną na 
mecie biegu przez ambasadora RPA Simona Ntombela i przed-
stawiciela sponsora - grupy Pietrzak otrzymał Michał Gruszka, 
który tym samym spróbuje swoich sił w przyszłorocznym ma-
ratonie w Republice Południowej Afryki.

Warto dodać, że przy zabezpieczeniu trasy Silesia Maratho-
nu na terenie Siemianowic Śląskich oraz obsłudze punktu od-
żywczego na 5 kilometrze udział wzięło prawie 70 wolontariu-
szy – młodzieży siemianowickich szkół ponadgimnazjalnych.

- Bardzo im za to dziękujemy. Ich bezinteresowna praca  
w połączeniu ze świetną współpracą z MOSIR-em, policją  
i innymi służbami mundurowymi pozwoliła zapewnić bez-
pieczeństwo uczestnikom maratonu, sprawić by impreza była 
jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców, którzy nie byli nią 
zainteresowani – podsumowała naczelnik Wydziału Kultury 
i Sportu siemianowickiego urzędu, Małgorzata Pichen.

KRZYSZTOF NOS

Siemianowiczanin pobiegnie  
w RPA !

Męska i żeńska siemianowicka drużyna hokeja podwodnego czyli „Walenie” i „Walenie - 
Frele”, podczas Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie sportu, które w minioną sobotę (3.10) 
odbyły się w Bełchatowie, zdobyły tytuły wicemistrzowskie!

Piąta edycja rodzinnej imprezy rekreacyjno - sportowej „Niebieski Bajtel” odbyła się w sobotę 
(3.10) na siemianowickim „Sporciku”. Było mnóstwo dobrej zabawy, uśmiechu, dopisała 
pogoda, a w turnieju piłkarskim rozegranym w ramach imprezy najlepsi okazali się młodzi 
sympatycy futbolu z Centrum.

Niebieski Bajtel po raz piąty „Walenie” wicemistrzami
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