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SPRAWY SPOŁECZNE
Jeszcze tylko do końca kwietnia 
urzędnicy czekają na pomysły miesz-
kańców w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2017. Gorąco namawiamy 
do działania tych z Państwa, którzy 
jeszcze nie złożyli swojego projektu.

 CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 3

GOSPODARKA
Od początku bieżącego roku pro-
wadzone są działania związane 
z usystematyzowaniem szkolnictwa 
zawodowego i technicznego w na-
szym mieście. Temat ten był również 
poruszany przez Radę Gospodarczą 
na marcowym posiedzeniu.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 4

RADA MIASTA
„Myślę, że Rada Seniora w aktual-
nym składzie nie zawiedzie pokła-
danych w niej nadziei. Wybrana do 
niej trzynastka, to ludzie z ogromnym 
doświadczeniem życiowym, zawo-
dowym, społecznym” - powiedział 
jej przewodniczący Jerzy Namysło.
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WSPOMNIENIE
Jan Mitręga przy barbórkowym stole 
często siadał obok księdza probosz-
cza kościoła p.w. Piotra i Pawła w Ka-
towicach, żeby – jak to żartobliwie 
określił - razem ponaprawiać Rzecz-
pospolitą… - z okazji uroczystości 
nadania imienia byłego ministra 
górnictwa skwerowi w Bytkowie 
jego postać wspomina prof. Zygfryd 
Nowak

CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 13

Wraz z nadejściem wiosny ruszyły prace 
remontowe i inwestycyjne w Siemianowi-
cach Śląskich, gdzie pierwszy kwartał roku 
urzędnicy spędzili przygotowując dokumen-
tacje techniczną oraz ogłaszając i prze-
prowadzając przetargi publiczne, których 
efektem są podpisywane umowy z firmami 
wykonującymi poszczególne projekty. 

  - W okresie od kwietnia do czerwca br. 
zostanie zrealizowanych w Siemianowicach 
wiele inwestycji, które zgłaszaliście mi dro-
dzy mieszkańcy w ciągu zeszłego roku oraz 
te, które wybraliście w ramach budżetu oby-
watelskiego.  Nie zabraknie tak oczekiwa-
nych inwestycji drogowych. Nasi najmłodsi 
jeszcze przed wakacjami będą mogli poba-
wić się na 9 nowych placach zabaw, a kolejne 
3 zostaną doposażone w nowe urządzenia. 
Dla tych troszkę starszych powstaną kolejne 
siłownie na wolnym powietrzu, a psy właści-
cieli czworonogów będą mogły skorzystać 
z wybiegów. W centrum miasta nowe życie 
otrzyma Park Hutnik, a dzieci na Hugo będą 
mogły cieszyć się ze świetlicy środowi-
skowej. I oczywiście coś, co jest niezwykle 
dla mnie ważne, czyli zapewnienie jak naj-
większej liczbie siemianowiczan dostępu 
do własnego mieszkania.  W tym roku liczę 
na wyremontowanie kolejnych mieszkań 
komunalnych i socjalnych.  Będziemy także 
dalej realizować odnawianie klatek schodo-
wych w miejskich kamienicach, oczywiście 
metodą gospodarczą z wykorzystaniem 
osób zatrudnionych dzięki Powiatowemu 
Urzędowi Pracy – komentuje Rafał Piech, 
prezydent Siemianowic Śląskich   

JAKUB NOWAK
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RUSZAMY W MIASTO
KARUZELA INWESTYCJI
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POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO
W MIEŚCIE JEST 15 POLICJANTÓW TZW. PIERWSZEGO KONTAKTU - ZOBACZ, KTÓRY CI POMOŻE W RAZIE POTRZEBY

WIĘCEJ NA STR. 6

Pierwszy dzień budowy rowerowego "pumptracku" przy ul. Korfantego.



Dzięki porozumieniu gminy i siemianowic-
kiego Urzędu Skarbowego mieszkańcy będą 
mogli składać swoje zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu w roku podatkowym 
2015 (PIT- 37) w tymczasowym punkcie 

w Urzędzie Miasta na ul. Michałkowic-
kiej 105. Pracownicy Urzędu Skarbowego 
będą przyjmować zeznania podatkowe 
PIT-37 mieszkańców w terminie od 27 do 
29 kwietnia 2016 r., tj. w środę i czwartek 

w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w piątek 
w godzinach od 8:00 do 14:00 w Biurze 
Obsługi Mieszkańców (na parterze).

Zeznania będą przez pracowników 
Urzędu Skarbowego wypełniane elektro-
nicznie i mieszkańcy będą otrzymywać na 
potwierdzenie UPO - Urzędowe Potwier-
dzenie Odbioru.

JAKUB NOWAK

 SCK WILLA FITZNERA – ul. 27-go stycznia 3
21 kwietnia (czwartek) godz. 18 – Salon Muzyczny – Feel 
Harmonic. Bilety – 20 zł, 10 zł (karta rodziny/karta seniora)
30 kwietnia (sobota) godz. 10 – Autobus Teatralny (wyjazd 
spod siedziby MBP – al. Sportowców 3). Bilety – 75 zł
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MIEJSCE
JAKIE TO Przed nami kolejna zagadka w ra-

mach konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy 
osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
25 kwietnia 2016 r. (od godz. 9.00 do 
9.15) pod numer telefonu 607 631 802  
i  udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zostało 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z miasta 
Siemianowice Śląskie. 
Zwycięzcy konkursu " Jakie to miejsce" ( z dnia 
21.03.16r.) z gazety Głos Miasta :
1. Klaska Stanisław - z Michałkowic
2. Piekiełek Jan -  z Centrum
3. Tomys Roman -  z Bańgowa
Zdjęcie przedstawiało byłą Przychodnię Zdro-
wia z kopalni Siemianowice ( Richter ) przy 
obecnej ulicy Olimpijskiej.

MARIAN JADWISZCZOK

  W niedzielę, 24 kwietnia, w Siemianowickim Centrum Kultury 
Park Tradycji zaroi się od zabytkowych pojazdów. Bowiem, około 
południa, na parkingu przy Parku Tradycji będą kończyli swój rajd 
uczestnicy zlotu pn. "Klasykiem Wokół Komina", organizowa-
nego przez Automobilklub Śląski. Impreza ma charakter rajdu 
turystycznego. Do pokonania będzie trasa z Muzeum Pojazdów 
Zabytkowych w Zabrzu do Siemianowic. - Pojawią się samochody 
i motocykle produkowane przed 1945 rokiem - mówi Piotr Grzęda, 
organizator imprezy. - Wśród perełek będzie można zobaczyć m.in. 
Sokoła 600 - dodaje. Nie zabraknie również tzw. youngtimerów, 
czyli popularnych dużych fiatów, "maluchów" czy polonezów. 
Pojazdów, które jeszcze niedawno królowały na polskich drogach, 
a do których niejeden z nas podejdzie z nostalgicznym uśmiechem... 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WIEKOWE POJAZDY 
W PARKU TRADYCJI
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ZŁÓŻ PIT W URZĘDZIE

WIESNA
No i skludzieła się do nos wiesna. 

Za łoknym już chnet łod pionty świy-
rgolom ptoki, kere wywoniały gorynt-
sze dnioszki.  Nojsomprzód przed 
łodwidniokiym piscom amze, wtore 
uże przyfurgły ze gorkich sztatów. 
Zaś z rańca się naśpiywajom we 
pasionkach lerchy i inkszo gawiydź 
polno. A zaś bezdziyń te nojzwyklyj-
sze dziamble a ćwirkle wynokwiajom 
a wynokwijom we krzokach a goikach 
na anlagach. Nojgorzi to skrzecom 
sztroki, kere się już u nos we sztatach 
tak roztopiyrzajom jako by boły u sia. 
Pono łone som na naszym kuście ( 
patrz na aszyngrubach) już bez cołki 
rok. Nojbarzij łoszkliwe żaś som te 
pierońskie briwy a cukrówy kere nic 
ino gurglujom aże gurglujom a przi 
tym umiom sfifrac cołki fensterbret. 
Nale za to na przedwiycież to się faj-
nisto nacynajom łodzywać nachtigle, 

kere umióm dac ci taki austelug, jako 
niyftory muzykant niy jes w sztandzie 
wyłonacyć z nojfestelniyjszego insz-
trumenta. A wszyjsko bez ta wiesna.

 Spóminom się jako było piyrwyj wie-
snom na naszych polach a zegródkach. 
Ptoki ćwiyncyły, kwiotki wóniały a tu 
nogle kajś na sztrece a hulicy noczy-
najom się kulwitać a łodzywać sznaps-
barytonym roztomajte wigyjce a inksze 
miglance.  A to się drze jakiś szlajfiyrz 
co to „ noże brusza , nożycki szlajfuja”. 
Taki łod placu do placu się szwyndo i na 
puklu targo szlajfmaszyna.. A jak bajtle 
abo i jakiesik mamulki a staroszki wy-
parzały ze familokowych drzwiyrzów  
ze pitwokami, a gnypami i szerami 
we gracach to łón stawioł tyn swój 
werk, gyrom zacón pyndalować i brusic 
a brusić aże fonki się łoztopiyrzały po 
cołkim placu. No i bajtle miały uciecha 
przelotywać bez te rochetle  - take 
„zimne łognie”. 

Inkszy wagabonda co kulwistoł się 
po śląskich szterakach to blank co 
inkszego wrzescoł: „garce lyjtuja, 

buncle drutuja”. I tyn chop tyż mioł 
isto kupa roboty, bo wtyncos niy boło  
tak richtich za tela roztomajtych go-
rów a tyglików jako dzisio, no i ta-
kigo druciorza boło potrza coby te 
wszyjske gory, gorki, buncloki, żuroki 
a glinioki wyprawić. 

Nale nojzocnyjszym  z tych łochyn-
toli co po hulicach a sztrekach się 
szlajały  był haderlok. Łon ci zowdy 
mioł tako mało fórka kero som cion-
gnoł, abo wielgo rolwaga kero targała 
marno szkapina. Znołżech takigo ist-
nego co formonił na Gieszewaldzie 
i zowdy zbiyroł roztomajte hadry za 
kere dowoł gorki, hanadle, nudelkule, 
kwyrloki i inksze tam bele co. A bajtle 
za niym fyrlały i fest mu dopolały. 
Bo tyż był to chop spaśny i zmiyrzły 
a fresa i kichol mioł aże szarłatne 
łod gorzoły.

Wtyncos było wiela takich pieroń-
skich łochyntoli co zaisto cołki swój 
werksztat na puklu targali . Taki to był 
mój wiesiynny jugendcajt. 

PYRSK   PYJTER

GODOMY PO ŚLONSKU

Z RATUSZA

5-miesięczny Tymon Palczar-
ski to pogodny i niemal ciągle 
uśmiechnięty niemowlak, któ-
ry nie zdaje sobie sprawy, jak 
wielkiej próbie poddał go los. 
Badanie dna oka potwierdziło 
najgorsze – w oku tkwi 7 mili-
metrowy guz. Rodzicom w wal-
ce z nowotworem pomaga fundacja Rycerze i Księżniczki, która 
organizuje zbiórki pieniężne na leczenie dzieci w nowojorskiej 
klinice Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. W akcję ra-
towania zdrowia dziecka włączyło się również Stowarzyszenie 
Mieszkańców Siemianowic – organizator koncertu, który odbę-
dzie się w najbliższy piątek, 22 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 
w Siemianowickim Centrum Kultury – Park Tradycji. Będzie on 
połączony z licytacją wartościowych przedmiotów ofiarowanych 
przez wszystkich ludzi dobrej woli. Wszystkim, którym zależy na 
zdrowiu 5-miesięcznego Tymonka podajemy numer konta i adres 
fundacji zaangażowanej w pomoc dla niemowlaka:

FUNDACJA RYCERZE I KSIĘŻNICZK, UL. ZAGÓJSKA 2/4 /85
04-101 Warszawa PKO Bank Polski SA
90 1020 1042 0000 8902 0324 4142
tytuł przelewu: "DAROWIZNA DLA TYMONA"   (RJ)

ZAGRAJĄ DLA TYMONKA
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 W mojej pracy na rzecz miasta i mieszkańców bywają 
chwile,  które cieszą najbardziej, a do nich zaliczam infor-
macje, że uruchamiamy nowe inwestycje i remonty.   W tym 
numerze Głosu Miasta przedstawiam Państwu pełną listę 
tych najważniejszych i zaplanowanych, z których kon-
sekwentnie będę się z moim zespołem przed Państwem 
rozliczał. Jak wspominałem na ostatniej sesji Rady Miasta, 
tak i na łamach gazety pragnę pokreślić, że będę realizo-
wał wiele inwestycji, które są ważne w codziennym życiu 
mieszkańców i dotyczą  komfortu życia w dzielnicach i na 
osiedlach. W skali całego miasta priorytetem na ten rok 
nadal jest dla mnie poprawa stanu siemianowickich dróg. 
Już dzisiaj wiem, że będziemy mogli zrobić jeszcze więcej, 
niż obiecałem w zeszłym roku, bo nasz Wydział Programów  
Pomocowych odzyska kolejne środki z budowy ronda w Mi-
chałkowicach w kwocie niespełna 400 tyś złotych.  

Kolejnym powodem do satysfakcji  jest reaktywacja działal-
ności stricte kulturalnej michałkowickiego Zameczku. Obiekt 
ten przez wiele lat funkcjonowania KWK Siemianowice pełnił 
rolę "michałkowickiego centrum kultury".  Inicjując przekazanie 
Zameczku Siemianowickiemu Centrum Kultury obiecałem 

mieszkańcom Michałkowic, że przywrócimy jego dawną funkcję. 
Już 24 kwietnia oficjalne otwarcie. Więcej informacji znajdziecie 
Państwo w tym numerze Głosu Miasta.

Nie zapominamy też o Parku Pszczelniku, gdzie do wa-
kacji powstanie kilka atrakcji, w których znajdzie się m.in. 
utworzony z wyremontowanych nawierzchni alejek, pierw-
szy w naszym mieście tor rolkowy. Mam nadzieję, że 
w krótkim czasie uda nam się przywrócić blask Pszczelnikowi  
i spowodować, że będzie tętnił życiem przez cały rok.  

4 maja pragnę z całą bracią hutniczą uczcić Dzień Hutnika. 
Moim celem jest zintegrować z powrotem siemianowickie 
środowisko byłych hutników, którzy nie mieli tyle szczęścia co 
górnicy i zostali z dnia na dzień pozbawieni pracy i godności. 
Specjalne zaproszenie znajdziecie Państwo w środku tego 
numeru. Gorąco wszystkich zapraszam. 

Pierwsze posiedzenie powołanej Rady Seniorów za nami. Prze-
wodniczącym Rady został pan Jerzy Namysło zaś wiceprzewod-
niczącą pani Barbara Merta. W skład Rady wchodzi 13 niezwykle 
doświadczonych osób. Cieszę się, że wraz z nimi oraz komisją eks-

pertów ds. polityki senioralnej będziemy mogli jeszcze skutecz-
niej dostosowywać miasto do potrzeb seniorów i całych rodzin.  
O wypracowanych pomysłach będę Państwa informował na 
bieżąco poprzez internet oraz kolejne numery naszej samo-
rządowej gazety. 

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
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KULTURA, SENIORZY
I INWESTYCJE

Z RATUSZA

  Urzędnicy czekają do końca kwietnia na 
pomysły mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2017. 

- W tym roku znów wprowadziliśmy kilka 
zmian do Budżetu Obywatelskiego po kon-
sultacjach z mieszkańcami, jak na przykład 
możliwość składania propozycji przez dzieci 
i młodzież, czy zwiększenie kwoty na całą 
procedurę do 2,4 mln zł. Jeszcze przed 1 
kwietnia, kiedy to oficjalnie ruszyła tego-
roczna edycja, zorganizowaliśmy spotkania 
w każdej z dzielnic Siemianowic z miesz-
kańcami, właśnie odnoście budżetu obywa-
telskiego. Ich głównym założeniem, oprócz 
prezentacji obowiązujących zasad, było 
omówienie pomysłów przyszłych inwestycji. 
Na takich zebraniach byli obecni pracownicy 
wydziałów technicznych, w tym geodezji, 
co pozwoliło nam dość obszernie wyjaśnić, 
podpowiedzieć czy zasugerować rozwiąza-
nia, które mogą być ujęte w projekcie przez 
nich składanym. Mieszkańcy zaczęli również 
korzystać z uruchomionych punktów kon-
sultacyjnych, w których bezpłatnie mogą się 
spotkać, zaprosić znajomych i sąsiadów, aby 
wspólnie przedyskutować swój pomysł. Nie 
muszą robić tego w domu czy spotykać się 
w restauracjach. Na takie spotkanie mogą 

zaprosić także urzędników, aby wyjaśnili 
nurtujące ich kwestie. W każdym z punk-
tów znajdują się przygotowane dokumenty 

merytoryczne, z których można korzystać. 
Widzimy, że ten pomysł się przyjął i do kilku 
spotkań doszło, jak to zorganizowane przez 

Janusza Ławeckiego na Hugo lub Henryka 
Pesela na Tuwimie. 

Mile byliśmy zaskoczeni przez młodzież 
z siemianowickich szkół, która zaprosiła nas 
do siebie, aby opowiedzieć im o Młodzieżo-
wym Budżecie Obywatelskim. Byli dobrze 
przygotowani do spotkań, dokładnie wie-
dzieli, jakie projekty chcą zrealizować i pod 
tym kątem zadawali pytania. Ich zaangażo-
wanie jednoznacznie pokazuje, że włączenie 
dzieci i młodzieży w ten obywatelski projekt 
był dobrym rozwiązaniem - mówi Barbara 
Wicik z Biura Rzecznika Prasowego.

Gorąco namawiamy do działania tych 
z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli swojego 
projektu. Jest jeszcze czas, aby odpowiedni 
formularz pobrać ze strony internetowej: 
www.siemianowice.pl/budzet_obywatel-
ski_2017 wypełnić go i dostarczyć do urzędu. 
Budżet obywatelski jest tym narzędziem, 
które buduje społeczeństwo obywatelskie 
i umożliwia zmienianie naszej najbliższej 
okolicy, w której żyjemy. Rok temu złożonych 
zostało 88 wniosków. W tym roku znów 
czekamy na Państwa kreatywność. Razem 
możemy zmieniać Siemianowice Śląskie 
tak, jak chcemy.    

JAKUB NOWAK

OSTATNI DZWONEK
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ABY SZKOŁY ZAWODOWE  MIAŁY SENS
Od początku bieżącego roku prowadzone są 
działania związane z usystematyzowaniem 
szkolnictwa zawodowego i techniczne-
go w naszym mieście. Jeszcze w styczniu 
zorganizowano spotkanie, w którym udział 
wzięli dyrektorzy: ZSTiO Meritum, ZSP Co-
gito, ZSOiZ, ZS Specjalnych oraz przedsta-
wiciele Powiatowego Urzędu Pracy. 

 Na spotkaniu omówiono aktualną ofertę ze-
branych szkół, losy absolwentów szkół zareje-
strowanych w PUP, listę zawodów deficytowych 
i nadwyżkowych zarówno w Siemianowicach 
Śl. jak i w województwie śląskim tzw. barometr 
zawodów. Przedstawiono także procedurę 
związaną z wprowadzeniem do oferty nowego 
kierunku kształcenia oraz podjęto próbę podzia-
łu kierunków realizowanych szkołach, w taki 
sposób, aby te same kierunki nie powtarzały 
się w dwóch lub więcej szkołach. Na kolejnym 
spotkaniu poświęconemu temu tematowi, Anna 
Zasada – Chorab, zastępca prezydenta miasta, 
przedstawiła wizję szkolnictwa zawodowego, 
polegającą na otwarciu się na osoby dorosłe, 
czyli szkolnictwo ustawiczne.

Po pojawieniu się informacji na temat naboru 
wniosków do konkursów w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego (fundusze 
unijne) dotyczących szkolnictwa zawodowego 
przeprowadzono szereg spotkań z dyrektorami 
w sprawie ustalenia zapotrzebowania remon-
towego i sprzętowego. Konsultowano się także 
w sprawie oczekiwań związanych z dosko-

naleniem nauczycieli oraz form wsparcia dla 
uczniów. Ustalenia odbywały się na przełomie 
lutego i marca, a efektem są 3 złożone wnioski 
w ramach konkursów.   

Temat szkolnictwa zawodowego był również 
poruszany na przez Radę Gospodarczą na mar-

cowym posiedzeniu. Jej członkowie przytaczali 
przykłady z własnego doświadczenia, jak dużym 
problemem dla pracodawcy jest znalezienie wy-
kwalifikowanej kadry do zawodów rzemieślniczych 
– dekarzy, tokarzy, czy ślusarzy. Jednocześnie 
zadeklarowali chęć zaangażowania się w dzia-

łania na rzecz poprawy obecnego stanu rzeczy. 
Wspólnie stwierdzili, że u podstaw rozwoju szkol-
nictwa zawodowego leży dobra współpraca nie 
tylko pomiędzy gminą, instytucjami i szkołami, 
ale także firmami oraz samymi zainteresowa-
nymi i istotny jest ciągły dialog pomiędzy nimi.  
Efektem obrad Rady Gospodarczej jest orga-
nizowana 21 kwietnia konferencja. Zostali na 
nią zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele czte-
rech szkół realizujących kształcenie zawodowe 
i techniczne, a także przedstawiciele lokalnych 
przedsiębiorców. W programie przewidziano 
prezentację siemianowickich szkół zawodowych 
i technicznych, wystąpienie przedstawiciela PUP 
(perspektywy na rynku pracy), wystąpienie Mie-
czysława Kucharskiego, przedstawiciela przed-
siębiorców (kształcenie praktyczne w szkołach we 
współpracy z zakładami pracy) oraz wystąpienie 
przedstawiciela CKZiU Sosnowiec (szkolnictwo 
zawodowe i techniczne w relacji z pracodawcą).

- Wykwalifikowany pracownik jest skarbem 
zarówno dla miasta jak i pracodawcy. Podej-
mowane przeze mnie działania mają dać efekt 
pewnego zatrudnienia dla absolwentów szkół 
a pracodawcom zapewnić napływ dobrze wy-
kształconych robotników. Tylko w tym kontek-
ście szkoły zawodowe mają sens – komentuje 
Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

O kolejnych działaniach dotyczących 
wspólnych projektów siemianowickich przed-
siębiorców, szkół i jednostek administracji sa-
morządowej będziemy informować na bieżąco. 

MONIKA GAWROŃSKA

 O ile tradycja Barbórki nie 
zaginęła w Siemianowicach 
Śląskich, pomimo, że ostatni 
wagonik z węglem wyjechał 
z kopalni „Michał” wiele lat 
temu, o tyle wraz z zamknię-
ciem huty, zaprzestano w mie-
ście świętowania Dnia Hutnika. 
A przecież nadal znaczącą 
grupę mieszkańców stanowią 
byli pracownicy huty „Jedność” 
i ich rodziny.

Temat poruszony został 
na …pierwszym posiedzeniu 
Rady Gospodarczej. A stało 
się tak dlatego, że jej członek 
Mariusz Pilszak, zanim rozwi-
nął własną firmę,  zawodowo 
przez wiele lat związany był 

z hutnictwem, więc sprawa 
jest mu bliska. Obecny na 
posiedzeniu prezydent Rafał 
Piech natychmiast podjął te-
mat. Uznał, że naszym hutni-
kom należy się ich święto, że 
przywrócenie jego obchodów 
na terenie miasta, będzie też 
miało pozytywny wpływ na 
procesy integracyjne tutej-
szej społeczności.

I oto w tym roku, po prze-
rwie, znowu w dzień św. Flo-
riana, Siemianowice Śląskie 
pokłonią się hutnikom. 4 maja 
o godz. 16.30 w kościele pw. 
św Antoniego Padewskiego 
odbędzie się nabożeństwo 
odprawione w intencji na-

szych hutników. Uroczystości 
będą kontynuowane w Parku 
Tradycji, gdzie o godz. 18.00 
odbędzie się premiera filmu 
dokumentalnego, powstałe-
go w Biurze Rzecznika Pra-
sowego,  zatytułowanego „ 
Opowieść o hucie, która zbu-
dowała miasto”. Wspomnienio-
wą część wieczoru uzupełni, 
dedykowany hutnikom, re-
cital młodych, siemianowic-
kich artystów. Organizatorzy 
przewidzieli też czas na wspo-
mnienia, rozmowy, refleksje, 
bowiem ostatnim aktem ob-
chodów będzie małe party 
przy lampce wina.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA
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BĘDZIE DZIEŃ HUTNIKA 18 maja (środa) od-
będzie się kolejny dyżur 
przewodniczącego Rady 
Gospodarczej przy Prezy-
dencie Miasta Siemiano-
wice Śląskie, Eugeniusza 
Sowy. Cykliczne spotkania 
mają charakter konsulta-
cji w zakresie problemów 
z jakimi mają do czynie-
nia lokalni przedsiębiorcy 
prowadząc działalność 
gospodarczą.  Aby wyjść 
Państwu naprzeciw, tym 
razem spotkanie odbędzie 
się w godzinach popołu-
dniowych, od 16.00 do 
18.00. Miejsce spotkania: 
Biuro Obsługi Inwestora, 
ul. Michałkowicka 105, pok. 
21. Serdecznie zapraszamy.

KONSULTACJE
DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
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  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w skład 
którego wchodzą trzy obiekty: KS Michał, Park 
Pszczelnik i KS Siemion – to miejsce w którym 
każdy mieszkaniec Siemianowic Śląskich znaj-
dzie coś dla siebie. 

- Jesteśmy powołani do tego by mieszkań-
com naszego miasta umożliwić alternatywny 
sposób spędzania wolnego czasu – mówi Łu-
kasz Wanot, dyrektor MOSiR-u – oczywiście 
z nastawieniem na propagowanie aktywności 
sportowej – dodaje.

Basen sportowy, zjeżdżalnia, strefa wypo-
czynku z saunami i jacuzzi, zajęcia fitness, 
fitness na trampolinach, a niebawem korty 
tenisowe i tor rolkowy, to tylko niektóre atrak-
cje, których mogą nam pozazdrościć miasta 
ościenne, a które są na wyciągnięcie ręki w Sie-
mianowicach Śląskich.

- Zwracam szczególną uwagę na impre-
zy tzw. „zorganizowane”, które już na trwa-
łe wpisały się w sportowy krajobraz miasta. 
Przykładem tego może być akcja „Super-
pływak”, która z roku na rok gromadzi co-
raz to większą liczbę uczestników – mówi 
Marcin Kamiński, kierownik KS Michał.  
- A wbrew pozorom sprawa jest banalna, wy-
starczy bowiem w ciągu roku przyjść w dowol-
nym czasie na nasz basen, przepłynąć dowolny 
dystans i zgłosić go ratownikowi. Nie ma presji 
czasu, dystansu, ponieważ z założenia robimy 
to dla siebie – dodaje Marcin Kamiński. - Wiele 
osób jest zdziwionych, że przepłynięcie dystan-
su od 60 km do 180 km przychodzi tak łatwo 
– śmieje się kierownik KS Michał. A zyskuje na 

tym nasze zdrowie. - Ponadto zapraszamy na 
wtorki biegowe, które już od lipca ponownie 
wystartują na „Pszczelniku” oraz Nordic 
Walking, podczas którego nad poprawnością 
techniki chodzenia będzie czuwał wykwali-
fikowany instruktor – mówi Łukasz Wanot.

Także ktoś, kto uznaje wyższość ducha nad 
ciałem, nie może czuć się pozostawiony sa-
memu sobie. Nad różnorodnością ofert kul-
turalnych dla każdego siemianowiczanina, 
niezależnie od grupy wiekowej, czuwa Siemia-
nowickie Centrum Kultury.

- Chciałabym zaprosić siemianowiczan na 
imprezy organizowane we wszystkich naszych 
oddziałach – mówi Marek Banasik, dyrektor 
SCK-u. –  Proponujemy wydarzenia o bardzo 
różnym charakterze, tak aby każdy z miesz-
kańców mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie: 
występy gwiazd, kabarety, koncerty, spotkania 
czy warsztaty.

W Siemianowickim Centrum Kultury nie-
dawno gościły takie gwiazdy jak: The Dum-
plings, Katarzyna Groniec, Mietek Szcześniak 
czy Czesław Mozil. W sobotę 16 kwietnia 
zagra Tomek Lipiński znany z takich formacji 
jak Tilt czy Brygady Kryzys.

Fani dobrego humoru, ciętych ripost, czy es-
tradowej improwizacji na najwyższym poziomie 
powinni zainteresować się kabaretem „Smile”, 
który wystąpi 15 maja. Koneserzy ciężkiego, 
mrocznego rocka niech nie robią planów na 
sobotnie popołudnie (21 maja). Bowiem na 
pikniku rodzinnym z MMJ i SCK gwiazdą im-
prezy będzie Oberschlesien.

 - Układając repertuar staramy się 
uwzględniać oczekiwania i preferencje 
mieszkańców Siemianowic. Śledzimy rów-
nież najnowsze trendy w projektowaniu 
usług kulturalnych. Staramy się zapewniać 
możliwość uczestniczenia zarówno w kon-
certach gwiazd, imprezach o charakterze 
rozrywkowym, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi, wykładach, zajęciach i warsztatach 
pozwalających nie tylko dzieciom, ale również 
osobom dorosłym realizować swoje pasje – 
mówi Monika Pojda-Dziekońska, zastępca 
dyrektora SCK. W drugim kwartale 2016 roku, 
proponujemy aż 108 imprez o różnym cha-
rakterze oraz regularne zajęcia w sekcjach 
i zespołach. Przed nami również czas imprez 
plenerowych, festynów pikników i najbardziej 
spektakularnych działań w ramach Dni Sie-
mianowic i Industriady. 

Godne uwagi są cykle imprez, takie jak: 
Fitzner Cafe, Klasycy Rocka, Dyskoteki 40 

latków, wieczory filmowe, tematyczne pro-
jekty kulturalne, spotkania podróżników, 
warsztaty oraz różnego rodzaju koncerty. 
Ponadto już 24 kwietnia oficjalnie dzia-
łalność kulturalną rozpocznie nowy od-
dział Siemianowickiego Centrum Kultury 
– Zameczek. 

Zaś wszystkim, których męczą tłumy i zgiełk 
– podpowiadamy: sąsiadujący z Siemianowicami 
Park Śląski, kompleks rekreacyjny „Rzęsa” ze 
słynnymi dinozaurami, Park Górnik z pobliskim 
Parkiem Tradycji czy Park Miejski – to miej-
sca gdzie spacerowicze, rowerzyści, rolkarze, 
rodzice z dziećmi mogą w różnorodny i – co 
najważniejsze - bezpieczny sposób „naładować 
baterie” na kolejny dzień.

Szczegółowa oferta zarówno zajęć zarów-
no w SCK-u jak i MOSiR-u jest dostępna na 
stronach: www.siemck.pl oraz www.mosir.
siemianowice.pl.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

NIE TYLKO PRZED TELEWIZOREM

Już niedługo zostaną otwarte korty na Pszczelniku, 
na które serdecznie zapraszamy.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 
W PARKU LUDOWYM
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  23 kwietnia 2016 r. na terenie dawnego Parku Ludowego w Michałko-
wicach (ul. M. Dąbrowskiej 12) odbędzie się II Michałkowicki Kanion. Już po 
raz drugi spotkamy się na terenie dawnego Parku Ludowego, aby poznać 
historię tego miejsca, wspomnieć czasy świetności Parku oraz wysprzą-
tać go ze śmieci. W ostatnich tygodniach rozpoczęły się prace mające na 
celu wycięcie części drzew, a 23 kwietnia będzie okazja, aby porozmawiać 
z urzędnikami na temat przyszłości terenu parku oraz możliwości rewi-
talizacji parku w przyszłych latach. Park Ludowy przez lata służył miesz-

kańcom Michałkowic oraz okolicznych miejscowości.Po kilkudziesięciu 
latach zaniedbań przyszedł czas, aby przywrócić to miejsce do życia. Za-
chęcam, aby pojawić się na miejscu 23 kwietnia i zaangażować się w naszą 
akcję. Dla najmłodszych przygotowane zostaną konkursy i zabawy, a w tym 
warsztaty odlewania skamieniałości z gipsu, malowanie na kamieniach czy 
układanie dinozaurów z puzzli.  Organizatorami akcji jest Urząd Miasta, 
Siemianowickie Centrum Kultury oraz  Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał. 

JAN WIECZOREK

Seriale telewizyjne nie są jedyną alternatywą na spędzanie czasu popołudniowego czy 
weekendowego w Siemianowicach Śląskich. Wiosna na dobre zagościła w naszym mieście, 
a wraz z nią pojawiły się nowe możliwości samorealizacji zarówno na niwie sportowej 
jak i kulturalnej.

SPRAWY SPOŁECZNE

SPRAWY SPOŁECZNE



Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przybli-
żyć sylwetki naszych dzielnicowych. 
Jest ich 15, każdy z dzielnicowych pełni 
służbę w określonym rejonie służbo-
wym. Za ich pracę odpowiada kierownik 
rewiru dzielnicowych asp.szt. Jaro-
sław Ganda. Żeby zobrazować pracę 
dzielnicowych, można ich porównać 
do lekarzy pierwszego kontaktu. To 
właśnie oni mają wsłuchiwać się w to, 
co mówią mieszkańcy i próbować roz-
wiązywać ich problemy, kierować do 
instytucji współpracujących z Policją.

 Do zadań dzielnicowego należy w szcze-
gólności prowadzenie rozpoznania przy-
dzielonego mu rejonu służbowego pod 
względem osób tam zamieszkujących lub 
przebywających, terenu, prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej oraz zjawisk i zdarzeń 
mających wpływ na stan porządku i bezpie-
czeństwa publicznego. 

rejon nr 1 – st. asp. Zbigniew Heinzel– pok. 
nr 69 tel. wew. 259, tel. kom. 727032589

ulice: Staszica (nr nieparzyste), Spokoj-
na, Gansińca, Michałkowicka od nr 3 do 
45 i od nr 28 do 46, Kościuszki, Górnicza, 
Pstrowskiego, Jana Pawła II nr od 16 do 24 , 
Damrota, Dąbrowskiego, Pułaskiego, Żwirki 
i Wigury, Deji, Kołłątaja, Świerczewskiego 
nr od 39 do 79 i od 40 do 102, Ogrodowa, 
Rondo „Michał”, SP nr 5 ul. Michałkowicka 15 , 
I Liceum Ogólnokształcące ul. Wyspiańskiego 
5 , P.O.D. „Nowy Świat”, P.O.D. „Maluch”;

rejon nr 2 - st. asp. Sebastian Kędzio-
ra– pok. nr 69 tel. wew. 259, tel.kom. 
727032602

ulice: Zwycięstwa (do wiaduktu), Space-
rowa, Dworska, Chopina, Krótka , Parkowa, 
Plac Wolności, Szpaków, Sikorek, Gołębia, Ja-
strzębia, Pawia, Kukułek, Bocianów, Żurawia, 
Gilów, Korczaka, Nałkowskiej, Gałczyńskiego, 
Jaracza, Czyżyków, Kormoranów, Jaskółek, 
Skowronków, Drozdów, Kosów, Słowików, 
Krucza, Sowia, Czeladzka, Stara Szosa, 
Pszczelnik, Aleja Sportowców, PCK, Cicha, 
Wojska Polskiego, Lompy, Jasna, Różana, 
Astrów, Szyb Pszczelnik, Gimnazjum nr 4 ul. 
Chopina 4a, P.O.D. „Bażant”, P.O.D. “Szczęść 
Boże”, P.O.D. „Pszczelnik”;

rejon nr 3 – asp. Radosław Motybel - pok. 
68 tel. wew. 209, tel.kom. 727032601

ulice: Staszica (nr parzyste), Jana Pawła II 
nr od 1 do 13, Krasińskiego, Świerczewskiego 
nr od 1 do 33 i od 2 do 34, Śniadeckiego, Św. 
Barbary, 1-go Maja, 27-go Stycznia, Komu-
ny Paryskiej od nr 7 do 57 i od nr 6 do 28, 
Śmiłowskiego, Wyspiańskiego, Myśliwiecka, 
Obwodowa, Rondo „Maciej”, SP nr 6 ul. 1-go 
Maja 16, ZSS ul. Myśliwiecka 6, P.O.D. „Zorza”, 
P.O.D. „Pokój”;

rejon nr 4 –  mł. asp. Marcin Nowak– pok. 
61, tel. wew. 257, tel.kom. 727032597

ulice: Powstańców, Komuny Paryskiej 
1-5 i 2-4, Boczna, Poprzeczna, Pszczel-
nicza, Mickiewicza, Cmentarna, Piasko-
wa, Brzozowa, Słowackiego, Kilińskiego, 
Kolejowa, Mysłowicka, Sadzawki, Stary 
Czekaj, Żwirowa, SP nr 11 ul. Słowackiego 
5 , P.O.D. „Słowik”, P.O.D. „Kukułka”, P.O.D. 
„Kwiat Jabłoni”;

rejon nr 5 –st.asp. Marek Drapacz - pok. 
68 – tel. wew.209, tel.kom. 727032598

ulice: Dworcowa, Moniuszki, Szeflera, Pia-
stowska, Matejki, Fabryczna, Głowackiego, 
Stalmacha, Srokowiecka, Rydla, Plebiscyto-
wa, Chemiczna, Konopnickiej, Budowlana, 
Stara Katowicka, Rutkowskiego, ZSTU ul. 
Matejki 5, P.O.D. „Laura”, P.O.D. „Jaśmin”, 
P.O.D. „Nadzieja”;

rejon 6 – sierż. Mariusz Farat– pok. 62, 
tel. wew. 247, tel. kom. 727032590

 ulice: Sienkiewicza, Plac Skargi, Staszi-
ca (od torów kolejowych pod wiaduktem 
w kierunku ul. Katowickiej), Waryńskiego, 
Ks. Pawła Lubiny, Olimpijska, Kapicy (do 
wiaduktu przy ul. Olimpijskiej), Koperni-
ka, Miarki, Buczka, Ligonia, Sobieskiego, 
Hutnicza, Jagiellońska, Szkolna, Kasprzaka, 
Jedności, Trafalczyka, Browarowa, Rondo 
„Siemion”, SP nr 3 ul. Szkolna 15 ;

rejon 7 – asp. Tomasz Gabryś – pok. 
68 tel. wew. 209, tel.kom. 727032595

ulice: Leśna, Zielona, Wierzbowa, Kaszta-
nowa, Jaworowa, Grabowa, Topolowa, Klono-
wa, Akacjowa, Lipowa, Okrężna, Katowicka 
8a, 17 i 18, SP nr 20 ul. Akacjowa 7, ZSTiO 
„Meritum” ul. Katowicka 1, II LO ul. Leśna 1;

Przy okazji chcielibyśmy Państwa za-
chęcić do oglądania naszej strony in-
ternetowej www.siemianowice.slaska.
policja.gov.pl, na której prezentujemy 
wydarzenia z naszego miasta, przybliża-
my pracę policjantów oraz umieszczamy 
ostrzeżenia, z których Państwo mogą 
skorzystać, po to, aby poprawić swoje 
własne bezpieczeństwo. Na stronie naszej 
komendy znajduje się również anonimowa 
sonda „Bezpieczeństwo w Twojej okoli-
cy”, za pomocą której można przesłać 
do nas własne informacji, spostrzeżenia 
dotyczące bezpieczeństwa w miejscu za-
mieszkania.  W kolejnych wydaniach gazety 
przedstawimy pozostałych dzielnicowych.

MŁ. ASP. TATIANA LUKOSZEK

NASI DZIELNICOWI

6 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Jarosław Ganda 32 35 96 263, 
tel. kom. 798-030-405.

Przypominamy i uczulamy:  
metoda "na wnuczka" 
ma kilka scenariuszy...

Jeżeli ktoś zadzwoni i powie że jest: ze spółdzielni mieszka-
niowej, z gazowni, elektrowni, policji i mówi że trzeba za coś 
zapłacić: 

- SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYMI I SPRAWDŹ  
CZY RZECZYWIŚCIE MUSISZ ZA COŚ PŁACIĆ

Jeżeli zadzwoni nieznajomy i powie:  
- babciu, dziadku - miałem wypadek i potrzebuję pieniędzy: 

- SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYMI  
- NIE DAWAJ PIENIĘDZY NIEZNAJOMEMU  

(JAKKOLWIEK BY SIĘ PRZEDSTAWIAŁ) 
Jeżeli podejdzie do Ciebie nieznajomy na ulicy, powie że jest 
policjantem i musisz mu wydać pieniądze, bo rzekomo są 
fałszywe: 

- WEJDŹ DO NAJBLIŻSZEGO SKLEPU I SPRAWDŹ 
RZEKOMO FAŁSZYWY BANKNOT - PRAWDZIWY  

POLICJANT SIĘ NIE OBRAZI - FAŁSZYWY UCIEKNIE...

 Prezydent Miasta wraz z Komendantem Miejskim Policji w Sie-
mianowicach Śląskich spotkali się z mieszkańcem naszego miasta. 
Zaproszony mężczyzna z rąk Prezydenta Miasta i szefa siemiano-
wickich policjantów otrzymał listy gratulacyjny za postawę godną 
naśladowania. Mieszkaniec powiadomił stróżów prawa o tym, że 
prawdopodobnie ktoś włamuje się do jego altanki. Przypuszczenia 
takie powziął otrzymując sygnał z urządzenia z GSM-em, które 
miał zamontowane w altance. Policjanci niezwłocznie udali się na 
miejsce, gdzie oczekiwał pokrzywdzony, który przekazał munduro-
wym cenne informacje z zakresu topografii ogródków działkowych. 
Mundurowi wyczekali na odpowiedni moment i zatrzymali całkowicie 
zaskoczonych złodziei. Przestępcy działając pod osłoną nocy czuli 
się bezkarnie i włamywali się do kilku ogródków P.O.D. Bażant. Skra-
dzione przedmioty zostały odzyskane i trafiły do swoich właścicieli. 
Jak ustalili śledczy, to nie był pierwszy tego typu wyskok włamywaczy. 
Miłym akcentem w tej historii jest również to, że działkowiec jest 
emerytowanym policjantem siemianowickiej komendy. Dziękujemy 
i gratulujemy takiej postawy działkowcowi! 
Warto podkreślić iż do szczęśliwego finału tego zdarzenia doszło 
z pomocą prostego urządzenia, kosztującego niespełna 300 zł. 
Zamontowany w nim czujnik ruchu i odbiornik GSM natychmiast 
wysłał SMS o włamaniu. Namawiamy Państwa do zainteresowania 
się tego typu urządzeniami. Ich koszt, w stosunku do poczucia 
bezpieczeństwa, jaki oferują - jest naprawdę niewielki. 

MŁ. ASP. TATIANA LUKOSZEK

GPS POMÓGŁ 
W UJĘCIU ZŁODZIEI
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Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie  
wraz z Komendantem Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich

apelują do mieszkańców: NIE BĄDŹ OBOJĘTNY- REAGUJ!
Twoja reakcja może uratować komuś życie lub zdrowie

tel. 997 lub 112



POPIERAMY POWSTANIE 
ŚLĄSKIEGO INSTYTUTU ONKOLOGII
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Na marcowej sesji Rady Miasta 
została przyjęta uchwala doty-
cząca poparcia działań mających 
na celu utworzenie niezależnego 
Śląskiego Instytutu Onkologii. 

  Centrum Onkologii w Gliwicach 
to nowoczesny ośrodek, który ofe-
ruje chorym nowoczesne i skuteczne 
sposoby leczenia nowotworów, dys-
ponuje świetnym zespołem lekarskim 
i osiąga znaczne sukcesy naukowe. 
Jest dobrze zarządzane i ma odpo-
wiednie środki finansowe na rozwój. 
Powinni na tym korzystać pacjenci, 
nie tylko zresztą ze Śląska, ponieważ 
co trzeci chory leczony w Gliwicach 
jest spoza naszego województwa.

 Przeszkodą w dalszym rozwoju 
jest specyficzna i nie przystająca do 
wymagań rzeczywistości struktura 
organizacyjna. Gliwickie centrum 
jest bowiem– obok Centrum Onko-
logii w Krakowie-częścią Instytutu 
Onkologii w Warszawie. W związku 
z tym dyrekcja Centrum w Gliwicach 
nie może samodzielnie podejmować 
decyzji, w jaki sposób i na jakie cele 
przeznaczać posiadane przez Cen-
trum środki pieniężne, uniemożliwia 

to zaplanowanie wydatków w zakre-
sie inwestycji, poszerzania zakresu 
działania Centrum itp.

Dodatkowo należy podnieść, iż 
w ostatnim okresie centrala tj. In-
stytut w Warszawie, odebrała gli-
wickiemu Centrum przypadającą mu 
kwotę kilkudziesięciu milionów zło-
tych, głównie w celu pokrycia długów 
warszawskiego ośrodka. Samodzielny 
i niezależny od Instytutu w Warsza-
wie, Śląski Instytut Onkologii działał-
by bardziej skutecznie i racjonalnie, 
co byłoby korzystne dla szeroko 
rozumianej ochrony zdrowia oraz 
dobra pacjentów, w tym również tych 
z terenu naszej Gminy. Dodatkowym 
argumentem jest fakt, iż najwięcej 
osób chorujących w kraju na choroby 
nowotworowe to mieszkańcy Śląska.

- Podjęta uchwała łączy się również 
z innymi działaniami przeciwnowo-
tworowymi gminny, jak funkcjonujący 
od zeszłego roku program szczepie-
nia dziewczynek przeciwko rakowi 
szyjki macicy oraz planowane ba-
dania seniorów dot. jelita grubego 
– komentuje Adam Cebula, Prze-
wodniczący Rady Miasta. 

JAKUB NOWAK

ZDROWIE

Do zadań komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji należy opi-
niowanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub re-
montów bieżących nawierzchni dróg, parkingów o znaczeniu 
węzłowym i ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców 
naszego miasta. 

Prace związane z ul. Michałkowicką, Mysłowicką czy też ul. 
Oświęcimską są bardzo potrzebne z punktu funkcjonowania 
miasta, gdyż są to główne drogi Siemianowic Śląskich, z których 
korzystają również mieszkańcy sąsiednich miast.

Co do zadań planowanych w tym roku, komisja poparła je 
w trakcie uchwalania budżetu miasta na 2016 r. W pierwszym 
półroczu wydamy na remonty dróg około 2,9 mln zł a na re-
monty chodników i parkingi 0,5 mln zł.

Odnośnie zadań o charakterze lokalnym - pla-
ny robót związanych z przebudową, remonta-
mi nawierzchni ulic, a także z sygnalizacją świetlną 
powinny wynikać przede wszystkim z potrzeb mieszkańców. 
Konieczne są  konsultacje Urzędu Miasta z mieszkańcami 

wskazanych obszarów, przed przedłożeniem konkretnych 
rozwiązań członkom komisji. 

Stan ulic, chodników i parkingów świadczy m.in. o tym 
jak miasto jest odbierane przez mieszkańców i inwesto-
rów. Chciałabym by ten odbiór był jak najlepszy, by nasze 
miasto było miastem dobrym nie tylko do mieszkania, 
ale i poruszania się po nim, dlatego kwestie drogowe są 
wnikliwie przez nas analizowane. 

STANOWISKO  
KOMISJI ROZWOJU MIASTA I INWESTYCJI
PRZEDSTAWIA JEJ PRZEWODNICZĄCA BEATA BREGUŁA

W związku z zakupem dla siemianowickich radnych tabletów  
zmianie ulegnie forma przekazywania materiałów sesyjnych. 
Dotychczas otrzymywali wszystko w formie papierowej, te-
raz informacje będą wysyłane elektronicznie. Jednak by do 
tego doszło niezbędna jest zmiana Statutu Miasta, co musi 
zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi. Będą one 
trwały od 19 kwietnia do 26 kwietnia 2016r. Zainteresowani 
mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinie dot. zmiany Uchwały 
Nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lutego 
2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta, wypełniając 
stosowny formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Miasta – www.siemianwoice.pl, a następnie przesyłając go 
pocztą elektroniczną na adres: ratusz@um.siemianowice.pl, 
dostarczając go osobiście do jednej z kancelarii podawczych 
Urzędu Miasta lub wysyłając za pośrednictwem operatora 
pocztowego na adres: Biuro Rady Miasta ul. Jana Pawła II 10 
41-100 Siemianowice Śląskie.

JAKUB NOWAK

KONSULTACJE 
SPOŁECZNE
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INWESTYCJE, REMONTY 
I MODERNIZACJE REALIZOWANE

GOSPODARKA

Realizacja zadań przez Wydział Rozwoju Miasta
1 Przebudowa nawierzchni na zniszczonych odcinkach ulic: Oświęcimska, 
 Michałkowicka, Orzeszkowej oraz ulic: Cmentarna, Mysłowicka, 
 Westerplatte.
2 Przebudowa ulicy Tarnogórskiej (Realizacja zadania uzależniona od 
 otrzymania dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
 infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).
3 Modernizacja drogi od ulicy Zgrzebnioka w kierunku Lasku Bytkowskiego 

wraz z wykonaniem miejsc parkingowych.
4 Budowa miejsc parkingowych przy ul. ZHP i ulicy Reymonta.
5 Przebudowa ulicy Zielonej – II etap wraz z budową miejsc parkingowych.
6 Budowa miejsc parkingowych w Mieście (ul. Piaskowa, Pl. Skrzeka i Wójcika, 

ul. E. Plater, przy Stawie Brysiowym, ul. Kasztanowa, ul. Kołodzieja-Fojkisa). 
7 Wymiana nawierzchni ulicy Kruczej wraz z budową miejsc parkingowych.
8 Budowa ulicy Rozwojowej – III etap .
9 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w dzielnicy Bańgów.
10 Modernizacja chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy ulicy Fojkisa.
11 Wymiana nawierzchni istniejących miejsc parkingowych w rejonie ulicy 

Świerczewskiego 78a i 78c oraz rozbudowa parkingu  w rejonie cmentarza 
przy ulicy Michałkowickiej.

12 Rozbudowa parkingu i wykonanie drogi dojazdowej w rejonie ulicy Jagiełły.
13 Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Budryka.
14 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż muru cmentarnego w rejonie ulicy 

Powstańców oraz poszerzenie chodnika przy ulicy Kolejowej.
15 Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego od ulicy Bohaterów Westerplatte 
 w kierunku ulicy Waloszka.
16 Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy budynku ul. Wyzwolenia 19.
17 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni.
18 Regionalny Program Operacyjny Woj.Śląskiego 2014-2020 tytuł projek-

tu: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej” - Kompleksowa 
termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z modernizacją basenu 
(Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dotacji unijnej).

19 Regionalny Program Operacyjny Woj.Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: 
 „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej” - Kompleksowa ter-

momodernizacja MOPS (Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dotacji 
unijnej).

20 Regionalny Program Operacyjny Woj.Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: 
 „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej” - Kompleksowa termomo-

dernizacja PUP (Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dotacji unijnej).
21 Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych.
22 Instalacja „witaczy” przy drogach wjazdowych do Miasta – PT i realizacja. 
23 Regionalny Program Operacyjny Woj.Śląskiego 2014-2020 tytuł 
 projektu: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej” 
 - Kompleksowa termomodernizacja MOSiR (Realizacja zadania uzależniona 

od otrzymania dotacji unijnej).
24 Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Korfantego 9.
25 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ulicy Bytomskiej 20-21.
26 Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Wróbla – budowa rowerowego 

placu zabaw.

Realizacja zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej
l Zakup słupów oświetleniowych będących własnością „Tauron-u” w celu 
 kompleksowej wymiany opraw oświetleniowych. 
l Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych stawów „Brysiowych” 
 i Parku Bytkowskiego. 
l Powstanie ścieżki dydaktycznej na terenie strefy rekreacyjno- przyrodniczej 
 „Bażantarni”.
l Zakup oświetlenia świątecznego. 
l Zakup pompy głębinowej na potrzeby studni na terenie „Stawu Rzęsa”.
l Wykonanie ścieżki zdrowia dla początkujących na terenie parku „Pszczelnik” wraz 

z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 
l Wykonanie pól golfowych na terenie miasta wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
 i Rekreacji. 
l Upiększanie miasta – nasadzenia roślin wieloletnich. 
l Zakup małej architektury, w tym ławek oraz stołów do gry w szachy.
l Uzupełnienie brakującej infrastruktury sieci oświetleniowej. 
l Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych. 
l Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ternie miasta 
 (Michałkowice).
l Powstanie Ogrodu społecznego w dzielnicy Bytków. 
l Zakup nowej serii koszy ulicznych (w tym nowe kosze „głodomory”).
l Zakup odkurzacza do psich odchodów. 
l Samoobsługowe stacje rowerów na terenie miasta – 3 szt. 
l Doposażenie „Polanki Dinozaurów” w nowe obiekty figur – 4 nowe sztuki (w tym 

dwa małe, jeden duży oraz głowa dinozaura z dużą paszczą do robienia zdjęć 
przez odwiedzających. 

l Powstanie strefy  rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie osiedla „Bańgów” – 
posadowienie 5 zestawów składających się z wiaty ogrodowej, betonowego grilla 
oraz stołu, powstanie nowego kręgu ogniskowego w miejscu starego. 

l Remont ogrodzenia Parku Miejskiego 
l Program „CZYSTE MIASTO” 
- remonty wiat przystankowych należących do własności Gminy. 
l Budowa, modernizacja lub doposażenie placów zabaw na terenie miasta (w tym 

budowa naturalnych placów zabaw). Min. plac zabaw na ul. Bocznej, Matejki, 
Szkolnej, E. Plater, Okrężna, Stawowa, Budryka, Rzepusa, Chopina, 

 M. C. Skłodowskiej, Reymonta. 

Realizacja zadań przez Wydział Infrastruktury  
i Biuro Gospodarki Lokalowej
1. Wymiana nawierzchni chodników w Parku Pszczelnik
2. Remont nawierzchni zatoki przystankowej - Świerczewskiego
3. Wymiana nawierzchni chodnika (kostka) na odcinku Korfantego - Lasek Bytkowski
4. Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Chopina (odcinek Park Miejski -
 przystanek autobusowy)
5. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ulicy Fabrycznej 
 (po zlikwidowanym przejeździe kolejowym)
- remonty klatek schodowych, remonty mieszkań komunalnych i socjal-

nych (prace wykonywane metodą gospodarczą), remont świetlicy 
ul.Matejki 4
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W BIEŻĄCYM - 2016 R.

MAREK PLUCIŃSKI
 Powstają siłownie na wolnym powietrzu, boiska, są remon-

towane główne drogi i to widać. Myślę, że warto byłoby przyj-
rzeć się bliżej bocznym ulicom jak na przykład ul. Chemicznej 
i terenom przemysłowym obok niej, to miejsce ma potencjał. 

 Spoglądając na listę projektów których realizacja rozpocznie 
się w  I półroczu 2016 roku można śmiało powiedzieć, że każdy 
znajdzie tu coś dla siebie, coś na co czekał i co zdecydowanie 
wpłynie na poprawę standardów życia w Siemianowicach Ślą-
skich.

W pierwszej kolejności ekipy remontowe zajmą się budową 
nowych miejsc parkingowych oraz naprawą i utworzeniem 
nowych chodników. Inwestycje te pochłoną z budżetu miasta 
ponad 0,5 mln zł i zakończa się w II połowie lipca br. Kolejną 
inwestycją drogową są remonty ulic. Pracownicy Wydziału 
Rozwoju Miasta przewidują, że podpisanie umowy nastąpi w II 
połowie maja i zgodnie z jej założeniami firma z którą zostanie 
zawarta będzie miała 130 dni na wykonanie wszystkich przewi-
dziany nią prac. Pisząc o inwestycjach drogowych należy również 
wspomnieć o działaniach mających poprawić bezpieczeństwo 
pieszych, gdyż przy wybranych przejściach zostaną zainstalo-
wane nowe fluorescencyjne znaki ostrzegawcze.

Została podpisana już umowa na zagospodarowania terenu 
Parku Hutnik. Wykonane zostaną: siłownia z sześcioma podwój-
nymi urządzeniami do ćwiczeń oraz plac zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią i dużym zamkiem. W centralnej części niecki 
w zostanie podświetlana fontanna chodnikowa z dziewięt-
nastoma dyszami. W tej części będzie można również odpo-
cząć na nowych ławkach. Wokół zagospodarowanego placu 
wykonany zostanie nowy chodnik. Termin realizacji zadania 
wynosić będzie 120 dni, a więc końcowy odbiór inwestycji 
powinien przypaść na pierwszą połową sierpnia. Projekt ten 
będzie kosztował niecałe 1 mln zł.

Do 31 maja, zgodnie z planami zostanie ukończony tor 
rowerowy typu pumptrack przy ulicy Korfantego. Nowością 
w naszym mieście będzie również utworzenie dwóch wybie-
gów dla psów które zostały zgłoszone przez mieszkańców 
w ramach budżetu obywatelskiego. Będą one zlokalizowane 
na os. Wróbla i Korfantego oraz Węzłowcu. 

Oprócz standardowych placów zabaw powstaną rów-
nież trzy naturalne place zabaw, których koncepcja 

uwzględnia oczekiwania samych dzieci i odwołuje się do 
wrodzonej potrzeby kontaktu z przyrodą, przekraczaniem 
barier,  stawiania pytań, czy kreowania rzeczywistości. 
Są to miejsca budowane na naturalnym podłożu, wyko-
rzystujące  naturalne elementy wkomponowane w dany 
krajobraz. W ciągu roku będziemy Państwa informować 

o postępach poszczególnych prac zarówno na łamach 
naszej gazety jaki i serwisu internetowego. Pragniemy 
zaznaczyć, że to nie wszystko co w tym roku w naszym 
mieście powstanie. Kolejne przetargi są już w przygo-
towaniu. 

JAKUB NOWAK

INWESTYCJE DLA KAŻDEGO

RAFAŁ ZAWADZKI
 Jest coraz więcej aut i tym samym coraz więcej jest po-

trzebnych miejsc parkingowych. Szczególnie widoczne jest to 
w dzielnicy Bańgów. Dobrze, że ruszają kolejne prace związane 
z miejscami postojowymi. 

EUGENIUSZ SOBIERAJ
 To, co jest najpilniejsze do zrobienia, tam gdzie jest taka 

potrzeba, miasto to realizuje. Ludzie mają różne oczekiwania, 
a urzędnicy największą wiedzę, co w pierwszej kolejności należy 
wykonać dla dobra mieszkańców i miasta. 

ANNA PROCNER
 Dobrze, że remontowane są drogi. Na pewno powinna być 

rozwiązana kwestia głównej drogi na Bytkowie, gdzie często 
zwłaszcza w godzinach szczytu mają miejsce korki uliczne. 
Fajnie gdyby powstała jakaś alternatywna trasa, ale to już 
duże działania strategiczne niezależne tylko od Siemianowic.  
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Już niebawem w miejscu gdzie dzisiaj pracuje ciężki sprzęt - powstanie podświetlona fontanna chodnikowa 
z dziewiętnastoma dyszami. Tutaj też będzie można odpocząć na nowych ławkach.
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Już 24 kwietnia swoją działalność oficjalnie zain-
auguruje nowy oddział Siemianowickiego Centrum 
Kultury – Zameczek, czyli zabytkowy pałac Rhein-
babenów, mieszczący się przy ul. Oświęcimskiej 1. 
Z inicjatywy prezydenta miasta, kultowy obiekt, od 
tego roku zarządzany jest przez największą w mie-
ście instytucję kultury. SCK, po przejęciu Zameczku, 
liczy już 5 oddziałów (zarządza również Amfiteatrem 
w Parku Miejskim). 

  Działalność SCK-Zameczku będzie skupiona wokół trzech 
obszarów aktywności: zajęcia i warsztaty artystyczno-edu-
kacyjne, imprezy kulturalne i rozrywkowe oraz atrakcyjna 
oferta usługowa.

Sekcje artystyczne, warsztaty
Zameczek codziennie będzie tętnił życiem. Spora ilość po-

mieszczeń pozwoli na prowadzenie licznych popołudniowych 
zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. I chociaż oficjalne 
otwarcie dopiero przed nami, to w Zameczku już ruszyły z im-
petem zajęcia 12 grup sekcyjnych, w tym całkiem nowe grupy 
taneczne i plastyczne.

Imprezy kulturalne 
Siemianowickie Centrum Kultury słynie z organizowania 

cieszących się wielką popularnością wydarzeń kultural-
nych i rozrywkowych dla osób o różnych upodobaniach. 
Tę funkcję spełni również Zameczek, a będzie się o tym 
można przekonać już 24 kwietnia podczas uroczystego 
otwarcia obiektu

Szczegółowy program imprez SCK-Zameczku oraz ofertę 
sekcji artystycznych znajdą Państwo na stronie www.siemck.
pl . Informacji można zasięgnąć również pod numerem tel. 
(32) 204-11-27.

Usługi
Michałkowicki Zameczek był dotąd znany wielu siemia-

nowiczanom jako miejsce, w którym wynajmowało się po-
mieszczenia na wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe. 
Siemianowickie Centrum Kultury nie rezygnuje również i z 
tej funkcji obiektu. Przygotowano bardzo konkurencyjną 
ofertę usługową (wynajmy, catering), z której już skorzystali 
pierwsi klienci. 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia w najbliższym 
czasie SCK-Zameczku. Liczymy na to, że wokół nowego od-
działu Siemianowickiego Centrum Kultury uda się zbudować 
społeczności, które będą współtworzyć to miejsce razem 
z SCK i które chętnie i często będą do niego wracać. SCK 
dołoży również starań, aby obiekt stał się kolejną wizytówką 
Siemianowic – miejscem, do którego ściągać będą liczni 
goście z całego kraju.

MAREK BANASIK

1 PROCENT DLA JACKA
  Szanowni Państwo! Jeszcze miesiąc  został na rozliczenie PIT. Jeżeli nie podjęliście jeszcze 

Państwo decyzji dotyczącej przeznaczenia 1% podatku, to prosimy o przekazanie go dla naszego 
kolegi Jacka Dudka, który od 2014 roku zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. W jego przypadku 
choroba ta przejawia się głównie niedowładem kończyn dolnych. Jacek musi być poddawany 
nieustającej rehabilitacji- trudno mu jednak sfinansować ją wyłącznie z własnych środków. 
Wystarczy w zeznaniu PIT, w Części J „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz 
organizacji pożytku publicznego", w rubryce 137 druku PIT wpisać numer KRS Stowarzyszenia 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane - KRS NR 0000025638, w rubryce 138 podać wnioskowaną 
kwotę a w Części K w  pozycji 139 druku PIT koniecznie wpisać cel szczególny DUDEK JACEK. 
Z góry serdecznie dziękujemy. EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

NOWE ŻYCIE ZAMECZKU

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

KULTURA

MOŻNA SIĘ  JESZCZE ZAPISAĆ NA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Siemianowiccy seniorzy, jeśli tylko zechcą nauczyć się korzystania z komputera, mają po temu okazję. Zajęcia zorganizowane specjalnie z myślą o nich odbywają się w wielu punktach 

miasta. Kto z naszych wcześniej urodzonych mieszkańców nie zdecydował się dotąd, aby zdobyć takie umiejętności, a teraz jednak nabrał na to ochoty, niech się nie martwi, że przegapił 
okazję. Można jeszcze się zapisać! Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  32/76 05 389 oraz  32/76 05 301

MAJOWE UROCZYSTOŚCI
  1 maja, w Święto Pracy, o godz. 10.00  Sojusz  Lewicy Demokratycznej zaprasza na uroczy-

stość złożenia kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Po niej, tradycyjnie już odbędzie 
się spotkanie przy kawie, które każdego roku stanowi okazję do rozmów zarówno towarzyskich, 
jak i tych odnoszących się do najbardziej poruszających wydarzeń bieżących.

Tegoroczne uroczystości 3 maja, będą związane z obchodami – 225. rocznicy Uchwalenia Konstytucji  
oraz 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.  Tego dnia, o godz. 10.30,  w kościele pw. Ducha 
św.  odprawione zostanie nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Z kolei o godz. 12.00, na Rynku Miejskim, 
złożone zostaną kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich, a następnie przedstawiciele władz 
miasta oddadzą hołd dyktatorowi śląskiego zrywu- Wojciechowi Korfantemu, składając wiązankę 
pod upamiętniającym go pomnikiem przy Urzędzie Stanu Cywilnego.  EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

  W dniu 7 maja br. o godz. 10:00 w Parku Miejskim (Amfiteatr) 
odbędzie się Festiwal Radości, pod hasłem: W krainie bajek. Swoje 
talenty artystyczne zaprezentują we wspólnych występach, przed-
szkolaki oraz uczniowie klas I (sześciolatki). Dodatkową atrakcją będą 
występy przygotowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
oraz utwór finałowy wykonany wspólnie przez ponad 200 małych 

artystów. Impreza odbędzie się z inicjatywy Wydziału Edukacji oraz 
nauczycieli siemianowickich przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. 17 
maja 2016 r. o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siemiano-
wicach Śląskich odbędzie się I Siemianowicka Olimpiada Pierwszaków 
Sześciolatków „ Na sportowo i Wesoło”. Mali sportowcy rywalizować 
będą w 10 konkurencjach sportowych, a na zwycięzców czekają dy-

plomy i medale. Każda z siemianowickich szkół będzie prezentować 
barwy innego państwa UE.  Wśród licznych atrakcji zaplanowano 
uroczystą paradę, zapalenie „znicza olimpijskiego” oraz program 
sportowo – artystyczny w wykonaniu uczniów klas II, którzy jako dzieci 
najmłodsze podjęły obowiązki szkolne w ubiegłym roku szkolnym.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SZEŚCIOLATKI Z PODSTAWÓWEK – ARTYSTYCZNIE I SPORTOWO
WYSTĘPY NASZYCH MILUSIŃSKICH
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Ponad 170 przedstawicieli środowiska medycznego, uczest-
ników XI Ogólnopolskiej Konferencji Sterylizacja, w  tym 
roku odbywającej się pod hasłem „Podmiot leczniczy –
perspektywa przyszłości” zjechało 7 kwietnia do hotelu 
Diament  Vacanza.  

 Jak co roku gości, wśród których nie zabrakło reprezentują-
cej władze miasta zastępcy prezydenta Anny Zasady-Chorab, 
powitała przewodnicząca Koła Siemianowice Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarskiego Danuta Broncel-Czekaj. Wykorzystała 
tę okazję także do zaakcentowania jubileuszu 15-lecia dzia-
łalności Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji, 
który wraz z PTP tradycyjnie jest organizatorem konferencji.

- Kolejna z cyklu konferencja przyniosła nam- uczest-
nikom wiele interesujących, ważnych dla nas w codziennej 
pracy, informacji – mówi Danuta Broncel-Czekaj – Bardzo 
pouczające było m.in. wystąpienie pani ekspert przy ministrze 
zdrowia, która podzieliła się najświeższą wiedzą na temat 
wyceny procedur medycznych, zachęcała do wchodzenia 
w programy zdrowotne a także podzieliła się analizą out-
sourcingu stosowanego przez szpitale. Jej wynik wskazuje, 
że lepiej jednak sprawdzają się własne kuchnie szpitalne 
i własne salowe, niż firmy zewnętrzne. Wiele cennej `wiedzy 
dostarczyły też inne wykłady. Na przykład bardzo przydatna 
wiedza to postępowanie określające jak należy podnosić 
starszą osobę po upadku, kwestie związane z właściwym 
wypełnianiem Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, 

jako szybkiej ścieżki terapii nowotworowej a także interwencje 
pielęgniarskie w hipoglikemii.

Bogaty program konferencji uzupełniła wystawa prac  sa-
nitariuszki Sybilli Nowak  oraz – jak zawsze ( bo to nie po raz 
pierwszy)- niebanalna sesja zdjęciowa  pielęgniarki Marzeny 
Woźnicy. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MEDYCZNE FORUM
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ZDROWIE REWOLUCJA W NGO
Informujemy, że z dniem 20 maja zmieniają się przepisy 

prawne dotyczące działalności stowarzyszeń zwykłych i KRS. 
Warto zajrzeć do własnych statutów i porównać zasady ich 
tworzenia ze znowelizowaną ustawą, Prawo o stowarzyszeniach. 

Jakie zmiany przed nami? 
W stowarzyszeniach KRS:
-Stowarzyszenie KRS będzie mogła zarejestrować grupa 

składająca się z 7 osób. 
- Sąd Rejestrowy rozpozna wniosek o wpis do KRS nie później 

niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Sąd sam 
zajmie się oceną statutu stowarzyszenia, nie będzie musiał 
wysyłać do starosty dokumentów.

-Stowarzyszenia będą zwolnione z opłat KRS
-Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie będzie mogło 

zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
-Ustawa wyraźnie określa zasady tworzenia jednostek te-

renowych, dookreśla zasady tworzenia statutów.
W stowarzyszeniach zwykłych: 
-Stowarzyszenie zwykłe będzie mogło uzyskiwać środki na 

działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

-Stowarzyszenie zwykłe będzie mogło otrzymywać dotacje 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

-Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, 
będzie mogło przekształcić się w stowarzyszenie KRS

-Stowarzyszenie zwykłe będzie mogło we własnym imieniu 
nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, za-
ciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

Każde stowarzyszenie KRS, którego statut wymaga zmiany 
ma na to 24 miesiące. Stowarzyszenia zwykłe działające na 
podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane do 24 
miesięcy dokonać wpisu do ewidencji u starosty, o której mowa 
w wymienionej ustawie. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem 
stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. 

W związku ze zmianami, zapraszamy na spotkania infor-
macyjne: 

 „Prawo o stowarzyszeniach - zmiany dotyczące stowa-
rzyszeń KRS”, termin: 25.04.2016 godz. 16.30; miejsce: Willa 
Fitznera, ul. 27-stycznia, Siemianowice Śląskie

 „Prawo o stowarzyszeniach-zmiany dotyczące stowa-
rzyszeń zwykłych”, termin: 27.04.2016 godz. 16.30; miejsce: 
Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie, II 
piętro (Sala Sesyjna)

MARTA GRZYWOCZ-OWOC

AKCJA AMAZONEK
Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem” przy-

gotowało akcję „Zaufaj sobie i swoim dłoniom”. To profilaktyka 
raka piersi adresowana do dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. 

-Amazonki będą odwiedzać szkoły i uczyć młode siemianowi-
czanki samokontroli piersi – wyjaśnia prezes Helena Kasperczyk- 
Za pieniądze uzyskane z dotacji Urzędu Miasta zakupiłyśmy 
specjalne modele piersi ze zmianami patologicznymi, tak że 
w czasie nauki badania, dziewczęta będą miały możliwość 
nauczenia się jego prawidłowego wykonania, będą mogły po-
czuć pod palcami zgrubienia, które powinny być sygnałem do 
wdrożenia diagnostyki. To bardzo ważne, aby kobiety potrafiły 
same czuwać nad tym, czy w ich piersiach nie dzieje się coś 
niepokojącego, gdyż, jak wiadomo, wczesne wykrycie nowotworu 
piersi, to wielka szansa na odzyskanie zdrowia. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

„Z cukrzycą na Ty” – tak nazywa się 
program, którego kolejne edycje mają na 
celu wspomóc siemianowiczan w zma-
ganiach z chorobą, stanowiącą plagę XXI 
wieku. Nasze  KołoTerenowe Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego prowadzi 
go od 6 lat. Stowarzyszenie pozyskało 
fundusze i zaczęło od szkolenia pie-
lęgniarek. Przeprowadziło też badania 
przesiewowe krwi.

Przyszedł jednak czas, kiedy siemia-
nowickie pielęgniarki  działające w PTP 
uznały, że czas objąć edukacją zdrowot-
ną w zakresie cukrzycy siemianowiczan 
dotkniętych tą chorobą, ich rodziny oraz 
osoby z grupy ryzyka. I tak w dalszych 
edycjach programu odbywały się warsz-
taty dla zainteresowanych problematyką 
mieszkańców miasta. W ich tradycyjną 
formułę wpisana była jedna zmienna – 
stałymi prowadzącymi zajęcia z uczest-
nikami była pielęgniarka i dietetyczka, 
a trzeci wykładowca dobierany był zgod-
nie z ustalonym profilem danej edycji. 

- Raz był to np. ratownik medyczny – 
wyjaśnia przewodnicząca Koła Terenowego  

PTP w Siemianowicach Śl. Danuta Broncel-
-Czekaj- i wówczas tematem przewodnim 
było udzielanie pierwszej pomocy. Wiado-
mo przecież, że cukrzyca może dopro-
wadzać do bardzo niebezpiecznych dla 
życia incydentów zdrowotnych i wówczas 
bliscy chorego powinni być przygotowani 
do właściwej reakcji. A oni często boją 
się, aby nie zaszkodzić potrzebującemu 
ratunku człowiekowi. W czasie warsztatów 
dysponowaliśmy fantomami i uczestnicy 
mieli możliwość przećwiczyć reanimację, 
nabyć pewności siebie. W innym roku sku-
pialiśmy się na kwestii wpływu cukrzycy 
na psychikę –  chorzy mają skłonność do 
wahań nastroju, bywają wybuchowi, to 
znów pogrążają się w apatii. Wtedy jedne 
z warsztatów prowadził psycholog, czy …
aktorka. Dlaczego aktorka ? Otóż  uczyła 
uczestników, jak panować nad emocjami. 

Ostatnio dominuje pogląd, że rów-
nie ważny w postępowaniu w cukrzycy 
obok odpowiedniej diety, jest ruch. Te-
goroczna edycja programu „Z cukrzycą 
na ty” będzie właśnie nawiązaniem do 
tego stanowiska.

- W tym roku skupimy się na aktywności 
fizycznej – kontynuuje D. Broncel-Czekaj 
– Ponieważ spotkania w ramach progra-
mu odbywają się już nie w restauracji 
„Alicja”, lecz w Szpitalu Miejskim, będzie 
możliwość zorganizowania warsztatów 
gimnastycznych, na których uczestni-
cy nauczą się ćwiczeń do późniejszego,  
systematycznego wykonywania w domu. 
Warto zaznaczyć, że owe ćwiczenia 
w razie potrzeby będą dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, czy ograniczeń 
konkretnej osoby. Na tegorocznej edycji 
będzie z nami również trener nordic-wal-
king, który nauczy prawidłowego cho-
dzenia z kijkami. Serdecznie zapraszam 
do udziału w zajęciach. Odbywać się one 
będą od 4 do 24 maja, a finał zaplano-
wany jest na 5 września. Ruszymy wtedy 
z kijkami na Rzęsę i tam posiedzimy przy 
ognisku. Zapisy na tegoroczne zajęcia „ 
Z cukrzycą na ty” trwają do 30 kwietnia. 
Można to uczynić telefonicznie dzwo-
niąc na numer 607 177 918 lub emailowo:  
ptpsiemianowice@onet.eu

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Z CUKRZYCĄ NA TY
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  -W pańskiej wyborczej notce, przeczytałam, że pragnie 
pan zmienić wizerunek seniora – czy zechciałby pan rozwinąć 
tę myśl – poprosiłam Marka Greinera.

-Jako pracownik Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
niejednokrotnie obserwowałem zjawisko, które i mnie, i moich 
kolegów ze Spółdzielni, niepokoiło. Otóż zauważyliśmy, że 
jest wiele starszych osób, które prawie nie wychodzą z domu. 
I nie jest to kwestią kłopotów z poruszaniem się. One po pro-
stu, w swoim przekonaniu, nie mają po co wyjść. Takie życie 
jest bardzo smutne i bardzo chciałbym to zmienić. Myślę, 
że wspólne działanie Rady Seniorów oraz Spółdzielni, może 
zrodzić inicjatywy, dzięki którym takie osoby zaczną żyć bar-
dziej kolorowo. Może uda się zorganizować wspólne wyjścia 
do kawiarni, albo na spacer. A wracając do zmiany wizerunku 
seniora-chciałbym, aby „ wyciągnięci” z domów i z samotności 
starsi mieszkańcy także zmienili się korzystnie zewnętrznie – po 
prostu odmłodnieli dzięki temu, że ich dni zaczną przynosić im 
ciekawe wrażenia i znajomości.

-Czy Rada Seniorów, z perspektywy byłej radnej RM, to 
rzeczywiście niezbędny krok, aby sprawy starszych siemiano-
wiczan były bardziej dostrzegane?- zapytałam Barbarę Mertę

-Zdecydowanie tak i nie chodzi o to, aby Rada Miasta była 
nieprzychylna seniorom. Zdarzało się bowiem, że jakaś ciekawa 
inicjatywa, jakiś dobry pomysł był zasygnalizowany radnym, 
oni wyrażali swoją aprobatę, ale potem ta sprawa „rozmywała 
się”. Po prostu nie było nikogo, kto by ją pilotował. Teraz już 
tak nie będzie, bo zadba o to Rada Seniorów, która nie tylko 
dopilnuje tematów, ale także będzie czuwać, aby pomysły 
były wdrażane i rozwijane. Korzystną okolicznością dla pracy 

RS jest to, że gromadzi ona przedstawicieli różnych rejonów 
miasta i za ich pośrednictwem będzie odbierać sygnały z każ-
dej dzielnicy oraz przenosić inicjatywy Rady do tamtejszych 
środowisk seniorów.

-Trawestując słowa S. Wyspiańskiego, czy pan, po wyborze na 
przewodniczącego RS, myśli „Radę mą widzę ogromną”? Przecież 
na pewno kandydował pan do niej i przyjął funkcję, bo zapaliła 
pana idea takiej formacji- zwróciłam się do Jerzego Namysło.

- Myślę, że Rada Seniora w aktualnym składzie nie zawiedzie 
pokładanych w niej nadziei. Wybrana do niej trzynastka, to ludzie 
z ogromnym doświadczeniem życiowym, zawodowym, spo-
łecznym. To ludzie z wieloletnim dorobkiem, pełniący wcześniej 
rozmaite funkcje. Jestem przekonany, że wprowadzi ona wiele 
nowych inicjatyw do życia miasta-w szczególności takich, które 
dotyczyć będą środowiska najstarszych mieszkańców. Już na 
spotkaniu, na którym Rada się konstytuowała, wyartykułowano 
wiele pomysłów.  Zanim przystąpimy do realizowania posta-
wionych sobie zadań, musimy tylko zorganizować sobie pracę, 

co nastąpi na najbliższym, pierwszym roboczym spotkaniu RS, 
które odbędzie się w maju.

-Czy  fakt wieloletniej działalności w  Śląskim Stowarzy-
szeniu Pomocy Ofiarom Przestępstw ukierunkuje w jakimś 
stopniu pańską pracę w Radzie Seniora? – zadałam pytanie 
Józefowi Jagiele

-Oczywiście świadomość problemów, z którymi się spoty-
kałem w Stowarzyszeniu, będzie mi towarzyszyła, ale z tamtej 
działalności raczej wynoszę do Rady Seniora, podstawową 
prawdę, że ile ludzi, tyle potrzeb. W naszej-Rady Seniorów- 
działalności jednak będziemy się głównie skupiać na sprawach 
wspólnych dla całego środowiska starszych siemianowiczan. 
Chciałbym, aby ludzie zaczęli się ze sobą poznawać, aby za 
sprawą działalności RS zyskiwali nowych znajomych, przy-
jaciół. Abyśmy mogli zrealizować takie zamierzenie, musimy 
przygotować jakiś „magnes”, coś co zachęciłoby seniorów do 
korzystania z naszej oferty.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

POMYSŁY I ENERGIA 
WIELKIEJ TRZYNASTKI
14 kwietnia  ukonstytuowała się Rada Seniorów.  Jej prze-
wodniczącym został Jerzy Namysło, niegdysiejszy wice-
prezydent. Zastępcą przewodniczącego wybrano Barbarę 
Mertę, radną dwóch minionych kadencji, a sekretarzem 
Józefa Jagiełę, aktywistę  Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Ofiarom Przestępstw i Związku Górnoślązaków. Kilku człon-
ków tego nowego, na samorządowej mapie Siemianowic 
Śląskich, gremium, poprosiliśmy o krótkie wypowiedzi.

SENIOR
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  Postawiony został kolejny krok na drodze 
do realizacji Ogrodu Społecznego na osie-
dlu Węzłowiec – na początku kwietnia br. 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
wyraziła zgodę na przekazanie terenu, na któ-
rym powstanie zielony zakątek. Zanim Urząd 
Miasta wystąpił do SSM z prośbą o zgodę na 
urządzenie ogrodu, odbyło się kilka konsul-

tacji z mieszkańcami zainteresowanymi tą 
inicjatywą. Następnie urzędnicy odwiedzili 
mieszkańców osiedla, aby poznać ich opinię 
w sprawie. Dopiero w wyniku tych wszystkich 
rozmów wystąpiono do Spółdzielni, która 
jak wielokrotnie wcześniej, także tym razem 
wsparła inicjatywę. Osoby zainteresowane 
przyłączaniem się do projektu zachęcamy 

do kontaktu telefonicznego  z pracownikiem 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Weroniką 
Liszką, tel. 32-760-54-89. Zapraszamy też 
na stronę internetową www.um.siemianowice.
pl/ogrod_spoleczny oraz na spotkanie 25 
kwietnia o godz. 17:30 w Hufcu ZHP przy ul. 
Wróblewskiego 10, w trakcie którego przed-
stawimy dotychczasowe działania i omówimy 

wraz z zainteresowanymi osobami kolejne 
kroki. Zachęcamy również siemianowickich 
przedsiębiorców do wsparcia rzeczonego 
projektu. Pierwsze firmy już się w to włączyły, 
będą sponsorować m.in. zakup skrzyń na ro-
śliny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
pod nr. tel. 032 760 54 89 lub 032 760 53 31.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

KOLEJNY KROK KU OGRODOWI SPOŁECZNEMU
SPRAWY SPOŁECZNE
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Ich pierwsze spotkanie mogło skutecznie storpedować 
rozwój znajomości. Zabrany „z marszu” przez szefa, na 
kolegium resortu, startujący dopiero zawodowo, Zygfryd 
Nowak, późniejszy profesor Głównego Instytutu Górnictwa 
i Politechniki Śląskiej, wiceminister górnictwa i energe-
tyki, ośmielił się poddać w wątpliwość wartość pewnego, 
pozytywnie ocenionego przez Jana Mitręgę rozwiązania.

„Teraz albo żeś się utopił, albo zrobisz karierę” – usłyszał od 
któregoś z wysokich rangą bywalców kolegiów. No i nie utopił 
się. Jego wątpliwość, wysłuchana przez ministra rozweselonego 
rezolutnym wystąpieniem młodzika,  została wzięta pod uwagę, 
ocenę rozwiązania Mitręga zweryfikował, a ich znajomość, która 
z czasem przerodziła się w przyjaźń, przetrwała pół wieku.

Teraz, po latach, prof. Nowak, wracając pamięcią do czasów, gdy 
jako wiceminister współpracował z Janem Mitręgą, przyznaje, że ten, 
wielokrotnie pozostawał jednak przy swoim zdaniu, ale że najczęściej 
miał rację. Cóż, górnictwo stanowiło dziedzinę, której był wyjątkowym 
znawcą, które wyzwalało w nim wizje wybiegające w przyszłość. Jedną 
z nich była na przykład powracająca dzisiaj koncepcja komplekso-
wego przetwórstwa węgla. Uznanie zdobył nie tylko w środowisku 
tych, dla których praca na dole była codziennością, również cieszył 
się atencją środowisk naukowych. Zjednały mu ją umiejętności za-
rządzania, czego świadectwem był przyznany „Doktorat Honoris 
Causa” Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 1972 roku. Mimo 
zaszczytów i wysokich stanowisk zawsze był blisko górniczej braci, 
która o nim nie inaczej mówiła, jak „ nasz Hanys”.

- Mnie fascynowała w Janie, przez cały okres naszej wielo-
letniej znajomości, tożsamość i osobowość prostego górnika: 
był jednym z nich-chociaż nie krył dumy, że jest „pierwszym”. 
Był „pierwszym”, lecz wierny zasadzie „ primus  inter pares” – 

pierwszy wśród równych. Umiał też jak nikt inny nawiązywać 
z górnikami bezpośredni kontakt i szczerze z nimi rozmawiać. 
A czynił to piękną, śląską gwarą. Gdybym miał najkrócej określić 
Jana Mitręgę, powiedziałbym o nim :trybun górniczy. Tak było 
od wczesnej młodości, kiedy pracując jako górnik w kopalni 
Michał, będąc związkowcem, walczył o prawo do pracy dla 
zwykłych ludzi, wśród których żył, tak było i potem, kiedy 
w czasie okupacji zorganizował strajk przeciwko wydłużeniu 
czasu pracy, tak wreszcie pozostało i po wojnie, kiedy znalazł 
się na wyżynach górniczej hierarchii– mówi Zygfryd Nowak.

Nic więc dziwnego, że w ulubionym przez siebie Zakopanem- 
częstym miejscu swojego wypoczynku- nie mógł do woli, swo-

bodnie, spacerować po Krupówkach, ponieważ co rusz proszony 
był do wspólnej fotografii przez wczasujące tu górnicze rodziny. 
Wesoło to kiedyś skwitował, zwracając się do żony; „ Ana, patrz 
łoni mie majom za bera! , bo też i wzięcie miał, jak nieodłączny 
druh zakopiańskiego fotografa – biały miś.

-Z żoną Anią i synami Marianem i Piotrem stanowili rodzinę 
otwartą dla wszystkich i życzliwą dla potrzebujących-wspomina 
dalej prof. Nowak-Dni ich urodzin były wielkimi zgromadzeniami 
rodziny i przyjaciół. Kiedy natomiast odwiedzał-a robił to czę-
sto- brata Karola, mieszkającego w Siemianowicach spotykał 
wtedy swoich siemianowickich kolegów.

Lubił przebywać pośród ludzi, lubił to co dzisiaj nosi nazwę spo-
tkań integracyjnych. Może nawet był ich wynalazcą w górnictwie. 
A, kiedy tak sięgam pamięcią do owych spotkań, to zauważam, że 
nie było bodaj biesiady, w czasie której nie załatwiono by czegoś  
pożytecznego dla lokalnej społeczności lub całego górnictwa. 
Biesiadna – rzec by można- była także geneza olbrzymiego pro-
gramu białych inwestycji ( tak je nazwałem w przeciwieństwie do 
czarnych- czyli budowy kopalń) obejmującego budynki mieszkal-
ne, szpitale i ośrodki zdrowia, szkoły górnicze, domy wczasowe, 
boiska i hale sportowe – wszystko z myślą o górnikach i lokalnej 
społeczności. Jan nie był typowym politykiem swoich czasów. 
Polityka była  dla niego przede wszystkim instrumentem, którym 
posługiwał się dla obrony górniczych racji, ściśle jednak spojonych 
z interesem kraju. W jego piersi bowiem biło serce prawdziwego 
patrioty. Patrioty, który nie pytał drugiego skąd przychodzi, bo 
interesowało go tylko, czy Polska jest dla niego ważna. 

Przy barbórkowym stole często siadał obok księdza pro-
boszcza kościoła p.w. Piotra i Pawła w Katowicach, żeby – jak 
to żartobliwie określił - razem ponaprawiać Rzeczpospolitą…

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

  Siemianowickie Ognisko Muzyczne nie było zwykłym 
ogniskiem. Oficjalnie nie miało rangi szkoły muzycznej, ale 
w rzeczywistości poziom tutejszej edukacji muzycznej przenosił 
je w rejony przynależne właśnie takim placówkom. Zadbała o to, 
kierująca nim przez 40 lat, Krystyna Paciej. ”Zadbała o to” – to 
może nie właściwe określenie. Ona nie zabiegała o pozycję 
Ogniska – zabiegała, i to bardzo, aby to, co się placówce dzieje, 
było godne muzyki. Reszta, stanowiła już tylko tego konsekwen-
cję. Bo muzykę, Krystyna Paciej, traktowała bardzo poważnie. 
Nic, w jej odczuciu, nie zwalniało od należnego tej sztuce 
entourage’u. Jeżeli nawet koncert uczniów Ogniska odbywał 
się w mało wykwintnej scenerii, pani dyrektor i tak ubierała na 
tę okazję długą suknię, starannie, odświętnie musieli też być 
ubrani podopieczni. Nic nie znikało z ceremoniału prawdziwego 
koncertu – z namaszczeniem odczytywane były zapowiedzi 
poszczególnych wykonań, każdy wykonawca podchodząc do 
instrumentu, głęboko skłaniał się przed publicznością i grał 
w najwyższym skupieniu, jakby występował w Carnegie Hall.

Prowadząca przez wiele lat sekretariat Ogniska Barbara 
Gawrońska, wspomina, że w pierwszym okresie współpracy nie 

przychodziła do pracy bez…pigułki na uspokojenie. Podobno nie 
tylko ona miała ją na podorędziu.” Baliśmy się, czy sprostamy 
wymaganiom pani dyrektor- mówi-Nauczyciele, oj, przepisywali 
dzienniki, kiedy miała do nich zaglądnąć, bo i brak kropki nie 
pozostał nie zauważony. Kiedy wołała :Basiu, Jarku – znaczyło, 
że wszystko jest w porządku, kiedy jednak usłyszeliśmy: pani, 
panie – wiadomo było, że ktoś się naraził”.

 „ Dyrektor Krystyna Paciej nie tolerowała spóźnień – opowiada 
Jolanta Zdechlikiewicz-Reclik-Nie znosiła tłumaczeń, ponieważ 
sama zawsze była przed czasem. Wydawało jej się, że osoby 
zależnej tylko od własnego samochodu, tylko od własnego 
czasu, nigdy nic nie zatrzyma...Pewnego dnia, a było to przed 
konkursem w Chwałowicach, wszyscy uczniowie i nauczyciele 
czekali bardzo długo i z wielkim niepokojem tylko na panią 
dyrektor. Minęło sporo czasu  nim pojawiła się na szkolnym 
podwórku. Przepraszała zgromadzonych tłumacząc im , że 
utknęła w windzie i ... chyba dopiero wtedy zrozumiała , że 
wszystko się może zdarzyć...”

Ale przecież pani Krystyna była także osobą czułą na problemy 
innych. Kłopoty rodzinne któregoś z grona pedagogów, nieod-

miennie stanowiły sygnał do takiej organizacji zajęć, by miał on 
szansę uporać się z problemami. Niewzruszoną jednak zasadą 
było zawsze to, aby nie ucierpiała na tym edukacja muzyczna 
uczniów. Miała w jej kwestii swoje programowe preferencje, 
ale kiedy zobaczyła, że jakiś rodzaj muzyki  rozpalał młodzież 
– nie była strażakiem dla tego ognia, ale dała się przekonać, by 
spróbować nowego. Tak było w przypadku eksperymentalnego 
Zespołu Muzyki Współczesnej. Miała wątpliwości, ale na proś-
bę uczniów i nauczyciela zgodziła się, a potem dzieliła z nimi 
radość i dumę z licznych nagród.

O Ognisku, Krystyna Paciej mówiła: „całe moje życie”. Ucznio-
wie nie przestawali jej interesować, kiedy już wyfrunęli spod 
skrzydeł Ogniska. Sama widziałam duży zeszyt poznaczony 
siecią rubryk, w którym każdy z byłych uczniów miał swoje 
miejsce, tak jak w jej pamięci i sercu. Wiedziała bardzo czę-
sto, jak potoczyły się ich dalsze losy. Oni nigdy dla niej nie byli 
zamkniętym rozdziałem.

21 marca los postawił ostatnią kropkę w rozdziale życia 
dyrektor Krystyny Paciej…

 EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MÓJ PRZYJACIEL  JAN

CAŁE JEJ ŻYCIE...
KULTURA

PROF. ZYGFRYD NOWAK WSPOMINA JANA MITRĘGĘ
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Modelowanie swojej sylwetki, dbanie o swoje zdrowie, 
spalanie zbędnych kalorii, połączone ze świetną zabawą 
w rytm odprężającej muzyki – czy to możliwe? Oczywiście, 
to wszystko jednocześnie zapewni nam Jumping Frog – 
odpowiada Wioletta Adaszyńska, inicjatorka i realizatorka 
w naszym mieście nowej, kompleksowej formy fitness typu 
kardio, która przebojem zdobywa kolejnych zwolenników.

 - Z fitnessem typu Jumping Frog ruszyliśmy w Siemianowi-
cach Śląskich na początku lutego. Mając trochę czasu i głowę 
pełną pomysłów, chciałam zaproponować mieszkańcom naszego 
miasta coś nowego, taką formę rekreacji, która połączy wiele 
elementów treningu, ale jednocześnie prowadzona będzie 
w fajnej atmosferze, z poczuciem świetnej zabawy – wyjaśnia 
pani Wioletta, która przed dwoma miesiącami ruszyła z Jumping 
Fitness. – Jumping Frog został tutaj bardzo dobrze przyjęty, 
obecnie mamy już liczne grono zagorzałych zwolenniczek. 
W miarę możliwości uruchamiamy nowe grupy, w odpowiedzi 
na oczekiwania uczestniczek zaopatrzyliśmy się w specjalne 
trampoliny dla dzieci, by najmłodsi mogli również uczestniczyć 
w zajęciach – dodaje Wioletta Adaszyńska.

Zajęcia rozpoczynają się każdorazowo od rozgrzewki, polegającej 
na prostych podskokach. - W taki sposób przygotowujemy do pracy 
wszystkie partie ciała, stopniowo zwiększając tempo pracy serca. 
Jedną z największych zalet Jumping Frog jest właśnie fakt, że pod-
czas ćwiczeń pracuje aż 400 mięśni – wyjaśnia Dorota Szaniawska, 
instruktorka i wielka zwolenniczka tej formy aktywności. Po wstęp-
nym przygotowaniu uczestnik uczy się kroków, z których tworzone 
są proste układy dopasowane do muzyki. – Sama technika skoków 
różni się od tej znanej z zabaw na trampolinach. Podczas Jumping 
Frog nie skaczemy wysoko do góry, ale bardziej staramy się wbijać 
w trampolinę, dzięki czemu najbardziej aktywne są dolne partie 
ciała. Właściwa część zajęć to natomiast kardio - skaczemy oraz 
robimy ćwiczenia wzmacniające – bardziej statyczne jak brzuszki, 
pompki, przysiady – tłumaczy istotę „skoków żaby” instruktorka 
w siemianowickim Jumping Fitness. Trening obowiązkowo kończy 
się stretchingiem czyli delikatnym rozciągnięciem wszystkich partii 
mięśniowych oraz wyciszeniem organizmu.

Jak przekonują zwolennicy tej odmiany fitnessu, każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie. Zadowolone będą osoby które najbardziej 

potrzebują ćwiczeń o dużej intensywności i oczekują poprawy 
kondycji i szybkich efektów w niedługim czasie, przy jednocze-
snym braku konieczności nadmiernego obciążania stawów. - 10 
minut Jumping Frog to 30 minut Joggingu, jedna godzina zajęć 
to do 2000 brzuszków i 1000  spalonych kalorii, a jednocześnie 
miękka nawierzchnia trampolin pozwala na odciążenie stawów 
i mniejszą liczbę kontuzji – wyjaśnia sekret popularności w tej 
grupie ćwiczących Dorota Szaniawska.

Równie zadowoleni będą ci, dla których najważniejsza jest 
dobra zabawa i świetna atmosfera panująca na zajęciach. – 
Najważniejsze, by po zajęciach z entuzjazmem i niecierpliwością 
czekać na następne. Tak jest właśnie w przypadku Jumping 
Frog – zdradza jedna z uczestniczek, Aneta Pelka, trenująca 
od kilku tygodni. – To prawdziwa uczta dla ciała i ducha. Po 
każdych zajęciach jestem bardzo zmęczona, ale zarazem czuję 

że właściwie i z korzyścią spożytkowałam ten czas, a do tego 
świetnie, w miłym towarzystwie się bawiłam – dodaje pani 
Aneta. Oczekiwany efekt odniosą również ci uczestnicy Jumping 
Fitness, których celem jest spalenie kalorii oraz ci, którzy w taki 
sposób odreagowują codzienne stresy, bowiem podczas tego 
typu ćwiczeń wyzwala się mnóstwo endorfin, działających jak 
antydepresanty, a także poprawia się krążenie krwi.

W chwili obecnej siemianowicki Jumping Fitness dysponuje 18 
specjalistycznymi, atestowanymi trampolinami. Oznacza to, że 
jednocześnie ćwiczyć może 17 osób, jedna trampolina bowiem 
zarezerwowana jest dla instruktora. – Serdecznie zapraszam na 
nasze zajęcia oraz naszego Fanpage’a, gdzie można zapoznać się 
ze szczegółowym harmonogramem oraz dowiedzieć się więcej 
szczegółów o Jumping Frogu – zaprasza Wioletta Adaszyńska.

KRZYSZTOF NOS
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Po długiej chorobie, w dniu (10.04.2016 r.) 
w Piotrkowie Trybunalskim zmarł siemianowi-
czanin, Henryk Średnicki, jak dotychczas jedyny 
polski, amatorski mistrz świata w boksie. Był 
jedną z najbardziej barwnych postaci polskiego 
boksu. Wychowanek Górnika Siemianowice na 
szczycie kariery był w 1978 r. gdy na mistrzo-
stwach świata w Belgradzie zdobył jedyny jak 
dotąd złoty medal dla Polski, pokonując w finale 
kategorii muszej (51 kg) Kubańczyka Ramireza. 

Oficjalnie stoczył 377 walk (nieoficjalnie oko-
ło 500) w wadze papierowej, muszej, koguciej 
i piórkowej. Odniósł 339 zwycięstw (w tym ponad 

200 przed czasem). Był mistrzem świata (1978), 
mistrzem Europy (1977, 1979), mistrzem Polski 
(1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1982). Dwukrotnie 
wystąpił na igrzyskach olimpijskich. Henryk Śred-
nicki był wychowankiem Górnika Siemianowice, 
boksował również w GKS Katowice, GKS Tychy, 
GKS Jastrzębie i Górniku Sosnowiec. W Siemiano-
wicach Ślaskich swego czasu założył Uczniowski 
Klub Sportowy „Ring”. Jeszcze w maju 2012 roku 
organizował w naszym mieście, w michałkowickiej 
hali, Turniej Bokserski o Puchar Mistrza Świata 
Henryka Średnickiego. 

KRZYSZTOF NOS

ZMARŁ HENRYK ŚREDNICKI

Zajęcia Jumping Frog odbywają się na specjalnie do tego przystosowanych trampolinach ze specjalnymi uchwytami (barami). Kon-
strukcja stalowa trampoliny Jumping posiada kształt sześciokąta foremnego o przekątnej 133 cm. Rączka (bar) jest przykręcany do 
konstrukcji, natomiast batut mocowany jest poprzez gumowe liny. Masa całkowita nie przekracza 12 kg. Maksymalne obciążenie 
trampoliny wynosi ok. 120 kg.
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Śląski Klub Golfowy zaprasza 
najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta na siemiano-
wickie pole golfowe – od po-
łowy kwietnia ruszyła „Szkółka 
golfowa” dla dzieci i młodzie-
ży. Szkółka przeznaczona jest 
dla wszystkich uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów 
z naszego regionu, którzy 
chcą poznać tajniki gry w gol-
fa oraz nauczyć się podstaw 
gry. Zajęcia odbywać się będą 
dwa razy w tygodniu, w zależ-
ności od wyboru uczestnika 
w poniedziałek lub wtorek oraz 
w czwartek lub piątek. Każde 
zajęcia to dwie godziny lek-
cyjne (2 x 45 min.), czyli 1,5 
godziny zegarowej.  Zajęcia 
będą prowadzone w dwóch 
grupach wiekowych: junio-
rów starszych i juniorów młodszych.  
Wszyscy uczestnicy szkółki otrzyma-
ją bezpłatnie, na czas treningu, sprzęt 
golfowy (kije) oraz dowolną, potrzebną 
ilość piłek treningowych. Opłata za udział 

w Szkółce Golfowej ŚKG wynosi 50 zł mie-
sięcznie (za kwiecień - 25 zł). Zgłoszenia 
przyjmowane są bezpośrednio w recepcji 
klubu w Siemianowicach Śląskich przy 
ul. Sowiej 14, telefonicznie pod nr (32) 

608 33 71 lub mailowo na adres biuro@
skgolf.pl. Tam również można otrzymać 
odpowiedzi na wszelkie dodatkowe py-
tania. Zapraszamy!

KRZYSZTOF NOS
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SEKRETY PŁYWALNI MIEJSKIEJ
GOSPODARKA

ZWYCIĘZCA Z REKORDEM 
TRASY
Ukrainiec Paweł Olijnik został zwycięzcą XXIII Biegu Ulicznego 
im. Wojciecha Korfantego, który w sobotę, 16 kwietnia, odbył 
się tradycyjnie na 10-kilometrowej trasie pomiędzy pomnikami 
patrona imprezy z Katowic do Siemianowic Śląskich. 
Tegoroczny tryumfator powtórzył swój sukces sprzed roku, popra-
wiając swój własny rekord trasy - obecny to 31 minut i 8 sekund. 
Wśród kobiet najlepsza okazała się Michalina Mendecka, 
Na starcie tegorocznej imprezy stanęło 1080 zawodniczek i za-
wodników.
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RUSZYŁA DZIECIĘCA SZKÓŁKA GOLFA!
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Siemianowicka Pływalnia Miejska, piękny zabytkowy obiekt, 
najstarszy tego typu w Polsce, po niemal dwóch miesiącach 
przerwy, w minioną sobotę (16.04) ponownie udostępniła 
swój basen kąpielowy  mieszkańcom. Dokonano koniecz-
nych napraw i wykonano szczegółową ekspertyzę, dzięki 
czemu władze miejskie mają pełny obraz sytuacji i czas na 
przygotowanie się do kapitalnego remontu i modernizacji 
tego obiektu, a siemianowiczanie nadal mogą korzystać 
z uroków kąpieli w tym wyjątkowym miejscu.

Pływalnia Miejska w Siemianowicach Ślaskich przez niemal 
dwa miesiace była wyłączona z użytkowania, a dokładniej 
zamknięty był basen, bo pozostałe elementy (siłownia, salka 
fitness) funkcjonowały normalnie. Wśród mieszkańców, zwłasz-
cza  amatorów kąpieli pojawiły się obawy, że awaria jest na tyle 
poważna, iż nie uda się  siemianowickiej „perełki” wśród obiektów 
sportowo – rekreacyjnych uruchomić nie tylko w tym roku, ale 
już w ogóle. Przypominano czasy, gdy przez kilka lat Pływalania 
Miejska w ogóle nie funkcjonowała i została „przywrócona do 
życia” mieszkańcom dopiero w 1995 roku. 

Na szczęście w minioną sobotę (16.04) okazało się, że siemia-
nowicka Pływalnia Miejska ponownie wznowiła działalność base-
nu kąpielowego. Jaki jest „sekret” tej dwumiesięcznej przerwy?

- Basen na naszym obiekcie został wyłączony z eksploatacji 
w związku z pojawieniem się na niecce basenu przecieków. Ko-
misja dokonująca oględzin niecki zleciła wykonanie ekspertyzy 
jej stanu technicznego, do czego konieczne było spuszczenie 
wody i zamknięcie dla mieszkańców – wyjaśnia Aleksandra 
Lipko – Firlus, kierownik obiektu.

Zlecono wykonanie ekspertyzy, która określiła dokładny, obec-
ny stan techniczny niecki basenu. We wnioskach i zaleceniach 
stwierdzono, że należy wykonać niezbędny remont niecki pły-
walni wraz z tzw. „plażą”, czyli terenem na obiekcie wokół niecki. 
Ekspertyza wykazała również, że biorąc pod uwagę wiek niecki 
pływalni (110 lat (!) w sumie oraz 60 lat w przypadku części 
dobudowanej w 1959 roku – przyp. red.), jej stan techniczny jest 
dość dobry, za wyjątkiem kilku lokalnych uszkodzeń. Okazało 
się, że są one skutkiem błędów wykonawstwa, oddziaływania 
eksploatacji górniczej na nieckę (1958-1964) oraz skurczu 
betonu (w wyniku którego powstały rysy). 

- Wnioski z ekspertyzy wskazały konieczność przeprowadze-
nia prac w dwóch etapach. Wpierw konieczne było usunięcie 
uszkodzeń, które były powodem wyłączenia obiektu z eks-

ploatacji w niezbędnym zakresie, aby można było ją ponownie 
jak najszybciej uruchomić. Właśnie ukończyliśmy realizację tej 
części zaleceń, wykonaliśmy prace remontowe które umożliwiły 
ponowne uruchomienie Pływalni Miejskiej i od soboty mieszkańcy 
mogą znów kąpać się w naszym basenie – nie kryjąc radości 
stwierdza Aleksandra Lipko – Firlus. 

W tym roku ma zostać jeszcze opracowany projekt budowla-
no - wykonawczy generalnego remontu konstrukcji żelbetowej 
niecki wraz z plażą. Właśnie wykonanie remontu zgodnie z tym 
projektem będzie drugim etapem realizacji zaleceń eksperckich. 

- W związku z nieplanowaną przerwą w eksploatacji Pływal-
nia Miejskiej nie będzie już w wakacje tradycyjnej, miesięcznej 
przerwy na prace konserwacyjne i wymianę wody. Planujemy 
tylko bardzo krótką przerwę techniczną w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia, ale o tym będziemy informować na naszej stronie 
internetowej na bieżąco – dodaje kierownik siemianowickiej 
Pływalni Miejskiej.

Z ponownego uruchomienia basenu w centrum naszego mia-
sta z pewnością ucieszy się liczna grupa mieszkańców, a także 
ratownicy siemianowickiego oddziału WOPR, którzy właśnie 
na Pływalni Miejskiej mają swoją siedzibę. Zajęcia „u siebie” 
wznawiają m.in. „Piranie” czyli dziecięca grupa ratownictwa 
wodnego, a także siemianowickie „Walenie” i „Walenie – Frele”, 
czyli tutejsze drużyny podwodnego hokeja.  Wznowione zostaną 
również zajęcia z aqua-aerobiku, cieszące się zawsze sporym 
zainteresowaniem. Z harmonogram korzystania z Pływalni 
Miejskiej oraz organizowanych tam zajęć można zapoznać się 
na stronie internetowej placówki:  http://pm-siemianowice.pl/
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16 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie


