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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 29 paździer-
nika 2018 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „ Jakie to miejsce ?” 
z dnia  24.09.2018 r.
1. Krystyna z Katowic-Piotrowic
2. Sylwester z Przełajki
3. Jerzy z Michałkowic
Zdjęcie przedstawiało ulicę Wrocławską 
w kierunku do Bańgowa. 

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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GODOMY PO ŚLONSKU

Kejżech (kiedy) tak łosprawioł z mojimi 
kamratami (kolegami), to łokozało sie, 
kej mo sie dwoch bajtlof, to kożdy mo 
inkszy charakter, i tak samo jes ze cfi-
lingrami (bliźniakami). Adela (Adelajda) 
niy szukała łojca do dzieckof, bo mok 
(mógł) to być co drugi chop we wsi, ino 
(tylko) fciepła je do kinderbeta (łóżecz-
ka) i tyla jom widzieli, a kindermyjdlom 
(opiekunką) została oma (babcia). Kej 
razym szli do szuli (szloły) wysztiglowa-
ni (wystrojeni), to jedyn psziłazioł cysty, 
a drugi corny jak pańsko ziymia. Jedyn sie 
uczoł dobrze, a drugi do dziesiyńciu niy 
poradzioł (potrafił) porachować (poli-
czyć). Jedyn boł grzecny, a drugi lubioł 
rompolować (awanturować), kożdy boł 
inkszy (inny).
Roscasu (kiedyś), kedy byli na biglu 
(zabawie), Zeflik (Józek) tako jedny-
mu piznoł fanga (uderzył go), kej mu 
sie gwiastki pokozały i wylondowoł we 
lazarycie (szpitalu), a potym po czech 
tydniach f tołtynhali (kostnicy). Po 

Zeflika pszijechali policmajstry, i jusz 
we wsi, niy bydzie go widać kupa casu. 
Jonek (Janek), co prowda, boł na uczi-
maniu ómy, ale umioł zadbać ło chałpa 
i zagroda. S gadziny lotały mu tam cipki 
(kury), gynsi, pultoki (indyki), a nawet 
mioł dwie krowy. Na grzontkach rosły 
bioło i modro kapusta, ołberiba (kala-
repa), blonkołl (kalafior), radiski (rzod-
kiewki), kole płota fandzole (fasola) 
a za lałbom (altanką) gryfno (ładna) 
i srogo (duża) ponka (jabłonka).Mioł 
tysz piździk (motorower), kejby musiol 
sodznoć (skoczyć do kogoś), abo po coś 
do sklepu. Żył se jak w bajce. Fszysko sie 
zmiynioło, kej oma pojechała do miasta 
do sfoji szfestery (siostry), i tam łostała 
na duży. Musioł borok (biedak) dbać 
ło chałpa, som se warzić, chlyp piyc 
i inksze rzecy robić, kere do tyj pory 
robioła jego oma (babcia). S poczont-
ku go ludzie we wsi żałowali, bo synek 
mody boł, ale poradzioł se dać rady. 
Potym zacli sie barzi (bardziej) inte-

resować, bo tak minoł miesionc, dwa, 
poł roku, a omy niy ma, choć boła jusz 
po łoziymdziesiontce (osiemdziesiąt-
ce).  Kej na smyntorzu rzodyn jom niy 
widzioł we Fszyskich Śfiyntych,  wra-
zicko (ciekawska) Agnyska (Agnieszka) 
zgłosiła to u policmajstrof. Łoni zaś, 
kej sie kapli (zorientowali się) , kej jom 
niy ma u szfestery, pszeczepali chałpa 
Haneckowi (Jankowi) i znodli wysuszono 
oma we chlywiku na szymlu (taborecie). 
Teroski cfilingry (bliźniacy) siedzom łoba 
f hereszcie ino kożdy w inkszym.  

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w tym roku 
w czwartek. W związku z tym – jak co roku – zmienia się 
organizacja ruchu na niektórych ulicach w naszym mieście.

Nastąpi zmiana tras linii autobusowych nr 74 i 222. Od 
północy 1 listopada, przez 24 godziny, ulica Domina będzie 
ulicą jednokierunkową, od ulicy Maciejkowickiej w kierunku 
ul. Żeromskiego.

W związku z tym autobusy linii nr 74 jadące od Chorzowa 
do Katowic w tym czasie nie będą obsługiwały przystanków: 
„Michałkowice Budryka” i „Michałkowice Domina n/ż”. 
Zamiennie będzie obsługiwany przystanek „Michałkowice 
Plac Sportowy”.

Z kolei autobusy linii nr 222 od przystanku „Michałkowi-
ce Kościół” do przystanku „Michałkowice Budryka” będą 
kierowane ulicami: Oświęcimska, Maciejkowicka i Domina 
z obsługą przystanku „Michałkowice Domina n/ż”. W trasie 
powrotnej autobusy tej lini będą wyjeżdżały ulicą Budryka, 
obsługując przystanek „Michałkowice Plac Sportowy. 

Uwaga! Nie będzie obsługiwany przystanek „Michałkowice 
Domina n/ż”.

Oczywiście – w związku z czasową zmianą ulicy Domina 
w ulicę jednokierunkową - szczególną uwagę muszą za-
chować kierujący w Michałkowicach. Apelujemy by zwracać 
uwagę na nowe oznakowania, by uniknąć niepotrzebnego 
stresu w tym szczególnym dniu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W związku z zaplanowanymi w naszym mieście w dniu 10 listopada br. (sobota) 
obchodami Narodowego Święta Niepodległości, uprzejmie informujemy o mogących 
wystąpić utrudnieniach w organizacji ruchu drogowego. Utrudnienia te przewiduje się 
w godzinach od 19.00 do 19.40 na odcinku od ulicy 1 Maja (Kościół pw. Św. Krzyża), przez  
ul. Śląską, dalej w ul. Parkową, Krasińskiego (do Rynku Miejskiego).



Z RATUSZA

Z Rafałem Piechem, Prezydentem Mia-
sta ósmej kadencji samorządowej na lata 
2018–2023, rozmawiamy tuż po oficjalnym 
ogłoszeniu wyników. Zdobył 83,6% popar-
cia, co w historii bezpośrednich wyborów 
na prezydenta miasta Siemianowice Śląskie 
jest ewenementem, w Polsce zaś stawia go 
w czołówce zwycięzców, legitymujących się 
rekordowym poparciem.  

Redakcja: Z Pańskich wypowiedzi publicz-
nych wiemy, że kiedy wygrał Pan pierwsze 
wybory w 2014 roku, stojąc przed lustrem po-
wiedział Pan sobie: – Coś ty najlepszego zrobił?  
Po czterech latach pracy na rzecz miasta, wygrywa 
Pan w cuglach już pierwszą turę wyborów prezy-
denckich, zatem to, co chciałby Pan powiedzieć 
sobie dzisiaj, to...?

Rafał Piech: Słowo „Dziękuję”. Nie sobie, lecz 
innym. Dziękuję przez duże „D”, Bogu, rodzinie, 
moim zastępcom, skarbnikowi i sekretarzowi 
miasta, urzędnikom, członkom Stowarzyszenia 
Mieszkańców Siemianowic oraz radnym koalicyj-
nym. Ten wynik chciałbym zadedykować przede 
wszystkim mieszkańcom, bo wsłuchując się w ich 
głos, łącząc go z wizją miasta jaką mam i opierając 
te dwa elementy o pracę stworzonego przeze 
mnie zespołu fachowców w Urzędzie Miasta, do-
konaliśmy czegoś wyjątkowego dla miasta. Myślę, 
że, to dzięki tym elementom i owocom wspólnej 
pracy, mieszkańcy w niedzielę powiedzieli „TAK” 
dalszym zmianom w mieście. Stąd taki wynik. 
Traktuję go jako sukces całego zespołu, nie mój.  
Słowo „Dziękuję” kieruję także do wszystkich 
mieszkańców, którzy wzięli udział w wyborach 
samorządowych i oddali głos na swoich kan-
dydatów, a tym samym zdecydowali się podjąć 
współodpowiedzialność za miasto,. Uważam, 
że samorządność polega właśnie na tym, że 
bierzemy sprawy w swoje ręce lub powierzamy 
pieczę nad nimi naszym przedstawicielom. Jeśli 

się sprawdzili, trzeba ich ponownie poprzeć, jeśli 
nie – trzeba dać szansę nowym, być może lep-
szym. Czeka nas długa i trudna kadencja, w której 
będzie wiele do zrobienia na rzecz miasta. Wierzę, 
że wszyscy wybrani do Rady Miasta czują i będą 
nieustannie odczuwać ciężar odpowiedzialności 
i zaufania, jakim obdarzyli nas mieszkańcy Siemia-
nowic Śląskich. Ja ten ciężar odczuwam jeszcze 
bardziej, bowiem cztery lata temu poparło mnie 
65% głosujących, a dzisiaj to niemal 85%. Tym 
bardziej więc czuję się zobowiązany i wezwany 
do dalszej intensywnej pracy na rzecz miasta 
i mieszkańców, ale także do współpracy z nimi 
w tym względzie.         

Redakcja: Pana stowarzyszenie wprowadziło rów-
nież do Rady Miasta rekordową liczbę dziesięciu 
radnych. Przez 28 lat żaden spośród komitetów 
wyborców nie zdobył tak wysokiego poparcia. 
W czym upatruje Pan przyczyn takiego wyniku?
RP: Jako bezpartyjny prezydent zawsze uważałem, 
że władze samorządowe powinny w głównej 
mierze opierać się na organizacjach pozarzą-
dowych, a dopiero potem na partiach. Prezydent 
zaś powinien być zawsze bezpartyjny. Wyniki 
tegorocznych wyborów pokazują, że mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich wolą lokalnych aktywistów, 
każdego dnia pracujących na rzecz mieszkań-
ców osiedli i dzielnic, organizujących wiele spo-
łecznych akcji dla dobra swoich sąsiadów, nie 
licząc przy tym na żadne partyjne zaszczyty. 
Osoby wybrane na radnych ze Stowarzyszenia 
Mieszkańców Siemianowic to czołówka akty-
wistów miejskich w swoich okręgach, którzy 
zaangażowanie na rzecz miasta traktują jak swoją 
misję i powołanie. Wyborcy po prostu zauważyli 
to i docenili, oddając swój głos właśnie na nich. 

Redakcja: Do rady dostała się też silna, bo cztero-
osobowa, reprezentacja Koalicji Obywatelskiej oraz 
równie liczna – Prawa i Sprawiedliwości. Jak Pan 
podchodzi do takiego rozkładu sił politycznych? 

Czy Pana zdaniem jest to słaba czy mocna strona 
nowej rady, zagrożenie płynności jej prac czy też 
szansa na nowe koalicje?
RP: Trudno to przewidzieć dzisiaj, bo skład Rady 
Miasta, do którego się przyzwyczailiśmy zmie-
nił się diametralnie. Nowy rozdział głosów i sił 
politycznych oznacza dla mnie tylko jedno: Tak 
zadecydowali mieszkańcy, a my – ich przed-
stawiciele – mamy obowiązek znaleźć wspólną 
płaszczyznę do rozmów, dyskusji i pracy. Udało 
się to w poprzedniej kadencji, w której było wiele 
ugrupowań i opcji politycznych, wierzę więc 
mocno, że zrobimy to sprawnie także w tej ka-
dencji. Łączy nas jeden wspólny element, jakim 
jest chęć pracy na rzecz miasta i mieszkańców. 
Jestem przekonany, że kiedy będzie trzeba, legi-
tymacje partyjne zostaną odłożone na bok, rę-
kawy zakasane i razem weźmiemy się do solidnej 
pracy. Gdzieś w głębi serca jestem o to spokojny, 
bowiem znaczna część Rady to doświadczeni 
samorządowcy, których znam z elastyczności, 
umiejętności kompromisu i pracowitości.

Redakcja: Jakie ma najbliższe plany nowy/stary Pre-
zydent Miasta? Może krótki pokampanijny urlop? 
RP: W żadnym wypadku. Musimy dokończyć 
bieżące inwestycje, m.in. łącznik ulicy Michał-
kowickiej z ulicą Zwycięstwa. Ponadto siadamy 
natychmiast do pracy nad budżetem miasta na 
rok 2019. Trzeba zaplanować kolejne inwestycje, 
które obiecaliśmy zrealizować w Siemianowicach 
Śląskich. Oczywiście trzeba też będzie zawiązać 
nowe komisje i Radę Miasta, ale wpierw czeka 
mnie ciężka praca z zespołem nad finansami 
miasta. 

Redakcja: Jakimi projektami inwestycyjnymi chce 
Pan rozpocząć nową kadencję? 
RP: Z pewnością będzie to kontynuacja remontów 
nawierzchni dróg. W kolejce na remont czeka 
kilkadziesiąt odcinków, które wymagają natych-
miastowej wymiany. Projekty remontów dróg będą 
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DZIĘKUJĘ!

szły w parze z budowaniem kolejnych łączników 
dzielnic miasta,  poczynając od tego, który po-
łączy ulicę Michałkowicką z Oświęcimską. Tą 
ostatnią rocznie przejeżdża ponad 11 milionów 
aut, co – myślę – najlepiej pokazuje skalę pro-
blemu. Rozpoczniemy też kolejny etap przygo-
towania i sprzedaży terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. W kwestiach gospodarczych bę-
dziemy przygotowywali tereny pod inwestycje 
na nowo rewitalizowanym terenie dla innowacji 
i biznesu pod nazwą „Strefa 333”. Z perspektywy 
makroekonomicznej, rozpoczniemy kolejny etap 
przygotowania dokumentacji pod obwodnicę 
miasta, stanowiącą kolejny odcinek Drogowej 
Trasy Średnicowej (DTŚ). Oczywiście nie mniej 
ważne od tak zwanych twardych inwestycji będą 
dalsza poprawa estetyki miasta w każdej dzielnicy 
czy też budowa nowych obiektów rekreacyjnych 
z obiecanymi młodzieży szkolnej boiskami wie-
lofunkcyjnymi na terenie szkół i osiedli.
  
Redakcja: Dziękujemy za rozmowę i życzymy po-
wodzenia w nowej kadencji. 
RP: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich czytelni-
ków Głosu Miasta. Obiecuję, że – kontynuując 
dobre zwyczaje – w tej kadencji również będę 
rozliczał się z bieżącej pracy w comiesięcznych 
felietonach powitalnych na łamach naszej gazety 
samorządowej. 

ROZMAWIAŁ PIOTR KOCHANEK

Jesteś przedsiębiorcą? Twoja firma znajduje się 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw? 
Promowanie firmy za pomocą portali społecz-
nościowych nie jest ci obce? A co najważniejsze 
– twój biznes istnieje w sieci? Jeśli tak - pora 
na bezpłatne szkolenie z prowadzenia firmy 
w social mediach, które poprowadzi Agata 
Kalafarska-Winkler z firmy 5PR.

Zapraszamy na ośmiogodzinne szkolenie 
teoretyczno-praktyczne, podczas którego 
dowiesz się między innymi jak dobrać media 

społecznościowe do profilu firmy, jak prowa-
dzić fanpage na Facebooku, jak budować i co 
najważniejsze zaangażować facebookową 
społeczność do aktywności na swoim fanpa-
ge’u, a nawet skąd czerpać narzędzia do pracy 
w social mediach. Ciekawym zagadnieniem 
podczas szkolenia jest także tematyka sytuacji 
kryzysowych w mediach społecznościowych, 
dowiesz się, czy można przygotować się na 
kryzys, jak nim zarządzać w sieci, a nawet jak 
reagować na nieprzychylne komentarze.

Termin i miejsce szkolenia:  
27 listopada 2018 r., godz. 8–16,  
Duża Sala Posiedzeń, Urząd Miasta  
Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
W razie jakichkolwiek pytań w tym za-
kresie do Państwa dyspozycji pozostaje: 
Marta Szaleniec, Biuro Obsługi Inwestora,  
tel. 32-760-53-59

TWOJA FIRMA  
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Aby wziąć udział w szkoleniu  
wystarczy wysłać e-mail na adres : 

investor@um.siemianowice.pl. 
W treści podając:
- imię i nazwisko uczestnika,
- nazwę reprezentowanej firmy,
- adres e-mail,
- adres strony internetowej,
- nazwa profilu na Facebok-u.

W zgłoszeniu proszę zawrzeć klauzulę  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, 
adres e-mail, zawartych w zgłoszeniu, w celu 
informowania o działaniach podejmowanych 
przez Gminę Siemianowice Śląskie oraz Urząd 
Miasta Siemianowice Śląskie”
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CO NOWEGO W MIEŚCIE?
Od czerwca 2018 roku trwa budowa łącznika, 
o długości 1,4 km, pomiędzy ulicą Zwycięstwa 
i Michałkowicką. Są to drogi charakteryzujące 
się dużym natężeniem ruchu, w związku z tym 
takie rozwiązanie znacznie usprawni przejazd 
w tymże rejonie, jak również udogodni dojazd 
do terenów inwestycyjnych. Przypomnijmy, 
że w ramach łącznika powstaje droga wraz 
z kanalizacją deszczową, chodnik oraz ścież-
ka rowerowa, na której aktualnie położono 
nawierzchnię asfaltobetonową w kolorze 
czerwonym. Jako, że prace budowlane przy 
łączniku przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem, najprawdopodobniej w połowie listopada 
zostanie on oddany do użytku. 

Do końca lutego  
zostanie złożony projekt 
na budowę łącznika  
Michałkowickiej 
z Oświęcimską

W mieście trwają prace drogowe związane 
z wymianą nawierzchni dwóch ulic: Korfan-
tego i B. Prusa. Na pierwszej z nich, przepro-
wadzono dotychczas kompleksowe roboty 
brukarskie – zabudowano i wyregulowano 
krawężnik oraz wykonano nowe nawierzch-
nie chodników. Następnie odbędzie się fre-
zowanie istniejącej nawierzchni, a także 
zabudowanie warstwy asfaltobetonowej 
na jezdni i miejscach postojowych. Z kolei 

23 miejsca  
przy ul. Wróbla 3

Kasztanowa 4-8
20 miejsc

WYMIANA NAWIERZCHNI ULIC KORFANTEGO I PRUSA

KOLEJNE MIEJSCA PARKINGOWE 
W dniu 15 października 2018 roku przy uli-
cy Wróbla 3, oddano do użytku parking z 23 
miejscami postojowymi. Inwestycja została 
zrealizowana w ramach Budżetu Obywatel-
skiego, a jej pomysłodawcą jest Ryszard Osyra. 
Wartość wykonanych robót budowlanych wy-
niosła 128 000, 00 zł. Niebawem rozpocznie 
się także budowa około 20 miejsc postojowych 
przy ulicy Kasztanowej 4-8, a to zadanie inwe-
stycyjne również znalazło się wśród zwycię-
skich projektów BO. Jego wnioskodawcą jest 
Grzegorz Mól. Obecnie trwa badanie i ocena 
złożonych ofert.

remont na ulicy B. Prusa realizowany jest od 
skrzyżowania z ulicą Chrobrego na całej jej 
długości, tj. około 120 mb. W ramach remon-
tu przeprowadzone zostanie zabudowanie 
nowego krawężnika, częściowa wymiana 
podbudowy konstrukcyjnej, jak i zabudowanie 
nowej nawierzchni. Zakończenie powyższych 
inwestycji drogowych zaplanowano na drugą 
połowę listopada bieżącego roku. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

To jednak nie koniec. W celu dalszej rozbudowy 
sieci siemianowickich szlaków komunikacyj-
nych, jak i rozładowania ruchu drogowego 
w mieście, w przyszłym roku możemy spo-
dziewać się budowy kolejnych dróg łączą-
cych. Jedna z nich połączy ulicę Oświęcimską 
z Watoły – projekt tej inwestycji został już 
zakończony i uzyskał  Zezwolenie na Realizację 
Inwestycji Drogowej (ZRID). Na razie w tym 
miejscu, do końca grudnia, powstanie droga 
tymczasowa z nawierzchni żużlowej, z uwa-
łowaniem, umożliwiająca dojazd do działek 
w rejonie ulicy Watoły, na których w nieda-
lekiej przyszłości powstanie osiedle domków 
jednorodzinnych. Kolejny łącznik zostanie 
przeprowadzony między ulicą Michałkowic-
ką a Oświęcimską. Obecnie opracowywana 
jest dokumentacja projektowa, a termin jej 
złożenia, w Urzędzie Miasta Siemianowice 
Śląskie, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji 
ZRID, upłynie 28 lutego 2019 roku.  

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ŁĄCZNIKI UDROŻNIĄ  RUCH 
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W dniu 12 października 2018 roku wybrano 
najlepszą ofertę na modernizację oświetle-
nia na terenie Parku Górnik. Po podpisaniu 
umowy możemy spodziewać się rozpoczęcia 
prac montażowych. Trzeba dodać, że dotąd 
nowe latarnie zainstalowano w rejonie Pałacu 
Rheinbabenów i Przedszkola nr 12. Pozostała 
część oświetlenia, ze względu na zły stan 
techniczny kabli oraz dewastacje, również 
wymaga gruntownej modernizacji.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

OŚWIETLENIE I WYMIANA

ALEJA SPACEROWA 
OŚWIETLONA

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. 
„Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicz-
nego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii”, które zakłada powstanie nowoczesnej 
sieci oświetleniowej w miejscach dotychczas 
pozbawionych oświetlenia, m.in. na ulicach: 
Zachodniej, Olimpijskiej, Dworcowej, Wyzwo-
lenia oraz łączniku ulicy Kościelnej z Domina. 
– w sumie zostaną zamontowane 73 lampy hy-
brydowe, wyposażone w panele fotowoltaiczne 
i siłownie wiatrowe. Takie rozwiązanie pozwoli 
zmniejszyć  wydatki na energię elektryczną. 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 745 000,00 
zł i zostanie w 85% dofinansowany z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014–2020.

NOWE OŚWIETLENIE W MIEŚCIE

Nowe lampy postawiono także wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego 
przy ulicy Spacerowej, na terenie kompleksu  
Stawu Rzęsa. Prace budowlane wykonano na odcinku 1450 m, 
gdzie poprowadzono nową linię kablową i zainstalowano 
energooszczędne oświetlenie uliczne z oprawami typu LED.

Modernizacja infrastruktury terenów zielonych w Parku Górnik, 
obejmie nie tylko rozbudowę nowej sieci oświetleniowej. Zgodnie 
z umową, podpisaną 5 października 2018 roku, rozpoczął się re-
mont ogrodzenia parkowego przy ul. Oświęcimskiej. Inwestycja  
obejmuje demontaż istniejących przęseł i słupków metalowych 
osadzonych w elementach murowanych oraz zamontowanie 
nowych przęseł ogrodzeniowych i słupków. Prace remontowe 
mogą potrwać do połowy grudnia bieżącego roku.

OGRODZENIA W PARKU GÓRNIK

Nowe oświetlenie hybrydowe łącznika ulic Kościelnej i Domina
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Pod koniec września otwarto kolejne miej-
sce w naszym mieście, gdzie można odpo-
cząć w gronie rodzinnym. Mowa o długo 
wyczekiwanym przez mieszkańców Osiedla 
Tuwim skwerze Jarzębinka. Wyposażony 
w ławki parkowe, leżaki, szachy plenero-
we i miejsca do gier planszowych, kosze 
na śmieci, pergole z ławkami i stołami, 
ubogacony nowo zasadzonymi drzew-
kami, roślinami ozdobnymi oraz trawni-
kami, jest idealnym miejscem do relaksu 
i odpoczynku dla wszystkich, zwłaszcza 
dla rodzin i seniorów. Całości dopełnia 
piękna iluminacja, którą można podziwiać 
po zapadnięciu zmierzchu.

KOLEJNE MIEJSCA RODZINNYCH SPACERÓW 

Na początku października zakończono budowę Skweru Bań-
gowskiego. To kolejne miejsce sprzyjające spotkaniom miesz-
kańców Bańgowa. Inwestycja z budżetu obywatelskiego, której 
pomysłodawcą  jest Łukasz Hucz, dotyczyła zagospodarowania 
terenu pomiędzy dwoma częściami osiedla Bańgów, przy ul. 
M. Curie-Skłodowskiej, w tym wykonania nawierzchni z kostki 
brukowej,  kwietnika wraz oświetleniem oraz dostawę i montaż 
elementów małej architektury: koszy na śmieci, ławek, stojaka 
na rowery. Koszt budowy skweru wyniósł 97 785,00 zł

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWY SKWER BAŃGOWSKI

W tym samym dniu zainaugurował swoją 
działalność Klub Senior+, mający siedzibę 
w wyremontowanych wnętrzach SCK Jarzębina.

Dobiegła także końca kolejna inwestycja 
w centrum miasta, jaką jest III etap rewitalizacji 
Parku Hutnik.

Prace budowlane objęły m.in. wykonanie 
oświetlenia parkowego, dalszą budowę alejek 
parkowych, wykonanie i montaż elementów 
zagospodarowania terenu – w tym urządzeń 
małej architektury, tj. ławek, koszy na śmie-
ci oraz wykonanie dróg i parkingów z kostki 
betonowej wraz z oznakowaniem pionowym 
i poziomym. Koszt inwestycji wyniósł 1 152 
861,78 zł.

Przypomnijmy, że pierwszy etap modernizacji 
parku rozpoczął się w 2016 roku. Wówczas 
w miejscu zniszczonej, betonowej niecki po-
wstała podświetlana fontanna chodnikowa, 
a wokół niej urządzenia rekreacyjne, plac zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią oraz nowe ławki 
i chodnik. Drugi etap objął m.in. odtworzenie 
murka ogrodzenia, alejek parkowych, wykona-
nie pochylni dla wózków, a także utworzenie 
stałej galerii, pokazującej dzieje Huty Jedność. 
Rewitalizacja Parku Hutnik dofinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Mieszkańcy osiedla Bańgów z pewnością nie mogą 
narzekać na brak miejsc do wypoczynku.  
Do dyspozycji mają altany grillowe, strefę rekreacji 
i wypoczynku oraz skwerek Bańgowski.

Przestrzeń wokół Pływalni Miejskiej 
zmieniła się nie do poznania. 
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W dniu 11 października 2018 roku oddano do 
dyspozycji siemianowickich dzieci i młodzieży 
integracyjny plac przy ulicy Lipowej 3 (Zespół 
Szkół Integracyjnych). Na jego terenie znajdują 
się urządzenia zabawowe, sprzyjające inte-
gracji dzieci sprawnych z niepełnosprawnymi, 
w wieku 6-16 lat, m.in.: huśtawka dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
zestaw sprawnościowy typu „street workout”, 
2 huśtawki typu „bocianie gniazdo”, siłownia 
z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych, 
jak również ścieżka sprawnościowa i strefa 
wyciszenia dla autystyków. Nowy plac zabaw 
zapewni wyjątkową i bezpieczną przestrzeń, 
gdzie dzieci z niepełnosprawnościami i zdrowe 
będą mogły wspólnie bawić się, rozwijać oraz 
miło spędzać wolny czas. 

INTEGRACYJNE  PLACE ZABAW

Prace montażowe siłowni plenerowej przy ulicy 
Rzecznej dobiegły końca. Dzięki temu kompleks 
sportowo-rekreacyjny na Przełajce, składający 
się ze skateparku, boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw, wzbogacił się o siedem nowych 
podwójnych urządzeń, kształtujących całą 
sylwetkę. Dodatkowo w ramach inwestycji 
teren wokół siłowni został pięknie oświetlony 
latarniami typu parkowego oraz latarniami 
z oprawami kierunkowymi. Pojawiły się rów-
nież nowe kosze na śmieci i stojak na rowery. 
Siłownia powstała w ramach Budżetu Oby-
watelskiego na podstawie projektu Andrzeja 
Dyby i kosztowała wraz z oświetleniem całego 
terenu rekreacyjnego 277 315,80 zł.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się termomo-
dernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, 
zlokalizowanej przy ulicy Niepodległości 47. 
Aktualnie wyłoniono wykonawcę inwestycji, 
z którym została podpisana umowa. Prace 
termomodernizacyjne obejmą docieplenie 
ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenie dachu wraz z wymianą 
pokrycia dachowego, docieplenie stropodachu, 
wymianę obróbek blacharskich wraz z oryn-
nowaniem,  wzmocnienie ścian warstwowych 
oraz wymianę wewnętrznej instalacji c.o. (bez 
przebudowy węzła cieplnego i instalacji c.w.u.).

SIŁOWNIA NA PRZEŁAJCE  
JUŻ OTWARTA

Przy strefie aktywności fizycznej zamontowano latarnie,  
dzięki którym będzie można korzystać z niej także po zmroku

Termomodernizacja obejmie również szkolną aulę.

Do końca roku potrwa realizacja inwestycji zwią-
zanej z termomodernizacją budynków z funduszy 
unijnych. Obecnie prace termomodernizacyjne 
prowadzone są na budynkach przy ulicy Michał-
kowickiej 37, Deji 1,2,3,4,5,6 oraz Żwirki i Wigury 
1,2,4,5,6. Jeszcze w październiku planowane jest 

TRWA TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW  NA NOWYM ŚWIECIE

zakończenie prac przy adresie Michałkowicka 37 
oraz Żwirki i Wigury 2. Oprócz tego, w ciągu naj-
bliższych dwóch tygodni, zgodnie z zapowiedzią 
wykonawcy rozpoczną się remonty przy  ulicach 
Wróblewskiego 29 i Wiejskiej 49. 

W ramach kosztów niekwalifikowalnych 
zostanie przeprowadzony remont auli wraz 
z wentylacją mechaniczną, a także remont 
kominów, schodów, podestów i balustrad. 

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinan-
sowania wyniosła 1,75 mln zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
BĘDZIE  TERMOMODERNIZOWANA
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Rozkręca się ruch na siemianowickiej „giełdzie nieruchomości”, 
a dokładniej wśród działek przy ulicy Watoły. Jak już pisaliśmy 
– miasto przygotowało szereg działek dedykowanych pod 
budownictwo jednorodzinne pomiędzy ulicą Watoły a dawną 
linią kolejki wąskotorowej. Z wystawionych w tym roku 23 
działek 12 znalazło już swoich właścicieli. Dla miasta oznacza 
to dodatkowe 3.176.290 zł w budżecie.

- 26 i 29 października odbędą kolejne przetargi na pozostałe 
7 działek – mówi Beata Moos z Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami siemianowickiego magistratu.

W tym przypadku, w puli działek, które zostaną wystawione 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego znalazły się 
następujące nieruchomości:

26 października:
a) 21-4874/107 o pow. 900 m2 – cena wywoławcza 195 000,00 zł
b) 21-4904/107 o pow. 1053 m2 – cena wywoławcza 220 000,00 zł
c) 21-4902/107 o pow. 815 m2 – cena wywoławcza 175 000,00 zł
29 października
d) 21-4900/107 o pow. 617 m2 – cena wywoławcza 145 000,00 zł
e) 21-4894/107 o pow. 604 m2 – cena wywoławcza 140 000,00 zł
f) 21-4892/107 o pow. 602 m2 – cena wywoławcza 140 000,00 zł
g) 21-4890/107 o pow. 605 m2 – cena wywoławcza 140 000,00 zł

Przypomnijmy, iż mimo że tereny te nie są uzbrojone, to wg 
zapewnień urzędników, niebawem powstanie tam nowa utwar-
dzona droga, która będzie przebiegać trasą dawnej kolejki 
wąskotorowej. Kolejnymi atutami lokalizacji działek jest bliskość 
Chorzowa, niedalekie położenie Przedszkola nr 2 i Zespołu 
Szkół Sportowych (z wyremontowanym basenem), a także 
spokój i cisza, dzięki temu, że główne arterie położone są 
wystarczająco daleko, zaś sama okolica nęci zielenią oraz 
nowymi ścieżkami rowerowymi. RAFAŁ JAKOKTOCHCE

DUŻE ZAINTERESOWANIE DZIAŁKAMI 
NA WATOŁY

Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej, 
odnoszącej się do drugiego etapu modernizacji 
Pływalni Miejskiej, przyszedł czas na roboty 
budowlane. Tym razem ich zakres obejmie m.in. 
remont elewacji, z przebudową wejścia główne-
go, wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, odrestaurowanie elewacji 
wraz z wykonaniem iluminacji obiektu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalację ogniw 

PŁYWALNIA MIEJSKA – DRUGI ETAP REMONTU

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 15 – 
 50 DODATKOWYCH MIEJSC

fotowoltaicznych oraz wymianę technologii 
wody basenowej.

Koszt tej inwestycji przewidziano na ok. 3,8 
mln zł, a jej zakończenie zaplanowano na lipiec 
2019 roku. Rewitalizacja Pływalni dofinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała blisko 
940 tys złotych dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej (w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 
2014-2020) na rozbudowę Przedszkola nr 15, 
mieszczącego się w Siemianowicach Śląskich 
przy ulicy Grunwaldzkiej 10. Rozbudowa przed-
szkola, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 
będzie polegała na dobudowie, do istniejącego 

budynku, segmentu mieszczącego dwie sale 
bawialne i sanitariaty, konieczne dla zapewnienia 
50 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W celu 
realizacji zadania niezbędne będzie wykonanie 
robót związanych z częściową przebudową 
szatni i piwnic, mieszczących się w starej części 
przedszkola. Zadanie inwestycyjne jest obecnie 
w trakcie postępowania przetargowego.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób 
dostrzega potencjał Siemianowic Śląskich 
jako miasta, w którym można i warto za-
mieszkać. Do którego można przeprowadzić 
się z innej części aglomeracji śląskiej i otrzy-
mać bogatą ofertę rekracyjno-kulturalną, 
jednocześnie nie tracąc żadnego z atutów 
mieszkania w dużym mieście. 

Jeżeli połączymy to z faktem rewelacyjnego sko-
munikowania drogowego i – owszem – lotniczego 
(do Pyrzowic dotrzemy w niecałe pół godziny), 
to rysuje nam się obraz miasta przyjaznego dla 
coraz bardziej wymagającego (co jest znakiem 
dzisiejszych czasów) społeczeństwa.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
JESZCZE BARDZIEJ MODNE 
I JESZCZE BARDZIEJ NA CAŁE ŻYCIE

Zalety te dostrzegają deweloperzy, którzy 
wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. W Sie-
mianowicach Śląskich czynnie funkcjonuje kilka 
firm, które na bieżąco starają się zaspokoić 
potrzeby mieszkaniowe nowych oraz przy-
szłych siemianowiczan.

1) JS Invest Jerzy Szopa w 2015 roku rozpoczął 
budowę 20 domów szeregowych na Przełajce. 
Całkowite zakończenie inwestycji planowane 
jest w II kwartale 2019 roku. Obecnie dziesięć 
nowych domów jest zasiedlanych przez no-
wych mieszkańców.

2) Firma Jana Bauera planuje wybudowanie 
18 domków parterowych do końca 2020 roku. 
Także na Przełajce, gdzie już teraz trzy rodziny 
cieszą się własnym kątem.

3) Stobud Development Sp. z o.o. Sp. K. 
w ubiegłym roku rozpoczęło budowę 15 domów 
wielorodzinnych  w Michałkowicach. Obecnie 
trwają prace wykończeniowe, bowiem, jak za-
pewniają przedstawiciele firmy, końcówka tego 
roku to czas zakończenia projektu.

4) Desa Development działa wieloetapowo. 
Na ulicy Watoły buduje 45 domów jednorodzin-
nych, do których pod koniec przyszłego roku 
wprowadzą się nowi właściciele. Ponadto pod 
koniec grudnia br. oddany zostanie najwięk-
szy, bo 56-mieszkaniowy budynek „C”, zaś 
w przyszłym roku „zaludni” się budynek „D” z 27 
mieszkaniami. Warto wspomnieć, iż w ubie-
głym roku na ulicy Łokietka firma oddała do 
użytku dwa budynki z 49 mieszkaniami. Firma 
Desa Development jest również zaangażowana 
w projekt „Park Korfantego”, gdzie rozpoczęto 
budowę 76-mieszkaniowego budynku, w którym 
większość lokali już ma nowych właścicieli.

5) ES-Invest s.c. Warwas E., Mosur S. to 
z kolei ulice: Lawendowa, gdzie buduje 10 dom-
ków jednorodzinnych, Chmielna – 5 budynków 
jednorodzinnych oraz Pszczelnik z 5 domkami. 
W tym przypadku koniec inwestycji to bieżący 
i przyszły rok.

6) Gemini MS SP. z o.o. w lipcu bieżącego 
roku rozpoczęło budowę dwóch osiedli domów 
jednorodzinnych na Przełajce. Pierwsze obejmie 
6 budynków wolnostojących, zaś drugie - 10 

szeregowców. Planowane zakończenie prac to 
przełom lat 2019/2020.

7) Andrzej Muc Development ZBH Sp. z o.o. 
Sp. k. w ubiegłym roku wystartowała z projektem 
budowy domów wielorodzinnych w Michałko-
wicach. Zakończenie inwestycji, z której finalnie 
skorzysta 85 nowych właścicieli, planowane 
jest na marzec 2019 rok.

8) Apstar Jolanta Geppert to 14 domów wie-
lorodzinnych i 4 bliźniaki (8 domków jednoro-
dzinnch). Projekt podzielony na kilka etapów 
inwestycyjnych rozpoczął się w ubiegłym roku, 
zaś zakończenie planowane na rok 2019.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

LICZBA WYDANYCH POZWOLEŃ  
NA BUDOWĘ MIESZKAŃ

na dzień 24.10.2018
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INWESTYCJE

Do 31 października br. trwa nabór do projektu „Siemianowicka 
Kuźnia Przedsiębiorczości”. Jest to pionierska koncepcja po-
mocy osobom bezrobotnym, które chcą zmienić swój status 
na rynku pracy.

W jego założeniu gmina przeznacza środki na otwarcie 
działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. W ramach 
projektu aktywizujemy osoby bezrobotne, które mają pomysł 
na biznes, a które nie prowadziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
działalności gospodarczej, są zameldowane w Siemianowicach 
Śląskich i mieszkają na obszarch rewitalizowanych.

By otworzyć działalność gospodarczą nie wystarczy jedynie 
dobry pomysł. Potrzebne jest również wsparcie i fachowa pomoc 
ekspertów i doradców w zakresie prowadzenia tej działalności. 
I taką pomoc Urząd Miasta Siemianowice Śląskie oferuje. 

- Każdy kto do nas przyjdzie i zgłosi akces do tego projektu, 
wypełniając odpowiednie dokumenty i spełniając wymagane 

KUŹNIA POMAGA ZAŁOŻYĆ FIRMĘ
w projekcie kryteria formalne, otrzyma wsparcie doradczo-
-szkoleniowe – mówi Magdalena Faracik-Nowak, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie. Dzięki temu 
uczestnicy projektu są w stanie poprawnie napisać biznesplan, 
czyli taki, który umożliwi staranie się o dotację w kwocie ok. 
25 tysięcy złotych. Na tym nie koniec, bowiem dla wszystkich, 
którzy wezmą udział w tym projekcie jest jeszcze przygotowana 
inna forma dotacji - wsparcie pomostowe. W tym przypadku 
jest to kwota wynosząca 2 tysiące brutto.

- Jest to wsparcie przygotowane dla każdego się uczestnika, 
który zakwalifikował do projektu, prowadzącego swój biznes, 
na pomoc w opłaceniu tzw. kosztów stałych w firmie – mówi 
Pani Naczelnik.
Można do nich zaliczyć księgowość, czynsz za biuro, opłaty za 
media, czyli wszystkie koszty, które są kosztami comiesięcznymi, 
a które mogą w jakimś stopniu utrudnić prowadzenie firmy, 

bowiem obciążają znacząco budżet startującego przedsię-
biorstwa. Dotację tę można otrzymywać od 6 do 12 miesięcy, 
co w kontekście całości daje już ogromną sumę przeznaczoną 
na jednego uczestnika, który otrzymuje prawie 50 tysięcy zł 
takiego wsparcia, w dodatku jednorazowego i bezzwrotnego.

Należy zaznaczyć, iż ważnym warunkiem uczestnictwa 
w projekcie jest utrzymanie firmy przez 12 miesięcy, co w sy-
tuacji gdy mamy zaakceptowany pomysł, wsparcie doradcze 
oraz finansowe, nie powinno być trudne.

Jest to kolejny projekt na który gmina Siemianowice Śląskie 
otrzymała unijne dofinansowanie. Tym razem pozytywnie zo-
stała zaopiniowana kwota ponad 943 tysiąca złotych, o którą 
wnioskował Wydział Rozwoju Miasta, który wszystkim zain-
teresowanym udziela bliższych informacji pod nr telefonu: 
32 760 54 23.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Wraz z końcem września bieżącego roku za-
kończyliśmy program pilotażowy pt. „Siemia-
nowicki Rower Miejski”, co stanowi doskonałą 
okazję do podsumowania współpracy z firmą 
NextBike –operatorem systemu. Firma prze-
kazała właśnie do Ratusza specjalny raport, 
zawierający zestawienie statystyk elektronicz-
nego systemu wypożyczeń rowerów, który na 
okres wakacji uruchomiono pilotażowo w czte-
rech lokalizacjach na terenie miasta. 

Z jego lektury wynika, że stacje wypożyczeń przez 
cały sezon letni cieszyły się dużą popularnością, 
a największa liczba wypożyczeń przypadała na 
godziny wieczorne w dni weekendowe. Ciekawostką 
jest fakt, że ponad 5,5 tysiąca użytkowników korzy-
stających z siemianowickich rowerów, to osoby, które 
zarejestrowały się do systemu Nextbike w innych 
miastach, natomiast nowych rowerzystów, którzy 
dołączyli stricte w oparciu o system Siemianowic-
kiego Roweru Miejskiego, było ponad 1,8 tysiąca. 

W 91 DNI SIEMIANOWICZANIE SPALILI  
BLISKO MILION KALORII

Dane te można zinterpretować w ten sposób, że 
w Siemianowicach Śląskich istniała już spora grupa 
osób korzystających z wypożyczalni rowerów 
tego operatora w innych miastach, a pojawienie 
się nowych stacji w rodzinnym mieście wyszło 
naprzeciw ich potrzebom. Nie zmienia to faktu, 
że blisko dwa tysiące nowych osób zdecydo-
wało się dołączyć do użytkowników systemu 
właśnie za sprawą punktów zlokalizowanych 
w naszym mieście. 

Kolejną ciekawostką jest analiza czasu użyt-
kowania rowerów. Najpopularniejsze okazały się 
wypożyczenia na pierwsze bezpłatne 15 minut, 
których było ponad cztery tysiące. Kolejna grupa 
wypożyczeń, licząca blisko trzy tysiące, to wy-
pożyczenia do jednej (1891) i do dwóch godzin 
(1041). W ocenie specjalistów z Nextbike, takie 
statystyki świadczą o przewadze użytkowników 
korzystających z rowerów w przede wszystkim 
w celach rekreacyjnych. 

Bez względu jednak na cel użytkowania 
rowerów przez cały czas trwania programu 
pilotażowego udało nam się wspólnie pokonać 
około 15 tysięcy kilometrów, czyli czterokrotnie 
przejechać dookoła Polski, spalając przy tym 
blisko milion kalorii, co stanowi odpowiednik 
3333 pączków lub 1821 tabliczek czekolady. Jak 
na pierwsze dwanaście tygodni funkcjonowania 
wypożyczalni to z pewnością całkiem niezły 
wynik, świadczący o sukcesie całego projektu. 

Do pobicia tych osiągnięć możemy się powoli 
zacząć przygotowywać, bo już za parę mie-
sięcy kolejny sezon rowerowy, z początkiem 
którego – oprócz czterech dotychczasowych 
– ma powstać jeszcze sześć nowych lokalizacji 
punktów wypożyczeń, w których rowery można 
będzie wypożyczyć od kwietnia do listopada.

Zapraszamy do pobrania i lektury pełnego 
raportu, który zamieszczamy poniżej.

PIOTR KOCHANEK
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W pierwszych dniach października na 
Stadionie Śląskim, w obecności samo-
rządowców zrzeszonych w Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii, której 
przewodniczy Kazimierz Karolczak, 
zainaugurowano program „Rowerem 
lub na kole do pracy, w pracy, z pracy”. 
Jak mówił gospodarz spotkania - Pro-
gram ten, to kolejny krok do realizacji 
koncepcji uruchomienia Roweru Me-
tropolitalnego. Przewodniczący GZM 
dodał też, że chciałby, by rower stał 
się oficjalnym środkiem transportu 
urzędników. Stąd w najbliższych me-
tropolitalnych planach jest doposa-
żenie w jednoślady funkcjonariuszy 
m.in. straży miejskich działających 
w miastach członkowskich.

Pierwsza transza zakupowa do-
tyczy 230 jednośladów, które trafią 
wkrótce do użytku urzędów miast 
i gmin. Z opinii ekspertów zajmują-
cych się transportem wynika, że trasy 
krótkodystansowe do 5 km najszybciej 
pokonuje się na rowerze, a to akurat 
długości odcinków dzielące wszystkie 
miejskie i urzędowe instytucje w Sie-
mianowicach Śląskich.

Zakup rowerów to tylko jeden 
z pierwszych – prawdopodobnie 
najłatwiejszych – kroków, jakie wyko-
naliśmy na rzecz rozwoju transportu 
rowerowego na terenie Metropolii. 
Kolejny, trudniejszy etap, dotyczy 
połączenia wszystkich członkowskich 

gmin i miast spójną siecią nowocze-
snych i bezpiecznych ścieżek rowe-
rowych. Naprzeciw temu wyzwaniu 
ma wyjść, szeroko konsultowany spo-
łecznie, dokument pn. „Wstępny pro-
jekt studium tras metropolitalnych”, 
który również został zaprezentowany 
na spotkaniu samorządowców Me-
tropolii. Siemianowiccy urzędnicy już 
na przedwstępnym etapie tworzenia 
tego dokumentu zgłosili propozycję, 
by w planach sieci ścieżek uwzględnić 
korytarze po byłej koleji, co widać 
na opublikowanych mapach kon-
cepcyjnych.  

Gdyby na poziomie metropo-
litalnym udało się przekształcić 
tereny należące do gmin, spółek 
pokopalnianych, bądź do osób 
prywatnych w jeden spójny szlak 

rowerowy. Metropolia mogłaby stać 
się rowerowym przykładem dla całej 
Europy. Czy ten scenariusz się ziści 
czas pokaże. Na chwilę obecną we 
wstępnym studium, Siemianowice 
Śląskie znajdują się na trasie sze-
ściu odcinków rowerowych, które 
wstępnie będą łączyły: 

 trasą metropolitalną nr 6 Ol-
kusz z Raciborzem przez Bukowno, 
Sławków, Dąbrowę Górniczą, Będzin, 
Czeladź, Przełajkę (Siemianowice 
Śląskie), Piekary Śląskie, Radzionków, 
Zabrze-Mikulczyce, Gliwice, Pilicho-
wice, Rudy (Kuźnia Raciborska), Ra-
cibórz – Krzanowice, 

 trasą Metropolitalną nr 23 Kato-
wice z Korzeńcem przez Siemianowi-
ce Śląskie (Srokowiec, linia graniczna 
miasta wzdłuż Parku Pszczelnik), 

ROWER METROPOLITALNY – 
WSTĘPNE STUDIUM NA ROWEROWE TRASY PRZEDSTAWIONE  

Czeladź, Będzin, Korzeniec (Dąbro-
wa Górnicza),

 trasą Metropolitalną nr 35 Ła-
giewniki (Bytom) z Oświęcimiem 
przez Maciejkowice (Chorzów), 
Siemianowice Śląskie (korytarz po 
zlikwidowanych kolejach, Nowy Świat, 
Osiedle Ptasie, Park Pszczelnik), Dą-
brówka Mała (Katowice), ośr.wyp. 
Stawiki (Sosnowiec), Mysłowice, 
Imielin, Jazd, Chełm Mały (Chełm 
Śląski), Chełmek, Oświęcim,    

 trasą Metropolitalną nr 114 Cho-
rzów z Miasteczkiem Śląskim przez 
Siemianowice Śląskie, Wojkowice, 
Rogoźnik (Bobrowniki), Niezdarę 
(Ożarowice), Jezioro Chechło-Nakło 
(Świerklaniec), Miasteczko Śląskie,

 trasą Metropolitalną nr 413 
Bytom z Psarami przez Dąbrówkę 
Wielką (Piekary Śląskie), Przełajkę 
(Siemianowice Śląskie), Wojkowice, 
Psary,

 trasą Metropolitalną nr 414 
Katowice z Żychcicami przez Kol.
Alfred-Węzłowiec (Chorzów), Mi-
chałkowice (Siemianowice Śląskie), 
Dąbrówka Wielka (Piekary Śląskie), 
Żychcice (Wojkowice). 

Równolegle do prac projektowych 
związanych z siecią tras, trwają przy-
gotowania do utworzenia spójnego 
w całej Metropolii systemu wypo-
życzalni rowerów. Na chwilę obec-
ną część z miast metropolitalnych 

podpisuje już pilotażowe lub krót-
koterminowe – na sezon lub dwa – 
umowy z operatorami prowadzącymi 
wypożyczalnie rowerów. Wszystko po 
to, by móc ewentualnie uczestniczyć 
w grupowym zamówieniu na obsługę 
całej Metropolii. Finalnym rozwią-
zaniem ma być jedna spójna sieć 
ścieżek i wypożyczalni, gdzie każdy 
z mieszkańców będzie mógł wypo-
życzyć rower w dowolnej gminie lub 
mieście i pozostawić go w dowolnym 
mieście członkowskim Metropolii. 

W Siemianowicach Śląskich zakoń-
czył się właśnie pilotażowy sezon, 
w którym działała wypożyczalnia ro-
werów obsługiwana przez NextBike 
Polska. Z podsumowania i statystyk 
przygotowanych przez operatora 
wynika, że tego typu usługa jest po-
trzebna, co potwierdza też Adam 
Peterek, naczelnik wydziału infra-
struktury drogowej UM – W ciągu 
91 dni funkcjonowania pilotażowego 
programu, 5574 użytkowników syste-
mu wypożyczeń, w tym 1894 nowych, 
dokonało 7672 wypożyczeń. Poziom 
zainteresowania mieszkańców jest na 
tyle duży, że w 2019 roku, planujemy 
rozbudować infrastrukturę stacji wy-
pożyczeń z czterech do dziesięciu. 
Ponadto planuje się, by rowery będą 
dostępne przez cały sezon tj. od po-
czątku kwietnia do końca listopada.

PIOTR KOCHANEK 

W ubiegłym tygodniu, w Zespole Szkół nr 2 
im. Jana Śniadeckiego, otwarto - unikatową 
na skalę regionu - pracownię kreatywną H

2
O, 

działającą w ramach Siemianowickiego Cen-
trum Kultury. Będzie ona prowadzona przez 
Andrzeja Lebka, siemianowickiego konstruk-
tora i entuzjastę nauk ścisłych. Jego nietu-
zinkowe urządzenia edukacyjne od wielu już 
lat rozpalają wyobraźnię dzieci i młodzieży. 
Dość wspomnieć, iż konstruktora doceni-
ła ambasada amerykańska, przyznając mu 
nagrodę główną w konkursie na warsztaty 
edukacyjne dla dzieci.

Na młodzież czekają urządzenia zbudowane 
z modułów, którymi można dowolnie sterować. 
Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej formie, 
w myśl zasady – przez zabawę do nauki. Na 

PRACOWNIA KREATYWNA SZKOLI ENTUZJASTÓW NAUKI

przyszłych siemianowickich ”MacGyverów” 
czekają modele instalacji wodnych, dowol-
nie formowanych poprzez system prze-
różnych złączy czy przedłużek, sterowane 
elektrycznie i hydraulicznie, flipper, który 
zasadą działania przypomina te, którymi ba-

wiono się w latach 90-tych, czy modele gier 
zręcznościowych, polegające na zestrzeleniu 
uciekającego celu, bez wątpienia pomogą 
zrozumieć zawiłe (niekiedy) zasady fizyki, 
które rządzą światem.

Pracownię zaprojektował i stworzył na 
60 m  kw. Andrzej Lebek. Wykorzystał do tego 
znajdujące się w budynku szkoły i udostępnione 
przez jej dyrekcję mieszkanie po byłej woźnej. 
- Wydaje mi się, że te zajęcia w rewelacyjny 
sposób uzupełnią to, o czym młodzież czyta 
w podręcznikach – mówi Andrzej Lebek.

Marek Banasik, dyrektor Siemianowickiego 
Centrum Kultury, dodaje:

- Cieszymy się z tego, że dzięki Pracowni 
Zajęć Kreatywnych H

2
O znacznie poszerza się 

oferta edukacyjna SCK. 

Entuzjazmu nie kryje również dyrekcja szkoły.
- Dla nas jest to fantastyczne sąsiedztwo, bo 

wiąże się z edukacją przedstawianą w niestan-
dardowy sposób – zachwala Agata Krzysztofik, 
dyrektorka szkoły.

Od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 i 12.00 
pracownia będzie stała otworem dla wszystkich 
siemianowickich uczniów - za symboliczną opłatą, 
W godzinach popołudniowych pracownia, miesz-
cząca się przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 
będzie dostępna na zasadach komercyjnych dla 
wszystkich zainteresowanych.

Informacji na temat funkcjonowania placówki 
i zapisów udziela Siemianowickie Centrum 
Kultury, pod numerem telefonu: 789046775. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

INWESTYCJE
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Z RATUSZA

WYNIK WYBORÓW  W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

TO ONI BĘDĄ 
DECYDOWAĆ   
O ROZWOJU MIASTA   
PRZEZ NAJBLIŻSZE PIĘĆ LAT

Rafał Piech uzyskał jeden z najlepszych wy-
ników w kraju - 83,64% oddanych głosów.  
To także najlepszy wynik jaki osiągnął kandydat 
na to stanowisko w historii samorządu w Sie-
mianowicach Śląskich

Prezydentem Miasta bezkonkurencyjnie został 
obecny włodarz miasta Rafał Piech

WYBORY 2018

Na radnych Rady Miasta VIII kadencji 
zostali wybrani (alfabetycznie):

Becker Jerzy
KWW Samorządowcy 2018

Jurkiewicz Grzegorz 
KWW Samorządowcy 2018

Patyk-Płuciennik Barbara
KW Prawo i Sprawiedliwość

Siwiec-Magielnicka Karina 
KKW Platforma. Nowoczesna  

Koalicja Obywatelska

Cebula Adam
KKW SLD Lewica Razem

Krążek Aleksandra 
KWW Samorządowcy 2018

Piech Alicja
KWW Rafał Piech SMS

Sobczyk Danuta 
KW Prawo i Sprawiedliwość

Gałecka Beata 
KWW Rafał Piech SMS

Mól Grzegorz 
KWW Rafał Piech SMS

Matczak Wojciech
KWW Rafał Piech SMS

Urbańczyk Marek 
KW Prawo i Sprawiedliwość

Gościniak Andrzej  
KKW Platforma. Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska

Nowara Tomasz 
KWW Rafał Piech SMS

Pieczykolan Bartłomiej
KWW Rafał Piech SMS

Wańczura Bartosz 
KWW Rafał Piech SMS

Gościniak Małgorzata
KKW Platforma. Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska

Nycz Jan 
KWW Rafał Piech SMS

Rosicki Łukasz
KW Prawo i Sprawiedliwość

Zasada-Chorab Anna 
KWW Wspólnie dla Siemianowic

 A. Zasady-Chorab

Janota Marcin 
KWW Rafał Piech SMS

Omelan Marek 
KWW Rafał Piech SMS

Siegel Paweł
KKW Platforma. Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska

Głos Miasta: W tegorocznych wyborach 1009 
mieszkańców Siemianowic Śląskich udzieliło 
Panu kredytu zaufania. Cztery lata temu wszedł 
Pan do Rady Miasta z wynikiem 213 głosów. 
Spodziewał się Pan tak wysokiego poparcia czy 
raczej jest to dla Pana duża niespodzianka?

Grzegorz Mól: Na początku chciałbym po-
dziękować wszystkim wyborcom, 1009 głosów, 
to rekord w Siemianowicach, ale także ogromny 
kredyt zaufania, który zamierzam spłacić.

Przez cztery lata starałem się wypełniać 
zadania radnego najlepiej jak potrafię, jed-
nak tak duże poparcie to wielkie zaskoczenie. 
Wśród zgłaszanych mi spraw były potrzeby 
inwestycyjne, sprawy porządkowe i regulacyjne. 
Do wszystkich tych rzeczy, bez względu na 
ich „kaliber” podchodziłem równie poważnie. 
Starałem się nikogo nie pozostawić z kwitkiem, 

NAJLEPSZY WYNIK  
TO NAGRODA  ZA POMYSŁY  
I WYTRWAŁOŚĆ

ale także nie obiecywałem rzeczy, które są 
niemożliwe do realizacji. Ponad 1000 głosów 
to nie tylko mój sukces, ale także, a może 
przede wszystkim, Rafała Piecha oraz samego 
Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, 
które wygrało wybory z ogromną przewagą. 
To praca zespołowa.

Głos Miasta: W poprzedniej kadencji pracował 
Pan m.in. w Komisji Finansowo-Budżetowej. 
Czy udało się zrealizować wszystkie założenia? 

Grzegorz Mól: Komisji było więcej. Inwe-
stycji i rozwoju, mieszkaniowa oraz organi-
zacji i bezpieczeństwa ruchu. Dzięki dobrej 
współpracy z prezydentem udało się w moim 
okręgu zrealizować sporo dużych inwestycji, 
takich jak strefa sportowo-rekreacyjna przy 
ulicy Okrężnej, skwer Jarzębina, remont ulicy 
Kapicy czy Zielonej. W całym mieście widać 

efekty działań tej kadencji - ponad 600 zadań 
inwestycyjnych. Jeśli mowa o samych finansach, 
to także w tej kadencji rada zniosła podatek 
od posiadania psa, opłatę targową, a także 
uchwaliła ulgę dla właścicieli kamienic, którzy 
zdecydują się na ich remont. Ogromnym suk-
cesem jest także 90 mln pozyskanych środków 
zewnętrznych, za co odpowiadają fachowcy 
w urzędzie. Przy tym wszystkim należy także 
pamiętać, że w ostatniej kadencji zadłużenie 
miasta zmniejszało się.

Głos Miasta: Jaki cel nadrzędny wyznaczył 
Pan sobie jako radny VIII kadencji Rady Miasta?

Grzegorz Mól: Przede wszystkim jestem za 
utrzymaniem tego samego poziomu inwestycji 
drogowych i komunalnych. Wiele udało się doko-
nać w tej kadencji, ale sporo zniszczonych dróg 
i chodników jeszcze zostało. Pomimo budowy 
ponad 1000 miejsc parkingowych, problem pozo-
stawiania samochodów dalej istnieje. Wyzwaniem 
jest także to, żeby tak budować parkingi, aby nie 
niszczyć terenów zielonych, z których Siemiano-
wice słyną. Ważną kwestią jest współpraca miasta 
z właścicielami terenów po Hucie Jedność, aby 
ten teren został jak najszybciej zrewitalizowany 
oraz inwestycje towarzyszące remontowi Pałacu 
Donnersmarcków. Nie można także odpuszczać 
kwestii jakości powietrza w Siemianowicach.

Głos Miasta: Może trochę nieszablonowo - 
rodzina, praca zawodowa i obowiązki radnego. 
Jak dzieli pan dobę i skąd czerpie siły i energię? 

Grzegorz Mól: Ostatni rok był dla mnie szcze-
gólnie intensywny. Narodziny wspaniałej có-
reczki i wszystko, co z tym związane, starałem 
się pogodzić z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i pracą w Radzie Miasta. Gdyby 
nie moja żona Iza i cała rodzina, nie byłoby to 
możliwe. Ostatnie tygodnie to także kampania 
wyborcza, w trakcie której należało się rozli-
czyć z mieszkańcami z ostatniej kadencji. Nie 
ukrywam, że było ciężko, ale wynik wyborów 
pokazuje, że było warto.

Skąd czerpię energię? Ja po prostu lubię 
zajmować się sprawami związanymi z sa-
morządem i lokalną polityką. Sprawia mi to 
frajdę i daje olbrzymią satysfakcję. Ponadto, 
gdy tylko mogę, razem z kolegami spotykamy 
się na boisku piłkarskim. To pozwala nabrać mi 
zarówno sił jak i dystansu. Chciałem na koniec 
podziękować wszystkim pracownikom urzędu, 
z którymi było mi dane współpracować, wiem, 
bowiem że często moja nieustępliwość mogła 
być męcząca... :)

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Rozmowa z Grzegorzem Mólem,  
radnym Rady Miasta VIII kadencji

Rafał Piech, oprócz wyboru na stanowisko prezydenta 
miasta, uzyskał także mandat radnego w okręgu wybor-
czym nr 3. Zgodnie z procedurą jego miejsce w Radzie 
Miasta zajmie kandydat z tego samego ugrupowania, 
który uzyskał kolejny najlepszy wynik w tym okręgu. 
Osobą tą jest pan Wojciech Matczak.

Rozkład  
mandatów  
w Radzie Miasta  
VIII kadencji
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SPRAWY SPOŁECZNE

Pomocy na zlecenie UOKiK udziela Stowarzy-
szenie Aquila (wym. akwila). Przeznaczona 
jest dla osób, które dostały z sądu nakaz za-
płaty lub zostały pozwane przez nieuczciwego 
sprzedawcę prądu, gazu lub usług telekomu-
nikacyjnych. Obejmuje takie spółki, jak: Polski 
Prąd i Gaz, Twoja Telekomunikacja, Polskie 
Centrum Telemedyczne, Telekomunikacja dla 
Domu, PGT, Nasza, New Telekom i im podobne. 
Więcej informacji pod numerem: 801 440 220.

Dostałeś nakaz zapłaty lub pismo z sądu – oto 
cztery kroki mówiące jak skorzystać z pomocy:

1. Zeskanuj umowę, którą zawarłeś z firmą 
i wszystkie inne dokumenty dotyczące sprawy 
(np. otrzymywane faktury, twoje pisma wysy-
łane do przedsiębiorcy, pisma, które od niego 

otrzymałeś, potwierdzenia wysłania przez 
ciebie pism i potwierdzenia ich odbioru pism 
przez przedsiębiorcę) i wyślij na adres kon-
takt@prawo-konsumenckie.pl. Opisz dokładnie 
całą sprawę, napisz kiedy odebrałeś pismo 
z sądu oraz podaj numer telefonu do ciebie. 
Jeżeli nie masz skanera lub dostępu do inter-
netu, pomoże ci w tym rzecznik konsumentów. 
Znajdziesz go w swoim mieście, powiecie. Jeśli 
nie zadzwoń pod numer 801 440 220.

2. Stowarzyszenie Aquila musi mieć peł-
nomocnictwo, żeby działać w twoim imieniu. 
Dlatego przyśle ci je wraz z umową o darmo-
wą pomoc prawną e-mailem lub tradycyjną 
pocztą. Po otrzymaniu tych dokumentów jak 
najszybciej wydrukuj je, podpisz i odeślij do 
stowarzyszenia: skan e-mailem, a oryginały 
pocztą, tradycyjną na adres: Kościuszki 35a, 
50-011 Wrocław.

3. Pomoc jest darmowa, musisz jednak 
wpłacić 37 zł z tytułu opłaty skarbowej od 
pełnomocnictwa i zaliczki na pokrycie kosztów 
korespondencji. Te pieniądze odzyskasz, gdy 
wygrasz sprawę. Numer rachunku Stowarzy-
szenia Aquila: 38 1750 0012 0000 0000 3898 
0033. Opłatę musisz uiścić, gdy otrzymasz od 
stowarzyszenia pełnomocnictwo oraz umowę.

4. W Stowarzyszeniu Aquila pracują praw-
nicy, którzy zaczną działać w twojej sprawie, 
gdy dostaną od ciebie skany. Liczy się czas, 
ponieważ na złożenie sprzeciwu od nakazu 
zapłaty jest tylko 14 dni.

   
Stowarzyszenie Aquila jest organizacją kon-

sumencką, która współpracuje z UOKiK. Od 1 
czerwca 2018 roku pomaga konsumentom, 
którzy zostali oszukani przez firmy sprzeda-
jące prąd, gaz lub usługi telekomunikacyjne. 

Wiele osób w wyniku nieuczciwych działań 
przedsiębiorców nieświadomie zmieniło do-
stawcę tych usług. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku. 
Projekt darmowej pomocy realizowany jest 
ze środków Poczty Polskiej, która w decyzji 
prezesa UOKiK zobowiązała się do tego, że 
przekaże pieniądze na ten cel.

To już kolejny raz, gdy UOKiK powierza Sto-
warzyszeniu Aquila projekt, który ma pomóc 
najsłabszym uczestnikom rynku. Obecnie m.in. 
prawnicy stowarzyszenia obsługują adres  
porady@dlakonsumentow.pl i mailowo roz-
wiązują problemy konsumentów, a pod koniec 
2017 r. – wraz ze stowarzyszeniem Euro-Con-
cret – edukowali seniorów na temat ich praw. 
Oba projekty finansował Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów.

WWW.UOKIK.GOV.PL

Seniorze, ktoś podszył się pod twojego sprzedawcę prądu, gazu, 
operatora telefonicznego? Dostałeś nakaz zapłaty z sądu?  
Zostałeś pozwany przez firmę, która wprowadziła cię w błąd?
801 440 220 lub 22 290 89 16 – zadzwoń po darmową pomoc prawną. 

„Szafran”- tu spotykają się Ci, którzy 
wrócili z naprawdę dalekiej podróży, 
którzy zawrócili z drogi do nicości. 
Określenie, że do tego trzeba było 
ogromnej siły i pokory jest nieade-
kwatne. Trzeba było gigantycznej siły 
i pokory.  Nas tutaj nie satysfakcjo-
nuje tylko pełna abstynencja - mówi 
wieloletnia prezes Stowarzyszenia, 
teraz pełniąca funkcję skarbnika 
Wiesława Dziemba - W Szafranie 
dążymy do życia w trzeźwości, 
a to oznacza nie tylko abstynencję 
od alkoholu, ale także wolę prze-
budowania siebie, swojego życia”.  
To dobre miejsce dla osób, które 
trzeźwieją i uczą sie życia w trzeź-
wości. Spotkają tu podobnych sobie, 
takich co to nie będą teoretyzować, 
tylko doskonale wiedzą, czują, jak 
to jest, takich, którzy także nie mo-
gli zawiesić na kołku broni  do walki 
o siebie, ponieważ tę walkę toczą 
cały czas, bo alkoholikiem jest się 
do końca życia. Ale to właśnie ich 
słowa znaczą, są wiarygodne, do-
dają sił, przekonują. I oni wreszcie 
stanowią dowód na to, że w grupie są 
większe szanse, aby dać sobie radę. 
W październiku Siemianowickie 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe  
”Szafran” obchodziło 15-lecie dzia-

łalności. I miało się czym pochwalić.
Nawet gdyby uratowało tylko jed-
no życie, to czyż nie byłoby warto, 
aby istniało? A przecież stało się 
tak w wielu przypadkach, a każdy 
z nich oznaczał nie tylko jedno życie, 
ale jeszcze kilka ludzkich losów - 
żony lub męża, dzieci, rodziców... bo 
choroba alkoholowa dotyka całych 
rodzin. To współuzależnieni , któ-

rzy także bywają członkami klubu.  
Dla dzieci i młodzieży z najbliższej 
okolicy „Szafran” prowadzi świetli-
cę środowiskową,  mającą na celu 
promowanie zdrowego stylu życia 
i profilaktykę  uzależnień już od 
najmłodszych lat. W niej odrabiają 
lekcje, bawią się. W niej, uczą się, 
że warto iść do szkoły.  Każdego 
roku dzieci przygotowują piękny, 

wielkanocny  czy wigilijny stół, by 
potem wraz z rodzicami i członka-
mi „Szafranu” świętować.  Zdarzało 
się, że właśnie poprzez dzieci do 
„Szafranu” trafiali rodzice, że to od 
dziecka zaczynała się przebudowa 
całej rodziny. Dumą Stowarzyszenia 
jest także, prowadzona przez nie 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych oraz w Zespole Szkół 
COGITO, adresowana do młodzieży, 
akcja informacyjno-edukacyjna. Są 
to spotkania członków „Szafranu” 
z uczniami, podczas których opo-
wiadają oni swoje historie. Mówią 
o swoim uzależnieniu. Nie kryją 
nawet najbardziej upokarzających 
faktów z dawnego życia. Wyznają, 
jak ciężko jest odzyskać kontrolę nad 
sobą i swoim życiem. Jeden z opowia-
dających swoje losy, wyznał kiedyś, 
że bardzo żałuje, iż nie miał, jako 
młody człowiek, okazji wysłuchać 
podobnych wyznań. Może uniknąłby 
rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej 
klęski…Oczywiście najwięcej ini-
cjatyw Szafranu skierowanych jest 
do osób dotkniętych chorobą al-
koholową. Przede wszystkim więc, 
w jego siedzibie  przy Alei Mło-
dych 16, od poniedziałku do piątku 
w godz.17.00-19.00 działa punkt 

SZAFRAN- POWRÓT Z DALEKIEJ PODRÓŻY
informacyjno-konsultacyjny, gdzie 
można oprócz rozmowy z członkiem 
Stowarzyszenia, bezpłatnie skorzy-
stać z konsultacji  terapeutycznych 
i porad prawnych, finansowanych 
przez Urząd Miasta. Prowadzona 
jest także grupa wsparcia, a kilka 
razy do roku organizowane są te-
matyczne warsztaty rozwojowo   
-wspierające, które mają na celu 
pomóc uczestnikom w radzeniu sobie 
z konkretnym problemem.  Kolejne 
inicjatywy, to spotkania i wycieczki 
integracyjno-krajoznawcze, turnieje 
i gry towarzyskie, prowadzenie akcji 
pomocowych. „Szafran” to nie tylko 
działania na rzecz swoich członków, 
ale także czynny udział w miejskich 
inicjatywach, takich, jak np. industria-
da, Dni Siemianowic, czy festyny,  na 
których zawsze ma  swoje stoisko 
informacyjne oraz prowadzi animacje 
dla dzieci.

„Naszym celem jest życie w trzeź-
wości, realizacja własnych planów 
i zamierzeń życiowych oraz pomoc 
i wspieranie osób potrzebujących”- 
mówił podczas jubileuszowej uroczy-
stości prezes Wojciech Mietła. Tak 
więc, „Szafranie”- bądź! ponieważ 
póki jesteś - jest także nadzieja.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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HISTORIA

Obchodząc 100-lecie 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, mamy 
świadomość, że tutaj, na 
Śląsku, owa droga do wol-

ności była jeszcze bardziej wyboista. Mówi 
o tym znany, siemianowicki historyk,  Woj-
ciech Kempa.

-Drogi Polski i Śląska rozeszły się już w XIV 
wieku i od tej pory biegły odrębnymi torami, 
ale wciąż żył na Górnym Śląsku „lud polski, 
czujący po polsku” - jak zapisał w swych wspo-
mnieniach wielki Polak i Ślązak z Sadzawki, dziś 
dzielnicy Siemianowic Śląskich – Wojciech 
Korfanty. A gdy tenże w roku 1903 zwyciężył 
w okręgu zabrsko–katowickim w wyborach 
do Reichstagu, masy polskie opanowały ulice 
Katowic i innych górnośląskich miast i wsi, 
a z ich ust popłynęła pieśń: „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. Od tej pory Wojciech Korfanty i stojący 
za nim Ślązacy znaleźli się w awangardzie walki 
o wyzwolenie Polski z niewoli.

I oto 15 lat później, w wyniku pożogi wojen-
nej i rosyjskich rewolucji, państwa zaborcze 
znalazły się w stanie rozkładu, dzięki cze-
mu po 123 latach niebytu pojawiła się szansa 
na odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
Wtedy to, a konkretnie 25 października 1918 
roku, Wojciech Korfanty wystąpił w Reichstagu 

ŚLĄSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI  

z głośnym żądaniem przyłączenia do odra-
dzającego się Państwa Polskiego wszystkich 
ziem polskich zaboru pruskiego, przy czym 
wskazał tu Prusy Królewskie z Gdańskiem, 
Wielkopolskę, część Prus Książęcych, a także 
Śląsk Górny i Środkowy.

Sprawa jednak nie była taka prosta. Wiel-
kopolanie poderwali się w grudniu 1918 roku 
do walki i siłą oręża wyzwolili się z niewoli. 
O przyszłości Górnego Śląska, w myśl Traktatu 
Wersalskiego, miał zdecydować plebiscyt. Nim 
jednak do niego doszło, myślący i czujący po 

polsku Ślązacy, w odpowiedzi na niemiec-
ki terror, dwukrotnie zrywali się do walki. Po 
Pierwszym Powstaniu Śląskim z Górnego Śląska 
wycofano wojska niemieckie, które zastąpiły 
wojska zwycięskich mocarstw, mające stać na 
straży prawidłowego przebiegu przygotowań 
do plebiscytu. Po Drugim Powstaniu Śląskim 
rozwiązano policję niemiecką i zastąpiono ją 
policją parytetową – złożoną z równej liczby 
Polaków i Niemców.

Na czele Polskiego Komisariatu Plebiscyto-
wego stanął nie kto inny, ale Wojciech Korfanty. 

Plebiscyt miał rozstrzygnąć o przebiegu gra-
nicy polsko–niemieckiej na Śląsku. W Paryżu 
bowiem spodziewano się, że im bliżej granicy 
Rzeczypospolitej, tym więcej głosów padnie 
za Polską, im dalej od niej, tym tych głosów 
będzie mniej – łatwo więc będzie wytyczyć 
„sprawiedliwą” granicę. Okazało się jednak, 
że wyniki bardziej przypominały szachownicę. 
W dużych miastach zdecydowanie wygrali 
Niemcy, a w gminach wiejskich, nierzadko dziś 
będących dzielnicami tychże miast, zdecydo-
wanie wygrali Polacy.

Gdy Korfanty dowiedział się, że werdykt Ko-
misji Międzysojuszniczej może nie być korzyst-
ny, zdecydował, iż należy po raz trzeci chwycić 
za broń. Trzecie Powstanie Śląskie, rozpoczęte 
3 maja 1921 roku, obfitujące w krwawe bitwy 
pod Górą św. Anny i pod Kędzierzynem, zdecy-
dowało o przyłączeniu do Polski sporej części 
Górnego Śląska. 

W granicach odrodzonej Rzeczypospolitej 
znalazły się także gminy, które dziś tworzą 
Siemianowice Śląskie. Ich mieszkańcy w dziele 
tym mieli ogromny udział – to stąd pochodzi-
li tacy wybitni dowódcy powstańczy jak Jan 
Emil Stanek czy Karol Gajdzik. W oddziałach 
powstańczych służyło ok. 1200 mieszkańców 
gmin będących dziś dzielnicami Siemiano-
wic Śląskich.

 SPISAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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SPORT

Marek Bogdoł, siemianowiczanin, 
twórca bloga www.drogadotokio.pl, 
7 października br. wystartował 
w jednym z największych marato-
nów na świecie - Bank of America 
Chicago Marathon. Maraton ten 
zaliczany jest do prestiżowego 
cyklu World Marathon Majors - 
sześciu największych maratonów 
na świecie. W jego skład wchodzą 
jeszcze biegi w Tokio, Bostonie, 
Nowym Jorku, Londynie i Berlinie.  
Rozmawialiśmy z nim po powrocie. 

- Niedawno wróciłeś z Chicago. 
Po Berlinie, Tokio i Nowym Jorku był 
to już Twój czwarty Major. Jak było?

- Tak w skrócie i w jednym słowie: 
zjawiskowo! Dla takich chwil warto 
było zrzucić kilkanaście kilogramów 
i zabrać się za sport. Padło na bie-
ganie i tak już zostało. Nie jestem 
w stanie policzyć, ile dzięki temu 
przeżyłem niesamowitych chwil. Ile 
wzruszeń i ciarek na plecach. Na ma-

DO METY JUŻ NIEWIELE

raton w Chicago czekałem cały rok. 
Było warto. Kibice byli niesamowici. 
Pomimo deszczu stali od pierwsze-
go, do ostatniego kilometra trasy. 
Szczególnie zapamiętam dzielni-
cę meksykańską. Co tam się działo! 
Moim celem było pobiec w okolicy 4 
h i po prostu dobrze się bawić. To nie 
był bieg dla życiówki. Te śmiało mogę 
próbować robić w Polsce. Maraton 
w Chicago to dla mnie jedna wielka 

impreza z masą chwil, które zapa-
miętam do końca życia.

Wszystkich chętnych zapraszam 
do przeczytania relacji, którą opu-
blikowałem na swojej stronie www.
drogadotokio.pl.

- Czy trudno jest się dostać na 
taki maraton? 

- Istnieje kilka możliwości, aby móc 
wziąć w nim udział. Przede wszyst-
kim można się dostać z losowania, 

które jest co roku organizowane. 
W moim przypadku pakiet musia-
łem kupić u tour operatora. W tym 
miejscu kłaniam się w pas wszystkim 
tym ludziom, dzięki którym ten wy-
jazd w ogóle mógł się odbyć. 

- W 2013 r. ukończyłeś maraton 
w Berlinie. Dwa lata później w Tokio. 
W zeszłym roku byłeś w Nowym Jorku. 
Teraz Chicago. Rozumiem, że kolejny 
cel to Londyn i Boston? 

- Pamiętam, że gdy w 2013 r. koń-
czyłem maraton w Berlinie, byłem 
przekonany, że pozostałe maratony 
zaliczane do World Marathon Majors 
pozostaną  jedynie w sferze ma-
rzeń. Berlin miał być przecież tylko 
odskocznią od biegów organizowa-
nych w Polsce. Ku mojemu zdziwieniu 
i co najważniejsze - dzięki wsparciu 
fantastycznych ludzi, później po-
jawiła się możliwość odwiedzenia 
stolicy Japonii. Następnie był Nowy 
Jork. A wtedy byłem już w połowie 
drogi do osiągnięcia upragnionego 
celu, który udało się dotąd zrobić 
zaledwie 32. Polaków. Po Chicago 
został Londyn i Boston. Zdaje się, że 
są to maratony, na które dostać się 
najtrudniej. No, ale muszę spróbować 
o nie powalczyć. Do mety pozostało 
już tak niewiele. Żal byłoby się teraz 
wycofać. 

ROZMAWIAŁ: KRZYSZTOF NOS,  
ZDJĘCIA: MAREK BOGDOŁ

Marek dzieli się swoimi przyżyciami na prowa-
dzonym przez siebie blogu drogadotokio.pl.

Potknięcie w walce o IV ligę Październik  
pod znakiem biegania

Akademicy zbyt mocni Świetny początek  
futsalistów FC 2016

Prawdziwy biegowy październik w Siemianowi-
cach Śląskich. Po X PKO Silesia Marathonie (7.10), 
Mistrzostwach Siemianowic Śląskich w sztafe-
towych biegach przełajowych szkół (9.10), XV 
Biegu Jesieni (13.10), w minioną sobotę (20.10) 
odbył si Siemianowicki Bieg dla Niepodległej, zor-
ganizowany przez Siemianowickie Stowrzyszenie 
„Amazonek”. Już w najbliższą sobotę (28.10) 
natomiast czwarta edycja „Nocnych Marków”, 
czyli imprezy biegowej z MK Team na Rzęsie! 

Piłkarze MKS Siemianowiczanki przegrali  
minioną sobotę (20.10) na własnym boisku, 
w dwunastej kolejce ZIna Klasy Okręgowej, 
z zespołem Orła Miedary 2:4 (1:2). Gole dla 
„Ciaciany” strzelili: Łukasz Mieszczak i Daniel 
Albrecht. Po tym spotkaniu, z 22 punktami 
na koncie, podopieczni Krzysztofa Szybielo-
ka zajmują piąte miejsce w ligowej tabeli z 6 
„oczkami” straty do lidera.

Udanie zainaugurowali rozgrywki futsalowej 
II  ligi zawodnicy Futsal Club 2016 Siemianowice 
Śląskie. Podopieczni Pawła Machury w pierw-
szym meczu pokonali na wyjeździe Kmicica 
Częstochowa (5:0), a w minioną niedzielę 
(21.10), na własnym parkiecie, do przerwy 
gromili beniaminka LKS Plon Błotnica Strze-
lecka 20:0. Na drugą połowę zdziesiątkowani 
rywale jednak nie wyszli i mecz zakończył się 
walkowerem dla siemianowiczan.

KRZYSZTOF NOS

Hokeiści na trawie HKS Siemianowiczanki ule-
gli w minioną niedzielę (21.10) drużynie AZS 
AWF Poznań 2:5 (0:4). Bramki dla HKS strzelili 
Maciej Grzesiuk i Wojciech Cholewa. Mimo 
porażki siemianowiczanie notują najlepszą 
rundę jesienną w I lidze od kilku sezonów - 
zdobyli już 9 punktów i plasują się w połowie 
tabeli polskiej ekstraklasy hokeja na trawie. 

S P O R T O W Y  F L E S Z



16 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie


