
GOSPODARKA
Z RATUSZA

KULTURA
SPORT

EDUKACJA

ZDROWIE
SPRAWY SPOŁECZNE

REKREACJA

EDUKACJA
Dotrzymaliśmy słowa - dla 
152 dzieci, którym  podczas 
naboru w kwietniu zabrakło 
miejsc - zostały one zapew-
nione w dodatkowym od-
dziale przedszkolnym przy SP 
16 oraz w Przedszkolu EJBISI 
przy ul. Olimpijskiej.  

Czytaj. str.3

SPRAWY SPOŁECZNE
Troska o zdrowie i życie sie-
mianowiczan jest dla mnie 
bezdyskusyjnym prioryte-
tem”-mówi prezydent Rafał 
Piech, który wystosował do 
Premier RP i Prezydenta RP 
apel o zmiany legislacyjne 
w ustawie antyodorowej. 

Czytaj. str. 4
PASJA
Prezentacja sprzętu używa-
nego przez zawodowych 
żołnierzy, strzelnice- w tym 
jedna multimedialna, pokaz 
mobilnego punktu granicz-
nego – to tylko niektóre spo-
śród atrakcji, jakie czekają na 
siemianowiczan 16 września 
podczas Pikniku Militarnego 
z Rosomakiem.

Czytaj str. 6

SPRAWY SPOŁECZNE
Za uzyskane w konkursie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej pienią-
dze do końca bieżącego roku 
powstanie w Jarzębinie Klub 
Seniora+ z opiekunem i reha-
bilitantem. 

Czytaj str. 7
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GOSPODARKA

Od kilku lat Siemianowice Śląskie stają się miastem coraz bardziej przyjaznym. Miastem 
przyjaznym swoim mieszkańcom, w którym po prostu dobrze się żyje, ale też i przedsiębior-
com. W końcu to oni sprawiają, że miasto może się rozwijać i bogacić. Przykładem jest m.in. 
rozbudowująca się firma Adient, która będzie poszukiwała ponad 250 nowych pracowników.

Czytaj więcej na stronie 8



MIEJSCE?
JAKIE TO
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Redaktor naczelny: 
Piotr Kochanek
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Pamiyntocie taki magnetofon szpulo-
wy ZK-120, abo ZK-140, kery boł taki 
wielki jak szuflotka s bifyja (kredensu) 
a ciynszki jak miech (worek) kartofli? 
Potym pokozał sie magnetofon kaseto-
wy MK-122 i kszik techniki na łowe casy 
MK-2500 Grundig, to boł magnetofon 
s radyjokym. Jusz niy cza boło łonczyć 
magnetofonu s radyjokym jakimś tam 
kablym, ino (tylko) szło nagrywać 
prosto na kaseta. Kożdy fto trefił fajny 
szlager (piosenkę) naciskoł dwa knefle 
(guziki) i jusz sie nagrywało, coby po-
tym, kej (kiedy) boł jakiś fajer (impreza) 
to puszczać. To boły casy, kej niy boło 
jeszce ślonskich szlagrof i suchało sie 
ino polskich. Ftedy moja familio erbła 
(dostała) miyszkanie w takim betonio-
ku podzielonym na klotki i tam psziłoł 
piyrszy grołspaket (paczka) s rajchu 
(Niemiec) w kerym boło pora takich 
kasetof ze niymieckimi szlagrami. Jes 
taki zwyczaj,kej ftoś dostanie miyszka-
nie,to cza loblywać s kamratami (kole-
gami) tyn fynsterbret (parapet) f tym 
nowym miyszkaniu a moj fater mioł 
tych kamratof f piguły to te fajrowanie 
tfało tyla casu, co jo jusz poradzioł sie 
tych niymieckich szlagrof na pamiynć 
naucyć, kere jim fater puszczoł. Niy 
powiym kamraty mu jich zowiścili i niy 

jedyn psziszoł sie je pszegrać. Jo ftedy 
niy poradzioł suchać tych śpiywek, bo 
wolołech inkszo zorta (rodzaj) muzyki. 
Teroski po kilkudziesiyńciu latach a do-
kładnie w zeszłym miesioncu widziołech 
f telewizji, kej żech blatrowoł po tych 
kanałach jak w jakimś amfiteatrze śpiy-
wali same take weselne śpiywki a ludzie 
klaskali, bawili sie gryfnie i mie tysz sie 
to podobało. Na drugi dziyń, ino kaj in-
dzi a u nos by sie pedziało, co to jes 
f krajinie latających scyzorykof, tysz 
gryfnie grali  i tysz mi sie to podobało 
i tak se myśla, co gusta mi sie zmiynioły. 
Wystympowała tam tako śpiywacka, 
kero pora lot do zatku brała udział f 
koncercie „Sabat Czarownic „ i do dzi-
sioj jes heksom (czarownicą), bo tak 
sama ło siebie pedziała. W Ghanie we 
wiosce Kukuło miyszko ponat stosz-
tyrdziści szczigof (czarownic), ino po 
co tak dalego szukać, kej u nos tysz je 
idzie znonść (znaleźć). Znom baba ze 
Szfecji tzn. ze Czeladzi, kero tysz godo, 
co jes heksom i co roku jeździ na sabat. F 
tym roku boł we czyrfcu na Łysej Górze 
a spotkało jich sie tam siedymnoście. 
Choć pieron wiy kim łona jes do końca, 
bo pora lot do zatku spotkołech jom 
we hipermarkecie f Czeladzi, kaj miała 
sfoj sztand (stoisko) łogrodzony for-

changami (zasłonami) i wyglonajonc 
jak wróżka, wróżyła ludziom ze kartof. 
Hehsy mogom być stare, abo mode, ino 
pamiyntejcie zawdy som pyskate i w 
gotce robiom kupa larma (zachowują 
się głośno), bo chcom zwrocić uwaga na 
siebie. Niy wejżom wom prosto w ślypia, 
bo som fałszywe i majom koziołki we 
ślypiach, besto sie niy chcom zdradzić. 
Nawet roscasu (kiedyś) jedna baba na 
mie chciała ciepnonć czary i mie zau-
roczyć, ino do dzisioj niy wiym, cy to 
boła heksa, cy szurniynto na dekel baba. 
Co prowda to prowda, boch dwa dni 
we haźlu pszesiedzioł, ino niy wiym, 
cy to boły czary, cy cułal (przypadel) 
bo możno zjodłech coś niy tak. Godom 
wom dejcie pozor na te heksy.

Tekst napisano fonetycznie
MIROSŁAW SEGET

GODOMY PO ŚLONSKU

HEKSA

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

Zwycięzcami konkursu "Jakie to miejsce"  
z "Głosu Miasta" z dnia 10.08.2017 r. byli:
1. Werner Kubela - Bytków 
2. Marian Skowron - Bańgów 
3. Aleksandra Kosmalska - Bytków 

Zdjęcie przedstawiało ulicę Zwycięstwa 
przed skrzyżowaniem ulic Krupanka z Wro-
cławską i sygnalizacją świetlną.

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
05.10.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Na terenie Siemianowic Śląskich świadczona jest nieodpłatna 
pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieod-
płatna pomoc prawna świadczona jest w 3 punktach:

l w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 
 17. Czynny w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 8 do 
 12, we wtorek i czwartek w godzinach od 14 do 18,
l w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Wyzwolenia  

 17. Czynny w poniedziałek w godzinach od 12 do 16, we  
 wtorek i środę w godzinach od 8 do 12, czwartek w godzinach

  od 11 do 15, oraz piątek w godzinach od 8.30 do 12.30,
l w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Pszczelnicza 
 10. Czynny w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 
 od 9.30 do 13.30, w środę i piątek w godzinach od 15 do 19. 
 - punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową 
 „Honeste Vivere”.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:
l młodzież do 26. roku życia,
l osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
l seniorzy po ukończeniu 65 lat,
l osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego 
 zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
 podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
l kombatanci,
l weterani,
l zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 
 żywiołową lub awarią techniczną,
l kobiety w ciąży.
Więcej informacji uzyskacie Państwo w Wydziale Polityki 

Społecznej pod numerem telefonu: (32) 7605389
 KRZYSZTOF KRATOFIL

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

500 PLUS NIE W RATUSZU

NIEZWYKŁY ŚWIAT MAKROFOTOGRAFII

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siemianowice Ślą-
skie informuje, że od 4 września (poniedziałek) wnioski w formie 
papierowej na świadczenia rodzinne, w tym na świadczenie 
wychowawcze "Rodzina 500 plus" będą przyjmowane wyłącznie 
w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105.

Godziny urzędowania placówki: poniedziałek: 7.00-17.00, 
wtorek-czwartek: 8.00 - 16.00, piątek: 8.00-14.00

Do 4 października w Galerii Otwartej MBP w Siemianowi-
cach Śląskich (al. Sportowców 3) można oglądać ekspozycję 
fotografii autorstwa Krzysztofa Adamczyka oraz Rafała Ryby. 
Wystawa „Niezwykły świat makrofotografii - Niewidzialne staje 
się widzialne” prezentuje zdjęcia tego, co nas otacza, ale czego 
może nie dostrzegamy gołym okiem.
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  Szanowni Państwo - Drodzy Mieszkańcy, 
informowałem już wielokrotnie o tym co no-
wego dzieje się w Mieście. Były to informacje 
o robotach drogowych (w tym roku w mie-
ście wymieniono prawie 8 km nawierzchni 
dróg), nowych parkingach, placach zabaw, 
remontach pustostanów i klatek schodowych, 
a nawet o 17 kilometrach tras rowerowych. 
Jednak w ostatnim czasie rozpoczęliśmy 
szereg nowych inwestycji, których realizacja 
kończy się jeszcze w tym roku. 

Otóż do końca października w całości 
wykonany zostanie Rynek Michałkowicki 
– który stanie się dla nas wszystkich kolej-
nym miejscem wypoczynku i relaksu oraz 
ozdobą całego Miasta. Trwa także renowacja 
ukochanego przez większość mieszkańców 
Pałacu Reibabenów, potocznie nazywanego 
Zameczkiem Michałkowickim. W tym roku 
zakończymy remont zewnętrznej części 
budynku, a już w przyszłym wyremontujemy 
go w środku tak, aby przywrócić dawny blask 
całemu Zameczkowi.

W najbliższym czasie zakończy się remont 
basenu w Zespole Szkół Sportowych, któ-
ry zaskoczy nie tylko nowością, czystością 
i większym wymiarem, ale także tym, że 
będzie dostępny za darmo dla wszystkich 
mieszkańców. Ponadto gruntownie remontu-
jemy zabytkową Pływalnię Miejską. Wreszcie 
Siemianowice będą miały nowoczesne, piękne 

i zadbane baseny dostępne dla całych rodzin. 
Już dziś wszystkich Państwa zapraszam do 
korzystania z tych pięknych obiektów.

Z dnia na dzień pięknieje też nasze centrum 
sportu i rekreacji w Pszczelniku i praktycznie 
codziennie pojawia się tam jakaś nowość. 
Można tam spotkać coraz więcej miesz-
kańców w każdymi wieku, a w ostatnich 
dniach została zakończona budowa jedynego 
w Siemianowicach boiska treningowego ze 
sztuczną trawą i oświetleniem. 

Jakiś czas temu na osiedlu Wróbla - Kor-
fantego powstał pumptrack, tor dla zdalnie 
sterowanych samochodzików, plac zabaw, 
a w pierwszych dniach września odebrali-
śmy skatepark. Tym sposobem na wcze-
śniej niezagospodarowanym, zarośniętym 
zielenią skwerku powstało miejsce zabaw 
dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie mu-
sicie wiedzieć, że to nie koniec, ponieważ 
w przyszłym roku dalej będziemy rozwijać 
ten teren. Na wszystkich użytkowników 
czekają nowości typu ścianka wspinaczko-
wa i oświetlenie całego terenu oraz wiele 
innych niespodzianek.

Drodzy Mieszkańcy, mając troje dzieci do-
skonale pamiętam jakim wyzwaniem było dla 
mnie i małżonki pogodzenie pracy zawodowej 
z opieką nad maluchami. Moje dzieci trochę 
podrosły ale ja dalej dostrzegam problemy 
innych rodzin, więc za jeden z moich prio-

rytetów uznałem pomóc młodym rodzicom. 
Ucieszycie się więc zapewne z wiadomości, 
że Miasto zapewniło miejsca w przedszko-
lach wszystkim zgłoszonym dzieciakom, 
a teraz rozpoczęliśmy działania związane 
z zapewnieniem opieki maluchom do lat 
trzech. Siemianowice w roku 2016 otrzymały 
nagrodę Miasta Przyjaznego Rodzinie, ale 
postanowiłem nie poprzestawać na tym 
sukcesie, a wręcz zwiększyć działania na 
rzecz wspierania rodzin. 

Pozyskaliśmy też kolejne pieniądze z Unii 
Europejskiej - tym razem na szeroko rozu-
mianą rewitalizację naszych parków. Prace 
rozpoczniemy od Parku Miejskiego, który 
w połączeniu z odrestaurowanym po wielu 
latach Pałacem Donnersmarcków będzie 
najpiękniejszym obiektem w całym woje-
wództwie. 

Szanowni Państwo chcę też podzielić się 
z Wami jedną z moich ostatnich decyzji. 
Mam dosyć ciągnącego się od ponad 10 
lat problemu związanego z jedyną uciąż-
liwą firmą śmieciową w naszym Mieście, 
która swoją działalnością nie pozwala 
najbliższemu otoczeniu otworzyć okien 
we własnych mieszkaniach. Jako Prezy-
dent Miasta mam tyle możliwości na ile 
pozwalają mi przepisy prawa. Decyduję 
o większości tego co nas otacza, jednak 
w zakresie uciążliwego zapachu gene-

rowanego przez zakłady przetwarzania 
odpadów niewiele mogę zrobić, ponieważ 
ciągle nie ma przepisów, które pozwoliłyby 
np. zakazać działalności firmom generu-
jącym tak straszny fetor.

Jako odpowiedzialny gospodarz Miasta, ale 
też jego mieszkaniec nie mogę być biernym, 
skierowałem więc apel do Prezydenta RP 
i do Premier RP o przyspieszenie i wsparcie 
prac nad prawnym uregulowaniem problemu 
uciążliwości zapachowych w miastach m.in. 
o uchwalenie tzw. ustawy antyodorowej. 
Przekonałem do poparcia apelu innych Pre-
zydentów, ale na tym nie poprzestanę. Zrobię 
wszystko co w mojej mocy aby ten wieloletni, 
trudny problem rozwiązać. 

 RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Z RATUSZA

ZAUFANIE PRZEZ SŁOWNOŚĆ

DOTRZYMALIŚMY SŁOWA! 
WSZYSTKIE DZIECI POSZŁY DO PRZEDSZKOLA
Od 1 września tego roku każdy 3-latek (i starszy) 
ma mieć zagwarantowane miejsce w publicznym 
przedszkolu. Ustawowa rewolucja w edukacji sprawiła, 
że w Siemianowicach Śląskich "na chwilę" zabrakło 
miejsca dla 152 przedszkolaków. Prezydent miasta 
Rafał Piech zapowiedział, że nie zostawi rodziców 
bez pomocy.

 - Bez zbędnej zwłoki, bo już 23 sierpnia zakończyliśmy 
procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego, którego celem było wyłonienie dodatkowej pla-
cówki, realizującej wychowanie przedszkolne dla dzieci, które 
w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli nie znalazły 
tam miejsca - mówi Anna Sobieraj, naczelnik Wydziału Edukacji 
siemianowickiego magistratu.

 Było to konieczne, ponieważ wielu rodziców wyrażało ży-
czenie, by ich pociechy rozwijały się również w grupie pod 
fachowym, pedagogicznym okiem.

Reakcja po stronie urzędu na te i podobne obawy rodzi-
ców była natychmiastowa. Po rozważeniu możliwych wa-
riantów rozwiązania tej sytuacji, już podczas majowej sesji  
Rady Miasta (przypomnijmy: rekrutacja zakończyła się 28 
kwietnia) podjęta została uchwała w sprawie regulaminu 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publiczne-
go z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów 
wyboru ofert. Po przeanalizowaniu przez powołaną komisję 
dwóch otrzymanych ofert pod kątem formalnym oraz me-
rytorycznym, a także po wizycie w dwóch przedszkolach 
- konkurs rozstrzygnięto. Podmiotem, któremu zlecono 
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przed-
szkolnego jest Fundacja EJBISI z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Pocztowej 16. Pod jej skrzydłami od 4 września funkcjo-
nuje Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi 
i Specjalnymi przy ulicy Olimpijskiej 3. Ponadto uruchomiono 
dodatkowy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej  
nr 16 w dzielnicy Bańgów.

- Te dwie lokalizacje w pełni zaspokoją potrzeby związane 
z zapewnieniem wszystkim chętnym możliwość realizowania 
wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018” 
– mówi Anna Sobieraj. -Tym samym rodzice, których dzieci 
nie dostały się do żadnego przedszkola na etapie rekrutacji, 
otrzymali możliwość wyboru miejsca, w którym ich dziecko 
w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 zostanie objęte wycho-
waniem przedszkolnym - dodaje naczelnik Wydziału Edukacji. 

Reasumując: od września w Siemianowicach Śląskich 
funkcjonuje dodatkowe przedszkole niepubliczne, które 
uzupełnia dotychczasową ofertę przedszkoli publicznych 
i niepublicznych. Zwiększyła się też o jeden liczba oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej 
nr 16 (Bańgów).

- Tym samym rodzice powinni udać się z otrzymanym 
pismem do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkol-
nego celem dopełnienia formalności – dodaje Anna Sobieraj.

MONIKA GAWROŃSKA

EDUKACJA



Czyste i świeże powietrze to nie tylko wyzwanie glo-
balne współczesnego świata, to także codzienna walka 
urzędników i mieszkańców o spełnianie przez operatorów 
śmieciowych prawa i szanowania głosów dezaprobaty 
wobec uciążliwości odorowych, których do dzisiaj nie 
reguluje żadna ustawa. Siemianowice Śląskie, podobnie 
jak niemal każde miasto w Polsce, ma swoje własne wy-
zwania w tej dziedzinie życia. Gdzie leży problem i jak 
mieszkańcy z urzędnikami sobie z nim radzą?

 Najpierw przez lata ciągnęło się wygaszanie wysypiska 
śmieci leżącego przy ulicy Zwycięstwa. Na temat uciążliwości 
odorowych generowanych przez właścicieli na przestrzeni 
lat można by wydać osobny numer Głosu Miasta. Szczę-
śliwie dla nas wszystkich zakończyło się tym, że wysypisko 
zostało profesjonalnie i z poszanowaniem prawa zamknięte. 
Na terenie miasta pozostało jeszcze drugie – całe szczęście 
jedyne – przedsiębiorstwo, które za zgodą wydaną 13 lat temu 
prowadzi swoją działalność na terenie Siemianowic Śląskich na 
granicy z Katowicami. Firma ta przyjmuje i przetwarza m.in. 
odpady komunalne, czyli takie, które najczęściej śmierdzą. 
Codzienna rzeczywistość mieszkańców żyjących na osiedlach 
okalających firmę pokazuje, że uciążliwości pojawiają się 
niemal od początku działalności a ostatnio coraz częściej. 

Brak ustawy nie zniechęca do działania

Niestety w naszym kraju przepisy dotyczące uciążliwości odoro-
wych  nadal są w próżni, co praktycznie związuje ręce urzędnikom, 
którzy nie mają instrumentów prawnych, aby podjąć stosowne 
i natychmiastowe działania mogące ukrócić funkcjonowanie 
generujących smród przedsiębiorstw. - W związku z tym, że 
w polskim prawie śmieciowym jest dosłownie „śmierdząca dziura” 
postanowiłem wystosować apel do Pani Premier oraz Prezydenta 
RP, by przyśpieszyć prace nad ustawą - mówi prezydent mia-
sta Rafał Piech. Dalej tłumaczy, że uchwalenie solidnej ustawy 
pozwoliłoby nowocześnie zarządzać odpadami oraz skutecznie 
i szybko karać tych, którzy chcąc się szybko wzbogacić zatruwają 
odorem codzienne życie mieszkańców gmin. W swoim Apelu 
zawarł także propozycje konkretnych rozwiązań, które mogłyby 
poprawić istniejący stan rzeczy (patrz ramka ponizej).

Brak ustawy to nie powód do siedzenie z założonymi rękoma. 
W ślad za tym, powołany przez prezydenta Piecha, specjalny zespół 
przygotowuje odezwę do śląskich posłów i senatorów, aby wsparli 
działania przyspieszające prace legislacyjne nad ustawą antyodo-
rową w parlamencie. Swoją pomoc zadeklarował także prezydent 
Katowic – Marcin Krupa, który również chce rozwiązać ten problem 
raz na zawsze. Wszak firma generująca uciążliwe zapachy znajduje 
się właśnie na granicy Siemianowic Śląskich z Katowicami.

Zabezpieczenie na przyszłość

Kolejnym krokiem podjętym przez zespół nadzorowany 
przeze mnie jest wprowadzenie zapisów we wszystkich ob-
szarach ujętych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, które wykluczają możliwość powstania 
nowych zakładów gromadzących, składujących, czy też 
przetwarzających odpady – mówi Rafał Piech. 

To zabezpieczenie na przyszłość. A co z terenami, na któ-
rych już takie przedsiębiorstwa działają? Otóż od marca br. 
trwa w mieście procedura zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Srokowiec, mająca uniemożliwić 
dalszy rozwój i poszerzanie działalności dla zakładów prze-
twórstwa odpadów tam funkcjonujących, a także zapewnić, 
że na tym terenie firma powodująca podobne uciążliwości nie 
będzie mogła uruchomić w przyszłości swojej działalności. 

PIOTR KOCHANEK

4 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie
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WALKA O ŚWIEŻE POWIETRZE TRWA

Propozycja 1:  Usunięcie z aktualnie funkcjonujących prze-
pisów ustawy o odpadach, zapisu pozwalającego na sprzedaż 
odpadów, tj. pozbycie się pośredników w obrocie odpadami, 
który to zapis pozwoli na kontrolę przemieszczania odpadów 
od ich wytwórców do przedsiębiorstw zajmujących się ich 
zagospodarowywaniem. Obecne zapisy przyczyniają się 
do powstawania skomplikowanych operacji logistycznych 
(zarówno w sensie organizacyjnym, jak i technicznym), 
w których nadużycia oraz nielegalne pozbywanie się odpa-
dów tworzących dzikie wysypiska śmieci są z praktycznego 
punktu nie do wykrycia.

Propozycja 2: Wprowadzenie centralnej, elektronicznej 
bazy danych on-line, w której posiadacze odpadów będą 
prowadzili elektroniczne karty ewidencji odpadów oraz 
elektroniczne karty przekazania odpadów – analogicznie 

do funkcjonującego od niedawna systemu monitorowania 
drogowego przewozu towarów (PUESC).

Propozycja 3: Wprowadzenie zapisów, w wyniku których możliwe 
będzie przeprowadzanie natychmiastowej i nie zapowiadanej 
kontroli w przedsiębiorstwach w zakresie występowania uciąż-
liwych zapachów oraz nakładanie i egzekwowanie dotkliwych 
sankcji w przypadku stwierdzenia uciążliwości zapachowych.

Propozycja 4: Wprowadzenie uproszczonej kategoryzacji 
przedsiębiorstw ze względu na możliwość występowania uciąż-
liwości (możliwość wystąpienia słabej uciążliwości - monitoring 
standardowy, możliwość wystąpienia znacznej uciążliwości - 
monitoring specjalny o wzmożonej częstotliwości).

Propozycja 5: Wprowadzenie uproszczonej procedury na 
wydanie decyzji wstrzymującej pracę instalacji technicz-
nych powodujących uciążliwości (zwłaszcza emisyjne), 

wydawane na poziomie gminy, do czasu wdrożenia działań 
skutkujących ograniczeniem lub wyeliminowaniem wystę-
powania uciążliwości. 

Propozycja 6: Centralny rejestr internetowy monitorujący 
aktualne pozwolenie/zakaz dla danej firmy do przyjmowania 
nowych frakcji odpadów. 

Propozycja 7: Wprowadzenie prostych proce-
dur egzekucyjnych w zakresie łamania przepisów  
z dziedziny ochrony środowiska – aktualne procedury są bardzo 
skomplikowane i praktycznie nieskuteczne,

Propozycja 8: Wprowadzenie jednolitych procedur z zakresu 
kontroli w przedsiębiorstwach korzystających z zasobów śro-
dowiskowych oraz powołanie powiatowych inspekcji ochrony 
środowiska, które skupiłyby się tylko na prowadzeniu kontroli 
przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.

PROPOZYCJE ZMIAN LEGISLACYJNYCH DO USTAWY ANTYODOROWEJ

- Nasza działalność to gromadzenie i selekcja, a nie 
przetwarzanie odpadów. Tym samym nie ma możliwości 
byśmy byli uciążliwi - mówi Agnieszka Góras z Eco Teamu. 

Michałkowice pod wpływem sąsiadów
Kilka dni po pożarze ogromnej frakcji odpadów gumo-

wych i plastkowych przy ulicy Konopnickiej, mieszkańcy 
Michałkowic rozpoczęli w internecie dyskusję, czy uciążliwe 
zapachy dochodzą aż z Hugo, czy może biorą się z firm 
recyklingowych zlokalizowanych na Fabudzie. Niestety 
w przypadku Michałkowic sprawa jest bardziej skompli-
kowana gdyż nieprzyjemny zapach pojawiające się chwi-
lowo o poranku lub wieczorami nie dochodzi ani z firm 
segregujących makulaturę, ani z firm zbierających metale 
kolorowe ani nawet z nowo otwartej firmy przy hali Makron 
zbierającej i odsprzedającej zużyte oleje silnikowe, tonery, 
kartridże czy urządzenia biurowe. Odór „zawdzięczamy” 
sąsiadom, czyli firmie z Chorzowa, która zlokalizowała swój 
punkt przetwarzania odpadów komunalnych w zachodniej 
części gminy, niedaleko granicy z Siemianowicami Śląskimi. 
W takiej sytuacji również mogłaby pomóc ustawa, o którą 
zabiegają władze samorządowe naszego miasta szukając 
sojuszników wśród parlamentarzystów z naszego regionu. 
To na ile ten temat okaże się ważny dla posłów i senatorów 
okaże się wkrótce, do tego czasu urzędnicy działają na 
rzecz poprawy jakości powietrza wykorzystując dostępne 
narzędzia formalne celem wymuszenia właściwego prowa-
dzenia działalności, która w oparciu o obowiązujące prawo 
nie będzie uprzykrzała życia i zdrowia mieszkańcom miasta.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Zamykając ten numer Głosu Miasta dotarła do nas 

oficjalna odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
która poinformował, że sprawa została przekazana do 
Ministerstwa Ochrony Środowiska. O dalszym postępie 
poinformujemy Państwa na łamach naszej gazety. 

Z inicjatywy Prezydenta Miasta został uruchomiony adres 
internetowy ekoalarm@um.siemianowice.pl, na który można 
zgłaszać wszelkie niepokojące Państwa problemy związane 
z odpadami i uciążliwościami odorowymi w danym dniu.



- Myślę, że do końca roku Pły-
walnia Miejska w Siemianowi-
cach Śląskich będzie otwarta 
- mówi Aleksandra Lipko-Fir-
lus, kierownik obiektu.

 Remont zabytkowej (oddanej 
do użytku w 1908 r.) Miejskiej 
Pływalni rozpoczął się 5 wrze-
śnia ubiegłego roku. Bezpośred-
nią przyczyną, która zaważyła 
na decyzji zamknięcia basenu 
była awaria jego niecki - na tyle 
poważna, że zagrażała bezpie-
czeństwu jego użytkowników. 
Kwestie proceduralne zostały 
pozytywnie załatwione.

- Obecnie jesteśmy na za-
awansowanym etapie: ściągnę-
liśmy całą starą folię, skuliśmy 

kafelki na plaży i ścianach basenu, 
niebawem będziemy regenerować 
świetlik basenu, którego wierne 
odwzorowanie jest wymuszone 
decyzją Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków - mówi Alek-
sandra Lipko-Firlus. 

Chcemy uspokoić mieszkańców 
Siemianowic Śląskich - bowiem 
pojawiają się pytania czy Miejska 
Pływalnia będzie nadal funkcjo-
nowała? - Owszem, pragnę tylko 
prosić wszystkich zainteresowa-
nych o cierpliwość. Nadal bez 
przeszkód działa siłownia i sau-
na, zaś do końca roku oddamy do 
użytku odnowioną pływalnie wraz 
z szatniami, które również odna-
wiamy - mówi kierownik basenu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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REKREACJA

l  Po wakacjach baseny Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji czeka przerwa 
techniczna wraz z niezbędną konserwacją 
i drobnymi naprawami. Z tego powodu 
basen i sauna w "Michale" będą od 1.09 
do 17.09 nieczynne. 

l Na "Pszczelniku", jak co roku, wraz 
z końcówką lata basen jest wyłączany 
z użytku. Ponowne będzie można z niego 
korzystać na początku przyszłorocznych 
wakacji aż do końca sierpnia.

l Basen w Zespole Szkół Sportowych. 
5 grudnia br. jest przewidziane zgłosze-
nie inwestycji do odbioru. Po spełnieniu 
wszelkich wymogów formalnych, z base-
nu będzie można korzystać z początkiem 
przyszłego roku.

Od czerwca, na terenie naszego miasta, 
"pełną parą"działa nowy Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). 

 Jest to miejsce w którym mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich bezproblemowo i bez-
piecznie pozbędą się tych rzeczy, których 
już nie potrzebują. 

Obiekt jest podzielony na 7 sektorów, 
mianowicie:

ODPADY DROBNE – strefa przeznaczona 
na odpady takie jak ubrania, kartony, gaze-
ty, drobne metale, twarde plastiki, odpady 
szklane, aluminiowe itp.,

ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZ-
NE – miejsce składowanie zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego drobnej 
i średniej wielkości, żarówki, świetlówki itp.,

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – miejsce 
dostosowane do oddania odpadów o dużych 
rozmiarach takich jak złom, opony, styropian, 
odpady meblowe nie nadające się do dalszego 
użytkowania, 

ODPADY NIEBEZPIECZNE - miejsce na 
obiekcie mające spełniać funkcję dotych-
czas pełniona przez  Miejski Punkt Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych,

ODPADY BUDOWLANE - strefa przezna-
czona na odpady remontowo-budowlane, 

min. gruz (w ilości określonej regulaminem 
obowiązującym na terenie Miasta),

STREFA BIO - strefa działająca sezonowo 
przeznaczona na odpady zielone, głównie 
trawa, liście, gałęzie itp.,

„GRACIARNIA” - miejsce na obiekcie prze-
znaczone do składowania odpadów wiel-
ko i średnio gabarytowych – meblowych, 
nadających się do dalszego użytkowania. 
„Graciarnia” to miejsce do którego nie tylko 
można przynieść niepotrzebne meble ale 
również zabrać coś dla siebie. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych znajduje się w Michał-
kowicach, w rejonie ul. Wyzwolenia (za 

firmą Labor). Celem ułatwienia dojazdu, 
wkrótce będą postawione drogowskazy 
informacyjne. 

Więcej informacji na temat PSZOK-a moż-
na zaczerpnąć osobiście w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej, ul. Michałkowicka 105, pok. 
8-9, telefonicznie pod numerem telefonu: 
(32) 760 54 93 /94 / 27/ 54 lub mailowo 
pod adresem: ir-go@um.siemianowice.pl 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
mieszkańców do korzystania z PSZOK-a! 
Punkt jest czynny od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 6.00-18.00 oraz w soboty 
w godzinach 7.00-15.00.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

GOSPODARKA

KORZYSTAJ Z PSZOK-A

NOWE BOISKO W PARKU PSZCZELNIK
Środowisko piłkarskie w Siemianowicach Śląskich wzbogaciło się o  nowy obiekt, pozwala-

jący trenować i rozgrywać mecze ligowe bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne.   
Na dawnym boisku do hokeja na trawie w Parku Pszczelnik, dzięki staraniom Prezydenta 

Miasta Rafała Piecha, powstało boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej. Jest to obiekt 
o powierzchni całkowitej 7260 m2 (66mx110m), pozwalający rozgrywać mecze ligowe dru-
żyn młodzieżowych, jak i seniorskich. Dzięki możliwości ustawiania dodatkowych bramek na 
połówkach boiska, możliwe jest również organizowanie różnego rodzaju turniejów. Atutem 
boiska jest oświetlenie umożliwiające prowadzenie zajęć do późnych godzin wieczornych.

14 września (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste otwarcie boiska. Z tej okazji 
zostanie rozegrany mecz piłki nożnej siemianowickich oldbojów. 

WIESŁAW STRĘK

- Mimo, że niecka pływalni obecnie nie przypomina tej, którą znają 
nasi mieszkańcy, to już niebawem znowu wypełnimy ją wodą - mówi 
Aleksandra Lipko-Firlus.
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KULTURA

MILITARNIE 
 W PARKU TRADYCJI
W sobotę, 16 września, w godzinach 
15.00-19.00 przy SCK Parku Tradycji trwać 
będzie kolejny Piknik Militarny z Rosoma-
kiem. Jak zapowiada Andrzej Ostrowski, 
założyciel i dowódca w Teamie Cicho Sza 
— grupy miłośników militariów, szykuje 
się ciekawy program podczas tegorocz-
nej imprezy.

Zaplanowano wiele atrakcji dla dzie-
ci i dorosłych. Oprócz transporterów 
opancerzonych Rosomak, wyekspono-
wane będą prywatne pojazdy wojskowe. 
Bezpośrednio od właścicieli dowiemy 
się czegoś więcej o pojeździe Honker, 
Gaz 69, Uaz, Luaz, Ził czy też Landrover 
Defender. Będzie można także zasiąść 
za sterami pojazdu.
Jedną z ciekawszych atrakcji będzie 
strzelnica, na której sprawdzimy naszą 
celność, przygotowana przez fundację 
„Taktyczna Akademia Kultury. Również 
Śląski Klub Strzelecki „Alfa” przygoto-
wał strzelnicę multimedialną. Dzięki 
obecności WKU z Chorzowa będzie 
okazja zaczerpnąć informacji,  jakie 
możliwości daje służba wojskowa.Na-
tomiast 5. Pułk Chemiczny z Tarnow-
skich Gór zaprezentuje sprzęt i pojazdy 
używane przez zawodowych żołnierzy, 
a Straż Graniczna zademonstruje swój 
pojazd, tzw. mobilny punkt graniczny 
oraz broń, której używa na co dzień. 

Dla dzieci i młodzieży przygotowane 
zostaną liczne konkursy z nagrodami, 
będą militarne animacje, gry i zabawy. 
Wydawnictwo Warbook przygotowało 20 

ciekawych książek o tematyce wojennej. 
Firma MMJ dostawca Internetu poczę-
stuje Was watą cukrową i popcornem. 
Nie zabraknie policjantów z Komendy 

Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, 
którzy zaprezentują wozy policyj-
ne oraz wyposażenie prewencji. Ser-
decznie zapraszamy. SZYMON DUCZEK

SPORT



Zostań SuperW SZLACHETNEJ PACZKI lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH!

Zdobądź cenione kompetencje społeczno biznesowe, wartościowe kontakty i miej wpływ 
na otoczenie. Wspólnie z drużyną Paczki i Akademii wydobywaj z ludzi, to co najpiękniejsze! 

Jako SuperW:

Będziesz współtworzył zespół wolontariuszy Paczki i Akademii.  
W Paczce dotrzesz do najbardziej potrzebujących rodzin i połączysz ich z darczyńcami,  

którzy pragną im mądrze pomóc. W Akademii  staniesz się mentorem dla wybranego dziecka, 
które nie odnajduje się w szkolnej rzeczywistości. Przeprowadzisz go od porażki w szkole, do 

sukcesu w życiu!  Jako SuperW Paczki razem z Liderem i innymi SuperW zorganizujesz 
Finał SZLACHETNEJ PACZKI. 

W Akademii zaangażujesz się w serie ciekawych eventów organizowanych dla naszych 
podopiecznych. 

Co zyskasz? 

l Rozwój osobisty i cenione kompetencje, które sprawią, że będziesz atrakcyjnym 
 kandydatem dla każdego pracodawcy. 
l Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli kluczowe składniki każdego sukcesu. 
l Wpływ na otoczenie.
l Sieć kontaktów biznesowych, artystów, urzędników, lokalnych biznesmenów. 
l Narzędzia i zasady mądrej pomocy, które uczynią Cię liderem w życiu społecznym!

  Zgłoś się, jeżeli :

Lubisz ludzi. Masz motywację do rozwoju. Potrafisz współpracować z innymi.
Masz skończone 18 lat.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ -> www.superw.pl
*Kolejność zgłoszeń ma znaczenie. Na zgłoszenia czekamy do końca września 2017. 

We wdrażanej w naszym mieście polityce społecznej 
bardzo mocno obecne są działania skierowane do naj-
starszej grupy mieszkańców. Co ważne, przedsięwzięcia 
te stanowią elementy spójnej całości, programu kon-
struowanego w oparciu o przeprowadzoną wcześniej  
rzetelną i szczegółową analizę naukową. Najnowszą 
inicjatywą wpisującą się w ów program będzie utwo-
rzenie Klubu Senior +.

 Siemianowice Śląskie pozyskały na ten cel 120 tys. zł 
z konkursu w ramach Programu wieloletniego „Senior+” 
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej.

Program jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób 
w wieku 60+. W Klubie „Senior+” będzie można spędzić co 
najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znaj-
dą się w nim pomieszczenia, m.in. do wspólnych spotkań, 
gotowania, ćwiczeń i relaksu, a nad korzystającymi z klubu 
seniorami czuwać będą opiekun i rehabilitant.

- Na lokalizację klubu wybrana została „Jarzębina”, ponie-
waż znajduje się ona w rejonie zamieszkałym przez znaczną 
grupę seniorów, a poza tym ośrodek ten od lat jest ulubio-

nym miejscem spotkań starszych osób na licznych, czę-
sto organizowanych z myślą o nich imprezach. Jest także 
siedzibą Śląskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Osób 

Niepełnosprawnych i Klubu Seniora Złota Jesień, miejscem 
spotkań Związku Górnośląskiego – mówi pilotująca projekt 
Beata Łuczak - Klub Seniora ma dać osobom starszym 
możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania za-
interesowań, wymiany doświadczeń, a także rozwijania 
wolontariatu. Nie jest tajemnicą, że wśród seniorów 
są osoby aktywne, mające duży potencjał, ale są też 
niesamodzielni i niepełnosprawni. Klub Seniora, będąc 
więc z jednej strony miejscem aktywności najstarszych 
mieszkańców, z drugiej ma spełniać funkcję pomocową 
dla seniorów, którym potrzebne jest wsparcie.

Przystosowanie mieszczących się na parterze 7 pomiesz-
czeń (o łącznej powierzchni 170 m kw.) dla potrzeb Klubu 
Seniora rozpocznie się w październiku br. W nich urządzona 
zostanie część klubowa z komputerami, sprzętem RTV 
i stolikami, pokój do zajęć rehabilitacji ruchowej, wyposażona 
w sprzęt i naczynia kuchnia, toalety oraz zaplecze technicz-
ne. Oddanie do użytku przewidziano na połowę grudnia br.

- Na razie planujemy przyjąć 20 uczestników zajęć, jednak 
w miarę potrzeb liczba ta może ulec zwiększeniu – dodaje 
B. Łuczak

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Jeszcze w tym roku Klub Seniora w "Jarzębinie" 
otworzy swoje podwoje.

120 TYS. ZŁ NA KLUB SENIORA
SPRAWY SPOŁECZNE

 Historia Laurahutte, Hugo... życia i pracy 
bez Ciebie?

To niepodobne!!!
Masz pamiątki? Zdjęcia? Plany, rysunki, 

przedmioty z tamtych lat?
A może rysunki, piosenki, teksty upamięt-

niające te miejsca? Życie i pracę?
Podziel się informacją o tych pamiątkach, 

udostępnij na wystawę, o której przeczytałeś  
w sierpniowym numerze „Głosu Miasta” 
w artykule: „Wystawa pamiątek po byłej hu-
cie”.

 Zapraszamy do kontaktu: Krąg Pokoleń 
– Ośrodek Aktywności Mieszkańców „Lau-
rahutte”, ul. Sobieskiego 2, tel. 514361775 lub 
codziennie od 16.00 do 19.00.

Zapraszamy!
W ramach cyklu „Odszukajmy się po latach” 

prezentujemy kolejne zdjęcie pracowników 
jednego z wydziałów huty z przełomu lat 
60/70.

Osoby, które się na tym zdjęciu odnajdą, 
będą honorowymi gośćmi wystawy.

JANUSZ FIRLA

OCALMY 
OD ZAPOMNIENIA

HISTORIA
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Dla wielu inwestorów, nie tylko z naszego najbliższego 
otoczenia, ale też i z kraju czy z zagranicy nasze miasto 
stało się siedzibą prowadzonej przez nich działalności. 
Prowadzona przez władze Siemianowic Śląskich polityka 
przyjazna przedsiębiorcom przynosi profity w postaci 
kolejnych powstających tu zakładów. 

 Jesteśmy przede wszystkim doceniani za to, że szanu-
jemy ich czas, maksymalnie skracając czas wydawanych 
decyzji i pozwoleń na rozpoczęcie u nas działalności, ale 
także za to, że skutecznie wspieramy proces rekrutacji 
nowych pracowników. Bo nowe firmy to, oprócz kolejnych 
wpływów do miejskiej kasy, także nowe miejsca pracy dla 
naszych mieszkańców.

Jednym z przykładów jest firma Adient - globalny lider pro-
dukcji siedzeń dla przemysłu motoryzacyjnego, która wiosną 
rozpoczęła budowę drugiego zakładu produkcyjnego właśnie 
w Siemianowicach Śląskich. Nowy zakład będzie produkował 
wysokiej jakości komponenty metalowe do siedzeń samocho-
dowych i powinien uruchomić produkcję już w połowie marca 
2018 r. zatrudniając przy tym ponad 250 nowych pracowników.

Poszerzenie załogi planuje także firma Brand Springs, która 
rozpoczęła drugi etap rekrutacji. Na nowych pracowników 
czeka tam jeszcze około 20 miejsc pracy. Przypomnijmy, że 
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnienie 
tam znalazło do tej pory 60 siemianowiczan.

Doskonałe warunki do prowadzenia biznesu w Siemiano-
wicach Śląskich potwierdza fakt, że do Siemianowickiego 
Parku Biznesu wprowadzają się ciągle nowe firmy. Tylko 
w tym roku działki na tym terenie zakupiło czterech nowych 
inwestorów. Od grudnia 2015 r. zawarto tam umowy m.in. 
z firmą wykonującą hale i nawierzchnie sportowe, działa-
jącą w branży transportowej firmą Respector, działającą 

w przemyśle szklarskim firmą Fenco, a także z francuską 
firmą handlową, która zbuduje tu obiekt magazynowy. 
Warto przypomnieć, że na terenie Siemianowickiego Parku 
Biznesu działają już takie przedsiębiorstwa, jak wspomniany 
wcześniej Brand Springs, firma Czakram (samochodowe 
instalacje gazowe) oraz jeden z liderów branży oświetle-
niowej – firma Kanlux. 

ADRIAN MERTA
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Ilość zarejestrowanych 
pracodawców współpracujących 
z Powiatowym Urzędem Pracy
w Siemianowicach Śląskich

od 2014 roku systematycznie rośnie 
liczba miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej

2014
5243

5501

5717

2015

2016

19492014 2016 2104

NOWE FIRMY 
TO NOWE MIEJSCA PRACY

GOSPODARKA

Przedsiębiorcy inwestujący w naszym mieście mogą 
liczyć na fachową pomoc ze strony Powiatowego 
Urzędu Pracy. Obie strony mają w tej współpracy 
wspólny cel.
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W związku z budową nowego zakładu produkcyjnego Adient 
Seating Poland Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich oraz 
wzrostem wolumenów produkcyjnych w obecnym zakładzie, 
poszukujemy osoby na następujące stanowiska
- Operator Produkcji – 150 -200 osób
- Operator Produkcji – Spawacz – 30 osób
- Operator Pras – 30 osób
- Ślusarz Narzędziowy – 15 osób
- Wydawca Magazynowy/ Wózkowy – 10 osób
Oraz Inżynierów Procesu, Inżynierów Jakości, Techników 
Procesu, Techników Jakości, Elektryków i Automatyków

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres:
Adient Seating Poland Sp. z o.o. 
ul. Krupanka 93,
41-100 Siemianowice Śląskie
bądź e-mailem: rekrutacja_siemianowice@adient.com
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BEZPŁATNE WIADOMOŚCI
BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO!

0 ZŁ
INFO 

Z MIASTA 
ZA

KOSZT JEDNORAZOWEJ AKTYWACJI ZGODNY 
Z TARYFIKATOREM TWOJEGO OPERATORA

Można powiedzieć, że sezon kajakowy 
w Siemianowicach Śląskich dobiegł końca.  
Zaledwie rok temu odbył się pierwszy 
spływ Brynicą i tak ten pomysł prezy-
denta Rafała Piecha przypadł do gustu 
mieszkańcom, że w tym roku na naszej 
rzece odbyły się aż trzy kajakowe im-
prezy. A co szczególnie  ważne, jedna 
z nich miała rangę ogólnokrajową, gdyż 
inicjatywa siemianowicka zainteresowała 
Polski Związek Kajakowy, który wpisał 
w kalendarz swoich corocznych wydarzeń 
spływ Brynicą, zwiększając jego zasięg 
–start spływu znajdował się w Piekarach 
Śląskich, meta- w naszym mieście.

 Jak już wcześniej odnotowaliśmy, pierwsza 
z imprez odbyła się 19 sierpnia br, po czym 
26 sierpnia nastąpił wspomniany spływ or-
ganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie 
Kajakowe Wiking z Gliwic oraz UM Siemia-
nowice Śląskie i UM Piekary  Śląskie, nazwany 
„Szlakiem historii granic”. Wzięło w nim udział 
około 50 uczestników. Przeważali mieszkańcy 
naszego województwa, ale przybyli i amato-
rzy kajakowego spływu  nawet z Warszawy. 
Bywalcy takich wodnych imprez podkreślali 
wyjątkowość naszego spływu, który odbywa się 
w odróżnieniu od innych, na terenie miast, a nie 

poza ich obszarami. Przy tym, jak zaznaczali 
z satysfakcją, wcale nie cierpi na tym uroda 
mijanych krajobrazów, które urzekają pięknem 
natury. Wśród  uczestników spływu znaleźli się 
harcerze z Katowic oraz wiceprezydent Kato-
wic Waldemar Bojarun. Wydarzenie zwieńczył 
poczęstunek oraz pokazy survivalu.

W ostatni weekend ponownie na Brynicy 
pojawiły się kolorowe kajaki, rozjaśniając 

ponurą aurę, która przecież nie zniechęciła, 
licznie przybyłych, żądnych przygód uczest-
ników. Artur Kledzik, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska, przedstawiciel orga-
nizatora spływu- siemianowickiego Urzędu 
Miasta , nie krył satysfakcji z odbieranych od 
kajakarzy, samych bardzo pozytywnych opinii.

„Wodniacka akcja została przygoto-
wana przez organizatorów bezbłędnie. 

Było wszystko: oznaczone miejsce zbiórki, 
dowóz na miejsce spływu, ściśle wyzna-
czona trasa z bezpiecznym miejscem 
startu i tymczasową przystanią końco-
wą. Nad wszystkim czuwał komandor 
spływu. Uczestnicy zostali przeszkoleni 
i zaopatrzeni w kapoki.Prawdziwą nie-
spodzianką było zakończenie spływu. Na 
wodniaków czekała dogodna przystań, 
a w opuszczaniu kajaków pomagali pa-
nowie w woderach, którzy stojąc po pas 
w wodzie ubezpieczali wysiadających na 
brzeg. Każdy z kajakarzy wchodząc na 
brzeg dźwiękiem żeglarskiego dzwonu 
oznajmiał ukończenie spływu. W polowej 
wiosce kajakowej (z zadaszeniem, ławkami, 
stołami, toaletą) na uczestników czekał 
ciepły posiłek – pieczone kiełbaski i żurek. 
Były też ciastka, napoje i prawdziwa atrak-
cja – pokaz technik survivalowych”- tak 
podsumowali prekursorzy spływów Brynicą, 
ekolodzy z LO im. J. Matejki, którzy wzięli 
także udział w sobotnim spływie.

We wszystkich trzech siemianowickich 
spływach wzięło udział około 200 uczestni-
ków.W przyszłym roku, bogatsi w doświad-
czenia, organizatorzy spodziewają się jeszcze 
większej frekwencji.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

REKREACJA

JAK NA KAJAKI TO DO SIEMIANOWIC
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UWAGA!
Pożar przy terenie 
chorzowskich "Azotów" 
mógł skazić powietrze. 

Pierwsi o takiej sytuacji 
dowiedzą się mieszkańcy 
którzy zapiszą się na listę 
wysyłkową SMS Ratusz 
Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie.

patrz obok 
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WYKONANIE BUDŻETU -ANALIZA NA BIEŻĄCO
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do końca 
sierpnia radni winni otrzymać informację o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz o kształto-
waniu się wieloletniej prognozy finansowej. Tę informację 
należy też przedstawić Regionalnej Izbie Gospodarczej.

 O skomentowanie dokumentu poprosiliśmy przewod-
niczącego komisji finansowo-budżetowej Rady Miasta 
Jerzego Kurzawę.

- Analizując wykonanie budżetu miasta  za I półrocze 
2017 roku chciałbym zwrócić uwagę na kilka szczegółów. 
Przede wszystkim narzuca się spostrzeżenie, iż na gminę 
przekazywane jest coraz więcej zadań wynikających z rozwoju 
społeczno-gospodarczego oraz wzrostu ludzkich  potrzeb, 
co wiąże się z powiększającym się zapotrzebowaniem na 
kapitał pieniężny. Problem w tym, że potrzeby ludzkie są 
nieskończone, natomiast zasób  środków pieniężnych, któ-
rymi władze miasta dysponują – wręcz przeciwnie. Trudność  
w realizacji budżetu polega na ciągłym dokonywaniu wyboru 
alokacji dóbr, ciągłej analizie jakościowej, kosztowej. Ze 
względu na ograniczony zasób pieniądza wydatkowanie 
środków pieniężnych musi być przeprowadzone niezwykle 
odpowiedzialnie, zgodnie z długookresowym planem, dzięki 
czemu możliwe jest pobudzenie lokalnej gospodarki i reali-
zacja zadań własnych. Narzędziem służącym temu jest plan 
dochodów i wydatków, czyli budżet.

Analiza budżetu za I półrocze 2017 roku pozwala nam na 
określenie poziomu realizacji zamierzeń i planów, w konse-
kwencji ewentualnej alokacji środków pieniężnych. Dochody 
budżetowe w I półroczu ogółem wykonane zostały w 51,9%,  
w tym gospodarka mieszkaniowa 63,5%, bezpieczeństwo 

publiczne 54,4%, dochody od osób prawnych 49,8%, pomoc 
społeczna 56,35, Rodzina 59,2%, gospodarka komunalna 
41,8%, oświata i wychowanie 21,2%. Wydatki ogółem zostały 
wykonane w 50,2% planu w tym wydatki na gospodarkę 
mieszkaniową 38,8%, administrację publiczną 53,05%, 
oświatę i wychowanie 46,4%, pomoc społeczną 47%. Wy-
datki inwestycyjne zaplanowano w budżecie na poziomie 
53.168.586zł na przestrzeni I półrocza, plan ten jednak 
uległ zwiększeniu do 61.436.126 zł. Wydatki inwestycyjne 

w przeważającej części przeznaczone są na inwestycje przy 
współudziale środków unijnych. Pierwsze półrocze to okres 
przygotowania dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie 
przetargów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych 
ponieważ procedura przetargowa jest skomplikowana, efekty 
jak zwykle będą się kumulowały w drugim półroczu. Plany 
są ambitne: 89 projektów to duże wyzwanie, ale myślę że 
do końca roku plan zostanie zrealizowany. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

DYŻURY RADNYCH OKRĘG I -  CENTRUM
HENRYK PESEL 
- dyżur w  lokalu  SLD,   ul. Topolowa 1 
druga  środa miesiąca - godz. 17.00-18.00
dyżur w Urzędzie Miasta  - pokój nr 13
pierwsza środa miesiąca - godz. 13.00-14.00 
MARIAN JADWISZCZOK
dyżur w  Willi Fitznera, ul. 27 - go stycznia 3
każdy drugi wtorek miesiąca - godz. 17.00 - 18.00
MARCIN JANOTA
dyżur w Urzędzie Miasta  - pokój nr 13
ostatni czwartek miesiąca - godz. 11.00-12.00 
1 i 3 wtorek miesiąca - godz. 17.00-19.00, 
ul. Powstańców 17
JAN NYCZ 
dyżur w Urzędzie Miasta  - pokój nr 13
ostatni czwartek miesiąca - godz. 12.00-13.00

DYŻURY RADNYCH OKRĘG II
GRZEGORZ MÓL
dyżur w  lokalu  MOPS, ul. Szkolna 17
pierwszy poniedziałek miesiąca - godz. 17.00
dyżur w Urzędzie Miasta, ul. Jana Pawła II 10 pokój nr 13
ostatni czwartek miesiąca -  godz.11.00
dyżur w SCK Jarzębina - Osiedle Tuwim,ul. Wierzbowa 2
trzeci poniedziałek miesiąca - godz.17.00
JÓZEF KOGUT
dyżur w Śląskim Stowarzyszeniu Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, ul. Kapicy 15 od poniedziałku do  piątku 
od godziny 8.00 – 19:00
TOMASZ DZIERWA
dyżur w SCK Jarzębina - Osiedle Tuwim, ul. Wierzbowa 2
trzeci wtorek miesiąca – godz.18.00
BARBARA PATYK-PŁUCIENNIK
dyżur w Szkole Podstawowej Nr 3 - biblioteka, ul. Szkolna 15
ostatni poniedziałek miesiąca od godziny 16.00-17.00
DYŻURY RADNYCH OKRĘG III 
MAŁGORZATA BORECKA 
DK Chemik, Siemianowice Śląskie, Niepodległości 51
pierwszy czwartek miesiąca - godz. 16.00-17.00

MAŁGORZATA GOŚCINIAK
JERZY BECKER
3 czwartek miesiąca - godz. 16.00-17.00
DK Chemik, Siemianowice Śląskie, Niepodległości 51
pierwszy czwartek miesiąca - godz. 17.00-19.00
WOJCIECH MATCZAK
DK Chemik, Siemianowice Śląskie, ul. Nie podległości 51
trzecia środa miesiąca - godz. 15.30-16.30
MAREK OMELAN
dyżur w Urzędzie Miasta  - pokój nr 13
pierwszy poniedziałek miesiąca  - godz. 16.15-17.00 
JERZY KURZAWA
dyżur w Urzędzie Miasta – pokój nr 13, godz. 12.00-13.00
23.08.2017r. 25.09.2017 r., 27.11.2017 r., 11.12.2017 r.  

DYŻURY RADNYCH - MICHAŁKOWICE, BAŃGÓW 
- II półrocze 2017 r.
 
Zespół Szkół - ul. Dąbrowskiej 10, 
I-szy czwartki miesiąca - godz. 16.00 - 17.00
7. 09 . - ADAM CEBULA
5. 10. - WOJCIECH OKOŃ , LESZEK WINKOWSKI
2. 11. - GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY
7. 12. - ADAM CEBULA
„Gimnazjum Nr 2 ul, Przyjaźni 28, 
II środa miesiąca - godz. 17.00 - 18.00
13. 09. - GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY
11. 10. - ADAM CEBULA
8. 11. -WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI
13. 12. - GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY
Zespół Szkół -  ul. Skłodowskiej, 
III środa miesiąca - godz. 17.00 - 18.00
20. 09. - WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI
18. 10. - GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY
15. 11. - ADAM CEBULA
20. 12. - WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI
 Urząd Miasta, I - szy czwartek miesiąca 12.30 - 13.30 
-pokój nr 13 GRZEGORZ JURKIEWICZ
JAN WIECZOREK - każdy poniedziałek - godz. 17.30-18.30, 
SCK Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12.

DYŻURY SIEMIANOWICKICH RADNYCH  
II półrocze 2017 r.
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500 PLUS WYDAWANE 
PRAWIDŁOWO
Program wsparcia finansowego 500 
plus to projekt długofalowego wspar-
cia polskich rodzin, realizowany od 1 
kwietnia ubiegłego roku. Ma za zada-
nie pomóc rodzinom w wychowaniu 
dzieci poprzez wypłaty 500 złotych 
świadczenia wychowawczego w cyklu 
miesięcznym. W Siemianowicach 
Śląskich z programu korzysta 3996 
rodzin.  

 Teoretycznie "500 plus" jest - jak 
mówi Henryk Kowalczyk, Szef Komitetu 
Stałego Rady Ministrów - na wszystko... 
choć z małym, ale bardzo istotnym 
wyjątkiem. 

Jeżeli bowiem zaistnieją sytuacje, 
w których dzieje się coś niepokojącego, 
w których widać, że dziecko nie ma 
podręcznika, zeszytu czy drugiego 
śniadania, wtedy pracownik socjalny 
- na wniosek właściwego organu - 
przeprowadza rodzinny wywiad śro-
dowiskowy. W przypadku Siemianowic 

Śląskich jest to Wydział Polityki Spo-
łecznej.

- Od ubiegłego roku wnioskowaliśmy 
o przeprowadzenie kilkunastu kontroli, 
które miały potwierdzić bądź zaprzeczyć 
informacjom o niewłaściwych sposobach 
wydawania świadczenia - mówi Magdale-
na Mucha z Wydziału Polityki Społecznej 
siemianowickiego magistratu. - Najczę-
ściej były to donosy w rodzaju: a to ktoś 
kupił sobie nowy telewizor, samochód, 
pani siedzi sobie sama w domu, a dziecko 
biega bez opieki po podwórku - dodaje.

- I tutaj trzeba podkreślić, że żadna 
z przekazanych nam informacji nie po-
twierdziła się - zaznacza Karina Iskrowicz 
z Wydziału Polityki Społecznej UM w Sie-
mianowicach Śląskich.

W momencie pojawienia się  jakichkol-
wiek nieprawidłowości w wydawaniu tego 
świadczenia ustawodawca zostawił sobie 
"furtkę" w postaci Artykułu 9 Ustawy o Po-
mocy Państwa w Wychowaniu Dzieci, który 
mówi, iż w przypadku gdy osoba marnotrawi 

wypłacane jej świadczenia wychowawcze, 
lub wydatkuje je niezgodnie z celem - organ 
właściwy przekazuje osobie świadczenie 
wychowawcze w całości lub w części w for-
mie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

- Nie kojarzę takich sytuacji, które po-
twierdziłyby marnowanie środków. Wiele 
rodzin remontuje dzieciom pokoje, kupuje 
odzież czy wyposaża w wyprawki szkol-
ne - mówi Beata Iwaniec Kokoszkiewicz 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich. - Pamiętam 
taką sytuację, gdzie jednemu dzieciakowi 
rodzice kupili rower by ten mógł jeździć, 
tak jak jego koledzy, na nowym - dodaje.

Tym razem donosy nie potwierdziły 
zgłaszanych nadużyć. I choć raczej "ano-
nimy" kojarzą się z czymś wstrętnym 
i obrzydliwym, to jeżeli ich "odpryskiem" 
jest informacja, że w naszym mieście nie 
dochodzi do nadużyć w tak delikatnej 
kwestii, jak pomoc finansowa dla (i na) 
dzieci - to należy się tylko cieszyć.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SPRAWY SPOŁECZNE

Niedobór miejsc w przedszkolach i żłob-
kach dotyka niemal wszystkich gmin 
w Polsce. W Siemianowicach Śląskich ro-
dzice dzieci w wieku przedszkolnym mogą 
jednak spać spokojnie. W roku szkolnym 
2017/2018 wychowaniem przedszkol-
nym zostaną objęci wszyscy chętni. A co 
z miejscami dla tych najmłodszych?

 Z zabezpieczeniem miejsc w żłobkach 
sprawa ma się jednak nieco inaczej. Funk-
cjonujący w naszym mieście Żłobek Miejski, 
dzięki środkom pozyskanym w ubiegłych 
latach w programie „Maluch”, może zapewnić 
miejsce 131 najmłodszym siemianowiczanom. 
W niepublicznych instytucjach opieki nad 
dziećmi w wieku do lat trzech działających 
w mieście na dzieci czeka 45 miejsc. To nie-
stety wciąż za mało, aby zaspokoić potrzeby 
rodziców w tej materii. Czy miasto stać na 
kolejny miejski żłobek?

- W naszych zasobach niestety nie posiadamy 
obiektów, które można by zaadoptować pod 
kolejny żłobek, a budowa nowego od podstaw 
w tej chwili jest poza zasięgiem budżetowym 
naszego wydziału – mówi Katarzyna Jończyk, 
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. – Dlatego 

też przyjęliśmy najrozsądniejszą na ten moment 
strategię poprzez ogłaszanie konkursów na 
wsparcie realizacji zadania publicznego w dzie-
dzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat trzech. Na ten cel mamy zarezerwowane 
w tym roku jeszcze 75 tys. zł. – dodaje.

Taka dotacja to ogromne wsparcie dla 
rodziców, którzy dzięki niej będą płacić 

o połowę mniej niż do tej pory i chodzi tu 
o rodziców, których dzieci już uczęszczają 
do placówek opieki nad dziećmi w mieście, 
jak i tych, którzy na to miejsce wciąż czekają.

- Pieniądze w budżecie są. Liczymy, że kolej-
ny ogłoszony przez nas w najbliższych dniach 
konkurs, skierowany do żłobków jak i klubów 
dziecięcych, spowoduje że takich instytucji 
w Siemianowicach Śląskich powstanie więcej 
– mówi Jończyk.

W tej chwili (początek września) na miej-
sce w żłobku czeka 51 maluchów.

ADRIAN MERTA

CZEKAMY NA NOWE ŻŁOBKI
SPRAWY SPOŁECZNE
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Żłobek Miejski, dzięki dotacjom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej powiększył się o 57 miejsc.

Jeśli jesteś zainteresowany otwarciem 
i prowadzeniem niepublicznej placówki opieki 
nad dziećmi do lat 3 zapraszamy do odwie-
dzenia strony http://bit.ly/siemcezlobki  
lub o kontakt z Wydziałem Polityki Społecz-
nej, tel. 32-7605-389 (390), gdzie uzyskasz 
wszelkie niezbędne informacje.

Z kolei wszystkich rodziców zaintereso-
wanych tematem miejsc w żłobkach i klu-
bach dziecięcych w mieście zapraszamy 
do śledzenia na bieżąco strony interneto-
wej Urzędu Miasta www.siemianowice.pl
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 Od 20 czerwca br Siemianowicka Rada Se-
niorów dysponując swoją siedzibą zlokalizowaną 
przy ul. Powstańców, w przybudówce między 
kamienicami o numerach 17 i 19 , uruchomiła 
dyżury. Odbywają się one w każdy  pierwszy 
i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 
– 16.00.

Siemianowicka Rada Seniorów zachęca do 
dzielenia się z nią spostrzeżeniami na temat 
miasta i warunków, jakie zapewnia najstarszym 
mieszkańcom. Czeka na sugestie, które będzie 
brała pod uwagę w realizowanych przez siebie 
działaniach na rzecz seniorów. Dzięki Państwa sy-
gnałom podejmowane w mieście inicjatywy będą 
bardziej odpowiadały waszym oczekiwaniom, 
wychodziły naprzeciw oczekiwaniom środowiska 
„ wcześniej urodzonych”.   (ERW)

 - Stary, noszący wyraźne ślady upływu czasu, plecak 
– to nie tylko cenna, rodzinna pamiątka, on „wypełniony” 
jest po brzegi wspomnieniami... Rzeczy – klucze do historii 
– jak zrodził się pomysł cyklu spotkań w Muzeum Miejskim, 
obudowanych wokół rodzinnych relikwii?

Beata Tomanek: - Od lat na antenie Radia Katowice pro-
wadzę audycję zatytułowaną „Czy to prawda, że?” w której 
z pomocą słuchaczy odkrywam nieznane lub przypominam 
zapomniane wydarzenia z przeszłości naszego regionu. 
Okazuje się, że każdy z nas staje się z wiekiem świadkiem 
historii, a pielęgnując rodzinną pamięć staje się kronikarzem 
swoich czasów. Wspomnienia mogą być źródłem wiedzy, a nic 
piękniej ich nie budzi jak sentymentalna pamiątka. Mając takie 
doświadczenie, postanowiłam zaktywizować mieszkańców 
Siemianowic, obudzić ich pamięć i zachęcić do wspólnego 
odkrywania historii naszego miasta, czyli naszej historii, bo 
nasi przodkowie wcześniej, a teraz my ją tworzymy. Rodzinne 
pamiątki o tym przypominają, że wszyscy jesteśmy wpisani 
w historię, a z drugiej strony mam nadzieję, że ośmielają do 
wspomnień i opowieści.

-Ile spotkań z cyklu „Każdy jest kronikarzem swoich 
czasów” już odbyło się, czego dotyczyły?

Beata Tomanek:- Dotąd przemówiły głosem swoich wła-
ścicieli cztery niezwykłe przedmioty. Każdy inny, każdy 
otwierający historię w zupełnie innej dziedzinie. Plecak 
Legionisty przypomniał postać wybitnego komendanta, 
harcerza, wychowawcy młodzieży, ale przede wszystkim 
śląskiego patrioty Stanisława Dykty. Ten plecak towarzyszył 
mu przez całe życie, od pierwszych wyjazdów na harcerskie 
obozy. Szkolny zeszyt prof. Andrzeja Gwoździa, szanowanego 
i cenionego filmoznawcy przeniósł nas w czasy pierwszych 
siemianowickich kin. Chłopięce marzenia urzeczywistnił 

czas, a historyczne kina pozostały tylko w ludzkiej pamięci. 
Okazało się też, że obraz potrafi przemówić, kiedy panie: Zofia 
Strzybny i Danuta Makarewicz przypomniały działalność 
swojego ojca, zasłużonego społecznika i pedagoga, twórcę 
Uniwersytetu Powszechnego w Siemianowicach. Czerwcowe 
spotkanie związane było z jubileuszem 85-lecia naszego 
miasta. Okazało się, że projekt herbu powstał wcześniej niż 
miasto. Każdy mógł zobaczyć oryginał, niepozorny, niemal 
odręczny rysunek, na podstawie którego powstał pierwszy 
projekt herbu Siemianowic. Co ciekawe nigdy nie zrealizo-
wany. Usłyszeliśmy dotąd cztery niezwykłe i wzruszające 
opowieści, a przed nami kolejne. 

- Czy coś, co wydarzyło się w trakcie spotkań szczególnie 
zapisało się w Pani pamięci?

Beata Tomanek: - Każda opowieść osnuta jest na emo-
cjach zamkniętych w niepozornych przedmiotach. Z tego 
względu odwołuje się do naszych uczuć i wzrusza, do-
starczając niezwykłych wrażeń. Te spotkania są trochę 

zaczarowane. A ja ulegam temu czarowi. Zadziwiłam 
się, kiedy okazało się, że spośród niemal 60 uczestników 
spotkania każdy był wychowankiem druha Stanisława 
Dykty. Ja zresztą również do nich należę. Byłam szczerze 
wzruszona, kiedy wybitny badacz kinematografii opo-
wiadał o swoim dziadku, który nigdy nie był w kinie, bo 
bał się nowego wynalazku i babci, która z tego samego 
powodu wycinała z fotografii swoją postać. Płakałam ze 
wzruszenia, kiedy siostry recytowały wiersze swojego 
ojca Jana Szczepańskiego, a łzy płynęły im po policzkach. 
Zawsze zadziwia mnie wiedza moich słuchaczy. Podobnie 
jak na spotkaniu dotyczącym historii naszego miasta 
znali odpowiedzi na wszystkie podchwytliwe pytania! 
Wiedzieli nawet co Siemion trzyma w ręce na gmachu 
Urzędu Miejskiego.

- Jaką rolę pełnią te spotkania, do jakich refleksji pobudza-
ją? Trawestując znane słowa ks. Twardowskiego - spieszmy 
się pytać świadków historii... – może to jedna z tych refleksji?

Beata Tomanek: - Każdy z nas jest świadkiem historii, 
warto to sobie uświadomić. Historia powszechna utkana 
jest z małych, drobnych, osobistych zdarzeń. Ich powiązania, 
konsekwencje i emocje wpisują się w szerszy kontekst. Współ-
tworzą ważne wydarzenia o których uczymy się w szkole. 
Jednak są bardziej zajmujące, bo nie są bezimienne. Trzeba 
ocalać takie historie, póki pamiętamy. A opisując nasze sen-
tymentalne, rodzinne opowieści możemy napisać „osobistą” 
historię naszego miasta.

Kolejne spotkanie odbędzie się 27 września o godz. 17:00 
w Muzeum Miejskim przy ul. Chopina. Dotyczyć będzie hi-
storii Huty „Jedność”. Beata Tomanek  zaprasza wszystkich, 
którzy kochają historię i swoje miasto.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

PÓKI PAMIĘTAMY...  
rozmowa z red. Beatą Tomanek

 80 rocznica urodzin Antoniego Halora 
-artysty wszechstronnego, siemianowi-
czanina z urodzenia i z zamiłowania, gdyż 
nawet, kiedy już tu nie mieszkał, jego 
związki z miastem pozostawały bardzo 
żywe i inspirujące- zaakcentowana zo-
stała wydarzeniami kulturalnymi zarówno 
w Siemianowicach, jak i w Katowicach. 
O stałej ekspozycji w Muzeum Miejskim 
oraz o wystawie czasowej poświęconej A. 
Halorowi, pisaliśmy w ostatnim numerze 
„GM”, kolejne wydarzenia, tym razem 
w stolicy województwa, przewidziano 
we wrześniu.

Przede wszystkim  reżyser filmowy i te-
lewizyjny, artysta plastyk, literaturoznawca 
i publicysta, jakim był A. Halor, uczczony 
zostanie odsłonięciem jego popiersia w Ga-
lerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim. 

Stało się to dzisiaj września o godz. 14.00.  
Tego samego dnia o godz. 18.00 w pobli-
skim Centrum Sztuki Filmowej odbędzie 
się pokaz filmów artysty. I tak zobaczymy 
jego szkolną etiudę, nakręconą w konwencji 
westernu, „Pożegnanie kolejki”, o likwidowa-
nej wówczas dojazdowej kolejce górniczej 
kopalni „Siemianowice”. Zaprezentowany 
zostanie także film „Czarne-zielone”, uka-
zujący kurs przygotowujący do zawodu 
górnika i „Człowiek z laską”- poświęcony  
Jerzemu Ziętkowi, powstańcowi, wojewo-
dzie, który- przypomnijmy- powołał po II 
wojnie światowej komisję przygotowującą 
spis górników przymusowo wywiezionych 
do ZSRR i  zabiegającą o ich powrót do Pol-
ski. Pokaz zamknie projekcja obrazu „Ulica, 
o której trochę wiem”, nasycony elemen-
tami autobiografii dokument o przemianie 

obyczajowej, jaka dotknęła górnośląskie 
osiedla robotnicze na przestrzeni XX wieku. 
Wstęp wolny.

I jeszcze dwa wydarzenia  przypomną 
nam postać  siemianowickiego twórcy. 
12 września o godz. 17.00 w Domu Kul-
tury Koszutka ( ul. Grażyńskiego 47), 
w ramach cyklu „Salon Artystyczny” , 
spotkanie zatytułowane „Antoni Halor- 
polihistor” poprowadzi dyrektor Muzeum 
Miejskiego Krystian Hadasz oraz red. PR 
Maciej Szczawiński, natomiast 17 wrze-
śnia o godz. 12.00, w skansenie, czyli  
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficz-
ny” w Chorzowie, podczas poświęconej 
zbójnikom imprezy plenerowej, Krzysztof 
Karwat opowie o folklorze w twórczości 
Antoniego Halora.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

OBCHODY 80 ROCZNICY URODZIN A. HALORADYŻURY 
SIEMIANOWICKIEJ RADY 
SENIORÓW

HISTORIA
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TURNIEJ „6” 
PIŁKARSKICH 
– ZAPRASZAMY!

DOŻYNKOWO I JUBILEUSZOWO
Nie tylko dożynkowo, ale i jubileuszowo będzie we wrześniu w siemianowickich 
ogrodach działkowych. 80-lecie obchodzić będzie bowiem ROD „Nowy Świat”, na-
tomiast 65-lecie świętować będzie ROD „Pszczelnik”. I chociaż działkowcy od 2011 
roku mają swój wzniosły hymn „Zielona Rzeczpospolita”, to najpiękniejsze słowa 
o ogrodach wyszły spod pióra Jonasza Kofty: „Pamiętajcie o ogrodach -/Przecież 
stamtąd przyszliście/W żar epoki użyczą wam chłodu/Tylko drzewa, tylko liście”.

 Od dziesiątek lat oba ogrody stanowiły nić łączącą mieszczuchów z naturą, pozwalały 
poznać smak świeżo zerwanej truskawki, czy pomidora, były oazą spokoju, po zabieganym, 
miejskim dniu.

Co słychać u jubilatów?
Maria Moczygęba, prezes Zarządu ROD „Nowy Świat”:
Działalność ogrodów działkowych zmieniła się na przestrzeni 80 lat. To stwierdzenie oczy-

wiście odnosi się nie do zasadniczego celu ich istnienia, ale do tego, co wokół uprawy ogródków 
się  działo. W latach 70. „Nowy Świat” prowadził półkolonie dla dzieci, zimowiska, urządzał np. 
spotkanie z Mikołajem, miał swoje Koło Kobiet. Jak więc widać działki tętniły wtedy życiem, 
co nie znaczy, że obecnie nic się tutaj nie dzieje. Od 2010 roku zrealizowaliśmy bardzo wiele 
robót, mających na celu odnowienie sieci wodociągowej oraz alejek. Sami, własnymi środkami 
sfinansowaliśmy wymianę 500 m betonowego ogrodzenia, a z pomocą Okręgu, zmodernizo-
waliśmy Dom Działkowca. Udało nam się także poprawić estetykę wjazdu do naszych ogrodów. 
W planach mamy założenie nowego oświetlenia oraz monitoringu. Aktualnie nasz ogród liczy 
86 działek i 127 działkowców, których średnia wieku, w porównaniu z minionymi latami, znacznie 
się obniżyła. Od około 5 lat zaznaczył się bowiem wyraźny trend zainteresowania się młodych 
ludzi posiadaniem własnego ogródka. Z tym zjawiskiem wiąże się też inne- a mianowicie to, że 
ogródki młodych działkowców pełnią raczej głównie funkcje rekreacyjne. Pojawiają się w nich 
huśtawki, baseniki dla dzieci, a upraw jest tam raczej niewiele.

Joanna Kamrowska, prezes Zarządu ROD „Pszczelnik”:
Ogrody „Pszczelnik”, można powiedzieć, mają mocno ekologiczne tradycje. Pierwsze 

trzy alejki powstały na wysypisku śmieci, kolejne na mokradłach, które oczywiście najpierw 
trzeba było zasypać, teraz natomiast, niejako kontynuując proekologiczne działania, 
postanowiliśmy wymienić ogrzewanie na to z wykorzystaniem ekogroszku, co notabene 
sfinansowaliśmy z własnych pieniędzy. W ogóle ostatnie dziesięć lat upływa pod znakiem 

wielu inwestycji. Poddana została remontowi świetlica, gdzie nowy wygląd zyskała głów-
na sala i gdzie wymienione zostały okna, położyliśmy nowe chodniki, zamontowaliśmy 
antywłamaniowe drzwi główne, odnowiliśmy instalację elektryczną. Nie poprzestajemy 
na tym- w naszych najbliższych  planach jeszcze dalsza modernizacja świetlicy, w której 
unowocześnimy zaplecze kuchenne i wyremontujemy toalety. W skład  naszych ogrodów 
wchodzi 88 działek, uprawianych przez 134 działkowców, którzy z tegorocznych plonów 
są  bardzo zadowoleni – szczególnie ładnie obrodziły ogórki, pomidory oraz fasola. Do-
rodnie też prezentują się dynie – rekordowa wyrosła w minionym roku i była tak wielka, 
ze wieziono ją na taczce.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

 Serdecznie zapraszamy osoby chętne do wzięcia 
udziału w Turnieju „6” Piłkarskich o Puchar Prezyden-
ta Miasta Siemianowice Śląskie. W tym roku turniej 
odbędzie się na nowym boisku piłkarskim ze sztuczną 
nawierzchnią w Parku „Pszczelnik”, 24 września 2017 
r. (niedziela).

Organizatorem turnieju jest Wydział Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji „Pszczelnik”w Siemianowicach Śląskich.

Zapisy do 19 września 2017 r. (wtorek) telefonicznie 
(506-785-174), mailowo (k_nos@um.siemianowice.pl) 
lub osobiście w siedzibie wydziału (ul. Fitznerów 3). 
Spotkanie organizacyjne wraz z losowaniem odbędzie 
się 20 września 2017 r. (środa) o godzinie 19.00 w pa-
wilonie przy stadionie piłkarskim MOSiR „Pszczelnik”.

KRZYSZTOF NOS

PASJA

ROD "Nowy Świat" to jeden z wrześniowych jubilatów.

ROLKARZE OPANOWALI MIASTO!

W sobotni wieczór (26.08.) miłośnicy jazdy na rolkach opanowali ulice Siemianowic Ślaskich. Ponad 450 osób 
– rolkarzy w różnym wieku, od najmłodszych (6 lat) do seniorów, przemierzyło 10-kilometrową trasę w ramach 
imprezy pn. „Nightskating Siemianowice Śląskie” organizowanej przez Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowe „Green”.
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KULTURA

 Pięć wieków temu narodził się 
ruch religijno-polityczno-społecz-
ny mający na celu odnowę chrze-
ścijaństwa. Była to swoista reakcja 
na negatywne zjawiska w katolickiej 
hierarchii kościelnej. Według tra-
dycji 31 października 1517 r. Marcin 
Luter na drzwiach kościoła zam-
kowego w Wittenberdze zawiesił 
swoje tezy (było ich 95), z czego 
główną był sprzeciw w stosunku 
do sprzedaży odpustów, gdyż we-
dług niego zbawienie możliwe było 
wyłącznie dzięki łasce boskiej, a nie 
działaniom instytucji kościelnych, 
aczkolwiek nie atakował on sa-
mego odpustu, ale wyjaśniał jego 
znaczenie oraz istotę pokuty. I z 
tego też powodu w roku bieżącym 
obchodzimy 500-lecie Reformacji. 
Również nasze miasto postanowiło 
w sposób godny uczcić tę okrą-
głą rocznicę. Nic w tym dziwnego, 
w końcu kościół siemianowickiej 
parafii ewangelicko-augsburskiej 
nosi imię Marcina Lutra. Obchodom 
rocznicowym towarzyszyło wiele 
działań artystycznych. 9 kwietnia br. 
miał miejsce koncert muzyki pasyj-
nej w wykonaniu zespołu wokalnego 
„Contento Core” pod dyrekcją Ma-
rii Piotrowskiej-Bogaleckiej. Dwa 

tygodnie później – 22 kwietnia br. 
- wnętrze kościoła Marcina Lutra 
rozświetlił pokaz laserowy przy-
gotowany przez Irenę i Mariusza 
Kmieciów. Zaprezentowane zostały 
najważniejsze symbole zawiązane 
z podstawą wiary kościoła ewange-
licko-augsburskiego, a także treści 
związane z powstaniem kościoła 
luterańskiego w Polsce i na świecie 
oraz jego rolą w życiu społecznym. 
W maju po raz kolejny zabrzmiała 
muzyka wokalna, tym razem w wy-
konaniu Chóru Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach.

Przed nami kolejny akord ob-
chodów rocznicowych. W piątek 
15 września 2017 r. o godz. 18.00 
w kościele Marcina Lutra przy 
ul. Wyspiańskiego 4 z koncer-
tem „Bach – Telemann: Muzyka 
i Słowo” wystąpi {oh!} Orkiestra 
Historyczna. Program – jak sama 
nazwa wskazuje – poświęcony 
będzie twórczości największego 
kompozytora w historii muzyki – 
Johanna Sebastiana Bacha oraz 
jego rodaka Georga Philippa Te-
lemanna, którego 250. rocznicę 
śmierci obchodzimy w 2017 roku. 
Zabrzmią dwa słynne koncerty 
skrzypcowe Bacha: a-moll BWV 

1041 i na dwoje skrzypiec d-moll 
BWV 1043, natomiast z towarzy-
szeniem znakomitej słowackiej so-
pranistki Michaeli Kuštekovej {oh!} 
Orkiestra Historyczna wykona dwie 
kantaty reformacyjne Telemanna.

{oh!} Orkiestra Historyczna zo-
stała założona w 2012 r. w Kato-
wicach przez grupę miłośników 
muzyki dawnej, skupionych wokół 
koncertmistrzyni Martyny Pastuszki 
oraz menedżera Artura Malke. Od 
tego czasu dynamicznie rozwijający 
się zespół wypracował sobie pozycję 
jednej z najważniejszych orkiestr 
muzyki dawnej w Polsce. Ma za sobą 
międzynarodowe (we współpracy 
z czeskimi artystami) realizacje 
dwóch współczesnych premier 
scenicznych oper barokowych, pre-
zentowanych w Pradze, Ostrawie, 
Brnie, Valticach, Gliwicach, Katowi-
cach i Warszawie. Dzięki współpracy 
z Narodową Orkiestrą Symfoniczną 
Polskiego Radia regularnie koncertu-
je w ramach cyklu Muzyka Dawna.  
W siemianowickim koncercie wraz 
z orkiestrą wystąpią soliści: Micha-
ela Kušteková – sopran, Martyna 
Pastuszka – skrzypce i Violetta Szo-
pa-Tomczyk - skrzypce

JAN LITWIŃSKI

DUŻE {OCH!} 
W RAMACH OBCHODÓW 500-LECIA REFORMACJI

KULTURA

Miejska Biblioteka Publiczna w Sie-
mianowicach Śląskich już dziś zapra-
sza serdecznie na wystawę , którą 
będziemy gościć w naszej galerii od 
dnia 8 grudnia 2017r. 

 Wystawa zatytułowana „ Ubogim 
i cierpiącym ku pomocy. Matka Ewa 
- wiara i życie” poświęcona będzie 
sylwetce żyjącej w XIX i XX Ewy von 
Tiele-Winckler, zwanej „Matką Ewą”. 
To wystawa szczególna, bo poka-
zująca sylwetkę oraz działalność 
wybitnej , zasłużonej w niesieniu 
pomocy najbiedniejszym i najbar-
dziej potrzebującym, nie tylko na 
terenie Górnego Śląska ale także na 

świecie.  Bardzo często porówny-
wano ją  do Matki Teresy z Kalkuty .  
Całe swoje życie poświęciła służbie 
dla najuboższych , w Miechowicach  
założyła diakonat. Kształciła sio-
stry, które potem pełniły służbę m.in. 
w szpitalach czy domach starców. 
Na Śląsku jak i  poza jego granica-
mi utworzyła ponad 40 placówek 
opiekuńczych. Jej działalność sięgała 
daleko poza granice naszego kraju, 
wysyłała misjonarki do wielu krajów 
świata, w tym do Chin, Egiptu czy 
na Wyspy Salomona.  Prowadziła 
również pracę wśród więźniów. Jej 
działalność wykraczała nie tylko 
poza granice ale także prowadzona 

była ponad wszelkimi podziałami; 
związanymi z wiarą, narodowością, 
pochodzeniem społecznym czy sta-
tusem materialnym. Była osobą nie 
tylko niezwykle wierzącą, skrom-
ną ale i  oddaną społeczeństwu.  
Wystawę będzie można oglądać 
dzięki współpracy  z Parafią Ewan-
gelicko-Augsburską w Bytomiu-
-Miechowicach, Oberschleisches 
Landesmuseum w Ratingen, Stowa-
rzyszeniu Liga Kobiet Nieobojętnych 
oraz Stiftung Diakonissemhaus Frie-
denshort w Freudenbergu.  

PATRYCJA SKOREK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

REFORMACJA NA GÓRNYM ŚLĄSKU



Bardzo dobrze zaprezentowali się hokeiści HKS Siemia-
nowiczanki w inauguracyjnym meczu ekstraklasy hokeja 
na trawie. Podopieczni Pawła Siegela w rywalizacji na 
własnym boisku z aktualnym mistrzem Polski - WKS 
Grunwaldem Poznań, jeszcze 6 minut przed końcem 
prowadzili 2:1, ale ostatecznie naszpikowany repre-
zentantami kraju faworyt ze stolicy Wielkopolski zdołał 
przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i wygrał 3:2.

 Rywalizacja odbyła się na... raty - w piątkowy wieczór 
(1.09) po 22 minutach spotkania, z powodu burzy sędzia 
przerwał mecz przy stanie 0:0. Oba zespoły kontynuowały 
zmagania w sobotni poranek (2.09). Goście mieli prze-
wagę, którą udokumentowali bramką autorstwa Pawła 
Bratkowskiego, tuż przed końcem pierwszej części. Po 
zmianie stron Dawid Jaskólski skutecznie wykończył 
kontratak Siemianowiczanki i było 1:1. W 57 minucie Ka-
mil Gryma skutecznie egzekwował karny strzał rożny 
i niespodziewanie gospodarze wyszli na prowadzenie. 
Ogromna sensacja wisiała w powietrzu, jednak hokeiści 
Grunwaldu zdołali nie tylko odrobić straty, ale i zdobyć 

zwycięskiego gola. Kluczowa okazała się 64 minuta, gdy 
w krótkim odstępie czasu golkipera HKS pokonali Szymon 
Hutek i Artur Mikuła.

Mimo porażki nasi hokeiści pokazali się z bardzo dobrej 
strony. Bohaterem meczu był Marek Kompała - golkiper 
miejscowych bronił jak w transie - wystarczy odnotować, że 
w całym spotkaniu goście wykonywali czternaście „krótkich 
rogów”, a wykorzystali zaledwie jeden. Na uznanie zasługuje 
jednak postawa całego zespołu, która napawa optymizmem 
przed kolejnymi meczami.

- Mimo że przegraliśmy, a do zdobycia choćby punktu 
zabrakło niewiele, to jestem bardzo zadowolony z postawy 
chłopaków w dzisiejszym meczu. Rywalowi, po stronie którego 
były praktycznie wszystkie atuty, przeciwstawiliśmy to co 
mamy najlepszego - waleczność, zaangażowanie, ofiarność, 
dobre przygotowanie fizyczne, konsekwencję i grę zespołową. 
Dzisiejszy mecz jest dobrym prognostykiem na dalszą część 
sezonu i powinien nam dodać pewności siebie. Pokazaliśmy 
przecież, że potrafimy grać jak równy z równym z najlepszą 
drużyną w Polsce. Dziękuję chłopakom za to że zostawili na 
boisku całe serce - podsumował trener Siegel.

Mecz HKS z Grunwaldem odbył się w ramach drugiej edycji 
międzynarodowego  turnieju „Ciaciana Cup”, który od piątku 
do niedzieli odbywał się na „Siemionie”. Zwyciężyli hokeiści 
z Wielkopolski, którzy w końcowej klasyfikacji turnieju wy-
przedzili SV Post Wien (Austria) i HK Zelina (Chorwacja). 
Czwarte miejsce zajął pierwszy zespół HKS Siemianowi-
czanki, piąte – Ósemka Tarnowskie Góry, a na szóstej pozycji 
sklasyfikowany został drugi zespół gospodarzy. Impreza 
była dofinansowana z budżetu Gminy Siemianowice Śląskie.

KRZYSZTOF NOS

15www.siemianowice.pl

WIELKI FUTSAL POWRACA DO SIEMIANOWIC 
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Już 17 września br. (niedziela) do hali Kompleksu Spor-
towego „Michał”, po kilku latach przerwy, wróci wielki 
futsal – w meczu o Superpuchar Polski zmierzą się 
drużyny Rekordu Bielsko Biała (mistrz Polski) i Clearexu 
Chorzów (zdobywca Pucharu Polski). Przed tym pre-
stiżowym spotkaniem miejscowym kibicom, w meczu 
przeciwko GSF Gliwice, zaprezentuje się Futsal Club 
2016 Siemianowice – drużyna która tej jesieni wystar-
tuje w rozgrywkach ogólnopolskiej II ligi, nawiązując 
do bogatych futsalowych tradycji w naszym mieście.

 Organizatorem meczu o futsalowy Superpuchar Polski 
jest Futsal Club 2016 Siemianowice w porozumieniu z Komisją 
ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. - Wystąpiliśmy z propo-
zycją zorganizowania tego spotkania, mając na uwadze 
futsalowe tradycje w naszym mieście, zapotrzebowanie 
tutejszych kibiców na tego typu widowiska, a także fakt, 
że o superpuchar zagrają utytułowane zespoły z naszego 
regionu, znane i cenione w środowisku futsalowym w całym 
kraju, mające przecież też swoich fanów w naszym mieście 
– wyjaśnia genezę organizacji meczu o Superpuchar Polski 
prezes klubu Mariusz Kusak. Warto przypomnieć, że zarówno 
w zespole „Rekordzistów”, jak i w Clearexie w poprzednich 
sezonach nie brakowało zawodników pochodzących z Sie-
mianowic – ikoną bielszczan był przez lata były reprezentant 
Polski Paweł Machura, który karierę zawodniczą zakończył 
w 2016 roku. W Rekordzie grał również Damian Wojtas, 
także były reprezentant kraju, który obecnie pełni funkcję 
asystenta trenera w ...Futsal Club 2016 Siemianowice. Z kolei 
w chorzowskim Clearexie występuje Mariusz Seget, także 
mający za sobą reprezentacyjne występy. Barwy Clearexu 

reprezentowali również inni siemianowiczanie – Daniel 
Wojtyna i Marcin Krzywka.

Sympatie kibiców w michałkowickiej hali z pewnością będą 
podzielone, ale jednego możemy być pewni – czeka nas wido-
wisko na najwyższym poziomie, prawdziwe sportowe święto. 

Oczy futsalowej Polski zwrócone będą na Siemianowice 
Ślaskie w niedzielę, 17 września br., gdy o godzinie 18 rozpocz-
nie się mecz o Superpuchar. - Mamy zapewnienie z PZPN, że 
mecz będzie transmitowany na żywo w Internecie (Lajfy TV), 
na to spotkanie w hali położona zostanie także specjalna mata. 
Myślę, że organizacja tego wydarzenia będzie właściwą formą 
inauguracji działalności naszego klubu w Siemianowicach. Nie 
ukrywam, że chcemy nawiązać do wspaniałych tradycji i po 
kilku latach przerwy reaktywować ligowy futsal, przywrócić 
tej dyscyplinie w naszym mieście należne miejsce – zdradza 
prezes Kusak. 

Nie jest tajemnicą, że siemianowicka drużyna przystępuje 
w tym sezonie do rozgrywek ogólnopolskiej II ligi. Nasz ze-
spół będzie można zobaczyć w akcji również 17 września br. 

Podopieczni Adama Gniozdorza i Damiana Wojtasa zagrają 
o 15.30 przed Superpucharem Polski mecz towarzyski z GSF 
Gliwice - drużyną trenowaną przez selekcjonera futsalo-
wej reprezentacji Polski i najskuteczniejszego zawodnika 
w historii polskiego futsalu - Błażeja Korczyńskiego. Warto 
przypomnieć, że Korczyński swego czasu w barwach Inpul-
su-Alpolu Siemianowice Śląskie zdobył brązowy medal 
Mistrzostw Polski. 

Nowa siemianowicka drużyna będzie mieszanką doświad-
czenia – zawodników z ekstraklasową przeszłością jak Michał 
Włodarek, Łukasz Jagiełło, Łukasz Kuś, Daniel Langner czy 
Janusz Potempa, z młodzieńczą fantazją. Działacze i sztab 
trenerski stawiają przede wszystkim na graczy z Siemianowic 
Śląskich i sąsiednich miast, bo mają świadomość, że z jednej 
strony będą się czuli związani z klubem, a z drugiej przyciągną 
na trybuny siemianowickich kibiców. 

- Zapraszamy wszystkich kibiców, zarówno na nasz mecz 
z GSF, jak i na futsalową ucztę, jaką będzie rywalizacja Rekordu 
z Clearexem. Wierzę, że nasi kibice, wypełniając trybuny hali 
i żywiołowo dopingując po raz kolejny pokażą, że Siemianowice 
Śląskie kochają i rozumieją futsal – zakończył Mariusz Kusak.  

Sądząc po dotychczasowym zainteresowaniu meczem 
o Superpuchar kibiców spoza Siemianowic Śląskich, kto 
będzie chciał zasiąść na trybunach michałkowickiej hali 
będzie musiał się spieszyć z zakupem biletów, których 
przedsprzedaż ruszy11 września. Bilety na całe futsalowe 
popołudnie i wieczór, a więc mecz FC 2016 Siemianowice 
z GSF Gliwice i spotkanie Rekordu z Clearexem kosztować 
będą 10 zł. Warto dodać, ze impreza będzie dofinansowana 
z budżetu miasta Siemianowice Śląskie.

KRZYSZTOF NOS
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