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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
12 lipca 2021 r., (od godz. 15.00 do 15.10)  
pod numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi,
poprawnie identyfikując miejsce
przedstawione na zamieszczonym zdjęciu,
otrzymają zestaw materiałów promocyjnych.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z 10 czerwca 2021 r.:
1. Krystyna z Katowic-Piotrowic
2. Paweł z Centrum
3. Jerzy z Michałkowic

Zdjęcie przedstawiało ulicę Krupanka (DK94) 
od strony Czeladzi przy Szybie Bańgów z pra-
wej strony.

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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K O N K U R S

I N F O R M A T O R  S E N I O R A

Przydatne telefony
112 – ogólny alarmowy, pogotowie, policja, straż pożarna
112, 47 853 12 01, 47 853 12 02 – Policja, Komisariat Siemianowice Śl
986, 32 228 47 00 – Straż Miejska
32 220 01 80 – MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
32 762 81 44, 32 762 81 00 – Ośrodek interwencji kryzysowej

991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodociągowe

790 211 074 (nr tymczasowy) – Biuro ds. Seniorów, Siemianowicka Rada Seniorów

32 765 62 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. usługi opiekuńcze

32 330 05 44 – Siemianowicka Infolinia dla Seniorów

32 760 53 53 – Program „Siemianowicka Karta Seniora 60+”

22 505 11 11 – Ogólnopolski Solidarnościowy Korpus Wsparcia dla Seniorów

800 190 590 – całodobowa infolinia Covid-19 Narodowego Fundusz Zdrowia

22 25 00 115 – całodobowa infolinia Covid-19 Głównego Inspektora Sanitarny

22 532 82 50 – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,
potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej.

800 120 002 – „Niebieska Linia” - ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy w rodzinie

32 760 53 57, 32 760 53 89 – nieodpłatna pomoc prawna, 
poradnictwo obywatelskie, mediacje w godzinach pracy Urzędu Miasta 
lub e-mail na adres npp@um.siemianowice.pl

32 228 72 80 – Siemianowickie centrum kultury

513 661 565 - Muzeum Miejskie

32 228 08 48 - Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji

32 228 13 29 , 32 228 38 64 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny SZANECKIEJ

66 TYSIĘCY ZŁOTYCH TRAFIŁO DO OSZUSTÓW
27-letnia siemianowiczanka powia-
domiła policjantów o kradzieży jej 
pieniędzy z banku za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej. Do kobiety 
zadzwonił mężczyzna podający się 
za pracownika banku z działu bez-
pieczeństwa, w którym miała środki 
pieniężne i poinformował, ze zauważył, 
że z jej konta został wykonany fałszy-
wy przelew na kwotę 200 złotych na 
konto oszusta, którego mają w swojej 
bazie, co sprawiło, że natychmiast 
wdrożono procedury, aby zweryfi-
kować czy właścicielka wykonywa-
ła taki przelew. Oczywiście 27-latka 
zaprzeczyła i zgodnie z podanymi in-
strukcjami ściągnęła aplikację, gdzie 
podała swoje dane wrażliwe do obsługi 
konta. Zaczęła wykonywać przelewy na 
„bezpieczne” skrytki bankowe. W ten 
sposób pozbyła się 66 tysięcy złotych. 
Wtedy coś jej zaczęło nie pasować 
i nie wykonała kolejnego przelewu. 

Skontaktowała się z infolinią i okazało 
się, że została oszukana. Prawdziwy 
pracownik banku zablokował konto 
uniemożliwiając dalsze transakcje 
na nim.

Pomimo, iż ta metoda jest bardziej 
skomplikowana, można było zapobiec 
utracie pieniędzy. Najprostszy sposób 
to natychmiastowe zweryfikowanie 
informacji na infolinii banku dzwoniąc 
tam osobiście. Często sprawcy prze-
łączają swoje ofiary do odpowiedniego 
departamentu bankowego, jednak jest 
to blef. Dalej rozmawia się z oszustem.
Wystarczyło nie podawać haseł, loginów 
stosowanych do obsługi kont. Aby zapo-
biec utracie gotówki nie można podawać 
haseł i loginów stosowanych do obsługi 
konta. Przypominamy o właściwej ochro-
nie takich wrażliwych danych i apelujemy 
o ostrożność i czujność.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Seniorze bądź świadomy niebezpieczeństwa!
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Miło mi poinformować Państwa o wotum 
zaufania i absolutorium z wykonania budże-
tu za rok 2020, które uzyskałem w trakcie 
ostatniej sesji Rady Miasta. Ten głos popar-
cia pragnę zadedykować moim zastępcom 
i pracownikom, bo to w głównej mierze ich 
codzienna praca przyczynia się do ciągłego 
rozwoju miasta. Nie jest to moje pierwsze 
podziękowanie, ale tegoroczne jest z pewno-
ścią wyjątkowe, bo dotyczy okresu wspólnej 
pracy, weryfikowanej nieustannie i na bieżąco 
przez reżim pandemii, obostrzeń i niepew-
nych wpływów do budżetu. 

Dla mnie osobiście ten rok budżetowy 
był bardzo ważny również pod kątem zwe-
ryfikowania i określenia kluczowych dla 
mieszkańców inwestycji. Jako gospodarz 
miasta, w tym trudnym czasie utwierdzi-
łem się w przekonaniu, że bez względu na 
okoliczności nie możemy zwalniać tempa 
realizacji projektów rewitalizujących Sie-
mianowice Śląskie. Nie wiadomo bowiem, jak 
długo w skali całej Unii Europejskiej, utrzyma 
się obecny model dofinansowania inwestycji 
samorządowych. Dlatego nie patrząc na fale 
zachorowań i kolejne lockdowny, podejmo-
waliśmy i będziemy nadal podejmowali dzia-

łania, związane z ubieganiem się o kolejne 
zewnętrzne środki finansowe, nawet jeśli 
będzie to wymagało skorzystania ze środków 
bankowych na wkład własny.

Na sesji absolutoryjnej miałem możliwość 
tłumaczyć części radnych, że skoro w ciągu 
siedmiu lat pozyskaliśmy ponad 185 milionów 
złotych dotacji europejskich, rządowych, 
wojewódzkich i metropolitalnych, to siłą 
rzeczy byliśmy zmuszeni czasami posiłko-
wać się kredytowanym wkładem własnym. 
Podobnie może być także w przyszłości, 
bowiem dzięki temu miasto ma szansę na 
rozwój i podniesienie poziomu naszego życia 
nie w ciągu kilkudziesięciu, ale kilku lat. 

Ufam, że podzielacie Państwo mój punkt 
widzenia, zwłaszcza, że zarówno w bieżą-
cym, jak i innych numerach „Głosu Miasta”, 
przedstawiamy kolejne ukończone inwe-
stycje i zapowiadamy te, które niebawem 
się rozpoczną. Niemal w każdym z takich 
doniesień można znaleźć informację, że 
na dane inwestycje, jak chociażby oddany 
łącznik drogowy Laurahuta – Hugo, pozy-
skaliśmy siedemdziesiąt pięć procent dofi-
nansowania. Na remonty trzydziestu sześciu 
mieszkań socjalnych w byłych pustostanach 

pozyskaliśmy kolejne osiemdziesiąt pięć 
procent środków zewnętrznych. Na kolejne 
termomodernizacje placówek oświatowych 
również wydajemy tylko piętnaście procent 
szacowanej wartości projektów.

Już wkrótce, co pragnę już dziś podkreślić, 
ruszymy z niespotykanym dotąd w naszym 
mieście programem rewitalizującym sta-
re zasoby komunalne. Obiecałem to Pań-
stwu na początku poprzedniej kadencji 
i od 2014 roku konsekwentnie staramy się 
metodą gospodarczą odnawiać te substan-
cję mieszkaniową. Do prawdziwej rewolucji 
potrzeba jednak solidnego zastrzyku finan-
sowego z zewnątrz, a taki mamy szansę 
zdobyć wkrótce dla mieszkańców kamienic 
komunalnych. Najpierw uwolnimy mieszkań-
ców od przestarzałych kopciuchów, czy tak 
zwanych po Śląsku kachloków, które bardziej 
szkodzą, niż grzeją. Więcej o tych projektach 
napiszemy w drugiej części wakacji. 

Do tego czasu życzę każdemu z Państwa, 
kto będzie miał okazję do urlopu, by spędził 
go w zdrowiu i w gronie tych, z którymi czuje 
się najlepiej.

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

CZAS NA DALSZĄ  
REWITALIZACJĘ MIASTA

19 lipca br. na Dużej Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta przy ul. 
Jana Pawła II 10 odbędą się przetargi na najem wolnych lokali 
użytkowych. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie 
w terminie do 13 lipca 2021 r. wymaganego i określonego 
w ogłoszeniu przetargowym wadium. 
Lokale użytkowe oferowane do przetargów przeznaczone są na 
prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, z wyłączeniem 
działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu restau-
racji, barów, pubów itp. 

Wszystkim osobom, które planują otworzyć własną firmę i po-
szukują lokalu, bądź tym, którzy działalność już prowadzą, ale chcą 
zmienić jej lokalizację, proponujemy zapoznać się z ofertą prze-
targową na najem wolnych lokali użytkowych w naszym mieście.

Szczegółowe informacje oraz ogłoszenia przetargowe znaj-
dą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku 
pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki 
Lokalowej, tel. 32 760 53 95.

JAKUB NOWAK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA 
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PRZETARGU:
 ul. Śniadeckiego 1 - lokal ma powierzchnię 32,56 m².  

Stawką wywoławczą w przetargu jest miesięczna wysokość 
czynszu w wysokości 4,30 zł/m2,

 ul. Śniadeckiego 1 - lokal o powierzchni 37,98 m², 
stawką wywoławczą w przetargu na najem nieruchomości 
jest miesięczna wysokość czynszu w kwocie 4,30 zł/m2,

 ul. Śląska 41  - nieruchomość o powierzchni 83,29 m². 
Stawka wywoławcza wynosi 5,30 zł/m2,

 ul. Śmiłowskiego 10 - lokal użytkowy o powierzchni 
69 m². Stawka wywoławcza w przetargu wynosi 4,30 zł/m2,

 ul. Śmiłowskiego 10 - powierzchnia lokalu wynosi 59,2 
m². Stawka wywoławcza wynosi 4,30 zł/m2,

 ul. Powstańców 6 - powierzchnia lokalu wynosi 178,94 
m². Stawką wywoławczą w przetargu na najem lokalu jest 
miesięczna wysokość czynszu w wysokości 5,30 zł/m2,

 ul. Sobieskiego 10 - powierzchnia lokalu wynosi 27,73 
m². Stawka wywoławcza wynosi 4,30 zł/m2.

Podane kwoty są kwotami netto.

LOKALE UŻYTKOWE GOTOWE 
DO DZIERŻAWY

Pamiętaj, że po wykonanym remoncie 
można skorzystać z ulgi w opłatach czynszu!
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Zakończyła się budowa drogi pomiędzy ulicą 
Stara Katowicką a ulicami Konopnickiej i Ma-
tejki. Nowo wybudowany łącznik przebiega 
w miejscu dawnej linii kolejowej, ma długość 
400 m i składa się z jezdni, chodników, drogi 
rowerowej oraz energooszczędnego oświetle-
nia. Zakres zadania objął także budowę ściany 
oporowej, odwodnienie drogi i przebudowy-
wanego układu drogowego, z włączeniem do 
istniejącego kanału deszczowego, budowę 
kanału technologicznego i przebudowę in-
frastruktury technicznej.

Inwestycja, której realizacja rozpoczęła się 
we wrześniu 2020 roku, pozwoli na lepsze 
skomunikowanie rejonu Hugo z pozostałą in-
frastrukturą miasta. Łącznik ułatwi również 
dojazd do Katowic. Koszt całego przedsię-
wzięcia wyniósł 2 720 744,99 zł, z czego 1 942 
016,14 zł stanowi dofinansowane, które nasze 
miasto otrzymało z tzw. Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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NOWY ŁĄCZNIK DROGOWY 
JUŻ OTWARTY

TYMCZASOWA ZMIANA 
ORGANIZACJI RUCHU 
NA PRZEŁAJCE

W drugiej połowie czerwca na ulicy Katowic-
kiej rozpoczęły się roboty drogowe związane 
z wymianą nawierzchni. Remont przejdzie cały 
odcinek drogi, od ronda „z kulami” do ulicy 
Grabowej. W związku z tym należy spodziewać 
się utrudnień w postaci ruchu wahadłowego. 
Modernizacja ulicy Katowickiej potrwa do 
sierpnia 2021 roku i obejmie w szczególności 
frezowanie istniejących nawierzchni, wykona-

nie lub uzupełnienie podbudowy z kruszywa, 
zabudowanie i regulację krawężnika drogowego 
oraz obrzeży chodnikowych, wykonanie nowej 
nawierzchni jezdni i chodników oraz regulację 
urządzeń infrastruktury technicznej. Koszt 
realizacji inwestycji wyniesie 1 052 956,75 zł 
i zostanie dofinansowany z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych (RFIL) kwotą 1 mln zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

UTRUDNIENIA W RUCHU –  
TRWA REMONT 
ULICY KATOWICKIEJ

W ramach obecnie realizowanego zadania in-
westycyjnego pn.: „Modernizacja, przebudowa 
i częściowa budowa kanalizacji deszczowej na 
terenie miasta Siemianowice Śląskie – zlewnia 
północna”. Wykonawca ww. robót budowlanych 
w rejonie Przełajka, Firma Drogopol Sp. z  o.o., 
informuje, że od dnia 05 lipca 2021 zostanie 
wprowadzony kolejny etap tymczasowej or-
ganizacji ruchu na ul. Wiejskiej. W pierwszej 
kolejności zamknięta zostanie ul. Wiejska, na 
odcinku pomiędzy budynkiem nr 22 a ul. Sło-
neczną. Prace będą prowadzone w godzi-
nach  6:30 – 16:00. W tym czasie dojazd do 
posesji możliwy będzie poprzez ul. Maksy-
miliana Gierymskiego w Wojkowicach. Poza 

tymi godzinami dla mieszkańców Przełajki 
zostanie zapewniony dojazd do posesji przez 
ul. Wiejską. Powyższe zamknięcie planujemy 
wykonać w dniach od 5 do 9 lipca 2021.  W tych 
dniach prace będą również prowadzone przy 
budynkach ul. Wiejska 61-69 oraz ul. Wiejska 
137-161 przy połówkowym zamknięciu jezdni.

Od dnia 12 lipca 2021 zamknięte zostanie 
skrzyżowanie z ul. Łąkową. Mieszkańcy tej 
ulicy będą mieli możliwość przejazdu przez 
ul. Poranną, w kierunku Wojkowic. Mieszkańcy 
ul. Wiejskiej od bud. 24 do ul. Łąkowej – w kie-
runku Centrum. Prace na przedmiotowym 
skrzyżowaniu planuje się wykonać między 12 
a 16 lipca 2021 r.

Od dnia 19 lipca 2021 r. nastąpi zamknię-
cie ul.  Wiejskiej, od ul. Łąkowej w kierunku 
ul. Rzecznej. Zostanie wprowadzony objazd 
poprzez ul. Poranną i Łąkową.

Ponadto informuje się, że od dnia 05 lipca do 
30 sierpnia 2021 r. zostaną wyłączone przy-

stanki autobusowe (Przełajka Kościół, Przełajka 
Biblioteka, Przełajka Pętla).

Przystanek Przełajka Szkoła zostanie prze-
niesiony w rejon posesji przy ul. Wiejska 6b i 16.

MAŁGORZATA LASAK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Przed nami realizacja kolejnych projektów, 
które zwyciężyły w ubiegłorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego 2021. Dzięki inicjatywie 
mieszkańców w naszym mieście powstaną dwa 
zielone miejsca spotkań i rekreacji. Mowa tu 
o Parku Leśnym, wraz ze ścieżką rekreacyj-
ną na terenie przy Alei Młodych, autorstwa 
Małgorzaty Gościniak i Piotra Machalicy oraz 
o zagospodarowaniu terenu przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy, pomiędzy ulicą Stawową 18 
a ulicą Wyzwolenia 19, którego pomysłodaw-
czynią jest Karina Siwiec-Magielnicka.
Park Leśny na Bytkowie
Lokalizację parku zaplanowano na niezagospo-
darowanym dotychczas obszarze o powierzch-
ni 1,33 ha, położonym w okolicy alei Młodych 
i ulicy Kapicy. Inwestycja zakłada utworzenie 
ścieżek spacerowych, montaż ławek, koszy na 
śmieci i stojaka na rowery. Skwer wzbogaci łąka 
z krokusami, a także nowe nasadzenia roślin. 
Oprócz tego od strony alei Młodych powsta-

nie ogrodzony wybieg dla psów, który będzie 
wyposażony w różnorodne urządzenia służące 
do aktywnej zabawy czworonogów. Zarówno 
wybieg, jak i istniejącą ścieżkę rowerową roz-
świetlą energooszczędne ledy. Koszt realizacji 
zadania wyniesie 398 766 zł.

NOWE MIEJSCA REKREACJI  
Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021

Na początku lipca rozpocznie się remont Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Technicznych „Meritum”, przy ulicy Katowickiej  1. 
To kolejna siemianowicka szkoła, która doczekała się komplek-
sowej termomodernizacji. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,7 
mln zł i zostanie niemal w całości pokryty z dofinansowań.
Działania modernizacyjne obejmą zarówno budynek dydaktycz-
ny, jak i warsztaty szkolne. W ramach prac budowlanych zostanie 
wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, 
a także izolacja zewnętrznych ścian piwnicznych, od poziomu 
fundamentów do poziomu terenu. Ponadto zaplanowano 
wymianę dużej części okien, drzwi i witryny wejścia głównego 
oraz  wymianę instalacji grzewczej c.o. Realizacja inwestycji 
jest możliwa dzięki środkom zewnętrznym, pozyskanym z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

2014-2020 (UE) w kwocie 2 215 359,12 zł oraz z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (budżet państwa) w wysokości 
517 864,16 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na 
pierwszy kwartał 2022 roku. 

Oprócz nowego wizerunku, ZSTiO Meritum wkrótce zyska 
dwie nowoczesne klasopracownie do kształcenia zawodowego. 
W szkole bowiem dobiegają końca prace związane z realizacją 
projektu unijnego pn. „Rozwój kompetencji i dopasowanie do 
potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół 
zawodowych Siemianowic Śląskich – etap II”, w ramach którego 
powstaje profesjonalnie wyposażona pracownia ekonomicz-
na i pracownia sieci komputerowych. W efekcie od września 
uczniowie Meritum będą mogli w pełni skorzystać z nowo 
utworzonych sal do nauki zawodu.
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PUSTOSTANY ZAMIENIĄ SIĘ  W LOKALE SOCJALNE

Ruszył remont pustostanów zlokalizowanych w budynkach na 
terenie całego miasta, m. in. w dzielnicach: Hugo, Huta Laura, 
Centrum i Nowy Świat. Tym samym do końca września zasób 
mieszkaniowy gminy Siemianowice Śląskie wzbogaci się o 36 
lokali mieszkalnych, które po modernizacji zostaną przydzielone 
osobom oczekującym na mieszkania socjalne. 

Zakres prac budowlanych obejmie wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, remont ścian, sufitów i podłóg, wymianę instalacji 
wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej oraz wykonanie 
ogrzewania. 

Modernizacja prowadzona jest w ramach projektu unijnego 
„Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Sie-
mianowice Śląskie SORSAL IV” (Siemianowicki Obszar Rewi-
talizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej), który realizowany 
był także w poprzednich latach. Dzięki programowi dotychczas 
wyremontowano i przekazano mieszkańcom w sumie 34 lokale 
mieszkalne. Tegoroczna inwestycja będzie kosztowała ponad 
1,2 mln zł i zostanie dofinansowana z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

TERMOMODERNIZACJA  KOLEJNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Trampoliny i  nowe miejsca  
postojowe w Michałkowicach
Atrakcyjne miejsce dla dzieci i młodzieży po-
wstanie w Michałkowicach, pomiędzy ulicą 
Wyzwolenia 19 a Stawową 18. Będzie to ogro-
dzona strefa zabawowo-rekreacyjna z bez-

pieczną nawierzchnią, na której pojawi się m. in.: 
pięć trampolin, trzy huśtawki – typu bocianie 
gniazdo, z siedziskiem dla maluchów oraz 
siedziskiem typu deseczka, a także huśtawka 
dla dzieci niepełnosprawnych. Teren zostanie 
oświetlony oraz wyposażony w ławki i kosze na 
śmieci. Nie zabraknie też nowej zieleni. Dodat-
kowo w ramach projektu wykonanych zostanie 
dwadzieścia miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych wraz z drogą dojazdową i chodni-
kiem. Koszt inwestycji to 428 tys. zł. Umowy 
na powyższe przedsięwzięcia zostały podpi-
sane w czerwcu br. Ich realizacja odbędzie się 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj” co oznacza, 
że wykonawcy zobowiązani są do opracowania 
dokumentacji projektowej na podstawie której 
zostaną przeprowadzone prace budowlane. 
Termin zakończenia zadań przewidziano na 
listopad 2021 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Przypomnijmy również, że w mieście modernizowane są jeszcze 
trzy duże placówki edukacyjne tj.: Zespół Szkół Sportowych – 
gdzie finał prac przewidziano na początku przyszłego roku, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Bu-
dryka oraz Szkoła Podstawowa nr 20 przy ul. Lipowej, których 
termomodernizacja zakończy się do końca wakacji.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Czerwcowa sesja Rady Miasta była jedną z najważ-
niejszych sesji w roku. Podczas niej radni udzielili 
wotum zaufania prezydentowi miasta Rafałowi 
Piechowi oraz absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2020 rok. Ponadto obrady po raz pierwszy 
od 7 maja 2020 r. zostały przeprowadzone stacjo-
narnie, w SCK Park Tradycji, z zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego.

Sesja rozpoczęła się tradycyjnie – po 
zmianie i uzupełnieniu porządku obrad oraz 
zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji, 
prezydent Rafał Piech przedstawił informa-
cję z okresu międzysesyjnego. W następnej 
kolejności Prezydent zaprezentował raport 
o stanie miasta Siemianowice Śląskie za rok 
2020, zawierający roczne dane z poszcze-
gólnych obszarów funkcjonowania miasta, 
które odzwierciedlają działalność samorządu 
i rozwój Gminy. Raport stał się przedmiotem 
krótkiej debaty z udziałem mieszkańców 
i radnych. Po jej zakończeniu radni przegło-
sowali uchwałę udzielającą wotum zaufania 
prezydentowi Rafałowi Piechowi.

Kolejnym punktem obrad było sprawozda-
nie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunal-
nego. Dochody miasta na koniec ubiegłego 
roku wyniosły 445 778 471,53 zł co wskazuje, 
że roczny plan wykonano w 101,29%, wydatki 
Gminy ogółem ukształtowały się na poziomie 
443 183 336,42 zł co stanowi 93,52% planu, 
natomiast wydatki inwestycyjne zrealizo-
wano w kwocie 51 341 827,71 zł, co stanowi 

86,50% planu. Po odczytaniu opinii Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ka-
towicach, które były pozytywne, radni prze-
głosowali uchwały w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
miasta Siemianowice Śląskie za 2020 rok oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Z RATUSZA

GOSPODARKA

XXXII SESJA RADY MIASTA – 
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM 
DLA PREZYDENTA

Druga odsłona projektu pn. Siemianowicka Kuź-
nia Przedsiębiorczości weszła właśnie w fazę 
ocen biznesplanów. Nabór do niej zakończył 
się w lutym br. Warto tu dodać, iż pierwsza 
edycja tego przedsięwzięcia (lata 2018-2019) 
wprowadziła na siemianowicki rynek piętnastu 
nowych przedsiębiorców, czyli tych, którzy nie 
bali się wziąć swojej zawodowej przyszłości we 
własne ręce. Bowiem celem tego projektu jest 
aktywizacja ludzi bezrobotnych oraz nieaktyw-
nych zawodowo, zamieszkujących na terenie 
Siemianowic Śląskich. W bieżącej edycji z tej 
możliwości skorzysta dwadzieścioro siemianowiczan.

- Kuźnia promuje samozatrudnienie, które 
pozwala obniżyć stopę bezrobocia w Siemiano-
wicach Śląskich – mówi Dorota Rus z Wydziału 
Rozwoju Miasta. - Oceniając złożone przez 

SIEMIANOWICKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
WPROWADZI NA LOKALNY RYNEK NOWYCH BIZNESMENÓW

uczestników kuźni dokumenty widzimy, iż po-
dobnie jak w poprzedniej odsłonie, również w tej 
dominuje branża usługowa – dodaje.

Ciekawostką jest spora liczba osób, które 
chcą wejść na lokalny (i nie tylko) rynek z ar-
tystycznymi wypiekami (tortami).

Jak mówią opiekunowie projektu, najwięcej 
problemów sprawia część finansowa pisanych 
biznesplanów, niemniej wszyscy uczestni-
cy kuźni mogą liczyć na wszechstronną po-
moc urzędników.

- Na bieżąco sprawdzamy, wspólnie kon-
sultujemy i weryfikujemy pomysły, dążymy do 
tego, by finalnie każdy z nich sprowadzić do 
poziomu, który pomoże osiągnąć finansowy 
sukces – mówi Dorota Rus. - Ponadto każdy 
z uczestników miał indywidualne konsultacje 

z oficerem dotacyjnym, który również służył 
pomocą przy tworzeniu biznesplanu.

Kolejnym etapem, po weryfikacji biznespla-
nów (zakładając, że zakończy się ona pozy-
tywnie), będzie wsparcie finansowe, jakie 
otrzymają uczestnicy projektu (23 050 zł) oraz 

- po złożeniu odpowiedniego wniosku - roczne 
wsparcie pomostowe (2600 zł miesięcznie). 
Podobnie jak w poprzedniej edycji będziemy 
na łamach „Głosu Miasta” przybliżać sylwetki 
kandydatów na nowych siemianowickich biz-
nesmenów.  RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Siemianowice Śląskie za 2020 rok i udzielili 
prezydentowi absolutorium. 

W dalszej części sesji radni debatowali i gło-
sowali nad kolejnymi projektami uchwał przyję-
tymi w porządku obrad. Ostatecznie wszystkie 
zostały przegłosowane, a ich treść dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

BOOM NA 
ARTYSTYCZNE TORTY
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Z RADY MIASTA

Z RATUSZA

SPRAWY SPOŁECZNE

„Głos Miasta”: - Coraz głośniej mówi się ostat-
nio o prowadzonych pracach, mających na celu 
zmianę tzw. identyfikacji miejskiej, wypunkto-
waniu informacyjnym istotnych miejsc w Sie-
mianowicach Śląskich. O co w tym wszystkim 
chodzi, z czym się wiąże, a także co się zmieni 
po wdrożeniu opracowywanych zmian?

Grzegorz Mól: - SIM, czyli system informacji 
miejskiej to w najprostszych słowach jednolite 
pod względem wizualnym i architektonicznym 
nośniki miejskich informacji. Najczęstszym ele-
mentem tego systemu są tabliczki informujące 
o nazwie ulic czy skwerów. Wśród pozostałych 
elementów można wyróżnić także tabliczki kie-
runkowe, tablice informacyjne, plany miasta, 
gabloty, a w bardzo rozbudowanych systemach 
– nawet katalogi tzw. mebli miejskich, czyli ele-
mentów małej architektury. Obecnie Katowice 
pracują właśnie nad swoim systemem, a GZM 

TRZY PYTANIA DO… ROZMOWA Z RADNYM GRZEGORZEM MÓLEM, 
CZŁONKIEM KOMISJI ROZWOJU MIASTA I INWESTYCJI

CHCEMY UJEDNOLICIĆ  
NOŚNIKI INFORMACJI MIEJSKIEJ

wprowadza ujednolicenie w zakresie oznaczeń 
przystanków i wiat przystankowych. W Siemia-
nowicach Śląskich jest bardzo wiele różnego typu 
oznaczeń, uznałem więc, że warto przemyśleć 
taki system w naszym mieście i wysłałem pi-
smo w tej sprawie do prezydenta. Cieszę się, że 
Rafał Piech myśli podobnie, bo urzędnicy mają 
ten temat już rozeznać. Chciałem w tym miej-
scu nadmienić, iż razem z miłośnikami historii 
Siemianowic Śląskich: Katarzyną Majchrowską, 
Marianem Jadwiszczokiem i Mirosławem Górskim, 
pomyśleliśmy także o tablicach informacyjnych 
o charakterze historycznym. Miałyby pasować do 
całego systemu i informować o historii niektórych 
budynków, takich jak gmach starego UM przy ulicy 
Sobieskiego 1. Tablica zawierałaby syntetyczny 
opis i kierowała do szerszych informacji na stronie 
miejskiej biblioteki – np. poprzez kod QR.

„Głos Miasta” - Pozostańmy nadal przy temacie 
miasta. Wszystko wskazuje na to, że niebawem 
w trakcie prac Komisji Rozwoju Miasta i Inwe-
stycji, której jest Pan przedstawicielem, pojawi 

się zaproszony przez radnych reprezentant 
inwestora na terenie po dawnej Hucie Jedność. 
Czego się Państwo spodziewacie po tym spo-
tkaniu? Jakie kwestie chcielibyście w trakcie 
tego spotkania poruszyć?

Grzegorz Mól: - Faktycznie udało mi się za-
prosić na posiedzenie komisji przedstawicie-
la inwestora, który ma być naszym gościem 
na sierpniowej komisji. Teren huty, to ścisłe 
centrum miasta, większość siemianowiczan 
bacznie śledzi wszystko, co się dzieje z tym 
terenem. Niestety pandemia odsunęła całą 
inwestycję a szkoda, bo miałem już możliwość 
poznać projekt zagospodarowania parkingu 
i dróg wewnętrznych, więc prace były faktycz-
nie zaawansowane. Chyba wszystkim zależy 
na poznaniu rodzajów obiektów handlowych 
i usługowych tam planowanych oraz oczywiście 
terminów inwestycji, bo obecne gruzowisko 
niestety nie jest dobrą wizytówką naszego 
miasta. Jakiś czas temu złożyłem także inter-
pelację, aby inwestor spróbował zaprojektować 

wygląd galerii w taki sposób, aby nawiązać do 
hutniczej przeszłości tego miejsca. Padły także 
wnioski o stworzenie tam czegoś w rodzaju 
Izby Pamięci.

„Głos Miasta” - Wysokie temperatury i okres 
wakacyjny sprzyjają luzowaniu krawatów i za-
mianie teczki z laptopem na wędrowny plecach. 
Gdzie będzie można spotkać radnego Móla 
w czasie wakacyjnych eskapad i czy rzeczy-
wiście z... wyłączonymi laptopem i komórką?

Grzegorz Mól: - Mam szczęście być ojcem 
trzyletniej córeczki więc, żeby jej urozmaić 
wakacje pierwszy tydzień urlopu spędzimy 
w trójmieście, drugi zaś w Beskidach. Zoba-
czymy jaki rodzaj wypoczynku bardziej jej się 
spodoba. Co do telefonu i laptopa, to ich ak-
tywność będzie znacznie ograniczona...taką 
mam nadzieję.

ROZMAWIAŁ
 RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Od 1 lipca  br.  punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie miasta wznawiają udzie-
lanie porad w formie stacjonarnej, zgodnie 
z dotychczasowym harmonogramem.

W celu skorzystania z darmowej pomocy 
prawnej lub obywatelskiej oraz mediacji należy 
najpierw zarejestrować wizytę wybierając jedną 
z poniższych opcji: telefonicznie pod nr tel. 
32 762 53 57 lub32 760 53 89 w godzinach 
pracy urzędu miasta, samodzielnie - online 
poprzez stronę internetową: https://np.ms.
gov.pl/zapisy.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PONOWNIE STACJONARNIE
Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja 
świadczona jest  w dwóch punktach:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
przy ul. Szkolnej 17. Punkt czynny w godzinach:  
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00-12.00, 
czwartek 13.00 -17.00

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy ul. Pszczelniczej 10. Punkt czynny  
w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: 
9.30–13.30, środa, piątek: 15.00-19.00

Poradnictwo obywatelskie i mediacja.

Powiatowy Urząd Pracy, 
przy ul. Wyzwolenia 17. Punkt czynny w go-
dzinach:  poniedziałek: 12.00-16.00, wtorek: 
8.00-12.00, środa: 11.00-15.00. czwartek, 
piątek: 8.00-12.00

Przypominamy również o zachowaniu reżimu 
sanitarnego, tj. obowiązku noszenia maseczki  
w pomieszczeniach, konieczności dezynfeko-
wania rąk oraz o zachowaniu dystansu między 

osobami. Wszystkie punkty pomocy znajdują 
się w miejscach dostępnych dla osób z nie-
pełnosprawnością ruchową. Pomoc prawna 
jest udzielana co do zasady podczas oso-
bistej wizyty w punkcie. Osoby ze znaczną 
niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc 
zdalną, poza lokalem punktu lub przy uży-
ciu odpowiednich środków wspomagających 
komunikację. Szczegółowe informacje pod 
numerami telefonów podanymi do zapisów.

JOANNA JANIGA-KOMRAUS
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich otrzy-
mał od Fundacji Fundusz Współpracy 
z siedzibą w Warszawie grant na re-
alizację projektu „Nowe rozwiązanie”. 

Głównym celem projektu jest 
wypracowanie nowego modelu 
pracy z rodzinami borykającymi 
się z problemami opiekuńczo-wy-
chowawczymi poprzez zaadapto-

wanie rozwiązań stosowanych przez 
partnera zagranicznego. Partnerem 
w niniejszym projekcie jest organi-
zacja Eurosozial e.V, Paritatischer 
Verein fur deutsch-polnische und 
europaische Zussamenarbeit, z sie-
dzibą w Salzgitter. 

W poprzednim tygodniu gościli-
śmy w naszym mieście przedsta-
wicieli zagranicznego partnera, 

natomiast w przyszłym tygodniu 
pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Siemianowicach 
Śląskich wyjeżdżają do Niemiec aby 
poznać specyfikę pracy instytucji, 
które zajmują się rozwiązywaniem 
problemów opiekuńczo-wycho-
wawczych. Dzięki dotychczasowej 
wzajemnej współpracy oraz wizy-
tom studyjnym możliwa będzie 

wymiana doświadczeń oraz zasto-
sowanie innowacyjnych rozwiązań 
stosowanych przez niemieckiego 
partnera. 

Projekt otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 82 091 zł.,  a jego reali-
zacja przewidziana jest do 30 paź-
dziernika 2021 r.

AGNIESZKA RYLSKA-RUMAS 
MOPS SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

„NOWE ROZWIĄZANIE”- MIĘDZYNARODOWY PROJEKT  REALIZOWANY PRZEZ MOPS
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Na ostatniej (czerwcowej) sesji Rady Miasta, 
siemianowiccy radni przyjęli propozycje zmian 
do Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP). Nowe zapisy będą 
dotyczyły obszaru położonego w rejonie ulic: 
Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przed-
siębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka 
oraz Kruczej, wraz z terenami siemianowickie-
go pola golfowego. Dokument ten jest konty-
nuacją przyjętej polityki przestrzennej, której 
celem jest urbanistyczne uporządkowanie 
przestrzeni miejskiej, poprzez sporządzanie 
dużych obszarowo planów. W założeniu ma to 
pozwolić na wyeliminowanie przypadkowości 
czy chaosu w nowo planowanej i rozbudo-
wywanej zabudowie mieszkalnej, usługowej 
oraz przemysłowej.

Przypomnijmy, że prace te rozpoczęły się 
uchwałą nr 103/2019 Rady Miasta Siemia-
nowic Śląskich z 29 sierpnia 2019 r. Obec-
nie cała dokumentacja planistyczna została 
przekazana wojewodzie, celem weryfikacji 
jej zgodności z przepisami prawnymi. Jeże-
li nie zostaną wskazane ewentualne uwagi, 
uchwała wejdzie w życie po upływie 30 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich 
przygotowuje wykaz kilkudziesięciu działek pod 
zabudowę jednorodzinną, które będą zbywane 
w przetargach.

- Miejsca, które zostaną wytyczone do 
sprzedaży są bardzo atrakcyjne dla przy-

szłych mieszkańców – mówi Mariusz Sobeczko, 
zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. - Są to tereny zielone, 
w spokojnym otoczeniu – dodaje.

Mowa tu o obszarze sąsiadującym z Lasem 
Bażantarnia, na którym oprócz działek znajdzie 
się również droga wewnętrzna.

Planowana sprzedaż rozpocznie się w przy-
szłym roku. Obecnie pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami przygotowują 
projekt podziału.

Celem wprowadzonych zmian nie jest li-
kwidacja czy ograniczenie terenów zielonych 
wzdłuż alei Spacerowej. Nowe ustalenia mają 
pozwolić m.in. na lokalizację „budek” z lodami, 
jedzeniem i tym podobnych obiektów.

Niektórzy z siemianowiczan zapewne pa-
miętają istniejący tam niegdyś Zajazd pod 
Bażantem. Jest szansa, że nieczynny od dłuż-
szego czasu obiekt zostanie reaktywowany, 
gdyż jego właściciel, wnioskujący o możliwość 
prowadzenia działalności usługowej również 
czeka na uprawomocnienie się MPZP.

Przegłosowane przez radnych zmiany wpro-
wadzają możliwość realizacji w przyszłości 
miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dworskiej, ale 
nie tylko, bowiem w zależności od ostatecznej 
wielkości parkingu możliwe będzie również 
zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną 
(np. ogrody, łąki kwietne itp.).

- Takie przeznaczenie terenu nie zamknie 
drogi do jego zagospodarowania obiektami 
małej architektury parkowej i rekreacyjnej, czyli 
w dalszym ciągu będzie możliwe wkompono-
wanie tam alejki, ławek wzdłuż niej czy tzw. ele-
mentów kwietnych – mówi Ireneusz Banaczyk.

Realizacja założeń uzależniona jest od pla-
nów inwestycyjnych komórek organizacyjnych 
siemianowickiego magistratu, a także – co 
istotne – zamierzeń właścicieli tych terenów.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z RATUSZA
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Informacja, że wzdłuż alei Spacerowej zostanie wytyczonych kilka 
miejsc, gdzie będzie można usiąść, napić się dobrej kawy w normalnej 
filiżance (a nie plastikowym kubku), czy zjeść lekki i dobry posiłek,  
zapewne ucieszy ogromne rzesze spacerowiczów w Kompleksie Re-
kreacyjnym Rzęsa. 

Na wniosek siemianowickich przedsiębiorców miasto zamierza umożliwić 
zagospodarowanie terenu wzdłuż alei Spacerowej punktami gastronomicz-
nymi oraz innymi „nieuciążliwymi” usługami towarzyszącymi kompleksowi 
terenów zielonych. To również pozwoli na wznowienie działalności przez 
funkcjonujący tam kiedyś, nieczynny punkt usługowy.

ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
OTWIERAJĄ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE 
SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

GOSPODARKA

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i przedstawicieli 
firm na wakacyjne Śniadanie Biznesowe. Spotkanie odbę-
dzie się 16 lipca 2021 r., o godzinie 8.30 w SCK Zameczek, 
przy ul. Oświęcimskiej 1 w Siemianowicach Śląskich.

Śniadanie jest doskonałą okazją do zaprezentowania 
swojej firmy, nawiązania nowych kontaktów biznesowych 
oraz rozpoczęcia współpracy z innymi podmiotami.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy dokonać 
obowiązkowej rejestracji uczestnictwa pod linkiem:  
https://forms.gle/wacmFoFmKoJ4t4YJA

Koszt uczestnictwa w Śniadaniu Biznesowym wynosi 
40 zł. Opłata uiszczana jest na miejscu, bezpośrednio 
przed rozpoczęciem spotkania.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu 
z Biurem Obsługi Inwestora: Marta Szaleniec 32 760 53 
58, Jakub Nowak: 502 693 575.

MARTA SZALENIEC-MICHALIK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA 
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNE 
ŚNIADANIE BIZNESOWE
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DUŻE INWESTYCJE  
W SIEMIANOWICKICH  
WODOCIĄGACH  
W trakcie czerwcowej sesji Rady Miasta(17 
czerwca 2021 r.) został uchwalony Wielo-
letni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Wodociągów Siemianowickich 
Aqua-Sprint Sp. z o.o. na lata 2021-2024. 
Wyznacza on kierunek działań Aqua-Sprint 
na okres najbliższych trzech lat w zakresie 
inwestycji. Wielkość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację planu okre-
ślono w oparciu o ocenę własnych możli-
wości finansowych Aqua-Sprint oraz szans 
uzyskania dotacji ze środków unijnych. I tak, 
inwestycje dotyczące sieci wodociągowej 
obejmą budowę sieci na ulicach: Budry-
ka (oś. Metropolis), Rzecznej, Watoły - 1 
i 2 strefa, Watoły 36-54, Astrów, Różanej, 
Szkolnej, Trafalczyka, Kasprzaka,  Mysło-
wickiej (Słowackiego-Sadzawki). Długość 
planowanej do budowy/modernizacji sieci 
wodociągowej wynosi 4 257 m. Szacowany 
koszt inwestycji to 4 247 571,54 zł.

- Inwestycje związane z odprowadza-
niem ścieków obejmą: przebudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej na ul. Watoły boczna, 
oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na 
ulicach: Gerberowej, Fiołkowej, Storczykowej, 
Tulipanowej i osiedlu Spacerowym – wyli-
cza Seweryn Świaczny, rzecznik prasowy 
Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint 

Sp.  z o.o. - Długość planowanej do budowy/
modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wy-
nosi 1 759 m, a szacowany koszt inwestycji 
to: 2 233 089,44 zł – dodaje. 

Przedsięwzięcia remontowe i moder-
nizacyjne obiektów wodno-kanalizacyj-

nych (pompownie ścieków i hydrofornie) 
oszacowano na 1 150 000 zł. Przygotowa-
nie dokumentacji technicznej w zakresie 
inwestycji wodno-kanalizacyjnych przy 
ul. Michałowickiej, Krupanka, Porannej, 
Strefie przemysłowej i koncepcji kanału 
sanitarnego Przełajka II na 470 000 zł. Na 
wykup sieci wodociągowo-kanalizacyjnych 
przeznaczono 1 415 000 zł. Łączny koszt 
zadań inwestycyjnych objętych planem 
wynosi 9 515 660,98 zł. W kwocie tej nie 
są zawarte nakłady inwestycyjne, które są 
już w tracie realizacji, wynikające z obo-
wiązującego planu na lata 2020-2022, 
w wysokości 2 001 265,50 zł. Finansowanie 
tych przedsięwzięć inwestycyjnych po-
chodzi ze środków własnych Aqua-Sprint. 
Planowane inwestycje przyczyniają się do 
rozwoju infrastruktury naszego miasta, 
z której na bieżąco korzystają mieszkańcy 
i mają na celu stałe poprawianie komfortu 
życia w mieście.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z RATUSZA
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Od miesiąca funkcjonują nowe zasady za-
chowania, dotyczące zarówno kierowców, 
jak i pieszych. Uznaliśmy, że warto je przy-
pomnieć. Ich przyswojenie i przestrzeganie 
pozwoli oszczędzić kilka złotych w portfelu 
albo – co najistotniejsze – ocalić zdrowie 
i  życie w „podbramkowej” sytuacji.

1) ujednolicona została dopuszczalna pręd-
kość w obszarze zabudowanym. Do 1 czerwca 
br. w godzinach od 23.00 do 5.00 rano moż-
na było jechać samochodem, motocyklem 
z prędkością 60 km/h. Po 1 czerwca obniżono 
ją o 10 km/h. Teraz – bez względu na porę dnia 
– obowiązuje stałe ograniczenie prędkości do 
50 km/h. Umówmy się, iż ta różnica 10 km/h 
niewiele wnosiła do całego czasu przejazdu, 
więc spokojnie można przyjąć, iż tutaj zmian 
nie odczujemy. Ot, ciut wyżej podniesiemy 
prawą nogę, operując gazem.

KILKA ZMIAN W ZACHOWANIU NA DRODZE.  
WPRAWDZIE TO NIE REWOLUCJA, ALE WARTO O NICH PAMIĘTAĆ!

2) Koniec z tzw. jazdą „na zderzaku”. Przepis, 
wydawałoby się „martwy” w mieście, ale będąc 
w tej szczęśliwej sytuacji, że do obydwu autostrad 
w regionie (A4 i A1) mamy blisko, to warto o nim 
pamiętać. Mowa tu o zachowaniu odległości 
wynoszącej połowę aktualnej prędkości. (Przykład 
– jeżeli jedziemy 100 km/h odległość powinna 
wynosić 50 m). Konia z rzędem temu, kto jest 
w stanie bez laserowego dalmierza to zweryfi-
kować i respektować. Podpowiadamy metodę 
kierowców skandynawskich, tzw. „trzech sekund”. 
Otóż gdy samochód przed nami mija stały ele-
ment (np. słupek drogowy), zaczynamy odliczać 
trzy sekundy i jeżeli w trzeciej sekundzie miniemy 
ten sam słupek – możemy być pewni, że odległość 
pomiędzy nami a poprzedzającym samochodem 
jest właściwa.

3) Tak, piesi dostali BEZWZGLĘDNE pierwszeń-
stwo na „pasach”. Jako kierujący pojazdem musimy 
zwracać szczególną uwagę na okolicę przejść dla 

pieszych, bowiem już zbliżający się do przejścia 
pieszy wymusza nasze zatrzymanie się i prze-
puszczenie go (uwaga: nie dotyczy to tramwajów).

4) Powyższa zmiana nakłada określone ry-
gory także na pieszych – otóż w momencie 
przechodzenia przez przejście, uwaga piesze-
go nie może być rozpraszana przez np. komór-
kę, tablet, ipad a nawet… słuchawki. Dlaczego? 
Bowiem wyraźnie jest powiedziane, iż nie można 
korzystać z urządzeń upośledzających prawidło-
wą percepcję czy zmniejszających koncentrację.

Jak informuje siemianowicka „drogówka”, 
widełki mandatowe, jakimi mogą operować 
policjanci, dyscyplinując zarówno kierowców, 
jak i pieszych w kontekście nowych przepisów, 
wynoszą od 50 do 500 zł. 

- Do tej pory mieliśmy kilka odnotowanych 
zdarzeń, które kończyły się pouczeniem, bowiem 
staramy się najpierw edukować i przyzwyczajać 
użytkowników dróg do nowej rzeczywistości 

– mówi komisarz Krzysztof Lampa, naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Siemianowicach Śląskich - ponadto 
w czerwcu przeprowadziliśmy kilka akcji eduka-
cyjnych w rejonach miasta, w których najczęściej 
dochodzi do zdarzeń drogowych – dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PRZEKROCZENIE  
DOPUSZCZALNEJ  
PRĘDKOŚCI 

MANDAT
I PUNKTY KARNE

do 10 km/h mandat 50 zł

od 11 do 20 km/h od 50 zł do 100 zł i 2 pkt 

od 21 do 30 km/h od 100 zł do 200 zł i 4 pkt

od 31 do 40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt

od 41 do 50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt

od 51 km/h od 400 zł do 500 zł i 10 pkt. 
W niektórych sytuacjach, 
w przypadku szczególnie nie-
bezpiecznej jazdy w terenie 
zabudowanym – zatrzymanie 
prawa jazdy na 3 miesiące
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NIE TYLKO KORFANTY
W samo południe, 15 czerwca, w obecności 
mieszkańców Siemianowic Śląskich, został 
oficjalnie zaprezentowany mural powstań-
czy autorstwa Wojciecha Walczyka. Liczą-
ce blisko pół tysiąca metrów kwadratowych 
graffiti przedstawia bohaterów III Powsta-
nia Śląskiego. 

Stworzenie muralu miejskiego było wspólną 
inicjatywą spółki Rosomak S.A. oraz Fundacji 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które przy tej 
okazji zaprosiły do współpracy zespół meryto-
ryczny Muzeum Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich, na czele ze znanym ekspertem historii 
ziemi śląskiej dr. hab., prof. UE Zdzisławem Ja-
neczkiem. W założeniach inicjatorów projektu, 
obraz ma stanowić hołd dla lokalnej społeczno-
ści, która bohatersko walczyła w powstaniach 
o uznanie tożsamości narodowej, stąd też 
wśród postaci uwiecznionych na muralu nie 
zabrakło postaci historycznych, związanych 
bezpośrednio z Siemianowicami Śląskimi. 

W uroczystej prezentacji muralu oraz ce-
remonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej de-
dykowanej pamięci powstańców, brali udział 
przedstawiciel strony rządowej  – Wojewoda 
Śląski Jarosław Wieczorek, a także Wicemar-
szałkini Województwa Śląskiego, Beata Bia-
łowąs oraz Prezydent Miasta Siemianowice 
Śląskie, Rafał Piech. Gospodarzami całej uro-
czystości byli przedstawiciele inicjatorów pro-
jektu: Ilona Kachniarz, Prezes Zarządu Fundacji 
oraz Bartłomiej Smoczyński, Prezes Zarządu 
Rosomak S.A.

Główną postacią, przedstawioną na naj-
wyższej ścianie jest płk Emil Stanek, jeden 
z dowódców powstańczych, mieszkaniec Sie-
mianowic Śląskich, sąsiad i znajomy Wojciecha 
Korfantego. Pułkownik Stanek, był dowódcą 
który wydał rozkaz rozpoczęcia II Powstania 
Śląskiego, które – gdyby nie jego decyzja – 
zostałoby odwołane. Po powstaniach służył 
w Wojsku Polskim. W czasie II wojny świa-

towejtrafił do sowieckiej niewoli, gdzie jako 
oficer miał zostać zastrzelony w Katyniu, ale 
udało mu się uciec w czasie transportu. Był 
również więźniem obozu koncentracyjnego 
i przeżył marsz śmierci. Po wojnie, za dalszą 
działalność polityczną, został aresztowany 
przez SB. Po wyjściu z aresztu nadal miał pro-
blemy z ówczesną władzą, m.in. odebrano mu 
mieszkanie. Zmarł w 1961 r.

Obok niego przedstawiono, również urodzo-
nego w naszym mieście, Wojciecha Korfantego, 
dyktatora dwóch Powstań Śląskich. W wybo-
rach uzupełniających do Reichstagu z czerwca 
1918 roku, pokonał niemieckiego kandydata, 
mimo iż jawnie opowiadał się za oderwaniem 
Górnego Śląska, Wielkopolski i części Pomorza 
od Rzeszy. 25 października 1918 roku wystą-
pił w parlamencie berlińskim z postulatem 
przyłączenia tych ziem do Polski. Wszedł też 
w skład Naczelnej Rady Ludowej, kierującej od 
końca grudnia tegoż roku powstaniem wielko-
polskim. W 1920 roku był polskim komisarzem 
plebiscytowym na Górnym Śląsku, energicznie 

agitując za Polską. Po niezbyt korzystnej dla 
Polski interpretacji wyników plebiscytu z marca 
1921 roku przez Radę Ambasadorów Ententy, 
stanął na czele III Powstania Śląskiego. Tło dla 
tych postaci stanowi autentyczne zdjęcie wozu 
powstańczego „Korfanty”, który– co ciekawe 
– w pewnym momencie również znajdował się 
na terenie naszego miasta. 

W dolnej części muralu znajdują się re-
produkcje zdjęć powstańców z postaciami 
w różnych sytuacjach, m.in. w czasie walk. 
Graffitipowstało przed wyruszeniem do walki, 
stojących na schodach istniejącego do dzisiaj 
budynku Poczty Polskiej w centrum Siemia-
nowic Śląskich. 

Na całym muralu znajduje się ok. czterdzie-
stu wyraźnych postaci, co odpowiada liczbie 
mieszkańców Siemianowic, którzy zginęli w III 
Powstaniu Śląskim.

Pierwszym bohaterem, wyraźnie widocznym 
w dolnej części, jest Tadeusz Bawół. Był on 
działaczem siemianowickiego gniazda To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”, pełnił 
rolę kuriera razem z Z.T. Stęślickim, członek 

Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Ślą-
ska, uczestnik III powstania, znany na świecie 
tenor operowy, używający pseudonimu Franco 
Beval. Odkryła go Janina Korolewicz-Waydowa, 
podczas przesłuchania zorganizowanego na 
prośbę Katowickiego Towarzystwa Muzycz-
nego, które chciało poznać jej opinię o głosie 
młodego zecera. Przesłuchanie wypadło bardzo 
dobrze i Bawół został skierowany na inten-
sywną naukę śpiewu. Niewiele ponad pół roku 
później, 3 lutego 1935, debiutował na scenie 
Teatru Wielkiego w Warszawie w roli Jontka, 
w „Halce” Moniuszki.

W 1937 jako stypendysta wyjechał do Me-
diolanu na dalszą naukę i już 9 stycznia 1940 
debiutował w La Scali jako tytułowy bohater 
opery Andrea Chénier, autorstwa Umberto 
Giordano. Sukces zaowocował wieloma pro-
pozycjami z włoskich teatrów: z Rzymu, Bari, 
Triestu. W kwietniu 1940 wrócił do La Scali; 
później śpiewał również na innych europejskich 
scenach operowych, włącznie z londyńską 
Covent Garden.Uwagę artystycznego świata 
zwrócił fenomenalnym bohaterskim tenorem, 
w Polsce natomiast był zupełnie nieznany.

Kolejną postacią wyróżniająca się w cen-
tralnej części muralu jest Walenty Fojkis, który 
w czasie III Powstania był dowódcą 1 Pułku 
Powstańczego im. J. Piłsudskiego. We wrześniu 
1939 r. dowódca Powstańczej Samoobrony 
kopalni „Michał”. Po zakończeniu wojny był 
naczelnikiem gminy Michałkowice i posłem 
do sejmu RP i Sejmu Śląskiego.

Ostatnią spośród przedstawionych postaci 
jest Zdzisław Tadeusz Stęślicki, syn dr. Jana 
Nepomucena Stęślickiego, działacz TG „Sokół”, 
kurier POW G.Śl. Ochotnik - żołnierz 1 Pułku 
Strzelców Bytomskich, uczestnik akcji plebi-
scytowej II i III Powstania Śląskiego. W III po-
wstaniu, jako porucznik Wojska Polskiego, pełnił 
służbę przy Komendzie Głównej Powstańczej. 
Był oficerem zawodowym w randze kapitana 
58 Pułku Piechoty z Poznania, przeniesiony 
do Korpusu Ochrony Pogranicza Sarny. We 
wrześniu 1939 r. otrzymał nominację na kwa-
termistrza pułku i pełnomocnictwa zastępcy 
dowódcy pułku.

16 rześnia 1939 r. prowadził pułk do nocnego 
natarcia na Niemców pod Sądową Wisznią, 
wyszedł z okrążenia, rozbijając oddziały nie-
mieckiej dywizji zmotoryzowanej. Ostatecznie 
po wkroczeniu sowietów dostał się do niemiec-
kiej niewoli. Po wojnie już nie podjął służby, 
podobnie jak płk Jan Emil Stanek.

PIOTR KOCHANEK 
/ INF. ZESPOŁU HISTORYCZNEGO

 FOTO: WOJCIECH MATEUSIAK



11

HISTORIA

KULTURA

Rodzinne historie nierzadko leżą sobie 
w zakamarkach pamięci, jak nieużywane 
rzeczy na dnie szuflady. Aż pewnego razu 
przychodzi nieoczekiwany impuls i taka hi-
storia ożywa, obrasta wyzwalanymi pod jej 
wpływem wspomnieniami, ujawnia czasem 
znaczenie wykraczające poza obręb fami-
lijnych dziejów. Tak było w przypadku Jana 
Kralewskiego, który w Siemianowicach Ślą-
skich schronił się przed prześladowaniami 
władz carskich i z naszym miastem związał 
się aż do ostatnich dni życia, uczestnicząc 
we wszystkich trzech powstaniach, pro-
wadząc działalność patriotyczną także na 
polu kultury, będąc założycielem i człon-
kiem teatru „Fredro”.

Jego postać i zasługi bardzo starannie „odku-
rzył” w ramach zadanej pracy szkolnej pra-
wnuk Krzysztof Domżoł, a obchody 100-lecia 
Powstań Śląskich były kolejnym bodźcem, 
skłaniającym potomków Jana Kralewskiego 
do przypomnienia sylwetki człowieka nie-
zwykłego, który przelaną krwią pieczętował 
miłość do Polski.

Jan Wincenty Kralewski urodził się w Sosnow-
cu 22 sierpnia 1889 r. Był zasłużonym uczestni-
kiem walk rewolucyjnych o niepodległość ziem 
znajdujących się w zaborze rosyjskim. Uciekając 
przed szykanami ze strony władz carskich 
i zamieszkawszy w Siemianowicach, zatrudnił 
się jako robotnik w hucie „Laura”. Jego wola 
działania na rzecz umacniania polskiego ducha 
szybko zawiodła go w szeregi reaktywowanego 
przy wsparciu braci Pawła i Józefa Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, które oprócz dbałości  
o tężyznę fizyczną, stanowiło bastion polskości 
i kuźnię przyszłych powstańców. Ta aktywność 
sprawiła, że Jan wraz z braćmi, mocno narazili 

BOHATER Z DNA SZUFLADY
się przedstawicielom kolejnego zaborcy i trafili 
na czarną listę niemieckiej policji. Z początkiem 
1919 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej 
Górnego Śląska. Należał do pierwszego spisku 
przeciwko władzy niemieckiej i współpracował 
w tych działaniach z Józefem Dreyzą. Zaan-
gażował się także w służbę kurierską na gra-
nicy, przerzucając z Siemianowic do Czeladzi 
ochotników do 1 Pułku Strzelców Bytomskich, 
przenosząc listy i pieniądze, utrzymując kon-
takty z sąsiednimi gniazdami „Sokoła”. W I 
Powstaniu Śląskim, będąc dowódcą jednego 
z oddziałów, w ataku na Dom Strzelecki, został 
ciężko ranny w brzuch. Po trzymiesięcznym 
leczeniu w krakowskim szpitalu Helclów po-
wrócił, by kontynuować działalność spiskową. 
Z bronią w ręku, wraz z bratem Pawłem, stanął 
też do II Powstania. Siemianowiczanie wyruszyli  
spod czeladzkiej kopalni Saturn. Walki toczyły 
się w rejonie poczty, stacji kolejowej i budynku 
huty „Laura”. Miejscem zaciętych starć były 
pobliskie zakłady azotowe, gdzie obaj bracia 
wykazali dużą ofiarność i odwagę.

Jan Kralewski walczył o polskość na róż-
nych frontach – jednym z nich był...teatr. 
Nasz powstaniec założył bowiem Teatr Fre-
dro, w którym również sam występował. 
Spragniona polskiej mowy i literatury lud-
ność z chęcią pojawiała się na spektaklach. 
Bywało, że miesięcznie  dawano ponad 30 
przedstawień. Jak się okazuje popularność ta 
nie była wyłącznie efektem wielkiego zapo-
trzebowania na polskość, ale także pokłosiem 
talentów zespołu. Córka Jana – pani Urszula 
wspomina, że ojciec opowiadał jej z dumą 
o swoim spotkaniu z legendą  polskiej sceny 
teatralnej, wielkim Ludwikiem Solskim, od 
którego zebrał pochwały. Nazwanie  teatru 
jednym z frontów walki o polskość nie jest 
tylko metaforą. Polskie spektakle były solą 

w oku  niemieckich bojówek, które niejedno-
krotnie zakłócały przedstawienia, a wówczas 
aktorzy, zrzucali kostiumy, chwytali za broń 
i przeganiali intruzów. Takie incydenty nie 
zniechęcały zespołu do dalszej działalno-
ści, którą też z zapałem kontynuował. Jego 
członkom nie straszne były niewygody, gdy 
terroryzowana ludność bała się udzielić go-
ściny. Przyzwyczajeni do poniewierki, często 
pracowali nad nowymi sztukami w pociągach. 
Ich pasję oraz artystyczny poziom docenił 
Polski Komisariat  Plebiscytowy w Bytomiu, 
który zaangażował Teatr „Fredro”, organi-
zując mu 19-miesięczne tournée po Śląsku.

Kiedy rozpoczął się trzeci akt powstańczej 
batalii o polski Śląsk, Jan Kralewski, tak jak 
poprzednio, znalazł się w gronie walczących, 
by następnie wraz z Józefem Dreyzą przej-
mować gminę Siemianowice od niemieckie-

go burmistrza. Pełniąc funkcję członka Rady 
Gminnej, odpowiadał za utrzymanie w ruchu 
hut i kopalń oraz za rozwój gospodarczy mia-
sta. W latach 1923-1936 pracował w Związku 
Gmin Województwa Śląskiego. Był prezesem 
siemianowickiej organizacji Związku Powstań-
ców  Śląskich. Po wybuchu II wojny światowej, 
16 września 1939 r. Jan Kralewski został aresz-
towany i osadzony w obozie koncentracyjnym 
w Buchenwaldzie, a następnie w Mauthausen 
i Guzen. Zwolniony w 1943 r, skierowany został 
do ciężkiej przymusowej pracy w Chorzowie. 
Po wyzwoleniu kierował referatem opieki spo-
łecznej w magistracie, następnie zatrudnił się 
w Fabryce Śrub i Nitów. Zmarł 7 października 
1958 r. Jest pochowany na cmentarzu parafii 
św. Antoniego. Odznaczony był przedwojen-
nym Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Niepodle-
głości,Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzy-
żem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi 
I stopnia,Gwiazda Górnośląską oraz Medalem 
Pamiątkowym za wojnę 1918-1921.

Pod koniec czerwca dyrektor Muzeum 
Miejskiego Wojciech Grzyb gościł córkę 
i wnuka Jana Kralewskiego – Urszulę Kra-
lewską-Domżoł i Jerzego Domżoła, którzy 
wyrazili zgodę na udostępnienie pamiątek 
po bohaterskim przodku. Wzbogacą one 
ekspozycję poświęconą czynowi zbrojnemu 
Górnoślązaków. Sylwetka Jana Kralewskiego 
będzie prezentowana także w nowym, przy-
gotowywanym przez Muzeum, projekcie. 
Przewiduje on stworzenie bazy informacyj-
nej o ważnych siemianowickich postaciach. 
Co prawda po wielu latach, ale jednak sie-
mianowicki bohater znajdzie swoje miejsce 
w tutejszym panteonie.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

W piątek, 11 czerwca, w Siemianowickim Centrum Kultury, 40-le-
cie pracy artystycznej świętował znakomity gitarzysta jazzowy 
i kompozytor, od ćwierćwiecza związany z Siemianowicami 

Śląskimi, Bohdan Lizoń. Podczas jubileuszowego koncertu, na 
którym zagrał wraz z kontrabasistą Grzegorzem Piętakiem, za-
prezentował utwory z najnowszej, piątej już, autorskiej płyty, 
zatytułowanej „To the Promised Land”. Stanowi ona, jak głosi 
zamieszczony na niej tekst, podziękowanie Bogu za minione lata 
twórcze, za ludzi, których artysta spotkał na swojej drodze. Jeden 
z utworów, zatytułowany „Spichlerz”, poświęcony jest byłemu 
dyrektorowi Muzeum Miejskiego, śp. Krystianowi Hadaszowi, 
który z kierowanej przez siebie placówki uczynił ulubione przez 
środowisko jazzowe miejsce  spotkań i koncertów.

Znany polski krytyk jazzowy i dziennikarz muzyczny Grzegorz 
Tusiewicz, recenzując sztukę Bohdana Lizonia, podkreślał jej 
niezwykle osobisty charakter oraz widoczne inspiracje całą 
tradycją jazzu. Muzyczne impulsy dawały wszakże naszemu 
gitarzyście także blues i soul.

Bohdan Lizoń ma swoim koncie współpracę z wieloma 
gwiazdami polskiej sceny muzycznej, jest jednym z artystów 
związanych z Piwnicą św. Norberta w Krakowie, drugiego obok 
Piwnicy pod Baranami, magicznego, twórczego „gejzeru”.

Bohdan Lizoń jest jednym z tych artystów, którzy chętnie 
oddają się pracy pedagogicznej. Właśnie z jego inicjatywy, 
w naszym mieście od lat odbywają się Siemianowickie Warsz-
taty Bluesowe, których zwieńczeniem są letnie koncerty 
w Amfiteatrze Miejskim z udziałem wybitnych osobowości 
sceny muzycznej.

Koncert jubileuszowy dostarczył muzycznych wzruszeń słu-
chaczom, stał się też okazją do życzeń i gratulacji dla artysty, 
które złożyli mu m.in. prezydent miasta, radni oraz przedstawiciele 
środowisk twórczych i kulturalnych Siemianowic Śląskich.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

40-LECIE PRACY TWÓRCZEJ BOHDANA LIZONIA
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SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Niepodległości 45 (tel. 32 228 72 80)

SCK BYTKÓW 
ul. Niepodległości 45, (tel. 32  228 72 80)

 7 lipca (środa), godz. 11.00 – Parking przy SCK 
Bytków – „Teatrzyk na parkingu”: Spektakl dla dzieci 
pt. „Cyrk Bobas” w wykonaniu teatru Gabi-Art.

 10 lipca (sobota), godz. 11.00 – Rodzinny 
plener artystyczny „Kwietna łąka pod Okienkiem”. 

 14 lipca (środa), godz. 11.00 – Parking przy 
SCK Bytków – „Teatrzyk na parkingu”: Spektakl 
dla dzieci pt. „Kramik z wierszami” w wykonaniu 
teatru Gabi-Art.

 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 sierpnia (wtorki i czwart-
ki), godz. 11.00-13.00 – Warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku 6-12 lat pt. „Morskie opowieści”.

SCK PARK TRADYCJI
ul. Orzeszkowej 12, (tel. 32 765 27 40-41)

  lipiec, sierpień (poniedziałek-piątek), godz. 
10.00-16.00 – „Pokój do słuchania”. Słuchowiska 
dla dzieci. 

  1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 lipca, 3, 5, 10, 12, 
17, 19, 24, 26, 31 sierpnia (wtorki i czwartki),  
godz. 11.00 – Kino dla dzieci. 

  2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (piątki), 
godz. 17.00-21.00 – Klub Gier Planszowych. 

  2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (piątki), 
godz. 20.00 – Chill Time pod Szybem Krystyn – 
koncert. 

  11, 18, 25 sierpnia (środy), godz. 19.00 – Wakacje 
z Duchami – działania animacyjne (gry, prelekcje, 
zwiedzanie) oraz film. 

SCK WILLA FITZNERA
ul. Fitznerów 3, (tel. 32 763 27 33)

 2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (piąt-
ki), godz. 17.00 – Fitzner Cafe. 

 2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (piątki), 
godz. 20.00 – Karaoke. 

SCK JARZĘBINA
ul. Wierzbowa 2, (tel. 32 228 48 46)
Wycieczki Rodzinne:

 4 lipca (niedziela), godz. 8.00 – Rejs stat-
kiem po Odrze oraz biesiada w stodole. 

 11 lipca (niedziela), godz. 8.00 – Brenna. 
18 lipca (niedziela), godz. 7.00 – Szaflary 
i Zakopane. 

 25 lipca (niedziela), godz. 8.00 – Częstochowa 
– Jasna Góra Sanktuarium 

 1 sierpnia (niedziela), godz. 8.00 – Jabłonków 
(Czechy) – Gorolskie Święto. 

  8 sierpnia (niedziela), godz. 8.00 – Wieliczka. 
 15 sierpnia (niedziela), godz. 7.00 – Orawica 

(Słowacja). 
 22 sierpnia (niedziela), godz. 8.00 – Ustroń. 
 29 sierpnia (niedziela), godz. 8.00 – Zatorland 

Park Rozrywki. 

 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 lipca, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 
23, 25 sierpnia (poniedziałki i środy), godz. 11.00 
– Letnie Kino w Jarzębinie.

 22 lipca (czwartek), godz. 11.00 – Gry i zabawy 
na tarasie z niespodzianką. 

 24 lipca (sobota), godz. 17.00 – Koncert ple-
nerowy zespołu „Duet Karo” na skwerze przy 
SCK Jarzębina. 

 7 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Koncert 
plenerowy zespołu “Harmonic” na skwerze 
przy SCK Jarzębina. 

SCK ZAMECZEK 
ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)
Muzyka u Rheinbabenów – koncerty na tarasie 
SCK Zameczek:

 4 lipca (niedziela), godz. 16.00 – Muzyka  
mistrzów wiedeńskich. 

 11 lipca (niedziela), godz. 16.00 – Spotkanie 
z folklorem – Regionalny Zespół Koniaków. 

 18 lipca (niedziela), godz. 16.00 – Muzyka Polska. 
 25 lipca (niedziela), godz. 16.00 – Bella Italia. 
 1 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Świat Operetki. 
 8 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Muzyka 

Hiszpanii – Flamenco. 
 15 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Węgierskie 

Czardasze. 
 22 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Muzyka 

różna. 
 29 sierpnia (niedziela), godz. 16.00 – Górnicza 

Orkiestra Dęta z Bytomia z solistką. 
---

 19-22 lipca (poniedziałek-czwartek), godz. 
10.00 i 12.00 – Wakacje ze sztuką – warsztaty 
plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat. 

 10 sierpnia (wtorek), godz. 10.00 i 12.00 – Nad-
morski pejzaż – warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku 7-12 lat (2 grupy). 

 17 sierpnia (wtorek), godz. 10.00 – Gry po-
dwórkowe nie z tej epoki – zabawy dla dzieci 
w wieku 7-12 lat. 

 24 sierpnia (wtorek), godz. 10.00 – Świat magii 
w pigułce – warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat. 

AMFITEATR W PARKU MIEJSKIM
Koncerty Letnie w Amfiteatrze

  3 lipca (sobota), godz. 17.00 – Zespół HaNuta. 
  10 lipca (sobota), godz. 17.00 – Mirek Jędrowski 

z zespołem. 
  17 lipca (sobota), godz. 17.00 – Piotr Szefer. 
  24 lipca (sobota), godz. 17.00 – Chorzowski 

Brass Band. 
  31 lipca (sobota), godz. 17.00 – Zespół Nivel. 
  7 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Kabaret Mohe-

rowe Berety. 
  14 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Mateusz Troll 

i Przyjaciele. 
  21 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Zespół Tyrolia 

Band. 
  28 sierpnia (sobota), godz. 17.00 – Zespół 

Eminence. 

Teatralne Lato pod Chmurką:
  4, 11, 18, 25 lipca (niedziela), godz. 17.00 – Spek-

takle teatralne dla dzieci. 
  1, 8, 15, 22, 29 sierpnia (niedziela), godz. 17.00 

– Animacje dla dzieci. 

RYNEK MIEJSKI
 3, 17, 31 lipca, 14, 28 sierpnia (soboty), godz. 

11.00-13.30 – Animacje na Rynku Miejskim. 
Interaktywne spektakle teatralne, warsztaty 
tematyczne, eksperymenty, quizy.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
al. Sportowców 3, (tel. 32 228 13 29)  
www.mbp.siemianowice.pl

 5, 12, 19, 26 lipca, 2, 23, 30 sierpnia (ponie-
działki), godz. 15.30 – Pilates na trawie (w razie 
niepogody duża sala) dla osób zapisanych.

  od 28 lipca (środa) – Galeria Otwarta – Wystawa 
prac dzieci z Domu Kultury im. H.Jordana.
Cykl zajęć i warsztatów dla najmłodszych 
w poszczególnych filiach  szczegóły na stro-
nie MBP.

MUZEUM MIEJSKIE
ul. Chopina 6, (tel. 513 661 565) 
www.muzeum.siemianowice.pl
Historyczny Spacer po Siemianowicach – Seria 
spacerów szlakiem najciekawszych historycz-
nie lokalizacjach naszego miasta (prowadzenie 
- Małgorzata Derus):

 14, 28 lipca, 11 sierpnia (środa), godz. 12.00.
Muzealne kino – Projekcje filmów o Siemia-
nowicach:

 10 lipca (sobota), godz. 14.00 – „O hucie, która 
zbudowała miasto”.

 31 lipca (sobota), godz. 14.00 – „Jan Emil Stanek”.
 7 sierpnia (sobota), godz. 14.00 – „Tadeusz 

Majcherczyk Zdan”.
 28 sierpnia (sobota), godz. 14.00 – „140 lat 

Ochotniczej Straży Pożarnej”.
Muzealne kino dla najmłodszych – Wyświetlanie 
przeźroczy za pomocą muzealnego diaskopu, 
z opowieściami dla najmłodszych

 5 lipca (poniedziałek), godz. 12.00 – „Robin Hood”
 19 lipca (poniedziałek), godz. 12.00 – „Królew-

na Śnieżka”
 2 sierpnia (poniedziałek), godz. 12.00 –„Zorro” cz. 1
 30 sierpnia (poniedziałek), godz. 12.00 – „Zorro” cz. 2

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
ul. Fitznerów 3 (tel. 32/765.62.90)

SIEMIANOWICKIE SPORTOWE SOBOTY z AZS UŚ 
KATOWICE (zajęcia sportowe dla siemiano-
wickich dzieci z rocznika 2008 i młodszych):

 10 lipca (sobota), godz. 10.00-12.30 – boisko, 
osiedle Bańgów (ul. M.C. Skłodowskiej).

 24 lipca (sobota), godz. 10.00-12.30 – boisko 
w Michałkowicach (przy SP 4 – ul. M. Dąbrowskiej).

  7 sierpnia (sobota), godz. 10.00-12.30 – boisko, 
osiedle Młodych (Aleja Młodych).

  21 sierpnia (sobota), godz. 10.00-12.30 – boisko, 
osiedle Nowy Świat.

MOSiR „PSZCZELNIK” Park Pszczelnik 3 
(tel. 32 228 08 48, 32  220 43 52), 
www.mosir.siemianowice.pl

  29 czerwca, 6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 24, 31 
sierpnia (wtorki), godz. 17.30 – Wtorki Biegowe 
– Maraton na Raty w Parku Pszczelnik.

  1, 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19, 26 sierpnia (czwart-
ki), godz. 18.30 – Slow jogging dla każdego.

  2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia (piątki), 
godz. 18.00 – Zajęcia jogi.

  10 lipca (sobota), godz. 11.00 – XV „Bieg Lata 
oraz nordic walking”. 

  8, 22 lipca, 5, 26 sierpnia (czwartki) godz. 19.00 
– Stadion - „Spacer z Agnieszką” - wspólny 
trening lekkoatletyczny z olimpijką – Agniesz-
ka Dygacz.

  12-16 lipca, 19-23 lipca (poniedziałek-piątek), 
godz. 10.00-11.00 – Otwarte zajęcia z gimnastyki 
artystycznej dla dzieci i młodzieży (od 4 lat).

  14 lipca (środa), godz. 10.00 – Turniej Piątek 
Piłkarskich Drużyn Podwórkowych – SP.

  11 sierpnia (środa), godz. 10.00-12.00 – Turniej 
Piątek Piłkarskich Drużyn Podwórkowych – SPP.

  2-26 sierpnia (poniedziałek–piątek), godz. 
10.00-13.00 – Bezpłatna nauka gry w tenisa 
ziemnego dzieci i młodzieży szkolnej z Siemia-
nowic Śląskich na kortach w Parku Pszczelnik.

  27 sierpnia (piątek), godz. 10.00 – Turniej Tenisa 
Ziemnego Dzieci i Młodzieży.

  6 sierpnia (piątek), godz. 10.00-12.00 – Test 
Coopera (Indywidualny test polegający na 
12-minutowym nieprzerwanym biegu po bieżni 
sprawdzający wydolność swojego organizmu). 
Park Pszczelnik – Stadion Sportowy – bieżnia.

BASEN KĄPIELOWY – PARK „PSZCZELNIK”
  26 czerwca-31 sierpnia

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 10.00 
do 18.00,
środa, sobota, niedziela i święta od godz. 9.00 do 
19.00.

  30 czerwca, 7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 18, 25 sierpnia 
(środy), godz. 9.00-19.00 – Ulgowy wstęp na 
basen kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkolnej 
z Siemianowic Śląskich w cenie 2,00 zł brutto.

  11 lipca, 22 sierpnia (niedziele), godz. 10.00 – Tur-
niej Siatkówki Plażowej Mixtów.

  12 lipca, 19 sierpnia (poniedziałki), godz. 13.00 
– Aerobik w wodzie na otwartym basenie ką-
pielowym.

KOMPLEKS SPORTOWY SIEMION 
ul. Olimpijska 2 (tel. 32 251 64 53)

  1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 lipca (wtorki, czwartki), 
godz. 16.30-18.30 – Otwarte zajęcia hokeja na 
trawie dzieci i młodzieży.

AKCJA LATO 2021  AKCJA LATO 2021  AKCJA LATO 2021
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PŁYWALNIA MIEJSKA  
ul. Śniadeckiego 11 (tel. 32 228 04 15, 725 
080 028)

  6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17 sierpnia (wtorki), 
godz. 16.00 – Zajęcia dla seniora. 

  6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17 sierpnia (wtorki), 
godz. 17.00 – Zajęcia rehabilitacji. 

  7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 18 sierpnia (środy), 
godz.19.00 – Aerobik w wodzie. 
W czasie wakacji letnich 2021 r., tj. od 26 
czerwca do 31 sierpnia obowiązywać będzie:
wakacyjna promocja biletów dla dzieci i młodzieży 
uczącej się: 2,50 zł/osoba.

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY 
ul. Sowia 14 (tel. 32 608 33 71)

  1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 lipca, 2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26, 30 sierpnia (poniedziałki, czwartki), 
godz. 16.00-17.00 – Bezpłatne zajęcia nauki 
gry w golfa dla dzieci i młodzieży z Siemia-
nowic Śląskich.

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
- DOM KULTURY „CHEMIK” 
ul. Niepodległości 51
PIŁKA NOŻNA W NASZYCH OSIEDLACH

  28 czerwca, 5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 
sierpnia (poniedziałki) godz. 16.30–19.30 – osie-
dle Michałkowice.

  29 czerwca, 6, 13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 24, 
31 sierpnia (wtorki) godz. 16.30–19.30 – osie-
dle Tuwim.

  30 czerwca, 7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, 18, 25 sierpnia 
(środy) godz. 16.30–19.30 – osiedle Węzłowiec.

  1, 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19, 26 sierpnia 
(czwartki) godz. 16.30–19.30 – osiedle Bańgów.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „JORDAN” 
ul. F. Chopina 2 (tel. 32 228 13 37)

  od 24 czerwca (czwartek), godz. 9.00-19.00 
– Wodny Plac Zabaw. Korzystanie z atrakcji 
w reżimie sanitarnym (jednorazowo 80 osób 
na obiekt).

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, 
w celu zapobiegania i przeciwdziałania zaka-
żeniu koronawirusem SARS-CoV-2, organi-
zatorzy mogą dokonać zmian w programie 
„Akcji Lato”.

Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych 
od organizatorów terminy imprez mogą ulec 
zmianie. Za ewentualne utrudnienia serdecz-
nie przepraszamy

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU URZĘDU MIASTA 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
ul. Fitznerów 3, I piętro – tel. 32 765 62 90

O tym, że upragnione wakacje mogą za-
mienić się w koszmar, co roku przekonuje 
się wiele osób, które – pomimo ostrzeżeń 
i wskazówek, jak chociażby takich, które 
przedstawiamy poniżej –  wykazały się daleko 
posuniętą lekkomyślnością w kwestiach za-
bezpieczenia siebie i rodziny przed wszelkie-
go typu przykrymi zdarzeniami. 

Przedstawiamy poniżej listę kluczowych ob-
szarów zabezpieczenia siebie i swoich bliskich, 
które po konsultacji z Policją, WOPR i GOPR 
mogą pośrednio lub bezpośrednio uchronić 
nas od nieszczęścia w trakcie wakacyjnych 
wyjazdów i urlopów. 

Zanim wyjedziesz:
1. UWAŻAJ NA OSZUSTWA 
TELEFONICZNE
Porozmawiaj z rodzicami, babcią / dziad-
kiem na temat telefonicznych oszustów 
i metodach:

 na wnuczka, który pilnie potrzebuje pie-
niędzy na pokrycie kosztów leczenia, wypadku, 
stłuczki itp.

 na policjanta, który deklaruje pomoc w za-
tuszowaniu sprawy rzekomego wypadku spo-
wodowanego przez bliskich 

 na urzędnika, który…..
Porada prewencyjna
Ustal z rodzicami hasło i odpowiedź w celu 
weryfikacji tożsamości w trakcie rozmo-
wy. Na przykład babcia ma zawsze zapytać 
w celu weryfikacji jakieś osobiste pytanie, 
na które oszuści prawdopodobnie nie znają 
pytania – Z jakiej wioski pochodzi dziadek ? 
Albo – Kto jest Twoim chrzestnym? Oczy-
wiste, że oszust dzwoniący w sprawie pie-
niędzy będzie kręcił, że jest w szoku i że nie 
ma teraz w pamięci takich szczegółów itp. 

AKCJA LATO 2021  AKCJA LATO 2021  AKCJA LATO 2021
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2. UWAŻAJ NA OSZUSTÓW  
KORZYSTAJĄC Z OLX i INNYCH  
SERWISÓW LOKALNEJ SPRZEDAŻY
Chcąc dorobić sobie do wakacyjnego budżetu 
i wystawiając na sprzedaż różne przedmioty 
w serwisach lokalnych ogłoszeń, możemy paść 
ofiarą nowego typu oszustw. Mechanizm jest 
bardzo prosty. Oszuści zaczynają z nami kore-
spondencję za pomocą smsów lub komunikato-
rów telefonicznych, np. WhatsApp. Zwykle piszą, 
że zainteresował ich nasz produkt i że są gotowi 
go kupić i zorganizować odbiór przez kuriera, pro-
sząc jednocześnie o podanie wszystkich danych 
do karty płatniczej, którą będą chcieli rzekomo 
zasilić tytułem zapłaty za nasz produkt. Wysyłają 
wówczas specjalnie przygotowany link do strony, 
na której, podając nasze dane, dokonujemy de 
facto przelewu na czyjeś konto.  
Porada prewencyjna
Zawsze sprzedawaj w opcji odbioru osobistego 
lub przelewu na twoje konto bankowe. Nigdy 
nie podawaj numeru swojej karty płatniczej. 

3. NIGDY NIE ANONSUJ WYJAZDU 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Jedną z najczęstszych ułatwień dla złodziei 
jest informacja o planowanym wyjeździe oraz 
jego relacjonowanie w mediach społecznościo-
wych. To doskonała okazja do tego, by złodzieje 
przygotowali się do kradzieży naszego majątku 
z domu lub mieszkania. 
Porada prewencyjna
Chwal się wakacjami , ale dopiero po powrocie. 
Przedstaw sąsiadom osoby, które mogą się 
pojawić pod twoją nieobecność w domu. Poproś 
sąsiadów o wyciąganie gazetek reklamowych 
i korenspondencji  ze skrzynki. Zainstaluj w jed-
nym z pomieszczeń wyłącznik czasowy lampy 
(koszt ok. 30 zł), który o określonej godzinie 
wieczorem przez określony czas będzie za-
świecał światło w domu.

4. NAUCZ DZIECKO SAMOPOMOCY 
I KONTAKTU Z OBCYMI
Jedną z najczęstszych i najbardziej trauma-
tycznych sytuacji jest zaginięcie dziecka na 
wakacjach. Pół biedy, gdy dojdzie do tego 
w centrum handlowym, w którym jest ochro-
na, monitoring i system nagłośnienia. Gorzej, 
gdy dziecko zgubi się na plaży, w mieście lub 
zostanie przez kogoś porwane. 
Porada prewencyjna

 w formie zabawowej naucz dziecko, aby 
znało na pamięć numer telefonu rodziców 
oraz kogoś innego z rodziny tak, by w każdej 
sytuacji mogło podejść do kogoś dorosłego, 
poprosić o zadzwonienie do rodziców

 kup dziecku opaskę wakacyjną wpisując 
na niej numery telefonów rodziców

 zobacz koniecznie film policyjny o techni-
kach, które wykorzystują pedofile, chcąc uwieść 
dziecko w przestrzeni publicznej (film znajduje 
się pod adresem www.bitly.com/prowokacja1

 wykorzystaj obecność policjantów w prze-
strzeni publicznej, by powiedzieć im razem 
z dzieckiem „Dzień dobry”, by porozmawiać 
chwilę w celu oswojenia dziecka z osobami 
mundurowymi, które zawsze można i należy 
prosić o pomoc.

PIOTR KOCHANEK

ŻYCZYMY 
UDANYCH  

I BEZPIECZNYCH 
WAKACJI!
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Finał tegorocznej edycji odbył się 
w niedzielne popołudnie (20 czerw-
ca) w sali widowiskowej SCKPark 
Tradycji. Organizatorem konkur-
su jest Wydział Kultury i Sportu 
siemianowickiego magistratu, we 
współpracy z Siemianowickim Cen-
trum Kultury.

Po trzech dniach przesłuchań eli-
minacyjnych prawo występu w wiel-
kim finale zdobyli: Justyna Bulenda, 
Agata Dyrda, Amelia Kita, Błażej Kli-
maszka, Norbert Kuświk, Jakub Lenc, 
The Silesian Jazz Daughters, Michał 
Stuchły, Magdalena Szweter, Wikto-
ria Trefon, Anna Wolska i Martyna 
Zygadło. Poziom finału był bardzo 
wysoki, uczestnicy zaprezentowali 

GRUPA WOKALNA THE SILESIAN JAZZ DAUGHTERS ZOSTAŁA ZWYCIĘZCĄ SIÓDMEJ 
EDYCJI KONKURSU WOKALNEGO „MIKROFON SIEMIONA”.

MIKROFON SIEMIONA 2021 
ROZSTRZYGNIĘTY !

swoje nieprzeciętne umiejętności 
wokalne, a często także aktorskie 
i jury obradujące w składzie: Alicja 
Boncol, Katarzyna „Puma” Piasec-
ka i Bohdan Wantuła, miało twardy 
orzech do zgryzienia, by wyłonić 
laureatów. 

Ostatecznie pierwszą nagrodę 
przyznano żeńskiemu tercetowi The 
Silesian Jazz Daughters, drugą nagro-
dę otrzymała Amelia Kita, a trzecią 
– Magdalena Szweter. Jury przyznało 
również dwa wyróżnienia – otrzyma-
li je Michał Stuchły i Anna Wolska.  
Wszyscy finaliści zostali uhonoro-
wani pamiątkowymi statuetkami, 
dyplomami i drobnymi upominkami, 
a laureaci trzech pierwszych miejsc 

otrzymali dodatkowo nagrody fi-
nansowe.

Bezpośrednio przed ogłosze-
niem wyników głos zabrali Juro-
rzy, podsumowując tegoroczną 
edycję konkursu. Uczestników 
i laureatów uhonorowała zastępca 
prezydenta miasta Marta Sucha-
nek-Bijak oraz naczelnik wydziału 
kultury i sportu – Krzysztof Nos. 
W tym roku finał odbył się jeszcze 
w cieniu pandemii (bez udziału pu-
bliczności), ale wszyscy chętni mogli 
śledzić zmagania finalistów w inter-
necie, gdyż – podobnie, jak w zeszłym 
roku – realizowana była bezpośrednia 
transmisja internetowa.

JAN LITWIŃSKI

KULTURA
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Ormiańskie przysłowie mówi: „Bliscy sąsiedzi 
są więcej warci, niż dalecy krewni”. Lokatorzy 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. 
Sikorskiego 19 należą do tych, którzy doceniają 
sąsiedzkie więzi. Niedawno zainaugurował 
swoją działalność ich klub „Suszarnia”. Nazwa, 
jak łatwo się domyśleć, pochodzi od dawnej 
funkcji pomieszczenia.

Pomysł takiego wykorzystania go zrodził się 
dwa lata temu. Pandemia, która tak bezcere-
monialnie wkroczyła w nasze życie z jednej 
strony opóźniła realizację przedsięwzięcia, 
z drugiej – tym wyraźniej uświadomiła, jak 
przydatne będzie takie bliskie miejsce spotkań.

Trzeba powiedzieć, że mieszkańcy bloku, 
w zdecydowanej większości, zawsze czuli się 
jednością, nie byli względem siebie obojętni.  

-Odkąd zaczęła się pandemia – mówią panie 
Emilia Bielak i Halina Jędrysik – wszyscy mamy 
na WhatsAppie założony czat. Jedna z sąsia-
dek jest pielęgniarką, więc napisała, że jeśli 
ktoś będzie się źle czuł, to ona służy pomocą. 
Ktoś z młodych osób, także za pośrednictwem 
tego czatu, zaoferował swoją pomoc w robie-
niu zakupów.

Klub lokatorów spod „dziewiętnastki” był 
kolejnym potwierdzeniem, że są oni wspólnotą 
nie tylko mieszkaniową. Trzech panów zakasało 
rękawy i wyremontowało niewykorzystywaną 

„SUSZARNIA” - SĄSIEDZKI KLUB

od dziesięcioleci suszarnię, służącą jedynie za 
składowisko rzeczy niepotrzebnych nikomu. 
Pociągnęli m.in. nowe oświetlenie, wyłożyli 
ściany płytami. Panie w tym czasie zasilały ich 
kaloriami, żeby – jak stwierdziły - „lepiej im 
się pracowało”. Potem same ruszyły do dzieła. 
Pięknie wysprzątały i wyposażyły lokum. Od  
likwidującego  restaurację właściciela, dostały 
stoliki i krzesła, zorganizowały też z odzysku 
telewizor. Za ich sprawą na stolikach pojawiły 
się serwetki i wazoniki z kwiatami. Nawet mała 
pierwszoklasistka Ala dołączyła do rodziców 

i także dołożyła swoją przysłowiową cegiełkę 
do wspólnego dzieła.

Pomysł mieszkańców spotkał się z życzli-
wością i zrozumieniem ze strony administra-
cji budynku.

-Kiedy okazało się, że bardzo przydałoby się 
nam gniazdko, aby można było podłączyć te-
lewizor i elektryczny czajnik, chętnie udzielono 
nam pomocy – mówi pani Emilia.

Inicjatywa mieszkańców zyskała im także 
sympatię firmy remontującej klatkę schodową. 
Widząc ludzi, którzy potrafią razem zrobić 

coś dla siebie, widząc ich zapał, firma, jako 
bonus, wymieniła im drzwi do klubu, wyrównała 
piwniczne schody, wiodące do pomieszczenia 
i pomalowała ściany „Suszarni”.  

Tak więc, chociaż aplikowanie do projektu 
„Śląskie Lokalnie 2020” (bo wspólnota spod 
dziewiętnastki przejawiała także aktywność 
w poszukiwaniu środków zewnętrznych na 
realizację swoich planów) nie zostało uwień-
czone sukcesem, to przecież nie storpedowało 
to ich planów. Klub powstał, tak jak to sobie 
wymyślili mieszkańcy budynku i będzie służył 
im i zapraszanym przez nich przyjaciołom. 

- Mamy za sobą pierwsze spotkanie – mówi 
pani Emilia – Obejrzeliśmy sobie film krajo-
znawczy z jednej z płyt, które przyniosłam do 
klubu. To taki cykl „Dookoła świata”, prezen-
tujący różne piękne zakątki. Pomyślałam, że 
szczególnie w tych czasach, kiedy podróżo-
wanie jest utrudnione, miło będzie wspólnie 
wybrać się na takie filmowe zwiedzanie. Przed 
nami lato i złota jesień, które raczej zachęcają 
do spędzania czasu na świeżym powietrzu 
i skorzystania z naszej ławeczki przed domem, 
ale gdy nadejdą chłodne, pochmurne dni, spo-
tkania w klubie będą miały z pewnością zawsze 
wielu uczestników.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

fo
to

: a
rc

h.
 p

ry
w

at
ne



15

SPORT

fo
to

: W
ie

sł
aw

 S
tr

ęk

foto: Wiesław Stręk

Ostatni piątek czerwca Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich zorganizował VII Sztafetowy Bieg Par.

Organizowana po raz siódmy impreza, po-
legała na rywalizacji dwuosobowych zespołów 
mieszanych (kobieta i mężczyzna), pojedynczo 
pokonujących pętlę po bieżni stadionu w Parku 
Pszczelnik. Dwadzieścia dziewięć par przez 
godzinę walczyło o uzyskanie najdłuższego 
dystansu gwarantującego końcowy sukces. 
Zgodnie z regulaminem, aby zwyciężyć, na-
leżało w czasie 60 min. przebiec najwięcej 
metrów, przy założeniu, że każdy z uczestników 
musiał minimum 10 razy zostać odnotowany 
przez system pomiaru czasu (10 razy przebiec 
przez linię mety).

W tegorocznej edycji Sztafetowego Biegu 
Par zwyciężył duet Agnieszka Gortel-Maciuk 
z Chorzowa (9 200 m) - Karol Sokołowski 
z Tychów (10 290 m) ustanawiając nowy rekord 
zawodów, który obecnie wynosi 19 490 m. Naj-
lepsza para oprócz pamiątkowych pucharów, 

REKORDOWY VII SZTAFETOWY BIEG PAR

Już po raz szesnasty Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich 
zorganizował Ekologiczny Nocny Bieg Godzinny.

Do udziału w imprezie organizowanej w miniony 
piątek (25 czerwca), zgłosiło się 75 zawodniczek 
i zawodników, jednak po weryfikacji zgłoszeń osta-
tecznie do biegu zakwalifikowało się 52 biegaczy.

Zawodnicy rywalizowali na bieżni stadionu lek-
koatletycznego w Parku Pszczelnik jedynie przy 
palących się ekologicznych lampach solarnych. Za-
sady biegu były dość proste. Aby zwycieżyć należało 
pokonać w ciągu 1 godziny jak najdłuższy dystans.

W kategorii kobiet zwyciężyła Agata Długosz 
z Tychów, pokonując w czasie 60 min dystans 
15 203 m. Druga na mecie uplasowała się Dorota 
Redzik z Piekar Śląskich, z wynikiem 13 479 m, 
a na najniższym stopniu podium stanęła Barbara 
Nenko z Rudy Śląskiej,  z wynikiem 12 705 m.

W kategorii mężczyzn zwyciężył Paweł Wy-
lężek z Piekar Śląskich, który w czasie 60 min. 
pokonał dystans 17 244 m, drugi był Andrzej 
Nowak z Sosnowca, z wynikiem 17 207 m,  trze-
ci siemianowiczanin Mieszko Maliszewski,  
16 162 m.

HOLANDIA MISTRZEM EUROPY... W SIEMIANOWICACH !
Wielki finał Siemianowickiego Minieuro, który odbył się 
w sobotę, 19 czerwca br., na boisku piłkarskim ze sztuczną 
nawierzchnią MOSiR „Pszczelnik”, zakończył się sukcesem 
„Pomarańczowych” czyli reprezentacji Holandii. Zawodnicy 
ośmiu drużyn, które przeszły fazę eliminacyjną, stworzyli 
dla kibiców emocjonujące widowisko. 

Holandia w finale po zaciętym pojedynku pokonała Niem-
cy. Trzecie miejsce i brązowe medale przypadły w udziale 
drużynie Włoch, która w „małym finale” pokonała Anglię.

Najlepszym strzelcem turnieju został Dylan Reder (Wło-
chy) z 24 bramkami na koncie. Natomiast tytuł najlepszego 
bramkarza zdobył Oskar Strządała (Polska).

Organizatorem turnieju był Wydział Kultury i Sportu Urzę-
du Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik”, natomiast imprezę wsparły firmy Rosomak 
S.A., Balviten - gluten free oraz Recomend Tomasz Wolak.
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podobnie jak zwycięzcy igrzyskach w Grecji 
i Rzymie, otrzymała wieńce laurowe, symbo-
lizujące wygraną w równej walce.

Druga na mecie była para z Tychów Iwona Ćwik 
(8 000 m) i Paweł Buczek (10 581 m) z wynikiem 
18 581 m.

Zwycięzcy ubiegłorocznej edycji imprezy, 
para Katarzyna Bzdyk z Katowic (9 057 m) – 
Arkadiusz Szymczak ze Świętochłowic (8 800 
m), pokonując w tym roku dystans 17 857 m 

tym razem musiała zadowolić się najniższym 
stopniem podium.

Pamiątkowe puchary otrzymała także najlepsza 
para z Siemianowic Śląskich Monika (4 800 m) 
i Dariusz Walukiewiczowie (9 726 m), którzy po-
konując dystans 15 526 m, zakończyli rywalizację 
na piętnastym miejscu.

W tegorocznej edycji biegu, Auto Centrum 
Gliwice - LELLEK GROUP Gliwice, ufundowało 
nagrodę specjalną – samochód na weekend 

dla pary, która zajmie 9 miejsce w klasyfikacji 
końcowej. Nagrodę otrzymali Karolina Goła-
szewska oraz Michał Dudek z Tychów. 

Wszyscy uczestnicy VII Sztafetowego Biegu 
Par, którzy ukończyli zawody nagrodzeni zo-
stali pamiątkowym medalem. Najlepsze pary 
otrzymały puchary, które wręczyli Grzegorz 
Wieszołek - Dyrektor Auto Centrum Gliwice 
- LELLEK GROUP Gliwice, Krzysztof Nos - 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie oraz Łukasz Wa-
not - Dyrektor MOSiR „Pszczelnik”.

Zorganizowanie VII Sztafetowego Biegu Par 
możliwe było dzięki wsparciu współorgani-
zatorów, którymi byli: Auto Centrum Gliwice 
- LELLEK GROUP Gliwice, ECOTECH SILESIA 
Agata Kledzik Siemianowice Śląskie, BALVITEN 
Siemianowice Śląskie, Miejski Klub Sportowy 
„SIEMIANOWICZANKA” Siemianowice Śląskie

WIESŁAW STRĘK
MOSIR SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Agata Długosz oraz  Paweł Wylężek oprócz 
pamiątkowych pucharów, podobnie jak zwycięzcy 
igrzyskach w Grecji i Rzymie, otrzymali wieńce 
laurowe, symbolizujące wygraną w równej walce.

Nagrodzeni zostali także najlepsi siemianowi-
czanie. Wśród kobiet puchar odebrała Angelika 
Achtelik  (12 027 m) natomiast wśród mężczyzn, 
podobnie jak przed rokiem – Mieszko Maliszewski 
(16 162 m).

W tegorocznej edycji biegu, Auto Centrum 
Gliwice - LELLEK GROUP Gliwice, ufundowało 
nagrody specjalne – samochód na weekend. 

Nagrody otrzymali:  Magdalena Krupa z Siemia-
nowic Śląskich za zajęcie 7 miejsca w klasyfikacji 
kobiet oraz Damian Stalmach z Piekar Śląskich 
za zajęcie 19 miejsca w klasyfikacji mężczyzn.

WIESŁAW STRĘK
MOSIR SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE



SPORT FLESZ

Siemianowiczanka Daria Dobkowska-Szefer 
zdobyła tytuł mistrzyni Polski Seniorek w Karate 
Kyokushin w kumite kobiet (do 60 kg).

Mistrzostwa Polski odbywały się między 11 
a 13 czerwca w Nowym Tomyślu, a podopieczna 
Andrzeja Maneckiego, zawodniczka Siemiano-
wickiego Klubu Kyokushin Karate, okazała się 
bezkonkurencyjna w swojej kategorii wagowej 
(do 60 kg).

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Sportach Halowych „Łódzkie 2021”, która od-
była się w dniach 25-26 czerwca, po zaciętym 
pojedynku z drużyną II Piasta Gliwice, w turnieju 
drużynowym siemianowickie szpadzistki Maja 
Osadnik, Tosia Halemba, Kasia Ślęzak, Marysia 
Vysotskaya wywalczyły brązowy medal. Dużym 
wyróżnieniem jest już sam udział w zawodach 
tej rangi, ponieważ kwalifikuje się do nich tylko 
42 najwyżej sklasyfikowanych zawodników.

Drużyna juniorów Hokejowego Klubu Spor-
towego „Siemianowiczanka” zakończyła roz-
grywki ligowe w sezonie 2020/2021 na drugim 
miejscu i tym samym powtórzyła wynik sprzed 
roku, kiedy to młodym siemianowickim hoke-
istom również przypadło w udziale „srebro” 
mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej.

W całym sezonie podopieczni Damiana Justa 
zdobyli 25 punktów, notując siedem zwycięstw, 
dwa remisy (zakończone wygraną siemiano-
wiczan w rzutach karnych) i ponosząc tylko 
jedną porażkę.

Wspaniałe piąte miejsce w Mistrzostwach Śląska 
w piłce siatkowej plażowej, w kategorii juniorek 
młodszych, zktóre odbywały się w weekend (18–
20 czerwca), zdobyły Bianka Malinowska oraz 
Sandra Grund, zawodniczki MUKS Michałkowice, 
na co dzień uczennice V LO przy Zespole Szkół 
Sportowych.  Podopieczne Anny Nowary spisały 
się znakomicie i zajęły piąte miejsce na blisko 
sześćdziesiąt zespołów w całym województwie!

Po trudnych eliminacjach przyszły jeszcze bardziej 
wymagające dwudniowe finały wojewódzkie w Sko-
czowie, rozgrywane w ekstremalnych warunkach 
atmosferycznych . Młode siemianowiczanki wygrały 
5 z 7 spotkań w najważniejszej części turnieju.

SIEMIANOWICZANKA  
MISTRZYNIĄ 
POLSKI !

JUNIORZY HKS  
WICEMISTRZAMI 
POLSKI !

SUKCES MŁODYCH 
SIATKAREK 
MUKS MICHAŁKOWICE

SIEMIANOWICKIE SZPADZISTKI 
BRĄZOWYMI MEDALISTKAMI 
MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK 
MŁODSZYCH !


