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CZYTAJ STR. 8-9

ŁAŹNIA 
DLA BEZDOMNYCH
Projekt dotyczący m.in. łaźni dla 
bezdomnych Stowarzyszenia 
„Przystań” spotkał się z uzna-
niem po stronie Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. W 
efekcie na jego realizację przy-
znano 180 tys. zł, przy wkładzie 
własnym w wysokości 30 tys. zł. 
Prace już ruszyły, a ich zakończe-
nie przewidziane jest na koniec 
sierpnia.

WIĘCEJ CZYTAJ NA S. 12

LATO INWESTYCJAMI 
BĘDZIE STAĆ
Coraz częściej widać inwestycyj-
ne pobudzenie w mieście. Dzięki 
korektom prezydenta Rafała 
Piecha w tegorocznym budżecie 
znalazły się pieniądze na naj-
pilniejsze prace. To także efekt 
licznych spotkań mieszkańców z 
prezydentem, podczas których 
zgłaszane były bardzo różne 
potrzeby. 

WIĘCEJ CZYTAJ NA S. 6

Czekamy na  
Ciebie i Twój głos

BUDŻET OBYWATELSKI 2016
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W tym miejscu Głosu Miasta – Siemianowickiej Gazety 
Samorządowej prezentować będziemy najciekawsze 
wydarzenia, jakie zaplanowane są w najbliższym 
czasie; zachęcając jednocześnie naszych Czytelników 
do przesyłania nam informacji o ciekawych wydarze-
niach. 

17 czerwca (środa), godz. 16.30 – Miejska Biblioteka 
Publiczna (Al. Sportowców 3) – Bądźmy zdrowi i piękni na 
wiosnę. „Efekt jojo, spadek jędrności skóry, wypadające 
włosy – czyli o skutkach nieprawidłowego odchudzania”. 
Spotkanie z Patrycją Kłósek – dietetykiem z Natur House

18 czerwca (czwartek), godz. 17, Willa Fitznera (ul. 27 
Stycznia) – Ludzie z pasją – Dorota Menzela – haft arty-
styczny. Oprawa muzyczna – zespól Fantasy

18 czerwca (czwartek), godz. 17, Miejska Biblioteka 
Publiczna (Al. Sportowców 3) – Bądź piękna przez cały 
rok, marka polskich kosmetyków FM. Spotkanie z Joanną 
Gliniecką-Konieczną

19 czerwca (piątek), godz. 9, Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji „Pszczelnik” (Park Pszczelnik 3) - XIX Spartakiada 
Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

20 czerwiec (sobota), godz. 18 – Noc Świętojańska, pokaz 
żywej historii – Stowarzyszenia Golęszyczanie. Obrzędy 
sobótkowe – Teatr Domino

21 czerwiec (niedziela), godz. 8, Kompleks Sportowy 
„Michał” (ul. Orzeszkowej 1) – Sportowy Klub taneczny 
„Flameco” – ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego 

25 czerwca (czwartek), godz. 13, Muzeum Miejskie (ul. 
Chopina 6) – finał zajęć Akademii Muzealnej, połączonej z 
wręczeniem dyplomów uczestnictwa 

27 czerwca (sobota), godz. 10-14 – kolorowy Rynek 
Miejski – animacje dla dzieci prowadzone przez Związek 
harcerstwa Polskiego – Hufiec Siemianowice Śląskie

Zaplanuj z nami
swój czas!

Przed nami kolejna zagadka w ramach konkursu 
„Jakie to miejsce”. Trzy osoby, które jako pierwsze 
zadzwonią 15 czerwca 2015 r., po godz. 12 pod 
numer telefonu 607-631-802 i  udzielą prawidłowej 
odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce przedstawione 
zostało na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają zestaw 
materiałów promocyjnych z miasta Siemianowice 
Śląskie (do odebrania w ciągu siedmiu dni). 

Zdjęcie konkursowe z poprzedniego numeru przed-
stawiało ulicę Krupanka na wysokości ulicy Bańgow-
skiej i nieistniejącą już zabudowę PGR-u.
Laureatami konkursu zostali: 1. Brzytwa Wiesława z 
Osiedla Korfantego 2. Wala Jan z Michałkowic 3. Krzy-
siek Dariusz z Centrum

Marian Jadwiszczok

Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami wychow-
anków Specjalistycznej 
Placówki Wsparcia 
Dziennego dla Dzieci oraz 
Prezydenta Miasta Rafała 
Piecha w miniony ponied-
ziałek (8.06) rozegrano na 
boisku wielofunkcyjnym 
„Sporcik” mecze piłkarskie. 
Nagroda dla zwycięzców 
też byłą z góry ustalona 
– lodowe rożki. Wychow-
ankowie siemianowickiej 
placówki do rozgrywek 
przygotowywali się bardzo 
poważnie i przyniosło to 
oczekiwane efekty. Tym 
razem doświadczenie 
musiało ustąpić młodoś-
ci, a urzędnicy wracali 
do domów na tarczy, zaś 
młodzi siemianowiczanie 
mogli cieszyć się smakiem 
zwycięstwa. (JN)

Urzędnicy  
na tarczy
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Za oknami pogoda coraz bardziej letnia, na-
pawa optymizmem. Owo ożywienie widać 
w całym mieście, co mnie bardzo cieszy. 
Przykładów jest bez liku, Dzięki współpra-

cy miasta, Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej i spółki Aqua-Sprint doszło do otwarcia dwóch 
siłowni na wolnym powietrzu – na os. Młodych i Wę-
złowiec. Inwestycje te spotkały się z bardzo dobrym 
przyjęciem lokalnej społeczności. Zwłaszcza przypa-
dły do gustu specjalne poidła z wodą. Już teraz my-
ślimy z prezesem Piotrem Komrausem o ich większej 
liczbie w naszym mieście. 

Na tym nie koniec zmian. Uruchomiliśmy Bank Za-
miany Mieszkań – specjalny rejestr, który ma pomóc 
najemcom i właścicielom lokali z zasobów gminy, któ-
rzy deklarują chęć zamiany. Tworzymy mieszkania so-
cjalne na Nowym Świecie, do których będą trafiać – 
na podstawie prawomocnych wyroków sądu eksmisji 
– mieszkańcy zalegający z płaceniem czynszu i nie ko-
rzystający z dostępnych pomocy w spłacie zaległości 
(odpracowanie, rozłożenie na raty). Przekazujemy do-
datkowe 100 tys. zł na rzecz Biura Gospodarki Lokalo-
wej, które mają być wykorzystane na wymianę stolarki 
okiennej w mieszkaniach przeznaczonych do remon-
tu kapitalnego.

Przed nami też spore natężenie inwestycyjne. Już te-
raz prowadzone są wstępne prace związane z budową 
boisk sportowych przy kilku szkołach. Uzupełnieniem 
jest zaplanowana modernizacja odcinka 800 metrów ul. 
Kapicy. Zmodernizujemy również ul. Olimpijską i Zie-

loną (nr 1-4), jak też część ul. Obwodowej, Mysłowic-
kiej, Wróblewskiego, i Węglowej. Powstaną nowe miej-
sca parkingowe m.in. wzdłuż ul. Curie-Skłodowskiej.

Cieszy bardzo fakt, że inni coraz częściej doceniają 
nasze wysiłki. Otrzymaliśmy certyfikat Gminy Przy-
jaznej Seniorom. Wyróżniono szczególnie nasze dwa 
działania. Pierwsze to infolinia dla seniorów – dokona-
liśmy tego jako pierwsze miasto w regionie. Drugie to 
program pilotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który opiera się na pomocy sąsiedzkiej 

Daje się odczuć coraz większe zainteresowanie inwe-
storów naszym miastem. Przykładem są negocjacje z fir-
mą Progress Eco, która jest wiodącym producentem sit 
przemysłowych, siatek technicznych oraz wyrobów na 
ich bazie, w tym koszy do wirówek i wkładów filtracyj-
nych. W tym kontekście warto wspomnieć o zakończo-
nej licytacji terenów po byłej Hucie „Jedność”. Nabył je 
inwestor z Zabrza, z którym jesteśmy w stałym kontak-
cie. Ta inwestycja w zupełnie nowej perspektywie uka-
zuje owe 16 hektarów w samym centrum miasta.

Planujemy także przebudowę Parku Hutnik. Chcemy, 
by ta przestrzeń znowu była przyjazna dla mieszkań-
ców, żeby chętniej z niej korzystali. Niebawem przedsta-
wimy główne założenia tej modernizacji.

Na koniec zachęcam wszystkich Czytelników do za-
poznania się z regułami dotyczącymi tegorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania w sumie 
są 2 mln zł. Liczę na Waszą aktywność!   

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Wiosenno-letnie 
przebudzenie

W ostatnich dniach 
urzędnicy szkoleni byli 
przez firmę Polcard, w za-
kresie obsługi dostarczo-
nych przez nią terminali 
płatniczych. Już teraz, po 
ich zakończeniu, można 
zapłacić należności gmi-
nie (za wyjątkiem podat-
ków i opłat za wywóz nie-
czystości) kartą płatniczą. 
Wpłacający kartą nie bę-
dzie płacił prowizji.

Podatki i opłaty za wy-
wóz nieczystości będzie 
można zapłacić kartą już 
wkrótce. Termin uzależ-
niony jest od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa 
Śląskiego Uchwały Rady 
Miasta Siemianowic Ślą-

skich w sprawie dopusz-
czenia zapłaty podatków 
stanowiących dochód bu-
dżetu Miasta Siemianowi-
ce Śląskie instrumentem 
płatniczym.

Jednocześnie przed-
stawiciele Centralnego 
Ośrodka Informatyki Gór-
nictwa przeszkolili pra-
cowników Referatu Finan-
sowo Księgowego, Refera-
tu Podatków i Opłat Lo-
kalnych oraz Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska w za-
kresie rozliczania płatno-
ści kartą w systemie finan-
sowo - księgowym KSAT 
2000i. Kartą zapłacimy 
także w Wydziale Komu-
nikacji.  (MIT)

W urzędzie miasta zapłacisz kartą!
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Zorganizowana na początku czerwca w sie-
mianowickim Sądzie Rejonowym licytacja po-
hutniczych terenów miała być kolejna odsło-
ną, z takim samym finałem, jak przez ostatnie 
lata: brak chętnych. Tym razem jednak było 
inaczej. 16 hektarów w samym centrum mia-
sta zdecydowała się kupić firma Nexus Group 
Sp. z o. o. Co dalej? Przedstawiciele spółki na 
razie nie chcą zdradzać swoich planów.

Jeszcze przed czerwcową licytacją było wiadomo, że 
tym razem może być faktycznie inaczej. Z jednej 
strony ponowne apele do władz miasta, by te też wy-
startowały w licytacji, a z drugiej rzeczywiste dzia-

łania mające na celu zainteresowania tymi terenami in-
westorów.

- Z naszej analizy wynika, że na zakupie tych terenów 
sprawa się nie kończy, a tak naprawdę dopiero zaczyna. 
Potem przecież trzeba wszystko uporządkować, wyrów-
nywać, chronić i utrzymywać. To koszty rzędu 10 mln 
zł. Dlatego racjonalniejszym rozwiązaniem było nakła-
nianie do tej licytacji inwestorów zewnętrznych. Nie jest 

sztuką kupić teren tak bardzo zdegradowany i przez na-
stępne 10 lat pozwolić mu dalej niszczeć – tłumaczy Rafał 
Piech, prezydent Siemianowic Śl.  Jak się okazało jednym 
z zainteresowanych stała się spółka Nexus Group, która 
wyłożyła na stół 3,1 mln zł i licytacje wygrała. Co teraz? 
Jakie plany?

- Na ich upublicznianie jest jeszcze zdecydowanie 
za wcześnie. Ale jak będzie już tak blisko z pewnością 
wszystkich zainteresowanych poinformujemy – mówi 
Tomasz Kucharski, prezes Nexus Group Sp. z o. o.

Tak więc na to, co może powstać na hutniczych 
zgliszczach – przyjdzie nam poczekać. Ważne, że dłu-
ga historia, ciągnąca się 
od początków XXI wie-
ku, od postawienia Huty 
„Jedność” w stan likwida-
cji – właśnie zatacza koło. 
Decyzja o jej budowie pada 189 lat temu. Finansowy 
montaż gwarantuje m.in. berliński Dom Bankowy bra-
ci Oppenfeld. Huta Laura, bo taka nazwę pierwotnie 
nazwano, z powodzeniem funkcjonuje przez następ-
ne 100 lat. Między innymi stąd transportowane są ele-
menty tworzące linie kolejową na trasie Wrocław Gór-
nośląski - Mysłowice. Nazwa „Jedność” pojawia się już 

po II wojnie światowej. Jej schyłek nastąpił długo póź-
niej, po transformacji gospodarczo-ustrojowej. Kiedy 
już było jasne, ze los siemianowickiej huty jest prze-
sądzony – z wielką pompą dokańczaną budowę najno-
wocześniejszej (wtedy i tak też zapowiadanej) w Euro-
pie walcowni rur ciągłych. Tam też zatrudnienie mia-
ło znaleźć nawet 1000 hutników z Huty „Jedność”. Nie-
stety, stało się inaczej.

Huta „Jedność” zbankrutowała i jedynym wyjściem 
było postawienie jej w stan likwidacji. Z kolei na budowę 
walcowni szły setki milionów publicznych pieniędzy. Fi-
nansowało to przedsięwzięcie również konsorcjum ban-

ków z ING Bank Śląski SA na 
czele. Wszystko na próżno. Pla-
nowana jeszcze w latach 80. 
ubiegłego stulecia walcownia ni-
gdy nie powstała, podobnie jak 

obiecywane miejsca pracy. Swego czasu fakt przeznacza-
nia na jej budowę środków rządowych z tzw. pomocy pu-
blicznej wyjaśniała Komisja Europejska. 

Dzisiaj o tym mało kto pamięta. Na szczęście, po ostat-
niej licytacji, ów marazm ma spore szanse na zakończe-
nie. Musimy jednak jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

MICHAŁ TABAKA

Tereny po byłej hucie 
sprzedane

Jedną z omawianych kwestii na ostatniej sesji Rady 
Miasta (28.05) była sprawa Szpitala Miejskiego sp. 
z o. o. Podczas czerwcowych obrad ma być gotowy 
precyzyjny i konkretny plan rozwoju spółki, zakła-

dający przygotowanie do kontraktowania z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Już teraz radni zgodzili się na kolejną transzę – 2 mln 
zł, która trafi na konto Szpitala Miejskiego. Podczas dys-
kusji prezydent Rafał Piech podzielił się z wszystkim ze-
branymi sporządzoną analizą. Otóż okazuje się, że w su-

mie, na przestrzeni ostatnich 15 lat siemianowicki szpital 
dofinansowano kwotą ponad 49,5 mln zł.

- Pamiętajmy, że w pierwszych latach z tego okresu 
transze były zdecydowanie wyższe niż miało to miejsce 
potem – zauważył Jan Brol, p.o. prezesa Szpitala Miejskie-
go.  - To jednak i tak nie zmienia całego mechanizmu za-
rządzania szpitalem, który nie może polegać jedynie na 
kolejnym dokładaniu. Tak bez końca. Nie możemy dalej 
iść tą drogą – stwierdził prezydent Piech. Jaka będzie inna 
droga? To się okaże niebawem. Na razie wiadomo, ze pre-

zesem nadal zostaje Jan Brol. W postępowaniu konkur-
sowym, które miało wyłonić prezesa szpitala, wpłynęło 
sześć ofert.

- Zdecydowaliśmy się jednak nadal na Jana Brola, któ-
ry przede wszystkim ten szpital zna, jest do tego zadania 
bardzo dobrze przygotowany, a także ma pełną akcepta-
cję załogi szpitala – tłumaczył na sesji Rafał Piech. I te-
raz na barkach właśnie Jana Brola pozostaje przedstawie-
nie planu rozwoju spółki. Ma być gotowy na przyszłą se-
sję RM. (MIT)

Za nami kolejne spotkanie doty-
czące mieszkań po byłej kopal-
ni „Siemianowice”. Z zainte-
resowanymi rozmawiali: rad-

ny Jerzy Kurzawa, prezydent Rafał Piech 
oraz Robert Myrta - doradca prezyden-
ta ds. rozwoju infrastruktury i miesz-
kalnictwa. 

Problem mieszkań po byłej kopalni 
„Siemianowice” ciągnie się od kilku lat. 
Ostatnio sytuacja poprawiła się, dzięki 

pełnej woli współpracy prezydenta Ra-
fała Piecha, który udostępnił na rzecz 
stosownych postępowań miejskie archi-
wa.   

- Mieszkańcy budynku przy ulicy Mi-
chałkowickiej 34 podpisali już akty nota-
rialne. Teraz taka sama procedura wszczy-
nana jest na Pstrowskiego 3. Pozostaje 
jeszcze kwestia Pstrowskiego 1 i Jana Paw-
ła II – mówi Jerzy Kurzawa, który problem 
śledzi i zmaga się z nim od kilku lat. 

Miasto zobowiązało się przejąć od KW 
ulicę Pstrowskiego – która musi funkcjo-
nować jako jedyny dojazd do tamtejszych 
zabudowań. Mimo to na spotkaniu zor-
ganizowanym w Szkole Podstawowej nr 5 
zainteresowani mieszkańcy nie kryli za-
niepokojenia. 

- Trzeba to zrozumieć, to często ludzie 
starsi. Niektóre zaś procedury, nie z winy 
miasta, tyle trwają. Pamiętajmy, że w Kam-
panii Węglowej też trwa wewnętrzna reor-

ganizacja, co również może mieć wpływ 
na różne rzeczy. Już podpisane akty nota-
rialne mieszkańców z ulicy Michałkowic-
kiej napawają jednak optymizmem – prze-
konuje Jerzy Kurzawa.

Mieszkańcy są wdzięczni za pomoc.
- Dziękujemy przede wszystkim rade-

mu Kurzawie. Bez jego pomocy z pewno-
ścią by nam się nie udało – mówią zgodnie 
lokatorzy mieszkań m.in. przy ul. Michał-
kowickiej 34 a, b i c. (MIT)

Jan Brol - prezesem szpitala

O mieszkaniach pokopalnianych 

3,1 mln zł – za taką cenę sprzedano
pohutnicze hektary
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Posprzątaliśmy Lasek Bytkowski!
Nieco pochmurna i wilgotna aura w sobotnie przedpołudnie (23.05) nie przestraszyła licznie zgromadzonych, tych którzy postanowili skorzy-
stać z zaproszenia prezydenta Rafała Piecha do wspólnego posprzątania Lasku Bytkowskiego. Nie zabrakło reprezentantów władz miasta z 
prezydentem, II zastępcą oraz sekretarz miasta na czele. Pojawiły się również reprezentacje siemianowickich szkół oraz mieszkańcy pobliskich 
osiedli. 

W sumie siemianowiczanom udało się zebrać 2,34 tony odpadów i śmieci.  - Takie akcje są 
jak najbardziej pożądane i też oczekiwane przez mieszkańców. Z pewnością na Lasku Byt-
kowskim nie poprzestaniemy – zapowiada podobne inicjatywy w przyszłości prezydent Rafał 
Piech.

To był też wyjątkowy dzień dla Wojciecha Kuli, miłośnika przyrody, od blisko dekady wal-
czącego ze śmieciami i ogniskami na terenie Lasku Bytkowskiego. - Tylko przyklasnąć takim 
inicjatywom. Ważne, by sprzątaniem nie naruszyć spokoju fauny, która teraz koncentruje się 
na walce o przetrwanie swojego młodego pokolenia. Pamiętajmy, o tym zwłaszcza, że dzień 
wcześniej (22.05 – przyp. red.) obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biolog-
icznej – zwraca uwagę Wojciech Kula. 

W sumie siemianowiczanie zebrali 2,34 tony odpadów

Specjalne podziękowania dla firmy Rosomak, restauracji 
„Merkury”, Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego 
„Przystań” oraz Aqua-Sprint sp. z o.o. za przygotowanie cie-
płych posiłków i wody do popicia dla uczestników sobotniej 
akcji.
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Lato inwestycjami będzie stać
Coraz częściej widać inwestycyjne pobudzenie w mieście. Dzięki korektom prezydenta Rafała Piecha 
w tegorocznym budżecie znalazły się pieniądze na najpilniejsze prace. To także efekt licznych spotkań 
mieszkańców z prezydentem, podczas których zgłaszane były bardzo różne potrzeby. 

l budowa siłowni na wolnym powietrzu na Os. Tuwim przy Centrum Kultury „Jarzębina” 
l rewitalizacja parku „Hutnik”
l wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Oświęcimskiej od skrzyżowania z ulicą 
 Sikorskiego w kierunku do skrzyżowania z ulicą Traugutta 
l przebudowa ulicy Kapicy na odcinku od skrzyżowania z Aleją Młodych w kierunku 
 do skrzyżowania z ulicą Kopalnianą, wraz z zatoczkami przystankowymi
l wymiana nawierzchni i modernizacja ul. Węglowej 
l wymiana nawierzchni części ul. Zielonej od nr 1 do 4
l budowa miejsc parkingowych na Bańgowie – 3 lokalizacje po 10 miejsc parkingowych
 w ciągu ulicy Curie-Skłodowskiej
l wybrukowanie powierzchni parkingu przy ul. Maciejkowickiej
l budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Mikołaja

l budowa środowiskowych boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżniami lekkoatletycznymi
 i skoczniami do skoku w dal:
- przy Zespole Szkół Integracyjnych przy ulicy Lipowej
- przy Zespole Szkół Nr 4 przy ulicy Marii Dąbrowskiej
- przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ulicy Niepodległości
- przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Michałkowickiej

l budowa siłowni na wolnym powietrzu na Bańgowie 
l budowa skateparku -  Free Park Time Przełajka
l budowa obiektu typu Street Workout w Michałkowicach na terenach Parku Tradycji 
 Górnictwa i Hutnictwa.
l wymiana nawierzchni części ulicy Obwodowej, Mysłowickiej i Wróblewskiego 
l zlecenie wykonania koncepcji i projektu budowlanego dróg i uksztaltowania terenu
 na osiedlu przy ul. Kruczej w Siemianowicach Śląskich
l modernizacja 70 miejskich pustostanów mieszkalnych
l zakup urządzeń rekreacyjnych (dmuchańców) dla najmłodszych (bezpłatna zabawa na Rynku 
 Miejskim



Niemożliwe? A jednak! W Sie-
mianowicach Śl. z powodze-
niem funkcjonuje Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształ-

cących „Meritum”, które tworzą III Liceum 
Ogólnokształcące i Technikum nr 2. 

Wchodząc do Meritum można mieć wra-
żenie, że właśnie pomyliło się drzwi: na zie-
mi wykładziny dywanowe, co parę kroków 
kwiaty, a sami uczniowie, zgodnie, „jak je-
den mąż” – w galowych strojach. 

- W Meritum obowiązuje zasada, że 
wszyscy są równi, dlatego uczniowie i na-
uczyciele chodzą w garniturach nie tylko 
od święta, ale i na co dzień – mówi Klaudia, 
uczennica klasy 2LO.

Praca w Meritum oparta jest na wielu au-
torskich programach. Nie sposób wymie-
nić wszystkich, ale warto wspomnieć o spe-
cjalnej ofercie skierowanej do uczniów klas 
pierwszych. - Już od pierwszych dni poby-
tu w szkole realizują program „Nowa szko-

ła - nowe możliwości”. Ponadto od 15 lat 
prowadzimy wymianę młodzieży z węgier-
ską szkołą w Mohaczu. Stanowi to dosko-
nałą okazję do ćwiczenia umiejętności ję-
zykowych oraz do poznawania innych tra-
dycji i kultur, jednocześnie ucząc szacunku 
do tego co śląskie i polskie – przekonuje wi-
cedyrektor Katarzyna Stronczek.

Jedną z cech wyróż-
niających Meritum 
od innych placówek 
jest szeroko zakrojona 
współpraca z różnymi 
instytucjami nauko-
wymi, w tym z Uni-
wersytetem Jagielloń-
skim, Uniwersytetem 
Śląskim, czy Politechniką Śląską. 

- Od 14 lat nasza szkoła organizuje Fo-
rum Nauki, imprezę skierowaną do środo-
wiska lokalnego, na którą zapraszani są go-
ście ze świata nauki. Te naukowe zmaga-

nia mają wpływ na wyniki egzaminów ze-
wnętrznych – twierdzi tegoroczny matu-
rzysta.

W „Meritum” myślą także o uczniach, 
którzy opuszczają mury szkoły. Dlatego 

jednym z waż-
niejszych pro-
gramów tu re-
alizowanych jest 
projekt „Mój 
wybór, mój za-
wód, moja ka-
riera”, któ-
ry przygotowu-

je uczniów do podjęcia kariery zawodo-
wej. Działania te zostały docenione przez 
Siemianowickie Stowarzyszenie Przedsię-
biorców, które za profesjonalne przegoto-
wywania kadr oraz wiedzę i umiejętności 

absolwentów przyznało „Meritum” Śląski 
Brylant Oświatowy. Absolwenci Meritum 
osiągają zdecydowanie najlepsze w mieście 
wyniki egzaminów maturalnych i zawodo-
wych. Technikum nr 2 znalazło się wśród 
stu najlepszych szkół województwa śląskie-
go w rankingu „Perspektyw”. 

Na tym nie koniec. Szkoła współpracuje 
z wieloma instytucjami i organizacjami po-
zarządowymi. O jej aktywności świadczy 
nie tylko działalność Klubu Młodego Wo-
lontariusza Merit, ale także przyznanie naj-
wyższej oceny podczas ewaluacji zewnętrz-
nej, przeprowadzonej przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach.

Jesteś zainteresowany ofertą „Meritum”? 
Dowiedz się więcej: na www.zstiomeritum.
edu.pl.

MICHAŁ TABAKA

Meritum, czyli miłość
z wzajemnością
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Kiedy mówi się o odejściu na emeryturę, często do-
daje się określenie „zasłużoną”. W przypadku Stefa-
na Kowalczyka byłaby to bardzo zasłużona emerytu-
ra, długa jest bowiem lista zasług dyrektora dla kiero-
wanego przez niego przez 20 lat Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących „Meritum”. Wystarczy 
wspomnieć tylko ostatnie. Ubiegłoroczna zdawalność 
matury w Meritum wyniosła prawie 94 proc., podczas, 
gdy średnia krajowa, to 80 proc. Szczególną satysfakcją 
były wyniki osiągnięte przez klasę informatyczną tech-
nikum – egzaminy zawodowe zdało 100 proc. uczniów 
– w kraju natomiast odnotowano średnią 57,01 proc. 
Warto wspomnieć także o tegorocznej kontroli  kura-
toryjnej, oceniającej aktywność uczniów – zarówno w 
przypadku liceum, jak i technikum przyniosła najwyż-
szą notę, czyli  dwukrotnie przyznane „A”, co bezape-
lacyjnie stawia siemianowicką szkołę, jako wzór w ska-
li kraju.

Przeciwko planowanemu odejściu na zasłużoną eme-
ryturę dyrektora Kowalczyka, wystąpili murem na-
uczyciele.

- Od czasu, kiedy usłyszeliśmy, że dyrektor chce 
odejść, jego decyzja stała się głównym tematem rozmów 
– relacjonuje Krzysztof Siarkowski. -  Przez trzy miesią-
ce prowadziliśmy „ pracę u podstaw”, przekonywaliśmy, 
mówiliśmy „czuje się pan super, ma pan siłę – więc pro-
szę zostać”. Ponoć nie ma ludzi niezastąpionych, ale Ste-
fan Kowalczyk, to ktoś, kto potrafi budować  bardzo do-
bre relacje w pracy. Ma wrażliwość, takt, kulturę osobi-
stą. Jego empatia przekłada się  na relacje nauczycieli z 
uczniami. Z nim jesteśmy, jak rozpędzony pociąg. Nie 
zmienia się takiego maszynisty - przekonuje. 

- Przez 20 lat mojego dyrektorowania – zauważa Stefan 
Kowalczyk. – Szkoła, mimo nawet poważnych przeciw-
ności losu – jak wówczas, gdy przestała istnieć huta Jed-
ność, której byliśmy częścią – zawsze wychodziła cało z 
opresji. Czuję, że moi współpracownicy myślą sobie: „Nic 
złego nie stało się szkole, kiedy był – co to będzie, jak go 
tu zabraknie?” A swoją drogą czasy są trudne, bo przecież 
trwa niż demograficzny. Czy dam radę sprostać i tej sy-
tuacji? Ale skoro na mnie liczą – wystartuję w konkursie.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

Technikum nr 2
znalazło się wśród 100

najlepszych szkół województwa 

Jest taka szkoła w naszym mieście, gdzie oprócz nauki młodzież – jak 
sama mówi - spełnia swoje marzenia. Szkoła, w której żadna lekcja nie 
jest nudna, bo oparta na innowacjach, czy eksperymentach dydak-
tycznych i realizacji ciekawych projektów. Rok szkolny jest za krótki, 
by zrealizować wszystkie pomysły i osiągnąć wytyczone cele, dlatego 
młodzież także w czasie ferii, czy wakacji spędza czas ze swoimi na-
uczycielami. 

Nie zmienia się takiego maszynisty
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Liczymy na Twój głos!
Przed nami trzecia już edycja siemianowickiego budżetu obywatelskiego. Tym ra-
zem miasto podzielono na 18 okręgów (patrz obok), z kwotą stałą oraz taką, która 
zależy od liczby mieszkańców danego okręgu. Teraz, do końca czerwca, urzędnicy 
czekają na zgłoszenia pomysłów inwestycyjnych. Następnie odbędzie się ich wery-
fikacja, analiza razem z autorami i wreszcie poddanie pod głosowanie i wybór tych, 
które będą realizowane w przyszłych 12 miesiącach. 
Trzecia edycja to oddanie jeszcze większej autonomii samym mieszkańcom. 
Ci zachęcani są do organizowania spotkań, dyskusji. By wspólnie zastanawiać się, 
co w danym okręgu jest najpilniejsze dla tamtejszej lokalnej społeczności. 
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Miasto podzielone 
na 18 okręgów

OSIEDLE CHEMIK
4464 MIESZKAŃCÓW
129 815,04 ZŁ

OS. WRÓBLA I KORFANTEGO
2983 MIESZKAŃCÓW
96 699,88 ZŁ

OSIEDLE WĘZŁOWIEC
6509 MIESZKAŃCÓW
175 541,24 ZŁ

STARY BYTKÓW
1908 MIESZKAŃCÓW
72 662,88 ZŁ

OSIEDLE TUWIM
4940 MIESZKAŃCÓW
140 458,40 ZŁ

MICHAŁKOWICE
5921 MIESZKAŃCÓW
162 393,56 ZŁ

OSIEDLE MŁODYCH
3852 MIESZKAŃCÓW
116 130,72 ZŁ

OSIEDLE FABUD
4404 MIESZKAŃCÓW
128 473,44 ZŁ

OSIEDLE FALKLANDY
767 MIESZKAŃCÓW
47 150,12 ZŁ

OSIEDLE ROBOTNICZE
3154 MIESZKAŃCÓW
100 523,44 ZŁ

PRZEŁAJKA
1209 MIESZKAŃCÓW
57 033,24 ZŁ

PSZCZELNIK
1505 MIESZKAŃCÓW
63 651,80 ZŁ

HUTA LAURA
4908 MIESZKAŃCÓW
139 742,88 ZŁ

HUGO
1380 MIESZKAŃCÓW
60 856,80 ZŁ

NOWY BAŃGÓW
2648 MIESZKAŃCÓW
89 209,28 ZŁ

STARY BAŃGÓW
512 MIESZKAŃCÓW
44 448,32 ZŁ

CENTRUM
7799 MIESZKAŃCÓW
204 385,64 ZŁ

CENTRUM
1505 MIESZKAŃCÓW
63 651,80 ZŁ

CENTRUM II
6404 MIESZKAŃCÓW
173 238,16 ZŁ

RAZEM W MIEŚCIE 2 MLN ZŁ
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Podczas IV Kongresu Obywatel Senior (17-
18.05), organizowanego przez Park Śląski i 
Fundację „Park Śląski” w Chorzowie rozdano 
certyfikaty dla gmin przyjaznych seniorom. 
W ten sposób wyróżniono nasze miasto.

Nasze miasto doceniono przede wszystkim za 
dwie inicjatywy. - Pierwsza z nich to punkt in-
formacyjny dla seniorów (w formie infolinii 
telefonicznej), jako informacja kompleksowa. 

Dowiemy się tam gdzie pójść do lekarza, o ofercie kultural-
nej i sportowej oraz programie zniżek dla seniorów. Jest to 
istotne zarówno dla seniorów jak i dla osób opiekujących 
się osobami starszymi – mówi Ewa Kulisz, kierownik pro-
jektu Kongres Obywatel Senior. – Ponadto, należy mocno 
zaznaczyć, że Siemianowice są w naszym regionie pierwszą 
gminą, która taki punkt założyła.

Druga inicjatywa, dzięki której przyznano grodowi 
Siemiona ów certyfikat dotyczy pomocy sąsiedzkiej. 

- Zafascynowało nas to, że to właśnie sąsiad sąsiado-
wi może pomóc. Jest to taka forma pomocy, która nie 
jest jednorazowa, incydentalna. W swoim założeniu to 
pomoc, która będzie kontynuowana po rozpoczęciu. 
Na czym to polega? Np. jeżeli sąsiad dowie się, że ko-
muś trzeba przynieść węgiel, to następnym razem sam 
zaoferuje swoją pomoc – przekonuje Ewa Kulisz. Sie-
mianowice Śląskie starać się będą o kolejny certyfikat, 
tym razem trzyletni. Pomóc mogą w tym plany związa-
ne z uruchomieniem w naszym mieście Programu Zni-
żek dla Seniorów - w skrócie zwanego Kartą Seniora.

- Chcemy się do tego dobrze przygotować. Zaprosić 
jak największą liczbę partnerów, by było jak najwię-
cej zniżek na tę Kartę. Podobnie rzecz się miała wcze-
śniej z Kartą Rodzinną, która już z powodzeniem u 
nas funkcjonuje. Kartę Seniora planujemy wprowadzić 
z początkiem 2016 roku – tłumaczy Danuta Sobczyk, 
pełnomocnik prezydenta ds. rodziny. Po zrealizowa-
niu wszystkich tych wytycznych będzie spora szansa 
na zdobycie już nie certyfikatu a stałej statuetki Gmi-
ny Przyjaznej Seniorom.

MICHAŁ TABAKA

10 urząd miasta siemianowice śląskie
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Konkurs - wygraj telefon dla Seniora!
Dla naszych Czytelników mamy niespodziankę. Pierwsza osoba, który zadzwoni do 
nas 16 czerwca od godz. 9.00 na numer telefonu (32) 760 53 21 otrzyma nagrodę - spe-
cjalnie dedykowany dla osób starszych aparat telefoniczny. Należy odpowiedzieć na 
pytanie: Jak nazywała się restauracja/bar w Lasku Bytkowskim?

Żeby seniorom
było coraz lepiej



Siemianowicka Gazeta Samorządowa „Głos Miasta” jest od początku do końca tworzona dla Was – Czytelników. 
Piszcie na adres redakcja@um.siemianowice.pl  lub zadzwońcie pod numer (32) 760-53-21.
Obiecujemy nie bagatelizować żadnych sygnałów od Was i pomagać tam, gdzie tylko będziemy mogli. 
Zapraszamy również do korzystania z porad Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta Beaty Zwyrtek, dostępnego pod nr (32) 760-52-52.

Redakcja

Napisz do nas!
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100 tys. złotych wyasygnował prezydent Rafał Piech na wymianę stolarki  okiennej w miesz-
kaniach komunalnych przeznaczonych do remontu kapitalnego przeprowadzanego we wła-
snym zakresie i na własny koszt oraz w mieszkaniach z tzw. odrzutu.

- O sfinansowanie wymiany mogą wnioskować zarówno  osoby, które dopiero zaczną re-
montować przyznany lokal, jak i te, które już są w trakcie robót – mówi  Anna Rembierz, kie-
rownik Biura Gospodarki Lokalowej. – Trzeba jednak pamiętać, iż warunkiem otrzymania 
pieniędzy jest stwierdzenie potrzeby wykonania wymiany stolarki okiennej podczas przepro-
wadzonej wcześniej kwalifikacji. Miała ona miejsce po dokonaniu wyboru mieszkania przez 
przyszłego lokatora. Wówczas to został określony zakres koniecznych do przeprowadzenia 
prac.

Informacji na temat, jak uzyskać  sfinansowanie wymiany okien, można zasięgnąć w budyn-
ku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej,  pok. 7 lub pok. 12. (ERW)

Siemianowicki Urząd Miasta urucho-
mił Bank Zamiany Mieszkań – specjal-
ny rejestr (https://www.sekap.pl/kata-
log.seam?cid=12630) lokali (z zasobów 
gminy), których najemcy lub właścicie-
le zgłosili chęć zamiany na inny. Wszyst-
kie niezbędne dane od teraz publikowa-
ne są na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta w 
Siemianowicach Śl. 

Korzystanie z Banku jest banalnie 
proste. Trzeba na bieżąco śledzić re-
jestr. Jeżeli dana pozycja nas zaintere-
suje, wtedy – by dowiedzieć się szczegó-
łów i konkretów – należy skontaktować 
się bezpośrednio z pracownikiem zaj-
mującym się obsługą Banku – w biurze 
gospodarki lokalowej UM Siemianowi-
ce Śl., z Anną Paczułą (UM ul. Michał-
kowicka 105, pokój nr 14, tel.: 32 7605 
393).

- Nadrzędnym celem Banku Zamian, 
jest zracjonalizowanie wykorzystywania 
zasobu mieszkań posiadanych przez Gmi-

nę Siemianowice Śl., a także pomoc oso-
bie zainteresowanej zamianą mieszka-
nia w znalezieniu kontrahenta do zamia-
ny oraz eliminacja występowania zaległo-
ści czynszowych – tłumaczy Aleksandra 
Paczuła.  

- Dzięki temu rejestrowi można dosto-
sować wielkości mieszkania do potrzeb 
najemcy, dostosować wysokości opłat 
czynszowych do możliwości finanso-
wych najemcy, czy uregulować zaległości 
czynszowe wraz z odsetkami przez kon-
trahenta deklarującego chęć zamiany ze 
spłatą zadłużenia – dodaje Anna Rem-
bierz, p.o. kierownika biura gospodarki 
lokalowej.

By dokonać wpisu do Banku Zamiany 
należy mieć „w pogotowiu” dowód oso-
bisty, wypełnione zgłoszenie do Ban-
ku Zamiany Mieszkań oraz dokument 
wyrażający zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych i na publikację oferty 
na stronie internetowej BIP UM Siemia-
nowice Śl.  (MIT)

Ci, którzy nadal nie będą płacić czyn-
szu, mimo stworzenia przez Gminę spe-
cjalnych narzędzi (rozkład czynszu na 
raty, możliwość odpracowania zadłuże-
nia) będą eksmitowani, na podstawie sto-
sownych wyroków sądowych do miesz-
kań socjalnych. Te, specjalnie przygo-
towane, czekają już na ul. Kołłątaja. 
Zainteresowanie możliwością zniwelowa-
nia swojego zadłużenia czynszowego, czy 
przez rozłożenie na raty, czy przez odpra-
cowanie jest ogromne.

- Zdarza się, że jednego dnia mamy 
nawet 25 wniosków – mówi Anna Rem-

bierz z z biura gospodarki lokalowej. – 
Jesteśmy wręcz zasypywani wnioskami 
zwłaszcza o możliwość rozłożenia zadłu-
żenia na raty.

Nie brakuje jednak dalej tych, którzy 
ciągle nie płacą czynszu i nie widzą za bar-
dzo potrzeby, żeby to zmieniać. Nie ozna-
cza to, że takie postawy nie będą piętno-
wane. Ci, którzy nadal będą unikać płace-
nia czynszu, na podstawie prawomocnych 
wyroków sądowych, będą wyeksmitowani 
do mieszkań socjalnych przy ul. Kołłątaja. 
Tutaj przygotowane na ten cel lokale mają 
po ok. 26 m 2.  (MIT)

Mieszkania socjalne czekają...

Chcesz zamienić 
mieszkanie? Skorzystaj 
z naszego banku!

Dodatkowe pieniądze 
na wymianę stolarki okiennej
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Zmyć wstyd...

12 urząd miasta siemianowice śląskie

To były jedne z najbardziej wstrząsających 
słów, które usłyszałam. Nigdy nie myślałam 
tak o bezdomności. Powiedział je właśnie 
człowiek, który nie miał domu. Powiedział: 
„Najgorszy w bezdomności jest smród.”

Siemianowickie Stowarzyszenie „Przystań” już od 
dłuższego czasu planowało zagospodarowanie 
trzeciego swojego budynku. W jednym znajdu-
je się stołówka, w drugim – składowane są pacz-

ki żywnościowe, trzeci – mieści magazyn i garaże. Wła-
śnie on miał zostać wykorzystany w bardziej przydat-
ny sposób. „Przystań” napisała projekt, aplikując o środ-
ki z „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych 
do społeczności” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej. Przedmiotem projektu było stworzenie punktu sa-
nitarnego, w którym osoby bezdomne będą mogły bez-
płatnie wykąpać się, skorzystać z całego towarzyszącego 
prysznicom wyposażenia, a więc z pralki, żelazka i su-
szarki. Tu także  bezdomny będzie miał możliwość po-
rozmawiania  z pracownikiem socjalnym, będzie mógł 
udać  się  na bezpłatny, ciepły posiłek lub dostać pacz-
kę produktów żywnościowych. Korzystający z łaźni będą 
również mogli otrzymać tu czy-
ste ubranie z magazynu odzieży 
używanej, jak również  skorzy-
stać raz w tygodniu z bezpłat-
nych usług fryzjerskich.

Projekt realizowany przez 
„Przystań” oznacza dla bezdomnych nie tylko powrót do czy-
stości. To będzie pierwszy krok na powrotną drogę do społe-
czeństwa, to będzie przywracanie ludziom poczucia wartości 
na najbardziej fundamentalnym poziomie.

- Biedy nikt nie wybiera; każdy chce być zdrowy, mło-
dy i bogaty. Kilka złych życiowych posunięć może doprowa-

dzić nad przepaść. Dalej jest już tyl-
ko największe nieszczęście: bezdom-
ność – mówi Zofia Kozioł prezes Sto-
warzyszenia „Przystań”. - Jedną z 
najgorszych rzeczy w bezdomności 
jest wstyd, wynikający z odrzucenia. 

Wstyd odbiera prawo do godności bycia człowiekiem, to naj-
bardziej ludzkie z praw. Ludzie wypchnięci poza margines 
społeczeństwa odzierani są z najbardziej fundamentalnego 
poczucia bycia częścią czegoś, należenia do globalnej, ludzkiej 

wioski. Poczucie klęski życiowej i bezużyteczności własnej eg-
zystencji potęgują jeszcze strach i zaszczucie, które już i tak 
stały się  nieodłącznym towarzyszem codziennych wędró-
wek po śmietnikach, parkach, przystankach autobusowych. 
Mamy nadzieje, że dzięki naszej łaźni ludzie bezdomni nie 
będą stygmatyzowani przez społeczeństwo.

Na urządzenie punktu sanitarnego „Przystani” przyznano 
z programu 180 tys. zł, przy konieczności wyłożenia swojego 
wkładu w wysokości 30 tys. zł. Z początkiem czerwca ruszyły 
prace nad realizacją projektu, a ich zakończenie ma nastąpić z 
końcem sierpnia br.

EWA ROCH – WYRZYKOWSKA

Przystani przyznano 180 tys. zł 
na realizację projektu

W czasie roku szkolnego  otrzymują obia-
dy w szkołach. A w czasie wakacji, kiedy 
szkoły są zamknięte? Już w minionym roku 
pomyślało o tym Stowarzyszenie Miesz-
kańców Siemianowic i dzieci z uboższych 
rodzin w czasie kanikuły zaproszono na sfi-
nansowany z własnych pieniędzy posiłek. 
Podobnie będzie w nadchodzące wakacje. 
- W bieżącym roku  nasze Stowarzysze-
nie zorganizuje wydawanie obiadów dla 40 
dzieci z potrzebujących rodzin – twierdzi 
Marcin Janota z SMS.  -  Posiłki będą wy-
dawane przez dwa wakacyjne miesiące – li-
piec i sierpień – w placówce przy ul. Śnia-
deckiego. Ich przygotowywaniem zajmie 
się Stowarzyszenie „Przystań”, a listę dzie-
ciaków, które zostaną objęte akcją sporzą-
dzimy wspólnie z nauczycielami i Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej – dodaje.

W jaki sposób udało się zgromadzić pie-
niądze na sfinansowanie dożywiania?  Po-
chodzą ze zorganizowanego z myślą o tym 

celu, balu charytatywnego. Ale nie tyl-
ko. SMS zabiega także o wsparcie akcji 
wśród prywatnych sponsorów, a także po-
dejmuje współpracę z fundacjami. Efek-
ty jego starań pozwalają nie tylko prze-
prowadzić zaplanowane wydawanie obia-
dów, ale jeszcze myśleć o poszerzeniu 
działań. „ SMS – Dzieciom” – za tym ha-
słem kryją się właśnie kolejne zamierzenia.  
- Wyposażenie ucznia na nowy rok szkol-
ny, to wydatek, który jest odczuwalny przez 
wiele rodzinnych budżetów – cóż powie-
dzieć, jeśli musi go ponieść ktoś na co dzień 
zmagający się z niedostatkiem. Nasze Sto-
warzyszenie więc planuje zakup wyprawek 
szkolnych.  Chcielibyśmy również  sfinan-
sować  dla pierwszaków tzw. tytki. Mamy 
nadzieję, że uda nam się wysłać dzieciaki 
na wycieczkę do  Parku Nauki i Rozryw-
ki w Kraśniejowie oraz do Centrum Nauki  
Kopernik w Warszawie – mówi Marcin Ja-
nota. (ERW)

SMS - dzieciom
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W maju minęło osiem lat działalności w Sie-
mianowicach Śląskich UKS „Wołodyjowski”, 
klubu szermierczego, założonego i prowa-
dzonego przez siemianowickie małżeństwo – 
Krystynę Rachel – Świrską i Marka Świrskiego. 
W tym okresie ich młodzi podopieczni roz-
sławiali nasze miasto na planszach w całym 
kraju, zdobywając liczne trofea i tytuły w 
zawodach rangi mistrzostw Polski.

Gdy w 2007 roku powstawał Uczniowski Klub Spor-
towy „Wołodyjowski” w Siemianowicach Śląskich 
nie było tradycji szermierczych. Jak się okazało po-
wołanie do życia klubu właśnie w naszym mieście 

było „strzałem w dziesiątkę”.  Nie dość że w tak krótkim cza-
sie twórcom „Wołodyjowskiego” udało się stworzyć prawdzi-
wą, szermierczą rodzinę, to jeszcze młodzi adepci tej dyscypli-
ny z  naszego klubu regularnie notują spektakularne sukcesy. 

– Nie ukrywam, że efekty przerosły nasze oczekiwania, bo 
na takie wyniki w poszczególnych kategoriach czeka się lata-
mi, a takie nagromadzenie „perełek” jakie mamy wśród na-
szych podopiecznych, to rzadkość. Jak widać było w mieście 
zapotrzebowanie na szermierkę – twierdzi Krystyna Rachel – 
Świrska, założyciel, trener i prezes „Wołodyjowskiego”. Oprócz 
niej zajęcia z dziećmi prowadzi instruktor Marta Halemba, a 
treningi odbywa-
ją się w sali gim-
nastycznej Zespo-
łu Szkół Nr 4, gdzie 
klub ma też swoją 
siedzibę. – W swo-
jej pracy bardzo dużą wagę przywiązujemy też do pozaspor-
towego życia naszych podopiecznych. Dbanie o dobre wyniki 
nauczania, współpraca ze szkołą, nauczycielami i rodzicami, a 
także pasja osób zaangażowanych w działalność klubu to źró-

dła tak dobrych efektów w tak krótkim czasie – uważa Marek 
Świrski, który będąc członkiem Zarządu, jednocześnie opie-
kuje się sprzętem sportowym koniecznym do treningów i za-

wodów, a tak-
że odpowia-
da za działania 
marketingowe 
klubu. 

Warto przy-
pomnieć, że zawodniczka „Wołodyjowskiego” - Barbara 
Brych, to trzykrotna, indywidualna mistrzyni Polski w szpa-
dzie dziewcząt – dwa razy wygrała w kategorii młodziczek, a 
w tym roku zwyciężyła w kategorii juniorek młodszych. Tak-

że żeńska drużyna siemianowickiego klubu w składzie: Basia 
Brych, Ola Pernach, Iza Konwicka i Klaudia Serwacka, wróci-
ła z tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czyli mi-
strzostw Polski juniorek młodszych, z tytułem wicemistrzow-
skim i srebrnymi medalami. Pierwsze dwie zawodniczki są tak-
że reprezentantkami Polski w swojej kategorii oraz zostały ob-
jęte programem przygotowań olimpijskich do igrzysk w Tokio 
(2020). Wiele sukcesów reprezentanci „Wołodyjowskiego” od-
noszą także w kategorii dzieci i młodszych – Rafał Kiedrowski, 
Mateusz Kawczyk, Tosia Halemba, Kasia Ślęzak, Maja Osadnik 
czy Wiktoria Baj regularnie przywożą trofea z różnych turnie-
jów, co dobrze rokuje na przyszłość. 

Teraz przed zarządem klubu kolejne wielkie wyzwanie 
– w najbliższy weekend, w ramach XXXIII Dni Siemiano-
wic Śląskich, organizować będą mistrzostwa Śląska w kate-
gorii juniora młodszego oraz „I Turniej Szermierczy o Pu-
char Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie” w kategorii 
dzieci i młodszych. W sobotę mieszkańcy naszego miasta 
będą mogli zobaczyć w akcji szermierzy z całego regionu, 
natomiast w niedzielę na planszach w hali KS „Michał” za-
prezentują się dziewczęta. - Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich siemianowiczan do kibicowania naszym zawodnicz-
kom i zawodnikom. Mamy także nadzieję, że te zawody na 
stale wejdą do kalendarza imprez szermierczych oraz spor-
towych wydarzeń w naszym mieście – podkreśla Krysty-
na Rachel – Świrska. - Dla naszych podopiecznych to rów-
nież będzie duże przeżycie – walczyć będą wreszcie u sie-
bie, przed swoją publicznością i z pewnością zrobią wszyst-
ko by pokazać się z jak najlepszej strony. Wielką nieobec-
ną zawodów w najbliższy weekend będzie młodziutka Maja 
Osadnik, która z powodu kontuzji będzie mogła tylko do-
pingować swoje klubowe koleżanki. Wstęp na imprezę jest 
bezpłatny, co mam nadzieję dodatkowo pozytywnie wpły-
nie na frekwencję na trybunach – zaprasza prezes i trener 
UKS „Wołodyjowski”.

KRZYSZTOF NOS

Sukcesy przerosły oczekiwania

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Siemianowiczanie - Kamil Rudzik i 
Sebastian Ofiara, zostali mistrzami Ir-
landii w futsalu, w barwach zespo-
łu Blue Magic Futsal. Drużyna, złożo-
na głównie z Polaków mieszkających 
obecnie w stolicy Irlandii - Dublinie po-
konała w finałowym meczu H&C Uni-
ted Futsal 6:5 (3:0). Trzy bramki w tym 
spotkaniu zdobył Kamil Rudzik, który 
jeszcze przed rokiem był jednym z naj-
skuteczniejszych i najlepszych zawod-
ników Siemianowickiej Ligi Halowej 
na „Pszczelniku”. W sierpniu ubiegłe-
go roku był przymierzany nawet do jed-
nego z zespołów Futsal Ekstraklasy, ale 
zdecydował się na wyjazd do Irlandii, 
gdzie oprócz pracy znajduje czas na kon-
tynuację swojej futsalowej pasji. Warto 
dodać, że w szerokim składzie zespołu 
Blue Magic Futsal byli także dwaj inni 
zawodnicy związani z naszym miastem 
– siemianowiczanin Mariusz Cienia-

wa oraz Mateusz Kowaluk (znany z wy-
stępów w barwach Inpulsu - Alpolu Sie-
mianowice Śląskie).

- Od początku przejęliśmy inicjaty-
wę w spotkaniu, dyktowaliśmy warun-
ki przeciwnikowi, byliśmy dobrze przy-
gotowani fizycznie jak i psychicznie co 
było widać na boisku. Do przerwy pro-
wadziliśmy 3:0. Jednak 3 minuty dru-
giej połowy pokazały że przeciwnik nie 
stracił wiary i po naszych błędach w de-

fensywie strzelił dwa gole, zmniejsza-
jąc straty. Reszta spotkania była bar-
dzo emocjonująca - przegrywaliśmy już 
4;3, lecz w ostatnich 10 minutach potra-
filiśmy przechylić szalę zwycięstwa na 
swoją stronę. Bardzo się cieszymy z tego 
sukcesu, a także z faktu, ze zwycięstwo 
dało nam przepustkę do udziału w fa-
zie wstępnej UEFA Futsal Cup (futsa-
lowej Ligi Mistrzów, tej samej, w której 
zagra mistrz Polski, Wisła Krakbet Kra-
ków - przyp. red.) - podsumował decy-
dujący mecz Kamil Rudzik, który został 
najskuteczniejszym strzelcem i zarazem 
wybrany najlepszym zawodnikiem tur-
nieju finałowego. 

Oprócz awansu do futsalowych, euro-
pejskich pucharów klubowych, drużyna 
Blue Magic Futsal, z siemianowiczana-
mi w składzie, zagra wkrótce w elimi-
nacjach do mistrzostw świata w futsalu, 
jako...reprezentacja Irlandii. (SON)

Pierwszy w historii naszego miasta turniej szermierczy 
odbędzie się w najbliższy weekend, w hali KS „Michał”

Siemianowiczanie mistrzami… Irlandii
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