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  W dniach od  15 do 17 listopada odbyły się 
pierwsze w historii Siemianowic Śląskich Seniora-
lia 2017, czyli cykl imprez dedykowanych głównie 
nestorom mieszkającym w naszym mieście.

W ciągu trzech dni - nieprzerwanie - 
odbywały się warsztaty i seminaria, które 
uświadamiały seniorom jakie niebezpie-
czeństwa na nich czyhają i jak sobie z nimi 
radzić. Zaproszeni goście, wśród których nie 
brakowało przedstawicieli służb munduro-
wych, instruowali m.in. jak uchronić się przed 

oszustwami „na wnuczka”, jak skutecznie 
przeprowadzić resuscytację czy przygotować 
pożywne i bardzo smaczne wegetariańskie 
danie. Ponadto nie brakowało zabaw, kon-
certów, wspólnych śpiewów i... kolorowego 
korowodu, który przeszedł ulicami miasta.

- Przygotowanie imprezy, wymagało wie-
logodzinnych spotkań w gabinetach Urzędu 
Miasta, opracowania szczegółowego harmo-
nogramu na każdy dzień, listy zaproszonych 
prelegentów i gości oraz odpowiedzialnych 

osób za poszczególne elementy programu 
- mówiła Barbara Merta zastępca przewod-
niczącego Siemianowickiej Rady Seniorów.

Inauguracja obchodów Dni Seniora odbyła 
się w Parku Tradycji kiedy to Rafał Piech, 
prezydent Siemianowic Śląskich, przekazał 
klucze do miasta Jerzemu Namyśle.

… Ten dzień zapisał się w historii grodu Sie-
miona, jako ten, w którym miasto „przejęli” 
seniorzy.          RAFAŁ JAKOKTOCHCE

  FOTORELACJA NA STRONIE 
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Kejby my sie cofli, kaś tak, ło sztyr-
dziści lot do zatku, kaj (gdzie) chlyp 
kosztwoł łoziym złotkof, żymła (bułka) 
piyńdziesiont groszy a cuker dziesiyńć 
piontka i na fachach (półkach) boł 
ino łocet, magi i zymft (musztarda), 
a f kasie, kej niy mieli drobnych, to 
reszta wydawali w magiwyrflach, to 
żodyn chyba niy chciołby sie cofnonć 
nazot. Choć te casy tysz mieli sfoje 
uroki, bo kożdy mioł bajtlik (portfel) 
pełny piniyndzy, ino toworu brakowało. 
Za fszyskim cza boło stoć w raji, i to 
casami po pora razy, bo kej psziwiyźli 
bonkawa (kawa naturalna) i spsze-
dawali po dwie paczki, to cza było 
dwa, abo czi razy łobrocić, bo zawsze 
szło go łotspszedać somsiatce, a ta 
spszedała nom zaś cosik inkszego. 
To boł taki handel wymiynny. Owoce 
take jak banany, gryjfruty, abo aplu-
ziny (pomarańcze) kubańske z gru-
bymi skorami, ciepali do sklepof ino 
na śfiynta. Kej ftoś łobejrzoł raja to 
stawoł i boły dwa zasadnicze pytania, 
co psziwiyźli ? i po wiela dawajom 
sztuk, abo kilof ? Kedy do aptyki ciepli 
wata, to som żech kupioł miech, f 
kerym boło dwadziścia paczek i do 
dzisioj niy wiym pojakymu (dlaczego) 
jo to kupioł. Myślofech, coby krisbałn 
(choinka) łopstrojić, ino po co czimać 

wata, na dwadziścia lot do pszotku. 
To boły,take casy, co kożdy kupowoł 
towor na ibrich (zapas). Niyftorzy 
godajom, kej sie tak lotało łot sztandu 
(stoiska) do sztandu, i z raji do raji, to 
tyn towor, kery sie wystoło w rajach 
po pora godzin, lepi smakowoł nisz 
teroski. Jo by f to wierzoł, bo teroski, 
ino styknie (starczy) wlyś do jednego 
marketu i cuzamyn do kupy czowiek 
poradzi fszysko kupić. Kej łostatnio 
bołech f takim markecie i widziołech 
jak niyftore baby wydziwiajom, to 
pszipomniały mi sie te stare casy, kej 
sie ino tasia nastawiało i spszedo-
wacka ciepała towor jak leci i żodyn 
pyska niy łotfar, bo inksi by go z raji 
wyciepli. Ros psziglondołech sie taki 
babie, kero czi tomaty wybiyrała chyba 
s piynć minut. Potym wziona apluzi-
ny i robioła to samo, ino brakowało, 
coby zacona (zaczęła) nimi kulać, 
czy som łokrongłe, a kej sortowała 

banany, to se tak myśla, cy paczy na 
te corne kropki, co som jak łebek łot 
szpyndlika (szpilki), cy możno som 
wygniynte nie f ta strona, co łona by 
chciała, a kej zacła fciepywać ponki 
do epy, to jo potszoł do ni i ji padom, 
a wy te ponki (jabłka) bierecie s tymi 
sztynglami (szczypułkami) ? Dyć i tak 
je wyciepniecie, i co sie stało ? No 
dyć baba zacona je urywać i dopiyro 
fciepywać do tasi. Wy mie sie sie asz 
zaważyło i se tak myśla, weś, i jeszcze 
zrop bajsa (ugryź), cy som słotke te 
ponki, ale tego niy zrobioła, choć niy 
dużoch sie kyjznoł (pomylił), bo wi-
nogrona kosztowała. Hnet (wkrótce) 
bydom śfiynta i pomyście, kedy boło 
lepi, zawcasu (wcześniej) cy teroski 
(teraz, obecnie) a jo Wom życa We-
sołych Śfiont.

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

GODOMY PO ŚLONSKU

ŚFIYNTA

Przed nami kolejna zagadka w ramach 
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy oso-
by, które jako pierwsze zadzwonią  
15 stycznia 2018 r., (od godz. 15:00 do 
15:10) pod numer telefonu 607631802 
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zosta-
ło na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z mia-
sta Siemianowice Śląskie. 

Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce"  
z "Głosu Miasta" z dnia 05.10.2017 r. :
1. Nowicki Sylwester  z Michałkowic
2. Moskwa Radosław z Bytkowa
3. Safian Jerzy z Oś. Tuwima
Zdjęcie przedstawiało ulicę Matejki 
na Hugo.

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
10.01. 2018 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

MIEJSCE?JAKIE TO
Tradycyjnie w okresie przedświą-

tecznym członkowie Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej odwiedzili dzieci 
z Rodzinkowego Domu Dziecka 
w Michałkowicach.

- Od pewnego czasu staramy 
się w miarę naszych możliwości 
wspierać maluchów przebywają-
cych w jednej z miejskich placówek. 
Zachęcamy innych siemianowiczan 
do wspierania Rodzinkowych Do-
mów Dziecka. Takie działania dają 

radość dzieciom, ale również osobom w to zaangażowanym – 
mówi Jakub Nowak, przewodniczący SLD Siemianowice Śląskie.

Obecnie w naszym mieście funkcjonują 4 podobne placówki, 
których zadaniem jest tworzenie podopiecznym warunków dla 
jak najlepszego ich rozwoju.

Wigilia to czas radosnych i pięknych chwil pod warunkiem, 
że mamy je z kim dzielić. Kiedy jednak los nie stawia obok nas 
kogoś przy wigilijnym stole, czynią to wolontariusze z fundacji 
Wolne Miejsce wraz z Prezydentem Miasta Siemianowice Śląskie 
Rafałem Piechem oraz Marcinem Krupą Prezydentem Katowic, 
którzy zapraszają wszystkich samotnych mieszkańców miasta na 
prawdziwie rodzinną Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia 
o godz. 16.00, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach (obok Spodka). Wstęp oraz transport spacjalnymi 
liniami autobusowymi bezpłatny. Szczegółowe rozkłady jazdy 
znajdziecie państwo na stronie www.siemianowice.pl   
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Z RATUSZA

JAK SOBIE DOPILNUJESZ,  
TAK SIĘ NACIESZYSZ

  Kończymy pierwszy taki rok budżetowy 
w historii miasta, kiedy to w jednym czasie 
uruchomiliśmy kilkadziesiąt projektów in-
westycyjnych na kwotę ponad 60 milionów 
złotych. Z jednej strony to dla nas wszystkich 
dobra wiadomość, bo miasto dzięki temu 
w wielu lokalizacjach doczekało się remon-
tu lub nawet kompleksowej rewitalizacji. 
Z drugiej jednak strony, to wyzwanie ściśle 
organizacyjne, bo mówiąc wprost, każdej 
inwestycji trzeba dopilnować. Każdy, kto 
chociaż raz w życiu zlecał jakieś roboty bu-
dowlano-remontowe w swoim domu wie, że 
każdy nawet najmniejszy remont może się 
zamienić w koszmar, jeśli trafimy na nierze-
telnego zleceniobiorcę rodem z telewizyjnego 
programu Usterka. Inwestycje w mieście 
rządzą się podobnymi prawami, tylko róż-
ni je skala przedsięwzięcia. W urzędzie też 
staramy się, w oparciu o przepisy, prawo 
zamówień publicznych  i opracowane spe-
cyfikacje, wybrać najlepszego wykonawcę, 
jednak przetargi wygrywa się najniższą ceną, 
a dopiero potem okazuje się, czy mamy do 
czynienia z kimś, kto jest profesjonalistą na 
każdym etapie zlecenia, czy wymaga ciągłego 
nadzoru nad każdą czynnością. Taki mamy 

dzisiaj rynek zleceń, że samodzielnych wyko-
nawców - jak na lekarstwo, zaś pozostałym, 
w utrzymaniu wysokiej jakości, trzeba po 
prostu „pomagać” urzędniczym okiem. Bez 
względu na trud codziennej pracy, warto 
potem cieszyć się postępem prac i efektem 
finalnym jak na przykład w przypadku naszej 
siemianowickiej "Badenhali", którą staram się 
odwiedzać co kilka dni, śledząc postęp prac 
przy ratowaniu basenowej niecki. Wyszliśmy 
z remontem na ostatnią prostą, tak więc jeśli 
nie napotkamy niespodziewanych komplikacji, 
to z początkiem nowego roku powinniśmy 
otworzyć pływalnię miejską dla wszystkich 
mieszkańców.    

Ponad dwa tygodnie temu miałem przyjem-
ność przekazać siemianowickim Seniorom, 
na całe trzy dni klucze do naszego miasta, 
by mogli cieszyć się imprezą zorganizowaną 
z mojej inicjatywy, ale w pełni przygotowaną 
samodzielnie przez środowiska senioral-
ne. Frekwencja przekroczyła  oczekiwania 
wszystkich, począwszy od pierwszych wy-
kładów o zdrowiu i bezpieczeństwie, poprzez 
warsztaty praktyczne na temat urody czy 
ratowania życia ludzkiego, dalej przez huczną 

biesiadę, na kolorowym korowodzie i mara-
tonie występów artystycznych kończąc. Po-
czątkowo część organizatorów zastanawiała 
się, czy aby trzy dni nie będą zbyt długim 
czasem na atrakcje dla seniorów, jednak po 
zakończeniu Senioraliów zastanawiamy się, 
czy czasem w 2018 roku trzeba będzie oddać 
klucze do miasta na dłużej. 

Za kilkanaście dni przekażę Radzie Mia-
sta projekt Budżetu Miasta na rok 2018. 
Zgodnie z daną Państwu obietnicą na spo-
tkaniach, nie zwalniamy tempa inwestycyj-
nego. Wiem, że stan kamienic komunalnych 
jest w wielu przypadkach fatalny, że drogi 
i chodniki na niektórych osiedlach nie wi-
działy ekipy remontowej od dziesiątek lat. 
Wiem też, że wiele problemów socjalnych 
musimy rozwiązać w najbliższym czasie. 
Wierzę jednak, że zaproponowany Państwu 
model współpracy z prezydentem miasta, 
jego zastępcami i urzędnikami, oparty na 
dialogu i autentycznej współpracy, zaczyna 
się sprawdzać. Wiem, że przed nami jeszcze 
co najmniej kilka lat ciężkiej pracy i żela-
znej dyscypliny finansowej, ale wierzę, że 
kompleksowa rewitalizacja miasta się uda  

i Siemianowice Śląskie dla nas - mieszkań-
ców będą prawdziwą śląską perełką, którą 
będziemy się chwalić w całej Polsce.     

Wydanie gazety niemal zbiegło się z Bar-
bórką, więc korzystając z okazji, pragnę całej 
Braci Górniczej i jej rodzinom złożyć szczere 
życzenia zdrowia, pogody ducha, radości 
i stałego błogosławieństwa i opieki Świętej 
Barbary zarówno w trakcie pracy, po niej, jak 
i na emeryturze. Szczęść Wam Boże. 

 POZDRAWIAM, 
RAFAŁ PIECH
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  Na listopadowej (30.11) sesji Rady Miasta odbyło się uro-
czyste ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród ramach 
konkursu „Firma na Start”. Konkurs skierowany był do uczniów 
siemianowickich szkół ponadpodstawowych i ponadgim-
nazjalnych. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje 
własne, autorskie pomysły na biznes. Liczyła się  kreatywność 
i innowacyjność. Kapituła powołana do oceny prac miała nie 
lada problem z wyborem najlepszych prac. 

- Musieliśmy wybrać jedynie trzy najlepsze prace, a za-
prezentowane pomysły nie ułatwiały nam tego zadania. 
Dlatego, też Przewodniczący Rady Gospodarczej Eugeniusz 
Sowa zdecydował się ufundować dodatkową nagrodę dla 
trzeciego miejsca. Co końcowo spowodowało, że laureatów 
i laureatek było czworo – komentuje Jakub Nowak, kierownik 
Biura Obsługi Inwestora. Nagrody i gratulacje uczniowie 
otrzymali z rąk Rafała Piecha, Prezydenta Miasta. 

Trzecie miejsce ex aequo zajęły: 
Dominika Garbarczyk, uczennica Zespołu Szkół „Cogito" 
z pomysłem na biznes p.n. „AWOKADO” - pijalnia naturalnych 
soków z owoców i warzyw. Nauczyciel wspierający – Ilona 
Moś, otrzymana nagroda to Czytnik e-book. 
Dominika Baluch, uczennica Branżowej Szkoły I st.  
nr 2 im. Św. Jana Pawła II z pomysłem na biznes p.n. „PUKEL-
TASIA” – Lokal kulturalno – rozrywkowy, będący jednocze-
śnie świetlicą – miejsce dla młodzieży do odrabiania lekcji, 

POZNALIŚMY ZWYCIĘZCÓW  
KONKURSU „FIRMA NA START”

rozwijania swoich pasji, aktywnego spędzana czasu wolnego 
w gronie przyjaciół, a przy okazji można tam dobrze i zdrowo 
zjeść. Pracownicy będą udzielać korepetycji z wybranych 
przedmiotów. Lokal będzie strefą wolną od dymu i wyrobów 
alkoholowych. Nauczyciel wspierający – Agnieszka Kłyk, 
otrzymana nagroda to Czytnik e-book. 

Na drugim miejscu uplasowała się Aleksandra Wszędybył, 
uczennica Zespołu Szkół „Cogito” z pomysłem na biznes p.n. 
„AKTYWNA TURYSTYKA U OLI” – biuro podróży, turystyka 
przygodowa, turystyka ekstremalna, turystyka specjalistycz-
na, turystyka sportowa np.: paralotniarstwo, hydrospeeding 
(pokonywanie rzek górskich na niewielkiej plastikowej desce), 
wspinaczka skałkowa i wysoko górska, base jumping (skoki 
spadochronowe z wysokich budynków, mostów, skał) oraz 
sky surfing (akrobacje powietrzne na desce). Nauczyciel 
wspierający – Ilona Moś, otrzymana nagroda to tablet.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Mikołaj Żądło, uczeń 
Zespołu Szkół nr 3 - II LO im. Jana Matejki z pomysłem na 
biznes p.n.„FIRMA W PUNKT” – innowacyjny pomysł na firmę 
zajmującą się drukiem 3D oraz modelowaniem przestrzen-
nym. Modelowanie oraz druk 3D znajduje zastosowanie 
m.in. w architekturze, w przemyśle, medycynie, designie. 
Nauczyciel wspierający – Beata Zaręba, otrzymana nagroda 
to laptop.

 JAKUB NOWAK

GOSPODARKA

  Na 20 grudnia br. planowana jest w Parku 
Tradycji konferencja skierowana do uczniów 
ostatnich klas siemianowickich szkół, w trak-
cie której Urząd Miasta wraz z Powiatowym 
Urzędem Pracy przedstawią formy wspar-
cia dla osób, które chcą otworzyć własną 
działalność gospodarczą lub podjąć swoją 
pierwszą pracę. 

WSPIERAMY MŁODZIEŻ W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
Siemianowicki samorząd posiada mecha-

nizmy wsparcia młodych osób w ich wejściu 
na rynek pracy. Dotychczas poszczególne pro-
jekty były traktowane osobno. Teraz urzędnicy 
będą chcieli przygotować jeden pełen pakiet 
informacji, który pozwoli młodemu człowie-
kowi zdecydować, którą ze ścieżki własnego 
rozwoju wybrać.  Na konferencji nie zabraknie 

SIEMIANOWICKIE JACHTY ZNANE W CAŁEJ EUROPIE
  W pierwszej połowie listopada w katowickim 

Międzynarodowym Centrum Kongresowym mia-
ła miejsce II edycja Śląskich Targów Sportów Wodnych 
i Rekreacji „Wiatr i Woda". Zwiedzający mieli okazję 
przyjrzeć się z bliska wspaniałym jachtom, luksusowym 
łodziom motorowym, szybkim skuterom – słowem: no-
woczesnemu sprzętowi żeglarskiemu i motorowodnemu. 
Wśród wystawców znalazła się również stocznia jachtowa 
z Siemianowic Śląskich Dalpol Yacht, która zaprezentowała 
dwa piękne, śródlądowe jachty Phobos 24.5 i Phobos 21. 
- Są to jednostki, które cieszą się dużą popularnością za-
równo na rynku krajowym jak i zagranicznym – mówi Tomasz 
Palion, prezes firmy. - Obie cechuje to, że przy zachowaniu 
wysokich kryteriów bezpieczeństwa posiadają bardzo dobre 
osiągi nautyczne (cechy określające zachowanie jachtu na 

wodzie – red.) jak również charakteryzują się nowocze-
snym designem łączącym komfort i ergonomię - dodaje. 
Katowickie targi to jedne z wielu na jakich gościł siemianowicki 
stoczniowiec. - Cyklicznie odwiedzam wszelkie liczące się 
imprezy tego typu, łącznie z tymi najbardziej prestiżowymi, 
które odbywają się w całej Europie - wylicza Tomasz Palion. 
Pasjonujące hobby producenta z Siemianowic Śląskich 
przerodziło się w sposób na życie. Obecnie jego kalendarz 
wypełniają spotkania z kooperantami, wystawy, targi, wdraża-
nie nowych pomysłów i projektów. Pytany o najbliższe plany, 
zamyśla się. -W naszej branży nie można stać w miejscu, 
więc planów jest sporo na najbliższe kilka lat. Mam nadzieję, 
że stopniowo uda mi się je wszystkie wdrożyć i czuć wiatr 
w żaglach w każdej chwili – uśmiecha się przedsiębiorca.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

również lokalnych przedsiębiorców, którzy 
z własnej perspektywy opowiedzą, jak prowadzi 
się własną firmę, ale również przedstawią ofertę 
dla osób, które wkrótce będą poszukiwać pracy. 

Już teraz zapraszamy na spotkanie uczniów 
i przedsiębiorców. Na bieżąco będziemy infor-
mować o zbliżającym się wydarzeniu.

JAKUB NOWAK 
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Pod koniec listopada (29.11) zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami w SCK Willi Fitznera odbyło się spo-
tkanie dotyczące przyszłości Budżetu Obywatelskie-
go w Siemianowicach Śląskich. Tradycyjnie już o tej 
porze roku urzędnicy spotykają się z mieszkańcami, 
aby ustalić kształt i zasady najbliższej edycji budżetu 
partycypacyjnego. Tym razem było inaczej. Powodem 
tego stanu rzeczy jest procedowana właśnie w Sejmie 
ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jej 
proponowane zapisy (patrz ramka) mają wprowadzić 
w polskich gminach obligatoryjne przeprowadzanie 
budżetów obywatelskich. 

Niestety w obecnym kształcie przepisy te zasadniczo wpły-
nęłyby na jego kształt w naszym mieście. Chodzi zwłaszcza 
o zapis dotyczący podziału środków finansowych na pule 
obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek 
pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych, co w na-
szych warunkach, kiedy Siemianowice Śląskie nie posiadają 
wyodrębnionych jednostek pomocniczych, uniemożliwiłoby 
podział miasta na dotychczasowe 18 obszarów. Ponadto zapis 
dotyczący głosowania bezpośredniego spowoduje, że głosowanie 
elektroniczne nie mogłoby odbywać się w tej formule w jakiej 
było przeprowadzane dotychczas – wymagałoby od głosującego 
posiadania podpisu elektronicznego, który niestety nadal nie 
jest u nas w powszechnym użyciu. Ponadto nie doprecyzowany 
zapis odnośnie trybu odwołania od decyzji o niedopuszczeniu 
projektu do głosowania powoduje, że nie wiemy jaki miałoby to 
wpływ na terminowość całej procedury budżetu obywatelskiego 
w naszym mieście.
Wszystkie te wątpliwości, a zwłaszcza fakt, że ustawa nie została 
jeszcze uchwalona i nie wiemy kiedy jej zapisy (i konkretnie jakie) 
wejdą w życie powoduje, że aktualnie nie jesteśmy w stanie 
wypracować formuły następnej edycji budżetu obywatelskiego 
w Siemianowicach Śląskich. W związku z tym zaproponowano 
kolejne spotkanie z mieszkańcami na połowę stycznia 2018 roku, 
kiedy być może ustawa zostanie uchwalona i będziemy znali 
jej ostateczne zapisy. Do tego czasu urzędnicy zobowiązali się 
z pomocą Kancelarii RP oraz posłów reprezentujących nasz 
region do przekazania ustawodawcy uwag do proponowa-
nych przepisów. Chodziłoby w nich o pozostawienie gminom 
większej swobody w kreowaniu budżetów obywatelskich, 
głównie w podziale środków finansowych, ze względu na 
wypracowane już w ciągu ostatnich lat rozwiązania.
Podczas dyskusji mieszkańcy wnosili również swoje uwa-
gi, wnioski i pytania. Zasadniczym problemem przez nich 
zgłaszanym jest kilka wciąż niezrealizowanych inwestycji, 
na które w trakcie procedury przetargowej nie znaleziono 
chętnego wykonawcy bądź oferenci zaproponowali kwoty, 
które znacznie przewyższały prognozy i możliwości finansowe 

NOWA USTAWA – 
CO DALEJ Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM 
W NASZYM MIEŚCIE?

Proponowane zmiany w ustawie: 
Art. 1.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) wprowadza 
się następujące zmiany:
1) w art. 5a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy, z zastrze-
żeniem ust. 7.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:
„3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski.
4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części 
wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale 
budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać 
w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
5. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, 
z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim 
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
6. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy 
i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. 
7. Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, 
w szczególności:
1) wymogi formalne jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 
0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania 
przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc 
pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.”;

gminy. Przy tej okazji padła propozycja, aby po ogłoszeniu 
przetargu na konkretną inwestycję informować potencjal-
nych zainteresowanych o jego publikacji na stronach BIP.
Ponadto zgłaszano, aby w regulaminie budżetu obywatel-
skiego znalazł się jasny zapis wymagający od wnioskodaw-
cy precyzyjnego nadawania nazw projektom i załączenia 

szczegółowego opisu czego projekt ma dotyczyć (np.: 
parking – dokładny adres, ilość miejsc postojowych, itp.). 
Pojawiły się także głosy, żeby obok zadań na realizację inwe-
stycji „twardych” wprowadzić również możliwość składania 
wniosków na zadania społeczne.

ADRIAN MERTA

Podczas spotkania mieszkańcy zapoznali się z propozycjami nowych ustawowych 
zapisów wprowadzających do polskich gmin obligatoryjny budżet obywatelski
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  Z końcem listopada zakończył się remont ulicy Kru-
panka na odcinku od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa (przy 
światłach) do skrzyżowania z ul. Bańgowską. W jego trakcie 
wykonano i uzupełniono podbudowę z kruszywa, betonu 
asfaltowego i wylano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu. 
Wymieniono także krawężniki drogowe oraz położono nową 
nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej. Całość 
prac opiewała na kwotę 960 tys. zł z czego blisko 334 tys. 
stanowiło dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji 
ogólnej Ministerstwa  Rozwoju i Finansów.

ZAKOŃCZONO REMONTY DRÓG W TYM ROKU
Remont ul. Krupanka zakończył serię remontów siemia-

nowickich dróg w tym roku. Tym samym siemianowiczanie 
mają do dyspozycji kolejnych ponad 8 kilometrów nowych, 
bezpiecznych nawierzchni dróg. 

Te wyremontowane od 2015 r. 20 km ulic w naszym mie-
ście to nie koniec inwestycji związanych z infrastrukturą 
drogową bowiem w przyszłym roku Urząd Miasta przewiduje 
remonty kolejnych, wymagających interwencji, nawierzchni 
dróg. O szczegółach będziemy Państwa informować w Głosie 
Miasta oraz na naszej stronie internetowej www.siemianowice.pl.

ADRIAN MERTA

  W listopadzie br. ruszyły prace związane 
z realizacją inwestycji prowadzonej przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta pn. „Jasno, bezpiecznie, ekologicznie 
– wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzy-
staniem rozwiązań z zakresu oszczędności 
energii oraz odnawialnych źródeł energii”. 
Realizacja inwestycji polega na wymianie 
opraw świetlnych stanowiących własność 
Gminy  z sodowych na ledowe i jest po-

„JASNO, BEZPIECZNIE, EKOLOGICZNIE…”
dzielona na dwie części: pierwsza z nich to 
wymiana opraw ulicznych, druga zakłada 
wymianę opraw w parkach i na skwerach. Na 
realizację inwestycji miasto uzyskało spore 
dofinansowanie w postaci środków unijnych 
(85% - 2 915 586,76 zł) oraz budżetu pań-
stwa (10% - 343 010,21 zł). 

Projekt zakłada wymianę 2018 szt. opraw. 
Pracę rozpoczęły się dnia 24.11.2017r. na ulicy 
Śląskiej na wysokości Urzędu Skarbowego 

w kierunku ronda „Michał”, na części ul. Sło-
necznej  oraz ul. Zwyciestwa. Całość prac ma 
być zrealizowana do końca 2017 r. 

Zakłada się, że wymiana opraw przyniesie 
liczne korzyści, takie jak oszczędność energii 
(do około 37%) oraz zmiejszenie emisji CO2 
(do około 36%).

Dodatkowo w temacie doświetlenia miej-
skiego zakończono realizację inwestycji pn. 
„Doświetlenie przejść dla pieszych”, w ra-

mach której zostały doświetlone przejścia 
znajdujące się na ul. Staszica (na wysokości 
budynku nr 9),  ul. Cmentarnej (na wysokości 
budynku 4a), ul. Michałkowickiej (skrzyżowa-
nie z ul. Kościuszki oraz okolice cmentarza), 
ul. Wł. Jagiełły (pętla oraz okolice Stawów 
Brysiowych),  ul. Kościelnej, ul. Hutniczej 
(w pobliżu MOPS-u), ul. Waryńskiego (na 
wysokości budynku nr 8).

AGATA STRYHA

GOSPODARKA

Ostatnie szlify na ul. Krupanka skończyły się jeszcze 
przed pierwszymi opadami śniegu

  Remont siemianowickiej Pływalni Miejskiej trwa. Właśnie 
zakończył się kluczowy etap ratowania zabytkowej niecki 
basenu oraz hali basenowej. Wkrótce rozpocznie się mon-
taż nowych mebli w szatni oraz prace odświeżające ponad 
100-letnią antresolę. Materiały zastosowane w trakcie 
remontu, pomimo tego, że są nowe, nawiązują do dawnej 
stylistyki wnętrza. Zatem, gdy za kilka tygodni wybierzecie 
się do naszej badenhali, z jednej strony poczujecie zapach 
nowości, z drugiej będziecie Państwo mogli cieszyć się 
klimatem, jaki został odtworzony pod nadzorem konser-
watorskim przez wykonawcę inwestycji. Kalendarz prac 
zakłada oddanie pływalni do użytku z początkiem 2018 roku.

PIOTR KOCHANEK 

"BADENHALA" NABIERA NOWEGO BLASKU 
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  W Zespole Szkół Sportowych na Bytkowie 
prace remontowe nabrały tempa. Jak zapewnia 
wykonawca, teraz będzie bardziej widać efekty 
pracy. Front robót na basenie był bowiem tak 
zaplanowany, że pierwsze etapy takie jak kucia 
i przeróbki niecki, posadzek i starych ścian, nie 
wskazywały, że specjalnie praca idzie naprzód. 
Wykonawca zapewnia nas, że remont szkolne-
go basenu będzie jednak wykonany wzorowo 
i w terminie. - W tej chwili od kilkudziesięciu 
godzin trwa bardzo precyzyjne dopasowanie 
wszystkich elementów pod ostatnie warstwy 
nowej, wydłużonej niecki.

W SPORTOWEJ TEŻ ROBOTA WRE
 Wyjaśnia też, przyczynę demontażu ele-

mentów, którego byliśmy świadkiem w trakcie 
oględzin: - Czasami po spasowaniu, trzeba 
zrobić jakiś obszar od nowa, ale tylko po to, by 
wszystko przylegało do siebie idealnie. W końcu 
to ma służyć mieszkańcom na wiele lat. 

Przypomnimy, że basen po remoncie będzie 
udostępniony wszystkim mieszkańcom gminy 
bezpłatnie, zaś jego wydłużenie pozwoli organi-
zować profesjonalne imprezy i zawody pływackie  
w naszym mieście. Finał inwestycji planowany 
jest na pierwszy kwartał nowego roku. 

PIOTR KOCHANEK
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MICHAŁKOWICKIE PLANTY  
CZEKAJĄ NA FINAŁ

GOSPODARKA

Małżeństwo z Michałkowic  
- Jak śnieg stopnieje i przyjdzie lato to z pew-
nością wszystko będzie ładnie. Ale niestety 
widać, że jest tu za mała obsada ludzi do pracy, 
bo teraz już zrobili tę drogę do Biedronki, ale 
za długo to wszystko robią. Czasem pracuje 
tu po dwóch, trzech ludzi. Musieliby tu więcej 
ludzi zatrudnić.

Ireneusz Zakrzewski
- Mnie się tu bardzo podoba. Generalnie w Sie-
mianowicach idzie wszystko do przodu. Tu się 
wszystko pięknie zmienia. Tam koło tego Zamecz-
ku widziałem, jak jeszcze śniegu nie było, że tam 
wszystko ładnie zrobione, no ale teraz mało co 
widać niestety przez ten śnieg.

Państwo Nowakowie (Wilhelm Nowak)
Jeżeli będzie już sam koniec to myślę, że będzie 
ładnie, bo oglądaliśmy projekty, no ale na razie 
wszystko się ciągnie i nie mogą skończyć. Dużo 
niedoróbek, gdzieś chodnik nie dociągnięty, ten 
plac zabaw i ta kostka, mi się wydaje, gdzie są ła-
weczki, jest nie potrzebna, ale ogólnie nie jest źle.

Mieszkaniec Michałkowic  
(mieszkaniec odmówił podania imienia)
- Jedna wielka tragedia. Tu są pieniądze w błoto 
wyrzucone. Tu pracują chyba ludzie z łapanki, 
bo pojęcia o budownictwie nie mają żadnego. 
Źle podocinane wszystko, krzywe, szczególnie 
te płyty na środku, przecież to musiało sporo 
kosztować. Poza tym, kto mądry sadzi w zimę 
zielone drzewka?

Eugeniusz Hachuła
- Kupę roboty tu już zrobili i bardzo mi się to 
podoba. Ja pamiętam to wszystko jeszcze za 
komuny jak to było rozwalone, te betony zgnite. 
Ja tędy przechodzę dwa, trzy razy w tygodniu 
i generalnie mi się to bardzo podoba. Teraz śnieg 
to wszystko przykrył, ale myślę, że bardzo to fanie 
będzie wyglądało.

Ilona Uhl
- Coś się tu opóźnia, wydaje mi się. Ale jako tako 
to idzie, jest tu pełno ludzi, szlifują, robią, tylko 
jedno mnie zastanawia – ta główna alejka jak 
autobus stoi. Ta alejka nie jest wyłożona tymi 
marmurami. Czy to tak ma być? Tam jest tylko taki 
grysik, i co, tak będziemy chodzić? A tu wszędzie 
w alejkach są eleganckie marmury. A ta alejka jest 
najbardziej uczęszczana, bo wszyscy co idą do 
kościoła, z tych wszystkich osiedli, to idą właśnie 
tą alejką. Ale tak poza tym to jest elegancko 
i zobaczymy jak to ostatecznie wystroją wszystko 
jeszcze. Jesteśmy w ogóle zadowoleni, byle się 
tylko pośpieszyli z tym remontem.

Pani Lucyna 
Jakby inna firma robiła to może było by ładnie, 
ale ci ile razy coś rozbierali i na nowo ubierali? 
To jest taka daremna robota. Tam koło szkoły 
„czwórki” to te ścieżki bardzo porządnie 
robią, a tu od początku jak ta firma zaczęła 
robić to oni wszystko rozkopali, ani przejść ani 
nic, kawałeczek zrobili, potem znowu gdzie 
indziej zaczęli robić. Ładnie to jest wszystko 
zaplanowane, ale jeżeli chodzi o wykonanie no 
to bardzo źle to wygląda. No i te latarnie też by 
musieli wymienić, żeby były jednakowe.
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Planty Michałkowickie to inwestycja, zawierająca kilka 
projektów budowlanych, które w połączeniu mają sta-
nowić spójną całość odnowionego centrum dzielnicy 
Michałkowice. Projekt realizowany jest przez Urząd 
Miasta, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków.

Kilka miesięcy temu, w drodze przetargu publiczne-
go, Urząd Miasta przekazał teren głównemu wykonawcy. 
Wszystko miało pójść sprawnie, bowiem przetarg wygrała 
firma, która w ubiegłym roku, rewitalizując siemianowicki 
Park Hutnik, dała się poznać jako solidny partner.

Niestety realizacja tego zadania, której przyglądają się 
mieszkańcy Michałkowic, nie przebiega pomyślnie. Opóź-
nienia w pracach wynikają z kilku powodów:

- z uwagi na opinie ornitologa (na kilku drzewach znaj-
dowały się ptasie gniazda), które na okres około miesiąca 
wstrzymały wycinkę drzew,

- ze względu na intensywne opady deszczu na przełomie 
sierpnia i września, powodujące grząski grunt i niemożność 
wykonywania prac budowlanych,

- z opóźnień dostawy oraz reklamacji materiałów i wy-
posażenia urządzeń tzw. małej architektury (pergole, ławki, 
donice).

Całość prac każdego dnia była nadzorowana przez sie-
mianowickich urzędników i wszelkie nieprawidłowości były 
na bieżąco zgłaszane wykonawcy.

Od 15 listopada, ze względu na przekroczenie terminu 
oddania inwestycji, wykonawcy naliczane są kary umowne 
(prawie 7.500 złotych za każdy dzień zwłoki).

Miasto odebrało już niektóre elementy prac, takie jak: 
fontanna, plac zabaw ze ścianką wspinaczkową, oświetle-
nie parkowe, część chodników czy też nasadzenia zieleni. 
Natomiast granitowe ścieżki piesze - kluczowy element 
projektu – w wielu miejscach wymagają poprawy bądź 
ułożenia od nowa.

Niestety w tej sytuacji urząd miasta będzie zmuszony do 
odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, z konsekwencją 
naliczenia dodatkowej kary w wysokości 10% wartości umo-
wy. Nie będzie mowy o zapłaceniu za prace, które zostały 

niewłaściwie wykonane. To zbyt ważna inwestycja dla pre-
zydenta, radnych Rady Miasta i mieszkańców Michałkowic.

Michałkowiczanie zaś nie skrywają własnej opinii na temat 
wykonania i jakości prac dotyczących skweru. W przeprowa-
dzonej sondzie większość racjonalnie podchodzi do tematu 
i pozytywnie ocenia inwestycje prowadzone na terenie całego 
miasta. Co do michałkowickiej przestrzeni, z rozsądkiem 
zaznaczają, że problemy przy takiego typu inwestycjach 
mogą się zdarzyć, ale z niecierpliwością czekają na efekt 
końcowy i są pewni, że będą się cieszyć eleganckim i po-
rządnie wykonanym Rynkiem w Michałkowicach.

PIOTR KOCHANEK
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SENIORALIA W OBIEKTYWIE

  28 listopada br. specjalny zespół ds. zmian sieci publicz-
nych szkół, powołany przez prezydenta miasta, zakończył swój 
pierwszy etap prac, mający na celu wypracowanie stanowiska 
w sprawie dalszej lokalizacji uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 13. Tego dnia jednomyślne głosowanie zespołu, które odbyło 
się w Urzędzie Miasta rozwiało wszelkie wątpliwości – dzieciaki 
z „trzynastki” zostają u siebie.

Cofnijmy się odrobinę w czasie. Szkoła Podstawowa nr 13, 
podobnie zresztą jak Gimnazjum nr 2 to szkoły które cieszą się 
uznaniem w oczach rodziców. Niemal rodzinna atmosfera i po-
czucie bezpieczeństwa sprawia, że niechętnie odnoszono się 
do propozycji jakichkolwiek zmian. Podejścia rodziców dzieci 
uczęszczających do „trzynastki” nie zmieniło nawet to, że w SP 
nr 13 po prostu jest ciasno. Rafał Piech, prezydent Siemianowic 
Śląskich, na początku swojej kadencji obiecał rodzicom, że jeżeli 
ich wolą będzie pozostawienie istniejącego status quo – to wole tę 
uszanuje. 84 procent rodziców SP 13, w ankiecie przeprowadzonej 
we wrześniu 2016, zdecydowali, że wszystko zostaje „po staremu”.

We wrześniu br. weszła w życie reforma edukacji (przygotowy-
wana od listopada 2016 r.), która „likwidując” gimnazja sprawiła, że 
do tematu trzeba było znowu wrócić. Ponownie aktualnym stało się 
pytanie czy przenosić SP nr 13 do budynku w którym funkcjonuje 
Gimnazjum nr 2. Dlaczego? W roku szkolnym 2017/2018 w bu-

dynku szkoły uczy się 102 uczniów zaś, w przyszłym zostaną dwie 
klasy, z 45 uczniami, a utrzymanie budynku, szczególnie w sezonie 
grzewczym, generuje spore koszty.

- Z jednej strony byłoby to zasadne, ponieważ Gimnazjum nr 2 
funkcjonuje w sporo większym budynku – mówi Monika Gawrońska, 
z-ca naczelnika Wydziału Edukacji UM Siemianowice Śląskie. - 
Rodzice jednak propozycję tę odrzucili – dodaje.

We wrześniu br. został powołany zespół ds. zmian sieci pu-
blicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto. 
W ramach jego prac została przygotowana kolejna ankieta. Jej 
wyniki nie pozostawiały wątpliwości: niemal 90 procent rodziców 
chciało pozostawić swoje dzieci w SP nr 13. 

Równocześnie szukano rozwiązań dla „dwójki”. M.in. zorga-
nizowano spotkanie z rodzicami, na którym przedstawiono trzy 
możliwe rozwiązania:

a) Gimnazjum nr 2 „przechodzi” do Szkoły Podstawowej nr 4 
(razem z nauczycielami, zaś dyrektor „dwójki” zostaje powołany 
na zastępce dyrektora SP nr 4)

b) Uczniowie z Gimnazjum nr 2 kontynuują naukę w Zespole 
Szkół nr 2 lub w

c) Zespole Szkół nr 3.
28 listopada br. członkowie zespołu, w skład którego wchodzą: 

Anna Zasada-Chorab - II zastępca prezydenta miasta Siemia-

nowice Śląskie, Adam Cebula - przewodniczący Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich, Grzegorz Jurkiewicz - radny, Wojciech 
Okoń - radny, Barbara Patyk-Płuciennik - radna, Leszek Winkow-
ski - radny, Grażyna Hołyś-Warmuz - prezes Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Siemianowicach Śląskich, 
Janusz Vogtmann - przewodniczący Międzyzakładowej Organi-
zacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Siemianowicach Śląskich, Anna Sobieraj - naczelnik 
Wydziału Edukacji, Monika Gawrońska - zastępca naczelnika 
Wydziału Edukacji, Danuta Sobczyk - pełnomocnik ds. Rodziny, 
Ewa Bandała - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Siemianowicach Śląskich, Janina Sochocka - przedstawiciel pu-
blicznych szkół, Piotr Kubiciel - przedstawiciel Rady Rodziców SP nr 
13, Karolina Więdłocha - przedstawicielka Rady Rodziców Gimnazjum 
nr 2, Beata Rudzik - przedstawicielka Rady Rodziców Gimnazjum nr 2

- w głosowaniu jawnym - jednogłośnie zdecydowali o pozosta-
wieniu dzieci w "trzynastce".

Z początkiem grudnia odbyły się dwa spotkania: - pierwsze 
z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2, drugie na którym spotkali się 
członkowie zespołu. Oba skupiły się nad rozwiązaniem problemu 
dotyczącego „dwójki”. W trakcie spotkania ustalono, że uczniowie 
gimnazjum od września 2018 r. będą kontynuowali naukę w wy-
branych przez siebie placówkach.        RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 ZOSTAJE „U SIEBIE”
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MIEJSKIE „PLASTIKI” Z KORZYŚCIĄ  
DLA DUŻYCH RODZIN I SENIORÓW Willa Józef - noclegi i wyżywienie dla turystów

 indywidualnych i grup zorganizowanych, 
34-500 Zakopane, ul. Harenda 34, 
www.zakopaneharenda.pl, telefon 18 206 86 71, 
email: harenda34@interia.pl
Willa Baligówka - noclegi dla turystów, 
34-520 Poronin, ul. Kościuszki 79A, 
www.baligowka.pl, telefon 606 992 932
Hotel Milena, 34-360 Milówka, ul. Dworcowa 22, 
www.hotelmilena.pl, telefon 33 863 73 83, 502 292 497
OŚRODEK WCZASOWY "TRZY KORONY", 
84-104 Jastrzębia Góra, ul. TPD 13, 
tel. 733 959 596, www.trzykorony-jastrzebia.pl
ARKA VITAE S.A., 
Ośrodek Magnolia – Ustroń, ul. Szpitalna 15 
Ośrodek Tulipan – Ustroń, ul. Szpitalna 21,  
tel. 33 8543690 wew. 154, www.hotel-magnolia.pl
CENTRUM TURYSTYKI KRAJOWEJ TRIO Sp. z o.o., 
ul. 27 STYCZNIA 1/7, tel. 32 220 44 00, 
www.ctk-trio.pl
Hotel Wiosna, 34-700 Rabka-Zdrój, 
ul. Poniatowskiego 54, telefon: 18 267 77 77, 
mail: recepcja@hotel-wiosna.pl, www.hotel-wiosna.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Tatrzańska”, 
34-500 Zakopane, ul. Jaszczurówka 19, 
telefon: 18 201 14 11, 507 035 901, 601 449 250, 
email: biuro@zakopiec.pl, www.zakopiec.pl
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Polanika 
Park Miniatur, Oceanika, 26-050 Zagnańsk, 
Chrusty, ul. Laskowa 95, telefon: 41 260 50 60, 
email: polanika@polanika.pl, www.polanika.pl
Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP w Ciechocinku, 
87-720 Ciechocinek, ul. Lorentowicza 6, 
www.znpciechocinek.pl, telefon 54 283 60 98, 
e-mail: rezerwacja@sanatoriumznp.pl
Pałac Łazienki II, 87-720 Ciechocinek 
ul. Raczyńskich 6, www.lazienkiresort.com,
e-mail: marketing@lazienkiresort.com, 
telefon 54 231 10 11

Z uwagi na nadchodzące święta i ferie,  
a co za tym idzie wyjazdy rodzin i seniorów 
zamieszczamy listę partnerów naszych  
siemianowickich Kart, do wyboru.

Spadek urodzeń i zmniejszająca się liczba mieszkańców 
w naszym mieście może stanowić w przyszłości istotną 
barierę rozwojową. Dlatego doceniając wartości i znacze-
nie rodziny w rozwoju małych, lokalnych społeczności oraz 
premiując trud opieki i wychowania – szczególnie w rodzi-
nach wielodzietnych – Siemianowice Śląskie wprowadziły 
„Siemianowicką Kartę Rodzinną 3 i więcej”. Jest to projekt, 
który pozwala uaktywnić i scalić wspólnotowość rodziny.

- Naszym celem było i nadal jest, zwiększenie szans roz-
wojowych dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych. 
Ułatwienie tym rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu 
i rekreacji – mówi Danuta Sobczyk, Pełnomocnik Prezydenta 
ds. Rodziny.

Istotne jest to, iż karta przyznawana jest nie ze względu na 
status materialny, ale ze względu na ilość dzieci w rodzinie. 

Podobne założenie przyświecało podczas tworzenia pro-
gramu „Siemianowicka Karta Seniora 60+”.  Różnica polega 
na tym, że karta dla seniorów ma na celu włączenie osób 
starszych w życie społeczności lokalnej, zwiększenie ich 
aktywności i poprawę jakości życia. Działania podejmowane 
przez gminę, są bardzo ważne, gdyż seniorzy swoją aktyw-
ność skupiają wokół lokalnych inicjatyw. 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSIADANIA KART:
Uprawnieni do korzystania z Karty "Siemianowicka Karta 
Rodzinna 3 i więcej" otrzymują:

-50% zniżki na zakup biletów wstępu (w stosunku do ceny 
biletu normalnego) na basen Pływalni Miejskiej oraz baseny 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

-50% zniżki na zakup biletów wstępu na płatne imprezy 
organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Siemianowickie Centrum Kultury, 

-50% zniżki na zakup biletów wstępu do Muzeum Miejskiego, 
-30% zniżki na ofertę miejskich jednostek organizacyjnych 

nie wymienioną wcześniej, zawartą w Porozumieniu z Urzę-
dem Miasta oraz katalogu i cennikach powyższych jednostek. 

PARTNERZY
Partnerami obydwu projektów mogą zostać firmy, instytu-
cje, organizacje, które zaproponują ulgi lub bonifikaty dla 

- Założeniem Programu "Siemianowicka Karta Seniora 
60+" jest wprowadzenie wszelkiego rodzaju ulg i bonifikat 
w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez miasto 
Siemianowice Śląskie oraz przez podmioty zewnętrzne – 
mówi Danuta Sobczyk.

Karty wydawane w ramach tych projektów są kolorowymi, 
spersonalizowanymi „plastikami”, o wymiarach kart do ban-
komatu. W portfelu nie zajmują sporo miejsca – a przynoszą 
mnóstwo korzyści.

Udział w tych programach jest korzystny dla obydwu 
stron. Do większej liczby klientów oraz bezpłatnych reklam 
związanych z przystąpieniem do projektu – nie trzeba prze-
konywać żadnego przedsiębiorcy, zaś odczuwalna różnica 
w cenie będzie niewątpliwie impulsem by... korzystać z usług 
i towarów oferowanych w ramach współpracy. Dlatego 
serdecznie i gorąco namawiamy do uczestnictwa zarówno 
siemianowiczan jak i przedsiębiorców.

Korzystając z faktu, iż jesteśmy w przededniu okresu ferii 
świątecznych, a następnie zimowych, publikujemy wykaz firm 
branży turystycznej, które aktywnie uczestniczą w progra-
mach „Siemianowickiej Karty Seniora 60+” i „Siemianowickiej 
Karty Rodziny 3 i więcej”:

Pod tymi linkami znajdziecie Państwo szczegółowy wykaz ulg i zniżek proponowanych  
posiadaczom obydwu kart przez instytucje miejskie oraz przedsiębiorców. 
http://www.siemianowice.pl/rodzina/dokumenty/siemianowicka-karta-rodzinna-znizki.1342 
http://www.siemianowice.pl/rodzina/dokumenty/siemianowicka-karta-seniora-znizki.1344

posiadaczy dedykowanych kart – a więc podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą. Stosowne porozumienia 
będą zawierane z podmiotami, jako „Partnerami” zgodnie 
z Uchwałą nr 422/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
z dnia 26 września 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 1840/2014 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 24 lutego 
2014 r. (wzór porozumienia oraz formularz zgłoszenia do 
pobrania poniżej lub w kancelarii podawczej Urzędu Miasta 
przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich).

GDZIE POBRAĆ I ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek o wydanie "Siemianowickiej Karty Seniora 60+" wraz 
z załącznikami można pobrać ze strony internetowej miasta 
www.siemianowice.pl i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach 
Śląskich. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty 
złożenia dokumentów.

GDZIE WYDAWANA SĄ KARTY ?
Obydwa „plastiki” wydawane są imiennie i bezpłatnie 
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemia-
nowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 105 /Biuro 
Obsługi Mieszkańców. 

Kontakt: 
Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich 
ul. Michałkowicka 105, Pełnomocnik ds. Rodziny 
I pietro pok. 34 i 36, tel. (32) 760 54 88, (32) 760 53 55 
parter, Biuro Obsługi Mieszkańców 
tel. (32) 760 53 53

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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  "Kiedy jesteś z drugimi i dla drugich, jesteś 
pięknym człowiekiem. Naprawdę! Tylko bądź"

- pod takim hasłem 5 grudnia 2017 roku 
w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
w odbyła się w Parku Tradycji kolejna edycja 
Siemianowickich Barw Wolontariatu – Wo-
lontariusz Roku 2017.

Gala była podsumowaniem ogłoszone-
go w listopadzie konkursu, skierowanego 
do organizacji pozarządowych, szkół, firm 
oraz instytucji współpracujących z wolon-
tariuszami.

Zaproszeni prelegenci przybliżyli zebra-
nym zasady działania wolontariatu senio-
ralnego, prelekcję wygłosił Marek Greiner 
przedstawiciel Siemianowickiej Rady Se-
niorów, natomiast na temat „Rozumiem 
innych, bo rozumiem siebie” opowiedziała 
Elżbieta Nieszporek pełnomocnik ds. or-
ganizacji pozarządowych.

Uroczystość była również doskonałą 
okazją do poruszenia tematu szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa, gdzie prelekcję 
na temat „Bezpieczny=Widoczny” wygło-
siła Angelika Wojciechowska - komendant 
Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, 
składając również podziękowania wszyst-
kim wolontariuszom, współpracujących 
ze służbami podczas masowych imprez.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie 
dyplomów i drobnych upominków.

Nie zabrakło ciepłych słów, łez wzruszeń 
i pamiątkowych zdjęć.

Tytułem „Wolontariusz Roku 2017" uho-
norowano Sylwię Jastrzębską, Wolontariusz 
Senior 2017 otrzymał Felicjana Mierzwę, 
natomiast Koordynator Wolontariatu 2017 
Małgorzatę Kowalczyk.

W kategorii Szkolnego Wolontariatu 2017 
pierwsze miejsce zajął Klub Wolontariusza II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki 
w Siemianowicach Śląskich.. Wśród Klubów 
Wolontariatu działających przy organizacji 
pozarządowej I miejscem wyróżniono Klub 
Młodego Wolontariusza Merit  - ZSTiO Me-
ritum.

Wolontariusze to wyjątkowi ludzie, którzy 
swój wolny czas poświęcają dla innych nie 
oczekując nic w zamian To ich praca wpły-
wa na sukces imprez kulturalnych, spor-

towych oraz dzięki nim osoby w potrzebie 
otrzymują wsparcie, uśmiech, nadzieję!

Patronatem objął Siemianowickie Bar-
wy Wolontariatu prezydent miasta Rafał 
Piech. Oprawę muzyczną zapewniła młodzież 
z MDK Jordan, pod kierunkiem Krystiana 
Hadasza i Bogumiły Kliś.

Warto tutaj wspomnieć o niespodziance 
muzycznej przygotowanej przez wolonta-
riuszki z Klubu Wolontariusza „Bezintere-
sowni z ZSOiZ” dla wszystkich wolontariuszy 
z okazji ich święta. Dziewczyny zaśpiewały 
dla wszystkich piosenkę zespołu Dżem.

Już dziś zapraszamy Was za rok!

Dziękujemy Wam kochani Wolontariusze:
za trud, ogromne zaangażowanie, wspie-
ranie idei wolontariatu oraz działalność
na rzecz mieszkańców Siemianowic Śląskich

SABINA MILAND

WOLONTARIUSZE ROKU 2017

„WZAJEMNA POMOC” POSZERZA DZIAŁALNOŚĆ
  Siemianowickie Stowarzyszenie Wzajemna 

Pomoc, którego działalność niegdyś adresowana 
była do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich 
rodzin, teraz poszerza grono adresatów.

- Nasze drzwi stoją otworem przed każdym, 
kto zmaga się z jakimś problemem, nie tylko 
alkoholowym – mówi prezes Stowarzyszenia 
Zygmunt Jurowiec- Mamy dostęp do terapeutów, 
psychologów, prawników, co daje nam szerokie 
możliwości udzielenia profesjonalnej pomocy. 

Ponadto, co także bardzo istotne, my-człon-
kowie „Wzajemnej Pomocy” jesteśmy ludźmi, 
którzy mają duże doświadczenie życiowe, którzy 
niejednokrotnie mają za sobą własne, życiowe 
„zakręty” i problemy innych doskonale czujemy. 
Zapraszamy więc do naszego stowarzyszenia, 
którego siedziba w budynku Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej przy ul. Pszczelniczej 10, została nie-
dawno wyremontowana i której drzwi są otwarte 
przez całą dobę.

(ERW)
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MIESZKAŃCU – SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE!
W kwietniu tego roku w Siemianowicach Śląskich wystar-
towała kampania edukacyjno-informacyjna „KUPA min 
na Twojej drodze”. W życie wdrożył ją Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

- Naszym celem było zwrócenie uwagi mieszkańcom, że naj-
wyższy czas przyjrzeć się uważnie problemowi psich kup – mówi 
Damian Kołakowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Głównymi aspektami, którymi kierowali się urzędnicy było m.in.: 
1. uwrażliwienie mieszkańców na narastający problem psich od-
chodów, których jest coraz więcej na naszych ulicach, 
2. uzmysłowienie mieszkańcom miasta, że przestrzeń 
publiczna powinna być naszą wizytówką i każdy  z nas  
winien dbać o nią tak samo, jak o własne cztery kąty; 
3. wzbudzenie poczucia, iż sprzątanie po własnym pupilu 
to nie tylko obowiązek, ale także postawa godna naśladowania, 
4. budowanie właściwych postaw wokół słusz-
nej sprawy, jaką jest sprzątanie psich odchodów; 
5. edukowanie siemianowiczan - bowiem nie 
wszyscy zdają sobie sprawę, że psie odchody 
stanowią realne zagrożenie epidemiologiczne; 
6. kształtowanie i rozwijanie świadomości zagrożeń; 
7. informowanie o sposobie uprzątnięcia zanieczyszczeń; 
8. uzmysłowienie mieszkańcom miasta, zwłaszcza po-
siadaczom zwierząt domowych, iż za nieuprzątnięcie 

W związku z licznie popełnianymi błędami w obrocie 
wtórnym nieruchomości zakupionych od gminy z bo-
nifikatą, wynikłymi z kilkukrotnych zmian przepisów 
w ostatnich latach problem ten regulujących, przedsta-
wiamy jaki jest obecnie stan prawny w tym przedmiocie. 
Zasady zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych nabytych od Gminy oraz przesłanki 
wyłączające żądanie przedmiotowego zwrotu regulują 
przepisy art. 68 ust. 2, 2a, 2b, 2c i 2d ustawy o gospo-
darce nieruchomościami. 

Zbycie przedmiotowego lokalu przed upływem 5 lat, li-
cząc od dnia nabycia lokalu od Gminy, powoduje, iż zbywca 
zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty 
z uwzględnieniem waloryzacji, na żądanie Gminy. Ustawo-
dawca przewidział wyjątki od tej zasady dotyczące rozpo-
rządzenia lokalem mieszkalnym nabytym od Gminy przez 
pierwotnego nabywcę tego lokalu, wskazane w art. 68 ust. 
2a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

PRZYKŁAD 1
Dnia 15.11.2016 r. nabyto lokal od Gminy z zastosowaniem boni-

fikaty. Następnie dnia 10.01.2017 r. pierwotny nabywca zbył lokal na 
rzecz osoby bliskiej np. wnuczki, córki, żony. Tutaj nie ma obowiązku 
zwrotu bonifikaty. 

Jeżeli osoba bliska dla pierwotnego nabywcy nabędzie przedmio-
towy lokal w drodze darowizny lub w drodze dziedziczenia i dokona 
jego zbycia przed upływem 5 lat, licząc od daty nabycia mieszkania 
od Gminy z bonifikatą, będzie zobowiązana do zwrotu kwoty zwa-
loryzowanej bonifikaty. Nie ma tu znaczenia fakt, czy dalsze zbycie 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w prze-
strzeni miejskiej grozi kara pieniężna w wysokości do 500,00 zł. 
- Teraz spadł śnieg i przykrył „to i owo”, niemniej z przerażeniem 
myślę co będzie wiosną, gdy na powierzchnię „wypłyną” pozo-
stałości po psach czy kotach – niepokoi się Jadwiga Kowalska, 
mieszkanka Centrum.

Psie kupy to nie tylko problem rażącego braku estetyki krajobrazu. 
To przede wszystkim zagrożenie epidemiologiczne. Campylobacter, 
Salmonella, Yersinia – to bakteryjne czynniki chorobotwórcze niosące 
olbrzymie zagrożenie – szczególnie dla dzieci.

Niektórzy właściciele psów nie zdają sobie sprawy, że m.in. tok-

sokarozę wywołuje glista psia lub kocia. Jajo glisty przybiera postać 
inwazyjną dopiero po trzech tygodniach, dlatego tak istotne jest 
uprzątnięcie zwierzęcych odchodów jak najszybciej. Niektórzy 
posiadacze psów uważają, że ten problem ich nie dotyczy... Otóż 
jak najbardziej dotyczy, bowiem w myśl uchwały o porządku i utrzy-
maniu w czystości w gminie Siemianowice Śląskie nr 183/2016 – 
wszystkim, którzy lekceważąco podchodzą do tematu psich kup 
swoich pupili, grozi mandat do 500 zł.

- Jeżeli chodzi o siemianowicką Straż Miejską, to muszę powie-
dzieć, że realizujemy zgłoszenia natychmiast po ich wpłynięciu. 

nastąpiło na rzecz osoby bliskiej czy osoby obcej oraz czy osoba 
bliska nabyła inną nieruchomość o charakterze mieszkaniowym.

PRZYKŁAD 2
Dnia 25.10.2012 r. nabyto lokal od Gminy z zastosowaniem 

bonifikaty w wysokości 100.000 zł. Następnie przed upływem 
5  lat, dnia 20.10.2017 r. pierwotny nabywca lokalu zbył go na rzecz 
osoby obcej za cenę 200.000 zł. W konsekwencji zbywca lokalu 
jest zobowiązany do przeznaczenia w ciągu 12 miesięcy wszystkich 
środków, jakie uzyskał ze sprzedaży lokalu nabytego wcześniej 
od Gminy tj. kwoty 200.000 zł, na nabycie innej nieruchomości 
mieszkaniowej. Zatem najpierw powinno nastąpić zbycie lokalu 
mieszkalnego nabytego wcześniej od Gminy a w następnej kolej-
ności nabycie innej nieruchomości o charakterze mieszkaniowym. 
Cena zapłacona za nową nieruchomość mieszkaniową musi być 
zapłacona ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania 
nabytego od Gminy z bonifikatą, nie finansowana z kredytu. Spłata 
kredytu hipotecznego oraz koszty remontów dokonanych na na-
bytej nieruchomości nie zwalniają z obowiązku zwrotu bonifikaty. 
Jeżeli cena zapłacona za nową nieruchomość wraz z kosztami jej 
nabycia wyniesie w omawianym przypadku 150.000 zł, to zwrot 
będzie dotyczył części kwoty bonifikaty niewykorzystanej na nabycie 
nieruchomości, z uwzględnieniem waloryzacji i w przedmiotowym 
przypadku przed waloryzacją wyniesie 25.000 zł.

PRZYKŁAD 3
Dnia 18.09.2014 r. nabyto lokal od Gminy z zastosowaniem boni-

fikaty. Następnie przed upływem 5 lat,  dnia 10.09.2017 r. pierwotny 
nabywca dokonał zamiany lokalu na inny lokal mieszkalny. W wyniku 
zamiany uzyskano dopłatę na rzecz pierwotnego nabywcy lokalu 
gminnego, wynikającą z różnicy  w wartości / cenie zamienianych 

SPRAWY SPOŁECZNE

Zarówno te od administracji i mieszkańców, a także interwencje 
gdzie strażnicy miejscy są świadkami zdarzenia. Na miejscu najpierw 
pouczamy, a jeżeli to nie odnosi skutku, wtedy sięgamy po bloczek 
mandatowy – mówi Janusz Kuklok, zastępca komendanta Straży 
Miejskiej w mieście.

Warto wyraźnie podkreślić, że kampania edukacyjno–informacyjna 
pn.: „KUPA min na Twojej drodze” jest odpowiedzią na oczekiwania 
mieszkańców, dla których wizerunek miasta jest kwestią priorytetową. 
W ramach kampanii Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie opracował ulotki edukacyjno-in-
formacyjne pn.: „POKAŻ KLASĘ!!! Posprzątaj po swoim pupilu” 

oraz plakaty pn.: „KUPA min na Twojej drodze”. Dystrybucja 
materiałów informacyjnych odbywała się na terenie całego 
miasta m.in. poprzez rozlokowanie na wszystkich słupach 
ogłoszeniowych na terenie gminy plakatów z opisem zagrożeń, 
sankcji oraz obowiązków posiadaczy psów.

- Nikt nie może nam zarzucić, że nie wiedział o akcji – mówi 
Damian Kołakowski. Kampania informacyjna trwa od daw-
na i jest intensyfikowana. Informacje wysłaliśmy do wszyst-
kich spółdzielni mieszkaniowych, mających swoje zasoby na 
terenie Gminy Siemianowice Śląskie. Plakaty zostały także wy-
wieszone w budynkach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w wi-
docznych miejscach. Ponadto ulotki „POKAŻ KLASĘ!!! Posprzątaj po 
swoim pupilu” przygotowane w formacie A5 zostały przekazane 
Straży Miejskiej, celem rozdysponowania wśród mieszkańców podczas 
pieszych patroli – dodaje naczelnik.     RAFAŁ JAKOKTOCHCE

nieruchomości. Zatem zwrot będzie dotyczył części kwoty bonifikaty 
niewykorzystanej na nabycie nieruchomości, po jej waloryzacji.

PRZYKŁAD 4
Dnia 20.10.2013 r. nabyto lokal od Gminy z zastosowaniem boni-

fikaty. Następnie przed upływem 5 lat, dnia 20.01.2015 r. pierwotny 
nabywca lokalu zbył go na rzecz osoby obcej za cenę 100.000 zł. 
Następnie w ustawowym terminie  (w okresie 12 miesięcy) tj. dnia 
25.01.2015 r. dokonał nabycia nieruchomości gruntowej niezabudo-
wanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
za cenę 30.000 zł, uwzględniającą koszty nabycia nieruchomości. 
Dodatkowo przedstawiono dokumenty potwierdzające koszty 
poniesione na nakłady związane z budową budynku mieszkal-
nego na przedmiotowej nieruchomości za okres od 25.01.2015 r. 
do 24.08.2016 r. w łącznej kwocie 150.000 zł. Zgodnie z ustawą środki 
uzyskane ze zbycia lokalu muszą być przeznaczone na nabycie 
innej nieruchomości mieszkaniowej w okresie 12 miesięcy od dnia 
zbycia tj. od dnia 20.01.2015 r. Zatem dla potrzeb rozliczenia udzie-
lonej kwoty bonifikaty zaliczono jedynie koszty budowy budynku 
poniesione w okresie 20.01.2015 r. do 19.01.2016 r., które wyniosły 
60.000 zł. W związku z tym, że na nabycie innej nieruchomości 
mieszkaniowej nie wydatkowano całości środków tj. kwoty 100.000 
zł (wydatkowano jedynie 90.000 zł), na nabycie innej nieruchomości 
to zwrot  będzie dotyczył części kwoty bonifikaty niewykorzystanej 
na nabycie nieruchomości, po jej waloryzacji.

Wszelkich informacji dotyczących zbywania mieszkań zakupio-
nych z bonifikatą udziela pani Beata Moos (Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, ul. Michałkowicka 105, pok. 28) 
tel. 32-7605-368, email: b_moos@um.siemianowice.pl

Na ostatniej listopadowej sesji Rady Miasta (30.11) radni wraz z prezydentem 
zdecydowali o uchyleniu uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psa. Argumen-
tacja była dosyć prosta – opłata za psa była dobrowolna, a wpływy do budżetu 
z jej tytułu marginalne. Zaś teraz można mieć nadzieję, że mieszkańcy poczują 
się w obowiązku zakupu – i tak niedrogich – torebek na psie odchody.

CO Z TYMI BONIFIKATAMI?
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INDUSTRIA - JEGO MIŁOŚĆ
  Dwudziestolecie działalności artystycznej obchodził 

Marek Stańczyk- twórca dokumentujący na fotografiach 
i filmach ginący, industrialny pejzaż Śląska, zaanga-
żowany  w ratowanie unikatowych konstrukcji wież 
szybowych na Górnym i Dolnym Śląsku. Jego zdjęcia są 
rozpoznawalne, ponieważ pokazują wybrane obiekty, 
łącząc fascynację artysty tajemniczością, innością 
przemysłowego krajobrazu, z wyraźnie wyczuwalnymi 
emocjami, jakie w nim wywołują.

Jeden ze światowych mistrzów obiektywu Donald McCullin 
powiedział : „Fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz 
z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie 
uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia, cokolwiek 
odczuwali”. Te słowa znakomicie oddają istotę twórczości Marka 
Stańczyka i uświadamiają nam, dlaczego wykonane przez niego 
fotografie są tak poruszające. Kopalniane wieże wyciągowe, 
maszyny, hale produkcyjne -to wszystko budzi w artyście 
autentyczną czułość. To Śląsk jego dzieciństwa. To krajobraz 
bezpiecznych dni, kiedy jego ojciec pracował w siemianowickiej 
kopalni, wujek w hucie, kiedy te zakłady wyznaczały rytm życia 
w domach jego kolegów, w domach wielu siemianowiczan. 
W którymś momencie, na jego oczach, ten świat zaczął niknąć. 
Z okna siódmego piętra, jednego z bloków na Bytkowie- jak 
wspomina- przestał już widzieć światła wielkich pieców huty 
„Pokój” i huty „Kościuszko”, spostrzegł, że nie nadciągała z za-
chodu rdzawa para z koksowni, a płomień z Azotów nie robił 
już wieczorem łuny.
Stopniowo, obserwator ginącego przemysłu, młody entuzja-
sta zagadkowego i wyjątkowego świata industrii, ewoluował 
w kierunku  świadomego artystycznie jego portrecisty, a także 
dokumentalisty i archiwizatora, walczącego o ocalenie pamiątek 
przeszłości, o wartości, których nie wolno porzucić, zapomnieć. 
Historyk Dariusz Walerjański z Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu  jest pełen podziwu dla ogromnej determinacji w tym 
dziele siemianowickiego fotografika: „ Przez lata twórczej pracy 

powstał obszerny materiał ikonograficzny, liczący około miliona 
zdjęć, na których gołym okiem widać filozoficznie rozumiane 
doświadczenie przemijalności i uniwersalnego sensu życia(…)
Stańczyk przez lata malując światłem, stworzył własne, indu-
strialne „opus magnum”, posiadające niepowtarzalne piękno”. 
A członek Zarządu Województwa Śląskiego, architekt Henryk 

Mercik podkreślił istotny wkład Marka Stańczyka w ocalenie 
od zapomnienia skarbów naszej historii, którymi – co z mocą 
zaznaczył- obok pałaców, zabytkowych kościołów, drewnianych 
chat są także zabytki techniki.
Artysta jest laureatem wielu nagród, których listę uzupełnia-
ją wyróżnienia przyznane na TECHNE FESTIVAL OSTRAVA 
w 2010 i 2011 roku za dwa filmy z cyklu „ Made in Silesia”. Był 
stypendystą Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach 
w 2008 roku oraz Ministra Kultury w 2011. Jest też bohaterem 
filmu powstałego w Wyższej Szkole Technologii Informatycznej 
w Katowicach., ma na swoim koncie liczne wystawy autorskie 
i udział w ekspozycjach zbiorowych. Teraz, do 18 grudnia br. 
jego prace można oglądać w galerii Parku Tradycji.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

  2018 rok będzie dla nas szczególny, bo-
wiem 100 lat temu 11 listopada 1918 roku  
w lasku Compiégne pod Paryżem państwa 
Ententy podpisały z Cesarstwem Niemieckim 
rozejm kończący I wojnę światową. Tego 
samego dnia w Warszawie Rada Regencyjna 
przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. 
Po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość.

Od 2017 roku trwa Program „Niepodległa". 
W styczniu 2018 roku zgodnie z harmono-
gramem rozpocznie się nabór skierowany do 
samorządowych instytucji kultury i organi-
zacji pozarządowych na Program Wieloletni 
„Niepodległa" który w założeniach wspiera 
działania o charakterze kulturalnym, arty-
stycznym, edukacyjnym, przygotowujące 

PROGRAM WIELOLETNI "NIEPODLEGŁA" 
do godnego celebrowania setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości 
ze szczególnym uwzględnieniem pamięci 
i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, 
wpisanej i tworzącej historię odradzającego 
się państwa polskiego. 

Zapraszamy do włączenia się w program 
którego wytyczne i założenia można znaleźć 
na stronie niepodlegla.gov.pl. Dodatkowe 
informacje można uzyskać u pełnomocni-
ka ds. organizacji pozarządowych Elżbie-
ty Nieszporek, tel. (32) 7605207 oraz tel. 
kom. 790 211 074 a także w Wydziale Kultury 
i Sportu tel. (32) 7656295.

PAWEŁ CWALINA
Wiecej informacji znajdziesz na stronie internetowej 
www.niepodlegla.gov.pl

Stańczyk przez lata malując światłem, stworzył własne, indu-
strialne „opus magnum”, posiadające niepowtarzalne piękno 
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CZEKAJĄC NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
  Czekamy na Święta Bożego Narodzenia 

i to oczekiwanie także ma wiele uroku. 
Ale nie dlatego, że biegamy po sklepach, 
gorączkowo szukając prezentów dla naj-
bliższych, nie dlatego, że ze zdwojoną 
energią pucujemy mieszkanie. To tylko 
ma tworzyć oprawę najważniejszego i na 
to właśnie czekamy- na to, kiedy w świą-
tecznej atmosferze siądziemy z rodziną, 
przyjaciółmi, aby razem przeżywać radość 
wspólnych chwil. Dla osób religijnych ta 
radość ma jeszcze swoje źródło w wierze. 
Tymczasem często akcent tego oczekiwa-
nia przesuwa się nam w kierunku tego, co 
jest tylko dodatkiem, a nie istotą.
I tak, w kościele Św. Ducha, zrodził się 
pomysł przedstawienia dla najmłodszych, 
w którym będą mogły zobaczyć radosne, 
ale nie zagubione w sprawach drugorzęd-

nych, oczekiwanie na święta. Oczekiwanie, 
w którym jest miejsce na rodzinną bliskość, 
na refleksję dotyczącą hierarchii ważno-
ści. Scenariuszem i reżyserią zajęła się 
Maria Kubicka.
-Święta już za kilka dni. Najpierw jednak 
Adwent – czas oczekiwania, pora więc 
zastanowić się jak chcemy spędzić ten 
okres...- mówi pani Maria-Współcześnie 
cierpimy na brak obecności drugiego czło-
wieka. Doskwiera nam również brak czasu 
dla dzieci oraz starszych, będących dobro-
dziejstwem rodzin. Ważnym elementem 
jest wprowadzanie najmłodszych w tema-
tykę Świąt. Dobrze, jeżeli opowieści o swo-
ich Świętach snują rodzice i dziadkowie, 
których chętnie słuchają nasze pociechy. 
Doskonale tę niezwykłą atmosferę tworzy 
wspólne śpiewanie piosenek okołoświą-

tecznych i kolęd, opowiadanie dzieciom 
historii o Świętach zapamiętanych z lat 
dzieciństwa. Te opowieści wprowadzają na-
strój tajemniczości, przypominają, że Ktoś 
patrzy z Nieba, rozwijają również wyobraź-
nię, która często owocuje w przyszłości. 
Dzięki temu, później- często już w doro-
słym życiu, człowiek potrafi przykleić nos 
do szyby, pomarzyć i sprawić, aby kolejne 
Święta były magiczne. Podczas wspomnień 
dzieci poznają prawdziwą działalność św. 
Mikołaja, historię narodzenia i życia Jezusa. 
W czasach komercjalizacji ważne jest to, 
aby znaleźć czas na rozmowę i przemy-
ślenia, budując relacje z najbliższymi. Boże 
Narodzenie we własnym domu z bliskimi to 
chwile, o których się pamięta przez całe 
życie. Często wspomina się zapach choinki, 
smak barszczu, przekazywane z pokolenia 

na pokolenie przepisy. W tym magicznym 
okresie bądźmy dla siebie dobrzy, odłóżmy 
na bok pretensje i swary i pomagajmy sobie 
w miarę swoich umiejętności i możliwości.
Poeta ksiądz Jan Twardowski, pięknie tłu-
maczył w jednym ze swoich wierszy, po co 
są Święta Bożego Narodzenia:
„Dlatego, żeby się uczyć miłości do 
Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.”
Duszpasterze parafii Św. Ducha oraz twór-
cy spektaklu zapraszają najmłodszych wraz 
z rodzicami w niedzielę 10 grudnia po mszy 
św. o godz. 10.30. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

  W tym roku Mikołaj w Siemianowicach pojawił się już 
przed 6 grudnia i jeszcze nie raz będzie go można spotkać. 
Trzeba się tylko dobrze rozglądać. Zaczęło się 30 listopada 
– Mikołajkowym Turniejem Bowlingowym - Rada Seniorów 
zadbała o mikołajkowe radości dla dzieci – podopiecznych 
Stowarzyszenia Lodołamacz. 2 grudnia, odbył się Bieg Miko-
łajek i Mikołajów, ze startem i metą – Park Pszczelnik. 3 grudnia 
na basenie Michał odbyły się Mikołajkowe Zawody Pływackie, a 6 
grudnia na Rynku Miejskim mali siemianowiczanie moglii się spotkać 
z ich ulubionym świetym, który przybył tu saniamii zaprzężonymi 
w prawdziwe renifery. Zawitał też do Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
do SCK Bytków, SCK Parku Tradycji i SCK Jarzębiny. 

Na tym przygoda ze Świętym Mikołajem się nie kończy. 
Już 8 grudnia odbędzie się Mikołajkowy Turnieju szachowy 
Dzieci i Młodzieży, organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół 
Siemianowic Śląskich, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych, UKS Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
„FALKLANDY”. 

Na 9 grudnia zaplanowano Mikołajkowy Turniej dla dzieci 
w wyciskaniu sztangi na terenie Zespołu Szkół Sportowych –  
organizator Sekcja Sportów Siłowych Siemianowice Śląskie. 

Prawdziwego Ślonskiego Mikołoja, będzie można spotkać 17 
grudnia przed Parkiem Tradycji. Zadbali o to: Koło Siemianowice 
Śląskie RAŚ i Ślunsko Ferajna. 

Oczywiście nie są to wszystkie miejsca, do których zawita 
Święty Mikołaj. Zapuka jeszcze do niejednych drzwi, a może 
tylko zostawi jakiś ślad – drobny upominek. Bo przecież na 
pewno dostał list…  „Święty Mikołaju, prosimy cię grzecznie, 
w dniu twojego święta przyjdź do nas koniecznie”.

W ten świąteczny czas dajmy coś z siebie …
Święta Bożego Narodzenia to czas na rodzinną radość, a co 

jeśli są tacy, którzy nie mają rodzin albo nie mogą tych świąt 
spędzić z najbliższymi... Jak co roku podopieczni Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej mogą liczyć na wspólną wigilię razem 
z pracownikami i osobami wspierającymi ośrodek. Dla osób po-
trzebujących, korzystających z pomocy MOPS w Stowarzyszeniu 
Charytatywnym Przystań – zostanie zorganizowane spotkanie 
wigilijne dla około 200 osób. Parafia św. Ducha w Bytkowie od 
lat organizuje Wigilię dla Samotnych, tak będzie również w tym 
roku – 23 grudnia.

W tym okresie nie zapominamy o najmłodszych. Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Siemianowic przygotowuje już po 
raz kolejny Wigilię dla potrzebujących dzieci.  Siemianowickie 
koło SLD planuje obdarować miłymi niespodziankami dzieci 
z Rodzinkowego Domu Dziecka.

Od kilku miesięcy siemianowiccy wolontariusze - indywidualne 
osoby oraz nasze organizacje pracują bardzo aktywnie nad 
przygotowaniem wspólnej Wigilii dla Samotnych. 24 grudnia, 
każda samotna osoba, może spędzić czas na Wigilii organizowa-
nej wspólnie z Fundacją Wolne Miejsce  w  Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym (obok Spodka). Chętni do pomocy 
ciągle mile widziani - spotkania wolontariuszy, odbywają się 
w środy w Willi Fitznera. Każdy, kto czuje się tego dnia samotny 
może pojawić się na Wigilii w MCK –  znajdzie się wolne miejsce.  ELŻBIETA NIESZPOREK

...PROSIMY CIĘ GRZECZNIE...

Subiektywny Kalendarz Okołoświąteczny  

9.12 Świąteczna Wyprzedaż Garażowa godz 9:00 - 14:00, 
I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich 
organizator Pełnomocnik ds. Rodziny

11.12 Świąteczno - Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Dzieci 
rocznik 2007 i młodsi pod patronatem Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie - KS "Michał", organizator 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

16.12 wspólne zdobienie pierników przez słuchaczy Sie-
mianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  oraz 
ich wnuków (dla członków SUTW)

17.12 Zimowe Inspiracje  - kiermasz rękodzieła artystycznego 
oraz domowych wypieków, Park Tradycji

17.12 Smaki Zimowe - rozgrzewające napoje – pokaz kuli-
narny z degustacją

31.12 Sylwester na rynku

Na Rynku Miejskim 3-letni Szymuś odważnie odpo-
wiadał na wszytkie pytania zadane przez św. Mikołaja.  
Nie bał się, bo był grzeczny przez cały rok. fo
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Bieganie, czy w ogóle aktywny wypoczynek, dbałość 
o kondycję fizyczną – to wcale nie taki współczesny mo-
del zdrowego trybu życia. Od dziesięcioleci - a dokładniej 
od 60 lat- z uporem i jak widać skutecznie lansowało go 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Nasze, Miejskie TKKF, z okazji jubileuszu zorganizowało 
uroczystość w Domu Kultury „Chemik”, ale i ono w bieżącym 
roku ma swoją rocznicę- mianowicie 35 lat działalności. 
Tak naprawdę jednak siemianowiccy działacze wcielający 
w życie idee TKKF zapisali na terenie Siemianowic Śląskich 
znacznie dłuższą historię. Realizowali się początkowo po-
przez Związki Zawodowe dużych, siemianowickich zakła-
dów, organizujące wczasy, wycieczki, obozy, rajdy, masowe 
imprezy sportowe. Udaną próbę koordynacji działań owych 
związkowych organizacji stanowiło utworzenie Miejskiej 
Rady Koordynacyjnej Związków Zawodowych, przekształ-
conej później, w 1979 roku w Radę Koordynacyjną Ognisk 
TKKF. W latach siedemdziesiątych bowiem, jak grzyby po 

TO ONI NAS „ ROZBIEGALI”
deszczu wyrastały przy zakładach pracy ogniska TKKF. Przy 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstał „Rytm”, 
miał swoje ognisko Haldex, Fabud, miała je Nitka, „Kociołek” 
pojawił się w Kotłomontażu, „Jedność” przy hucie, przy ko-
palni Siemianowice - późniejszy „Bartek”, miały też swoje 
ognisko Katowickie Zakłady Naprawcze. To właśnie z tamtych 
czasów wywodzi się sztandarowa impreza sportowa- Cross 
Siemiona, którego pomysłodawcami byli Antoni Kraus, Ta-
deusz Wróblewski, Zbigniew Krupski i Ryszard Seręga. Ten 
ostatni, po powołaniu w 1982 roku Miejskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej, został wybrany jego prezesem 
i jest nim do dzisiaj.

Lata osiemdziesiąte były „złotym wiekiem” siemianowickiego 
TKKF. Powstały kolejne ogniska –OHP Michał, Olimpijczyk, 
Niebiescy a także jedyny w województwie, zrzeszający osoby 
niepełnosprawne SIPS przy Spółdzielni Inwalidów. W owym 
czasie zainicjowano Ligę Jedenastek Piłkarskich -pierwowzór 
dzisiejszej Ligi Piątek Piłkarskich. W tamtym okresie odbył się 
współorganizowany przez TKKF turniej Grand Prix w tenisie 

ziemnym, mistrzostwa Siemianowic Śląskich w narciarstwie al-
pejskim, cały szereg imprez pływackich, szachowych, biegowych 
skatowych oraz turnieje kometki. Pod skrzydłami MTKKF zaczęły 
powstawać pierwsze zespoły aerobiku, a „Rytm” zainicjował 
„Akcję Serce”, której kontynuacją jest Ośrodek Terapii Ruchowej.

-Obecnie MTKKF ma na terenie miasta 6 ognisk i 164 
członków – mówi prezes Seręga-Czasy świetności -za nami, 
chociaż cieszy fakt, że udało nam się odmłodzić organizację 
poprzez współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ul. Budryka. Tamtejsze ognisko dopisało 
do istniejących, kolejną inicjatywę, mianowicie Mikołajkowy 
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, 
który trwa już ponad 10lat.

Może i czasy świetności już poza TKKF, może jego formuła 
w jakimś stopniu się przeżyła, ale na pewno idea, którą od 
chwili powstania popularyzowało-nie straciła na wartości, 
a wręcz przeciwnie, stała się współczesną podstawą zdro-
wego stylu życia.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

  Jan Komander, Wojciech Krzystanek oraz 
Dariusz Leśnikowski, autorskie trio, które 
w ubiegłym roku uraczyło miłośników sportu 
książką „Siemianowiccy Olimpijczycy”, posta-
nowiło wypełnić kolejną białą plamę w historii 
siemianowickiego sportu, spisując tym razem 
dzieje tutejszej piłki nożnej. Okazją ku temu jest 
przypadający na rok 2017, jubileusz 110-lecia 
powstania na terenie naszego miasta pierw-
szego klubu piłkarskiego, który znany jest pod 
nazwą - 07 Siemianowice. 
Ta bardzo popularna dyscyplina sportowa 
ma w naszym mieście długą i bogatą histo-
rię. Dość powiedzieć, że w 1923 roku ISKRA 

Siemianowice, jako mistrz Śląska, brała udział 
w rozgrywkach finałowych Mistrzostw Polski.
-Zespoły:  Śląsk Siemianowice, Iskra Siemia-
nowice, Jedność Michałkowice, czy KS Bytków 
stanowiły o sile piłki nożnej na terenie obecnych 
Siemianowic, ale były i inne jak Powstaniec, 
Wiktoria, Strzelec  Przełajka, Przyszłość Michał-
kowice, Siła Michałkowice czy Naprzód Bytków, 
o których wzmianki można odnaleźć w prasie 
śląskiej bądź literaturze fachowej- mówi J. 
Komander- Niestety brakuje już naocznych 
świadków sportowych wydarzeń z tamtych 
lat, stąd prośba o kontakt do wszystkich, którzy 
interesują się tą tematyką, do osób, które są 

w posiadaniu dokumentujących wydarzenia 
sportowe zdjęć, wycinków prasowych, kronik 
itp. Zgłębiając historię siemianowickiej piłki noż-
nej szukam krewnych piłkarzy, którzy mogliby 
pomóc w przybliżeniu sylwetek zawodników 
reprezentujących nasze kluby w rozgrywkach 
ligowych na wszystkich szczeblach. Na in-
formacje dotyczące wydarzeń sportowych, 
zawodników reprezentujących kluby Siemia-
nowic Śląskich zarówno przed jak i po II wojnie 
światowej czekam pod nr tel. 509 920 700.  
Każda informacja ma nieocenioną wartość 
i pomoże w tworzeniu tej historii.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

POWSTAJE HISTORIA SIEMIANOWICKIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Niedziela, 19 listopada br., na długo za-
padnie w pamięci 9-letniej Julii Krosman 
i jej siostry Natalii. Bawiąc się w mieszkaniu, 
w pewnym momencie obie poczuły się źle.

- Zrobiło mi się słabo i niedobrze – relacjo-
nuje Julia. - Gdy poszłam po tatę, zobaczyłam, 
że leży nieprzytomny.

Bohaterska 9-latka widząc co się dzieje, 
nie straciła zimnej krwi. Wybrała numer alar-
mowy 112. W tym samym czasie jej siostra 
Natalia dzielnie jej pomagała m.in. wietrząc 
mieszkanie. Zgłoszenie do stanowiska kiero-
wania Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej wpłynęło z Centrum Po-

JULIA I NATALIA  BOHATERSKIE SIOSTRY UNIKNĘŁY ZACZADZENIA
SPRAWY SPOŁECZNE

SCK Park Tradycji to nie tylko wizytówka 
miasta, ale tętniące życiem centrum kultury 
i sztuki. Jego naturalnym uzupełnieniem miała 
być, w zamyśle tworzących obiekt, restauracja. 
Ta dotychczasowa, zwana Barbórką, ustępuje 
w grudniu miejsca nowej formule biznesowej 
i kulturalnej. Sztajger Klub to miejsce, które 
ma ambicje być nie tylko restauracją ale rów-
nież przedłużeniem działalności artystycz-
nej i koncertowej Parku Tradycji, wypełniając 
jednocześnie lukę na Michałkowickim rynku 
wielopokoleniowych knajpek.

SZTAJGER KLUB 
 W PARKU TRADYCJIwiadamiania Ratunkowego w Katowicach. 

W międzyczasie dyżurny, w momencie gdy 
dysponował do akcji siły i środki, dowiedział 
się, że tata Julii odzyskał przytomność. 

- Po dotarciu na miejsce zdarzenia i prze-
prowadzeniu rozpoznania, strażacy stwier-
dzili obecność tlenku węgla w mieszkaniu 
– mówi kpt. Mariusz Rozenberg, dowódca 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Siemia-
nowicach Śląskich.

W środę (6.12) w siemianowickiej PSP Julia 
i Natalia otrzymały z rąk bryg. Rafała Świercz-
ka, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Siemianowicach Śląskich oraz Ada-
ma Skowronka, sekretarza miasta dyplomy 
uznania za prawidłową ocenę sytuacji oraz 
podjęcie skutecznych działań, które przyczyniły 
się do uratowania życia i zdrowia własnego oraz 
dwóch członków rodziny. 

     RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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SPORT

  Marek Bogdoł, siemianowiczanin, 
twórca strony www.drogadotokio.pl,  
5 listopada br. wystartował w najbardziej 
prestiżowym maratonie na świecie – TCS 
New York City Marathon 2017. Maraton 
ten zaliczany jest do World Marathon Ma-
jors, cyklu sześciu największych marato-
nów na świecie, w skład których wchodzą 
jeszcze biegi w Tokio, Bostonie, Chicago, 
Londynie i Berlinie. Rozmawialiśmy z nim 
po powrocie.

- Kilkanaście dni temu wróciłeś z Nowego 
Jorku. Wziąłeś tam udział w największym 
maratonie na świecie. Jak było?

- Nie ukrywam, że był to wyjazd życia. 
Kiedy 6 lat temu poszedłem na pierwszy 
trening w michałkowickim parku, w życiu 
bym się nie posądzał o to, że kilka lat później 
pobiegnę w Tokio i Nowym Jorku. Do tej pory 
zmagania biegaczy śledziłem na żywo w trak-
cie telewizyjnej transmisji. Teraz pojawiła się 
szansa na to, aby stanąć po drugiej stronie 
kamery. Nowy Jork to niesamowite miasto, 
które urzekło mnie na kilku płaszczyznach. 
Słońce wstające nad drapaczami chmur na 
Manhattanie czy trening w Central Parku. 
Nie ukrywam, że kilka razy zbierałem szczękę 
z podłogi. Po kilku dniach się przyzwyczaiłem 

SIEMIANOWICZANIN W NOWYM JORKU,  
CZYLI...MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ !

i profilaktycznie podtrzymywałem ją dłonią. 
Jeżeli chodzi o sam maraton, to był to mój 
15 bieg na tym dystansie. Energia rozpierała 
mnie od pierwszego, do ostatniego kilometra. 
Moim celem było ukończyć go poniżej 4 h 
robiąc w międzyczasie wiele zdjęć i przybi-
jając jeszcze większa ilość "piątek". Udało 
się. Przekraczając metę byłem zły, że to już 

koniec. Wszystkich chętnych zapraszam do 
przeczytania relacji, którą opublikowałem na 
swojej stronie.

- Czy trudno jest się dostać na taki ma-
raton?

- Istnieje kilka możliwości, aby móc wziąć 
w nim udział. Można m.in. dostać się z kwa-

lifikacji osiągając dobry czas w innym ma-
ratonie. Pakiet startowy można także kupić 
u tzw. tour operatorów, ale ich cena jest 
zaporowa. W moim przypadku zadecydował 
łut szczęścia. Wziąłem udział w rejestracji, po 
której mnie wylosowano. Pod koniec marca 
dowiedziałem się, że Nowy Jork chce, abym 
go odwiedził. Nie pozostało mi nic innego jak 
zawalczyć o start. Taka okazja mogła się już 
przecież nie powtórzyć. W tym miejscu kła-
niam się w pas wszystkim tym ludziom, dzięki 
którym ten wyjazd mógł się w ogóle odbyć.

- Berlin, Tokio, Nowy Jork. Jakie są Twoje 
plany na przyszłość?

- Moim marzeniem jest ukończyć wszyst-
kie biegi zaliczane do World Marathon Ma-
jors. W 2013 r. byłem w Berlinie. Dwa lata 
później odwiedziłem Tokio. Kolejne 2 lata 
i wróciłem z Nowego Jorku. Przede mną pozo-
stały jeszcze maratony w Londynie, Chicago 
i Bostonie. Będąc w połowie drogi wstyd się 
wycofać i nie spróbować ich pokonać. Odkąd 
zacząłem biegać zauważyłem, że marzenia 
czasami mogą się spełnić. Warto o nie wal-
czyć no i warto uprawiać sport, jakikolwiek. 
To nie musi być przecież bieganie.

ROZMAWIAŁ: KRZYSZTOF NOS, 
ZDJĘCIA: MAREK BOGDOŁ

Londyn, Chicago i Boston to kolejne cele 
ambitnego siemianowiczanina. Zdobycie 
kompletu World Marathon Majors jest 
bowiem jego największym biegowym ma-
rzeniem.

1. „MIKOŁAJOWA” ZAPRAWA
Ponad 320 Mikołajek i Mikołajów pojawiło się w minioną sobotę (2.12) 
na starcie tradycyjnego biegu rekreacyjnego oraz nordic walking. Miłośnicy 
aktywnego wypoczynku, wyposażeni w mikołajkowe czapki po raz kolejny 
udowodnili, że niemal 5-kilometrowa trasa z Parku Pszczelnik, wokół pola 
golfowego z powrotem do „Pszczelnika” nie jest wielkim wyzwaniem, 
a o formę Mikołajów przed pracowitym 6 grudnia możemy być spokojni. 

2. LODOWISKO OTWARTE!
W minioną niedzielę (3.12) w Parku „Pszczelnik” rozpoczęto sezon na 
ślizganie na miejskim lodowisku! Jak długo wyczekiwany był to moment 
świadczyła spora frekwencja podczas oficjalnego otwarcia, podczas którego 
MOSiR „Pszczelnik” zapewnił mnóstwo łyżwiarskich atrakcji. 

3. „REKORDOWA” LEKCJA
Niedzielnego (3.12) meczu II ligi futsalu, rozegranego u siebie, w hali 
KS „Michał”, nie będą dobrze wspominać zawodnicy Futsal Club 2016 
Siemianowice Śląskie. Podopieczni Adama Gniozdorza podejmowali drugi 
zespół mistrza Polski – Rekordu Bielsko-Biała i otrzymali od „Rekordzistów” 
lekcję futsalu, przegrywając 3:10.

4. MIKOŁAJKOWE PŁYWANIE
Sporym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjne Mikołajkowe Zawody 
Pływackie, które odbyły się w minioną niedzielę (3.12) na basenie KS „Michał”.
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