
Takie sygnały płyną z biur nieruchomości, o tym świadczą podej-
mowane przez młodych decyzje: zaczyna się moda na Siemianowi-
ce Śląskie. To wypadkowa dwóch trendów, które już od dłuższego 
czasu określają  zachowania współczesnych Polaków. Z jednej 
strony musimy być mobilni, nadążać za tempem życia- z drugiej, 
coraz bardziej zorientowani ekologicznie, marzymy o naturze. 
Musimy mieć wszystko blisko, ale chcemy uciekać z blokowisk, 
z betonowych  krajobrazów w takie, w których mamy szansę nie 
zapomnieć, iż jesteśmy mieszkańcami zielonej planety.

 Te zdawałoby się trudne do połączenia  walory mają właśnie Siemia-
nowice Śląskie. Nasze miasto leży w sercu śląskiej aglomeracji, w są-
siedztwie Drogowej Trasy Średnicowej oraz autostrad A1 i A4. Szybko, 
bo w 9 minut, można stąd dotrzeć do stolicy województwa,  a dzieląca 
je od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach odległość , to 
zaledwie 19,7 km. Z drugiej strony w Siemianowicach uderza wszystkich 
bogactwo zieleni. Liczne parki i stawy, malowniczy teren Rzęsy, takie zielone 
zakątki, jak oferujące jeszcze sportowe atrakcje pole golfowe i strzelnica 
myśliwska sprawiają, że przybysze nieodmiennie podkreślają, iż czują się 
tu, jak w wielkim parku, a należy nadmienić, że tych parków mamy pięć.

Nie spoczywamy na przysłowiowych laurach i staramy się, aby wspo-
mniane atuty miasta nadal uwypuklać, dodawać im oprawy, wzbogacać 
nowymi elementami.

Miasto staje się coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców dzięki wielu wdra-
żanym tu programom społecznym ułatwiającym życie dzieciom, młodzieży, 
młodym rodzicom, samotnym matkom oraz seniorom. Prowadzący biznes 
mogą tu liczyć na cykliczne, organizowane przez Urząd Miasta spotkania 
integracyjno-promocyjne oraz bezpłatne targi firm, zaś inwestorom zapew-
niamy jedne z najkrótszych w regionie terminy załatwienia urzędowych spraw.  
Wszystkie te, tworzone w ostatnich latach, udogodnienia z myślą o aktual-
nych i przyszłych mieszkańcach, uzupełnione są przyjętą przez prezydenta 
miasta polityką mieszkaniową.  Oparta jest ona o trzy filary: rewitalizacji, 
infrastruktury oraz inwestycji. Filar rewitalizacyjny to realizowany od 2 lat plan 
remontów pustostanów komunalnych, dzięki czemu do końca 2017 roku 120 
rodzin odbierze klucze do swojego mieszkania.  Filar infrastrukturalny zakłada 
przekształcenia oraz sprzedaż terenów inwestycyjnych przeznaczonych dla 

budownictwa mieszkalnego, zarówno dla klientów indywidualnych jak i dewe-
loperów. Ostatnie, wprowadzane właśnie narzędzie wsparcia, to inwestycje 
własne miasta z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Pilotażowy projekt 
zainicjowany właśnie przez gospodarza Siemianowic, zakłada budowę 130 
mieszkań komunalnych w dzielnicy Bańgów. 

 Rekreacyjne walory z pewnością zyskają wraz z oddaniem do użytku 
17 km ścieżek rowerowych, z czego część ukończona zostanie już nie-
bawem, bo w sierpniu br, a całość będzie do dyspozycji w 2018 r. Z kolei 
kierowcy cenią corocznie oddawane do użytku nowe nawierzchnie dróg. 

Aby nie pozostawać gołosłownymi w stwierdzeniu, że Siemianowi-
ce stają się atrakcyjne, jako miejsce do zamieszkania, oddajmy głos 
nowym siemianowiczanom – zapraszamy do lektury str.8

PIOTR KOCHANEK, EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

GOSPODARKA
Z RATUSZA
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ZDROWIE
SPRAWY SPOŁECZNE

REKREACJA

GOSPODARKA
Po dwóch dekadach rozmów 
w regionie na temat obwodnicy 
łączącej Siemianowice Śląskie 
z resztą aglomeracji, nadszedł 
czas na weryfikację wcześniej 
składanych nam obietnic. Ostat-
nio doszło do podpisania  trój-
stronnego porozumienia...

CZYTAJ STR. 3

SPRAWY SPOŁECZNE
Prawie połowa zaległych zo-
bowiązań może być umorzo-
na każdemu dłużnikowi, który 
przystąpi do nowego programu 
abolicyjnego. Decyzja wzbudza 
kontrowersje, jednak...

CZYTAJ NA STR. 5
GOSPODARKA
„Siemianowice na weekend i na 
całe życie”, to już nie tylko hasło 
promocyjne miasta. Ewa i Ma-
ciej świadczą o tym własnym 
przykładem

CZYTAJ NA STR. 8
KULTURA
Mimo, że Huta już przestała 
istnieć- żyje w sercach i pa-
mięci. Odnowiona figura św. 
Floriana z Huty Jedność stanę-
ła w Parku Tradycji, a jej repli-
ka – bliżej hutniczej braci- na 
Placu Skargi.

CZYTAJ NA STR.11
SPORT
Niemal 1000 zawodników sta-
nęło na starcie XXIV Biegu Ulicz-
nego im. W. Korfantego. Miejsca 
na podium wywalczyli również 
biegacze z naszego miasta.

CZYTAJ NA STR. 15.
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Kedysik (kiedyś) ludzie mieli pora 
(kilka) fachof (zawodów) w ryn-
kach. Baby (kobiety) niy ino umialy 
warzić, (gotować), kreple (pączki) 
upiyc, prać na warzbrecie (tarce do 
prania) ino tysz heklować, (szydeł-
kować), sztopować (cerować), abo 
szpanować gardiny (naciągać kro-
chmalone firany) . Chopy zaś umieli 
zolować abzace, (obcasy) sztrajcho-
wać, (malować), kej cza boło to umieli 
malta (zaprawa murarska) rozrobić, 
użyć waserwogi, (poziomicy), szrał-
byncijera, (śrubokręta), abo naprawić 
kromflojter, (żyrandol), kej wybijoł 
zicherongi (bezpieczniki). Kej żech 
boł łeboniym (małym chłopcem), to 
znołech kupa (dużo) takich ludzi, 
choć niy powiym, pamiyntom tysz 
takego Jędrusia, kery boł werbusym 
(przyjezdny, gorol) i niy idzie pe-
dzieć co boł elwrym (bezrobotnym) 
bo robioł w badyhałzie na grubie (w 
łaźni na kopalni) ino boł miglancym 
(cwaniakiem) i faflałom (gadułą). 
Poradziołby zagodać czowieka na 
śmierć. Bażi nisz sfoji babie (żonie) 
to chyba pszoł (kochał) kartom, broł 
je nawet ze sobom do haźla (ubikacji). 
W robocie, kej groł f czi karty niy ros 
doł komuś wygrać, jeno (tylko) som 

nigdy niy boł do zatku (nie przegry-
wał). Nojwiyncy zawdy ugroł, kej na 
grubie płacili geltak (wypłata). Niy je-
dyn u niego zostawioł poł geltagu a kej 
ftoś groł na pomp (na kredyt) a niy 
umioł łoddać mamony (pieniędzy) 
to potym musioł to łodrobić u niego. 
I tak nojczynści Jyndruś se leżoł na 
fynsterbrecie (parapecie) a  chopy za 
niego pucowali zol (posadzkę) i inksze 
rzecy f tym badyhałzie. Mamona, kero 
ugroł f karty to szporowoł (oszczę-
dzał). Kupiołse koło (rower) potym 
moplik (motorower) a po jakimś casie 
autocek i tak mu gryfnie sie w życiu 
powodzioło, co niy jedyn mu zowiścił 
(zazdrościł). Jak to godajom karta 
lubi dym, to w jego pszipatku bolo tak 
samo, ino co łona lubiała jesce cosik 
inkszego, bo Jyndruś coros czynści f 
szynku (w piwiarni) pszesiadywoł  i f 
achtlik (rodzaj kieliszka) zaglondoł . 
Zrobioł sie s niego tintała (pijak) a do 
dom psziłazioł nażgany (pijany). Jego 
babie (żonie) sie to niy podobało 
nojpszot labiydziła (narzekała) po-
tym zacony sie haje (kłótnie) i larma 
(hałasy, krzyki) besto (dlatego) asz 
dwa, abo czi razy f tydniu policmajstry 
(policjanci) musieli pszijyżdżać i go 
łopamiyntać. Jego baba niy poradzioła 

tego szczimać i po jakimś casie dała 
do sondu sprawa ło szjdonk (rozwód). 
Dzieckof niy mieli to i szajdonk dostali 
na drugi sprawie, gorzi boło s podzia-
łym majontku. Tfało (trwało) to czi 
lata bo łonacyli (sądzili) się ło kożdo 
pierdoła (drobnostka) a zapomnieli 
ło ałtocku. S nim boły nojwiynksze 
korowady (problemy) bo kożdy go 
chcioł i f końcu sont kozoł go Jędru-
siowi sprzedać i podzielić piniondze 
po połowie i tak zostoł podzielony 
jich dobytek (majątek). Ałtocek, kery 
boł blank (całkiem) nowy i boł wert 
(warty) kilkadziesiont tysiyncy złotkof 
spszedoł za sto złotkof, ino besto, 
coby sfoji babie zrobić na złoś. Kej sie 
ludzie ło tym dowiedzieli co łon zro-
bioł zacli godać: „gorol bydzie zawdy 
(zawsze) gorolym” a Wy co myślicie 
ło tym ? Bo jo myśla niy ważne fto kim 
jes, ino jakim jest czowiekym.

MIROSŁAW SEGET

GODOMY PO ŚLONSKU

MIGLANC

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

Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce" z "Głosu 
Miasta" z dnia 13.04.2017 r. :
1. Witold Dudka - oś. Tuwim 
2. Renata Prysok - Centrum
3. Janusz Wala - Michałkowice
Zdjęcie przedstawiało widok na budowaną 
nową ulicę PCK w kierunku do dawnej ulicy 
Komuny Paryskiej i nie istniejącej jeszcze ul. 
Obwodowej.

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
08.06.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

ZBLIŻA SIĘ II EDYCJA FESTIWALU 
RADOŚCI

TELEFON Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM ORAZ APLIKACJA 
Z APP STORE LUB ANDROIDOWEGO SKLEPU PLAY WYSTARCZY 
BY MÓC UŻYWAĆ KODÓW, KTÓRE BĘDZIEMY GENEROWAĆ 
DLA PAŃSTWA. ZAWARTE W NICH BĘDĄ DANE TELEADRESOWE 
SIEMIANOWICKICH INSTYTUCJI.
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URZĄD MIASTA 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
GODZINY URZĘDOWANIA, 
PRZYDATNE INFORMACJE, 
DANE TELEADRESOWE

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO: 
WSZELKIE INFORMACJE MOGĄCE 
POMÓC W NAGŁYCH WYPADKACH, 
PROGNOZA POGODY, 
ALERTY ZAGROŻENIOWE

ADRESY ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM 
I BEZPIECZEŃSTWEM

SIEMIANOWICKIE CENTRUM 
KULTURY.  REPERTUAR IMPREZ 
KULTURALNYCH, OBIEKTY SCK, 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU BILETU.

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz 
Wydział Edukacji zapraszają na II Festiwal Radości, który w tym 
roku przebiegać będzie pod hasłem: W krainie dźwięków.

Już 17 maja o godzinie 10.00 w Parku Tradycji na deskach 
scenicznych prezentować będą swoje talenty artystyczne, 
we wspólnych występach, przedszkolaki oraz uczniowie klas 
pierwszych. Dodatkową atrakcją będą występy przygotowane 
przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Organizatorami Festiwalu są nauczyciele przedszkoli, nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej, metodycy, SCK oraz Wydział Edukacji.  
Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta. 

MONIKA GAWROŃSKA
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 4 maja brałem udział wspólnie z Bracią 
Hutniczą i Strażacką w uroczystym odsło-
nięciu repliki figury św. Floriana przy Placu 
Skargi oraz w Parku Tradycji gdzie umiejsco-
wiliśmy oryginał pochodzący z byłej Huty 
Jedność. To już drugi raz odkąd nasi Hutnicy 
i Strażacy mogą obchodzić swoje święto 
w sposób tak wyjątkowy, uroczysty i godny. 
Cieszę się, że mogłem się przyczynić do 
tego, że nasze środowisko hutnicze znowu 
się integruje. Było dla mnie prawdziwym 
zaszczytem gdy przed oficjalnym poświę-
ceniem przez księdza dziekana Krystiana 
Bujaka, mogłem odsłonić figurę patrona 
wraz z naszym honorowym gościem, pa-
nem dyrektorem Augustynem Pilszakiem. 
Składam z tego miejsca podziękowania za 
wspólne świętowanie oraz pozdrowienia dla 
tych, którzy nie mogli przybyć. Obiecuję, 
że przyszłoroczne obchody będą jeszcze 
bardziej znamienite. 

Uroczystości przy okazji święta św. Flo-
riana rozpoczęły cykl wielu wydarzeń jakie 

zaplanowaliśmy  na najbliższe 12 miesięcy, 
by uczcić 85-lecie nadania Siemianowicom 
Śląskim praw miejskich. Wśród tych wyda-
rzeń znajdą się m.in. imprezy kulturalne, 
artystyczne czy też premierowe wydania 
książek, albumów i pamiątek o tematyce 
poświęconej naszemu kochanemu miastu. 
Mam nadzieję, że przygotowywane przez 
nas propozycje spodobają się nie tylko star-
szym ale i młodym. Zależy mi, by młodzież 
zakochała się w Siemianowicach dzisiejszych 
ale też, by zaciekawiła się barwną historią 
naszego miasta.

Obok rewitalizacji parków, skwerów, dróg, 
które remontujemy od pierwszych dni mojej 
prezydentury, obiecałem Państwu rozprawić 
się z problemem mieszkaniowym w naszym 
mieście. Na pierwszy rzut, rozpoczęliśmy od 
remontu pustostanów. Z 200 mieszkań udało 
nam się już przekazać prawie połowę nowym 
lokatorom. Do końca br. będzie to już łącznie 
ponad 120 lokali. Dzięki temu wiele młodych 
rodzin może rozpocząć życie na swoim. In-

nym działaniem służącym rozwiązaniu pro-
blemu mieszkalnego w naszym mieście jest 
budowa zupełnie nowych lokali komunalnych. 
Taki właśnie projekt zainicjowałem kilka dni 
temu i chcę go przedstawić Radzie Miasta. 
Zakłada on w pierwszym etapie budowę po-
nad 130 mieszkań komunalnych w nowocze-
snych budynkach na nowym osiedlu, które 
powstanie na terenie dzielnicy Bańgów. Już 
w przyszłym roku będziemy chcieli ubiegać 
się o dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych. Dzięki czemu w 2019 roku będziemy 
mogli wbić w ziemię pierwszy szpadel. 

W sobotę, 20 maja br w godzinach 10.00-
17.00 zapraszam Państwa do odwiedzenia 
hali KS Michał gdzie odbędą się, już po raz 
drugi, Siemianowickie Targi Firm Potrzebuję 
– Oferuję 2017. Prawie 100 firm z Siemia-
nowic Śląskich będzie miało okazję przed-
stawić swoją ofertę handlowo-usługową. 
Po raz kolejny przedsiębiorcy będą mieli też 
okazję, by poznać się między sobą, zacieśnić 
współpracę oraz zareklamować się przed 

mieszkańcami. Wstęp wolnybezpłatny dla 
wszystkich. 

Niemal cały maj to okres, w którym za-
kwalifikowane do Budżetu Obywatelskie-
go 2018 wnioski będą promowane pośród 
mieszkańców. To czas na zapoznanie się 
z wszystkimi projektami i możliwość zna-
lezienia swojego faworyta, którego poprze-
cie Państwo w finalnym głosowaniu. Finał 
głosowania w BO 2018 przypadnie na Dni 
Miasta, na które zapraszam już teraz. 

  RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Z RATUSZA

ROZWIJAMY INFRASTRUKTURĘ
MIESZKANIOWĄ

Po dwóch dekadach rozmów w regionie 
na temat obwodnicy łączącej Siemia-
nowice Śląskie z resztą aglomeracji, 
nadszedł czas na weryfikację wcześniej 
składanych nam obietnic. Pomimo, że 
w wielu punktach okazały się mrzonką, 
nie spuściliśmy głowy, tylko rozpoczę-
liśmy zabiegi o sprawę od nowa. Tym 
razem na innych, bo na partnerskich, 
zasadach. Rezultatem jest nasz po-
wrót do wojewódzkiej gry o środki na 
budowę obwodnicy łączącej nasze 
miasto z katowickim odcinkiem drogi 
średnicowej (DTŚ) oraz czeladzkim 
zjazdem na drogę krajową (DK94). 

  Kilkanaście dni temu doszło do pod-
pisania trójstronnego porozumienia po-
między Marcinem Krupą prezydentem 
Katowic, Rafałem Piechem prezydentem 
Siemianowic Śląskich oraz Zbigniewem 

Szaleńcem burmistrzem Czeladzi. Zakłada 
ono współpracę w zakresie przygotowania 
i zrealizowania projektu budowy obwodnicy 

łączącej dwa miasta Śląska z Zagłębiem, 
którego przyczółkiem jest miasto Cze-
ladź. Strony jednogłośnie wyraziły chęć 

współpracy oraz to, że będą wspólnie 
występować o dofinansowanie inwestycji 
z puli marszałka województwa śląskiego. 
Konkurencja w tym obszarze dofinanso-
wań jest duża, bo każdy włodarz miasta 
w województwie śląskim wie, że w światku 
inwestorów, jednym z kluczowych kryte-
riów lokalizacji danej inwestycji jest bezpo-
średni dostęp do rozwiniętej infrastruktury 
drogowej. Tym razem mamy szansę jednak 
coś ugrać, bo w naszym dream teamie są 
Katowice, czyli miasto znacznie bardziej 
doświadczone w realizacji skompliko-
wanych inwestycji drogowych. Jeśli nie 
zmienią się odgórne przepisy dotyczą-
ce rozdziału środków unijnych w naszym 
województwie, to w perspektywie 5-7 lat, 
będziemy mogli wyruszać w dalsze trasy 
korzystając z własnego węzła szybkiej 
komunikacji samochodowej.   

PIOTR KOCHANEK

OBWODNICA W SIEMIANOWICACH 
– WRACAMY DO GRY

GOSPODARKA
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Otwierasz własną firmę i szukasz lokalu lub 
chcesz zmienić dotychczasową lokalizację. 
Nic trudnego. Wystarczy sprawdzić jakimi lo-
kalami gospodarczymi dysponuje Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie. 

 - Łącznie mamy ponad 50 pomieszczeń na te-
renie całego miasta, choć większość zlokalizowana 
jest w okolicach Centrum. Do zaoferowania mamy 
lokale zaczynające się już od kilkunastu metrów 
kwadratowych, a największe są ponad stu metrowe. 
Warto więc przyjrzeć się temu co mamy na naszym 

stanie, przed poszukiwaniem miejsca dla własnej 
firmy na rynku komercyjnym – mówi Aneta Morel, 
Naczelnik Wydziału Lokalowego.

Potencjalnych dzierżawców powinny tez za-
interesować ceny wynajmu, które zaczynają się 
od 5,9 zł za m2. Osoby, które chcą poznać bazę 
lokali gospodarczych oraz uzyskać dodatkowe 
informacje proszone są o kontakt z Panią Bogu-
miłą Gaweł tel. 32-76054-58, e-mail: b_gawel@
um.siemianowice.pl lub Panią Anetą Morel tel. 32-
760-54-90, e-mail: a_morel@um.siemianowice.pl. 

JAKUB NOWAK

4 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

 Na zlecenie Prezydenta Miasta roz-
począł się szeroko zakrojony program 
podniesienia poziomu jakości obsługi 
Klientów w Urzędzie Miasta. Nie ma w nim 
miejsca ani na PR-owe mizdrzenie się do 
mieszkańców poprzez tabliczki w stylu 
„Dla nas najważniejszy jesteś Ty” ani na 
słodkie pytanie o opinię, której potem nikt 
nie czyta. Urząd ma być przyjazną firmą, 
w której Prezesem weryfikującym jakość 
usług jest każdy mieszkaniec odwiedza-
jący magistrat. 

Jak każdy program wprowadzający 
zmiany, tak i ten rozpoczyna się od dia-
gnozy aktualnego stanu. W dniach od 2 
do 29 maja każdy Klient odwiedzający 
urząd miasta może wypełnić anonimową 
ankietę, w której określi poziom zadowo-
lenia z obsługi, uzyskania informacji oraz 
wystawi ogólną ocenę jednostce, którą 
odwiedził. Kolejny etap diagnozy będzie 
należał już do ankieterów. 

- Ponieważ zależy nam na dużej ilości 
opinii, naszą diagnozę planujemy oprzeć 
o ankietowanie spontaniczne oraz wspie-
rane przez ankieterów. Mamy świado-
mość, że nasi Klienci są często zabiegani 

i mogą sami od siebie nie znaleźć czasu, by 
odpowiedzieć na te kilka pytań. Liczymy na 
to, że szczere odpowiedzi mieszkańców 
pozwolą  nam szybko znaleźć miejsca 
i sytuacje, w których potrzeba dokonać 
zmian – komentuje Adam Skowronek 
Sekretarz Miasta odpowiedzialny za re-
alizację projektu. Etap diagnozy uzupeł-
nia program szkoleń z Obsługi Klienta 
oraz znajomości struktury organizacyj-
nej Urzędu pod kątem rozwiązywania 
konkretnych problemów mieszkańców.  
Całość projektu zakończy się we-
wnętrznym egzaminem, który bę-
dzie obowiązkowo przechodził każdy 
urzędnik z końcem kalendarzowego 
roku. - Chciałbym, by każdy mieszka-
niec odwiedzający jakąkolwiek komórkę 
w Urzędzie wychodził z niej z przekona-
niem, że pracują tutaj ludzie przyjaźni, 
zaangażowani i profesjonalni. Już dzisiaj 
w wielu sytuacjach tak jest, ale zawsze 
można coś poprawić dla dobra miesz-
kańca i czystej ludzkiej satysfakcji wyni-
kającej z profesjonalnie wykonanej pracy 
– puentuje Rafał Piech, Prezydent Miasta.

PIOTR KOCHANEK

GOSPODARKA

GOSPODARKA

SZUKASZ LOKALU DLA
SWOJEGO BIZNESU?
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ZA WKŁAD W LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ
Do 23 maja jest czas na zgłaszanie swoich propozycji do Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

 Idea pierwszej kadencji prezydenta Siemianowic Śl. Rafała Piecha jest przejrzysta i klarowna: 
ułatwianie życia rodzimym przedsiębiorcom, zacieśnienie współpracy między nimi, jak i z admini-
stracją samorządową i samymi mieszkańcami. Przez ostatnie parę lat byliśmy świadkami co najmniej 
kilki inicjatyw idealnie wpisujących się w ten trend, jak chociażby Śniadania z Przedsiębiorcami, czy 
powołanie do życia i systematyczne obradowanie Rady Gospodarczej przy prezydencie. 

- Mam nadzieję, że dobro naszego miasta leży na sercu samych urzędników, przedsiębior-
ców i oczywiście mieszkańców. Jest naprawdę sporo możliwych przestrzeni do współpracy 
tych środowisk – uważa Rafał Piech. By zidentyfikować i uhonorować tych, którzy nad jak 
najlepszą formą tych wzajemnych relacji wytężenie pracują, pierwszy raz w historii miasta 
utworzono Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

- Nagrodą, jest organizowana w celu uhonorowania przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Siemianowice Śląskie, którzy wnoszą znaczący 
wkład we wspieranie lokalnej społeczności. Swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju 
lokalnego rynku oraz promocji miasta poza jego granicami. Sprzyja ona także promocji, 
prezentacji i upowszechnianiu godnych naśladowania wzorców – tłumaczy Jakub Nowak, 
kierownik Biura Obsługi Inwestora w siemianowickim Urzędzie Miasta. 

Plebiscyt podzielono na cztery kategorię: „Pracodawca Roku” oraz „Przedsiębiorca 
Społecznie Zaangażowany” – w obu przypadkach decydujące jest zdanie mieszkańców 
przedstawione w głosowaniu internetowym;  „Nowatorskie rozwiązania” i „Firma Roku” 
-- przyznaje kapituła Nagrody, w skład której weszli między innymi sami reprezentanci 
siemianowickich przedsiębiorców oraz przedstawiciele Rady Miasta. 

Ostateczny termin nadsyłania swoich propozycji mija 23 maja. Można to zrobić dwojako: 
wysłać wypełniony formularz na adres email: investor@um.siemianowice.pl  lub złożyć 
osobiście w kancelarii Urzędu Miasta. 

– Serdecznie zachęcam wszystkich do głosowania. Musimy się uczyć nie tylko razem 
współpracować dla dobra miasta, ale też potrafić doceniać się wzajemnie i nagradzać za 
podjęty trud – przekonuje prezydent Siemianowic Śl. 

Organizatorzy zastrzegli w regulaminie, że ogłoszenie wyników nastąpi do 22 czerwca 2017 r. 
MICHAŁ TABAKA

PROJEKT 
PRZYJAZNY URZĘDAS 

Z RATUSZA

Lokal 
w budynku 
przy ul. Fojkisa 
8 jest dostępny 
"od ręki" 
dla chcących 
prowadzić
działalność 
gospodarczą.

Siemianowicki MMJ od 15 lat łączy działalność zawodową ze społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu.



27 milionów złotych, to kwota, na którą pod ko-
niec lutego br. wynosiło łączne zadłużenie lokali 
komunalnych w Siemianowicach Śląskich. Gdyby 
tylko i wyłącznie te pieniądze przeznaczyć na 
remonty bieżące, modernizacje czy unowocze-
śnienia - bylibyśmy miastem wiodącym w skali 
regionu, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tkanki 
mieszkaniowej.  

 Jedną z opcji mobilizujących mieszkańców, którzy 
nonszalancko podchodzą do kwestii - przypomnijmy - 
obowiązkowych opłat czynszowych jest eksmisja do lo-
kali socjalnych. Na 
podstawie art. 50 
Kodeksu Postępo-
wania Administra-
cyjnego Wydział 
Gospodarki Loka-
lowej Urzędu Mia-
sta Siemianowice 
Śląskie od dłuższego czasu wzywa osoby uchylające 
się od regulowania zaległości czynszowych by wspólnie  
ustalić sposób spłaty zadłużenia. Powiedzmy sobie 
uczciwie - sposobów jest kilka i każdy może znaleźć 
taki, który odpowiada mu najbardziej. 

- Proponujemy mieszkańcom możliwość odpracowania 
zaległości czynszowych, rozłożenie ich na raty w taki spo-
sób, że jest realna możliwość ich regularnego spłacania - 
mówi Aleksandra Paczuła z Wydziału Gospodarki Lokalowej. 
- Ponadto funkcjonuje tzw. Bank Zamiany Mieszkań, który 
umożliwia zoptymalizowanie swoich możliwości w stosunku 
do kwoty długu - dodaje.

Dzięki m.in. ugodom miasto porozumiało się od stycz-
nia br. z 60 dłużnikami, dzięki którym do kasy wpłynie pół 
miliona złotych.

Są jednak tacy, którzy dosyć swobodnie podchodzą do 
regulacji swojego zadłużenia,  które na koniec lutego br. 
wynosiło ponad 27 milionów złotych. Są to środki, dzięki 
którym moglibyśmy swobodnie wyremontować całą ist-
niejącą substancję mieszkaniową. 

- W rozmowach z mieszkańcami wielokrotnie spotykam 
się z zarzutami, że mieszkania są w kiepskim stanie. Zawilgo-
cone czy zagrzybione, a z drugiej strony średnie zadłużenie 
mieszkań wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych, zaś budynków 

sięga nawet kilkuset tysięcy 
złotych - mówi Rafał Piech, 
prezydent miasta. - Pomimo 
to staramy się na bieżąco 
remontować klatki schodo-
we, instalacje elektryczne 
- dodaje.

Najsmutniejsze jest to, że 
nie zawsze jest to szanowane. Bardzo często zdarzają się 
przypadki dewastacji odremontowanych miejsc.

M.in. dlatego pod koniec tego roku planowane są pierwsze 
eksmisje do lokali socjalnych tych mieszkańców, którzy 
mogą spłacać swoje zobowiązania, a tego nie czynią.

- Obecnie w zasobach Gminy Siemianowice Śląskie znaj-
dują się lokale przy ulicy Kołłątaja (os. Nowy Świat) prze-
znaczone dla osób z wyrokiem eksmisyjnym z zasądzonym 
prawem do lokalu socjalnego - mówi Aleksandra Paczuła.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego 
gmina ma możliwość eksmisji do lokalu socjalnego, który 

to jest lokalem nadającym się do zamieszkania ze względu 
na wyposażenie i stan techniczny i którego powierzchnia 
mieszkalna nie może być mniejsza aniżeli 10 metrów kwa-
dratowych (na 1 osobę samotnie mieszkającą) i 5 metrów 
kwadratowych dla rodzin (na każdego członka rodziny)

Jedną z ostatnich - podkreślmy: jednorazowych - "desek 
ratunku" jest podjęta przez Radę Miasta uchwała, która umoż-
liwia częściowe (w wysokości 40 proc.) umorzenie zadłużenia 
w przypadku spłaty przez dłużnika pozostałych 60 proc.  Infor-
macje o tych formach pomocy zostały wywieszone na klatkach 
schodowych budynków zasobów gminy.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

5www.siemianowice.pl
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 Kalendarzowa wiosna już trwa, pogoda coraz cieplej-
sza, więc i pora na sadzenia w ogrodach odpowiednia. 
Zapraszamy mieszkańców do wspólnego uprawiania 
roślin w specjalnie zamówionych grządkach na pod-
wyższeniu, które pozwalają uprawiać warzywa i owoce 
osobom starszym oraz niepełnosprawnym. 

Ogród otwarty jest dla każdego mieszkańca, który chciał-
by z tego zakątka naszego miasta skorzystać. 

Osoby, które chciałyby przyłączyć się do użytkowania 
ogrodu (np. otrzymać klucze do budki z narzędziami) 
proszone są o kontakt z Weroniką Liszką z Urzędu Miasta 
w Siemianowicach Śląskich pod nr tel. 32-760-54-89 
lub z Danutą Czechowską 609-617-914, przedstawi-
cielką wspólnoty ogrodowej. Przypominamy, ze ogród 
wyposażony jest w pełną infrastrukturę pozwalającą 
na uprawę roślin. 

Narzędzia zapewniło miasto oraz firma Milimex S.A., 
a siemianowickie wodociągi Aqua Sprint zadbały o bieżącą 

wodę. Na chętnych czekają również nasiona. Zaprasza-
my serdecznie.

JAKUB NOWAK

ZAPRASZAMY DO OGRODU 
SPOŁECZNEGO NA WĘZŁOWCU

KILKADZIESIĄT EKSMISJI W TYM ROKU
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SPRAWY SPOŁECZNE

149 tysięcy złotych - tyle wynosi rekordowe 
zadłużenie jednego z siemianowickich mieszkań 
komunalnych. W takich przypadkach trudno 
bezczynnie stać i biernie się przyglądać.

Zadłużenia czynszowe w mieszkaniach komunalnych  
w 2016 r wyniosło ponad 27 milionów złotych. Jest to 
1529 zadłużonych najemców. Jak wyglądałyby kamie-
nice gdyby tę kwotę przeznaczyć na remonty?

Mieszkańcy dzielnicy Centrum, Laury i Hugo przez wiele 
lat czekali, żeby mieć swój kawałek przestrzeni do wspól-
nej zabawy z najmłodszymi oraz by usiąść, odpocząć i po 
prostu sobie poklachać. Zapewne dlatego na zeszłoroczne 
otwarcie Parku Hutnik przyszło kilkaset osób, pomimo że 
był to środek tygodnia. Po kilku miesiącach znaleźli się tacy, 
których zadbane parki i darmowe poidełka z pitną wodą, 
kłują w oczy. Kilka tygodni temu dzięki Państwa interwencji 
miejskie służby porządkowe rozpoczęły poszukiwania 
sprawców tego aktu wandalizmu. Zwracamy się do Państwa 
z apelem i prośbą o natychmiastowe powiadamianie Straży 
Miejskiej o wszelkich zachowaniach, w których dochodzi do 
dewastacji naszego wspólnego siemianowickiego mienia. 
Piękne parki, skwery, ławki, kwietniki, przystanki, lampy, ta-
blice informacyjne. To wszystko jest naszym majątkiem, na 
który zrzucamy się przez płacone podatki. Nie pozwalajmy 
sobie na ciche przyzwolenie. 

PRACOWNICY URZĘDU MIASTA
- MIESZKAŃCY SIEMIANOWIC ŚL.

WANDALIZM 
W PARKU HUTNIK



 Od połowy kwietnia w sie-
mianowickim Urzędzie Miej-
skim (przy ul. Jana Pawła II 
oraz Michałkowickiej 105) 
są dostępne dwa przenośne, 
automatyczne defibrylatory 

- Te urządzenia ratujące 
życie zostały zakupione ze 
środków własnych urzędu 
- mówi Michał Gąsiorow-
ski z Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego siemianowic-
kiego magistratu. - Do ich 
obsługi przeszkoliliśmy 21 
osób - dodaje.

- To nie jest trudne, urzą-
dzenie samo mówi - krok 
po kroku - co należy robić. 
Naszym zadaniem jest tylko 
przezwyciężenie ewentual-

nego oporu przed jego uży-
ciem - mówi Sabina Marona 
z Wydziału Organizacji i Za-
rządzania.

Defibrylatory są w ciągłej 
gotowości do akcji wobec osób 
u których nastąpiła nagłe za-
trzymanie akcji serca bądź 
jego nieprawidłowa praca. 

Jak mówi Tomasz Mazur 
z krakowskiej firmy zaopa-
trującej urząd w defibrylatory, 
zanim pojawi się profesjonal-
na pomoc, ich użycie zwięk-
sza szanse przeżycia do 75%.

... I obyśmy nigdy nie mu-
sieli tego sprawdzać.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

DEFIBRYLATORY 
W URZĘDZIE MIASTA

KUPA MIN NA TWOJEJ DRODZE

20 maja 2017 /sobota/ X METROPOLITALNE  ŚWIĘTO  RODZINY

RODZINA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI

6 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie
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10.00 - Debata o Rodzinie z udziałem Tomasza Terlikow-
skiego publicysty,dziennikarza, filozofa w  SCK „Zameczek” 
Siemianowice Śląskie ul. Oświęcimska 1                                                                                                                           

14.00 - Msza święta koncelebrowana w intencji siemiano-
wickich Rodzin w kościele pw.św. Michała Archanioła w Mi-
chałkowicach. Po mszy świętej przejście do Parku Tradycji.

       
15.30 – 20.00 - ŚLĄSKIE RODZINNE MUZYKOWANIE
impreza plenerowa przy SCK Park Tradycji ul.E. Orzeszkowej 

12 w części artystycznej wystąpi znany śląski tenor Sylwester 
Targosz – Szalonek, a także chór Związku Górnośląskiego 
Koło Michałkowice, zespół Wesoła Jesień, zespoły taneczne 
i sekcje artystyczne Siemianowickiego Centrum Kultury 
oraz  MDK Jordan.

    
dodatkowe atrakcje wokół Parku Tradycji: 
– gra terenowa w Parku Górnik dla dzieci, młodzieży,rodzin
- gry i zabawy zręcznościowe, malowanie twarzy,konkursy 

z nagrodami 
- pokaz wspinaczki industrialnej,wspinaczka dla dzieci
- stoiska z gastronomią.

Tradycyjnie,jak nakazuje śląska gościnność będzie poczę-
stunek żurem i kołoczem.

Rodzina to wielka wartość,świętujmy zatem licznie. Za-
praszamy całe rodziny,rodziców, dzieci,dziadków,świętujmy 
razem i cieszmy się swoją obecnością, niech ta impreza 
łączy pokolenia.

      Zachęcamy także do udziału w konkursie literacko – 
plastycznym,regulamin można znaleźć na stronie Urzędu 
Miasta http://www.siemianowice.pl/ Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody! 

DANUTA SOBCZYK

 Nie bez przyczyny o tym wspominamy. 
"Kupa min na twojej drodze" - to akcja informa-
cyjna prowadzona przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej UM w Siemianowicach Śl. Ma 
ona uświadomić mieszkańcom, że pies to nie 
tylko miła, pluszowa przytulanka - to również 
ZASZCZYTNY obowiązek posprzątania po nim. 

Jakoś tak się dziwnie utarło, że wiele osób, 
które wyprowadzają swoich czworonożnych 
przyjaciół, w momencie gdy ten załatwia swą 
potrzebę fizjologiczną - nagle szukają czegoś 
bardzo ciekawego np. w komórce. Po wszystkim 
- jak gdyby nigdy nic - oddalają się z miejsca 
"przestępstwa". Tymczasem owo "jak gdyby 
nigdy nic" to nie tylko śmierdzące, nieprzyjem-
ne coś. To również siedlisko groźnych chorób.

- Na razie stawiamy na prewencję. Rozda-
jemy ulotki, informujemy o konsekwencjach 
- mówi Angelika Wojciechowska, Komen-
dant Strazy Miejskiej w Siemianowicach. - 
Niebawem jednak będziemy konsekwentnie 
korzystać z narzędzi jakie posiadamy. Kara za 
pozostawienie nieczystości po swoim zwie-
rzaku może sięgać nawet 500 zł - dodaje.

- Wielokrotnie zdarzało się, że idąc wie-
czorem musiałam uprawiać slalom pomiędzy 
parującymi jeszcze niespodziankami - mówi 
Małgorzata z Michałkowic. - Bywało, że dopiero 
podniesiony głos i groźba wezwania policji czy 
straży miejskiej powodowała, że ktoś sprzątał 
po swoim psie - dodaje.

Cóż, w trosce - nie tylko - o dobre samo-
poczucie ale i o zawartość portfela - przy-
glądajmy się uważniej temu, co nasi ulubieńcy 
pozostawiają po sobie.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Toksokaroza, toksoplazmoza, lablioza czy jersioniza - to tylko niektóre z chorób 
jakie wywołują drobnoustroje występujące w psich odchodach.

SPRAWY SPOŁECZNEZ RATUSZA

Tomasz Mazur oswaja urzędników z defibrylatorami.

Tego typu imprezy, to doskonała okazja 
do zacieśniania więzi rodzinnych.





Moja metryczka: Tadeusz, 33 lata 
- dziennikarz

Staż jako mieszkańca: 5 miesięcy
Mieszkałem wcześniej w: Ka-

towicach, Krakowie, Wrocławiu, 
Warszawie

Cztery kąty w: póki co w wynaj-
mowanym mieszkaniu

Powód przeprowadzki: z miłości 
do ukochanej

Pierwsze wrażenie: Bytków su-
per. Zielony i czysty. Centrum przy 
pierwszym kontakcie nie powaliło. 
Z czasem odkryłem Ratusz, ko-
ścioły, zabytkowe kamienice, Willę 
Fitznera i parki miejskie. Wędrówki 
po tym mieście są klimatyczne i w 
fajny sposób uspokajają.  

Atuty Siemianowic: Mieszka się 
o wiele spokojniej niż w dużych 
miastach. Życie jest tańsze. Moż-

ne wiele spraw załatwić pieszo. Dzielnice są blisko siebie a jeśli ktoś pracuje np. 
w Katowicach tak jak ja, to dojeżdża do nich szybciej niż południowcy z Katowic. 

Najfajniejsza rzecz jaka przytrafiła się w powiązaniu z Siemianowicami: Slogan 
miasta. Patronuje też mojemu związkowi, bo przyjechałem tutaj do dziewczyny 
na weekend, a za dwa miesiące oddam jej swoje serce na całe życie. 
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Moja metryczka: Agnieszka i Krzysztof, rodzice 
Mateusza i Emilka, 38/39 lat, księgowa/informatyk

Staż jako mieszkańców: 14 lat
Mieszkali wcześniej w: Bytomiu i Dąbrowie Górniczej
Cztery kąty w: wpierw wynajem a teraz własne 

mieszkanie w nowym budownictwie
Powód przeprowadzki: poszukiwanie mieszkania 

w Katowicach
Pierwsze wrażenie: To już było wiele lat temu, ale 

wrażenie zrobiła zieleń i parki. Pamiętamy swoje 
pierwsze powroty z pracy z przystanku autobuso-
wego do domu. Miało się wtedy wrażenie że całe 
miasto to jeden wielki park przedzielony drogami. 
Takiego klimatu nie ma ani w centrum Bytomia ani 
w Dąbrowie Górniczej

Atuty Siemianowic: Komunikacyjnie blisko Katowic 
jeśli chodzi o dojazd do pracy. Miejsca zielone. Dużo się 
dzieje w mieście. Siemianowice to w sumie miasto ale 
z drugiej strony nie duże w porównaniu np. do Bytomia. 
Dzięki czemu tu jest przytulnie. Urzędy są przyjaźniejsze 
i działają znacznie sprawniej niż w dużych miastach. 

Inspirujące jest to, że w Siemianowicach ludzie tak bardzo identyfikują się z ziemią, z której pochodzą. Tym 
wielopokoleniowym klimatem jest przesiąknięte całe miasto. Fajnie jest się w to wpisywać swoją obecnością.  

Najfajniejsza rzecz jaka przytrafiła się w powiązaniu z Siemianowicami:  Ludzie, z którymi 
stworzyliśmy tutaj relacje.

PYTAŁ: PIOTR KOCHANEK

MIASTO NA WEEKEND I NA CAŁE ŻYCIE

WOLNOĆ TOMKU W NOWYM DOMKU
GOSPODARKA

Tak jak rzadko który mieszkaniec Krakowa cieszy się codziennie z Rynku miejskiego, Sukiennic i Wawelu, tak też niektórzy rdzenni mieszkańcy Siemianowic rzadko 
pamiętają o atutach swojego miasta. Przypominają im o nich dopiero przyjezdni, którzy nierzadko są Siemcami zachwyceni. Zaproszeni do rozmowy na temat miasta 
w formie zabawy pt.: „Dokończ zdanie…”, odpowiadają w inspirujący i zabawny sposób. 

 W efekcie nowe pokolenia się osiedlają a nasze miasto zyskuje 
w swoje 85-lecie drugą młodość. Statystyki to potwierdzają. 
Ilość wydanych przez biuro budownictwa UM pozwoleń na 
budowę sukcesywnie rośnie. W 2015 wydano zgodę na budowę 
44 budynków mieszkalnych, w 2016 na 62, zaś w pierwszych 
tylko czterech miesiącach tego roku wydano ich już 32. Tym 
samym w mieście w ciągu ostatnich dwóch lat powstało 214 
nowych mieszkań w różnej zabudowie, a na kolejne 134 (w 16 

budynkach) złożono już stosowne wnioski w Biurze Budownictwa 
w tutejszym magistracie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
planujących budowę własnych czterech kątów do częstego 
odwiedzania strony internetowej urzędu miasta oraz kontaktu 
z Biurem Obsługi Inwestora, kontakt: Jakub Nowak, tel. 32 760 53 
58 – komórki w UM, która dysponuje najświeższymi informacjami 
na temat oferowanych przez Miasto działek budowlanych.

PIOTR KOCHANEK

Przyjęta w naszym mieście polityka związana z mieszkalnictwem bazuje na trzech filarach: dobrze znany już 
mieszkańcom program rewitalizacji pustostanów oraz zaniedbanych klatek kamienic; program budowy nowych 
mieszkań komunalnych oraz program infrastrukturalny. To dzięki niemu przekształcane się grunty miejskie pod 
budownictwo mieszkaniowe.

PARK ŁOKIETKA

OSIEDLE PARKOWE

NOWE MICHAŁKOWICE

   ROK Ilość budynków Ilość mieszkań 
  (w tym budownictwo indywidualne)

   2015 44 98
   2016 62 129
   2017 48  166
 (w tym 16 planowanych) (w tym 134 planowane)
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INWESTYCYJNIE - SIĘ DZIEJE W MIEŚCIE!
 Pierwsza połowa tego roku w Sie-

mianowicach Śląskich stoi pod znakiem 
intensywnych prac modernizacyjnych 
i inwestycyjnych. 

W ubiegły poniedziałek (8.05.) nastąpiło 
otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy 
remontu Pływalni Miejskiej. Szacunkowa 
wartość robót w ramach I etapu modernizacji 
"Badenhali" objętych ww. postępowaniem 
wynosi około 1 miliona złotych. Przybliżony 
zakres robót obejmujących remont pływal-
ni to:
l wzmocnienie konstrukcji żelbetowej 

basenu oraz ankrowanie niecki,
l hydroizolacja niecki metodą natrysko-

wą polimocznikiem,
l wykonanie instalacji wentylacji z re-

kuperacją,
l roboty wykończeniowe hali basenu.
- Chcemy również pozyskać środki z fun-

duszy europejskich, które pomogą sfinanso-
wać cały zakres robót - mówi Łukasz Chłoń 
z Wydziału Programów Pomocowych sie-
mianowickiego Urzędu Miasta. - Wniosek 
będziemy wysyłać w tym miesiącu - dodaje.

- Mimo remontu samej pływalni, nadal 
można korzystać z siłowni, sauny, zajęć 
fitness, gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 
i młodzieży oraz rehabilitacji dla dorosłych, 
która odbywa się w sali gimnastycznej - mówi 
Aleksandra Lipka-Firlus, kierownik obiektu.

Niebawem osiem nowych powodów do 
radości będą miały w naszym mieście dzie-

ciaki i ich rodzice. Staraniem Wydziału Go-
spodarki Lokalowej powstaną nowe oraz 
zostaną doposażone istniejące place zabaw. 
M.in.: na ulicach: 
l Bocznej - nowy, już otwarty
l Rzepusa - nowy, już otwarty 
l Emilii Plater - nowy, otwarcie ok 20.05
l Matejki - doposażony, już otwarty

l Chopina - nowy, już otwarty
l ul. Reymonta, M.C. Skłodowskiej 
     - doposażony, otwarty
l Okrężnej - nowy, już otwarty.
W ramach projektu pt.: "Niskoenergetycz-

ne budynki użyteczności publicznej" trwa 
kompleksowy remont segmentu sportowego 
w Zespole Szkół Sportowych. W tym przy-
padku w grę wchodzi również zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja 
basenu w zakresie zmiany istniejcego systemu 
podgrzewu wody. Ponadto prowadzone są ter-
momodernizacje siemianowickiego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji - Hali "Pszczelnik". 

- Pierwsze prace rozpoczęły się z w połowie 
kwietnia, zaś termin zakończenia całości przewi-
dziany jest na grudzień tego roku - mówi Barbara 
Sosada, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Niebawem widocznych będzie 17 kilo-
metrów nowych ścieżek rowerowych oraz 
8 kilometrów, także nowych, nawierzchni 
wyremontowanych dróg.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

RUSZA BUDOWA MICHAŁKOWICKICH PLANT
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GOSPODARKA

 Jeszcze w tym roku będzie możliwe otwarcie siemianowickiej "badenhali".

 Już za kilka miesięcy Michał-
kowiczanie będą mogli cieszyć 
się własnym Rynkiem lub Plan-
tami, bo obie te nazwy funkcjo-
nują w codziennych rozmowach 
mieszkańców dzielnicy. Finał 
rewitalizacji centrum Michałko-
wic obiecany 3 lata temu przez 
rozpoczynającego wówczas ka-
dencję Prezydenta Miasta, prze-
widziany jest jeszcze na bieżący 
rok. Rewitalizacja obejmie swoim 
zasięgiem teren okalający Zameczek 
oraz całą powierzchnię zielonego 
skweru wzdłuż ulic Oświęcimskiej  
i Orzeszkowej aż do linii drogi przy 
parkingu. Zakres prac przewiduje 
kompleksowe zagospodarowanie 
zieleni, budowę miejsc odpoczynku, 
zabaw rodzinnych, rekreacji oraz 
instalację fontanny chodnikowej. 
Projekt i koncepcja zagospodarowa-
nia była wypadkową wielu spotkań 
roboczych, konsultacji z przedstawi-
cielami dzielnicy oraz Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, którego 
opinia wielokrotnie determinowała 
możliwości w jakich projektanci tego 
zadania mogli się poruszać. 

PIOTR KOCHANEK
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SPRAWY SPOŁECZNE

NAPIĘTY HARMONOGRAM
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 Na kwietniowej sesji Rady Miasta, przedstawiony został 

materiał, ukazujący działalność trzech instytucji, których 
celem jest praca na rzecz seniorów- komisji eksperckiej przy 
prezydencie miasta, Rady Seniorów oraz Siemianowickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ich istnienie, to świadectwo, że w mieście dostrzegane 
są potrzeby seniorów i jest wola reagowania na te, które 
będą się pojawiać.

Odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej, najbardziej sku-
tecznie, tworzyć w Siemianowicach Śląskich sprzyjają-
cy seniorom klimat, pomaga znaleźć komisja ekspercka 
działająca od ubiegłego roku przy prezydencie miasta. Jej 
członkami są specjaliści rekrutujący się m.in. ze środowisk 
naukowych oraz medycznych. Efektem jej pracy było usta-
lenie narzędzi badawczych, a następnie przeprowadzenie 
ankiety na blisko dwutysięcznej grupie siemianowickich 
seniorów. Znalazło się w niej bardzo wiele pytań, na które 
odpowiedzi  mają w miarę wszechstronnie określić potrzeby 
i oczekiwania najstarszych mieszkańców. I tak np. pytano 
o preferencje w spędzaniu wolnego czasu, o częstotliwość 
spotkań z rodziną, o potrzeby wsparcia zdrowotnego, 
ocenę opieki medycznej.

„ Zależało nam na tym- mówi Krzysztof Kratofil z Wydziału 
Polityki Społecznej- aby strategia działań na rzecz seniorów 

w naszym mieście nie była tworzona zza biurka, żeby seniorzy 
mieli przekonanie, iż w tym mieście nic o nich, bez nich”

Tymczasem działa- także od ubiegłego roku- Siemiano-
wicka Rada Seniorów, pełniąca rolę ambasadora najstarszej 
części tutejszych mieszkańców.

„Naszą działalność realizujemy w dwóch płaszczyznach- 
mówi przewodniczący RS Jerzy Namysło- Z jednej strony 
uczestniczymy w tworzeniu planów przedsięwzięć dotyczą-
cych poprawy życia seniorów, z drugiej- budujemy kontakty 
ze środowiskiem najstarszych siemianowiczan. Przedstawi-

ciele Rady Seniorów brali więc m.in. udział w pracach komisji 
eksperckiej, zgłaszali postulaty do strategii miasta do roku 
2030, zgłosili projekty do Budżetu Obywatelskiego, dotyczące 
budowy tężni i dalszej rekultywacji Lasku Bytkowskiego. We 
wszystkich pięciu dzielnicach naszego miasta realizujemy 
spotkania środowiskowe z seniorami, dzięki czemu rów-
nież trafiają do nas sygnały, co do oczekiwań tamtejszych 
mieszkańców. Teraz już kontakt z seniorami ułatwi nam 
własna siedziba, która wkrótce zostanie oddana do użytku 
i w której odbywać się będą dyżury.”

Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, to już in-
stytucja o wieloletniej historii, ciesząca się wśród seniorów 
ogromnym zainteresowaniem. Oferuje zajęcia najbardziej 
przez nich lubiane, takie jak np. gimnastyka w basenie, joga, 
tai-chi, nordic walking, zumba, język angielski, warsztaty 
psychologiczne, czy akademia muzealna. Ofertę wzbogaca 
uzyskany patronat Akademii Muzycznej w Katowicach oraz 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach. 
Wartością, którą poza wszystkim oferuje Uniwersytet swoim 
słuchaczom, wartością największą, – jak zawsze podkre-
ślała prezes Renata Jaroń-Guzy- jest ciepło wzajemnych 
kontaktów, bliskość drugiego człowieka, możliwość dyskusji 
na interesujące tematy. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Tak jak w naszym mieście, tak w pozosta-
łych 40 gminach samorządowcy mocno 
zakasali rękawy. Trudno się dziwić: me-
tropolitalny kalendarz nie przewiduje 
opóźnień. Nikt też nie chce dać nawet 
cienia pretekstu do przekładania długo 
oczekiwanej konsolidacji

 Podpis prezydenta RP Andrzeja Dudy 
pod ustawą metropolitalną dla naszego 
regionu to był tylko pierwszy krok. Waż-
ny, ale nie jedyny.  Przyjęte wcześniej 
rozporządzenia wskazały Katowice, jako 
miasto, które przygotuje wniosek o po-
wołanie metropolii śląskiej (nazwa jeszcze 
nie jest uzgodniona). Ten trafi do Rady 
Ministrów, potem rzeczy potoczyć powinny 
się automatyczne.  We wniosku znajdą 
się m.in. wyniki konsultacji społecznych 
w poszczególnych gminach, jak też opinie 
w tej sprawie tamtejszych organów władzy 
uchwałodawczej (w przypadku Siemiano-
wic Śl. to Rada Miasta). Czasu jest bardzo 
mało, trzeba zdążyć przed wakacjami. Dla-
tego prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, 
ale też członkowie rad miast i gmin musieli 
szybko działać. Tak jak w Siemianowicach 
Śl., gdzie bardzo sprawnie i efektywnie 

wykonano niezbędne wytyczne. - Taka 
wspólna, dobrze rozumiana aktywność jest 
tylko dowodem, że wszyscy oczekujemy 
metropolii. To szansa tak dla regionu, jak 
i poszczególnych miast w tym Siemianowic 
Śląskich – uważa Rafał Piech, prezydent 
Siemianowic Śl. Mimo tej aktywności do 

zrobienia – z punktu widzenia całej metro-
polii – jest jeszcze sporo. Na pierwszy ogień 
idzie nazwa i związane z nią kontrowersje 
oraz animozje. Potem desygnowanie osób 
do zarządzania nowym tworem. Wedle 
podpisanej ustawy władze metropolii to 
zgromadzenie i zarząd. Pierwsze składa się 

z jednego przedstawiciela z każdej gminy. 
Mogą nim być prezydenci, burmistrzowie, 
wójtowie lub osoby przez nich wskazane. 
I to właśnie zgromadzenie, w głosowaniu 
tajnym, wybiera zarząd. Ten w sumie – 
razem z przewodniczącym – ma liczyć 
5 osób. Członkostwa w zarządzie nie można 
jednak łączyć z funkcją prezydenta, burmi-
strza, wójta; członkostwem w organie jed-
nostki samorządu terytorialnego; funkcją 
wojewody lub wicewojewody i mandatem 
posła bądź senatora.  Wedle przyjętych 
przez Sejm (9 marca 2017 r.) przepisów me-
tropolia śląska powstanie formalnie 1 lipca 
2017 r., a zacznie działać – 1 stycznia 2018 
r.. Związek metropolitalny (podobnie jak 
gwarantował to poprzedni projekt) będzie 
otrzymywał dochody z budżetu państwa – 5 
proc. udziału w podatku PIT od osób miesz-
kających na obszarze związku, a więc nawet 
250 mln zł rocznie. Będzie także otrzymywał 
składki z budżetów tworzących go gmin. Na 
dzisiaj wydaje się spełnienie wszystkich 
wymogów formalno-administracyjnych 
za raczej pewne. Jak później poradzi sobie 
metropolia? Na odpowiedź na to pytanie 
przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. 

MICHAŁ TABAKA

„NIC O SENIORACH, BEZ SENIORÓW”
SPRAWY SENIORA

Jerzy Namysło przewodniczący Rady Seniorów.

Ustawa Metropolitalna podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
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 Licząca 350 osób wspólnota siemiano-
wickich ewangelików rozpoczęła uroczystości 
związane z obchodami 500-lecia Reformacji. 
Zainaugurował je koncert pieśni pasyjnej 
w wykonaniu znakomitego zespołu wokal-
nego Contento Core pod dyrekcją Marii Pio-
trowskiej-Bogaleckiej. Kolejnym wydarzeniem 
rocznicy był pokaz laserowy. W ponad 100 
obrazach i animacjach laserowych zaprezen-
towana została historia Reformacji, a także 
najważniejsze symbole związane z podstawą 
wiary kościoła ewangelicko-augsburskiego 
oraz  treści związane z powstaniem kościoła 
luterańskiego na świecie i w Polsce  wraz 
z jego rolą w życiu społecznym.

Zapytany o dalsze plany rocznicowe, pro-
boszcz parafii ewangelicko-augsburskiej 
ksiądz Marian Bienioszek powiedział:

„14 maja zaśpiewa w kościele chór Aka-
demii Ekonomicznej z Katowic, a 24 i 25 
czerwca planujemy dni otwarte kościoła. 
Podczas niedzielnego nabożeństwa i po nim, 
będzie można usłyszeć interesującą grupę 
muzyczną Cithara Sanctorum. Zespół sięga 

po utwory średniowieczne i reformacyjne, 
wydobywa je ze starych kancjonałów, ożywia 
i proponuje własne, niekiedy zaskakujące 
interpretacje. Występuje w historycznych 
strojach, sięga po repliki historycznych in-
strumentów, takich jak lira, lira korbowa, 
lutnia renesansowa czy rebec. Myślę, że 
jeszcze jesienią, uda nam się zorganizować 
dalsze uroczystości, chociaż najważniejsze, 
październikowe, będziemy obchodzić  wraz 
ze wspólnotami innych miast w Katowicach”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

  Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Mitręgi, 
Honorowego Obywatela Siemianowic Śląskich, 20 
kwietnia w Parku Tradycji odbyło się, zorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie Bractwo Gwarków oraz 
Urząd Miasta,  uroczyste spotkanie połączone 
z premierą wydawniczą książki poświęconej po-
staci byłego ministra górnictwa i energetyki. Obok 
synów Jana Mitręgi, wzięli w nim udział autorzy 
wspomnień zamieszczonych w wydawnictwie, 
przedstawiciele nauki oraz górniczego stanu i  
michałkowiczanie.  Zebranych powitała zastęp-
ca prezydenta Anna Zasada-Chorab. Kolejne 
wystąpienia przybliżały postać Jana Mitręgi, jako 
człowieka, ale głównie, jako wizjonera, który wniósł 
do polskiego górnictwa nowoczesność, dokonując 
wręcz rewolucyjnych zmian w przemyśle wydo-
bywczym. Oto odpowiedź dlaczego w czasach, 
kiedy wiatry historii zmiatają z cokołów jednych 
bohaterów, by zastąpić ich innymi- czcimy 100 
rocznicę urodzin postaci, której apogeum zawo-
dowej i politycznej aktywności przypadło na okres 
poddany mocnej weryfikacji. 

Dokonania Jana Mitręgi nie mogły być bo-
wiem negatywnie zweryfikowane przez czas. 

Były minister cieszył się ogromnym szacunkiem 
Ślązaków, a przede wszystkim  ludzi związanych 
z przemysłem wydobywczym i w tym środowisku 
nigdy poważania nie stracił. Był całym sercem 
oddany górnikom. Był profesjonalistą, umysłem 
otwartym na nowoczesność, a jednocześnie 
humanistą doceniającym wartość tradycji. Takie 
też było przesłanie uroczystości w Parku Tradycji, 
choć nie zabrakło też nutki goryczy, wynikającej 
z tego, że polska, górnicza potęga, której archi-
tektem był J. Mitręga, teraz przeżywa regres.

EWA ROCH- WYRZYKOWSKA

W 100 ROCZNICĘ URODZIN 
JANA MITRĘGI

SIEMIANOWICCY PROTESTANCI 
OBCHODZĄ 500 LAT REFORMACJI

NIKT NIE WYDRZE NAM JEJ Z SERC…
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„Przez 15 dekad Huta była matką, żywiącą tysiące sie-
mianowickich rodzin. Dzisiaj jej już nie ma, ale nikt nie 
wydrze nam jej z serc” – powiedział prezydent Rafał Piech 
podczas uroczystości odsłonięcia posągu św. Floriana 
na plantach przy kościele św. Antoniego.

 Z okazji Dnia Hutnika oraz Dnia Strażaka, po uroczystej, 
koncelebrowanej  mszy świętej, w kościele św. Antoniego, której 
przewodził ksiądz dziekan Krystian Bujak, licznie zgromadzone 
rodziny hutnicze i strażackie oraz zaproszeni goście, ruszyli na 
miejsce, gdzie stanęła figura patrona obu zawodowych środo-
wisk. A znalazła się tu z woli mieszkańców Siemianowic Śląskich, 
którzy dla upamiętnienia kilku pokoleń hutniczej braci, ich trudu, 
owocującego istotnym rozwojem miasta, przeprowadzili spo-
łeczną akcję. Jej głównym animatorem był Andrzej Suchowski, 
wspierany w szczególny sposób  przez dyrektora „Meritum” 
Stefana Kowalczyka. Byli hutnicy postulowali, aby witająca ich 
niegdyś na terenie Huty figura św. Floriana, stanęła wśród cen-
nych, siemianowickich zabytków  w Parku Tradycji. Wyrazili też 
pragnienie, aby mieli na co dzień możliwość spotkania tak drogiej 
ich sercom  pamiątki – stąd idea postawienia repliki na plantach. 
W uroczystym odsłonięciu posągu, obok prezydenta Rafała Pie-
cha, radnych, przedstawicieli SITG, byłych prezydentów,  wziął 
udział także przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula, który 
w serdecznych słowach zwrócił się do strażaków, wyrażając im 
szacunek za ich wysokie umiejętności i poświęcenie, z jakim strze-
gą bezpieczeństwa siemianowiczan. Szczególnie ciepło zwrócił 

się on do członków Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnie i bardzo 
aktywnie wspierających w ich misji zawodowych strażaków.

Piękne, długo wyczekiwane przez byłych, siemianowickich 
hutników wydarzenie uświetniła bratnia Orkiestra Górnicza pod 
batutą Adama Góreckiego.

Kolejnym aktem obchodów Dnia Hutnika była wieczorna 
uroczystość w Parku Tradycji. Tutaj bowiem, po starannej 
renowacji, stanął posąg patrona hutników-ten sam, który 
przez lata witał ich na terenie Huty, kiedy zdążali do pracy. 
Dzieje figury przybliżyła miejska konserwator zabytków Mał-
gorzata Derus, ubarwiając je anegdotycznymi historyjkami, 
o „wędrówkach” figury, chowanej w czasach PRL podczas 
wizyt oficjalnych. Była to opowieść o wielkim szacunku i czci, 
jakim otaczała swojego patrona hutnicza brać. Osobą, dzięki 
której, wykonana w kamieniu wapiennym  figura św. Floriana 
odzyskała dawny wygląd, na co wskazał prowadzący uroczy-
stość rzecznik prasowy Piotr Kochanek, jest pracownik Urzędu 
Miasta, Patryk Boryczka. Pod okiem miejskiego konserwatora 
zabytków, odnowił on oryginalną figurę oraz wykonał jej replikę, 
za co zebrał zasłużone owacje. 

Odsłonięcia cennej dla siemianowickich hutników pamiątki 
dokonali prezydent miasta Rafał Piech, przewodniczący Rady 
Miasta Adam Cebula, ksiądz dziekan Krystian Bujak oraz 
wieloletni dyrektor Huty Jedność Augustyn Pilszak.

Wydarzenie było przyjęte z ogromną satysfakcją przez licznie 
zgromadzonych przedstawicieli hutniczej rodziny. Zanim udali się 
na wieńczący uroczystości koncert w wykonaniu Beaty Mańkow-
skiej i Jacka Silskiego, a także po nim, długo jeszcze rozmawiali 
o Hucie i o „ich” Florianie. Jego znalezienie się w Parku Tradycji 
stanowi także hołd oddany siemianowickim hutnikom, których 
praca, przez lata była  motorem napędowym rozwoju miasta.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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SIEMIANOWICKIE SZKOŁY ZAPRASZAŁY

MŁODZI DEBATOWALI NA TEMAT METROPOLII

Nastaje taki czas w życiu młodego czło-
wieka kiedy pojawia się pytanie – co dalej? 
Jaką przyszłą drogę edukacyjną i zawodo-
wą wybrać? Liceum, technikum a może 
branżówka? Próbą pomocy odpowiedzi 
na te pytania były dni otwarte w siemia-
nowickich szkołach ponadgimnazjalnych.

 Tegoroczna edycja dni otwartych zo-
stała zainaugurowana przez Zespół Szkól 
Ponadgimnazjalnych „Cogito”. W sobotę 11 
marca młodzież gimnazjum wraz z rodzicami 
zwiedzali szkołę, poznawali proponowane 
kierunki kształcenia oraz sposób w jaki są 
one realizowane. Była to znakomita okazja 
by poznać „Rodzinę Cogito”. 

18 marca można było skorzystać z nie-
powtarzalnej okazji, by zobaczyć i po-
czuć „matejkowskiego ducha”. Program 
dni otwartych obejmował wiele pozycji. 
Gimnazjaliści mogli wziąć udział w cieka-
wych warsztatach, posłuchać szkolnego 
zespołu czy zasiąść w minikinie. Wrażenie 
zrobiła barwna działalność artystyczna 

oraz szeroko zakrojone działania wo-
lontaryjne. 

Liczne atrakcje czekały także na gimna-
zjalistów odwiedzających Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących „Meritum”. 
Oprócz dziennikarskiego escape the room, 
można było zdiagnozować komputer i zbu-

dować minisieć, połączyć elementy układów 
mechatronicznych i zaprogramować sterow-
nik. Z kolei przyszli ekonomiści zapoznali się 
umiejętnościami i zakresem wiedzy z dzie-
dzinie księgowości. W rolę przewodników 
wcielili się uczniowie, którzy oprowadzili 
gimnazjalistów po szkolnych zakamarkach. 

Dzień Otwarty w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych odbył się 30 
marca. Na szkolnych korytarzach  powsta-
ły minipracownie zawodowe. Najtłumniej 
oblegano stoisko szkolnej „stylistki fryzur”. 
Można było także wybrać się na „zakupy” do 
pobliskiego stoiska sprzedawców. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się stoisko krawca, 
na którym można było dokonać drobnych 
przeróbek. Monterzy zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie udowodnili 
natomiast, że żaden remont im nie straszny.

Tegoroczna edycja dni otwartych zakończyła 
się 25 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym. 
Odwiedzający mogli „na żywo” przekonać się jak 
wyglądają lekcje prowadzone przez nauczycieli 
liceum. Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach 
z języka polskiego, matematyki i biologii. Oprócz 
tradycyjnych zajęć gimnazjaliści sprawdzali swój 
refleks, uczestniczyli w ekspresowym kursie 
samoobrony, pełnili rolę modeli i fotografów, 
sprawdzali swoją wiedzę z języka niemieckiego 
i układali biologiczne puzzle.

MONIKA GAWROŃSKA

 Podział na dwie strony: za i przeciw 
dyskutowanej tezie. Jedna strona prze-
konuje do słuszności sformułowanej 
tezy, druga strona ma ją obalić. W tym 
celu mówcy obu stron zabierają głos 
na przemian. Jako pierwszy występuje 
mówca broniący tezy. Potem do głosu 
dochodzi opozycja, następnie zaś prze-
mawia kolejny zwolennik proponowanej 
„uchwały”. W ten sposób debata toczy 
się aż do wyczerpania listy dyskutantów. 
Debatę kończy mówca atakujący tezę. 
Tyle teoria, a to jak powinna wyglądać 
debata oksfordzka w praktyce zapre-

zentowali uczniowie dwóch siemiano-
wickich liceów. 

26 kwietnia, za sprawą Górnoślą-
skiego Związku Metropolitalnego, na 
scenie Siemianowickiego Centrum Kul-
tury w pojedynku na słowa wzięli udział 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Śniadeckiego (Zespół Szkół nr 
2) oraz III Liceum Ogólnokształcącego 
(ZSTiO „Meritum”). Licealiści deba-
towali na temat „Metropolia Silesia – 
szansą dla młodzieży. Siemianowice 
Śląskie dzielnicą Katowic”. Drużyna 
propozycji w składzie: Mateusz Meres, 
Mateusz Mordarski, Marcin Pawełczyk 

i Szymon Kaczmarczyk – przedstawi-
ciele I LO przekonywali o słuszności 
obecności Siemianowic w metropolii. 
Strona opozycji reprezentowana przez 
uczniów III LO: Jessicę Konieczną, Annę 
Gigla, Miłosza Stefańskiego oraz Mo-
nikę Giluk przedstawiała natomiast ar-
gumenty przeciw włączeniu naszego 
miasta do metropolii. Przez kilkadziesiąt 
minut zebrani goście przysłuchujący 
się debacie byli świadkami ciekawego 
widowiska połączonego z lekcją geo-
grafii regionu, ekonomii społecznej czy 
finansów publicznych. Nieco przewrot-
ny podtemat debaty dostarczył jednak 
obu drużynom wiele emocji. Werdykt, 
na który wszyscy czekali okazał się miłym 
zaskoczeniem. Po burzliwej naradzie 
jury postanowiło nie wyłaniać zwycięz-
ców i przyznać remis obu drużynom. 
Wszyscy okazali się zwycięzcami! Na-
leży podkreślić, że jest to pierwszy taki 
werdykt w historii debat oksfordzkich 
przeprowadzanych w gminach GZM! 
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem umie-
jętności perswazyjnych i retorycznych 
naszych licealistów. Gratulujemy.

MONIKA GAWROŃSKA

EDUKACJA EDUKACJA

EDUKACJA

Uczennice z ZSOiZ poznają tajniki sztuki krawieckiej.

Uczestnicy debaty oksfordzkiej wraz z organizatorami.
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Większość gminnych przedszkoli w Polsce boryka 
się z niedoborem miejsc dla najmłodszych w roku 
2017/18. Nie inaczej sprawa wygląda z Siemianowic-
kimi placówkami. Z wstępnych, niepotwierdzonych 
jeszcze w oficjalnych wykazach, informacji wynika, 
że będziemy musieli znaleźć w mieście ponad 100 
dodatkowych miejsc dla naszych pociech. W tej 
sytuacji tutejszy Wydział Edukacji wraz z dyrekto-
rami placówek rozpoczęli cykl spotkań roboczych, 
dzięki którym tworzone są najbardziej optymalne 
scenariusze zaspokojenia potrzeb rodzin. Pierwszy 
z nich zakłada utworzenie dodatkowych oddziałów 
popołudniowych dedykowany tym, którzy pracują 
w systemach zmianowych. Kolejny z nich to utwo-
rzenie dodatkowych oddziałów w przedszkolach, 
gdzie zaplecze dydaktyczne nie jest wykorzystane 
w 100%. Uzupełnieniem bazy przedszkolnej mają 
też być jednostki oświatowe, w których utworzy-
my filie działających już przedszkoli. W rezerwie 
zostanie jeszcze gminny konkurs na świadczenie 
opieki nad dziećmi przez przedszkola prywatne 
z naszego miasta. Kalendarium działań zakłada, że 
do 15 maja dyrektorzy przedszkoli przekazują wykaz 
dzieci nieprzyjętych do placówki. Po tym terminie 
uruchomione będą powyższe scenariusze mające 
na celu zapewnienie nieprzyjętym dzieciom miejsca 
wychowania przedszkolnego.

PIOTR KOCHANEK

POPOŁUDNIOWE ZMIANY 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW



Najlepiej przygotujemy Cię do egzaminów na studia medyczne
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 Pojawiły się na Rynku 
Miejskim 29 kwietnia i bę-
dzie je tu można oglądać 
i kontemplować jeszcze do 
4 czerwca. Prof. Czesław 
Dźwigaj, artysta, którego 
monumentalne rzeźby, po-
święcone Janowi  Pawłowi II, 
mogliśmy podziwiać w ubie-
głym roku, tym razem za-
prasza nas do refleksji nad 
ludzką kondycją, miejscem 
człowieka w czasie, nad 
śmiercią oraz kontynuacją 
życia, prezentując tetraptyk 
malarski Continuum.

Cztery monumentalne 
płótna, zatytułowane „Se-
kret życia”, „Adoracja de-
mona”, „Pokuta cieni” oraz 
„Dotyk pełni”, stanowią ujęte 
w malarską wizję przesłanie 
dotykające istoty ludzkiego 
istnienia. I to nie tylko tego 
– tutaj, na Ziemi, ale również 
wcześniej i potem, kiedy po-
nownie przybiera ono formę 
duchową. Są poszukiwaniem  
prawd uniwersalnych, odpo-
wiedzi na pytania stawiane 
zarówno przez różne religie 
świata, jak i filozofów.  

7 maja, w scenerii obrazów 
krakowskiego artysty, odbył 
się koncert muzyki Józefa 
Skrzeka. Nasz znakomity 
multiinstrumentalista, wo-
kalista i kompozytor wyko-
nał specjalnie napisany na tę 
okazję własny utwór, włącza-
jąc się niejako w artystyczny, 
egzystencjalny dialog.

Przed nami jeszcze jed-
no wydarzenie – spotkanie 
z prof. Cz. Dźwigajem. Odbę-
dzie się ono 18 maja o godz. 
18.00 w Willi Fitznera. Wpisa-
ne w cykl wieczorów z  ludź-
mi z pasją, stanie się okazją 
nie tylko do poznania artysty, 
ale także do rozmów na te-
mat wystawionych obrazów.

EWA 
ROCH-WYRZYKOWSKA

CONTINUUM
KULTURA

 Trzy tygodnie temu (19.04) w Siemiano-
wickim Centrum Kultury Park Tradycji odbyło 
się spotkanie przedstawiciela firmy Saternus 
z mieszkańcami Siemianowic Śląskich. Tematem, 
który zawładnął dyskusją były - coraz bardziej 
zaawansowane - prace nad rewitalizacją Pała-
cu Donnersmarcków.

- Mam takie pragnienie, by następne spotka-
nie z państwem odbyło się - jak najszybciej - 
w historycznym pałacu - mówił Karol Lisowski, 
przedstawiciel firmy, która przywraca blask ar-
chitektonicznej perełce Siemianowic Śląskich.

Dla ok. 60 osób zgromadzonych w nowoczesnej 
sali widowiskowej przygotowano pokaz slajdów 
oraz wizualizacji, które przybliżały finalny obraz 
Pałacu Donnersmarcków. Wizje jakie kreślił Ka-
rol Lisowski spotkały się z aprobatą i uznaniem 
siemianowiczan. Nie brakowało również pytań 
o budynki okalające pałac, postęp robót czy termin 
zakończenia prac.

- Do końca roku chcemy "domknąć" zewnętrzną 
część pałacu, może nawet uda się go oświetlić - 
mówił prowadzący. - Na razie mocniej skupiamy 
się na budynku samego pałacu, co do reszty, fi-
nalizujemy kwestie formalne - dodał.

Do chwili obecnej udało się zrekonstruować 
dach, na zaawansowanym etapie są prace ele-
wacyjne, które zabezpieczają budynek. Również 
na dziedzińcu wre robota.

Padło także pytanie czy firma Saternus planuje - 
jako właściciel inwestycji - zatrudnić mieszkańców 
naszego miasta przy bieżącej obsłudze obiektu.

- Trudno wyobrazić sobie sytuację, by odbudo-
wując pałac, nie angażować przy nim siemiano-

wiczan - odpowiedział Karol Lisowski - Będziemy 
jednak oczekiwać określonych kwalifikacji, którymi 
będą musieli wykazać się pracujący tam ludzie. 
Musimy bowiem dbać przede wszystkim o dobro 
tego obiektu - dodał.

Spotkanie z mieszkańcami zorganizowało Koło 
Siemianowice Śląskiego Ruchu Autonomii Śląska 
oraz Siemianowickie Centrum Kultury.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SPRAWY SPOŁECZNE

PAŁAC DONNERSMARCKÓW 
NABIERA KSZTAŁTU
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 Siatkarze MUKS Michałkowice awansowali do turnieju 
finałowego o awans do siatkarskiej II ligi. podopieczni Adriana 
Pawłowskiego, po zajęciu II miejsca w sezonie zasadniczym, 
w swojej grupie rozgrywek III ligi seniorów, uzyskali prawo gry 
w turnieju półfinałowym, który w miniony weekend odbył się 
w Miliczu.

Tam w pierwszym meczu siemianowiczanie pokonali AZS PWSZ 
Nysa 3:0 (21, 24, 19), w kolejnym spotkaniu ulegli gospodarzom - 
MUKS Ziemia Milicka 0:3 (-12, -17, -21), a w decydującej rywalizacji 
pokonali A.Z Iwaniccy Gubin/Krosno Odrzańskie 3:0 (23, 21, 22) 
i z drugiego miejsca awansowali do fazy finałowej walki o II ligę. 
Warto dodać, że siatkarze MUKS wracają z Milicza także z wy-
różnieniami indywidualnymi - najlepszym środkowym turnieju 
wybrano Kamila Cieloszyka, a najlepszym libero turnieju został 
wybrany Andrzej Maniera.Miejsce dające prawo gry w turnieju 
finałowym wywalczyli: Paweł Szeja (k), Dawid Jórasz , Piotr 
Wesołowski, Kamil Cieloszyk, Szymon Myćka, Michał Sitko, 
Marcin Gamza, Kamil Szwaj, Marcin Matuszek, Piotr Sakłak, 
Andrzej Maniera i Karol Szumowski.Ostateczne rozstrzygnię-
cie dla drużyny MUKS Michałkowice nastąpi w drugiej połowie 

maja - wówczas (19-21.05) wezmą udział w turnieju finałowym 
w Lesznie (woj. wielkopolskie), gdzie oprócz siemianowiczan 
i gospodarzy - UKS 9 Leszno, o awans powalczą także Klima 
Błażowa i LUMKS Kasztelan Rozprza. Promocję do II ligi zapewni 
sobie jedynie zwycięzca tego turnieju, a zespół który zajmie drugą 
lokatę, może otrzymać szansę w barażach.

Dodamy, że dla MUKS Michałkowice to trzeci z rzędu awans do 
turnieju finałowego walki o II ligę. W poprzednich dwóch sezonach 
ta sztuka im się nie udawała, może tym razem podopiecznym 
Pawłowskiego się powiedzie. 

(SON)
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PAWEŁ OLINYK ZNOWU NA PODIUM
XXIV Bieg Uliczny im. Wojcie-
cha Korfantego, który 22 kwiet-
nia br. odbył się tradycyjnie na 
10-kilometrowej trasie pomię-
dzy pomnikami patrona impre-
zy z Katowic do Siemianowic 
Śląskich, najszybciej przebiegł 
Ukrainiec Paweł Olinyk z grupy 
biegowej ICE Mat Team Ostrów 
Wielkopolski. Warto zaznaczyć, 
że zawodnik ten zameldował się 
pierwszy na mecie Biegu Korfan-
tego już po raz trzeci z rzędu. 
Wśród kobiet najszybciej na metę 
dotarła Swetłana Olinyk.

 Na starcie tegorocznej edycji biegu, 
którego organizatorem jest siemiano-
wicki MOSiR „Pszczelnik”, katowicki 
MOSiR oraz siemianowicki i katowicki 
Urząd Miasta, stanęło niemal 1000 
zawodniczek i zawodników. Podczas 
imprezy nie zabrakło także akcentów 
siemianowickich – w kategorii K4 na 
najniższym stopniu podium stanęła 
mieszkanka naszego miasta – Anna 
Herman, również trzecia w swojej 
kategorii (K 5) była inna siemianowi-
czanka – Brygida Mikołajczyk. Wśród 
mężczyzn w kategorii M 3 z kolei trze-
cie miejsce zajął mieszkaniec Siemia-
nowic Śląskich – Adam Jagieła.

Najstarszym uczestnikiem bie-
gu był Mietek Wrona z Chorzowa, 
a najwcześniej urodzoną zawodnicz-
ką – Anna Kapuścińska ze Świę-
tochłowic.

Każdy kto dotarł na metę otrzymał 
pamiatkowy medal, a także ciepły po-
siłek. Najlepsze zawodniczki i najlep-
szych zawodników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych uhonorowano 
przy pomniku Wojciecha Korfantego 
w Siemianowicach Śląskich. Wrę-
czenia nagród i dyplomów dokonał 
sekretarz miasta – Adam Skowronek, 
naczelnik Wydziału Kultury i Sportu 
siemianowickiego Urzędu Miasta – 
Małgorzata Pichen oraz kierownik 
Referatu Sportu w Wydziale Edukacji 

i Sportu katowickiego Urzędu Miasta 
- Iwona Szreter - Kulisz.
Dziewczęta / Kobiety:
K 1: 16-19 lat:
Natalia Kwiecień
Elżbieta Dylla
Julia Morawska
K 2: 20 – 29 lat:
Julia Diałtowa
Michalina Mendecka
Karolina Szojda
K 3: 30 – 39 lat:
Swetlana Olinyk
Patrycja Włodarczyk
Agnieszka Kobierska
K 4: 40 – 49 lat:
Elżbieta Lewicka
Anna Dyrcz

Anna Herman
K 5: 50 – 59 lat:
Ewa Fliegert
Dorota Wyleciał
Brygida Mikołajczyk
K 6: 60 +
Maria Ostrowska
Alicja Sikora
Anna Kapuścińska
 Chłopcy / Mężczyźni:
M 1: 16 – 19 lat:
Paweł Szreniawa
Paweł Wójcik
Kacper Uchacz
M 2: 20 – 35 lat:
Paweł Olinyk
Roman Poliukhovych
Dawid Klaybor

M 3: 36 – 49 lat:
Mikhaylo Iveruk
Paweł Jarzęboiwcz
Adam Jagieła
M 4: 50 – 59 lat:
Marek Dzięgielewski
Janusz Wójcik
Petro Mykhalchuk
M 5: 60 – 69 lat:
Wiktor Niedybaliuk
Andrzej Macioł
Andrzej Wymysło
M 6: 70 +:
Włodzimierz Kraska
Wojciech Kaptur
Mietek Wrona
Niepełnosprawni – wózki z napę-
dem bezpośrednim:
Alek Suseł
Łukasz Wiliński
Szymon Durczyński
Niepełnosprawni – inne schorze-
nia:
Dawid Wilk
Stefan Niedziela
Wojciech Łoziński
Niepełnosprawni – niepełnospraw-
ność ruchowa:
Krzysztof Kozioł
Adam Krzysik
Tadeusz Kowalczyk

KRZYSZTOF NOS

SPORT

DO TRZECH RAZY SZTUKA?
SPORT



16 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie


