
SZKOŁA Z KLASĄ
W naszym mieście jest szkoła, 
która cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród dzieci i rodzi-
ców, a kolejne roczniki absol-
wentów osiągają bardzo dobre 
wyniki nauczania. 

Czytaj str. 3

SPOTKANIA 
Z MIESZKAŃCAMI 
Prezydent Miasta wraz z mijają-
cym rokiem chce podsumować 
pierwsze 12 miesięcy działal-
ności nowych władz naszego 
grodu. Z tego tytułu 2 i 3 grudnia 
planowane jest jego spotkanie z 
mieszkańcami. 

Czytaj str. 5

STRATEGICZNE 
KIERUNKI ROZWOJU
Na ostatniej sesji Rady Mia-
sta Rafał Piech zaprezentował 
„Strategiczne kierunki rozwoju 
miasta Siemianowice Śląskie na 
lata 2014 – 2018 z perspektywą 
na lata 2018 – 2022”. Zawierają 
one najważniejsze inwestycje 
i planowane działania obecnej 
kadencji siemianowickiego sa-
morządu.

Czytaj str. 7-9

CZIPSY KONTRA 
SPORT
Nadwaga to problem coraz 
bardziej dotykający śląską mło-
dzież. W trosce o jej przyszłość 
urzędnicy, dyrektorzy szkół i le-
karze spotkali się by rozmawiać 
nad formami powstrzymania tej 
negatywnej tendencji. 

Czytaj str. 11

5 LISTOPADA 2015 NUMER 8 www.siemianowice.pl tel. 32 760 53 21

FO
T: 

M
AR

IU
SZ

 B
UR

CZ
YK

ISSN  2392-3652

CZYTAJ STR. 8-9

Strategia
rozwoju

miasta



2 urząd miasta siemianowice śląskie

Jakie to miejsce?
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9, 10, 13 listopada (poniedziałek, wtorek, piątek) 
godz. 8:00-14:00 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Woj. Policji

11 listopada (środa)
Obchody Dnia Niepodległości. Godz. 9.00 – Uroczysta 
Msza św. w kościele pw. Krzyża Świętego. Godz. 10.10 – 
Przemarsz głównymi ulicami miasta z udziałem kompa-
nii honorowej wojska pod Pomnik Czynu Niepodległo-
ściowego. Godz. 10.30 – Rozpoczęcie uroczystości przy 
Pomniku Czynu Niepodległościowego

24 listopada (wtorek) godz. 16:00
Siemianowickie Centrum Kultury Bytków, Bytkowski 
Dancing – Andrzejki. Gość specjalny: Lucjan Czerny. Bile-
ty – 40 zł, specjalna oferta dla seniorów – 15 zł (w cenie 
biletu poczęstunek).

25 listopada (środa) godz. 16:00-17:00 
Miejska Biblioteka Publiczna ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al. 
Sportowców 3), Warsztaty plastyczne „Mam pomysł 
na...” (JN)

Zaplanuj z nami
swój czas!

Przed nami kolejna zagadka w ramach konkursu 
„Jakie to miejsce”. Trzy osoby, które jako pierwsze 
zadzwonią 12 listopada 2015 r., po godz. 15 pod 
numer telefonu 607-631-802 i  udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym zdję-
ciu, otrzymają zestaw materiałów promocyjnych 
z miasta Siemianowice Śląskie (do odebrania w 
ciągu siedmiu dni). 
Oto zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” z dnia 
12.10.15r.
1. Szczapa Barbara - z   Bytkowa
2. Świerzy Halina  - z   Michałkowic
3. Kuśpik Janina -  z  Bytkowa
Zdjęcie przedstawiało budowę obecnego Żłobka 
Miejskiego przy ulicy Zgrzebnioka na Osiedlu 
Chemik.

MARIAN JADWISZCZOK

Siemianowice-Kyksowi
II MICHAŁKOWICKIE BLUESOWANIE IM. JANA (KYKSA) SKRZE-

KA. 7 listopada w Siemianowickim Centrum Kultury – Parku Tradycji od-
będzie się druga edycja Michałkowickiego Bluesowania. Tegoroczna im-
preza poświęcona będzie zmarłemu niedawno znakomitemu bluesmano-
wi z naszego miasta Janowi „Kyksowi” Skrzekowi. Organizatorami są Sie-
mianowickie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Sie-
mianowic. Bluesowanie rozpoczniemy o godz. 17:00 wernisażem wystawy 
fotograficznej poświęconej Janowi Skrzekowi oraz prezentacją ciekawych 
pamiątek, związanych z michałkowickim bluesmanem m. in Złotej Płyty 
za album „Piąta strona świata”, nagrany wspólnie z raperem Miuoshem. 
Skrzeka w rożnych koncertowych sytuacjach będzie można zobaczyć na 
zdjęciach autorstwa Pawła Szałankiewicza, Przemysława Kokota, Krzysz-
tofa Zientkiewicza i Tomasza Staszewskiego. Przedstawione zostaną rów-
nież wstępne projekty koncepcyjne rzeźby „Skrzek - fascynacje muzyczne” 
autorstwa Jacka Kicińskiego. Nim rozpocznie się koncert gwiazd wieczo-
ru, nastąpi oficjalne nadanie Michałkowickiemu Bluesowaniu imienia Jana 
„Kyksa” Skrzeka.  O godzinie 18.00 przeniesiemy się do sali widowiskowej 
Parku Tradycji, gdzie wystąpią: Grzegorz Kapołka Trio w składzie: Grze-
gorz Kapołka, Dariusz Ziółek, Mirosław Hady, oraz zespół Ścigani. Po kon-
cercie odbędzie się klimatyczne jam session prowadzone przez Marka „Ma-
karona” Motykę, podczas którego każdy będzie mógł spróbować swoich sił 
w bluesowej improwizacji. Bilety na II Michałkowickie Bluesowanie w ce-
nie 25 zł są do nabycia w sklepiku Parku Tradycji.

KAROLINA GERA, SCK

Międzynarodowy Konkurs Piani-
styczny im. Fryderyka Chopina – te-
raz już XVII - jeden z najbardziej pre-
stiżowych i najstarszych konkursów 
muzycznych na świecie, stanowiący 
dla zwycięzcy furtkę do światowej ka-
riery, miał też siemianowicki akcent. 
Wśród reprezentujących Polskę mło-
dych artystów znalazł się urodzony  
w Siemianowicach Śląskich Łukasz Mi-
kołajczyk, stypendysta m.in. Fundacji 
Piotra Kiera oraz Krystiana Zimerma-
na. Do wstępnych kwalifikacji przystą-
piło 152 pianistów z całego świata, spo-
śród których jury wyłoniło 84 uczest-
ników. Do drugiego etapu dopuszczo-
nych zostało już tylko 43 wykonawców 

– a wśród nich właśnie Łukasz Miko-
łajczyk. Zaprezentował bardzo piękne 
interpretacje utworów naszego najzna-
mienitszego kompozytora, jednak do 
kolejnego-trzeciego –etapu jurorzy mo-
gli dopuścić jedynie 20 wykonawców. 
Przewodnicząca jury prof. Katarzyna 
Popowa-Zydroń uprzedziła odczyta-
nie ich nazwisk krótkim wystąpieniem. 

Powiedziała mianowicie, że do trzecie-
go etapu zgodnie z regulaminem do-
stało się 20 pianistów, a jury chciało-
by tam posłuchać jeszcze o wiele, wie-
le więcej uczestników II etapu. „Jeste-
ście wspaniałymi artystami – zwróci-
ła się do tych, którzy nie znaleźli się na 
liście - Rozwijajcie się dalej zgodnie ze 
swoją wrażliwością, nie szukajcie sukce-
su, a sukces was z pewnością sam znaj-
dzie”. Te słowa dotyczyły także Łukasza 
Mikołajczyka. Szkoda, że nie mógł za-
prezentować się w kolejnych utworach, 
ale i on z pewnością ze swoim talentem 
i kunsztem pianistycznym będzie mógł 
przeżywać jeszcze chwile artystycznego 
tryumfu. (ERW)

Raut artystyczny
W Muzeum Miejskim odbył się Raut Arty-
styczny połączony ze spotkaniem z arty-
stami uczestniczącymi w wystawie ma-
larstwa zatytułowanej „Kobieta oczami 
artysty” & „Barwy rzeczywistości”. Impre-
za wpisana była w drugą już edycję pro-
gramu - „Derby artystyczne 2015” Śląsk 
& Małopolska i województwa ościenne. 
Spotkanie nawiązało do wystawy, któ-
rą na przełomie września i października 
można było obejrzeć w salach siemia-
nowickiego muzeum. Swoje prace pre-
zentowało na niej 67 artystów z 6 wo-
jewództw, biorących udział w tegorocz-
nych derbach. Wydarzenie było okazją 
do rozmów artystów obu regionów oraz 
dialogu z publicznością. Spotkanie wzbo-
gaciła swoim koncertem rodzina  Wantu-
łów - Bohdana, Katarzyny oraz ich syna 
Kamila.
„Wystawa udowodniła, że sztuka nie jest 
dobrem zarezerwowanym dla koneserów 
– skomentował imprezę dyrektor Krystian 
Hadasz. (ERW)

Nasi w Konkursie Chopinowskim

 - Przemoc w rodzinie to tragedia, która zawsze ją niszczy. 
Musimy uświadamiać jej ofiary o możliwych formach pomo-
cy, a społeczeństwo uczulać na wszelkie jej przejawy - komen-
tuje Józef Kogut, radny siemianowicki i prezes Śląskiego Sto-
warzyszenia Pomocy Ofiarom Przestęp w Rodzinie. Aby sku-
tecznie jej przeciwdziałać, w październiku spotkali się przed-
stawiciele siemianowickich instytucji pomocowych, policji 
oraz magistratu, by opracować ulotkę informacyjną pt. „Bier-
ność Akceptuje Bierność”. Ulotka będzie niebawem kolporto-
wana wśród mieszkańców miasta. Znajdą się w niej wszyst-
kie istotne informacje, które pomogą tym, którzy tej pomo-
cy oczekują. (RJ)

Bierność akceptuje przemoc



„Siemianowice Śląskie zasługują na to, aby mieć jedną pod-
stawówkę i gimnazjum, które utrzymywałyby bardzo wyso-
ki poziom nauczania, które wprowadziłyby nasze miasto na 
mapę miejsc oświatowej elity” - uważa prezydent Rafał Piech. 

Podejmując kroki na drodze uzdrowienia siemianowickiej 
oświaty, nie możemy zapominać, że mamy w mieście spraw-
dzone wzory bardzo dobrze funkcjonujących szkół. Bez wąt-
pienia jedną z nich jest Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 4. 
Bez wątpienia – ponieważ od kiedy powstało, każdy opuszcza-
jący je rocznik gimnazjalistów wykazuje wynik nauczania na 
poziomie 8 w dziewięciostopniowej skali staninowej.

„Dzieci są jednakowe–uważa dyrektor Teresa Golik – tyl-
ko muszą mieć dobrego mentora”. Nigdy nie potrafiłaby  po-
wiedzieć, że wyniki w szkole są złe, ponieważ dzieciom braku-
je zdolności. „Tak najłatwiej powiedzieć !” - oburza się i dodaje 
„W szkole najważniejsze jest dziecko. Jest dla nas równie waż-
ne, jak dla rodziców”.

Ta teza wyznacza absolutnie wszystkie działania w szko-
le. Udało się tu skompletować zespół pedagogów, którzy dla-
tego są nauczycielami, że to lubią. Osiągnięcie celu – solid-
ne wyposażenie dzieci w wiedzę jest tym, w co angażują się, 
wykraczając, jeśli trzeba, poza wymagany czas pracy, o emo-
cjach już nie wspominając. Dyrektor Golik nie raz wieczora-
mi, w domu, zasiada do komputera i szuka ciekawych pro-
gramów, do których mogłaby przystąpić jej szkoła. „Dziew-
czyny też szperają” – mówi o nauczycielkach. Książka i ta-
blica – jak uważa – to nie wszystko, a właśnie udział w pro-
gramach gwarantuje to „więcej”. Bardzo wiele skorzystały 
dzieci z projektu „Aktywny w szkole - aktywny w życiu”. 
Był on ukierunkowany na nauki matematyczno–przyrod-
nicze i w tym zakresie przyniósł wiele dobrego. Dodatkowe 
godziny (w tym akurat programie płatne, a więc i korzyst-
ne dla nauczycieli) poświęcone zgłębianiu tej dziedziny wie-
dzy, niestereotypowe zajęcia – np. na uniwersytecie – przy-

niosły znaczną poprawę wyników nauczania. Ponadto szko-
ła zyskała fantastyczne pomoce naukowe. A wystarczyło tyl-
ko zalogować się i zgłosić do udziału. Szkoda, że Gimnazjum 
nr 4 było jedyne z Siemianowic.

„Szkoła z klasą”, „Aktywna Edukacja” – to kolejne pro-
jekty, do których z zapałem przystąpiła szkoła. Pani dyrek-
tor jest bardzo zadowolona z efektów, jakie przyniósł pro-
gram „Szkoła współpracy”. Miał on na celu integrację nauczy-
cieli, uczniów i rodziców. „Malowaliśmy na przykład wszy-
scy ogrodzenie, rozmawialiśmy i z tego oraz temu podobnych 
wydarzeń wynikało wiele dobrego – po prostu wszyscy co-
raz bardziej czuliśmy, że szkoła jest nasza. Muszę powiedzieć, 
że potem już sami rodzice skrzyknęli się, aby malować to na-
sze ogrodzenie.” 

Szkoła jest zdobywcą wielu certyfikatów. Spośród nich, 
bardzo sobie ceni certyfikat „Śląska Szkoła Jakości”, nada-
ny przez Kuratora Oświaty oraz certyfikat „Zmieniającej się 
szkoły”, który uzyskała jako jedna z zaledwie 10 szkół w Pol-
sce. Zdobywanie ich nie traktuje się tutaj, jako finału wysił-
ków - to tylko pewien ich etap, po którym znowu trzeba się 
zmobilizować - nie dla laurów, ale dla efektów, których one je-
dynie są wyrazem.

Szkoła zapełnia ściany i półki certyfikatami, a uczniowie 
coraz bardziej wydłużają listę zdobytych nagród. Teresa Golik 
jest dumna, że uczniowie od pierwszego roku istnienia gim-
nazjum są laureatami lub finalistami najważniejszych kon-
kursów przedmiotowych i to nie z jednego, lecz wielu przed-
miotów.

„Wzbudzić w dzieciach ciekawość wiedzy, sprawić, żeby 
chciały same ją pogłębiać – oto do czego dążymy. Bardzo mi 
też zależy na tym, aby nasi uczniowie garnęli się do czytania 
książek. Na moich lekcjach polskiego znajdzie się choć chwil-
ka, aby ktoś polecił kolegom książkę, którą sam przeczytał. 
Kto to uczyni, otrzymuje celujący.” 

W Gimnazjum nr 4 dużo się dzieje. Tu również od daw-
na dba się o zdrowie. Panie kucharki wszystkie odbyły kurs 
dietetyków i w stołówce królują zdrowe posiłki na czele z 
sałatkami owocowymi i warzywnymi. Są też organizowa-
ne wyjazdy na tzw. zdrowe szkoły, czyli wyrusza się nad 
morze i tam się uczy i bawi oczywiście, ciesząc się pięk-
nem natury.

Nic dziwnego, że do „czwórki” co roku zgłasza chęć pod-
jęcia w niej nauki dwukrotnie więcej uczniów, niż jest tutaj 
miejsc i że nie brak osób, które przywożą tu swoje dzieci spo-
za miasta.

Tak właśnie tutaj jest. Tak jest, bo Teresa Golik zwykła ma-
wiać: „Móc, to chcieć. I tyle. Dla mnie to proste”.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA
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Kilka dni temu zakończyły się wybory do parlamen-
tu RP. Nasz kraj będzie zarządzany samodzielnie 
przez dotychczasową opozycję. W trakcie kam-
panii wyborczej miałem okazję rozmawiać z kan-

dydatami wszystkich opcji politycznych w tym przedstawi-
cieli PiS. Mam nadzieję, że zwycięskie ugrupowanie tworzą-
ce przyszły rząd odświeży swoje podejście do problemów Ślą-
ska, w sercu którego leżą nasze wspólne Siemianowice. Pragnę 
przy okazji pogratulować wszystkim kandydatom i kandydat-
kom na posłów i senatorów, którzy ubiegali się o mandat z Sie-
mianowic Śląskich za zdobycia dużej liczby głosów. Bez wzglę-
du na finalny rezultat wyborczy, życzę Wam dalszej wytrwa-
łości w aktywnym wspieraniu naszego miasta w jego zrówno-
ważonym rozwoju.  

Dalszy rozwój Siemianowic Śląskich był dla mnie jednym  
z kluczowych tematów październikowej sesji Rady Miasta. 
Miałem tam możliwość zaprezentowania radnym - a w tej 
chwili na łamach Głosu Miasta prezentuję Państwu - Stra-

tegiczne Kierunki Rozwoju miasta na lata 2014-2018. Doku-
ment ten stworzyłem na podstawie programu jaki przedsta-
wiałem w swojej kampanii prezydenckiej oraz na podstawie 
dziesiątek rozmów i konsultacji z mieszkańcami wszystkich 
grup społecznych. Głęboko wierzę, że przy tak opracowa-
nej strategii będę mógł wspólnie z Państwem zmieniać na-
sze miasto w miejsce, w którym mieszka autentyczna wspól-
nota ludzi gotowych do współpracy, dialogu, wzajemnej po-
mocy i solidarności. Dzięki temu, że od początku stawiałem 
na otwarty dialog z mieszkańcami mogę dzisiaj śmiało po-
wiedzieć, że Strategiczne Kierunki Rozwoju to nasze wspólne 
dzieło, którego realizacji już się podjąłem i z którego będę się  
z Wami konsekwentnie rozliczał. 

Pisząc te słowa oglądam nasze miasto skąpane w promie-
niach słońca. Cieszy mnie to tym bardziej, że dzięki takiej au-
rze udało nam się zrealizować wszystkie obietnice związa-
ne z inwestycjami i remontami na ten rok. Dotyczy to przede 
wszystkim budowy miejsc parkingowych, wymiany na-

wierzchni dróg, czyli projektów które wprowadziłem z wła-
snej inicjatywy w trakcie roku budżetowego. W ten sam spo-
sób sfinansowałem program „Czyste Miasto”, w ramach któ-
rego odnawialiśmy ostatnio przystanki.  

Niebawem czeka nas gorący okres przedświąteczny, w trak-
cie którego chciałbym się ponownie spotkać z Państwem  
i wsłuchać w ewentualne uwagi i sugestie dotyczące dalszego 
rozwoju naszego miasta. Wracam do intensywnej pracy nad 
budżetem miasta na 2016 rok, a Państwu życzę miłej lektury.  

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Miasto  
- wspólnota Ludzi
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„Móc, to chcieć. I tyle”
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Kolejne inwestycje

Ojciec Święty patronem ZSZiO nr 2

W październiku urzędnicy nie 
zwalniali tempa pracy i kolejne in-
westycje oraz remonty były prze-
prowadzane w naszym mieście. 

1 listopada test zdał nowy parking przy 
cmentarzu na Bytkowie, którego wy-
konanie zamknęło się kwotą 96 tys. zł.

- Wcześniej była tu jedynie ubi-
ta ziemia. Jeśli padało to automatycznie, 

przejście z parkingu na cmentarz wiązało 
się z przeprawą przez błoto. We Wszyst-
kich Św. zarówno sam parking jak i dro-
ga dojazdowa  mile zaskoczyła wszystkich 
wiernych, pamiętających poprzednia lata 
– mówi Artur, wierny z parafii św. Ducha.  

Na Bytkowie to nie wszystko. Długo 
oczekiwany podjazd dla osób niepełno-
sprawnych, z których mogą korzystać z po-
wodzeniami matki z dziećmi powstał przy 

ul. Mikołaja. Wraz z pracami wokół infra-
struktury drogowej miasto postanowiło 
odnowić także wiaty przystankowe.

- Remonty wiat staraliśmy się wyko-
nać jak najmniejszym nakładem środków 
tzw. systemem gospodarczym, wykorzy-
stywaliśmy do tego celu osoby wskazane 
przez Powiatowy Urząd Pracy. Jest to je-
den z elementów programu „Czyste Mia-
sto”, w ramach którego również zakupili-

śmy nowe pojemniki na śmieci -  komen-
tuje Damian Kołakowski, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej. 

W październiku nie zabrakło prac zwią-
zanych z rozbudową infrastruktury do 
uprawiania aktywności fizycznej. Na Tu-
wimie rozpoczęto budowę siłowni na wol-
nym powietrzu. Prace związane z tą inwe-
stycją zakończą  się najpóźniej 10 listopada. 

JAKUB NOWAK
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16 października był wyjątkowy dla 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących. Tego dnia szkoła otrzy-
mała imię Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Msza Święta w kościele pw. Św. Mi-
chała Archanioła w Michałkowicach, 
którą celebrował biskup Adam Wodar-
czyk rozpoczęła uroczystości. W trak-
cie nabożeństwa, w którym razem z 
prezydentem Siemianowic Śląskich 
Rafałem Piechem oraz dyrektor Sylwią 
Dylus uczestniczyli uczniowie, nauczy-
ciele, oraz zaproszeni goście, biskup 
Wodarczyk poświęcił sztandar szkoły. 

Po Eucharystii uczestnicy prze-
szli do Siemianowickiego Centrum 
Kultury Park Tradycji, gdzie odby-
ła się uroczysta akademia, w trakcie 
której zaprezentowano m.in. krót-
ki rys historyczny szkoły, wypowie-
dzieli się byli uczniowie i pedagodzy.  
Wtedy również prezydent Rafał Piech 

przekazał sztandar na ręce dyrek-
tor ZSOiZ, Sylwii Dylus. Wśród za-
proszonych gości, oprócz prezyden-
ta Siemianowic Śląskich byli rów-
nież: Adam Cebula, przewodniczący 
Rady Miasta, ks. Jerzy Lisczyk, opie-

kun duchowy szkół noszących imię 
Jana Pawła II na terenie archidiecezji 
katowickiej, dziekan Krystian Bujak, 
oraz Monika Świerczyńska, komen-
dant Ochotniczego Hufca Pracy.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

fo
t. 

RA
FA

Ł 
JA

KO
KT

OC
HC

E

fo
t. 

RA
FA

Ł 
JA

KO
KT

OC
HC

E

24 listopada w Willi Fitznera urzędnicy będą rozmawiać  
o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Sie-
mianowic. 

We wrześniu wybraliśmy 21 inwestycji w ramach „Budżetu 
Obywatelskiego 2016”.  Poszczególne zadania zostały już roz-
dzielone pomiędzy wydziały siemianowickiego magistratu  
i na początku przyszłego roku ruszy cała procedura ich reali-
zacji. Jednocześnie z tymi pracami, będziemy przygotowywać 
się do wyboru kolejnych projektów na 2017 rok. 

Tegoroczny budżet partycypacyjny był trzecim z kolei prze-
prowadzonym w naszym mieście, a każdy kolejny był wypad-
kową doświadczenia zebranego wcześniej. Przygotowując się 
do kolejnej edycji urzędnicy chcą wraz z mieszkańcami skon-
sultować jego kształt. 

- Na początku 2016 roku zaczniemy przygotowywać sto-
sowne dokumenty opisujące procedurę zgłaszania i wyboru 
inwestycji. Dlatego chcemy spotkać się jeszcze w listopadzie 
br. z mieszkańcami, aby porozmawiać jak chcą, aby ten bu-
dżet partycypacyjny wyglądał. W końcu jest to projekt ma-
jący budować społeczeństwo obywatelskie i mieszkańcy po-
winni uczestniczyć w pracach nad nim. Serdecznie zapra-
szam wszystkich zainteresowanych 24 listopada o godz. 18:00 
do Willi Fitznera – Piotr Kochanek, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta. (JN)

Budżet Obywatelski 2017



Od 1 stycznia 2016 roku cze-
kają nas niewielkie zmiany 
w taryfach za wodę i ścieki.  
Łącznie cena za 1000 litrów 
obydwu składowych ma wy-
nosić 13,56 zł. 

W  Siemianowicach Ślą-
skich ceny wody nie 
wzrastały od trzech 
lat, a w przypadku 

opłaty za odprowadzanie ścieków od 
dwóch. 

Dzięki wdrażaniu nowych techno-
logii i trwającym procesem optyma-
lizacji kosztów w siemianowickim 
Aqua-Sprincie możliwa będzie obniż-
ka o 5 groszy za 1m3  wody w 2016 r., 
co ustawi cenę wody na poziomie 5,89 
zł za tysiąc litrów. 

Korekty w górę wymagać będzie 
podyktowana przez katowickie wo-
dociągi cena odprowadzania ście-
ków, która wzrośnie o 35 groszy za 1 
m3 czyli do kwoty 7,67 zł. Jak tłuma-
czy Seweryn Świaczny, rzeczynik pra-
sowy Siemianowickich Wodociągów 
- jest to spowodowane tym, iż nasze 
miasto nie posiada własnej oczysz-
czalni ścieków i nie ma wpływu na 
koszty narzucane przez Katowickie 
Wodociągi. - Rozważamy budowę 
własnej oczyszczalni ścieków, co po-
zwoli nam w przyszłości uzyskać nie-
zależność.

JAKUB NOWAK
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Bilansujemy politykę wodną

„Jesteście państwo bardzo ważni dla Sie-
mianowic Śląskich i dla prezydenta – zwrócił  
się Rafał Piech do przedsiębiorców, otwiera-
jąc seminarium biznesowe na temat oferowa-
nych form wsparcia dla mikro, małych i śred-
nich firm tu działających lub chcących dzia-
łać  -  To państwo stanowicie motor napędza-
jący rozwój miasta, dzięki wam ono pięknieje, 
dzięki wam powstają tu nowe miejsca pracy”.

Do  Parku Tradycji przybyło na nie blisko 
100 przedstawicieli lokalnego biznesu. Mieli 
oni okazję zapoznać się z najnowszymi moż-
liwościami uzyskania pomocy dla przedsię-
biorców oferowanej przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Śląskiego oraz Fun-
dusz Górnośląski. Usłyszeli tu także o no-
wych udogodnieniach formalno-organiza-
cyjnych przygotowanych dla przedsiębiorców 
przez Urząd Miasta oraz o aktualnie dostęp-
nych formach wsparcia dla osób fizycznych, 
firm i ich pracowników oferowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy.

Zorganizowane z inicjatywy prezyden-
ta R. Piecha seminarium zyskało u uczest-
ników bardzo wysoką ocenę. Powszech-
nie wyrażano zdanie, że powinno ono za-
początkować cykl podobnych biznesowych 
spotkań.  (ERW)
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Udany krok naprzeciw  
potrzebom biznesu Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-

mi, Prezydent Miasta Rafał Piech w grud-
niu ponownie spotka się z siemianowicza-
nami. Pierwsza seria spotkań miała miejsce 
w kwietniu br. i cieszyła się dużym zainte-
resowaniem wśród mieszkańców, którzy 
chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami 
i uwagami. 

Mijający pierwszy rok kadencji nowych 
władz naszej gminy, stanowi dobry powód 
na podsumowanie tego okresu. W opinii 
prezydenta, bezpośredni kontakt i rozmo-
wa z mieszkańcami, jest najlepszym papier-
kiem lakmusowym, obok wyborów, po-
zwalającym określać, jakich działań ocze-
kują od władz miasta oraz ustalić, które 
sprawy są dla nich w danym czasie najważ-
niejsze. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich 
mieszkańców:
2 grudnia br. o godz. 18:00  
do I LO im. Jana Śniadeckiego  
przy ul. Wyspiańskiego 5  
w centrum miasta,

3 grudnia br. o  godz. 18:00  
do Gimnazjum nr 2  
przy ul. Przyjaźni 28 w Michałkowicach.

Na spotkaniach oprócz podsumowania mi-
jającego roku oraz przedstawienia strategicz-
nych kierunków rozwoju miasta, uczestnicy  
będą mógli zadać pytania, przekazać sugestie 
prezydentowi dotyczące funkcjonowania na-
szej gminy.  (JN)

Spotkanie Prezydenta z mieszkańcami 

Brzmi trochę dziwnie? Może archaicznie, ale czy część dorosłego społe-
czeństwa nie pamięta jak wprost z lekcji WF-u biegło się do najbliższego 
kraniku z wodą żeby ugasić pragnienie? Nikt wtedy nie panikował, nie 
zabraniał. Czy od tamtych czasów woda w kranie jest gorsza czy lepsza, 
smaczniejsza czy mniej smaczna? Co się stało, że nagle pokochaliśmy 
wodę w plastykowych butelkach?  
Zachęcam do zapoznania się z akcją społeczną „Piję wodę z kranu”. 
Akcja jest ogólnopolska,  nie stoi za nią żaden wielki zagraniczny kon-
cern. Powoli dotarła już na Śląsk, choć jeszcze nie zawitała do Sie-
mianowic, przynajmniej oficjalnie. Bo nieoficjalnie część z nas wspiera 
picie wody z kranu, choćby korzystając z coraz bardziej popularnych 
„Pawełków” - poidełek, które pojawiły się siłowniach na wolnym powie-
trzu. Kilka argumentów za piciem wody z kranu: mniej plastiku w koszu 

na śmieci, więcej pieniędzy w kieszeni. A satysfakcja, że nie jest się 
ofiarą marketingu nabitą w butelkę – bezcenna.  Akcja „Piję wodę z kra-
nu”, zrodziła się z pytania o to dlaczego w kraju, w którym prawie każdy 
ma bezpośredni dostęp do wysokiej jakości wody w domu, wciąż kupuje 
się wodę butelkowaną, co jest nieekologiczne, nieekonomiczne i nieprak-
tyczne. Tym, krótkim artykułem chcemy rozpocząć dyskusję na ten temat 
również w naszym mieście. 
Oczywiście najpierw należy sprawdzić jakość wody w poszczególnych 
dzielnicach, bo zależy ona nie tylko od samej wody wprowadzonej do 
systemu ale też od jakości rur i instalacji na końcu drogi, a to znaczy, 
że nie wszędzie jest tak samo. Prosimy opinie w tej sprawie przesyłać 
na adres redakcji, również mailowy. Mam nadzieję na owocny i smaczny 
ciąg dalszy. (ERN) 

Akcja społeczna „Pij wodę z kranu”. 

Cena wody za 1 m3 w Siemianowicach Śląskich na tle innych miast *



Jak uhonorować pamięć  
artysty

6 urząd miasta siemianowice śląskie
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Dyżury radnych

Redakcja: Podobno wśród radnych poja-
wił się pomysł, aby uczynić „Kyksa” hono-
rowym obywatelem Siemianowic Śląskich. 

Jan Wieczorek:  Rozmawialiśmy na ten te-
mat, niestety w tej sprawie nie ma jednomyśl-
ności, a w przypadku kiedy jakaś osoba ma 
otrzymać taki tytuł, wydaje się być to obliga-
toryjne. Jan Skrzek był 
artystą i prowadził ży-
cie prawdziwego blu-
esmana, co zapewne 
nie wszystkim kojarzy 
się z wzorcowym ty-
pem obywatela. Choć osobiście uważam, że 
w tym wypadku pod uwagę należy brać do-
konania artystyczne Kyksa, bo właśnie one 
promowały Nasze miasto. W dalszym ciągu 
będę namawiał radnych do znalezienia kon-
sensusu w tej sprawie. 

R.: Czy to jedyna możliwość upamiętnie-
ni tego siemianowickiego muzyka.

J.W.: Już wkrótce organizujmy II Michał-
kowickie Bluesowanie gdzie Jan Skrzek moim 
zdaniem zostanie uhonorowany zgodnie ze 
swoją pasją, czyli poprzez muzykę. Od 2015 
roku impreza będzie nosiła imię tego Wielkie-
go Michałkowickiego Bluesmana, a już dziś 
pojawiają się pomysły, aby Bluesowanie na-

brało nowych, cie-
kawych form. Do-
datkowo wspólnie 
ze Stowarzyszeniem 
Mieszkańców Sie-
mianowic organizu-

jemy specjalne konto, na które można będzie 
wpłacać środki przeznaczone na powstanie 
rzeźby „Skrzek – fascynacje muzyczne”. Chce-
my, aby rzeźba powstała w planowanej do mo-
dernizacji centralnej przestrzeni publicznej 
Michałkowic. Wstępne koncepcje rzeźby za-
prezentuje artysta, rzeźbiarz Jacek Kiciński.

JAKUB NOWAK

DYŻURY RADNYCH OKRĘG IV - MICHAŁKOWICE,  
BAŃGÓW, PRZEŁAJKA 
Szkoła Podstawowa nr 4 ul. M. Dąbrowskiej 10 
I czwartek miesiąca 16.00-17.00 
3 IX GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 
1 X WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI 
5 XI ADAM CEBULA, 
3 XII GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 

„Zameczek” ul. Oświęcimska  
II środa miesiąca 17.00 - 18.00 
9 IX ADAM CEBULA, 
14 X GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 
18 XI WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI 
9 XII ADAM CEBULA, 

Zespół Szkół ul. Szymanowskiego 11  
III środa miesiąca 17.00 - 18.00 
16 IX WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI 
21 X ADAM CEBULA,  
18 XI GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 
16 XII WOJCIECH OKOŃ, LESZEK WINKOWSKI

I- szy czwartek miesiąca od 12.30 do 14.00, w Urzędzie 
Miasta, pokój 13 
GRZEGORZJURKIEWICZ
 JAN WIECZOREK
dyżur w Urzędzie Miasta - pokój nr 13
pierwszy poniedziałek miesiąca - godz. 16.15-17.00

JERZY KURZAWA
dyżur w Urzędzie Miasta - pokój nr 13
trzeci poniedziałek miesiąca - godz. 12.00-13.00

DYŻURY RADNYCH OKRĘG III - BYTKÓW
DK Chemik, Siemianowice Śląskie, Niepodległości 51 
pierwszy czwartek miesiąca 17.00-19.00 
MAŁGORZATA BORECKA, MAŁGORZATA GOŚCINIAK, 
JERZY BECKER, KATARZYNA CICHOS

Urząd Miasta - pokój nr 13 pierwszy poniedziałek miesią-
ca - godz. 16.15-17.00  

DYŻURY RADNYCH OKRĘG II - TUWIM
MOPS, ul. Szkolna 17 
pierwszy poniedziałek miesiąca - godz. 19.00  
dyżur w Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego, ul. 
Korfantego 18, drugi poniedziałek miesiąca - godz.19.00 
dyżur w SCK Jarzębina - Osiedle Tuwim , ul. Wierzbowa 2 
trzeci poniedziałek miesiąca - godz.19.00
 GRZEGORZ MÓL  

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw - ul. 
Kapicy 15, każdy piątek od godziny 8.00 – 19:00 
JÓZEF KOGUT  

SCK Jarzębina - Osiedle Tuwim , ul. Wierzbowa 2  
trzeci wtorek miesiąca – godz.18.00
TOMASZ DZIERWA  

DYŻURY RADNYCH OKRĘG I - CENTRUM 
Lokal SLD, ul. Topolowa 1 druga środa miesiąca - godz. 
17.00-18.00  
Urząd Miasta - pokój nr 13 pierwsza środa miesiąca - 
godz. 13.00-14.00 
HENRYK PESEL 

Willa Fitznera, ul. 27 - go stycznia 3 każdy drugi wtorek 
miesiąca - godz. 17.00 - 18.00  
MARIAN JADWISZCZOK 
Urząd Miasta - pokój nr 13 ostatni czwartek miesiąca - 
godz. 11.00-12.00  MARCIN JANOTA 
godz. 12.00-13.00 JAN NYCZ 

Słów kilka o sesji
Ostatnia sesja 

Rady Miasta mia-
ła kilka interesują-
cych punktów, do 
których zdecydo-
wanie należy zali-
czyć przedstawie-
nie przez Prezy-
denta Miasta Rafa-
ła Piecha strategicznych kierunków rozwoju miasta na 
lata 2014 - 2018 z perspektywą do 2022.

Tradycyjnie na początku sesji prezydent złożył rela-
cję ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym  
i zaprezentował strategiczne kierunki rozwoju miasta, 
które mają stanowić główną oś zmian Siemianowic Ślą-
skich w najbliższej przyszłości. 

W kolejnej części sesji radni zgłosili aż 32 interpelacje  
i przegłosowali 13 uchwał. W tym bardzo istotną dla 
miasta i budzącą spore zainteresowanie wśród zebra-
nych, a dotyczącą przyszłości szpitala miejskiego. Prezy-
dent Miasta chcąc na bieżąco konsultować z Radą Miasta 
dalsze kroki związane z tą placówką zdrowia zwrócił się 
do radnych o wyrażenie zgody na podjęcie poszukiwań 
zewnętrznego inwestora, co spotkało się z ich aprobatą. 

Radni pozytywnie przegłosowali również utworzenie 
Rady Seniorów. Będzie to ciało doradcze przy prezyden-
cie, które będzie reprezentowało osoby starsze i inicjo-
wało rozwiązania skierowane dla tej grupy siemianowi-
czan. (JN)
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Rozmowa z Janem Wieczorkiem o jego imienniku Janie „Kyksie” Skrzeku.

Należy brać pod uwagę  
dokonania artystyczne Kyksa

- W tych sprawach rada musi być jednomyślna - uważa radny Jan Wieczorek (drugi z prawej).
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Pytamy o przyszłość
O strategii rozwoju miasta rozmawiamy z Rafałem Piechem.

Na ostatniej sesji Rady Miasta (29.10 br.) Prezy-
dent Rafał Piech przedstawił „Strategiczne kie-
runki rozwoju miasta Siemianowice Śląskie na 
lata 2014 – 2018 z perspektywą na lata 2018 
– 2020”. Mają one stanowić główną oś zmian 
zachodzących w naszym mieście. W dokumen-
cie tym określone są najważniejsze inwestycje 
obecnej kadencji siemianowickiego samo-
rządu. Dotyka on także kwestii kształtowania 
polityki mieszkaniowej, organizacji miejskiej 
oświaty i dostosowania jej do obecnych re-
aliów. Nie zabrakło w nim również rozwiązań 
mających poprawić sytuację służby zdrowia 
czy aktywizacji różnych grup społecznych. 

Redakcja: Panie Prezydencie założenia na najbliższe lata 
są dość obszerne, więc które z nich traktuje Pan prioryte-
towo.

Rafał Piech: Pomimo, że wszystkie zawarte w strategii wy-
tyczne będą zrealizowane i są istotne dla zrównoważonego 
rozwoju miasta to kilka z nich uważam za kluczowe. Zaliczam 
do nich zdecydowanie wszystko to, co dotyczy infrastruktu-
ry drogowej, włącznie z ciągami pieszo – jezdnymi i ścieżkami 
rowerowymi.  Jak poważnie traktuję tą kwestię potwierdzają 
tegoroczne remonty dróg, które zamkną się w kwocie 2,6 mln 
zł i obejmą aż 4,4 km jezdni.  A to tylko w tym roku. 

Kolejnym elementem, któremu poświęcam szczegól-
ną uwagę jest stworzenie odpowiednich warunków dla 

rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości w Siemiano-
wicach. Jeśli chcemy wydawać pieniądze musimy je też 
skądś brać. Dobrze prosperujące firmy będą zostawiały 
w gminnej kasie fundusze, które później możemy wyko-
rzystywać na różnego rodzaju inicjatywy społeczne, dla 
których w innym przypadku nie było by środków. Dru-
gą pozytywną stroną dobrze prosperujących przedsię-
biorstw w mieście są miejsca pracy. Tu chyba nie muszę 
nikogo przekonywać o tym jak ważna jest ona dla każ-
dego z nas. 

Istotne są dla mnie także kwestie społeczne. Remonty 70 
mieszkań, które wykonamy jeszcze w tym roku. Aktywiza-
cja różnych grup społecznych jak seniorzy, czy mieszkańcy 
osiedla Hugo lub Nowego Świata. Chcę ustabilizować sytu-
ację szpitala i doprowadzić do momentu, kiedy mieszkańcy 
obsługiwani będą w warunkach XXI wieku. Nie mogę też 
pominąć Michałkowic, gdzie zamiast parkingu naprzeciw 
kościoła powstanie Rynek Michałkowicki. 

Należy znaleźć odpowiedni balans pomiędzy twardymi in-
westycjami a miękką polityką społeczną. Przedstawiona stra-
tegia taką równowagę zapewnia. 

R.: Jest to strategia na lata 2014 -2018, ale z perspektywą 
na kolejne. Czy nie wybiega Pan tym samym za daleko w 
przyszłość.

R.P.:  Mieszkańcy w listopadzie zeszłego roku zdecydowali, 
że jestem odpowiednią osobą do kierowania miastem. Chcę z 
tego zadania w pełni się wywiązać, tym samym muszę myśleć 
o mieście w perspektywie długoterminowej. Cztery lata to na-
prawdę krótki okres czasu na zmiany strategiczne. 

R.: Czy na to wszystko starszy pieniędzy w kontekście 
rozpoczynającej się spłaty obligacji, które miasto wcześniej 
zaciągnęło?

R.P.: Jedno jest pewne, łatwo nie będzie. Budżet miasta 
zawsze jest bardzo napięty, ale na rozwój zawsze muszą się 
znaleźć środki. Siemianowice nie mogą trwać w stagnacji, 
nie chce tego ani ja ani mieszkańcy, z którymi się spoty-
kam. Obecnie pracujemy nad kształtem przyszłorocznego 
budżetu miasta i wraz z moimi najbliższymi współpracow-
nikami tak go układamy, aby rozpocząć projekty przewi-
dziane w strategii.

ROZMAWIAŁ: JAKUB NOWAK
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Morawin Anna: Czy zostanie przepro-
wadzona reorganizacja szkół. Teraz 
część z nich nie jest dopasowana do 
liczby uczniów w Siemianowicach. 

Rafał Piech: Przygotowywana jest 
całościowa reorganizacja sieci szkół i do 
tego celu powołałem specjalna komisję, 
która przygotuje jej plan. W życie powin-
na wejść w przyszłym roku, tak aby od 
września dzieci wróciły do szkół w ich 
nowym kształcie.  

Państwo Kamrowscy: Zdecydowanie brakuje nam w mieście 
parkingów. Aut nie ubywa, a nowych miejsc postojowych nie 
przybywa w odpowiednim tempie. Chcielibyśmy się dowie-
dzieć czy miasto ma w planach budowę parkingu na Bańgowie 
i wzdłuż ul. Stara Szosa przy ogródkach działkowcach.

Rafa Piech: Na Bańgowie planujemy budowę parkingów przy  
ul. Reymonta i Skłodowskiej-Curie. W przypadku ul. Stara Szosa 
nie ma planów budowy miejsc postojowych, ale za to powstaną 
bardzo blisko na ul. Kruczej wraz z remontem tej drogi. Łącznie  
w przyszłym roku powstanie 10 nowych parkingów.

Państwo Nowakowie: W tym roku miasto 
przystąpiło do remontów dróg, dobrze aby 
w najbliższym czasie ekipy remontowe 
zawitały również na drogę biegnącą od No-
wego Światu do Michałkowic. Nie jest ona 
w najlepszym stanie. Proponujemy również 
utworzenie przy ul. Wyzwolenia na osiedlu 
Fabud placu zabaw dla dzieci, ponieważ w 
okolicy nie ma żadnego.  

Rafał Piech: Mogę Państwa uspokoić, że zarówno plac zabaw na Fabudzie jak i 
remont ul. Michałkowickiej jest w moich planach na najbliższe lata. 

Urszula Lampa: Rok temu została ukończona główna alejka w Lasku 
Bytkowskim. Mieszkańcy oczekiwali, że co roku jakaś jego drobna 
część będzie odnawiana. Jest to fajne miejsce do spacerów dziadków z 
wnuczkami, dlatego warto coś z tym zrobić.  Odnośnie budżetu obywa-
telskiego chce zapytać czy będzie on kontynuowany i czy jest szansa 
na projekty większe np. ogólnomiejskie, których w tym roku zabrakło.

Rafał Piech: Nie tylko Lasek Bytkowski będziemy rewitalizować. Wię-
cej zielonych obszarów naszego miasta zostanie odnowionych w ciągu 
najbliższych 3 lat. Co się tyczy budżetu obywatelskiego to na pewno będzie 
on kontynuowany. Jeśli chodzi o jego kształt to jeszcze przed świętami 
urzędnicy będą z mieszkańcami rozmawiać nad zmianami, które wprowa-
dzimy w przyszłym roku. 
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Coraz bliżej  
Siemianowickiej Rady Seniorów
Podczas październikowej sesji Rada Miasta  
uchwaliła powołanie oraz statut Siemianowic-
kiej Rady Seniorów. Jej powstanie ma sprzyjać 
solidarności międzypokoleniowej oraz zapew-
nić starszym mieszkańcom wpływ na sprawy 
dotyczące lokalnej społeczności, a szczególnie 
najstarszego pokolenia siemianowiczan.

W składzie Rady Seniorów znajdzie się od 7 do 
13 osób – przedstawicieli starszych mieszkań-
ców miasta oraz przedstawicieli podmiotów 
działających na ich rzecz, których kandydatu-

ry mogą być zgłoszone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
inne  stowarzyszenia działające na rzecz osób starszych, pod-
mioty mające na celu wspieranie osób starszych oraz co naj-
mniej 30-osobowe grupy. O terminie naboru będziemy Pań-
stwa informować na bieżąco. 

Członkowie Rady będą mogli zgłaszać wnioski, po-
stulaty i inicjatywy, mające na celu zaspokajanie potrzeb 
osób starszych. Będą też mogli proponować tematy do 
omówienia na kolejnych posiedzeniach Rady. Pierwsze 
posiedzenie nowo powołanego organu zostanie zwo-
łane przez prezydenta miasta, który też poprowadzi je 
do momentu wybrania przewodniczącego  SRS. (ERW)

Posłuchajcie o medycynie  
naturalnej

Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lo-
kalnego oraz grupa aktywnych seniorów z Michałkowic 
zapraszają na spotkanie z ekspertem w zakresie zdrowe-
go stylu życia. Odbędzie się ono 10 listopada br. w salce 
katechetycznej przy kościele pw. św. Michała Archanioła, 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kościelnej 1 w godz. 
10.30-12.00. Temat: Medycyna naturalna. Promocja zdro-
wia. Wstęp jest bezpłatny. (ERW)

Od początku istnienia Siemianowickiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku towarzyszy mu Akademia Muzeal-
na, stanowiąc niezwykle cenne wzbogacenie jego oferty 
a także – jak się okazuje – specyficzny rys siemianowic-
kiej uczelni na tle innych tego typu, działających w kraju. 
Dominującą tematyką wykładów na Akademii jest histo-
ria, etnografia i sztuka. Uzupełnieniem ich oraz urozma-
iceniem zajęć są warsztaty plastyczne prowadzone przez 
profesjonalnych plastyków. – W bieżącym roku akade-
mickim chcielibyśmy uruchomić Muzealną Akademię 

Sztuki – mówi dyrektor Muzeum Miejskiego Krystian 
Hadasz. – W czasie jej spotkań planujemy prowadzenie 
zajęć z rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby.

Uczęszczający na zajęcia Akademii Muzealnej seniorzy 
bardzo cenią sobie możliwość spotkania tutaj również 
przedstawicieli świata nauki, z ogromnym zainteresowa-
niem uczestniczą w wykładach przedstawiciela Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Tegoroczny cykl zajęć Akademii Muzealnej dla słucha-
czy Siemianowickiego Uniwersytetu III Wieku i wszyst-

kich zainteresowanych zainaugurowała bardzo cieka-
wa prelekcja Mirosława Domina – działacza Towarzy-
stwa Opieki nad Oświęcimiem, reżysera Teatru „Domi-
no” Siemianowickiego Centrum Kultury – na temat życia 
i działalności zapomnianego już dzisiaj śląskiego przed-
siębiorcy – Karola Goduli. Oprócz prelegenta grono wy-
kładowców Akademii reprezentowały również Grażyna 
Salata – współorganizator wielu przedsięwzięć artystycz-
nych oraz Patrycja Skorek reprezentująca Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Siemianowicach Śląskich. (ERW)

Wystartowała Akademia Muzealna

Danuta Kantor
Dobrze, że seniorzy będą mieli swoich 
przedstawicieli, którzy będą dbali o 
ich sprawy. Osobiście podoba mi się 
pomysł organizacji dla osób starszych 
szkoleń z zakresu obsługi kompute-
rów i korzystania z internetu. W domu 
nie wszyscy mają możliwość posze-
rzać swoją wiedzę w tym temacie. 

Stefania Dobek
Ja nie będę starała się wejść w skład 
Rady Seniorów choć sam pomysł 
popieram i pokładam w nim pewne 
oczekiwania. Świetlice dla osób star-
szych gdzie mogliby się wspólnie 
spotykać, spędzać czas, nawiązywać 
nowe znajomości – o to nasi przyszli 
przedstawicie mogą się postarać. 
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Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) polskie dzieci tyją 
najszybciej. Naukowcy  
i urzędnicy szukają sposobów 
walki z otyłością wśród  
siemianowickiej młodzieży.

27 października dyrektorzy 
szkół, urzędnicy oraz leka-
rze – w ramach zorganizo-
wanej konferencji - szukali 

sposobów na rozwiązanie problemu otyło-
ści i nadwagi wśród siemianowickiej mło-
dzieży. Spotkanie w Urzędzie Miasta, będą-
ce drugim z tego cyklu, prowadziła dziekan 
Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, dr hab. n. farm. 
Elżbieta Grochowska-Niedworok. 

Jest kilka powodów, które generują ten 
problem. Między innymi niewłaściwe na-
wyki żywieniowe. - Musimy przestawić się 
z myślenia o otyłości jak o chorobie cywi-
lizacyjnej, a zacząć jak o chorobie dietoza-
leżniowej – mówi dziekan. - To nie cywili-
zacja sprawiła, że tyjemy, ale nasze podej-
ście do kwestii żywieniowej – dodała. 

Mimo, że są wdrażane programy wspo-
magające walkę z otyłością – w wielu przy-
padkach one nie działają. Podstawowym 
błędem jest brak kompleksowej weryfika-
cji przebiegu tych programów. Jak zazna-
cza Elżbieta Grochowska-Niedworok, aby 
skutecznie walczyć z problemem nadwa-
gi, trzeba w działania włączyć szereg in-
stytucji, m.in.: ministerstwa zdrowia i edu-
kacji, Rzecznika Praw Ucznia, rodziców, 
uczniów, dyrektorów szkół oraz nauczycie-
li. - Dzisiaj możemy śmiało mówić o pan-
demii otyłości, która dotyczy wszystkich 
grup społecznych – twierdzi dziekan. Nie-
stety, wg WHO polska młodzież tyje naj-
szybciej w Europie – dodaje.

Drugim powodem tego problemu wśród 
dzieci jest unikanie aktywności sporto-
wej, poprzez przynoszenie zwolnień z za-
jęć sportowych wypisywanych – niejako – 
na „prośbę” ucznia czy jego rodziców. Od 

września tego roku zmieniono zasady wy-
pisywania zwolnień z WF-u. Uczniowi 
można pozwolić „ominąć” określone ćwi-
czenia, a jednocześnie nic nie stoi na prze-
szkodzie by uczestniczył w pozostałych 
zajęciach. Inną „nowością” jest możliwość 
całkowitego zwolnienia ucznia z lekcji wy-
chowania fizycznego w szkole, 
przez okres wskazany w opi-
nii lekarza – decyzję podej-
muje dyrektor na podstawie 
tejże opinii. Uczeń w tym wy-
padku nie jest oceniany z za-
jęć WF-u, zaś w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje 
się „zwolniony” (jeżeli okres 
zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny 
kwalifikacyjnej rocznej, śródrocznej lub 
semestralnej). 

- Oczywiście, w ubiegłych latach zdarza-
ły się przypadki, że uczeń przynosił „za-
świadczenie”, które budziło nasze wąt-
pliwości – mówi Sylwia Dylus, dyrektor  

ZSOiZ w Siemianowicach Śląskich. - Do-
starczały je zazwyczaj dziewczyny, które nie-
chętne były jakimkolwiek zajęciom związa-
nym ze sportem. Muszę jednak przyznać, że 
to już historia. Nasi podopieczni uczestniczą 
we wszystkich zawodach sportowych, które 
organizujemy – dodaje.

Od ubiegłego roku trwają badania 
uczniów w siemianowickim Zespole Szkół 
Sportowych pod kątem składu masy cia-
ła. Do tej pory zdiagnozowano młodzież 
Gimnazjum nr 1 oraz 5 LO. W tym roku 
analizą objęto dzieci z SP nr 8. Prace pro-
wadzi dr Jerzy Słowik, kierownik Grupo-

wej Praktyki Lekarzy Rodzinnych „Fami-
lia”. - Wśród ok. 10 proc. dzieci, których 
rodzice zgodzili się na badanie stwierdzi-
łem problem nadwagi lub otyłości i jest to 
niestety tendencja wzrostowa. – mówi Je-
rzy Słowik. - Niemniej w skali całego kra-
ju, województwo Śląskie wypada pozy-

tywnie – dodaje. I trudno się 
tutaj z tą opinią nie zgodzić, 
wiedząc, że tylko 16,5 proc. 
młodzieży na Śląsku jest za-
grożona otyłością. 

Nad badaniami nadzór me-
rytoryczny sprawuje Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Ka-
towicach. 

Po zakończeniu prac związanych z ana-
lizą otyłości wśród uczniów, zostanie zor-
ganizowane spotkanie, na którym – na 
podstawie ostatecznych wniosków – zo-
staną wdrożone mechanizmy będące sku-
tecznym antidotum na otyłość i nadwagę.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Śląsk w skali kraju wypada pozytywnie. 
Tylko 16,5 proc. młodzieży jest zagrożona

otyłością lub nadwagą. Ale...

Czipsy kontra sport

Od wielu tygodni jednym z najbardziej emocjonują-
cych tematów w Europie jest problem uchodźców. Wła-
śnie w tej sprawie 19 października na zaproszenie Pre-
zydenta Miasta Rafała Piecha do Willi Fitznera przyby-
li włodarze i przedstawiciele miast i gmin Górnośląskie-
go Związku Metropolitarnego oraz miast sąsiadujących z 
Siemianowicami Śląskimi. Spotkanie to było pokłosiem 
wrześniowej debaty „Uchodźcy na Śląsku”, która odbyła 

się w Parku Tradycji i miało na celu wypracowanie wspól-
nego stanowiska wobec zapytania Urzędu Wojewódzkie-
go dotyczącego możliwości przyjęcia uchodźców przez 
śląskie gminy.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że pomoc 
uchodźcom jest potrzebna, jednak do czasu, kiedy nie zo-
staną jasno sprecyzowane przez polskie władze warunki 
na jakich by się ona miała odbywać oraz systemowe ure-

gulowania kwestii finansowania ich pobytu, gminy będą 
podchodzić do problemu uchodźców z dużą ostrożnością 
i rezerwą i na chwilę obecną zdecydowana większość nie 
wyraża gotowości na ich przyjęcie. Takiej też treści odpo-
wiedź do śląskiego wojewody prezydent Rafał  Piech pod-
pisał wraz z 9 prezydentami i burmistrzami miast Śląska 
i Zagłębia.

ADRIAN MERTA

Wojewoda dostał odpowiedź w sprawie uchodźców



To stowarzyszenie pokazuje, że siemianowiccy senio-
rzy nie tylko potrafią  się sami zorganizować, ale też, że są 
otwarci dla innych, że nie brakuje im pomysłu i rozmachu 
w ich realizacji. Mowa o Śląskim Stowarzyszeniu Kultural-
nym Osób Niepełnosprawnych, które istnieje 6 lat, a nie-
dawno obchodziło 5-lecie realizowanego przez nie projektu 
„Moja Chwila”. Dlaczego aż jubileuszem potraktowało jed-
ną z form swojej działalności? Dlatego, że w całym wachla-
rzu inicjatyw ŚSKON-u zajmuje ona miejsce szczególne, dla-
tego, że – jak tłumaczy prezes Antoni Lipka- daje ludziom, 
którzy mają jakąś pasję, jakieś zainteresowania, czas – wła-
śnie ową Chwilę – na to, aby mogli się tym podzielić z inny-
mi, aby mieli poprzez to szansę zaistnieć.

„Moja Chwila” to nie tylko, spotkania i wystawy organizo-
wane w rodzinnym mieście. To także wspólne wyjazdy w róż-
ne zakątki Polski, podczas których członkowie Stowarzysze-

nia odwiedzają  lokalne władze celem nawiązania kontaktów 
i współpracy na niwie kulturalnej. To także sposób na pro-
mocję Siemianowic Śląskich oraz Śląska poza jego granicami. 
I oto wspomniane wyjazdy – a było już ich 12- zaczęły przy-
nosić rezultaty.

- Na efekty naszych wyjazdów musieliśmy trochę pocze-
kać, ale teraz mamy się czym cieszyć – powiedział Antoni 
Lipka. -  W Słupsku, który odwiedziliśmy, ukazały się już w 
tamtejszej gazecie dwie publikacje o nas. Odezwała się Ust-
ka, proponując  naszym rzeźbiarzom bezpłatny udział w ple-
nerze w Rowach. Są już także plany poszerzenia tego zapro-
szenia o naszych malarzy. I jeszcze Augustów zasygnalizował 
chęć zaproszenia naszych członków na spotkania poetyckie. 
My oczywiście też będziemy chcieli zrewanżować się i zapro-
simy na przyszłoroczne Dni Siemianowic Śląskich naszych za-
przyjaźnionych Kaszubów z Rewala. Na co dzień ŚSKON tak-

że wykazuje dużą aktywność. Jego członkowie spotykają się 
dwa razy w tygodniu. Stałym i ulubionym punktem progra-
mu jest wspólny śpiew a także rozmaite konkursy. Obchodzo-
ne są tutaj rocznice związane z wybitnymi postaciami polskiej 
kultury, jak np. F. Chopin, czy A. Mickiewicz i wówczas wień-
czące spotkania konkursy związane są tematycznie z nimi.

-Na nasze spotkania często przychodzą ludzie spoza Stowa-
rzyszenia. I to nie tylko starsi, ale też młodzi – nie kryje satys-
fakcji prezes Lipka – Co stanowi magnes? Myślę, że to, iż pa-
nuje u nas ciepła atmosfera, że formuła naszych spotkań jest 
luźna, że spontanicznie rodzą się ich programy. Bardzo cie-
szymy się także popularnością, jaka zdobył sobie wśród sie-
mianowiczan nasz Byzuch.

Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnospraw-
nych pokazuje, że naszym seniorom nie brakuje ani inicjaty-
wy, ani wigoru. (ERW)
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Stowarzyszenie otwarte na innych

24 października br. odbył się 
Zjazd Hufca Siemianowice Ślą-
skie, na którym została podsu-
mowana mijająca kadencja oraz 
wybrano nowe władze. 

Na czele Hufca w wyniku jedno-
myślnego głosowania stanie po-
nownie harcmistrzyni Agniesz-
ka Syma. Komendantka współ-

pracować będzie ze skarbniczką podharc-
mistrzynią Kingą Czakańską, z-cą do spraw 
programu - przewodnikiem Mirosławem 
Saliszem, z-cą do spraw organizacyjnych – 
przewodnikiem Sebastianem Jaroszem. Ko-
misja Rewizyjna Hufca ukonstytuowała się 
następująco: przewodniczący – przewod-
nik Michał Stanaszek, z-ca- przewodnik Ju-
lia Ochęcka, sekretarz – przewodnik Aneta 
Kwiecień.

Szybko upłynęły cztery lata pracy. Jaki był 
ten czas dla aktywnie działających zuchów  
i harcerzy, seniorów? Były to lata wielu dzia-
łań w mieście, podejmowania współpra-
cy z innymi stowarzyszeniami, instytucja-
mi, szkołami. Dużo było cyklicznych im-
prez i wydarzeń zarówno na szczeblu Huf-
ca, jak i Chorągwi, w których zuchy, harce-
rze i instruktorzy wzięli udział. Należały do 
nich m.in. Betlejemskie Światło Pokoju, Fe-
stiwal Kultury Harcerskiej i Zuchowej, Za-
wody Ratownicze, Biwak Technik Harcer-
skich, czy Zimowa Watra Wędrownicza. Co 
roku szczepy organizowały obozy harcerskie 

i kolonie zuchowe – w każdej Harcerskiej Ak-
cji Letniej uczestniczyło około 200 osób. In-
struktorzy wciąż podnosili swoje kwalifika-
cje, brali udział w kursach, warsztatach, semi-
nariach i konferencjach. 

Działalność Hufca docenił prezydent Sie-
mianowic Rafał Piech, przyznając mu na-
grodę w czasie tegorocznego Dnia Organiza-
cji Pozarządowych. Wiele splendorów spadło 
też w minionym okresie na druhny i druhów. 
Hufiec siemianowicki liczy obecnie 309 osób, 
zrzeszonych w 19 podstawowych jednost-
kach. Fenomen ruchu harcerskiego, liczące-

go ponad sto lat, polega na tym, że odnajdu-
je w nim swoje miejsce każdy, bez względu na 
wiek. 

Najmłodsi członkowie, liczący zaledwie 
kilka lat, zostają zuchami. W gromadach zu-
chowych poprzez zabawę poznają świat, uczą 
się współdziałania w grupie, zdobywają nowe 
umiejętności. Instruktorzy wspierają mło-
dego człowieka we wszechstronnym rozwo-
ju. Cotygodniowe zbiórki są bardzo uroz-
maicone, zawierają m.in. elementy edukacji 
artystycznej, ekologicznej, sportowej, zdro-
wotnej, patriotycznej. Często właśnie w gro-

madzie dzieci odkrywają swoje talenty i zain-
teresowania. Gromady mają swoją obrzędo-
wość i tajemnice. W Siemianowicach jest ich 
sześć: „Przyjaciele Włóczykija”, „Leśne Elfy” 
„Poszukiwacze skarbów”, „Dreptusie Mani-
tou”, „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”, 
„Flinstonowie”. 

Harcerze i instruktorzy zrzeszeni w 1 DH 
„Shinsei”, 2 MDH „Leśni”, 3 DH „Podróż-
nicy” im. Wojciecha Korfantego, 7 KDH 
„Benu”, 8 ŻDH „Grot”, 16 KDH „Gryf”, 18 
DW „Grań”, 22 DH „Dębowe liście” im. Jana 
Bytnara, 27 DW „Wataha”, 95 DH „Wyrocz-
nia”, PDH „Teoria Chaosu”, KI „Agat”, KI 
„Wikont”, HIKS „Czarne Diamenty” podej-
mują wyzwania, które niesie ze sobą świat 
współczesny. Wyzwania niejednokrotnie 
trudne. Wychodzą na zewnątrz, reagują na 
potrzeby najbliższego środowiska.

Siemianowiccy skauci na co dzień nie cho-
dzą w galowych mundurach, nie wszyscy 
więc widzą, w jakie akcje pomocy innym się 
angażują. Zuchy, harcerze, instruktorzy są 
wolontariuszami na wielu imprezach kultu-
ralnych, sportowych, charytatywnych. Nie-
ustannie niosą radość chorym w hospicjach, 
dzielą się cząstką siebie oddając krew, dba-
ją też o swoich „braci mniejszych” szukając 
domów bezdomnym zwierzakom, pracując 
w schroniskach. To tylko niektóre przykłady 
harcerskiego stylu życia. Już od najmłodszych 
lat, będąc kilkuletnimi zuchami, „starają się 
zostawić ten świat, choć trochę lepszym, niż go 
zastali…”

KATARZYNA MAJCHROWSKA

Zostawić świat lepszym,  
niż go zastali
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Nieznanymi szlakami  
po nekropoliach
Cmentarze – miejsce, gdzie 
historia przestaje być dla nas 
abstrakcją, a staje się tak samo 
rzeczywista, jak mijane tam 
nagrobki. Gdzie czujemy z nią 
bliski, osobisty związek. Na nich 
spotykamy się z historią przez 
duże „H”, tą, która znajduje 
swoje odzwierciedlenie w pu-
blikacjach , w filmach i tą, która 
zamyka życie zwykłych ludzi. 
Tak też jest na siemianowickich 
nekropoliach, o których bodaj 
najwięcej wie Małgorzata Derus, 
miejski konserwator zabytków, 
co zaowocowało książeczką 
”Cmentarze Siemianowic Ślą-
skich”.

Najstarszym miejscem pochów-
ku jest cmentarz w Michałko-
wicach, z królującą na nim ka-
plicą– miejscem wiecznego spo-

czynku wielu– choć nie wszystkich- michał-
kowickich  Rheinbabenów, rodu o rycerskich 
korzeniach, bardzo zasłużonego dla rozwo-
ju śląskiego przemysłu. Tam też znajdują się 
m.in. groby Antoniego Stabika, pałacowego 
kapelana, a zarazem  poety, ostatniego wójta 
michałkowickiego Józefa Fojcika i wielu in-
nych znamienitych obywateli. Małgorzata 
Derus zwraca jednak uwagę na mogiłę Va-
lentina i Therese Gerlichów z pięknym wize-
runkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ma-
lowanym na porcelanie. Grób Lissowskich, 

zapewne większość przechodniów minęło-
by bez zatrzymywania się, ale nie moja prze-
wodniczka. Zna bowiem historię związaną 
ze spoczywającą tu parą. Otóż pochodzą-
cy z Poznania Lissowscy, kiedy jeszcze żyli, 
postawili na terenie swojego ogródka, przy 
ulicy Kościelnej, kapliczkę. Gdy w tym rejo-
nie budowano osiedle, rodzina została prze-
niesiona i na teren posesji wjechały kopar-
ki. Jak i inne pozostałości po dotychczaso-
wych mieszkańcach, tak i-według projek-
tu budowlanego-kapliczka miała być zbu-
rzona. Jednak o ile operatorzy koparek bez 
oporów ruszyli na domostwo, o tyle żaden z 
nich nie chciał naruszyć obiektu sakralnego. 
Ponoć nadzór starał się ich w rozmaity spo-
sób przekupywać, nie szczędząc i wódki, ale 
na nic się to zdało i kapliczka stoi do dzisiaj. 

Na starym cmentarzu parafii św. Krzy-
ża, obok kaplic dwóch zamożnych rodzin 
Knappików – kupców, którzy nie szczędzi-
li grosza na cele charytatywne, byli też jed-
nymi z fundatorów Straży Pożarnej oraz 
Fitznerów – tych, którzy pierwsi przyje-
chali do Siemianowic, przodków znanego 
przemysłowca- pani Małgorzata wskaza-
ła szczególny, bo symboliczny grób Jerze-
go Urbańczyka. Był synem miejskiego bu-
downiczego. Wykazując nieprzeciętny ta-
lent plastyczny, studiował malarstwo. Gdy 
rozszalała się I wojna światowa, został po-
wołany do wojska. Z pola walki nie powró-
cił- zginął we Francji. Rodzice, rozpaczają-

cy po stracie zapowiadającego się na zna-
komitego artystę syna, nie wiedząc nawet, 
gdzie spoczywają jego szczątki, pragnęli 
choć mieć miejsce, na którym będą mogli 
palić znicze i przynosić kwiaty, czcząc pa-
mięć ukochanego dziecka.

Aby zobaczyć inny, związany z przed-
wczesnym odejściem ukochanej osoby, 
szczególny grób, trzeba udać się na cmentarz 
ewangelicki. Tu bowiem znajduje się wyjąt-
kowej urody, przejmujący nagrobek, przed-
stawiający ścięte drzewo, na którym położo-
no różę. Kim była młoda dziewczyna, której 
pamięci tak poetycki nadano wyraz? Może 
ktoś z Czytelników zna jej historię…

I jeszcze jedna na tej nekropolii mogi-
ła skrywająca w sobie straszliwą tragedię – 
grób inżyniera Jana Pellara, jego żony Ste-
fanii i synka. 

„Kiedy Siemianowice po plebiscycie zna-
lazły się w polskiej części Śląska – opowia-
da M. Derus- przybyły tu inż. Józef Kiedroń, 
były minister przemysłu i handlu, uznaw-
szy, że huta Laura jest przestarzała, posta-
nowił ją zamknąć. Decyzja wywołała żywy 
protest pracowników i ostatecznie huta mia-
ła wznowić produkcję. Wśród pozostających 
bez zatrudnienia był inż. Jan Pellar. Nie ma-
jąc środków do życia, udał się do Kiedronia, 
by prosić o pracę. Ten obiecał mu ją, ale gdy 
Pellar zgłosił się w wyznaczonym terminie 
nikt nie posiadał informacji o obietnicy za-
trudnienia inżyniera. Pech chciał, że akurat 

tego dnia Józef Kiedroń był nieobecny w fa-
bryce i nie mógł zareagować. Zrozpaczony 
Pellar wróciwszy do domu zastrzelił żonę i 
dziecko, a następnie sam pozbawił się życia. 
Pogrzeb rodziny przemienił się w prawdzi-
wą manifestację mieszkańców do głębi po-
ruszonych bezdusznym i lekceważącym po-
traktowaniem człowieka, co doprowadziło 
do wstrząsającego finału.

Wędrując po siemianowickich cmenta-
rzach szlakami  „małej” historii, tej która 
w swoim czasie poruszała tutejszą społecz-
ność, można jeszcze nadmienić o grobie 
Adolfa Geislera na Michałkowickiej. Był  to 
właściciel karczmy przy ul. Niepodległości 
45, aktualnie siedziby SCK. W jej posiada-
nie wszedł po poślubieniu zamożnej wdo-
wy po poprzednim właścicielu Hugonie 
Boesem. Pięknie ją rozbudował, zmoderni-
zował, nadał jej eleganckiego wyglądu, tak, 
że stała się dumą bytkowian. Niezbyt dłu-
go jednak cieszył się swoim dziełem – zgi-
nął bowiem tragicznie w bardzo niejasnych 
okolicznościach, a jego dusza nie mogąc 
zaznać spokoju –według relacji niektórych 
mieszkańców- przez długi czas po śmier-
ci Geislera, sprawiała, że w budynku działy 
się rzeczy dziwne i tajemnicze.

Losy zwykłych ludzi, których ślad spo-
tykamy na cmentarzach–to przecież one 
tworzą dzieje lokalnych społeczności, bu-
dują obraz jej chwały i klęsk.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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„Forum Siemianowickiego Sportu”, które 
zorganizowane zostało w minionym tygo-
dniu, w Willi Fitznera, spotkało się ze sporym 
zainteresowaniem lokalnego środowiska 
sportowego. Pokłosiem tego spotkania bę-
dzie powołanie w najbliższym czasie, przez 
Prezydenta Miasta, Rady Sportu Siemiano-
wic Śląskich.

W ubiegłym tygodniu (27.10), w Willi 
Fitznera odbyło się „Forum Siemianowic-
kiego Sportu”. W spotkaniu udział wzię-
li przedstawiciele siemianowickich klu-

bów sportowych i stowarzyszeń prowadzących działal-
ność w obszarze kultury fizycznej, radni Rady Miasta, a 
także przedstawiciele miejskich instytucji, działających 
w zakresie kultury fizycznej (Wydział Kultury i Sportu, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”, Pływal-
nia Miejska, Wydział Edukacji, dyrektor Zespołu Szkół 
Sportowych). Na spotkanie przybyli również działacze i 
mieszkańcy, zainteresowani sprawami sportu w mieście, 
jego przyszłością i perspektywami rozwoju.

Licznie przybyłych gości przywitała wiceprezydent 
dr Anna Zasada - Chorab, mówiąc o docelowej potrze-
bie stworzenia spójnej i długoterminowej strategii roz-
woju i działalności sportu w Siemianowicach Śląskich. 
Następnie naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Mał-
gorzata Pichen przybliżyła obecnym kwestie m.in. re-

gulacji prawnych w kulturze fizycznej, możliwości i 
sposobu finansowania sportu przez tutejszy samo-
rząd, siemianowickiej bazy sportowej, działalności lo-
kalnych klubów i stowarzyszeń sportowych, funkcjo-
nowania klas sportowych w siemianowickich szkołach. 
Najważniejszą dla środowiska sportowego kwestią, któ-
rą poruszono podczas „Forum Siemianowickiego Sportu” 
była koncepcja powołania Rady Sportu Siemianowic Ślą-
skich. Obecni jednogłośnie stwierdzili konieczność po-
wołania takiego gremium, określono również jego struk-
turę i liczebność. Zgodnie z przyjętymi w drodze dyskusji 
i głosowania rozwiązaniami, Rada Sportu Siemianowic 
Śląskich liczyć będzie 12 osób, a w jej składzie znajdzie 
się: 8 przedstawicieli siemianowickich klubów i stowarzy-
szeń sportowych oraz środowiska sportowego, 1 przed-

stawiciel desygnowany przez Radę Miasta, 1 przedstawi-
ciel miejskich instytucji działających w zakresie kultury 
fizycznej, desygnowany przez Prezydenta Miasta, 1 na-
uczyciel desygnowany przez siemianowickich w-f-istów 
oraz dyrektor Zespołu Szkół Sportowych.

Podczas spotkania środowisko sportowe, w wyni-
ku głosowania desygnowało następujących 8 przed-
stawicieli, którzy zostaną zarekomendowani Prezy-
dentowi Miasta do powołania ich do Rady Sportu Sie-
mianowic Śląskich: Artur Chełminiak (Chop ze Żela-
za Triathlon Team), Marek Kuna (WOPR Siemianowi-
ce), Leszek Małyszek (UKS Wodnik), Andrzej Manecki 
(Siemianowicki Klub Kyokushin Karate), Tomasz No-
wara (UKS Basket), Karol Termin (przedstawiciel śro-
dowiska sportowego), Paweł Szeja (przedstawiciel śro-
dowiska sportowego), Anna Ruszkiewicz (Siema.club). 
- Bardzo się cieszę z wypracowanego kompromisu. Mam 
nadzieję, że działalność Rady Sportu będzie tak owocna, 
jak wtorkowe Forum. Dziękuję wszystkim którzy przy-
szli i tak aktywnie uczestniczyli w obradach. Jestem prze-
konana, że poza regularnymi spotkaniami Rady Sportu, 
organizacja przynajmniej raz w roku otwartego Forum 
Siemianowickiego Sportu może być naszym nowym, do-
brym zwyczajem - podsumowała Anna Zasada – Chorab.

Kolejnym etapem powstania Rady Sportu będzie jej ofi-
cjalne powołanie, którego Prezydent Miasta dokona spe-
cjalnym zarządzeniem. Określi ono zasady działania oraz 
ostateczny skład osobowy tego gremium, które będzie 
miało charakter opiniodawczy.

KRZYSZTOF NOS

Powstała społeczna Rada Sportu
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18.10.2015 - I liga hokeja na trawie - pierwsze 
punkty HKS Siemianowiczanki:  Stella Gniezno 
- HKS Siemianowiczanka 3:3, k. 3:4.

10-11.10.2015 - hala KS „Michał” -  Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek 
„Mała Olimpiada” w gimnastyce sportowej.

31.10.2015 - Piłka nożna - klasa okręgowa - 
Sokół Orzech - MKS Siemianowiczanka 0:5. 
Dziewiąta wygrana MKS w tym sezonie.

24.10.2015 - III liga siatkówki mężczyzn 
- szóste zwycięstwo w szóstym meczu 
ligowym siatkarzy MUKS Michałkowice.

Sportowy flash mijającego miesiąca...

11.10.2015 - Siemianowice Śląskie, ul. 
Chemiczna - IV Siemianowicki Rally Sprint.

25.10.2015 - II Puchar Polski Juniorek w 
szpadzie dziewcząt - „srebro” siemianow-
iczanki Barbary Brych.

18.10.2015 - hala KS „Michał” - MKS Start 
Michałkowice - Tor Dobrzeń Wielki 19:20 (11:8).

28.10.2015 - Staw Rzęsa - Zawody rejonowe 
w sztafetowych biegach przełajowych. 
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Pierwsza edycja Siemianowic-
kich Nocnych Marków, która 
odbyła się w minioną sobotę 
(31.10) w naszym mieście  
spotkała się z entuzjastycznym 
przyjęciem naszych mieszkań-
ców, miłośników biegania i do-
brej zabawy. Na starcie biegów 
dla dzieci stanęło 150 uczestni-
ków, w biegu głównym na starcie 
stanęło prawie 400 zawodniczek 
i zawodników.

W minioną sobotę (31.10) 
wpierw siemianowicki Ry-
nek Miejski i Park Miejski 
opanowali najmłodsi sym-

patycy biegania i dobrej zabawy, a popołu-
dniu i wieczorem „Nocne Marki” zawładnę-
ły terenem Rzęsy i Bażanciarni. I Siemiano-
wickie Nocne Marki – Bieg Przebierańców to 
projekt przygotowany i zrealizowany przez 
„MK Team”, czyli Marka Witora i Klaudię 
Kapicę. Oboje pochodzą z Siemianowic Ślą-
skich, a Klaudia to autorka m.in. bloga „Sport 
w wielkim mieście”. 

- Do tej pory organizowaliśmy lub współor-
ganizowaliśmy imprezy poza granicami na-
szego miasta, chcieliśmy spróbować czy w na-
szym rodzinnym mieście nasze pomysły się 
spodobają – zdradza Klaudia Kapica. - Od-
zew przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. 
Od początku nastawialiśmy się na 300 uczest-
ników biegu głównego i 100 małych biegaczy. 
Kilka dni przed startem domawialiśmy meda-
le i tym samym zwiększyliśmy limit uczestni-
ków – dodaje organizatorka imprezy. - Oczy-

wiście cieszymy się, że impreza, którą zorgani-
zowaliśmy cieszyła się tak dużym zaintereso-
waniem - dodaje Marek Witor.

Sobotni festyn przebierańców dla dzie-
ci w centrum miasta przyciągnął tłumy. 
Większość dzieci bardzo chętnie przebra-
ła się i aktywnie uczestniczyła w zabawach, 
prowadzonych przez Marcina Maszkę, Kici 
Nici Klub oraz Betinę Ogon, znaną biegają-
cą mamę z bloga „Beti Bloguje”.

Po zabawie na Rynku dzieci przeniosły się 
na teren pobliskiego Parku Miejskiego, gdzie 
odbyły się dwa biegi – na 300m i 800m. - Kla-
syfikacja nie była w tych biegach ważna – li-
czył się udział i uśmiech na mecie. Chętnych 
było znacznie więcej, ale ze względów orga-
nizacyjnych do startu mogliśmy dopuścić tyl-
ko 150 osób -  wyjaśnia Klaudia Kapica. Każ-
dy z uczestników biegu dla dzieci otrzymał na 
mecie pamiątkowy, oryginalny medal.

Wieczorem okolice stawu „Rzęsa” opano-
wało prawie czterystu miłośników biegania  

i nordic walking, którzy przemierzyli 5-kilo-
metrową trasę w klimacie rodem z horrorów. 
Sami uczestnicy do tego klimatu walnie się 
przyczynili – większość pokonała dystans w 
ciekawych, niejednokrotnie przerażajacych 
strojach i makijażach. 

- Czas na mecie nie był istotny. Najważ-
niejsza była dobra zabawa, ale mimo to, dzię-
ki sponsorom udało nam się wyróżnić za-
wodniczki i zawodników w kategorii OPEN, 
w rywalizacji biegowej i w nordic walking – 
zdradza Marek Witor.

O tym, że zabawa była przednia świadczą 
komentarze uczestników tuż po biegu. - Było 
strasznie... Fajnie! Trasa szybka, w klimacie 
Halloween, choć biegnąc 5 km w masce dy-
szałam jak Lord Wader... przez całe 25 minut! 
- śmiała się Mariola Powroźna. - Wspaniały 
pomysł, super impreza, zarówno ta część dla 
najmłodszych, jak i bieg na Rzęsie. Dużo do-
brej zabawy na sportowo to, jak widać po fre-
kwencji to, czego potrzebują mieszkańcy nie 

tylko Siemianowic Śląskich. Jeśli za rok bę-
dzie druga edycja, z pewnością wezmę w niej 
udział – podsumował Leszek Małyszek, któ-
ry najszybciej pokonał 5-kilometrową trasę 
biegową.

- Bardzo nas cieszą tak miłe komentarze, 
bo zależało nam na tym, żeby impreza wypa-
dła świetnie. Dziękujemy wszystkim którzy 
nam pomogli, w tym pracownikom MOSiR 
„Pszczelnik” i SCK, a także wolontariuszom 
– bez tak szerokiej współpracy nie daliby-
śmy rady. Oprócz frekwencji cieszy nas tak-
że fakt, że podczas biegu odwiedził nas sam 
prezydent miasta Rafał Piech, pod patrona-
tem którego odbywała się impreza, a także 
naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Małgo-
rzata Pichen. To dla nas wiele znaczy - powie-
działa wzruszona Klaudia Kapica.

- Wszystkim uczestnikom, a także tym 
którzy w tym roku się nie zdecydowali mó-
wimy „Do zobaczenia za rok”. Wtedy na 
pewno odbędą się II Siemianowickie Nocne 
Marki – zakończył Marek Witor.

KRZYSZTOF NOS

Fajnie i (nie)strasznie

W malowniczym krajobrazie złotej, pol-
skiej jesieni ponad 110 osób zjawiło się w so-
botni poranek (17.10) w Parku „Pszczelnik”, 
na starcie tradycyjnego „Biegu Jesieni i Nor-
dic Walking”. 

Organizatorami imprezy byli tradycyjnie 
Wydział Kultury i Sportu siemianowickiego 
Urzędu Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji „Pszczelnik”.

Na mecie biegacze i miłośnicy space-
rów z kijkami zostali poczęstowani herba-
tą, czekoladą, a pierwszych stu zapisanych 
uczestników otrzymało atrakcyjny upomi-
nek. Warto dodać, że wszyscy którzy sta-
nęli na starcie imprezy, w dobrej kondy-
cji i z uśmiechem na ustach dotarli do mety.  
Kolejny siemianowicki bieg z cyklu „Czte-

ry Pory Roku” - tym razem „Bieg Mikoła-
jek i Mikołajów” odbędzie się już w grudniu 
(5.12.2015 r.).  (N. STOL)

Biegali w malowniczej aurze

Klasyfikacja I Siemianowickich Nocnych 
Marków:
Bieg mężczyzn:
1. Leszek Małyszek, 2.  Adam Jagiełła,  
3. Roch Pająk
Bieg kobiet:
1. Anna Kasiel, 2. Barbra Chrzanowska,  
3. Agnieszka Piskorz
Nordic Walking mężczyzn:
1. Piotr Niechwiejczyk, 2. Karol Schroder,  
3. Marcin Adamkiewicz
Nordic Walking kobiet:
1. Wioletta Mól, 2. Barbara Olschimke-Marmuro-
wicz, 3. Anna Malczyk.
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