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 W okresie międzywojennym, gmina po-
wstała z połączenia Siemianowic i Laura-
huty była – takiego określenia użył autor 
najobszerniejszej monografii miasta dr 
Zdzisław Janeczek - największą europej-
ską wsią. W wydanym w 1984 roku, przez 
szacowną oficynę Ossolineum „Słowniku 
etymologicznym miast i gmin PRL”, nie 
można było znaleźć Siemianowic Śląskich, 
a właściwie figurowały tam, ale tylko jako 
dzielnica Katowic. Ten gigantyczny błąd 
wytropił nieoceniony, poszukiwacz histo-
rycznych zagadek, Antoni Halor, co stało 
się przyczynkiem do nieco kpiarskiego, 
ale i refleksyjnego, artykułu o zastana-
wiającym tytule „Jak Siemianowice nie 
zostały dzielnicą Katowic”, zamieszczo-
nym w miesięczniku „Śląsk”. 

 To takie ciekawostki z drogi Siemianowic 
Śląskich do godności miasta i dzisiejszej, 
terytorialnej formy. W bieżącym roku obcho-
dzimy 85 rocznicę uzyskania praw miejskich. 
Do wydarzenia sprzed owych kilkudziesięciu 
lat, wiodły bezpośrednio pewne wcześniejsze 
okoliczności, a mianowicie przeprowadzona 
likwidacja obszarów dworskich, jako odręb-
nych jednostek administracyjnych i wcielenie 
ich do gmin wiejskich. W ten sposób zwięk-
szyły się terytoria Michałkowic, Bańgowa 
i Przełajki. Część obszaru dworskiego Bytków 
weszła wówczas w skład nowo utworzonej 
gminy Wełnowiec, zaś dobra siemianowickie 
włączono do gminy Huta Laura-Siemiano-
wice, powstałej z połączenia dwóch sąsia-
dujących miejscowości.  Dla tej to właśnie 
aglomeracji zapragnął zdobyć prawa miejskie 

późniejszy burmistrz, a ówczesny naczelnik 
gminy Ferdynand Popek. W czasie obrad nad 
budżetem na rok 1931/32 poseł Wojciech 
Sosiński wniósł rezolucję wzywającą wo-
jewodę śląskiego Michała Grażyńskiego do 
podjęcia starań o przyspieszenie uchwały 
w sprawie podniesienia gminy Siemianowice 
do godności miasta. 10 czerwca 1932 roku 
zabiegi odnoszą sukces i Rozporządzeniem 
Rady Ministrów gmina wiejska Siemianowice 
Śląskie zostaje zaliczona do rzędu miast. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
ogłoszenia - 23 czerwca. Od tej właśnie  

chwili Siemianowice zaczynają swoją historię, 
jako miasto. W marcu 1939 r. gmina Bytków 
zostaje włączona do gminy Michałkowice, 
a kolejne administracyjne ruchy mają miejsce 
po wojnie. W ich wyniku do miasta wcielo-
no Bańgów, Przełajkę oraz część Dąbrówki 
Małej. Gmina Michałkowice, mając wybór 
między Bytomiem, a Siemianowicami, sama 
podjęła uchwałę o przyłączeniu do naszego 
miasta.Decyzją Rady Ministrów, od 1 kwietnia 
1951 r. utworzono powiat gminny Siemiano-
wice Śląskie.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

GOSPODARKA
10 lipca rusza III edycja Akademii 
Przedsiębiorczości - zapraszamy 
siemianowickie przedsiębiorstwa, 
które zechcą wziąć udział w pro-
jekcie skierowanym do najzdolniej-
szych uczniów.

CZYTAJ NA STR. 4
GOSPODARKA
Prezydent Rafał Piech oraz prze-
wodniczący Rady Miasta Adam Ce-
bula wzięli udział w nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta Katowice, na któ-
rej jednogłośnie przyjęto wniosek 
o powołaniu do życia Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii.  

CZYTAJ STR. 5
KULTURA
Pamiątkowa moneta oraz dwa 
albumy: przedstawiający siemia-
nowickie zabytki oraz przypomina-
jący dawny wygląd miasta – oto jak 
uczciliśmy 85-lecie uzyskania praw 
miejskich. 

CZYTAJ NA STR. 8
Z RATUSZA
Aneta Liczberska, autorka zwycię-
skiej pracy zgłoszonej do konkursu 
„Mój pomysł na nowoczesne Sie-
mianowice”, 1 czerwca, na ten jeden 
dzień, zasiadła w fotelu prezydenta. 
Jaką wizję naszego miasta zapre-
zentowała ta młoda siemianowi-
czanka?

CZYTAJ NA STR. 10
REKREACJA
Nikt na świecie nie przepłynął 
jeszcze dystansu 1 km w lodowa-
tej wodzie Oceanu Arktycznego – 
ekspedycja Balviten & KLG SA Arctic, 
w której biorą udział siemianowi-
czanie chce tego dokonać.

CZYTAJ NA STR. 11
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Momy czyrwiec, miesionc na kery 
cekali fszyske dziecka i modzioki bes 
cołki rok. Teroski idzie jusz ciepnonć 
pukeltasia (tornister) f kont, co niy-
ftore bajtle jesce erbnom lyjty (lanie) 
karbacym (batym) po żici i dwa mie-
sionce fraj łot szuli (szkoły). Kedysik 
kożdy jeździoł na kolonie a te bajtle 
kerzy niy ciyrpieli łazić za ronczka f pa-
rach, to pakowali rukzak (plecak), deka 
(koc), abo śpiwor, zakłodali mundurek 
harcerski i jechali na obóz. Jo tysz tak 
co roku jeździoł ze sfojim szczepym.
Nojczynści jechalimy nad morze, kaj 
szło na śfiyżym lufcie (powietrzu) pot 
namiotym pszeżyć niyzapomniane ch-
file. Pora razy bralimy tysz dwa namioty 
cziłosobowe i we sztyrek włazilimy do 
cuga (pociągu) i gzulimy (pędziliśmy) 
f gory blank (całkiem) sami. Ino (tylko) 
zanim my wyjechali to kaś (gdzieś) bes 
(przez) dwa tydnie 

(tygodnie) robilimy zawody. F piy-
rszym tydniu szczylalimy ze szlojdra 
(procy) do cegoś co my znodli na ha-
sioku (śmietniku). Boły to biksy (puszki) 
krałzy (słoiki) abo flaszki (butelki). Łaziło 
(chodziło) ło to co tyn piyrszy i drugi 
kerzy wygrali niy musieli tachać (nieść) 
rukzaków (plecaków) łot chałpy asz na 
banchof (dworzec kolejowy) do Bielska, 

bo tam my zawdy jeździli. Gorzi mieli ci, 
kerzy pszegrali we drugim tydniu, bo łoni 
z wiochy kaj nos psziwios ałtobus musieli 
tachać szejś km piechty te rukzaki. Kej 
my byli na miyjscu łostało ino rozbić 
namioty zrobić plac na fojerka (ogni-
sko) pszyniyś hyrdzi (patyków) i wody 
z rzyki no i szlus (koniec). Teroski ino 
cza boło uwarzić tyju (herbaty) i szło 
na wiecerzo (kolację) wmucić te pora 
sznitof (kromek) chleba, kere łostały s 
tyj rajzy (podróży), bo łot jutra zacnie 
sie inksze życie. Warzić (gotować) to my 
niy poradzili (potrafili) chyba, że fanzo-
lofka (zupa fasolowa) abo inksze z tytki 
(torebki) kere boły rzotke jak woda, ino 
po poru dniach jusz robioły sie jak flaps 
(gęsta zupa). Po poru dniach, kej my 
sie jusz dychli (odpoczeli) i nom sie te 
jodło zmierzło (znudziło) to deptalimy 
do gospodorza i tam my mu pomogali f 
polu abo  na gospodarstfie. Casami my 
kartofle kopali, kej indzi gnoj (obornik) 
rosciepywali abo dżewo ciupali na zima, 
bo wonglo tam rzodyn niy kopowoł. 
Zawdy my robili we sztyrech i po cztyry 
godziny a za to erbli my jajca, kartofle, 
chlyp, kyjza (ser) mlyko abo maślonka, 
casami jakoś ołberiba (kalarepa) abo 
blonkołl (kalafior), to zależy co tam 
mioł na polu, ino niy myście sie, że to 

fszysko za jednym szubym (razem), ino 
tyla coby nom stykło na łobiot i wiece-
rzo, coby my zaś psziszli na drugi dziyń 
Kedy my dostawali żywo cipka (kura), 
to zaroski my wiedzieli co gospotyni ło 
niego zadbała w nocy, bo mioł dobry 
humor gospodosz. Ros bez ta cipka 
mielimy kupa korowodof, bo feszter 
(leśniczy) widzioł kupa piyrzo i myśloł, 
kej my jom komuś zachachmyncili, 
ftedy spisoł nas z legitkof sprawdzioł 
to i wszysko sie wyklarowało. Kej loł 
dyszcz, to niy musielimy deptać do 
roboty, stykło mieć żyłka, hocyk i glizda 
a rybof mielimy poł kibla (wiadra). Ke-
dyś  dało sie bajtlowi wyntka a łon ta 
ryba jusz sie chycioł som a teros kedy 
dosz 5 dych to sie wejrzy i pado za 
mało.Tak se myśla, czy teroski karlusy 
robiliby za kibel kartofli, abo pora jajcof 
i chlyp bes cztyry godziny ? 

Tekst napisano fonetycznie
MIROSŁAW SEGET         

GODOMY PO ŚLONSKU

NIY RYBA INO WYNTKA

Przed nami kolejna zagadka w ramach 
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy oso-
by, które jako pierwsze zadzwonią  
12 czerwca 2017 r., (od godz. 9.00 do 9.10) 
pod numer telefonu (32) 760 53 08 i udzielą 
prawidłowej odpowiedzi, wskazując, jakie 
miejsce przedstawione zostało na zamiesz-
czonym zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów 
promocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie. 

Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce"  
z "Głosu Miasta" z dnia 12.05.2017 r. :
1. Piotr Czapura - Centrum 
2. Franciszek Bartosz - Centrum
3. Henryk Pietruszka - Michałkowice
Zdjęcie przedstawiało byłą bramę główną 
do Parku Górnik przy wejściu do Zameczku 
od strony ulicy Oświęcimskiej.

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
28.06.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

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 TELE-
ADRESOWE SIEMIANOWICKICH INSTYTUCJI.

PRZYDATNE
QR KODY

1 2

3 4

URZĄD MIASTA 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: 
GODZINY URZĘDOWANIA, 
PRZYDATNE INFORMACJE, 
DANE TELEADRESOWE

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

ADRESY ZWIĄZANE 
ZE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM

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

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Informujemy, że Zarządzeniem Nr 2310/2017 z dnia 2 czerwca 
2017 roku Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ogłosił 
konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu 
Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: okre-
ślenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych.
Projekt w/w uchwały udostępniony jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10.
Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu 7.06.2017 r. 
a zakończą w dniu 13.06.2017 r.
Konsultacje odbywać się będą w formie opinii mieszkańców, 
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmio-
tów zainteresowanych działalnością sportową i stypendiami 
sportowymi, wyrażonych na formularzu zgłoszenia opinii 
stanowiącym załącznik do w/w zarządzenia oraz:

1) przesłanych na adres e-mailowy: 
 ratusz@um.siemianowice.pl, lub

2) przesłanych pocztą tradycyjną na adres:  
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, lub

3) dostarczonych osobiście do kancelarii podawczych  
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.



3www.siemianowice.pl
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PIĘKNE MIASTO TO PIĘKNE 
WSPOMNIENIA

LEWOSKRĘT WRÓBLEWSKIEGO
GOSPODARKA
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HARMONOGRAM 
NAJBLIŻSZYCH PRAC ZWIĄZANYCH   
Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI ULIC:

1. Ulica Śląska (Odcinek od Ronda Michał do ulicy 
Zwycięstwa (stacja paliw) - od 8.06 do 14.06

2. Ulica Śląska (Centrum - Odcinek od ulicy Staszica 
do ronda Maciej) - od 13.06 do 24.06

3. Ulica Zwycięstwa - od 26.06 do 15.07

Informujemy, że na czas robót na powyższych  
odcinkach będzie wprowadzona tymczasowa  
organizacja ruchu.

PLANOWANE INWESTYCJE 
DROGOWE - CZERWIEC 2017

W ubiegły piątek (2.06) nastąpiło otwarcie ofert w związ-
ku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa 
drogi powiatowej nr 9600 S – ulica Wróblewskiego na 
odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. Jagiełły wraz z budową 
pasa do skrętu w lewo w ulicę Grunwaldzką".

W niniejszym postępowaniu złożone zostały 4 oferty. 
Obecnie trwają czynności związane z oceną ofert zło-
żonych w przedmiotowym postępowaniu.  Wykonawcy 
zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia mają obowiązek zrealizowania zamówienia 
w ciągu 100-120 dni (w zależności od oferty wykonawcy). 

Tym samym, można spodziewać się, że z nowego le-
woskrętu mieszkańcy bloków przy ul. Grunwaldzkiej będą 
mogli korzystać na przełomie października/listopada.

Na realizację zamówienia miasto zamierza przeznaczyć 
3 300 000,00 zł.

Na czas prac związanych z przebudową ww. odcinka 
ul. Wróblewskiego mieszkańcy będą musieli liczyć się 
z utrudnieniami w postaci ruchu wahadłowego. Zostanie 
zmieniona trasa autobusów, które będą jeździły przez 
ulicę Grunwaldzką. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Przyznam się Państwu, że to, co teraz 
się dzieje w naszym mieście, to w pewnym 
sensie spełnienie moich marzeń jako Pre-
zydenta Miasta. Wszystko za sprawą tego, 
że Siemianowice Śląskie tętnią życiem 
po godzinach pracy na każdym osiedlu, 
obiekcie sportowym, rekreacyjnym, placu 
zabaw, siłowni, boisku czy skwerze, które 
wspólnie z moim urzędniczym zespołem 
wybudowaliśmy lub wyremontowaliśmy. 
Radość tym bardziej większa, że zgodnie 
z daną Państwu obietnicą nasze "Siemce" 
po raz kolejny zamieniają się w plac bu-
dowy, na którym tworzymy między innymi 
17 kilometrów nowych ścieżek rowerowych, 
wymieniamy kolejne kilometry nawierzchni 
drogowych, rewitalizujemy dalszą część 
Parku Hutnik, budujemy Michałkowiczanom 
nowe Planty Michałkowickie czy rewita-
lizujemy Lasek Bytkowski. Pytacie mnie 
Państwo bardzo często skąd na to nagle 
bierzemy środki finansowe jako urząd?. 

Pragnę Państwa zapewnić, że pochodzą 
wyłącznie z naszego miejskiego budżetu, 
czyli w głównej mierze z podatków oraz 
środków zewnętrznych z EU, które udaje 
nam się pozyskać dla miasta. Na chwi-
lę obecną to ponad 40 milionów złotych 
pozyskanych na inwestycje i programy 
społeczne w mieście. Dzięki tym wszyst-
kim działaniom nasze miasto pięknieje, 
staje się bezpieczniejsze, przyjazne ro-
dzinie i biznesowi. To, że realizujemy pro-
jekty inwestycyjne, które cieszą niemal 
wszystkich mieszkańców zawdzięczam 
Waszym sugestiom oraz – co u wielu wy-
wołuje uśmiech – dobrym wspomnieniom 
z miasta. To dzięki temu, co pamiętamy 
z dzieciństwa i lat młodzieńczych możemy 
odtworzyć magiczne miejsca. Zaliczam do 
nich m.in. fontannę z Siemionem w Parku 
Miejskim. Udało nam się odtworzyć figurę 
naszego patrona, wyremontować system 
wodny oraz kamienną nieckę, dzięki cze-

mu już teraz mogę zaprosić Państwa na 
rodzinną wycieczkę do Parku Miejskiego, 
gdzie w wodnym oczku czekają już te-
raz kolorowe rybki, a w przyszłym roku 
rozpoczniemy rewitalizację wszystkich 
alejek parkowych.

Na pomoc przedszkolakom
Pragnę zapewnić wszystkich rodziców, 

że zgodnie z obietnicą rozpocząłem inten-
sywne prace nad zabezpieczeniem nowych 
miejsc dla dzieci, które nie dostały się do 
przedszkoli w trakcie pierwszej rekrutacji. 
Na tę okoliczność na mój wniosek Rada 
Miasta przyjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia 
konkursu na realizację zadań w zakresie 
opieki przedszkolnej przez niepubliczne 
placówki. W praktyce umożliwi nam to 
zlecenie prywatnym przedszkolom opie-
ki nad Państwa dziećmi. Równolegle do 
tego projektu przygotowaliśmy uchwałę, 
która obecnie jest opiniowana przez woje-

wódzkie kuratorium oświaty. Jeśli przejdzie 
pozytywnie weryfikację, będziemy mieli 
możliwość wykorzystać lokale w naszych 
podstawówkach oraz innych budynkach 
podlegających siemianowickiej oświacie, 
by utworzyć w nich dodatkowe oddziały 
przedszkolne.  Proszę Was o odrobinę cier-
pliwości i obiecuję, że temat doprowadzimy 
do szczęśliwego dla rodziców zakończenia.

  
RAFAŁ PIECH

PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH



 10 lipca rusza III edycja Akademii Przedsiębior-
czości. Projekt skierowany jest do najzdolniejszych 
uczniów siemianowickich szkół i obejmuje cztery 
5-dniowe turnusy, podczas których dzieci odwiedzą 
siemianowickie firmy reprezentujące różne branże 
i różne wielkości, aby poznać zasady ich funkcjono-
wania oraz rozmaite zawody. Jak dotąd w Akademii 
wzięło udział 120 dzieciaków, natomiast już wkrótce 
- w nadchodzącej edycji - dołączy do nich kolejna 
osiemdziesiątka młodych i ciekawych świata uczniów.

Jaki jest cel projektu? To przede wszystkim 
zmotywowanie najmłodszych do poszerzania 
swojej wiedzy i pasji, które kiedyś będą mogły wy-
korzystać w swojej pracy, umożliwienie poznania 
różnych kierunków rozwoju, które mogą podjąć 
w przyszłości, a także lepsze poznanie własnego 
miasta i jego biznesowego ekosystemu.

Jak dotąd uczestnicy Akademii odwiedzili ta-
kie firmy jak: Adient, Atrium, MMJ, Śląski Klub 
Golfowy, Zakład Stolarski Piotr Kluska, Kotło-
montaż, Aperam, Elstan, Hotel Diament Vacan-
za, AutoZastępcze.pl, Prezenty i Upominki Eliza 
Wichary oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej. Przed nami kolejna edycja, do której 
zapraszamy siemianowickie przedsiębiorstwa, 
chcące pokazać najmłodszym swoje firmy oraz 
opowiedzieć o specyfice ich pracy. Inicjatywa 
ma  charakter społeczny.

Chętnych zapraszamy do kontaktu mailowego 
na adres investor@um.siemianowice.pl, bądź 
kontaktując się telefonicznie z pracownikami Biura 
Obsługi Inwestora: Martą Szaleniec, tel. 32 760 
53 59 oraz Jakubem Nowakiem, tel. 32 760 53 58.

MARTA SZALENIEC
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  W maju odbyła się druga edycja 
Siemianowickich Targów Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. Liczne grono 
uczestników, reprezentujących lokal-
ne firmy, prezentowało swoją ofertę 
produktów i usług. Wśród wystawców 
znalazły się przedstawiciele takich 
branż jak m.in.: nieruchomości i bu-
downictwo, gastronomia, hotelarstwo, 
zdrowie i uroda, sport, motoryzacja, 
finanse, reklama, przemysł czy flory-
styka. Oprócz przedsiębiorców swoje 
stanowiska miały także lokalne i re-
gionalne placówki edukacyjne oraz 
instytucje wspierające biznes.

Wydarzenie to było przede wszyst-
kim świetną okazją do zapoznania się 
samych uczestników Targów, którzy 
mieli możliwość spotkać pełne spec-
trum lokalnych przedsiębiorców, 
o których istnieniu wcześniej nie mie-
li pojęcia, a którzy z powodzeniem 
mają szansę zostać ich potencjalnymi 
klientami bądź kontrahentami. Targi to 

także gratka dla mieszkańców, którzy 
mogli w jednym miejscu zapoznać się 
z ofertą lokalnych przedsiębiorców.

Co o Targach sądzą sami wystawcy? 
Zapytaliśmy o to Panią Martę Nowa-
kowską, reprezentującą firmę Supreme. 
– Nasza firma po raz pierwszy uczestni-
czyła w Siemianowickich Targach Małych 
i Dużych Przedsiębiorstw. Mieliśmy oka-
zję wymienić doświadczenia i kontakty 
z przedsiębiorcami, które zdecydowanie 
rozszerzą rynek zbytu naszych produk-
tów do stylizacji paznokci i kursów ko-
smetycznych. Serdecznie zapraszamy 
na koleją edycję Targów wszystkie firmy 
i mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Nie pozostaje nam w takim razie nic 
innego, jak podziękować wszystkim 
tegorocznym uczestnikom Targów za 
udział i, w ślad za Panią Martą, za-
prosić wszystkich siemianowickich 
przedsiębiorców oraz mieszkańców 
na Targi za rok. 

MARTA SZALENIEC
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ZOSTAŃ WSPÓŁORGANIZATOREM 
AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
– SZUKAMY FIRM

FIRMY DO NAGRODY GOSPODARCZEJ JUŻ ZGŁOSZONE

II SIEMIANOWICKIE 
 TARGI MŚP ZA NAMI

 Do pierwszej edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta 
Miasta mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia 
biznesu zgłosiły łącznie 13 firm działających w Siemianowi-
cach Śląskich. 

Są nimi:

W kategorii Firma Roku:
-ROSOMAK S.A. (branża zbrojeniowa)
-DOMBUD BETON Sp. z o.o. (branża budowlana)

W kategorii Nowatorskie Rozwiązania:
-Firma Viktoria (branża budowlana),
-Barnshaws Polska sp. z o.o. (branża metalowa)
-OZE SUN Sp z o.o. (branża fotowoltaiczna)
-PHU  „MMJ” (branża tele-informatyczna)
-OPA-LABOR Sp. z o.o. (branża aparatura pomiarowa)

W kategorii Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany:
- Time OUT (branża gastronomiczna)
- Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
   (branża zarządzanie nieruchomościami)
- Autozastępcze.pl (branża motoryzacyjna)
- PHU „MMJ” (branża tele-informatyczna)
- KOTŁOMONTAŻ Sp. z o.o. (branża metalowa)

W kategorii Pracodawca Roku:
- Autozastępcze.pl (branża motoryzacyjna)
- ZTE Katowice Sp. z o.o. (branża logistyczna)
- PHU „MMJ” (branża tele-informatyczna)
- Aperam Stainless Services & Solutions Poland
   (branża metalowa)

Laureatów nagrody w kategorii „Firma 
Roku” oraz „Nowatorskie Rozwiązania” 
będzie wybierała powołana przez Pre-
zydenta Miasta Rafała Piecha Kapituła, 
która zbierze się planowo 8 czerwca br.

W przypadku „Pracodawcy Roku” 
i „Przedsiębiorcy Społecznie Zaangażo-
wanego” wskaże do trzech nominowa-
nych firm, spośród których mieszkańcy 
w głosowaniu elektronicznym wybio-
rą zwycięzcę.

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 
czerwca na sesji Rady Miasta.

JAKUB NOWAK



Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Katowice 
jednogłośnie przyjęto wniosek o powołanie do życia 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W uroczysto-
ści wzięli udział też przedstawiciele Siemianowic Śl.: 
prezydent Rafał Piech i przewodniczący Rady Miasta 
Adam Cebula

 To właśnie Katowice wskazano w rozporządzeniu, jako 
to miasto, które ma koordynować poczynania wszystkich 
gmin, które wyraziły chęć włączenia się do tworzonej me-
tropolii.  Najpierw przeprowadzono konsultacje społeczne, 
potem przyjęto stosowne uchwały, co pozwoliło stolicy 
województwa na skonstruowanie odpowiedniego wniosku. 
Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Katowic zorganizowano 
wyjątkowo w Sali Sejmiku 
Województwa Śląskiego. 

- Nie wyobrażajmy so-
bie, że teraz, już po 1 lipca 
nagle wszystko zmieni się 
jak za sprawą czarodziej-
skiej różdżki. Dzisiaj rozpoczynamy tak naprawdę pracę, która 
będzie trwała w nieskończoność – zaznaczył jeszcze przed 
głosowaniem Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

O konieczności podejmowania kolejnych trudów i starań 
przypomniał z kolei marszałek województwa śląskiego 
Wojciech Saługa.

- Teraz musimy wszyscy tę metropolię wypełnić treścią. 
Metropolia nie będzie miała żadnego sensu jeżeli jej działania 
nie będą jak najbardziej pozytywnie odbierane przez samych 
mieszkańców. Trzeba więc brać się do roboty. Cieszy fakt, 
że jeszcze kilka lat temu wśród śląskich samorządowców 

bez większego problemu można było znaleźć przeciwników 
takich rozwiązań. Dzisiaj prezydenci, burmistrzowie i wój-
towie 41 gmin mówią w tej sprawie zdecydowanie jednym 
głosem – zaapelował.

W przegłosowanym przez katowickich radnych wnio-
sku znalazły się m.in. takie informacje jak: nazwa nowej 
metropolii, jej siedziba, czy władze. Przypomnijmy, że 
obecnie (metropolia nie jest wszak żadną formą za-
mkniętą i w każdym momencie może być uzupełniona 
przez nowych członków) chęć wejścia w skład metropolii 
jednoznacznie wyraziło w sumie 41 gmin, które łącznie 
zajmują powierzchnię ponad 2,5 tys. km kwadr. Obszar 
ten zamieszkuje przeszło 2,2 mln mieszkańców, co sta-
nowi z kolei więcej niż połowę wszystkich mieszkańców 

województwa śląskiego. 
- Za nami biurokratyczne wymogi. Nic już 

nie stoi na przeszkodzie, żeby 1 lipca me-
tropolia zaczęła funkcjonować. Podzielam 
jednak zdanie innych samorządowców, że 
tak naprawdę to dopiero początek wytę-

żonej pracy – stwierdził Rafał Piech.
- Bez wątpienia historyczna chwila. Wszyscy to czuli-

śmy. Teraz również wszyscy, jak jeden mąż, musimy za-
dbać o naszą metropolię. Przede wszystkim tak, by jej 
obecność i funkcjonowanie jak najbardziej pozytywnie 
odczuli ci najważniejsi: mieszkańcy naszego regionu – 
dodał Adam Cebula.

Co dalej? Najpierw swoją opinię na temat przyjętego 
wniosku musi przedstawić wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek. Opinia ma trafić na biurko szefa Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, który z kolei przygotowuje sto-

sowny wniosek na obrady Rady Ministrów. Na końcu tej 
drogi to właśnie rząd wydaje rozporządzenie o powołaniu 
do życia metropolii.

Wedle przyjętych przez Sejm (9 marca 2017 r.) przepisów 
Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska 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 mieszkających na 
obszarze związku, a więc nawet 250 mln zł rocznie. Będzie 
także otrzymywał składki z budżetów tworzących go gmin.

MICHAŁ TABAKA
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WYPEŁNIĆ METROPOLIĘ TREŚCIĄ

KOLEJNE 4 BOISKA ODDANE DO UŻYTKU
REKREACJA

41 – na razie tyle gmin  
stworzy metropolię

Siemianowice Śląskie w tej historycznej chwili repre-
zentował prezydent miasta Rafał Piech oraz prze-
wodniczący Rady Miasta Adam Cebula

 Każdy projekt inwestycyjny ła-
twiej jest zrealizować gdy znajdzie 
się sprzymierzeńców w realizacji 
wspólnych celów. Takim partnerem 
dla miasta jest m.in. Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, która 
wybudowane przez gminę boiska 
przy ulicach Grunwaldzkiej i Królowej 
Jadwigi doposażyła w ogrodzenie i pił-
kołapy. W pierwszych dniach czerwca 
prezydent miasta Rafał Piech wraz 
z prezesem SSM Zbigniewem Lek-
stonem uczestniczyli w finalnych 
odbiorach technicznych obiektów. 
Jak podkreśla gospodarza miasta: – 
Taka współpraca wydaje się niezbęd-
na. Od początku kadencji zależało 
mi na odtworzeniu współpracy ze 
wszystkimi spółdzielniami. Udało się. 

Dzisiaj po dwóch latach mogę śmiało 
powiedzieć, że wygrywamy na tym 
wszyscy, a przede wszystkim miesz-
kańcy. Nie ma teraz znaczenia czy 
ktoś mieszka w zasobach spółdziel-
czych czy komunalnych. Dostęp do 
obiektów sportowych i rekreacyjnych 
należy się wszystkim.  Nowe obiek-
ty powstały przy ulicach: Królowej 
Jadwigi, Grunwaldzkiej, w dzielnicy 
Przełajka oraz w Parku Pszczelnik. Nie 
musimy opisywać reakcji dzieci i mło-
dzieży na otwarcie boisk. Wystarczy 
odwiedzić te obiekty w godzinach 
popołudniowych, by utwierdzić się 
w przekonaniu, że były potrzebne 
i nie jest prawdą opinia, że „dzisiejsza 
młodzież” spędza czas wyłącznie 
przy telefonie lub tablecie.

PIOTR KOCHANEK

w Parku PszczelnikGrunwaldzka

Królowej JadwigiPrzełajka



NAWET STRACHY POMAGAJĄ UCZYĆ…

FESTIWAL RADOŚCI
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Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2016/2017 w Siemianowickim Uniwersytecie Najmłodszych

KULTURA

Miesiąc maj obfitował w imprezy 
skierowane do młodych Siemia-
nowiczan. Były festyny, koncerty, 
olimpiada sportowa i oczywiście 
Festiwal Radości. Już drugi raz 
przedszkolaki i pierwszoklasiści 
we wspólnych występach pre-
zentowali swoje talenty. W tym 
roku Festiwal odbył się pod ha-
słem „W krainie dźwięków”. 

 Przez magiczny świat dźwię-
ków prowadziła nas niezastąpiona 
Grażyna Bartel – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 3, która odnajdując 
w magicznym lesie płyty CD otwie-
rała drzwi do kolejnych  muzycznych 
niespodzianek. Jako pierwsze zapre-
zentowały się dzieci z Przedszkola 
nr 11 oraz ze Szkoły Podstawowej 
nr 11 wykonując „Marsz Radeckiego”. 
O tym, że wszyscy kochamy czekoladę 
przekonali nas artyści z Przedszkola 

nr 18 oraz Szkoły Podstawowej nr 16. 
Nieco deszczową atmosferę wpro-
wadziły kolejne zespoły: Przedszkole 
nr 10 i Szkoła Podstawowa nr 6 oraz 
Przedszkole nr 19 i Szkoła Podsta-
wowa nr 20 prezentując układy do 
piosenek: „Parasolki” i „Deszczowa 
piosenka”. Dzięki dzieciom z Przed-
szkoła nr 12 i Szkoły Podstawowej 
nr 4 wykonującym taniec kowbojski 
poznaliśmy prawdziwy Dziki Zachód. 
Uśmiech na twarzy wywołały także 
występy Przedszkola nr 20 i Szkoły 
Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola 
nr 16 i Szkoły Podstawowej nr 13, czyli 
„Autostop” oraz „Marzenia dzieci”. 
Kolejni artyści, czyli dzieci z Przed-
szkola nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 3, 
zaprezentowali taniec ludowy „Szot”. 
Zespół Przedszkolny nr 1 i Szkoła Pod-
stawowa nr 1 przekonywali nas, że 
nikt nie powinien być sam, bo prze-
cież „Everybody needs somebody”.  

Prawdziwą eksplozję radości zafun-
dowały nam dzieci z Przedszkola nr 2 
oraz ze Szkoły Podstawowej nr 8 
wykonując taniec do piosenki „Cant 
stop the feeling” z bajki Trolle. Nie lada 

atrakcją był Nauczycielski BIT, czyli 
taneczny i wokalny występ młodych 
stażem nauczycieli.

Mamy nadzieję, że taki radosny po-
most między przedszkolem a szkołą 

na stałe zagości w harmonogramie 
imprez. Z wielkim przejęciem czekamy 
na przyszłoroczną edycję Festiwalu. 

MONIKA GAWROŃSKA
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„Strachy i straszki, czyli gdzie w Pol-
sce mieszkają legendarne stwory” – taki 
właśnie wykład był ostatnim, w tym roku 
akademickim, akordem, który zelektry-
zował 127 słuchaczy Siemianowickiego 
Uniwersytetu Najmłodszych, zebranych 
3 czerwca w SCK Parku Tradycji. Przed 
nimi kanikuła, więc może któraś z owych 
budzących dreszczyk, tajemniczych istot, 
znajdzie się na wakacyjnym szlaku…

 Trzeba powiedzieć, że takich niezwykle 
interesujących wykładów w ciągu kończącego 
się roku akademickiego było więcej. Ba, były 
same takie! Na przykład na jednym z nich, 
zatytułowanym „Kuchenne rewolucje, czyli 
fizyk w kuchni” nasi najmłodsi przekonali się, 
jak można wykorzystać produkty znajdujące 
się w tej świątyni domowych pyszności do 
rozmaitych doświadczeń, dowiedzieli się, jak 
niebezpieczna może być zwykła mąka. Oka-
zało się bowiem, że może nawet... wybuchnąć.

Innym razem, podczas wykładu „Fabryka zwa-
na organizmem”, na którym gościem honorowym 
był Kostek, czyli mówiąc wprost kościotrup, 
mali słuchacze zapoznawani byli z niektórymi 
tajnikami ludzkiego ciała, poznali odpowiedź 
na pytanie: dlaczego lewe płuco jest mniejsze 
od prawego i zostali zadziwieni informacją, że 

gdyby rozłożyć pęcherzyki płucne człowieka, 
to zajęłyby one powierzchnię 80 m kw! To tylko 
zaledwie dwa przykłady, a przecież każde z zajęć 
przynosiło słuchaczom moc takich rewelacji.

Oprócz wykładów odbywały się również 
warsztaty. Jeden z nich poświęcony był kul-
turze Francji, badano na nich np. czy wieża 
Eiffla jest wyższa od Pałacu Kultury, po-
znawano skarby Luwru, układano puzzle 
przedstawiające cenne eksponaty tego słyn-
nego muzeum. Inne warsztaty - balonowe, 
przyniosły wiele uciechy podczas zabaw 

sprawnościowych, które wszakże uzmysła-
wiały prawa fizyki.

Jednym słowem rzadko zdarza się okazja 
zajęcia dzieci tak ciekawie i tak pożytecz-
nie zarazem.

- Naszą ideą-mówi Anna Giertler z Wyższej 
Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej, która 
wraz ze spółką Aqua-Sprint byli organizato-
rami zajęć SUN- jest przekonanie dzieci, że 
świat nauki jest niezwykle bogaty, że życie 
jest ciekawe. Chcemy pomóc najmłodszym 
odkrywać nowe pasje. Jest to dla nas ogromną 

satysfakcją, kiedy spotykamy studentów 
wyższych uczelni, wspominających z sen-
tymentem uczestniczenie w wykładach Uni-
wersytetów Najmłodszych.(WSB od 10 lat 
prowadzi UN w Dąbrowie Górniczej- przyp.
red.). Cieszą nas także liczne doniesienia od 
rodziców naszych małych słuchaczy, którzy 
nie mogą się nadziwić, że dziecko nie in-
teresujące się dotąd jakimś przedmiotem, 
nagle samo zaczyna szperać w poszukiwaniu 
informacji z tego zakresu.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Zabawa w parku, na łące lub w ogródku to 
sama przyjemność, ale może zakończyć 
się przyniesieniem małych pajęczaków, 
które mogą spowodować problemy zdro-
wotne. Pajęczakami tymi są oczywiście 
kleszcze, które w ostatnich latach coraz 
bardziej kolonizują tereny zurbanizowane. 

 Najwięcej ich jest na nieużytkach, pa-
sach zieleni i łąkach w miastach. Kleszcze 
doskonale przystosowały się do nowego 
środowiska, jakie sobie upodobały, czyli do 
suchych i nasłonecznionych terenów w sa-
mym środku miasta.

Kleszcze zapadają w stan diapauzy, czyli 
tzw. snu zimowego (ciepły okres zimowy 
wpływa na zwiększenie ilości kleszczy).

Cóż zatem robić, aby nie paść ofiarą tych 
krwiopijnych pajęczaków.

Po pierwsze trzeba poznać „wroga” i styl 
jego życia.

Kleszcze są bardzo aktywne w porze 
przedpołudniowej (w godzinach od ok. 8 
do 12) oraz po południu (od godziny ok. 16 
do zachodu słońca). W tym czasie wspinają 
się na źdźbła trawy i siadają na spodzie liści, 
skąd łatwiej jest im przenieść się na ciało 
ofiary. Najlepiej im na krzewach i roślinach 
o wysokości do 1,5 metra. Z tego miejsca nie 
wypatrują, lecz wywąchują potencjalnego 
żywiciela. Kleszcze wcale nie przeskakują 
z drzewa ani nie spadają z niego. Kleszcze 
wchodzą na ciało znajdującego się tuż przy 
nich żywiciela.

„Przesiadka” na ciało człowieka nie jest rów-
noznaczna z ukąszeniem. Kleszcz nie wbija 
się w skórę ofiary od razu. Szuka miękkiej, 
wilgotnej i dobrze ukrwionej skóry. Dlatego 
najchętniej wybiera pachy, pachwiny, okolice 
pod kolanami i za uszami. Nie czujemy jego 

wędrówki, tak jak i nie zauważamy momentu, 
w którym wbija się w ciało. A to dlatego, że 
wkłuwając się, kleszcz wstrzykuje substancje 
znieczulające, jak również takie, które tamują 
krwawienie oraz jeszcze inne, które z kolei 
umocowują go w ciele człowieka, tak żeby nie 
było łatwo go z niego strącić czy wyciągnąć. 
Wbił się w skórę? Zaczyna od razu ssać krew. 
Niebezpieczną chorobą, którą może zafun-
dować nam kleszcz jest borelioza. Nie każdy 
kleszcz przenosi choroby, ale nigdy nie wiemy, 
czy ten kleszcz, którego znajdziemy na swoim 
ciele jest akurat zakażony.

Po drugie należy się przed nimi zabez-
pieczyć.

Kleszcze przenoszą także niebezpieczne 
dla nas kleszczowe zapalenie mózgu. Przed 
kleszczowym zapaleniem mózgu dobrze 
chroni szczepionka, która jest skuteczna 
nawet do 3 lat. Zaszczep więc siebie i najbliż-
szych. Szczepionkę tę podaje się trzykrotnie 
i jest bezpieczna nawet dla dzieci i kobiet 
w ciąży. Zabieg ten nie uchroni nas jednak 

przed boreliozą. W tym przypadku niezbędne 
jest stosowanie antybiotyków.

Unikaj miejsc, gdzie z pewnością wystę-
pują kleszcze – obrzeża lasów, na łąkach, 
w zaroślach, w pobliżu jezior czy rzek. Jeśli 
jednak wybierasz się w takie miejsca załóż 
odpowiednie ubranie – wysokie buty, długie 
spodnie i koszule z długimi rękawami. Dobrze, 
jeśli rękawy i nogawki mają na dole mocne 
ściągacze. Nie zapomnij o chroniącej głowę 
czapce. Ubiór powinien być w jasnych stono-
wanych kolorach, co ułatwi nam zauważenie 
na sobie kleszczy.

Używaj preparatów odstraszających klesz-
cze. Obecnie w aptekach i coraz częściej 
w sklepach, istnieje ich ogromny wybór. 
Możesz korzystać z preparatów w sprayu, 
w mgiełce, w kremie lub z nawilżanych spe-
cjalnymi środkami chusteczek. Nanieś pre-
parat bezpośrednio na skórę lub na odzież. 
Pamiętaj jednak, że żaden produkt nie daje 
100% ochrony.

Pamiętaj, by po powrocie z wycieczki do-
kładnie obejrzeć swoje ciało i głowę a ubranie 

dokładnie wytrzepać i jak najszybciej wyprać. 
Zwróć szczególną uwagę na ręce, nogi, uszy, 
na zagięcia stawów, pachwiny i wszelkie fałdki 
skórne. Weź prysznic, który spłucze z ciebie 
wszelkie owady, których nie dostrzegłeś.

Co zrobić, gdy już kleszcz wbił się w skórę?
Ważne jest jak najszybsze usunięcie klesz-

cza. Trzeba użyć do tego pęsety, szczypczy-
ków albo specjalnych akcesoriów do kupienia 
w aptece lub u weterynarza. Chwyta się nimi 
pajęczaka tuż przy skórze, łapiąc go za gło-
wotułów. Wyrywa zdecydowanym ruchem, 
wzdłuż osi wkłucia. Nie wolno kleszcza sma-
rować żadnymi substancjami, nie można go 
także zgniatać, przypalać oraz wykręcać, po-
nieważ może to sprowokować pajęczaka do 
wpuszczenia w ciało człowieka potencjalnie 
chorobotwórczych mikroorganizmów. Miej-
sce ukłucia trzeba zdezynfekować i obser-
wować przez kilka tygodni czy nie pojawia się 
rumień. O całej sprawie można zapomnieć, 
o ile nie pojawią się niepokojące objawy.

Pierwsze objawy rozwijają się w ciągu 1-3 
tygodni od ukąszenia. Może pojawić się tzw. 
rumień wędrujący - zaczerwienienie o śred-
nicy od kilku do kilkunastu centymetrów, 
może być lekko wypukłe, ciepłe, bolesne 
przy dotyku. Typowy rumień po ukąszeniu 
kleszcza jest jaśniejszy od środka.

W ciągu 2 tygodni do kilku miesięcy poja-
wiają się objawy wtórne. Mogą pojawić się 
również objawy grypopodobne oraz zapalenie 
stawów, zaburzenia neurologiczne i kardio-
logiczne. Wówczas jak najszybciej należy 
skontaktować się z lekarzem.

I rzecz bardzo ważna: jeśli nie wiesz jak 
usunąć kleszcza, lepiej skontaktuj się jak 
najszybciej z lekarzem.

ARTUR KLEDZIK

ZDROWIE

UWAGA NA KLESZCZE

WIELKI FINAŁ BO2018 
 Jeszcze do końca tygodnia 

(11.06) będzie można oddać swój 
głos w Budżecie Obywatelskim 
2018. Wystarczy odwiedzić stronę 
internetową www.bo.siemianowi-
ce.pl, wybrać zakładkę głosowanie 
i wypełnić stosowny formularz, po-
dając swoje imię, nazwisko, nr PE-
SEL oraz miejsce zamieszkania. 
System zweryfikuje przekazane 
dane i jeśli są poprawne wyświetli 

listę projektów do głosowania. Dla 
mieszkańca, który ukończył 18 rok 
życia wyświetlą się projekty ogólno-
miejskie oraz te lokalne z obszaru, 
w którym mieszka. Dla osób nie-
pełnoletnich projekty z Młodzie-
żowego Budżetu Obywatelskiego. 
Zagłosować można tylko na jeden 
projekt z każdej kategorii.

Przypominamy, że dla osób, które 
nie posiadają dostępu do Internetu 

są uruchomione specjalne punkty 
do głosowania w budynkach Urzędu 
Miasta oraz we wszystkich filiach 
bibliotecznych na terenie miasta 
w godzinach ich urzędowania. 
Zagłosować będzie można także 
w trakcie Finału Budżetu Obywa-
telskiego 2018 podczas Dni Sie-
mianowic w dniach 10-11 czerwca 
br. w godz. 15.00 – 21.00 na terenie 
SCK – Parku Tradycji.

JEŚLI W TRAKCIE GŁOSOWANIA  
NAPOTKASZ JAKIEŚ TRUDNOŚCI ZGŁOŚ  

TO DO URZĘDU MIASTA:
tel.: 32-7650-309 (311); e-mail: bo@um.siemianowice.pl 
bądź osobiście w Biurze Rzecznika Prasowego w Ratuszu 

przy ul. Jana Pawła II 10 (pok. 35)
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SIEMION, MONETA I ALBUMY
Jubileusz w naturalny sposób skłania nas 
do obejrzenia się wstecz, do zaintere-
sowania przeszłością i jej pamiątkami. 
Tak stało się i tym razem - w 85-lecie 
uzyskania przez Siemianowice Śląskie 
praw miejskich. 

 Kto lubi sobie pospacerować po parku 
przy pałacu Donnersmarcków, ten zapewne 
już zauważył pojawienie się na środku stawu 
figury Siemiona. Tęsknił za nim nie jeden sie-
mianowiczanin, pamiętając go z dziecięcych lat. 
Obecny nie jest kopią tego z lat powojennych, 
ani tym bardziej jego drewnianego 
następcy. Nawiązuje rzecz jasna 
do pierwszego z nich pozą i atru-
butami, ale ostatecznie można go 
podsumować znanym skądinąd po-
wiedzeniem „ten sam, lecz nie taki 
sam”. Nie ma on bowiem ani brody, 
ani wąsów, wygląda więc młodziej, co 
w dzisiejszych czasach powszechności 
medycyny estetycznej nikogo nie zdziwi…
Dodam, iż ta obdarzona sentymentem 
wielu siemianowiczan figura powstała 
przy znacznym wsparciu siemianowickiej 
firmy Renowacja Obiektów Zabytkowych 
Klaudiusz Kempa.

85 urodziny miasta uczciliśmy jeszcze 
dwoma wydawnictwami oraz emisją pamiąt-
kowej, kolekcjonerskiej monety.

Na jej awersie widnieje budynek ratu-
sza i herb miasta, na rewersie zaś postaci 
św.  Barbary i św. Floriana upamiętniają prze-
możny wkład górników i hutników w roz-
wój Siemianowic Śląskich. Numizmat ten 
będzie można nabyć już w czasie najbliż-
szych Dni Siemianowic Śląskich w skle-
piku Parku Tradycji. Tam również znajdą 
się wspomniane wydawnictwa, a będą to 
albumy poświęcone naszemu miastu. 

W pierwszym z nich zamieszczono kilkadzie-
siąt fotografii siemianowickich obiektów za-
bytkowych. Prezentowane są one w grupach 
obejmujących kościoły, rezydencje, wille, 
kamienice mieszczańskie, zabytki techniki, 
czy schrony. Album powstał w oparciu o nie-
zwykle szczegółowe opracowanie, stanowią-
ce materiał gminnego programu opieki nad 
zabytkami, przygotowane przez miejskiego 
konserwatora zabytków  Małgorzatę  Derus. 

Program, przyjęty w formie uchwały jest ele-
mentem polityki samorządowej i ma służyć 
podejmowaniu planowych działań dotyczących 
inicjowania, wspierania, koordynowania badań 
i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajo-
brazu kulturowego, a także upowszechnianiu 
i promowaniu dziedzictwa kulturowego. Album 
zapełniając dotychczasową, dotkliwą, wy-
dawniczą lukę w zestawie siemianowickich 
publikacji, nie tylko pełnić będzie funkcję 
promocyjną, ale i edukacyjną.

Wreszcie jeszcze jedno okazjonalne 
wydawnictwo - znowu album, tym razem 
złożony z fotografii i widokówek dawnych 
Siemianowic, sięgający nawet do czasów, 

kiedy jeszcze nie były one miastem. 
”Siemianowice Śląskie. Podróż 
sentymentalna” – już sam tytuł 

sugeruje, co oferuje siemianowi-
czanom ta książka. Siemianowicza-
nom - ponieważ jest ona głównie do 
nich adresowana, ponieważ nieod-

miennie wykazują oni ogromną chęć 
wspominania miasta swojego dzie-
ciństwa, swojej młodości, ponieważ 
czynią to zawsze z ogromną dawką 

emocji, by nie powiedzieć czułości.
EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

 Ferdynand Popek - to on śnił o wiel-
kich Siemianowicach i, co najważniejsze, 
owo marzenie realizował. Nie był rodowitym 
siemianowiczaninem, urodził się w Orłowej, 
a jednak to właśnie przybysz znad Olzy uznał, 
że aglomeracja gmin położonych nad Brynicą, 
zasługuje na status miasta.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, po dwuletnim 
sprawowaniu funkcji wicestarosty powiatu 
katowickiego, w 1924 roku został naczel-
nikiem połączonych gmin Siemianowice, 
Huta Laura i Huta Jerzego. Wspierane przez 
posła Wojciecha Sosińskiego zabiegi F. Popka 
10 czerwca 1932 roku odnoszą sukces. Roz-
porządzeniem Rady Ministrów gmina wiejska  
Siemianowice Śląskie zostaje zaliczona do 
rzędu miast. Rozporządzenie weszło w życie 
z dniem ogłoszenia - 23 czerwca.

Burmistrz Popek  okazał się prawdziwym 
gospodarzem Siemianowic. Jego charak-
terystyczna sylwetka dżentelmena z la-
seczką mocno wrosła w tutejszy pejzaż. 
Znany był jego zwyczaj przechadzania 

się po mieście w rannej porze, co – jak 
pisał o tym  Z. Janeczek - budziło  nie-
pokój wśród tych, którzy zaniedbywali się 
w swoich obowiązkach.

Był wymagającym włodarzem miasta, ale 
też wiele wymagał od siebie. Efektem jego 
ogromnego zaangażowania się w zarządzanie 
Siemianowicami była zyskana przez niego 
opinia jednego z najlepszych na Śląsku go-
spodarzy miasta. Przekonuje o tym lektura 
zamieszczonego w Gazecie Siemianowic-
kiej z 1934 roku artykułu podsumowującego 
10-letnie dokonania burmistrza.

„W dniu 15 marca upływa 10 lat od chwili, 
gdy stanowisko burmistrza naszego mia-
sta objął Pan Ferdynand Popek, a objął 
w warunkach zgoła niełatwych, w czasie 
kiedy wiele spraw natury gospodarczo-
-finansowej i politycznej było jeszcze nie 
uregulowanych. Lecz co może zdziałać 
energja człowieka dobrej woli  i  jakie piękne 
są wyniki Jego dziesięcioletniej pracy, niech 
świadczy fakt, że dziś miasto nasze zajmuje 
już jedno z czołowych miejsc w Wojewódz-

twie Śląskiem a nawet w Polsce. W ciągu 
tych 10 lat, ku szczeremu podziwowi oby-
wateli, którzy mieli sposobność ocenić 
wielką wartość Jego pracy nad rozwojem 
gospodarczym i społeczno-kulturalnym 
naszego miasta/.../ ileż wymowy mają niżej 
przytoczone dzieła będące wynikiem Jego 
działalności.” - tak entuzjastyczny wstęp 
poprzedza obszerny spis najistotniejszych 
osiągnięć. A trzeba stwierdzić, że w isto-
cie to imponująca lista. Za Ferdynanda 
Popka, powstało wiele mieszkań - dom 
mieszkalny przy ul. Barbary, Kościelnej, 
Parafialnej-Szkolnej, kolonia robotnicza. 
Wybudowano wówczas schronisko dla bez-
domnych wraz z dezynfekcją oraz łazienką, 
strażnicę, przeprowadzono renowację i do-
budowę hali kąpielowej. Burmistrz Popek 
zadbał także o drogi i wybrukowano za 
jego rządów szereg ulic. Odnowiono tak-
że wodociągi, wykonano zieleńce i nowe 
oświetlenie ulic.

„Jeśli więc weźmiemy pod uwagę, że ten 
ogromny rozwój opracował jeden człowiek, 

niezaniedbujący przytem niwy społecznej, 
skłonić należy doprawdy głowę przed tym 
iście heroicznym wysiłkiem” – oto słowa 
wieńczące wspomnianą publikację. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

JEMU ZAWDZIĘCZAMY GODNOŚĆ MIASTA
WSPOMNIENIE

KULTURA
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W najbliższych dniach nasze mia-
sto rozpocznie obchody roczni-
cowe nadania praw miejskich. To 
już 85 lat!

   Z tej okazji miasto realizuje wyjąt-
kowy projekt artystyczny, który zakończy 
się wystawą, ukazujący mieszkańców 
Siemianowic Śląskich w swoim "zawo-
dowym" otoczeniu. Temat podjął siemia-
nowicki fotograf, Wojciech Mateusiak, 
który przygotowuje projekt fotogra-
ficzny, a który zatytułowany będzie: „85 
Twarzy Siemianowic”

W założeniu przedsięwzięcia jest 
ukazanie anonimowych Siemianowi-
czan, którzy chcą pochwalić się swoją 
oryginalną pasją lub zawodem. 

Ważnym aspektem projektu, jest 
fakt, iż przedstawiane osoby ukazane 
będą w przedziale wiekowym od 1-85 
roku życia. 

Z tej okazji chcieliśmy zaprosić 
mieszkańców naszego miasta do tej 
wspólnej - było nie było - zabawy. 
Jeżeli masz od roku do 85 lat, chcesz 
zostać twarzą Siemianowic Śląskich, 
jeżeli chcesz zaistnieć na kartach hi-
storii Siemianowic Śląskich, a przy oka-
zji przyczynić się do stworzenia galerii 
siemianowiczan na 85-lecie nadania 
praw miejskich - wyślij zgłoszenie na 
e-mail: twarzesiemianowic@gmail.
com wraz z podaniem swojego wieku 
oraz danymi kontaktowymi.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

85 TWARZY SIEMIANOWIC
PASJA

Na zdjęciu Andrzej Powietrzyński - siemianowicki piekarz pielęgnujący wieloletnią rodzinną tradycję.

   W miniony poniedziałek (05.06) odbyło 
się spotkanie Siemianowickiej Rady Seniorów 
z przedstawicielami różnych organizacji se-
nioralnych, działających na terenie Centrum 
Siemianowic Śląskich, którego inicjatorem 
była Barbara Merta – zastępca przewod-
niczacego SRS.

Radę Seniorów reprezentowali: Barbara 
Merta, Teresa Kurek, Jerzy Namysło, Józef 
Jagieła i Stanisław Tomczyk oraz Beata Łu-
czak – opiekun z ramienia UM.

Głównym celem tego spotkania było wy-
pracowanie dziedzin współpracy i integracja 
wszystkich grup w mieście, które działają na 
rzecz seniorów.

Pierwszą taką akcją w kierunku integracji 
ze strony SRS, było zaproszenie członków 
różnych organizacji na obchody Dnia Seniora 
w Koszęcinie. Reprezentanci stowarzyszeń 
przybyłych na spotkanie to: Renata Jaroń-Guzy 
– UTW, Zbigniew Paweł Szandar – Wspólnota 
Siemianowicka, Zygmunt Jurowiec – Siemia-
nowickie Stowarzyszenie „Wzajemna Pomoc”, 
Celina Budziosz – Harcerski Instruktorski Krąg 
Seniora, Jan Pres – Towarzystwo Przyjaciół 
Siemianowic Śląskich, Mirosława Missala – 
Stowarzyszenie Społeczno Edukacyjne PRO 
MERITUM, Danuta Broncel-Czekaj – Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarskie KołoTerenowe, 
Stefan Wieczorek – Śląskie Stowarzyszenie 
Kulturalne Osób Niepełnosprawnych, Barbara 
Gorol – Polski Związek Niewidomych i Bogumił 
Walczak – Klub Seniora „Michałkowice 60+”.

 Po tym spotkaniu mamy wiedzę, gdzie 
udać się po „Kartę życia”, czujniki czadu, 

ustawicznie się kształcić, korzystać z gim-
nastyki dla seniorów z cukrzycą i grup ryzyka, 
korzystać z pomocy prawnika, wolontariatu 
młodzieżowego, szukać pomocy w razie eks-
misji, leczenia nałogów, aktywnie i kulturalnie 
spędzać czas.

W wyniku dyskusji zawnioskowano aby:
- wszystkie grupy seniorów miały kon-

takt ze sobą poprzez stronę internetową, co 
umożliwi współpracę, dzielenie sią między 
sobą różnymi akcjami, czy pozyskiwaniem 
członków na zaplanowane wycieczki,

- wypracować sposób dofinansowania róż-
nych akcji, szczególnie dopłat do autokarów 
dla wszystkich grup seniorów,

- rozwinąć w mieście pomoc wolontariacką dla 
wszelkich osób potrzebujących, wykorzystując 
doświadczenia Klubu Młodego Wolontariusza 
„Merit”. Propagować pomoc Senior – Seniorowi,

- zorganizować w piątki w ramach „Fitzner 
Caffe” spotkania dla wszystkich seniorów, 
którzy lubią śpiewać pod hasłem „Śpiewaj 
razem z nami”,

- począwszy od tego roku wprowadzić 
na stałe w kalendarz imprez w ramach Dnia 
Seniora - „Paradę Seniorów”,

- organizować wspólne imprezy typu pik-
niki, biesiady.

To spotkanie potwierdziło, że jeszcze dużo 
jest do zrobienia na płaszczyźnie polityki 
senioralnej i integracji seniorów w mieście. 
Wskazało na to, że rozmowy przy wspólnym 
stole są niemal konieczne.

Spotykajmy się, rozmawiajmy, integrujmy!
BARBARA MERTA, TERESA KUREK  

RAZEM DLA SIEMIANOWICKICH SENIORÓW.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Z PROGRAMU FEAD   
DO ODBIORU TYLKO DO 23 CZERWCA 2017 R.

Z ostatnim dniem czerwca 2017 roku kończy się czas, w którym beneficjenci Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich mogą odebrać żywność pocho-
dzącą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD). 

Żywność, po którą odbiorcy jeszcze się nie zgłosili będzie czekać na odbiór tylko do 
26 czerwca.  Dystrybucja żywności odbywa się w Śląskim Stowarzyszeniu Charytatywnym 
„Przystań” przy ul. Lipowej 6 w Siemianowicach Śląskich w godz. 9.00-12.00.

W Siemianowicach Śląskich mamy 540 odbiorców żywności pochodzącej z programu 
operacyjnego FEAD. Pomoc otrzymują osoby, których miesięczny dochód nie przekra-
cza 150% minimalnego dochodu. Na dzień dzisiejszy towar nie odebrało około 115 osób.       

Paczka żywnościowa składa się  m.in. z artykułów skrobiowych, mlecznych, mięsnych, 
warzyw i owoców, cukru i tłuszczu. Dystrybucja żywności pochodzącej z programu FEAD 
trwa od października 2016 roku.

SPRAWY SPOŁECZNE
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ANETA LICZBERSKA RZĄDZIŁA MIASTEM
Aneta Liczberska, imię i nazwisko które już zapisało 
się w historii Siemianowic, bowiem została pierw-
szym młodzieżowym prezydentem miasta. Laureatka 
konkursu „Mój pomysł na nowoczesne Siemianowice” 
zawarła całościową wizję na Siemianowice Śląskie – 
Eko-miasto w inteligentnym wydaniu, a jej prezentacja 
została okraszona wspaniałymi pracami plastycznymi 
przygotowanymi przez samą autorkę.

 1 czerwca, uczennica z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych COGITO przejęła z rąk prezydenta Siemianowic 
Śląskich Rafała Piecha ster rządów nad miastem. Po spotkaniu 
z zarządem miasta - zastępcami prezydenta Agnieszką 
Gładysz i Anną Zasadą-Chorab oraz sekretarzem miasta 
Adamem Skowronkiem i skarbnikiem Henrykiem Falkusem 
młoda pani prezydent poprowadziła korowód z okazji dnia 
dziecka. Po korowodzie, w SCK Parku Tradycji rozpoczęła 
się konferencja podsumowująca konkurs „Mój pomysł na 
nowoczesne Siemianowice”, na której młodzi siemianowi-
czanie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zapoznali 
się z pięcioma najlepszymi pracami. Wyrożnione prace 
Julii Moczulskiej z ZSP Cogito, pt. "Siemianowice Miastem 
Rodziny", Dominiki Chorąży z ZSTiO Meritum - "Czyń świat 
lepszym", Marty Sobczyk z ZSTiO Meritum-"Mój pomysł 
na nowoczesne Siemianowice - czyli nauka i  rekreacja 
w jednym" oraz Pawła Cwienczka z Zespołu Szkół Spor-
towych - „Mój pomysł na nowoczesne Siemianowice” 
cieszły się dużym zainteresowaniem to jednak projekt 
Anety Liczberskiej został najwyżej oceniony. 

W pierwszej części prezentacji zwyciężczyni przedsta-
wiła wizję "parkletów"-kieszonkowych parków i przestrzeni 
ekologicznych, które są niewielkimi wyspami zieleni na 
pograniczu chodnika i ulicy, oazami gdzie można „znaleźć 
oddech i wytchnienie od betonowej dżungli. Do tworzenia 
w w. przestrzeni wykorzystywałoby się przerobione odpady.

Rozwój edukacji i firm lokalnych stanowił wizję przedstawioną 
w drugiej części prezentacji, gdzie interesującymi rozwiązaniami 
było stworzenie przestrzeni do coworkingu - udostępnianie 
przestrzeni biurowej za drobną opłatą dla siemianowiczan-
-freelancerów rozwijających swój mikro-biznes. 
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DZIENNIKARZE LOKALNYCH MEDIÓW ZGODNIE PRZYZNAJĄ: 
TO BYŁ NAJDŁUŻSZY DZIECIĘCY KOROWÓD

To nie piekarska pielgrzymka - to falująca, kolorowa rzeka 
siemianowickich dzieciaków, którzy uczestniczyli w barw-
nym, wesołym korowodzie z okazji Dnia Dziecka.
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Pani prezydent w swojej wizji nie zapomniała o kształceniu 
nowej kadry pracowniczej, czego celem byłoby utworzenie 
Centrum Kształcenia Zawodowego. 

Trzecia część prezentacji zawierała wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii, między innymi do zasilania tablic 
informacyjnych na przystankach oraz promocję napędu 
elektrycznego w środkach komunikacji w naszym mieście.

Prócz wyżej wymienionych tematów, w części poświęconej 
drogom laureatka zaproponowała utworzenie obwodnicy 
Siemianowic, której celem byłoby rozładowanie ruchu 
w mieście. 

Interesującym pomysłem są "kulturoteki"- miejsca 
gdzie obok zbioru książek można znaleźć sale prób mu-
zycznych, czytelnie, kącik internetowy, przestrzeń do 
spotkań i sale wielofunkcyjne, w których będą m.in. orga-
nizowane zajęcia muzyczne i plastyczne. Tutaj też będzie 
można odrobić lekcje, czy też spotkać się z znajomymi. 

Oczywiście jako nowoczesne miasto ery informacyjnej 
Siemianowice Śląskie powinny umożliwiać dostęp do 
Internetu dla wszystkich mieszkańców.

Różnorodność tematów poruszonych w prezentacjach 
finalistów była bardzo rozległa i stanowiła przyczynek 
do dyskursu na temat kreowania przyszłości miasta tak-
że przez młodzież. W związku z tym prezydent miasta  
Rafał Piech zaproponował by na przełomie 3 i 4 kwar-
tału bieżącego roku odbyły się wybory Młodzieżowego  
Prezydenta Miasta, który wraz z wybranym zarządem 
oraz Młodzieżową Radą Miasta, będzie wpływał na kształt 
naszego miasta.

Jak powiedział Rafał Piech, wiele pomysłów młodych  
siemianowiczan jest możliwych do realizacji i na pewno 
będą stanowiły dla nas inspirację, przy planowaniu rozwoju 
naszego miasta. 

PAWEŁ CWALINA

  W ubiegły czwartek (1.06) o godz. 10.00 z Rynku Miejskie-
go w Siemianowicach ruszył barwny korowód poprzebieranych 
dzieciaków. Były pszczółki, elfy i czarodziejki. Widoczny był 
również Pinokio. A wszystko to z okazji Dnia Dziecka.

Kolorowa dziecięca rzeka majestatycznie przepłynęła 
przez miasto, od ronda Maciej w kierunku kompleksu 
rekreacyjnego Rzęsa. Tam już czekały na nich atrakcje 
w postaci różnorodnych dmuchanych budowli, zamków, 
zjeżdżalni, ramp wspinaczkowych, czy zamkniętych kul 
w wodnych basenach. Przemarsz dzieciaków rozpoczę-
ły i prowadziły mażoretki UKS Azaria z Piekar Śląskich, 
asekurowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sie-
mianowicach Śląskich, natomiast tempo i rytm nadawała 
orkiestra dęta z Tąpkowic.

- Tu jest wspaniale, z koleżankami byłyśmy już na tamtym 
zamku, w którym jest tor przeszkód - mówiła rozemocjo-
nowana 8-letnia Natalia. - Za chwilę pójdziemy z kolegami 
zagrać w piłkę - dodała wskazując na olbrzymie dmucha-
ne piłkarzyki.

- W zabawie udział wzięło około 1800 dzieciaków. Przy 
przeprowadzeniu korowodu niezbędna była pomoc wolon-
tariuszy z II LO im. J. Matejki. - mówi Małgorzata Pichen, 
naczelnik Wydziału Kultury i Sportu. - Chcę podkreślić 
zaangażowanie dzieci w dobór i wykonanie niebanalnych 
przebrań. Mam nadzieję, że impreza podobała się wszystkim 
bez wyjątku i ponownie za rok spotkamy się wszyscy, w tak 
wspaniałej atmosferze - dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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PO REKORD W OCEANIE ARKTYCZNYM

RODZINA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI

Arktyka- na samą myśl chciałoby się otulić 
w puchowy kombinezon. Oni pojadą tam, 
aby płynąć w Oceanie Arktycznym tyl-
ko w kąpielówkach i czepkach. Wyprawą 
kieruje siemianowiczanin – Leszek Na-
ziemiec.

  Na Svalbard wybierają się w połowie 
czerwca. Tam będzie czekał na nich jacht Eltanin.

„Jachtem poszukamy najlepszego miejsca 
(czyli z najzimniejszą wodą) i spróbujemy do-
konać najdłuższego możliwego przepływu solo-
wego w jak najtrudniejszych warunkach- mówi 
Leszek. - Mamy też szansę na odnotowanie 
pierwszego w historii sportowego przepływu 
kobiecego w Arktyce. Będzie z nami, jako ra-
townik, siemianowiczanka Kinga Korin, która 
zamierza także spróbować swoich sił. Nasza 
wyprawa ma charakter pionierski. Polacy nie 
eksplorowali pływacko Arktyki. Dystansu po-
wyżej 1 km nie przepłynął w Arktyce, w zimnej 
wodzie nikt na świecie”.

Przygotowania trwają od dwóch lat. Mnóstwo 
spraw organizacyjnych, treningi  kondycyjne 
oraz termiczne. Zwykle  pływają 800-1600 m 
w wodzie o temperaturze 0-5 stopni C. 

„Tego typu treningi odbywamy 3 razy w tygo-
dniu, dochodząc do 30- 40 minut zanurzenia. 

Istotne jest zanurzanie głowy i ciągłe trzymanie 
rąk pod powierzchnią. Ręce i głowa lodowego 
pływaka nie mogą być wrażliwe na zimno” – 
wyjaśnia L. Naziemiec.

 Treningi termiczne odbywają się w mroźniach 
rzeźniczych, gdzie w zbiorniku wypełnionym 
wodą z solą i lodem, przyzwyczajają się do tem-
peratury prawie minus 5 stopni C.

Uczestnicy arktycznej ekspedycji odbyli też 
próbę pływania przy burcie jachtu Eltanin, któ-
ry będzie im towarzyszył w ich późniejszych 
zmaganiach. Płynięcie obok statku pozwala 
człowiekowi na utrzymanie kursu, taki tan-

dem jednak musi nauczyć się pokonać różni-
ce prędkości, co z naturalnych przyczyn nie 
jest wcale sprawą prostą. Trzeba poćwiczyć 
utrzymanie optymalnej odległości pomiędzy 
nimi, aby z jednej strony człowiek nie stracił 
z oczu statku, z drugiej, płynąc zbyt blisko nie 
uderzył o burtę lub nie znalazł się pod kilem. 
W przygotowaniach znalazła się też konsultacja 
z... przyrodnikiem, podróżnikiem i polarnikiem 
Mikołajem Golachowskim, który wyposażył 
pływaków w wiedzę  przydatną w razie spo-
tkania z niedźwiedziami polarnymi, czy dużymi 
ssakami morskimi.

Jak zawsze w przypadku takich ekstremalnych 
wyczynów, zadajemy sobie pytanie: po co? 
Czy ponoszenie związanego z tym ryzyka nie 
urąga zdrowemu rozsądkowi? Himalaiści pytani, 
czemu idą w góry, mają na to prostą i piękną 
odpowiedź: „Ponieważ są”. Oprócz tego, że 
Leszek Naziemiec lubi pływać, lubi wyznaczać 
sobie nowe cele, pokonywać swoje słabości, 
wyprawa, którą kieruje ma też cele naukowe. 
Dostarczy mianowicie danych na temat hipo-
termii, umożliwi monitorowanie i opracowanie 
danych fizjologicznych zebranych podczas 
pływania w bardzo niskich temperaturach.

„ Jeszcze do tej pory w literaturze fachowej 
czytamy, że w  lodowatej wodzie człowiek po 
kilku minutach ginie, tymczasem już wyczyny 
pływaków wykazały, że tę tezę należy zmody-
fikować, gdyż można przetrwać pół- a nawet 
całą godzinę”.

Wyprawa Balviten & KLG SA Arctic, obję-
ta patronatem National Geographic, wyruszy 
w pobliże 80 równoleżnika 19 czerwca.

„Słynny eksplorator Arktyki Fridtjof Nansen 
powiedział kiedyś, że do zimna nie da się przy-
zwyczaić, można je tylko przetrwać. Nasza gru-
pa jednak zimno po prostu... lubi” – przekonuje 
Leszek Naziemiec. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

REKREACJA

 „Rodzina źródłem miłości” pod takim hasłem po raz 
kolejny obchodziliśmy w Siemianowicach Śląskich Metro-
politalne Święto Rodziny. Tym razem bardziej uroczyście 
z uwagi na dziesiątą edycję. Święto objął patronatem hono-
rowym  arcybiskup Wiktor Skworc metropolita katowicki oraz 
w Siemianowicach Ślaskich prezydent miasta Rafał Piech. 

Rozpoczęliśmy świętowanie od spotkania ze znanym publi-
cystą i filozofem Tomaszem Terlikowskim, który przedstawił 
historyczną rys zmian społecznych zachodzących  w kulturze 
europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej rodziny. 
Spotkanie odbyło się w michałkowickim Zameczku. Kolejne 
ważne wydarzenie to msza święta odprawiona w intencji sie-
mianowickich rodzin i tegorocznych maturzystów w kościele 
pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Michałkowicach. 
Mszy przewodniczył dziekan dekanatu siemianowickiego 
ks. Krystian Bujak razem z ks. proboszczem Eugeniuszem 
Kurpasem. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe 
ZSOiZ im. Jana Pawła II i Liceum Katolickiego,oraz Chór 
Camerata. Warto dodać, że msza święta była odprawiana 
także w intencji członków i sympatyków stowarzyszenia 
Wspólnota Siemianowicka, obchodzących dwudziestolecie 
swojej działalności, którzy przyłączyli się do rodzinnego 
świętowania. W godzinach popołudniowych rozpoczęli-
śmy V Śląskie Rodzinne Muzykowanie przy Parku Tradycji 

w Michałkowicach. Na scenie mogliśmy podziwiać młode 
talenty z  sekcji artystycznych Siemianowickiego Centrum 
Kultury oraz MDK Jordan, a ponieważ była to impreza łą-
cząca pokolenia, wystąpili także seniorzy z  chóru Koła 
Michałkowice Związku Górnośląskiego i chóru Wesoła Jesień. 
Specjalnym akcentem na scenie było uroczyste wręczenie 
nagród uczestnikom I edycji konkursu plastyczno-literackiego 
„Rodzina źródłem miłości”, przygotowanego przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II. 
Na zakończenie, prawdziwą ucztą dla melomanów był występ 

znanego śląskiego tenora Sylwestra Targosza-Szalonka, 
który wprowadził nas w magiczny świat operetki.

Wokół SCK Parku Tradycji i na terenie Parku Górnik odbywa-
ło się szereg ciekawych wydarzeń towarzyszących-  animacje, 
gry i zabawy zręcznościowe przygotowane przez nauczycieli 
Szkoły Podstawowej nr 13 i Zespołu Szkół Integracyjnych, 
którym należą się podziękowania za stałą współpracę podczas 
organizacji Święta. Kolejny raz dużym zainteresowaniem 
cieszyła się ścianka wspinaczkowa prowadzona przez wspi-
naczy z Towarzystwa Wysokogórskiego Koliba-

Progres. Po raz pierwszy w imprezie wzięli udział  motocy-
kliści ze stowarzyszenia MOTO SERCE. Ich wspaniałe maszyny 
robiły wrażenie nie tylko na tych najmłodszych uczestnikach.

Specjalną atrakcją była „gra terenowa” przygotowana 
przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum i Liceum Katolickiego, 
którzy w Parku Górnik rozstawili 15 stanowisk. Dziękujemy 
za liczny udział popularnemu Katolikowi, wykonawcom, 
stowarzyszeniom, a przede wszystkim przybyłym rodzinom, 
że nie wystraszyli się zimnego wiatru, który towarzyszył 
nam przez całą imprezę.

Sponsorami nagród były Fabryka Elementów Złącznych 
w Siemianowicach Śląskich oraz Walcownia Rur „Silesia” 
w Siemianowicach Śląskich.  Dziękujemy.

DANUTA SOBCZYK
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 Anna Sobieraj - absolwentka 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, a także studiów podyplomowych 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Pe-
dagogicznej w Krakowie.

Edukacją i wychowaniem zajmuje się 
nie  tylko jako mama dwójki dzieci, ale 
również zawodowo  pracując  w oświacie. 
Po kilku latach doświadczeń w zawodzie 
nauczyciela zarządzała  siemianowicką Szkołą Podstawową nr 5.  
Szkoła pod jej kierunkiem  jako pierwsza spośród szkół podsta-
wowych (a druga w naszym mieście) rozpoczęła współpracę  
z europejskimi  szkołami w ramach projektów unijnych. Reali-
zując się na stanowisku dyrektora szkoły rozwijała swoją kreatyw-
ność, w tym skutecznie  aplikowała o stypendium Rady Europejskiej  
na  zagraniczne doskonalenie zawodowe. Od 2003 r. zajmuje się 
oświatą samorządową w strukturze organu prowadzącego szkoły. 
Tym samym może pochwalić się czternastoletnim doświadczeniem 
w wydziale edukacji siemianowickiego UM. Przez 11 lat jest związana  
z Śląskim Forum Oświaty Samorządowej  działającym przy Ośrodku 
Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
w Katowicach. PIOTR KOCHANEK

ANNA SOBIERAJ 
NACZELNIKIEM 
WYDZIAŁU EDUKACJI

 Podpisana przez Prezydenta RP 
dnia 13 czerwca 2013 r. ustawa o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw wprowadzi-
ła między innymi zmiany dotyczące 
wychowania przedszkolnego. Zgodnie 
z zapisami ustawy dzieci w wieku 3 i 4 lat 
mają prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu lub innej 
formie wychowania przedszkolnego.

O ile w zeszłym roku w siemianowic-
kich przedszkolach zostały wolne miej-
sca, o tyle w wyniku przeprowadzonej 
rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do 
przedszkoli publicznych okazało się, że 
liczba dostępnych miejsc była mniejsza 
od potrzeb. W tej sytuacji, aby zapewnić 
wszystkim dzieciom możliwość korzy-
stania z wychowania przedszkolnego 
na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja br. 
podjęta została uchwała nr 400/2017 

w sprawie regulaminu otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego oraz kryteriów ofert. Do 
konkursu przystąpić mogą osoby fizycz-
ne lub osoby prawne prowadzące nie-
publiczne przedszkola lub niepubliczne 
inne formy wychowania przedszkolnego 
na terenie Miasta Siemianowice Śląskie 
wpisane do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez 
Miasto Siemianowice Śląskie. Oferty 
oceniane będą pod kątem następują-
cych kryteriów:

- godzin pracy przedszkola lub innej 
formy wychowania przedszkolnego,

- warunków lokalowych i wyposażenia 
przedszkola lub innej formy wychowania 
przedszkolnego z uwzględnieniem ze-
wnętrznych elementów infrastruktury, 
w szczególności placu zabaw, a także 

dostosowania do potrzeb dzieci nie-
pełnosprawnych,

- oferty edukacyjnej dla dzieci nie-
pełnosprawnych oraz z dysfunkcja-
mi rozwoju,

- organizacji żywienia dzieci w przed-
szkolu lub innej formie wychowania 
przedszkolnego, w tym ceny i jako-
ści posiłków,

- kwalifikacji kadry pedagogicznej,
- liczby i rodzaju bezpłatnych za-

jęć dodatkowych, realizowanych poza 
podstawą programową.

Uchwała, o której mowa wcho-
dzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Zachęcamy do zapoznania się z tre-
ścią uchwały oraz śledzenia strony in-
ternetowej Urzędu Miasta.

MONIKA GAWROŃSKA

KONKURS NA REALIZACJĘ 
ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

EDUKACJA EDUKACJA



14 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

SPORT

HOKEIŚCI WRACAJĄ DO I LIGI !
Wysokim zwycięstwem 8:0 (3:0) nad KS 
Polonią Skierniewice, odniesionym w mi-
nioną niedzielę na boisku KS „Siemion”, 
hokeiści na trawie HKS Siemianowiczanki 
przypieczętowali awans do I ligi. Tym sa-
mym podopieczni Pawła Siegela powró-
cili do hokejowej elity w naszym kraju po 
rocznej przerwie.

 Niedzielny mecz był pojedynkiem bez 
większej historii – siemianowiczanie domino-
wali na boisku od pierwszej minuty i stwarzali 
sobie kolejne sytuacje do strzelenia gola. Na 
otwarcie wyniku kibice musieli jednak czekać 
aż kwadrans – wówczas to bramkarza Polo-
nii pokonał po raz pierwszy Mariusz Orzeł. 
Kolejne dwa trafienia dołożył przed prze-
rwą Krzysztof Graca, a gdyby podopieczni 
Pawła Siegela byli skuteczniejsi, wynik mógł 
być dużo wyższy. Po zmianie stron hokeiści 
Siemianowiczanki kontrolowali przebieg wy-
darzeń na boisku, systematycznie powiększa-
jąc przewagę. Kolejne gole strzelali: Dawid 
Jaskólski, Wojciech Cholewa, Jakub Cholewa, 
ponownie Mariusz Orzeł, a festiwal strze-
lecki zakończył kapitan Siemianowiczanki 
– Damian Just, ustalając wynik na 8:0. Tym 
samym drużyna Pawła Siegela zrewanżowała 
się po raz kolejny zespołowi ze Skierniewic, 
za jedyną swoją porażkę w regulaminowym 
czasie gry w tym sezonie. 
Warto dodać, że Wojciech Cholewa swo-
im trafieniem przypieczętował tytuł króla 
strzelców II ligi.

Ostatecznie HKS Siemianowiczanka zde-
cydowanie zajął pierwsze miejsce w tabli II 
ligi,  z dorobkiem 30 punktów, wyprzedzając 
drugie Lipno Stęszew aż o 10 „oczek”. Nagro-
dą będzie możliwość rywalizacji od września 
w gronie najlepszych zespołów hokejowych 
w Polsce. Trener Siegel nie ukrywał, że takiego 
rozwiązania właśnie od swoich zawodni-
ków oczekiwał.
- Naszego awansu nie rozpatruję w kategorii 
jakiegoś sukcesu. To był nasz obowiązek, który 
spełniliśmy. Teraz naszym obowiązkiem w no-
wym sezonie będzie godne reprezentowanie 
śląskiego hokeja w Polsce i przeciwstawienie się 
dominacji zespołów z Wielkopolski – podkreśla 
szkoleniowiec seniorów HKS Siemianowiczanki. 
- To był trudny sezon, zwłaszcza na początku, 

bo na jego starcie dowiedziałem się, że nie 
będę mógł skorzystać z kilku doświadczo-
nych, ogranych zawodników. Postawiliśmy 
więc na odmłodzenie zespołu i wprowadzenie 
do drużyny seniorskiej naszych juniorów. Dziś 
mogę powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę 
z dwóch powodów. Po pierwsze młodzi za-
wodnicy zbierali seniorskie szlify przeciwko 
mniej wymagającym rywalom niż byłoby to 
w przypadku gry w I lidze. Dzięki temu nabrali 
pewności siebie i praktycznie wszyscy zanoto-
wali ogromny progres, zwłaszcza w kontekście 
dojrzałości w grze i dyscyplinie taktycznej. 
To może być kluczowe w rywalizacji na naj-
wyższym szczeblu, do której moim zdaniem 
teraz są gotowi, a jeszcze rok temu miałbym 
poważne obawy.  Z drugiej strony gra naszych 

 Ponad 160 osób uczciło w sobotnie 
przedpołudnie (27.05) pamięć tragicznie 
zmarłej Anny Rembierz - naczelnik Wy-
działu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta 
Siemianowic Śląskich, dla której sport był 
wielką pasją. 
W pierwszą rocznicę śmierci, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”  w Siemiano-
wicach Śląskich przy udziale przyjaciół Ani 
zorganizował „Biegowe Spotkanie z Anią”. 
Bieg połączony z Nordic Walking odbył się 
na trasie długości 5,5 km, wiodącej z Par-
ku „Pszczelnik” przez „Bażantarnię”, pole 
golfowe, staw „Rzęsa” do mety w Parku 

POBIEGLI 
PAMIĘTAJĄC O ANI

„Pszczelnik”. Każdy uczestnik imprezy star-
tował w stroju sportowym z różowym ak-
centem, ulubionym kolorem Ani.
Na mecie na uczestników Biegu czekała her-
bata, woda mineralna oraz słodki poczęstunek. 
Z inicjatywy Pana Henryka Rembierza, ojca Ani, 
najmłodszy i najstarszy uczestnik, oraz osoby, 
które zajęły 27 miejsce wśród kobiet i mężczyzn 
otrzymały pamiątkowe puchary.
Warto wspomnieć, że impreza odbyła się przy 
wsparciu ojca Ani – Pana Henryka Rembierza, firmy 
Aquasprint oraz wolontariuszy z ZSTiO „Meritum”, 
którzy pomogli w zabezpieczeniu trasy biegu.

WIESŁAW STRĘK

młodych zawodników w zespole seniorskim 
zaprocentowała w rywalizacji o Mistrzostwo 
Polski Juniorów – drużyna Rafała Sołtysika za-
pewniła już sobie awans do Final Four i wkrótce 
powalczy o medale. Jestem przekonany że stać 
ich co najmniej na srebro – dodaj trener Siegel.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w miniony 
weekend juniorzy odnieśli dwa zwycięstwa – 
w piątek (02.06) pokonali UKH Start Gniezno 
9:2, a dzień później także u siebie w rzutach 
karnych okazali się lepsi od Akademików z Po-
znania – po 70 minutach meczu był remis 4:4. 
Podopieczni Sołtysika zajmują na finiszu roz-
grywek trzecią lokatę i praktycznie zapewnili 
sobie awans do walki o medale, czyli Final Four, 
który odbędzie się w ostatni weekend czerwca.
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ŚCIEŻKI ROWEROWE 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Miasto Siemianowice Śląskie realizuje unijny pro-
jekt infrastrukturalny, którego celem jest poprawa 
mobilności miejskiej poprzez utworzenie 17 km ście-
żek rowerowych.

   Projekt pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej – pro-
jekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście 
Siemianowice Śląskie” dofinansowany zostanie środkami 
unijnymi w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstaną cztery Zintegrowane 
Centra Przesiadkowe, zlokalizowane w dzielnicy Cen-
trum przy ul. Śląskiej, oraz w dzielnicach: Michałkowice, 
Bańgów i Bytków. ZCP (Zintegrowane Centra Przesiad-
kowe) powstaną na obrzeżach miasta wraz z obiektami 
typu B&R i P&R (park and ride – parkuj i jedź oraz bike 
and ride).

Jednocześnie powstaną cztery szlaki rowerowe:

Trasa czerwona połączy Michałkowice z Bytkowem 
biegnąc od ZCP ulicami: Bytomską, bp Czesława Domina, 
Limanowskiego (łączy się z istniejącą trasą rowerową), 
Watoły, Węglową, Jagiełły przez os. Węzłowiec.

Trasa zielona połączy Bytków z Centrum miasta bie-
gnąc z ZCP przez Lasek Bytkowski i dalej ulicami: Kor-
fantego, Kapicy, tereny zielone w rejonie Al. Młodych, 
Westerplatte (łączy się z trasą niebieską), Michałkowicką 
do istniejącej trasy rowerowej.

Trasa niebieska będzie przebiegała od ZCP i dalej uli-
cami: Zieloną, Katowicką, Starą Katowicką, Sienkiewicza, 
Fitznerów, Park Hutnik (łączy się z trasą pomarańczową), 
Dąbrowskiego, Kościuszki, Michałkowicką łącząc się 
ze szlakiem zielonym. Trasa niebieska będzie posiadać 
łącznik z trasą pomarańczową przez rondo „Michał”.

Trasa pomarańczowa będzie przebiegać od Parku 
Hutnik, ulicami: Śniadeckiego, Krasińskiego, Park Miej-
ski, Chopina, al. Spacerowa do ZCP, wzdłuż dawnej linii 
kolejowej, Zwycięstwa do ul. Dworskiej.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018

REKREACJA
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