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NOWA SZYCHTA
Dzięki staraniom Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz prezydenta 
miasta Rafała Piecha, Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej 
ze środków rezerwy Funduszu 
Pracy, przyznało naszemu mia-
stu mln 350 tys. zł. na realizację 
programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skut-
ków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej. 

WIĘCEJ CZYTAJ NA STR. 4

DZIKIE WYSYPISKO 
ZNIKŁO 
BŁYSKAWICZNIE
Zaledwie trzy tygodnie wystar-
czyły, aby po dzikim wysypisku 
śmieci na terenie byłego PGR–u 
w Bańgowie, nie zostało ani 
śladu. Jego istnienie zauważyli i 
zasygnalizowali mieszkańcy.

WIĘCEJ CZYTAJ NA STR. 6

ZDROWIE 
SIEMIANOWICZAN
Czy w naszym mieście powstanie 
program badań profilaktycznych 
dot. nowotworów? Zdaniem 
przewodniczącego Rady Miasta 
jest to doby kierunek działań.

 
WIĘCEJ CZYTAJ NA STR. 7

TOUR DE POLOGNE
Znów najlepsi kolarze świata za-
witają do Siemianowic Śląskich 
– tym razem 4 sierpnia. Chcesz 
się dowiedzieć którędy będą 
przejeżdżać?

WIĘCEJ CZYTAJ NA STR. 14

w mieście
Wakacje
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2 sierpnia (niedziela) godz. 17.00 – Amfiteatr Miejski – kon-
cert MIRKA JĘDROWSKIEGO. Wstęp wolny

3-14 sierpnia (poniedziałek, środa, piątek), godz. 17.00 – 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. E. Orzeszkowej 1) - LETNIA 
AKADEMIA KARATE KYOKUSHIN

WARSZTATY BLUESOWE – SCK Bytków (ul. Niepodległości 45) 
Zajęcia warsztatowe prowadzone przez: Grzegorz Kapołka i 
Bohdan Lizoń – gitara, Dariusz Ziółek – gitara basowa, Adam 
Buczek – perkusja. Koszt od jednego uczestnika – 60 zł 
4-7 sierpnia (wtorek-piątek) godz. 10.00-13.30 – Zajęcia 
indywidualne 
4-7 sierpnia (wtorek-piątek) godz. 15.00-17.00 – Zajęcia 
zespołowe

10-14 sierpnia (poniedziałek-piątek), godz. 9.30-11.00 – 
Boisko Wielofunkcyjne „Sporcik”, ul. Śniadeckiego 11 – Zajęcia z 
piłki siatkowej organizowane przez MUKS „Michałkowice”.

14 sierpnia (piątek) – Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12) – Mini 
Talent Show dla dzieci (zapraszamy uczestników od 4 do 16 lat, 
zapisy od 3 do 13 sierpnia. Park Tradycji poda listę 10 popular-
nych piosenek, każdy uczestnik wybierze jeden utwór, który 
zaprezentuje podczas koncertu)

16 sierpnia (niedziela) godz. 17.00 – Amfiteatr Miejski – 
SONSORI ENSAMBLE – od Mozarta do Gershwina. Wykonawcy: 
Agnieszka Drożdżewska – sopran, Izabela Strzelecka – mezzo-
sopran, Witold Janusz - fortepian. Wstęp wolny

17-21 sierpnia (poniedziałek-piątek), godz. 9.30-11.00 – Bo-
isko Wielofunkcyjne „Sporcik”(ul. Śniadeckiego 11) – Zajęcia z 
piłki ręcznej organizowane przez MKS „Siemianowiczanka”.

22 sierpnia (sobota) godz. 16.00 – Rynek Miejski – Pirackie 
Siemianowice – happening. Początek: Rynek Miejski, miejsca 
działania: Park „Pszczelnik”, Staw „Rzęsa”

23 sierpnia (niedziela) godz. 17.00 – Amfiteatr Miejski – HIP-
-HOP w Siemianowicach – koncert. Wstęp wolny

24-28 sierpnia (poniedziałek-piątek), godz. 9.30-11.00 – 
Boisko Wielofunkcyjne „Sporcik”, ul. Śniadeckiego 11 - Zajęcia z 
piłki koszykowej organizowane przez UKS „Basket”.

30 sierpnia (niedziela) – Amfiteatr Miejski – Wojewódzka Bie-
siada Zespołów Artystycznych Klubów Złotego Wieku. Wstęp 
wolny. (AM)

Zaplanuj z nami
swój czas!

Przed nami kolejna zagadka w ramach konkursu 
„Jakie to miejsce”. Trzy osoby, które jako pierwsze 
zadzwonią 3 sierpnia 2015 r., po godz. 15 pod numer 
telefonu 607-631-802 i  udzielą prawidłowej od-
powiedzi, wskazując, jakie miejsce przedstawione 
zostało na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają zestaw 
materiałów promocyjnych z miasta Siemianowice 
Śląskie (do odebrania w ciągu siedmiu dni). 

Zdjęcie konkursowe z poprzedniego numeru przed-
stawiało widok na kamienice numer 6,7,8,9 przy ulicy 
Górniczej w kierunku do ul. Michałkowickiej. Lata 20-
te XX wieku. Laureatami konkursu zostali: 1.Bartosz 
Franciszek -  z Centrum 2. Solorz Andrzej - z Centrum 3. 
Krupanek Sylwester - z Przełajki.

Marian Jadwiszczok

okiem... Płoskonki

Tyranozaur był największym lądowym dra-
pieżcą. Polował, ale też nie gardził padliną. 
Miał bardzo silne szczęki. Jednorazowo mógł 
zjeść 200 kg mięsa, ale najprawdopodobniej 

taki posiłek wystarczał mu na kilka dni.  Dorosły tyra-
nozaur gryzł z siłą 8 tys.- 13 tys. newtonów (wg now-
szych badań – było to znacznie więcej) 

Allozaur -  Jego nazwa  znaczy „dziwny jaszczur”, co 
wzięło się z niezwykłej budowy kręgów. Był mięsożer-
ny, ponieważ nie biegał zbyt szybko, polując, czaił się i 
atakował przechodzącą blisko ofiarę.

Ceratozaur – „rogaty jaszczur”, mięsożerny, żyjący 
na bagnach i moczarach. Ślady tego gada wykryto w 
2007 r. także w Polsce – w Błazinach i Bałtowie (jed-
nym słowem swojak)

Triceratops - był zwierzęciem roślinożernym. Zjadał 
liście i inne części roślin, które zrywał silnym, bezzęb-
nym dziobem. Triceratops jako obronę przed wrogami 
stosował metodę podobną do dzisiejszych nosorożców. 

Zaniepokojony lub podrażniony szarżował na domnie-
manego wroga, jego ogromna masa oraz potężne rogi 
dokonywały reszty. (ERW)

 Nowi mieszkańcy Rzęsy – jacy byli

SIEMIANOWICKI JURASIC PARK...
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Wprowadzenie dobrze działającej komunika-
cji wewnętrznej w naszym urzędzie, było 
jednym z najważniejszych moich celów. 
Chodzi o wzajemną komunikację nie tylko 

w samym urzędzie czy pomiędzy wszystkimi jednostkami 
miejskimi, ale co najważniejsze, również z mieszkańcami 
oraz szybkie i sprawne reagowanie na zgłaszane problemy.  
Takim wyraźnym przykładem pozytywnych zmian jest 
sytuacja, która miała miejsce w lipcu na Bańgowie. Znów 
ktoś stwierdził, że Siemianowice to miejsce, gdzie bezkar-
nie można pozbywać się każdych odpadów tworząc dzikie 
wysypisko śmieci.  Dzięki szybkiej interwencji mieszkań-
ców udało się nam namierzyć podmioty odpowiedzialne 
za nielegalne działanie i doprowadzić sprawę go końca – 
śmieci zniknęły. Oczywiście całą sprawę zgłosiliśmy rów-
nież do prokuratury. 

Wysyłamy jasny sygnał, że w naszym mieście nie ma 
przyzwolenia na bezkarne działanie na szkodę naszej lo-
kalnej społeczności. Tym samym dziękuję mieszkańcom 
za czujność i dobrą współpracę z miejskimi jednostkami 
takimi jak Straż Miejska, Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego czy Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska. Tylko razem możemy dobrze zadbać o 
nasze miasto. W tym miejscu chciałbym również przy-
pomnieć, że na bieżąco walczymy o porządek w Siemia-
nowicach  – systematycznie zwiększamy liczbę koszy na 
śmieci a wprowadzony program „czyste miasto” przyno-
si widoczne gołym okiem efekty. Moi drodzy, pamiętaj-
cie, że nie wszędzie możemy być i wszystko widzieć – in-
formujcie nas o zdarzeniach budzących wasze wątpliwo-
ści tak abyśmy mogli je sprawdzić i w razie konieczności 
odpowiednio zadziałać. 

W okresie wakacyjnym pamiętamy też o dzieciach, w 
tym numerze przypominamy o bogatej ofercie i możliwo-
ściach  spędzenia lata w Siemianowicach  skierowanych do 
najmłodszych. Chociaż mamy też ciekawe propozyce dla 
mieszkańców w każdym wieku. W każdym tygodniu moż-
na wybierać spośród ciekawej oferty i atrakcji sportowych 
i kulturalnych. Nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby zapewnić 
rozrywkę dla siebie i dzieci. W te wakacje możemy korzystać 
ze znanych atrakcji np. basenu na Pszczelniku – tak ważne-
go miejsca zwłaszcza w upalne dni ale również z nowych tj. 
Łąka Dinozaurów, która powstaje na Rzęsie,  Letniej Akade-
mii Sportu, Letnich Koncertów w Parku Miejskim.    

Okres wakacji nie zwalnia nas jednak z ciężkiej pracy, 
cieszy nas kiedy widać jej efekty. Tak jak miało to miejsce 
ostatnio, kiedy udało się pozyskać 1,3 mln zł, które prze-
znaczymy na aktywizację osób bezrobotnych. Będziemy 
ich wysyłać na staże i szkolenia. Pracodawcy będą mogli 
starać się o pokrycie kosztów związanych z doposażeniem 
miejsca pracy. Dla tych, którzy zastanawiają się czy war-
to otworzyć własny biznes w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy będzie można pozyskać  środki na start. Między innymi 
dzięki takim działaniom udało się zmniejszyć stopę bezro-
bocia w Siemianowicach Śląskich  o 1,7 punktów procen-
towych w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego 
roku. Mimo to dalej w naszym mieście w kwestii aktywi-
zacji bezrobotnych jest wiele do zrobienia. Stąd też podej-
mowane są ciągłe i intensywne działania w tym zakresie.  

Kontynuujemy również zaplanowane remonty i moderni-
zacje dróg, które mimo że wiążą się z niedogodnościami dla 
kierowców są bardzo pozytywnie oceniane przez mieszkań-
ców. Przypomnę, że remonty przeszły już ulice: Katowicka 
i Wróblewskiego. Prace trwają na  ul. Węglowej, a wkrótce 

również na Kapicy – na długości 700 metrów, Zielonej – na 
długości 250 metrów, Oświęcimskiej – na długości 300 me-
trów (od ronda w Michałkowicach do Bytkowa). Większość 
związanych z trzema ostatnimi ulicami powinna zakończyć 
się do końca września. A w planach mamy dodatkowo na ten 
rok ul. Obwodowa i Parkową. 

Bardzo zależało mi na uruchomieniu e-dzienników w 
naszych szkołach, od września wszyscy rodzice będą mo-
gli śledzić online poczynania swoich pociech.

Chciałbym także wspomnieć o podpisaniu w Siemiano-
wicach umowy pomiędzy Polską i Słowacją. Umowa ze Sło-
wacją dotyczy dostawy w ciągu trzech lat 30 kołowych trans-
porterów opancerzonych za 120 mln zł. Sukcesy siemiano-
wickich zakładów zbrojeniowych to dobry prognostyk rów-
nież dla miasta. ROSOMAK SA to jeden z największych 
naszych pracodawców, a jego ciągły rozwój i już zawarte 
kontrakty pozwalają bezpiecznie spoglądać w przyszłość. 

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Komunikacja jest
najważniejsza

Wakacje w szkołach to niekoniecznie czas zupełnego bezruchu. Tuż 
przed tegorocznymi, Wydział Edukacji UM, zorganizował spotkanie 
z firmą, która zaprezentowała oferowaną przez siebie sieciową aplika-
cję e- dziennik. Spośród siemianowickich szkół bowiem  jeszcze jed-

na trzecia placówek nie posiada tego narzędzia, które w znaczący sposób wspiera pro-
ces edukacji.
-Wola wprowadzenia e-dziennika jest w naszych szkołach powszechna – mówi Alina 
Toczek, która od września bieżącego roku przejmie stery siemianowickiej edukacji – 
Aby móc zrealizować taki zamiar, potrzebne są pieniądze. Nie wszystkie szkoły dys-
ponują jednak odpowiednim budżetem. Część placówek już podjęła decyzję o wpro-
wadzeniu e – dziennika, inne czynią starania, by móc to uczynić. W Szkole Podstawo-
wej nr 1 szkolenie w obsłudze aplikacji zaczęto już pod koniec lipca, od września e–
dziennik będą też miały SP 3, SP13, SP11, SP6, Zespół Szkół Integracyjnych, Gimna-
zjum 3 i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
Aby móc się uzbroić w e-dziennik trzeba oprócz zakupu aplikacji i przeszkolenia w jej 
obsłudze, zaopatrzyć się w potrzebną liczbę komputerów. Pomijając fakt, że od nowo-
czesności nie ma odwrotu, gra warta jest świeczki. 
– Wraz z  wprowadzeniem  e-dzienników rodzice będą mogli wirtualnie odwiedzić 
szkołę w każdej chwili, z każdego miejsca. Za pomocą Internetu lub telefonu komór-
kowego sprawdzą, czy dziecko jest w szkole, czy przygotowało się do lekcji, jaką oce-

nę otrzymało z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu, zadania, czy kartkówki. – wyjaśnia 
A. Toczek  -  Oczywiście należy pamiętać, że e – dziennik nie powinien wyczerpywać 
kontaktów rodziców ze szkołą, bowiem nic nie zastąpi bezpośrednio przeprowadzonej 
rozmowy oraz szczerej, otwartej wymiany poglądów między rodzicem a wychowaw-
cą.  W zabieganym, zapracowanym świecie  dobrze jednak mieć możliwość skorzysta-
nia z dobrodziejstw techniki, by wspomóc ten kontakt.
Warto wiedzieć, że e – dziennik  to nie tylko komunikator między rodzicami a wy-
chowawcami, są one w dużej mierze wykorzystywane przez wychowawców i dyrekcję 
szkoły do tworzenia różnego rodzaju statystyk. Systemy automatycznie generują ze-
stawienia ocen i frekwencji za dany okres, semestr, rok. Umożliwiają monitoring po-
stępów w nauce. Dla dyrektora szkoły są narzędziem ułatwiającym kontrolę pracy na-
uczycieli. Wychowawca ma wgląd do statystyki logowań rodziców, wie, jakie jest za-
angażowanie rodzica w sprawy ucznia. Dyrektor i administrator szkolny mogą oce-
niać pracę nauczycieli w sieci - sprawdzać, ile razy nauczyciel logował się do syste-
mu, o której godzinie, ile ocen wystawił w danym dniu, ile w danym semestrze i roku 
szkolnym. Dyrekcja może śledzić rytmikę oceniania - sprawdzać, w którym miesią-
cu następuje największy przyrost ocen, jaką średnią ocen wystawiają poszczególni na-
uczyciele. Elektroniczny dziennik oznacza zatem zdyscyplinowanie nie tylko w środo-
wisku uczniowskim, ale i nauczycielskim.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

Wygrana batalia o e-dziennik
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Dzięki staraniom Powiatowego 
Urzędu Pracy w Siemianowicach oraz 
prezydenta Rafała Piecha, Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej ze 
środków rezerwy Funduszu Pracy, 
przyznało naszemu miastu dodat-
kowo 1 mln 350 tys. zł. na realizację 
programów na rzecz promocji zatrud-
nienia, łagodzenia skutków bezrobo-
cia i aktywizacji zawodowej. 

W mrocznym dla Siemianowic Ślą-
skich okresie sprzed dekady po li-
kwidacji kopalni i huty „Jedność” 
bezrobocie osiągało 30 procent. 

Dziś (dane z maja br.) wynosi 12,7 proc. – co ozna-
cza spadek o 1,7 punktów procentowych w po-
równaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. 
Mimo to dalej w naszym mieście w kwestii akty-
wizacji bezrobotnych jest wiele do zrobienia. Stąd 
też podejmowane są ciągłe i intensywne działania, 

aby bezrobotnych było coraz mniej. Pozyskane do-
datkowo w tym roku środki, przeznaczone zostaną 
na aktywi-
zację zawo-
dową byłych 
g ó r n i k ó w 
oraz pracowników branż okołogórniczych – stąd 
realizowany w naszym mieście specjalny program 
przyjął nazwę „Nowa Sychta”. Dzięki nim Powiato-
wy Urząd Pracy w naszym mieście sfinansuje m.in. 

staże dla bezrobotnych oraz przeznaczy środki na 
doposażenie miejsc pracy dla pracodawców. Część 

ś r o d k ó w 
z o s t a n i e 
pr z e z n a-
czona na 

dotacje dla osób, które zdecydują się na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej. Będzie to kwo-
ta ok. 22 tys. zł.

JAKUB NOWAK

Nowa szychta

Na początku lipca w zakładach ROSOMAK SA 
odbyło się spotkanie premier Ewy Kopacz z 
premierem Republiki Słowackiej Robertem 
Fico, po wspólnym zwiedzaniu linii produk-

cyjnych nastąpiło podpisanie przez przedstawicieli Polski i 
Słowacji listu intencyjnego w sprawie współpracy w dziedzi-
nie uzbrojenia.

Na spotkaniu obecny był również I zastępca Prezydenta 
Miasta Robert Życiński, który przywitał zebranych notabli w 
Siemianowicach Śląskich.

Sukcesy siemianowickich zakładów zbrojeniowych to do-
bry prognostyk dla gminy. ROSOMAK SA to jeden z naj-
większych pracodawców w mieście, a jego ciągły rozwój i już 

zawarte kontrakty pozwalają bezpiecznie spoglądać w przy-
szłość. 

- Każdy nowy kontrakt, to pewne miejsca pracy dla siemia-
nowiczan już zatrudnionych w zakładach zbrojeniowych – 
komentuje Robert Życiński. 

Współpraca ze Słowacją dotyczy dostawy w ciągu trzech lat 
30 kołowych transporterów opancerzonych za 120 mln zł. Już 
u naszych południowych sąsiadów zostaną połączone z wieżą 
bezzałogową Terra-30. Takie działania dają szansę na zwięk-
szenie eksportu naszego siemianowickiego produktu za gra-
nicę. Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna w naszym regionie 
sprzyja zwiększeniu wydatków na obronność. 

JAKUB NOWAK

Siemianowicki Park Biznesu rośnie w oczach. Obecnie już sie-
dem przedsiębiorstw postanowiło otworzyć swoje zakłady w 
Michałkowicach, gdzie pracę znajdzie od 350 do 400 osób.  A 
to jeszcze nie koniec, jak zapewniają przedstawiciel GTB Me-

tropolis (właściciel SPB) wciąż czekają na nowych inwestorów. - SPB 
da miastu szereg korzyści począwszy od nowych miejsc pracy, wpły-
wów do budżetu miasta poprzez podniesienia atrakcyjności miasta w 
oczach potencjalnych kolejnych inwestorów. W połączeniu z miejski-
mi programami wspierania samozatrudnienia, możemy również dać 
impuls dla Siemianowiczan do zakładania własnych firm, które ko-
operowałyby z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na terenie parku 
– komentuje Rafał Piech, prezydent miasta.  (JN)

Rosomaki jadą na Słowację

Siedmiu inwestorów już jest

1 mln 350 tys. zł. na aktywizację bezrobotnych.
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Dorota Mentzel 
– Kierownik Centrum 
Aktywizacji Zawodowej

„Nowa 
Szychta” 
to szansa 
dla osób 
związa-
nych z 
szeroko 
rozu-
mianym 
górnic-
twem. Programem zostaną 
objęci zarówno byli pra-
cownicy kopalń jak również 
osoby po szkołach górni-
czych, a tych w naszym 
mieście nie brakuje. Mamy 
też ciekawą propozycję dla 
pracodawców, którzy będą 
z nami współpracować przy 
aktywizacji tej grupy zawo-
dowej, mogą oni liczyć na 
dodatkowe środki związane 
z utrzymaniem pracow-
ników. Zainteresowanych 
zapraszamy do siedziby 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Siemianowicach Śląskich, 
ul. Wyzwolenia 17, 41-103 
Siemianowice Śląskie. 
Dodatkowe informacje pod 
numerem telefonu: 32 765-
29-54.
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Mapka inwestycji  
Siemianowic Śląskich
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Nie ma rady na odpady?

Do końca czerwca można było 
składać projekty do tegorocz-
nej edycji budżetu obywatel-
skiego. Szeroka akcja informa-

cyjna oraz coraz bardziej świadome podejście 
mieszkańców Siemianowic, do brania współ-
odpowiedzialności za zmiany zachodzące w 
ich najbliższej okolicy zaowocowały złoże-
niem 88 wniosków. 

- Jestem pozytywnie zaskoczony ilością 
propozycji, zmiany, które wprowadziliśmy 
w ramach budżetu obywatelskiego zdecydo-
wanie pozwoliły zaktywizować mieszkań-
ców całego miasta. To również jasny sygnał 

dla mnie, że podejście otwarte, czyli wcze-
śniejsze spotkania z mieszkańcami i rozmo-
wy na temat formy partycypacji jak i kon-
sultacje z radnymi pozwoliły stworzyć pro-
jekt uchwały, dzięki któremu na naszych 
oczach tworzy się społeczeństwo obywatel-
skie, świadome tego, co chce - mówi Rafał 
Piech, prezydent miasta.

Sprawdziły się również punkty konsultacje, 
gdzie mieszkańcy mogli organizować spotka-
nia odnośnie składanych wniosków jak rów-
nież uzyskać niezbędne informacje.

Co dalej dzieje się z wnioskami? Przez 
okres wakacji, czyli lipiec i sierpień urzędni-

cy będą sprawdzać wszystkie wnioski. Te z 
projektów, które będą niekompletne lub będą 
zawierały błędy będzie można uzupełnić - to 
jedna ze zmian wprowadzona od zeszłego 
roku. Również w przypadku, kiedy na danym 
obszarze zostały zgłoszone 2 lub 3 takie same 
propozycje, urzędnicy będą proponować pro-
jektodawcom połączenie ich pomysłów, tak, 
aby w okresie głosowania mieszkańcom był 
przedstawiony jeden projekt a nie dotyczące 
tego samego. 

W większości propozycje dotyczyły, bu-
dowy placów zabaw, siłowni na wolnym po-
wietrzu, utworzenia miejsc parkingowych, 

remontów chodników i dróg. Znalazły się 
również propozycje inne niż inwestycyjne – 
np. takie dotyczące zapewnienia czasu dzie-
ciom w ramach zabaw i zajęć ogólnorozwo-
jowych. 

JAKUB NOWAK

Budżet Obywatelski - 3 x więcej wniosków niż w ubiegłym roku

Wpłynęło 88 wniosków – prawie 3 razy 
więcej niż rok temu
Najmłodszy wnioskodawca miał poniżej 
20 lat a najstarszy powyżej 90
4 września ogłoszenie listy projektów 
poddanych pod głosowanie
7-21 września głosowanie
9 października ogłoszenie wyników

Zaledwie trzy tygodnie wystarczyły, aby po dzikim wysypisku śmieci na tere-
nie byłego PGR – u w Bańgowie, nie zostało ani śladu. Jego istnienie zauważyli 
i zasygnalizowali mieszkańcy. Informacja ta przekazana Wydziałowi Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska spowodowała natychmiastowe uda-

nie się na wskazane miejsce urzędników celem jej weryfikacji. Rzeczywiście zobaczyli 
tam sporą ilość odpadów. Ledwie powrócili oni do biura, kiedy strażnicy miejscy zatrzy-
mali na miejscu byłego PGR-u dwie ciężarówki wypełnione tym samym rodzajem od-
padów, co te, które już tu wcześniej wysypano. Kierowcy usiłowali wytłumaczyć swoją 
obecność w tym miejscu wyłącznie chęcią wykonania manewru zawrócenia, czego nie 
komentujemy, a co nie odwiodło Straży Miejskiej od podjęcia stosownych działań. Spra-
wa została zgłoszona do prokuratury, a do właściciela terenu Urząd Miasta wystąpił o 
podjęcie natychmiastowych działań ograniczających rozprzestrzenianie się odoru. Re-
akcja była natychmiastowa i Agencja Nieruchomości Rolnych bezzwłocznie okryła folią 

spoczywające na jej terenie pryzmy śmieci. W połowie lipca porzucone odpady zniknę-
ły. - Nie jest przesadą stwierdzenie, ze uporanie się z dzikim wysypiskiem w Bańgowie 
przebiegło w bardzo szybkim tempie. – stwierdził Artur Kledzik, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -  Od czasu jego wykrycia, do całkowi-
tego uprzątnięcia zalegających śmieci upłynęły zaledwie trzy tygodnie. Takie tempo to 
zasługa zarówno Urzędu Miasta, jak i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Program Rafała Piecha „Czyste Miasto” zyskał wielką akceptację i poparcie siemia-
nowiczan. Spektakularnym dowodem było pospolite ruszenie wymierzone przeciw-
ko śmieciom szpecącym Lasek Bytkowski. Ważnym przejawem tej społecznej aproba-
ty jest też współuczestniczenie mieszkańców w doglądaniu, by nasze miasto wygląda-
ło schludnie. Zdecydowana reakcja siemianowiczan w przypadku dzikiego wysypiska 
na Bańgowie to ważny sygnał, że stworzenie wspólnego frontu przeciwko zaśmiecaniu 
miasta jest faktem. (ERW)

- Dzikie wysypiska, oprócz oczywistych, niepożąda-
nych skutków, takich, jak odór  i nieporządek, generują 
jeszcze kolejne problemy…

- Rzeczywiście, trzeba wiedzieć, że zdeponowane na te-
renie do tego nie przeznaczonym odpady – oczywiście w 
zależności od ich rodzaju, składu i ilości – mogą zmie-
niać swoje właściwości. W niektórych spośród nich za-
chodzą bowiem procesy biologiczne i chemiczne, docho-
dzi do rozwoju szkodliwych bakterii – jednym słowem 
ich uciążliwość dla środowiska, a nawet stopień zagroże-
nia ulegają  zwiększeniu.

- Usunięcie porzuconych śmieci , to koszty. Kto je po-
nosi?

- Do ich usunięcia przede wszystkim zobowiązany jest 
ich posiadacz. Niestety bardzo często jest on trudny do 
ustalenia i wówczas zadanie spada na właściciela terenu, 
na którym zdeponowano odpady. Z jednej strony może-
my uznać to za krzywdzące, jednak prawda jest i taka, że 
gdyby teren pozostający własnością danego podmiotu, 
był właściwie zabezpieczony -  czyli ogrodzony, zamknię-
ty lub dozorowany przez odpowiednie służby – nie do-
szłoby do wtargnięcia intruza.

- Ile kosztuje usunięcie odpadów?
- Za uprzątnięcie jednej tony trzeba zapłacić od 40 do 

200 złotych.
- Niełatwo jest walczyć z dzikimi wysypiskami, jak 

chcemy sobie radzić z tym problemem w Siemianowi-
cach Śląskich?

- Jak w każdym przedsięwzięciu, tak i w tym przypad-
ku bardzo istotne jest pozyskanie sojuszników. Ważna 
jest współpraca ze Strażą Miejską, która na dodatek dys-
ponuje fotopułapkami, ale pierwszorzędne znaczenie dla 
powodzenia w tej walce ma włączenie się w dbałość o czy-
stość miasta jego mieszkańców. Bardzo cieszymy się, że 
historia dzikiego wysypiska na terenie byłego PGR – u, 
ujawniła zaangażowanie siemianowiczan w ochronę swo-
jego miasta przed nieuczciwymi osobami, czy też firma-
mi chcącymi je zaśmiecać. Ta pomoc będzie coraz bar-
dziej niezbędna, gdyż nowo uchwalona ustawa o odpa-
dach, w świetle której koszty zagospodarowania odpa-
dów, w tym ich utylizacja, rosną z każdym kolejnym ro-
kiem, sprawiła, że problem tzw. podrzucania odpadów 
będzie narastał.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

Rozmowa z Arturem Kledzikiem, naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dzikie wysypisko znikło błyskawicznie
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Najważniejszym punktem ostatniej, czerwco-
wej sesji Rady Miasta, było absolutorium dla 
prezydenta za wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu. Otrzymał je obecnie urzędujący 
Rafał Piech, chociaż miejskie stery przejął do-
piero z początkiem grudnia ubiegłego roku.

W strukturze samorządu terytorialnego taka 
sytuacja zdarza się teoretycznie co cztery lata. 
Wybory samorządowe, odbywające się je-
sienią, wyłaniając  nowe-

go prezydenta, tak napraw-
dę nie dają mu raczej możli-
wości wpłynięcia w ostatnich 
dniach roku na stopień reali-
zacji budżetu, jednak to wła-
śnie nowy włodarz miasta, a 
nie ustępujący, który piastował  
urząd przez niemal cały okres 
rozliczeniowy, jest poddany 
procedurze absolutoryjnej.

Prezydent Rafał Piech w cza-
sie czerwcowej debaty Rady 
Miasta jednogłośnie otrzymał 
absolutorium. (ERW)

Jednogłośnie udzielono  
absolutorium Rafałowi Piechowi

7www.siemianowice.pl

Rozpoznanie możliwości opracowania pro-
gramu badań profilaktycznych raka jeli-
ta grubego lub raka płuc było przedmiotem 
jednej z interpelacji na ostatniej przed wa-

kacjami sesji Rady Miasta. Zgłosił ją przewodniczą-
cy Adam Cebula.

- Według danych statystycznych oba rodzaje nowo-
tworów to niestety bardzo często ostatnio rozpoznawa-
ne choroby – powiedział Adam Cebula - Rak jelita grube-
go to jeden z bardziej podstępnych nowotworów, bo roz-
wija się nie dając przez wiele lat żadnych objawów, dlate-
go też chorzy zgłaszają się najczęściej za późno, by sku-
tecznie rozprawić się z chorobą. Zanim ostro zaatakuje 
mija, nawet 10 lat. Dlatego tak ważne jest, by wykonywać 
badania kontrolne, pozwalają one bowiem wykryć nowo-
twór we wczesnym stadium, gdy są bardzo duże szanse na 
jego wyleczenie. Zgłoszona przeze mnie interpelacja ma 
dać szansę wyzdrowienia dotkniętym chorobą siemia-
nowiczanom. Pomysł zyskał aprobatę prezydenta Rafa-
ła Piecha. Trzeba przeprowadzić rozeznanie, jaką wieko-
wo  grupę osób będziemy w stanie objąć badaniami pro-
filaktycznymi.

Jak wiadomo niedawno Rada Miasta przyjęła program 
szczepień przeciwko HPV, którymi będą objęte zamiesz-
kałe w Siemianowicach Śląskich dziewczynki w wieku 14 
lat. Troska samorządowców o zdrowie siemianowiczan 
skłania do kolejnego kroku.  (ERW)
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W trosce o zdrowie siemianowiczan
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Latem dzieci się 
nie nudzą...

... kolorowe dmuchańce dostarczają wielkiej frajdy najmłodszym mieszkańcom na-
szego miasta. Wielkie zwierzaki, zjeżdżalnie czy baseny wypełnione mnóstwem piłeczek 
sprawiają, że wokół słychać głośny śmiech i pisk naszych milusińskich. Trzeba zaznaczyć, 
że szalone zabawy w dmuchanych urządzeniach są ze wszech miar bezpieczne. Z jednej 
bowiem strony urządzenia spełniają wyśrubowane normy bezpieczeństwa, a z drugiej są 
nadzorowane przez wykwalifikowanych opiekunów-operatorów...

Niemal na każdej imprezie organizowanej przez Urząd Miasta czy 
Siemianowickie Centrum Kultury są obecni animatorzy, którzy oprócz 
tradycyjnych zabaw, tańców i śpiewów - również fundują niezapo-
mniane wrażenia podczas malowania twarzy. Ta tradycja, którą za-
czerpnięto z wielkich imprez sportowych - znalazła uznanie wśród 
dzieci, które chętnie ozdabiają swoją twarz wzorami kwiatów, zwie-
rząt oraz... ulubionych bohaterów filmów czy kreskówek...

... gdy temperatura osiąga zawrotne wartości 30 stopni i wyżej - nic nie sprawia większej ulgi aniżeli spacer w chłod-
nej mgiełce wodnej. Siemianowicki AquaSprint oraz Urząd Miasta w różnych częściach miasta ustawiły kurtyny wod-
ne, które wytwarzają miliardy orzeźwiających wodnych kropel. Bramki cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Bywa, 
że gromadzą wokół siebie tak wielką liczbę dzieciaków i... dorosłych, że aby się ochłodzić - trzeba swoje odczekać... (RJ)

... w naszym mieście chyba nie ma dzieciaka, który nie tańczył, śpie-
wał, świetnie sie bawił „pod dyktando” siemianowickiego artysty - Ta-
deusza Zdechlikiewicza. A wydawać by się mogło, że „rządzi” konsola 
i komputer - a tu niespodzianka - okazuje się, że uwielbiamy ruch na 
świeżym powietrzu...
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W założeniu ma to w znacznym stopniu skró-
cić czas oczekiwania pacjenta na postawie-
nie diagnozy oraz wybór metody leczenia. - 
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedurę po-

stępowania, organizacji udzielania świadczeń, diagnostyki i 
leczenia onkologicznego - mówi Teresa Strokosz, koordyna-
tor Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. 
- W związku z tym, od początku roku szpital wydał  i zreali-
zował ok. 100 kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, 
zwanych inaczej „zielonymi kartami” - dodaje.

Schemat działania polega na tym, że w przypadku podej-
rzenia zachorowania już u lekarza tzw. podstawowej opieki 
zdrowotnej - pacjent jest kierowany do lekarza specjalisty. Na-
stępnie po przeprowadzeniu diagnostyki, Wielospecjalistycz-
ny Zespół Terapeutyczny złożony z lekarzy specjalistów, po-
dejmuje decyzję o sposobie leczenia onkologicznego. 

W siemianowickim Szpitalu Miejskim, w poradniach: Chi-
rurgii Ogólnej, Onkologicznej, Endokrynologicznej, Urolo-
gicznej i Otorynolaryngologicznej są realizowane świadcze-
nia związane z diagnostyką wstępną i pogłębioną, mającą na 
celu określenie stopnia zaawansowania choroby nowotwo-
rowej. W przypadku podjęcia decyzji o chemioterapii, chory 

kierowany jest do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 4 w Bytomiu. Natomiast radioterapia odbywa się w wyzna-
czonych terminach w Instytucie Onkologii w Gliwicach, gdzie 
- co jest istotne - pacjenci są dowożeni na zabieg i przywoże-
ni z powrotem. Chorzy z zaplanowanymi zabiegami opera-
cyjnymi, kierowani są do Oddziału Chirurgicznego Ogólne-
go w naszym szpitalu, który po niedawno przeprowadzonym 
remoncie został dostosowany do ponadstandardowych wy-
mogów. Należy tu wspomnieć o nowej wysokowykwalifiko-
wanej kadrze lekarskiej, kierowanej przez dr n. med. Micha-
ła Dyaczyńskiego, która w swych zasobach posiada specjalistę 
chirurgii onkologicznej.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy - w kontekście właśnie 
kwalifikacji i podejścia do chorych w siemianowickim szpita-
lu - placówka cieszy się coraz większą renomą. Leczą się u nas 
zarówno mieszkańcy naszego miasta, jak i miast województw 
sąsiadujących z nami. 

- Należy zaznaczyć, iż  coraz więcej pacjentów tzw. „pocztą 
szeptaną” wystawia nam jako placówce, związanej z tym jak-
że trudnym - onkologicznym leczeniem, jak najwyższe oceny, 
gdyż są oni przyjmowani na bieżąco i otoczeni kompleksową 
opieką  medyczną - mówi Teresa Strokosz.  

Wdrożenie bowiem procedury ścieżki (diagnostyki czy te-
rapii) onkologicznej w olbrzymim stopniu skróciło czas ocze-
kiwania pacjentów na leczenie. Dość powiedzieć, że na bada-
nia RM i TK pacjent z karta DiLO czeka obecnie do 7 dni, 
podczas gdy wcześniej, chory czekał na te badania nawet do 
pół roku. 
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Szybka Ścieżka
Onkologiczna

Syrenką zwiedziła wszystkie – oprócz 
byłej Jugosławii – kraje Europy. 
Trzynaście razy celem jej eskapad 
były ukochane, osłonięte lazurem 

nieba, Włochy. Przemierzała  drogi Ame-
ryki Północnej i Południowej, była w Chi-
nach, Australii i Nowej Zelandii. Widziała 
sześć spośród siedmiu  cudów świata. Stefania 
Smoleń  - bo o niej mowa – rodowita siemia-
nowiczanka z Michałkowic, zawsze jednak 
wracała do ziemi ojców. „ Bo widzi pani, mu-
szę się przyznać, że jestem patriotką”. A po-
nieważ jest także osobą głęboko wierzącą, ka-
toliczką, owe podróże, gdziekolwiek się udała, 
prowadziły ją do tamtejszych miejsc kultu re-
ligijnego. „ Dziękuję Bogu, za to co otrzyma-
łam, dzielę się tym, co mam od Boga” – ta-
kim mottem pani Stefania opatrzyła napisa-
ną przez siebie książkę, której tytuł brzmi „ W 
poszukiwaniu wartości”.

A czym się autorka dzieli? Bogactwem prze-
żyć, spostrzeżeń, obserwacji, które odkrywa-
ły przed nią nowe prawdy, które sprawiały, że 

pozostając sobą – zmieniała się, ponieważ zy-
skiwała coraz to inne perspektywy dla oceny 
tego, co zdawałoby się już tak dobrze znała.
Bo choćby nawet tęsknota – niby uczucie do-
brze znane, a jednak zobaczyła jej inną twarz, 
kiedy wraz z towarzyszami podróży, witana 
była przez jednego z ojców paulinów w pen-
sylwańskiej Częstochowie. Do dzisiaj pamię-
ta jego gest, jakby chciał ich wszystkich przy-
tulić do serca…Albo na przykład piosenka 
„Czerwone maki pod Monte Cassino” też już 
dla niej  inaczej brzmi, kiedy stanęła na na-
siąkniętym polską krwią wzgórzu i  zobaczy-
ła „ ten rząd białych krzyży”.

Książka pani Stefanii, którą można wypo-
życzyć w siemianowickiej bibliotece, a którą 
można też jeszcze od niej nabyć, to nie tylko 
relacje z jej wielu podróży. To także zapis wra-
żeń, które ją wzbogacały. To właśnie nimi  - 
ofiarowanymi jej przez Boga – chce się dzie-
lić z czytelnikiem. Osoby zainteresowane za-
kupem książki prosimy o kontakt z redakcją.

EWA ROCH -WYRZYKOWSKA

Od 1 stycznia br. weszła w życie ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych. Tym samym, zgodnie z jej zapisami, Szpital Miejski w Siemianowicach 
Śląskich Spółka z o.o. rozpoczął w tym roku realizację świadczeń w zakresie tzw. Szybkiej 
Ścieżki Onkologicznej. 

W poszukiwaniu wartości
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Wciąż walczą o swoje

Chcemy dbać o prestiż i wizerunek naszego Mia-
sta, a w pierwszej kolejności zadbamy o najbliż-
szych, czyli mieszkańców.

Jednym z naszych najważniejszych wyzwań na 
najbliższe lata jest zwiększenie zaufania mieszkańców do pra-
cowników Urzędu Miasta. Prezydent Rafał Piech już wielo-
krotnie wspominał, że chce, aby w Siemianowicach żyło się le-
piej. Jak wiemy duża część życia mieszkańców zależy właśnie 
od działania urzędników. To w Urzędzie decyduje się o naj-
ważniejszych sprawach w Mieście. Oznacza to, że urzędnicy 
muszą wsłuchiwać się w głos mieszkańców, aby przy podej-
mowaniu decyzji mogli przewidywać konsekwencje ich po-
dejmowania. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że mogą liczyć na 
fachową pomoc i bez obaw odwiedzać ratusz. 

Urzędnicy pracują dla mieszkańców. Dobrze obsłużony 
klient nie będzie musiał wracać do Urzędu z tą samą sprawą, 
tracić czasu i rozmawiać z kolejnymi urzędnikami. 

Wcześniej dochodziły różne głosy na temat pracy urzęd-
ników, otrzymaliśmy wiele negatywnych informacji o naszej 
pracy. To przykre bo nie może być tak, że wykonując bardzo 

poważne zadania jesteśmy traktowani przez mieszkańców 
jak wróg, a nie przyjaciel. Postanowiliśmy wspólnie coś z tym 
zrobić. Poprosiliśmy mieszkańców o włączenie się w cały pro-
ces i zwrócenie nam uwagi, które obszary i zachowania w pra-
cy urzędników należy poprawić. 

Reakcja mieszkańców była natychmiastowa i możemy się 
pochwalić, że w Siemianowicach Śląskich urzędnicy wspólnie 
z grupą 60 mieszkańców opracowali Standardy Jakości Ob-
sługi Klienta w Urzędzie Miasta. Te standardy dotyczą obsza-
rów ogólnych takich jak organizacja przestrzeni pracy, po-
stawa urzędnika i jego wygląd, ale też zachowania urzędni-
ka w zakresie obsługi bezpośredniej, telefonicznej i korespon-
dencyjnej. Standardy będą też zawierać wytyczne w jaki spo-
sób powinien postępować urzędnik w trudnych sytuacjach z 
klientem zdenerwowanym.

Nie zestandaryzujemy oczywiście wszystkiego, damy jed-
nak wytyczne jak postępować i co zrobić, aby załatwić spra-
wę mieszkańca na najwyższym poziomie - a jak wiadomo nie 
wszystkie sprawy da się załatwić na korzyść mieszkańców, bo 
albo nie zezwalają na to przepisy prawa, albo po prostu nie 

jesteśmy w stanie np. z przyczyn finansowych. Ważne jed-
nak jest, aby mieszkaniec miał pełną informację na ten temat. 
Aby wiedział, że jego sprawa nie jest załatwiona dlatego, że np. 
przepisy na to nie pozwalają – a nie dlatego, że urzędnik nie 
chciał jej załatwić. 

Musimy pracować tak, aby nasz klient jakim jest mieszka-
niec nie tylko musiał, ale chciał do nas wrócić. Standardy Ob-
sługi Klienta mają podnieść jakość świadczonych usług ale 
ułatwić też pracę urzędnikom.

AGNIESZKA GŁADYSZ

Prezydent Miasta Siemianowice 
Śląskie informuje, że w terminie 
od dnia 7 sierpnia 2015r. do dnia 
21 sierpnia 2015r. przeprowadza-

ne będą konsultacje społeczne w przedmiocie 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Mia-
sta Siemianowic Śląskich w sprawie przyję-
cia dokumentu pn. „Plan Gospodarki Nisko-

emisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie”. 
Wyżej wymieniony dokument oraz projekt 
uchwały dostępne będą na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, 
poświęconej „Planowi Gospodarki Nisko-
emisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie” 
(http://www.pgn.siemianowice.pl). Konsulta-
cje społeczne odbywać się będą w formie opi-

nii mieszkańców, wyrażonych w następujący 
sposób:
l poprzez pocztę elektroniczną, wysyła-

jąc wiadomość e-mail z uwagami lub wnio-
skami do projektu uchwały na adres: ratusz@
um.siemianowice.pl,
l	pisemnie, kierując na piśmie uwagi 

lub wnioski do projektu uchwały, a następ-

nie składając w kancelarii podawczej Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie,
l	pisemnie, za pośrednictwem operato-

ra pocztowego, kierując korespondencję na 
adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemia-
nowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 
Siemianowice Śląskie. (AK)

Prestiż miasta przede wszystkim

Rozpoczynamy konsultacje
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Przez wiele lat Huta „Jedność” 
była jednym z filarów siemia-
nowickiej gospodarki, całe ro-
dziny żyły i pracowały w jej 

cieniu. Jej koniec jak wielu śląskich za-
kładów po transformacji ustrojowej był 
dość przykry, a jej historia zakończyła 
się w tym roku – kiedy to tereny po hu-
cie znalazły nowego właściciela. Nieste-
ty co dla jednych jest końcem dla dru-
gich tylko kolejnym etapem niekończą-
cej się opowieści, której głównymi boha-
terami są byli pracownicy nie istniejące-
go już zakładu pracy. 

Dość często w mediach przewija się 
ostatnio temat grup społecznych, któ-
re straciły na zmianach wprowadzo-
nych w Polsce po 1989 roku. Do tej 
grupy zdecydowanie możemy zaliczyć 
300 byłych hutników walczących do 
dziś o swoje ciężko wypracowane pie-
niądze. W tej kwestii rozmawiali rów-
nież z Rafałem Piechem, prezydentem 
miasta. 

- W ostatnim roku przed postawieniem 
huty w stan likwidacji, nie otrzymywa-
liśmy swoich wynagrodzeń, prawie 1,6 
mln zł - opowiada Józef Penkała, przed-
stawiciel poszkodowanych pracowników 
- Przez 10 miesięcy, co tydzień wypłaca-
no nam po 100 złotych, żeby było co do 
garnka włożyć.

Pomimo zapowiedzi i obietnic polity-
ków, do dziś nie otrzymali zaległych wy-
płat. Co jest tym bardziej bolesne gdyż 
dzieje się tak w majestacie prawa i w mo-
mencie kiedy nowy właściciel terenów za-
płacił za nie 3 mln zł, co zdecydowanie 
pokryłoby oczekiwania hutników.

- Cała sprawa wykracza poza kompe-
tencji gminy i prezydenta. Przyjrze się tej 
sprawie dokładniej, ale nie chcę nikomu 
niczego obiecywać jeśli nie ma pewności 
osiągniecia satysfakcjonujących efektów, 
to nie mój styl działania. Zbyt długo hut-
nicy byli zwodzeni i mówiąc wprost okła-
mywani – mówi Rafał Piech. 

JAKUB NOWAK fo
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Napisz do nas!

Ostatnio w polskich mediach znowu tematem nu-
mer jeden stały się tzw. dopalacze. Rosnąca fala 
zatruć i zgonów młodych ludzi spowodowana ich 
zażywaniem jest zatrważająca. Lekarze i specjali-

ści biją na alarm: siła działania tych substancji jest setki razy 
większa niż „tradycyjnych” narkotyków, także właściwości 
uzależniające są większe. Walka z dopalaczami trwa (jak wi-
dać z różnym skutkiem) a liczba uzależnionych, niestety co-
raz młodszych ludzi, stale rośnie. I to uzależnionych nie tyl-
ko od dopalaczy. 

W dzisiejszych czasach wraz ze wzrostem postępu cy-
wilizacyjnego, kiedy nowoczesne technologie tak mocno 
wrosły w nasze życie, że wielu nie wyobraża sobie już bez 
nich funkcjonowania, pojawiły się też nieznane jeszcze 2 
dekady temu rodzaje uzależnień. Dzisiaj do zakładów te-
rapii uzależnień nie trafiają już tylko alkoholicy czy narko-
mani. Ich pacjentami staje się coraz liczniejsza rzesza pato-

logicznych hazardzistów, seksoholików, infoholików (osób 
uzależnionych od komputera, tabletu czy konsoli), fonoho-
lików (uzależnionych od telefonu), pracoholików czy zaku-
poholików. 

W Siemianowicach Śląskich ich leczeniem od 15 lat zaj-
muje się Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia, mieszczący się przy Alei Młodych 16. 
Kierowany przez Lecha Cierpioła, specjalistę psychoterapii 
uzależnień zakład, jako jeden z pierwszych w kraju, podjął się 
leczenia narkomanów czy hazardzistów co wcześniej zarezer-
wowane było dla specjalistycznych ośrodków. Obecnie zakład 
prowadzi terapie z całego spektrum uzależnień a ponadto te-
rapie dla rodzin osób uzależnionych oraz tzw. Terapie Doro-
słych Dzieci (alkoholików – DDA czy dysfunkcyjnych rodzin 
– DDDR). Terapie odbywają się w dwóch formach: ambulato-
ryjnej – grupowej i indywidualnej w godzinach przed- i po-
południowych a także jako Dzienny Oddział Terapii Uzależ-

nień – zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku przez 6 
tygodni. Fachowy personel, na który składa się 16 certyfiko-
wanych terapeutów i 4 psychiatrów realizuje kompleksowy 
program terapii Zakładu a także opracował wiele autorskich 
metod leczenia, które są stale konsultowane z Polskim Towa-
rzystwem Psychologicznym. W zakładzie panują komforto-
we warunki leczenia a każdy z pacjentów ma zagwarantowa-
ną anonimowość i dyskrecję.

Jeśli zastanawiasz się czy potrzebujesz pomocy zgłoś się do 
Zakładu Terapii Uzależnień, Aleja Młodych 16. Informacja 
tel. 32-765-41-38, 606-699-674

www.uzaleznienia.siemianowice.pl
ADRIAN MERTA

Pomogą w potrzebie
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Postępowanie przy oparzeniach
Oparzenia w obrębie „okolic wrażliwych” twarzy, szyi, 
krocza, rak, stóp lub w okolicach zgięciowych stawów 
wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej
CO NALEŻY ZROBIĆ?
Upewnij się że nic ci nie zagraża.
Jeśli ubranie się pali lub tli - ugaś je.
Do tego celu NIE używaj gaśnicy.
Wezwij pogotowie jeśli oparzenie jest rozlegle.
Zdejmij ubranie. Jeżeli ubranie jest wtopione w ciało to nie 
zrywaj go tylko wytnij ubranie wokół rany.
Jeżeli oparzona jest ręka ściągnij biżuterie - zanim narasta-
jący obrzęk uniemożliwi to.
Ochładzaj oparzona część ciała czysta chłodna woda od 10 
do 20 minut.
Po ochłodzeniu poczekaj, aż oparzona skóra wyschnie, na-
stępnie osłon opatrunkiem oparzeniowym np AQUA GEL, 
Hydro Gel, mokry opatrunek.

Czego NIE wolno robić...
Nie wolno podawać niczego doustnie.
Nie wolno smarować oparzonej skóry maściami, kremami, 
tłuszczami.
Nie wolno przekłuwać pęcherzy.
Nie wolno smarować alkoholem
Nie wolno zostawiać ratowanego samego, jeśli oparzenie 
jest rozlegle.

Grillowanie,  ma być sposobem na miłe spędza-
nie czasu i relaks na świeżym powietrzu. Nie-
stety nie wszystkim jego amatorom pozosta-
wia wyłącznie dobre wspomnienia. Odkąd 

aura, przynosząc cieplejsze dni, zachęca do plenerowych 
biesiad, odtąd nie było niemal weekendu, aby do Cen-
trum Leczenia Oparzeń nie zgłaszali się pacjenci, którzy 
doznali poparzeń właśnie podczas grillowania. Najczę-
ściej do poparzeń dochodziło podczas rozpalania. Wy-
starczył mocniejszy podmuch wiatru, by żar dosięgnął 
twarzy, czy dłoni.

-Trzeba wiedzieć, że bardziej bolesne są płytsze po-
parzenia, natomiast te głębsze i  tym samym groźniej-
sze mniej bolą, ponieważ  zniszczeniu uległy zakończe-
nia nerwowe – mówi dr Justyna Glik z CLO – W ogóle z 
poparzeniami jest tak, że często te na pierwszy rzut oka 
wydające się niepozornymi, okazują się w rzeczywisto-
ści poważniejszymi. Dlatego w przypadku doznania ta-
kiego urazu warto jednak skorzystać z fachowej porady, 
czyli na przykład zgłosić się do dyżurującego w naszym 
szpitalu lekarza. Oczywiście zaraz po oparzeniu,  może-
my sobie pomóc chłodząc  miejsce urazu wodą  - najle-
piej o domowej temperaturze tzn. około 18 st. C. Polewa-
nie wodą później, niż po 30 minutach od czasu oparzenia 
nie ma już sensu, a nawet może być szkodliwe. 

Dopalacze – czym są? Sami farmakolodzy 
mają problem z ich określeniem. Jedni 
uważają je za rodzaj narkotyków, inni 
definiują je, jako substancje psychoak-

tywne. Tylko sprzedawcy klasyfikują je pod niewin-
nie brzmiącą nazwą „produkty kolekcjonerskie”. 
Mogą być pochodzenia naturalnego, a są wśród nich 
preparaty ziołowe, zawierające głównie związki ha-
lucynogenne, np. te oparte na wyciągach z mucho-
mora czerwonego lub plamistego, szałwii wieszczej, 
powoju hawajskiego, kratoma (liście drzewa Mitra-
gyna Speciosa). Są dostępne pod postacią suszu lub 
ekstraktu. Najczęściej jest tak, że jeden dopalacz za-
wiera w sobie związki pochodzące nie z jednej, ale 
kilku, a nawet kilkunastu roślin! A ponieważ każ-
da z nich może (i zwykle ma) po kilka substancji 
o działaniu psychoaktywnym, alkaloidy, nietrudno 
sobie wyobrazić, jak działa taki dopalacz. 

O dopalaczach mówi się, że są drogą do piekła - 
uszkodzenia mózgu, wątroby, nerek, serca, a nawet 
zgon - to możliwe skutki zażywania dopalaczy. Życie, 
wyratowanego dzięki heroicznym zabiegom leka-
rzy, zatrutego dopalaczami pacjenta jest naznaczone 
cierpieniem. Taki pacjent trafi później na dializy, bę-
dzie kandydatem do przeszczepienia wątroby, będzie 
miał arytmię, będzie wymagał rozrusznika, kardio-
werterów – zamiast mocarza, będzie inwalidą. (ERW)

Ciemna strona grillowaniaZamiast mocarza - inwalida

mailto:redakcja@um.siemianowice.pl
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„40 lat mieszkam na Hugo i jeszcze czegoś 
takiego tu nie było” – powiedziała jedna z 
mieszkanek dzielnicy, w której odbyła się im-
preza plenerowa „Powitanie Lata”. Wkrótce po  
pojawieniu się na mieście plakatów zapowia-
dających imprezę, w MOPS- ie rozdzwoniły 
się telefony. Ludzie pytali, czy rzeczywiście 
wybiera się tam prezydent. Zapewnienie, 
że tak, chyba nie do końca rozwiewało ich 
wątpliwości. A przecież jak mogło być inaczej, 
skoro impreza na Hugo była właśnie jego 
pomysłem.

Dzieciaki krążyły  po placu przy ulicy Matejki  już 
znacznie wcześniej i kiedy zobaczyły ekipę mon-
tującą dmuchańce, to nie ruszyły się stamtąd na 
krok, a nawet dały się zaangażować do pomocy. 

Ekipa, rzecz jasna dałaby sobie radę sama, ale widząc roze-
mocjonowaną gromadę, wolała moc jej energii ująć w ryzy 
ściśle określonych zadań, niż ryzykować, że własna inwen-
cja małolatów doprowadzi niekoniecznie do pożądanych 
skutków. Oczywiście prawdziwe szaleństwo – jak zawsze 
tam, gdzie pojawią się dmuchańce – ogarnęło dzieci, gdy już 
bajkowe budowle stanęły w całej krasie. Oprócz tej, czeka-
ły na najmłodszych mieszkańców Huga jeszcze inne atrak-
cje. Odbywały się mianowicie warsztaty plastyczne, moż-
na było poddać się malowaniu buzi, by w ten sposób prze-
istoczyć się w spidermana, motylka, czy kibica Ruchu, moż-
na było sobie zrobić zwierzaka z balonów, a wreszcie przy-
szła kolej na coś wyjątkowego – na sadzenie roślin. Sadzonki 
przygotował Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UM, lecz pewną część przyniósł także wprost 
ze swojej działki Janusz Firla z nieformalnego, ale prężnego 
ugrupowania „Partyzantka Ogrodnicza”. Pod okiem działa-
czy owej Partyzantki najmłodsi z ogromną chęcią wsadzali 
do ziemi wokół placu zabaw pędy bluszczu, a potem każde 
dziecko zawieszało na zasadzonej przez siebie roślinie kar-
tonik, na którym napisało swoje imię. Ta czynność podoba-
ła im się chyba najbardziej. Mieli swoje roślinki! Ponieważ 

przypomniano dzieciom o konieczności podlewania świe-
żo zasadzonych  pędów, skwapliwie zabrały się do spełnienia 
tego obowiązku. Gdy zabrakło wody przywiezionej z Urzę-
du, dzieci zaopatrzyły się w nią w swoich domach. Z pomo-
cą pośpieszyli też niektórzy mieszkańcy, bacznie obserwują-
cy rozwój wydarzeń. Na koniec sadzenia roślin, zakopano w 
ziemi tajemniczą kapsułę czasu, czyli zapieczętowany słoik, 
w którym umieszczono ekologiczne treści, osadzające nieja-
ko – z myślą o potomności -  wydarzenie na Hugo w aktual-
nej historii.  Dodało to niewątpliwie w oczach dzieci splen-
doru całej ogrodniczej akcji. 

„Powitanie Lata” wniosło na Hugo powiew ciepła. Wie-
lu mieszkańców, podążając za swoimi dziećmi, zgromadzi-
ło się przy placu zabaw. Spotkali tu prezydenta Rafała Piecha, 
z którym mogli porozmawiać o swoich problemach, spotkali 
życzliwe twarze zaangażowanych w organizację imprezy ludzi 
-  pracowników Urzędu Miasta, Siemianowickiego Centrum 
Kultury,  Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, Stowa-
rzyszenia Szafran, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, a także Domu Pomocy Społecznej sióstr  

boromeuszek, które dla uczestników zabawy przygotowały aż 
dwa rodzaje  pysznego żurku.

PS. Kilka dni później rzut oka na miejsce ogrodniczych dzia-
łań, przekonał, że dzieci w dużej mierze pamiętają o swoich ro-
ślinach i troszczą się o nie. Kilka dni później, na ławeczce Ryn-
ku Miejskiego pewna siemianowiczanka rozmawiając z drugą, 
powiedziała z uznaniem „ wiesz, jak się tam przy placu zabaw 
na Hugo zmieniło”…

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

Lato przyszło na HUGO

„Deresz” szkoli, bawi i...

Ludowy Klub Jeździecki „Deresz” działa w Siemiano-
wicach Śląskich od 1988 roku. Klub nie tylko szkoli 
dzieci i młodzież w zakresie jeździectwa w dyscypli-
nach : ujeżdżania i skoków przez przeszkody, osiąga-

jąc wysokie wyniki w zawodach na arenie ogólnopolskiej jak 
również międzynarodowej, ale także  aktywnie uczestniczy w  
imprezach organizowanych w mieście. Wyszkolone konie do 
zajęć hipoterapii pomagają w zajęciach dla osób potrzebują-
cych rehabilitacji. Klub współpracuje z „Wichrowymi Wzgó-
rzami” z Siemianowic Śląskich  oraz Centrum Intensywnej 
Rehabilitacji i Terapii „Szansa” z Rybnika. Obecnie LKJ De-
resz dysponuje 50 końmi. Na jego terenie znajduje się również 
pensjonat dla koni. Serdecznie zapraszamy kochających konie 
do Siemianowic Śląskich na ul. Brynicką  27, a dzwoniąc pod  
numer telefonu 502 220 593 można ustalić termin zajęć spor-
towych, można także  zgłosić chęć pomocy w codziennej opie-
ce nad końmi. (AK)

Rodzinne Ogrody Działkowe zapraszają do udziału w 
konkursie, na opracowanie dokumentu lub opowia-
dania opisującego historię Siemianowickich ogro-
dów, od ich założenia do dnia dzisiejszego i znaczą-

cych wydarzeń, które są z nimi związane.
Celem konkursu jest pozyskanie jak najbogatszego 

materiału faktograficznego/literackiego opisującego hi-
storię Siemianowickich ogrodów. Forma literacka do-
wolna, pracę proszę składać w formie druku (1 egzem-
plarz). Materiały można złożyć osobiście w terminie do  
1 września 2015 r. w   siedzibach Zarządów Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych w Siemianowicach Śl, po 
uprzednim kontakcie z organizatorem pod numerem 
tel.514122661. Więcej informacji na stronie: www.siop.sie-
mianowice.pl. (MG)

Konkurs Rodzinnych  
Ogrodów Działkowych

Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” mający swo-
ją siedzibę w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go 
Maja 11 , działający w mieście już od 14 lat serdecznie 
zaprasza na zajęcia z różnych form tańca. Oferujemy 

zajęcia dla najmłodszych od 4 lat Funky Dance oraz taniec 
współczesny i towarzyski, dla tych troszkę starszych oferu-
jemy Zumbę, Latino Solo czy Sex’y Dance oraz taniec towa-
rzyski, użytkowy i współczesny. Dzięki doświadczeniu na-
szych instruktorów mogę Państwo spędzić mile i aktywnie 
wolny czas oraz nauczyć się gracji i swobody na parkiecie. 
Taniec dla dzieci jest świetną zabawą, która uczy rytmiczno-
ści, integracji w grupie i  dodaje pewności siebie.

Tańczyć może każdy, niezależnie od wieku…
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie www.

sktflamenco.com. (BW)

Flamenco zaprasza 
wszystkich chętnych
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Rafał Piech,  
prezydent Siemianowic Śląskich

Chciałbym zapewnić mieszkańców Hugo, że 
w urzędzie o nich pamiętamy i w najbliż-
szych latach będę zwracał uwagę na to, 
aby harmonijnie rozwijać całe miasto, bez 
pomijania kogokolwiek. Pierwszymi sygnałami niech bę-
dzie rozpoczęcie rewitalizacji Parku Hutnik oraz planowana 
budowa świetlicy środowiskowej właśnie na Hugo, która 
jest pokłosiem rozmów z mieszkańcami dzielnicy.

http://www.siop.siemianowice.pl/
http://www.siop.siemianowice.pl/
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Mecze seniorskich reprezenta-
cji hokejowych Polski i Szkocji, 
które odbyły się w lipcu na 
boisku Kompleksu Sportowego 
„Siemion”, były nie lada gratką 
dla sympatyków tej dyscypliny 
w naszym mieście. W barwach 
biało-czerwonych wystąpił sie-
mianowiczanin, Mateusz Hulbój, 
strzelając nawet jedną z bramek 
w drugiej potyczce ze Szkotami.

Pierwsze spotkanie męskich, senior-
skich kadr Polski i Szkocji zakoń-
czyło się zwycięstwem gości 2:1 (1:0). 
Bohaterem tego meczu był bramkarz 

zespołu szkockiego, który popisał się kilko-
ma znakomitymi interwen-
cjami. Podopiecznych Ka-
rola Śnieżka stać było tego 
dnia tylko na honorowe tra-
fienie autorstwa Pawła Brat-
kowskiego. Warto dodać, 
że pierwsze spotkanie Pola-
ków ze Szkocją sędziowała 
para arbitrów z ...Siemiano-
wic Śląskich - bracia Łukasz i Mariusz Orzeł,

W rewanżu kibice zgromadzeni na trybu-
nach siemianowickiego obiektu zobaczyli cie-
kawe, szybkie widowisko, którego losy waży-

ły się do ostatnich sekund. Prowadzenie dla 
naszego zespołu ku radości fanów zdobył...

siemianowiczanin, Mateusz Hulbój. Wynik 
1:0 utrzymał się do przerwy, a tuż po zmia-
nie stron Szkoci doprowadzili do wyrówna-
nia. Po kwadransie drugiej odsłony goście 

ponownie zaskoczyli obronę i golkipera pod-
opiecznych Karola Śnieżka i zdobyli drugiego 

gola. Polacy 
rzucili się do 
odrabiania 
strat i w 58 
minucie me-
czu, po do-
brze wykona-
nym „krót-
kim rogu” 

wyrównującego gola strzelił Michał Kasprzyk. 
Kibice jeszcze nie zdążyli nacieszyć się 
bramką wyrównującą, a Szkoci ponow-
nie wyszli na prowadzenie. Goście pokaza-

li, że także potrafią egzekwować stałe frag-
menty gry i wykorzystali „krótki róg”. 
W 63 minucie meczu Polacy zdołali znów 
wyrównać - kolejny „krótki róg” dla naszej 
drużyny na bramkę zamienił król strzelców 
polskiej ekstraklasy, Karol Majchrzak. Gdy 
wydawało się że będzie remis, w ostatniej ak-
cji meczu, kilkadziesiąt sekund przed koń-
cowym gwizdkiem, sprytnie w kole rywa-
li zachował się Krystian Makowski, strzela-
jąc czwartego gola dla naszej reprezentacji i 
zapewniając tym samym zwycięstwo biało-
-czerwonych.

Dla obydwu ekip mecze sparingowe, a tak-
że zgrupowanie w Siemianowicach Śląskich, 
były ostatnim przetarciem przed hokejowy-
mi Mistrzostwami Europy Seniorów grupy B, 
które kilka dni później odbyły się w Pradze. 

Co ciekawe biało-czerwoni i Szkoci zagra-
li ze sobą już na inaugurację turnieju w sto-
licy Czech. Polacy okazali się lepsi wygrywa-
jąc 2:1, drugiego gola zdobywając ponownie 
w ostatniej minucie rywalizacji. Kolejne czte-
ry wygrane – z Ukrainą, Chorwacją, Czecha-
mi (półfinał) i Austrią (finał) dały podopiecz-
nym Karola Śnieżka zwycięstwo w całej im-
prezie oraz upragniony awans do hokejowej 
elity na Starym Kontynencie.

Do tego sukcesu swoje dorzucił także sie-
mianowiczanin Mateusz Hulbój, który 
wprawdzie gola w Czechach nie zdobył, ale 
był ważnym ogniwem naszej reprezentacji.

KRZYSZTOF NOS

Skuteczne szkockie przetarcie
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Siemianowiczanki - Paulina Reder i Re-
nata Kubica, występujące w hokejo-
wej reprezentacji Polski kobiet (U 18), 
wraz z drużyną biało-czerwonych 

zdobyły srebrny medal Mistrzostw Europy 
grupy B, rozgrywanych w lipcu we włoskim 
Mori.

Nasze zawodniczki walnie przyczyniły 
się do zwycięstwa na inaugurację imprezy 
nad Litwą (3:2), zdobywając w tym spotka-
niu po bramce. Następnie biało-czerwone 
uległy Irlandkom oraz zremisowały z Cze-
szkami i z drugiego miejsca w grupie awan-
sowały do półfinału. W tej fazie Polki po-
konały swoje rówieśniczki zza wschodniej 
granicy, reprezentację Ukrainy 1:0 (0:0). 

W finale imprezy biało-czerwone zmierzy-
ły się z Irlandią. Podopiecznym Macieja Jan-
kowiaka nie udał się wprawdzie rewanż na Ir-
landkach za porażkę w grupie (Irlandia po-
nownie zwyciężyła, tym razem aż 7:0), ale naj-
ważniejszy cel został osiągnięty - Polki wraca-
ją do hokejowej elity na Starym Kontynencie 
w tej kategorii wiekowej, bowiem awans uzy-
skiwały dwie najlepsze ekipy z mistrzostw.

- Bardzo się cieszę z tego medalu, ale 
przede wszystkim z awansu. Cieszę się tak-
że, że razem z Renią zdobyłyśmy po golu w 
pierwszym meczu. Dla mnie gra z orzeł-
kiem na piersi to ogromne wyróżnienie i 
spełnienie marzeń. Zagrałyśmy na miarę 
naszych możliwości i to przyniosło efekt. 
To daje dodatkową motywację do dalszej 
pracy oraz wiarę, że jesteśmy w stanie po-
walczyć o najwyższe cele – podsumowała 
szczęśliwa Paulina Reder. (SON)

Mateusz Hulbój jest wychowankiem Mustangów 
Michałkowickich, ale obecnie gra w AZS AWF Poznań 

i jest jednym z najlepszych strzelców hokejowej ekstraklasy.

Siemianowickie „sreberka” 
Bardzo dobrze zaprezentowała się 

młoda zawodniczka Siemianowic-
kiego Klubu Kyokushin Karate Da-
ria Szefer, która wystąpiła jako re-

prezentantka Europy Wschodniej w Druży-
nowym Pucharze Świata Mikstów Kyoku-
shin Karate w Sao Paulo (Brazylia). Na miej-
scu okazało się, że rywalizacja w zawodach, w 
konkurencji kumite (walka wręcz), odbywać 
się będzie tylko w kategorii OPEN, czyli bez 
podziału na kategorie wagowe. Mimo to w 
pierwszej rundzie waleczna siemianowiczan-
ka pokonała cięższą o 10 kg zawodniczkę z Ko-
lumbii, reprezentującą zespół Ameryki Połu-
dniowej, przez wazari. W drugiej rundzie, po 
bardzo dobrej walce, nieznacznie przegrała z 
cięższą o 20 kg zawodniczką z Rosji, aktualną 
mistrzynią Europy seniorek. Warto dodać, że 
drużyna Rosji zwyciężyła w całych zawodach.  
- Daria to zawodniczka wagi lekkiej, więc 
tym bardziej jej wynik zasługuje na uznanie. 
Pokazała, że w przyszłości może z powodze-
niem walczyć w kategorii Open - podkreślił 
shihan Andrzej Manecki trener Darii Szefer. 
– Turniej w Brazylii był specyficzny, rozgry-

wany w formule zespołowej. Po raz pierw-
szy brałam udział w tego typu rywalizacji, 
ale już samo powołanie mnie, jako reprezen-
tantki Polski do kadry Europy było ogrom-
nym wyróżnieniem. Zdobyłam kolejne, cen-
ne doświadczenie w konfrontacji z bardzo sil-
nymi rywalkami z zagranicy. Zobaczyłam 
jak dużo pracy jeszcze przede mną, ale zara-
zem udowodniłam sobie, że jestem w stanie 
powalczyć także w kategorii OPEN. Myślę, ze 
w przyszłości pójdę właśnie w tym kierunku 
– podsumowała swój występ młoda zawod-
niczka siemianowickiego klubu. (SON)

Brazylijskie doświadczenia
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Już szósty rok z rzędu światowa czołówka 
kolarska walcząca o zwycięstwo w najbardziej 
prestiżowej kolarskiej imprezie w naszym 
kraju, czyli Tour de Pologne, rywalizowała 
będzie także w Siemianowicach Śląskich o 
punkty na Lotnej Premii. Na liście startowej 
72 edycji wyścigu znalazł się aktualny mistrz 
świata w kolarstwie szosowym ze startu 
wspólnego – reprezentant Polski jeżdżący w 
barwach belgijskiej grupy Ettix Quick Step – 
Michał Kwiatkowski.

Tegoroczna edycja największej imprezy kolarskiej 
w naszym kraju rozpocznie się już w najbliższą 
niedzielę, 2 sierpnia w Warszawie. Ze stolicy pe-
leton kolarski wyruszy na liczącą 7 etapów i nie-

mal 1100 kilometrów trasę. Wyścig zakończy się 8 sierpnia 
jazdą indywidualną na czas w Krakowie.

Siemianowice Śląskie będą witać światową elitę kolar-
ską we wtorkowe popołudnie, 4 sierpnia br., podczas III 
etapu zmagań, którego 166-kilometrowa trasa wiodła bę-
dzie z Zawiercia do Katowic. Po raz pierwszy peleton ko-
larski odwiedzi nasze miasto dwukrotnie, z tym że za-
wodnicy pojawią się w różnych rejonach Siemianowic Ślą-
skich. W związku z tym tego dnia w naszym mieście, w 
godz. 16.00 - 17.00 nastąpi czasowe zamknięcie michałko-
wickich ulic: Tarnogórskiej, Kościelnej i Maciejkowickiej, 
następnie kolarze udadzą się do Chorzowa, by wrócić do 
Siemianowic od strony wieży telewizyjnej - w godzinach 
16.30 - 17.40 czasowo zamknięte zostaną ulice: Wróblew-
skiego, Niepodległości, Kapicy, Ale-
ja Młodych, Westerplatte, Michał-
kowicka, Świerczewskiego, Staszi-
ca, rondo „Siemion” i Katowicka. 
Na 103 kilometrze tego etapu pele-
ton kolarski walczyć będzie o punk-
ty siemianowickiej Lotnej Premii, zlokalizowanej na skrzy-
żowaniu ulicy Świerczewskiego z Jana Pawła II. Nasze mia-
sto jak na razie jest szczęśliwe dla polskich kolarzy – w pię-
ciu dotychczasowych edycjach walki o punkty w Siemiano-
wicach Śląskich nasi reprezentanci zwyciężali dwukrotnie, 
raz zajmowali drugie i raz trzecie miejsce.  

- Tour de Pologne to największa kolarska impreza w Pol-
sce, zaliczana do kolarskiej UCI World  Tour, czyli „Ligi 
Mistrzów”, obok takich wyścigów jak m.in. Tour de Fran-
ce, Giro d’Italia czy Vuelta Espana – podkreśla organiza-
tor wyścigu, legenda polskiego kolarstwa - Czesław Lang. 

Jak zwykle na starcie nie zabraknie 17 najmocniejszych 
ekip zawodowych, zaliczanych do kolarskiej ekstraklasy. 
Poza tym dziką kartę otrzymały już: reprezentacja Pol-
ski i CCC Sprandi Polkowice. Kompletną listę kolarskich 
znakomitości, które będziemy mogli podziwiać także na 
siemianowickich ulicach dopiero poznamy, ale udział w 
tegorocznej edycji Tour de Pologne potwierdzili tak zna-
mienici kolarze jak Fabio Aru (Włoch z grupy Astana), 

Christoph Riblon (Francuz z grupy AG2R La Mondia-
le), Marcel Kittel (Niemiec z grupy Giant Alpecin), Jon 
Izaguirre i Benat Intxausti (Hiszpanie z grupy Movistar, 
drugi i trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej ubiegło-
rocznego TdP) czy wreszcie aktualny polski mistrz świata 
w kolarstwie szosowym - Michał Kwiatkowski, reprezen-

tujący barwy belgijskiej grupy Ettix Quick Step. Siemia-
nowiccy kibice z łatwością będą mogli go rozpoznać w pe-
letonie, bowiem jako mistrz świata ma przywilej jazdy w 
charakterystycznej, tęczowej koszulce. Na starcie nie za-
braknie także aktualnego mistrza Polski – Tomasza Mar-
czyńskiego, który pojedzie w drużynie narodowej biało 
– czerwonych, nie wiadomo natomiast, czy zobaczymy 
zwycięzcę całego wyścigu sprzed roku, Rafała Majkę. Za-
wodnik rosyjskiej grupy Tinkoff Saxo dopiero co ukoń-
czył Tour de France, podczas którego m.in. wygrał jeden 
z etapów w Pirenejach i nie wiadomo, czy zdąży się zre-
generować.

- Cieszę się, że po raz kolejny światowa czołówka kolar-
stwa odwiedzi również Siemianowice Śląskie. Frekwen-
cja na trasie przejazdu peletonu w naszym mieście w po-
przednich latach pokazała, że dla siemianowiczan to bar-
dzo ważne wydarzenie i sympatyków kolarstwa z pewno-
ścią tutaj nie brakuje – stwierdził prezydent miasta Rafał 
Piech, który w minionym tygodniu wziął udział w Katowi-

cach w konferencji prasowej, promującej III etap tegorocz-
nego touru. – Dla nas jako współorganizatorów przejazdu 
Tour de Pologne przez miasto kluczowe jest zapewnienie 
bezpieczeństwa zarówno uczestnikom wyścigu, jak i ki-
bicom. Dlatego proszę wszystkich którzy wybierają się na 
trasę, by dopingiem wspierać kolarzy, o rozsądek, rozwagę 

i podporządkowanie się poleceniom służb 
zabezpieczających imprezę. Dziękuję tak-
że wszystkim wolontariuszom, którzy po-
mogą nam w zabezpieczeniu siemianowic-
kiego odcinka trasy, bo bez ich zaangażo-
wania i wsparcia ciężko byłoby to przepro-

wadzić – podkreśla Małgorzata Pichen, naczelnik Wydzia-
łu Kultury i Sportu.

- Jestem przekonany, ze po raz kolejny siemianowiccy ki-
bice stworzą w naszym mieście niepowtarzalną atmosfe-
rę sportowego święta oraz że po przejeździe peletonu uli-
cami naszego miasta będziemy doskonale bawili się dalej 
na Rynku Miejskim, gdzie przygotowaliśmy sporo atrakcji, 
zwłaszcza dla najmłodszych, do skorzystania z których ser-
decznie zapraszam  – dodał prezydent Piech.

Siemianowiccy miłośnicy kolarstwa będą mogli trady-
cyjnie obserwować dalszą rywalizację na trasie III etapu 
dzięki bezpośredniej transmisji na telebimie, dzieci będą 
mogły sprawdzić się w różnych konkurencjach w ramach 
„Sportowiska”, skorzystać z nieodpłatnych dmuchańców, 
będzie cykliczny Kapslowy Wyścig Kolarski, amatorzy 
dwóch kółek będą mieli możliwość skorzystania z porad 
fachowców w „Klinice dr Bike’a”, nie zabraknie również 
akcentów muzycznych i artystycznych. 

KRZYSZTOF NOS

Czekamy na kolarskiego 
mistrza świata!

Przy zabezpieczeniu trasy siemianowickiego odcinka tegorocznego 
Tour de Pologne pomoże prawie 100 wolontariuszy.
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