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BEZPIECZEŃSTWO
630 tysięcy złotych dofinansowania 
dla bezpieczeństwa Siemianowic - to 
pierwsze dofinansowanie ze środków 
nowego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. Poprawa 
bezpieczeństwa, m.in. poprzez roz-
budowę monitoringu miejskiego jest 
jednym ze strategicznych kierunków 
rozwoju Gminy.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 3

SPRAWY SPOŁECZNE
Mama zastępcza opowiada o dwóch 
chłopcach, którzy trafili pod jej opiekę. 
To piękne słowa o tolerancji, empatii 
i życzliwości mimo wszystko – 30 maja 
obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Za-
stępczego. 

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 6

BUDŻET OBYWATELSKI
Wraz z końcem kwietnia minął termin 
składania projektów do tegorocznej, 
czwartej już edycji Budżetu Obywatel-
skiego w Siemianowicach Śląskich. Łącznie 
wpłynęło ich 71, w tym lokalnych - 43, 
ogólnomiejskich - 12 i 16 zgłoszonych 
przez dzieci i młodzież. 

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 8

SENIOR
Po raz drugi Siemianowice Śląskie 
uzyskały certyfikat „Gmina Przyjazna 
Seniorom”. Uroczystość wręczenia go 
odbyła się 9 maja podczas Kongresu 
Obywatel Senior w Parku Śląskim. 
Certyfikat jest wyrazem uznania za 
liczne, prowadzone na terenie mia-
sta działania, których adresatami są 
najstarsi mieszkańcy.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 11

Siemianowice Śląskie są jednym z zaled-
wie kilku (bodaj trzech) polskich miast, 
w których powstał Młodzieżowy Budżet  
Obywatelski. Wkraczając na tę pionierską 
ścieżkę, znalazły się tym samym w awangar-
dzie twórczo modyfikujących ten instrument 
demokracji. 

  Według dr Radosława Marzęckiego, polito-
loga i socjologa, adiunkta w Instytucie Politolo-
gii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
tym, co zabija chęć bycia zaangażowanym 
w życie lokalnej społeczności jest powszech-
nie funkcjonujące przekonanie o znikomej 
skuteczności działania zwykłego obywatela. 
Budżet Obywatelski to droga do zmieniania 
takiego myślenia, a jego wersja adresowana do 
najmłodszego pokolenia, ma ten dodatkowy 
walor, że wpaja owo przekonanie tym, którzy 
stanowią przyszłość społeczeństwa, dając tym 
samym szansę na wykorzenienie wspomnia-
nego obezwładniającego przeświadczenia.

W opinii politologa, wydzielenie z Budżetu 
Obywatelskiego puli dla młodego pokolenia 
pozwoli na zaszczepienie w naszych dzie-
ciach poczucia wartości uczestniczenia w życiu 
wspólnoty oraz poczucia sprawstwa.

W tej kwestii dobrze rokuje poruszenie, jakie 
w naszym mieście wywołał Młodzieżowy Budżet 
Obywatelski. Dzieci i młodzież wykazały nim 
żywe zainteresowanie i potraktowały sprawę nie 
tylko z dużą powagą, ale też z dużą wyobraźnią. 
Tu warto podkreślić, że z premedytacją zadbano 
o to, aby owej dziecięcej wyobraźni nie krępować. 
Jedynym ograniczeniem, jaki podano, była kwota 
pozostająca do dyspozycji. Powstałych 16 pro-
jektów to unaocznienie słuszności takiej decyzji.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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NA PIONIERSKIEJ ŚCIEŻCE
MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI
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Alicja Kaps z dumą prezentuje swój projekt.



Zbliża się czerwiec, a wraz z nim XXXIV Dni 
Siemianowic Śląskich. Wśród wielu atrakcji, 
znajdzie się również miejsce na 12 edycję 
Światowego Konkursu Gotowania Śląskie-
go Żuru. Tym razem akcja warzenia zupy 
odbędzie się w sobotę 11 czerwca 2016 r. na 
Rynku Miejskim. Zapraszamy miłośników  tej 
najlepszej i najpowszechniejszej ze śląskich 
potraw do wspólnej zabawy - tak jak tego 

nauczyli się od mamy, babki, starki lub omy. 
Każda bowiem miała swój niepowtarzalny 
przepis. I - oczywiście - każda gotowała 
śląski żur najlepiej! Zaś kto nie będzie warzył 
– niech przyjdzie pokosztować! Szczegółowy 
regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia 
dostępne są pod adresem: http://www.zur.
siemianowice.pl/ Zgłoszenia udziału w kon-
kursie przyjmowane będą do 2 czerwca br.:

- elektronicznie na adres mailowy: 
a_bogdol@um.siemianowice.pl;

- listownie na adres: Urząd Miasta, Wydział 
Kultury i Sportu – ul. Jana Pawła II 10, 41-100 
Siemianowice Śląskie, z dopiskiem na kopercie 
XII Światowy Konkurs Gotowania Śląskiego Żuru,

- osobiście w kancelarii podawczej Urzę-
du Miasta (ul. Jana Pawła II 10 albo ul. Mi-
chałkowicka 105) lub w siedzibie Wydziału 
Kultury i Sportu, mieszczącej się przy ul. 
27 Stycznia 3 (Willa Fitznera)  

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

  „Przez lata wyznaczała rytm dnia w tysiącach siemianowickich 
domów. Przez lata tworzyła to miasto - budynki mieszkalne, obiekty 
sportowe, rekreacyjne i socjalne. Teraz, od lat jest raną na mapie 
miasta i raną w sercach hutników. Zostały po niej ruiny, zostali po 
niej ludzie, którzy z niepotrzebnymi już w mieście kwalifikacjami, 
musieli zmierzyć się z trudnym rynkiem pracy. Został po niej smutek 
i rozżalenie.” – te słowa zakończyły premierową projekcję powstałego 
w Biurze Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta  filmu zatytułowa-
nego „Opowieść o Hucie, która zbudowała miasto”. Pokaz stanowił 
pokłon pracownikom nie istniejącej już „Huty Jedność”  z okazji Dnia 
Hutnika, którego obchody z inicjatywy prezydenta miasta Rafała 
Piecha, na trwałe zostały wpisane w kalendarz siemianowickich 
świąt. Zainaugurowało je nabożeństwo w kościele św. Antoniego, po 
czym w Parku Tradycji, obok koncertu dla hutników i poczęstunku, 
wyświetlony został wspomniany obraz. Projekcja wywołała wiele 
wzruszeń. Film został bardzo dobrze przyjęty przez hutników, czego 
wyrazem były późniejsze rozmowy podczas poczęstunku. Mówiono, 
że „dobrze, iż powstał taki film i nazwał wszystko po imieniu”, zaś 
dyrektor MERITUM –wyrosłego na tradycji szkoły przyzakładowej 
- Stefan Kowalczyk wyjawił swoją decyzję: oto zamierza każdemu 
rozpoczynającemu w szkole rocznikowi prezentować „Opowieść 
o Hucie, która zbudowała miasto”. Wychodząc naprzeciw temu 
zamiarowi oraz rozwijając tę myśl, prezydent postanowił podaro-
wać wszystkim siemianowickim szkołom płyty z filmem o hucie.

„To rzetelny dokument historyczny i społeczny, może więc posłu-
żyć jako doskonała pomoc dydaktyczna oraz wychowawcza, wyko-
rzystana dla budowania poczucia lokalnej wspólnoty, kształtowania 
postaw obywatelskich, poznawania dziejów miasta” – stwierdził.

A tymczasem wieść o filmie, szybko obiegła naszych hutników, 
którzy odwiedzają Urząd Miasta, by otrzymać płytę z historią ich 
zakładu. To bardzo miłe i wzruszające spotkania, w czasie których 
dzielą się z nami nie tylko wspomnieniami, ale nawet przynoszą 
pamiątki rodzinne związane z Hutą. Zapewne trafią one jako eks-
ponaty do Parku Tradycji.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA 
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„OPOWIEŚĆ O HUCIE, KTÓRA 
ZBUDOWAŁA  MIASTO”

Nostoł moj, a śniym niy ino zolyty 
ale  i colkym herske zdarzynia. Mocka 
sztramskich festongów robi się we Polsz-
cze skuli 1050 roucznicy krztu. Bo ponoś 
wtedy Poloki wlajżly  isto do Ojroupy. Ano 
na Szlonsku ni mozno godać, że wtyncos 
my się tam znojdli, jako że my w tym 
966 godzie już w tyj Ojroupie downo byli. 
Szlonsko się krzciło wrołz ze Czechoma 
jakesik sto lot nazod pono we 863 rouku. 
Tako tyż kej te niełozgorniynte Polany ze 
nijokim Miyszkiym na szpicy wykludziyli 
się ze swoich barłogów we warcińskich 
puszczach coby donś do Pragi to im przi-
szło nad Oderfluss a tamo ci już łobocyli 
narod bogobojny łod pokolyń, groudki 
a kirsze stowiający i jedzinymu fartowi 
zoca łodający. I tako to się już łostało co 
Śląsk zowdy wyprzodzoł somsiodów tako 
na jedne stolecie. Dziepiyro we 2004 r 

my juże cuzamyn wlejźli do tyj Uniji Oj-
ropejkyj.

I zaśik tyn moj kery cołki cos nóm łajzi 
po palicy. A to przeca wszyjske znajom, iże 
szczwortego boł fajrowany taki fest srogi 
swiynty, kery mo wielgo zoca u Ślonzoków. 
To ci je swiynty Florijan. Tyn ci ciyrpiyntnik 
jesce ze casów rzymskich, był tukej mocka 
łostudny skuli tego co i fojermóny i pudly-
rze się ło niygo festelnie wadziyli. Tako tyż 
bez cołke stolecia jednako dowoł łón pozór 
i na tych i na tamtych. No i za komuny 
jesce festelnie fajrowali „dziyń Hutnika” 
we sztatach a „Dziyń Strażoka” we sio-
łach. I tako się kulwitało aże do nastonio 
kapitalizmusa, kedy to wszyjske ślonske 
eizerne werki łostały zawarte. Tera juże 
niy bydzie żodnyj gańby bo ze srogom 
paradom fajrować możno ino fojermo-
nów. Je to ździebko markotne i nic tu do 

szpasu ze tego niy ma. Nale tyn świynty 
Florijan był przedstawiółny we chelmisku 
a dzierżoł we jednyj gości fana na szpicy 
a we wtóryj – zbónek ze wodom. A to po 
tymu coby i łozgorzoł fojera i mioł jom cym 
zretować (ugasieć). A łosfaklować fojera 
we moju trza boło coby wysnorzić ba-
dziywie a łózgrzoć i uradować frele co we 
zegródkach a polach robióły. Nojwiynkszy 
łognie wszyjske Ślonzoki  poliły we Zielóne 
Świynta. Jako że we tradycyji boło tak, co 
na ziymicka wtyncos zeszoł Swiynty Duch  
ze łognistymi łozorami. To tak się miało tyż 
gorzeć jako te fojery we cołkiym regijonie. 
A i fojermóny mieli wdycki mocka roboty. 
Jesce potym we czyrwcu na świyntego 
Hónka ( Johana) łozgorzyli łognie, ale 
żodyn śnich nie możno boło mianować 
„grillowaniem” bo to niy je ślonsko ale 
hamerykansko tradycyjo. 

PYRSK PYJTER 
Acha a co to boły „mojiki” abo „moje” 

to kożdy przeca wiy.

Bydom warzyć żur

GODOMY PO ŚLONSKU

  Rodzice 5-miesięcznego Ty-
mona Palczarskiego, który walczy 
z siatkówczakiem oka, zebrali już 
ponad 782 628 złotych. To bardzo 
dużo, jednak wciąż za mało by sku-
tecznie walczyć z nowotworem. Ro-
dzicom w walce z chorobą pomaga fundacja Rycerze i Księżniczki, 
która organizuje zbiórki pieniężne na leczenie dzieci w nowojorskiej 
klinice Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Do akcji ratowania 
Tymonka włączyli się już m.in. zespół projektantów Lamborghini 
DESIGN TEAM oraz jednostka specjalna GROM. Wszystkim, któ-
rym nie jest obojętny los dziecka podajemy numer konta i adres 
fundacji zaangażowanej w pomoc dla niemowlaka

FUNDACJA RYCERZE I KSIĘŻNICZKI, UL. ZAGÓJSKA 2/4 /85
04-101 Warszawa PKO Bank Polski SA
90 1020 1042 0000 8902 0324 4142
tytuł przelewu: "DAROWIZNA DLA TYMONA"   (RJ)

LAMBORGHINI DLA TYMONKA

STOWIOMY MOJIKI

Przed nami kolejna zagadka w ra-
mach konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy 
osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
23 maja 2016 r., (od godz. 9.00 do 
9.15) pod numer telefonu 607 631 802  
i  udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zostało 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z miasta 
Siemianowice Śląskie. 

Oto zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” 
z dnia 21.04.2016 r.
1. Bednarczyk Wioletta  z Michałkowic
2. Maruszczyk Stefak  z Oś. Tuwim 
3. Zabawa Marian  z  Michałkowic
Zdjęcie przedstawiało przedszkole w par-
ku Górnik.

MARIAN JADWISZCZOK
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 W trakcie wielu rozmów, jakie odbywam z mieszkańcami 
w ramach przyjmowania stron, temat troski o rodzinę  jest 
jednym z najczęściej poruszanych.  Na co dzień każdy z nas 
boryka się z wieloma problemami, staje przed wyzwaniami 
dnia codziennego, ale gdzieś w tle przyświeca nam wszyst-
kim jeden cel – rodzina. Wierzę, że wielu z Państwa zgodzi 
się ze mną, że to właśnie rodzina stanowi motor naszych 
działań w życiu osobistym i zawodowym. To przez nią i dla 
niej staramy się być coraz lepsi każdego dnia. W mojej pracy, 
jako prezydenta miasta, mam dwie rodziny - tę którą zało-
żyłem szczęśliwie z moją żoną oraz tę, którą tworzę razem 
z mieszkańcami miasta. W obu przypadkach przyjąłem na 
siebie te same obowiązki, które różnią się tylko skalą. Dbając 
o (swoją) rodzinę siemianowiczan staram się, by każdy jej 
członek czuł się w naszym wspólnym domu bezpiecznie. 
Owocem tych starań jest utrzymywanie ponadnormatywnych 
patroli siemianowickiej policji. Kontynuacją działań popra-
wiających nasze bezpieczeństwo będzie wdrożenie nowego 
projektu rozbudowy miejskiego monitoringu, który niemal 
w pełni zostanie sfinansowany przez środki zewnętrzne. 

Dbałość o rodzinę to również spędzanie wspólnie wol-
nego czasu. Przez najbliższe kilka tygodni czeka nas moc 
wrażeń i atrakcji, skierowanych przede wszystkim do sie-
mianowickich rodzin: Piknik Rodzinny MMJ, Metropolitalne 

Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Industriada i wyczekiwane 
Dni Miasta. Zachęcam Państwa do częstych odwiedzin 
internetowych stron Urzędu Miasta oraz Siemianowickiego 
Centrum Kultury. W sezonie letnim jeszcze bardziej posze-
rzymy ofertę kulturalno-rozrywkową Amfiteatru w Parku 
Miejskim. Równolegle do organizowanych imprez, oddamy 
do użytku w najbliższym czasie nowe place zabaw, parkin-
gi, wyremontowane odcinki dróg oraz upiększymy nasze 
ulice zielenią i kwiatami.  Wszystko po to, by wszyscy nasi 
mieszkańcy czuli się tutaj coraz lepiej. 

Wielokrotnie pisałem i mówiłem publicznie o tym, że Se-
niorzy są bardzo ważną grupą społeczną naszego miasta, 
o którą będę dbał zawsze. Dowodem tego jest powołanie 
Społecznej Rady Seniorów oraz komisji eksperckiej, z którą 
będziemy wspólnie tworzyć politykę prosenioralną w mie-
ście. W podobny sposób chcę wsłuchiwać się w potrzeby 
młodzieży i inspirować ją do współpracy przy projektach 
miejskich. Pierwszą propozycją z mojej strony było powołanie 
do życia Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Cieszę się 
ogromnie, że dzieci i młodzież stanęły na wysokości zadania  
i oddały do weryfikacji 16 projektów. Kolejnym krokiem jest 
podjęcie decyzji o wybudowaniu profesjonalnego skate parku 
w Siemianowicach przeznaczając na ten cel 250 tys. złotych. 
Wiem, że młodzież na to liczy. Wnoszę ten projekt pod obrady 

Rady Miasta, by jak najszybciej nadać mu bieg. W czerwcu zaś 
czeka nas bezpośrednie spotkanie i burza mózgów z młodzieżą 
na jakie zapraszam za pośrednictwem szkół. Liczę, że uda 
nam się owocnie podyskutować, by Siemianowice Śląskie, 
będące gminą przyjazną rodzinie, były przyjazne zarówno tym 
starszym, jak i tym młodszym. O wnioskach z tego spotkania 
poinformuję Państwa w następnym numerze Głosu Miasta. 

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

PRZEDE WSZYSTKIM
RODZINA

Z RATUSZA

 Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił listy 
rekomendowanych do dofinansowania wniosków 
aplikacyjnych w ramach Działania 2.1. Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.  Wśród 54 szczęśli-
wych wygranych znalazł się projekt naszej Gminy 
pod nazwą „Bezpieczne Siemianowice. Poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Siemiano-
wice Śląskie”. Projekt będzie współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. To pierwsze dofinansowanie w ramach 
tzw. nowej perspektywy programowania unijnego.

Od lipca br. rozpocznie się realizacja projektu 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w mie-
ście. Dzięki otrzymanej dotacji miasto zostanie 
wyposażone w 7 dodatkowych kamer, aplikację 
internetową oraz mobilną, a miejskie centrum 
zarządzania kryzysowego otrzyma dodatkowy 
sprzęt do obsługi monitoringu wizyjnego. 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Siemianowic Śląskich poprzez wy-
korzystanie nowoczesnych technik informacyj-
no-komunikacyjnych (ITC) w postaci aplikacji 
e-interwencje oraz rozbudowanie monitoringu 
miejskiego. Aplikacja Bezpieczne Siemianowice 

będzie dostępna za pośrednictwem strony www 
oraz możliwa do zainstalowania na urządzenia 
mobilne (smartfony, tablety). Dodatkowo w gmi-
nie zostanie rozbudowany monitoring miejski, 
który będzie pełnił funkcję wspierającą aplikację. 
Kluczowy aspekt projektu stanowi innowacyjne 
powiązanie kamer wizyjnych z aplikacją interne-
tową. Dodatkowe siedem kamer zostanie zain-
stalowane w punktach największego natężenia 
ruchu w mieście. Będą to m.in. drogi wjazdowe 
i wyjazdowe z miasta oraz publiczne przestrze-
nie miejskie.

Najważniejszym usprawnieniem dotychczaso-
wego zgłaszania awarii i niebezpiecznych zdarzeń 
będzie skrócenie czasu połączenia oraz możli-
wość podglądu stopnia realizacji zgłoszenia. Każdy 
mieszkaniec będzie mógł zgłosić zdarzenie po 
uprzednim zalogowaniu w systemie. Skutkiem 
zgłoszenia będzie wygenerowanie e-potwierdzenia 
przyjęcia zdarzenia i rozwiązywanie problemu 
zgodnie z przyjętymi standardami bezpieczeństwa.
Realizacja projektu potrwa do końca marca 2018 
roku. Wartość pozyskanego dofinansowania wy-
nosi ponad 630 000 zł a jego całkowita wartość 
to 743 285,34 PLN.

MAGDALENA FARACIK-NOWAK

„BEZPIECZNE SIEMIANOWICE”
BEZPIECZEŃSTWO



Siemianowiccy miłośnicy jazdy rowerowej 
na pumptracku nie będą już musieli wyjeż-
dżać poza nasze miasto. Otóż na osiedlu 
Wróbla-Korfantego od zeszłego tygodnia 
działa jeden z pierwszych na Śląsku torów 
rowerowych tego typu.

 Zyskujące na popularności od kilku lat 
pumptracki to połączenie toru rowerowe-
go z placem zabaw. Zbudowane z szybkich 
zakrętów i muld pozwalają wyrabiać u jego 
użytkowników refleks, kondycję, zmysł rów-
nowagi, pewność siebie oraz obycie ze sprzę-
tem rowerowym. Co ciekawe poruszanie po 
torze może się odbywać bez pedałowania 
dzięki wykonywanym intuicyjnym i skoor-
dynowanym ruchom „góra-dół”. Korzystać 
z toru może każdy bez względu na wiek 

oraz stopień zaawansowania co sprawia, że 
pumptracki to świetne miejsce na spędzanie 
wspólnego czasu nawet dla całych rodzin. 

Wszystkich zainteresowanych tą formą 
aktywności ruchowej zapraszamy 4 czerw-
ca w godzinach od 12.00 do 16.00 na dzień 
instruktażowy, gdzie będzie się można do-
wiedzieć jak przyjemnie i bezpiecznie ko-
rzystać z toru. Pierwsze dwie godziny będą 
przeznaczone dla dzieci do 12 roku życia, 
a od 14.00 prowadzone będzie szkolenie dla 
młodzieży i dorosłych.

Wpisana do budżetu przez prezydenta 
miasta Rafała Piecha inwestycja kosztowała 
120 tys. zł a jej projektantem i wykonawcą była 
białostocka firma Velo Projekt, specjalizująca 
się w budowie tego typu obiektów. 

ADRIAN MERTA

 W najbliższych miesiącach 
odbędą się w Urzędzie Miasta 
trzy przetargi dotyczące sprze-
daży działek.

Dwa z nich będą dotyczyć 
terenów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowo-
-usługowe na ul. Wiejskiej o pow. 
547 m2 (cena wywoławcza – 110 
tys. zł netto) i ul. Domina o powierzchni 3,7 tys. m2 (cena 
wywoławcza – 530 tys. zł netto). Przetargi odbędą się kolejno 
8 i 22 czerwca br.

Z kolei działka zlokalizowana przy ul. Wyzwolenia to nierucho-
mość o pow. około 15 tys. m2 (cena wywoławcza – 700 tys. zł 
netto) położona na obszarze produkcyjno – technicznycznym, 
gdzie mogą powstać np. hurtownie czy zakłady produkcyjne. 
Termin przetargu został ustalony na 20 lipca br. 

Dokładne informacje dotyczące poszczególnych przetargów 
mogą Państwo uzyskać pod numerami tel. 32-760-53-69,  
32-760-53-58 lub na stronie internetowej www.bip.msiemiano-
wicesl.finn.pl (zakładka Urząd Miasta/przetargi nieruchomości)

JAKUB NOWAK
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GÓRA-DÓŁ  CZYLI SZALONA JAZDA
SPRAWY SPOŁECZNE

 Jak dużym zainteresowaniem cieszy się sprawa 
rewitalizacji pałacu Donnersmarcków można było 
się przekonać w miniony wtorek (17.05) w SCK Willi 
Fitznera na spotkaniu mieszkańców z przedstawicie-
lem firmy Saternus, będącej aktualnym właścicielem 
tego historycznego obiektu. Reprezentujący firmę 
Karol Lisowski przedstawił prezentację zdjęć z po-
stępów prac remontowych na obiekcie a następnie 
udzielał odpowiedzi na pytania mieszkańców. Doty-

czyły one głównie planów i harmonogramu rewitali-
zacji pałacu. Jak zapewnia Lisowski do końca roku ma 
zostać ukończona wymiana dachów we wszystkich 
skrzydłach budynku a następnie będą prowadzone 
prace związane z wymianą stolarki okiennej. Całość 
prac modernizacyjnych i oddanie obiektu do użytku 
ma nastąpić w przeciągu najbliższych kilku lat. Wśród 
mieszkańców duży niepokój wzbudził fakt, że w jed-
nym ze skrzydeł zabytku zostało wyburzone całe 

piętro. Właściciel pałacu studził te emocje i zapewnił, 
że ze względu na bardzo zły stan techniczny tej czę-
ści pałacu i groźbę katastrofy budowlanej powzięto 
decyzję o wyburzeniu i rekonstrukcji całego piętra. 
„Nam, podobnie jak Państwu, niezmiernie zależy na 
przywróceniu świetności temu obiektowi i dołożymy 
wszelkich starań, aby to zrealizować” – podsumował 
wystąpienie Lisowski. Spotkanie to było kolejnym 
zorganizowanym przez siemianowickie koło Ruchu 
Autonomii Śląska we współpracy z Urzędem Miasta 
i Siemianowickim Centrum Kultury.

ADRIAN MERTA

SPRZEDAJEMY DZIAŁKI

Zwracamy się z apelem do wszystkich użytkowników pumptracku by przez okres do 4 czerwca 
nie deptać trawy wokół toru, by miała ona szansę się ukorzenić, a sam tor prezentował się wspa-
niale przez cały rok.
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  IX Metropolitalne Święto Rodziny 
to impreza, której idea zrodziła się pod-
czas śląskiej pielgrzymki samorządow-
ców i parlamentarzystów z Metropolitą 
Górnośląskim Arcybiskupem Damianem 
Zimoniem do Rzymu w 2007 roku, w 750.
rocznicę śmierci św. Jacka, patrona Śląska. 

Tegoroczne hasło Święta to:   
RODZINA – wspólnotą miłosierdzia.

  29 maja (niedziela) 2016 roku w godzi-
nach 16.00 – 20.00 zapraszamy do wspól-
nego świętowania podczas  IV Śląskiego 
Rodzinnego Muzykowania, które odbędzie 
się przy Parku Tradycji w Michałkowicach. 
Impreza ta  wpisuje się w program obcho-
dów Święta Rodziny, które odbywa się na 
terenie całej Metropolii Śląskiej pod Ho-
norowym Patronatem Arcybiskupa Metro-
polity Katowickiego Wiktora Skworca oraz 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 

Rafała Piecha. Jest ona promocją wartości, 
jakie niesie ze sobą Rodzina oraz naszych 
śląskich tradycji wspólnego rodzinnego 
świętowania. Zapraszamy całe rodziny, 
szczególnie wiele atrakcji przygotowali-

śmy dla naszych milusińskich, ale rodzice 
i dziadkowie również nie będą się nudzić. 
Oczywiście tradycyjnie będzie poczęstunek 
śląskim żurem i kołoczem.Zapraszamy!!!

DANUTA SOBCZYK

IX METROPOLITALNE ŚWIĘTO RODZINY

O PAŁACU W FITZNERZE
Prezydent Miasta Siemia-
nowice Śląskie ogłasza, 
w terminie 30 maja - 13 
czerwca 2016 r. konsulta-
cje społeczne Lokalnego 
Programu Rewitalizacji na 
lata 2016-2022.
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GŁOS MIASTA: Kobieta szefową strażni-
ków miejskich?
ANGELIKA WOJCIECHOWSKA: To bardzo dobre 
rozwiązanie. Odbieram pozytywne nastawienie 
od kolegów. Ponadto, gdy zachodzi potrzeba, 
również jestem "w terenie". Muszę przyznać, 
że kobieta w mundurze potrafi skutecznie 
ostudzić emocje, nawet w najbardziej gorących 
sytuacjach. 
GM. - Minął miesiąc odkąd otrzymała pani 
nominację na stanowisko pełniącej obowiązki 
komendanta. Co się zmieniło?
A.W. - Oj, dużo jest zmian i to tych pozytywnych. 
Postawiliśmy na rozwój działających już ekopatroli. 
W tym tygodniu rozpoczęliśmy akcję informacyjną 
wśród mieszkańców. Każdy może do nas zadzwonić 
i poinformować o tworzącym się dzikim wysypisku 
czy przypadku palenia śmieci w piecach. Nasza 
reakcja będzie natychmiastowa. 
GM - Na czym polega praca "Ekopatrolu"?
A.W. Chcemy nazwać nasze miasto - czy-
stym miastem, dlatego mamy ścisły nadzór 
nad zbiornikami wodnymi, pilnujemy by nie 
powstawały dzikie wysypiska. Do tych zadań 
zostało oddelegowanych dwóch strażników, 
którzy niebawem przejdą dodatkowe wymagane 
szkolenia. Mówiąc o ekopatrolu, chcę podkre-
ślić nasze zaangażowanie w temacie ochrony 
zwierząt. Od miesiąca posiadamy urządzenie 
pozwalające odnaleźć właściciela zaczipo-
wanego psa. Ponadto chcemy odciążyć urząd 
miasta od kosztów związanych z odwoże-
niem zwierząt do schroniska. Współpracujemy 
z prezesami ogródków działkowych, zarządem 
polskiego koła wędkarskiego w Siemianowicach 

Śląskich. Montujemy fotopułapki w miejscach, 
gdzie mieszkańcy zgłaszają nam powstawanie 
dzikich wysypisk śmieci. I muszę powiedzieć, 
że te urządzenia się sprawdzają. 
GM - Oprócz ekologii, z czym jeszcze możemy 
kojarzyć siemianowicką Straż Miejską?
A.W. - Z tym, o czym się głośno nie mówi. Każdy 
kierowca, który ma zimą problem z rozruchem 
swojego samochodu, może do nas zadzwonić, 
wtedy przyjeżdża patrol, podpina kable i pomaga 
uruchomić „zamarznięty" samochód.  Ponadto 
jesteśmy bardziej widoczni. Od 1 stycznia nie 
obsługujemy kamer rejestrujących przejazd na 
czerwonym świetle. Tym samym wszyscy mun-
durowi pracownicy SM zostali oddelegowani do 
pracy na ulicy. Stawiamy na prewencję. To, że na 
nasz widok ktoś z „piwkiem" nagle zniknie - już 
jest sukcesem. Chcemy, by mieszkańcy ceniący 
ład, spokój i porządek - czuli się swobodnie 
i bezpiecznie. 
GM. - Mieszkańcy to widzą?

A.W. - Ależ oczywiście. Otrzymuję telefony 
z podziękowaniami. W ubiegłym tygodniu 
dzwoniła pani, która zwróciła uwagę na pa-
trol dzielnicowych, którzy pomogli opiekunce 
niepełnosprawnej osoby na wózku. Kobieta nie 
miała siły by wjechać pod górkę. Bardzo nam 
za to dziękowała.
GM - ...ale to przecież jest naturalne
A.W. - Owszem, ale proszę zwrócić uwagę jak 
mało wokół nas tego typu odruchów, że zwraca 
się na nie uwagę.
GM - Kolejne nowości to?
A.W. - Niebawem pojawią się wspólne patrole 
strażników z policjantami. Ukierunkowane będą 
ogólnie pod kątem wykroczeń. Np. w kontekście 
targowiska, my będziemy pilnować ładu, porząd-
ku czy legalnego handlu, natomiast policjanci 
skutecznie utrudnią życie np. kieszonkowcom. 
Chcemy również zdjąć z siebie odium „tych" 
co stoją w bramie i czekają na źle zaparkowany 
samochód. Nie twierdzę, że przestaniemy się tym 

zajmować. Nadal bowiem 60-70 proc. zgłoszeń 
dotyczy zastawionych bram, wjazdów, chodników 
czy trawników.  Będziemy też kontynuować akcje 
edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na drodze 
wśród przedszkolaków. Koleżanka, która przejęła 
temat „autochodzików", ma już do końca roku 
zarezerwowane terminy na spotkania z dzie-
ciakami. Wiemy, że rodzice bardzo sobie chwalą 
naszą współpracę. Ponadto prowadzimy spotkania 
profilaktyczne w szkołach podstawowych, gim-
nazjalnych oraz ponadgimnazjalnych - dotyczące 
przeciwdziałania alkoholizmowi, palenia tytoniu, 
unikania zachowań ryzykownych - również zacho-
wań przy spotkaniu z agresywnym zwierzęciem. 
Wykorzystujemy do tego filmy multimedialne 
oraz prowadzimy mini warsztaty. Rozpoczęliśmy 
współpracę ze świetlicami środowiskowymi w na-
szym mieście. Ściśle współdziałamy z Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej. Rozpoczynamy działania 
o charakterze cyklicznym i okazjonalnym takie jak 
np.: „Bezpieczne Siemianowice" czy z samoobrony 
- "Bezpieczna kobieta"
GM - Dziękuję za rozmowę.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Angelika Wojciechowska - w siemianowckiej 
Straży Miejskiej pracuje od 11 lat. Karierę rozpo-
czynała od szeregowego strażnika. Następnie 
pełniła funkcję dzielnicowego, dyżurnego aż 
w końcu została p.o. komendanta. Od zawsze 
związana ze służbami "mundurowymi". Jej karie-
rę w straży miejskiej poprzedziła praca w agencji 
ochrony, w której nabierała doświadczenia bio-
rąc udział w interwencjach oraz zabezpieczając 
imprezy masowe.

CHCEMY NAZWAĆ NASZE MIASTO 
- CZYSTYM MIASTEM
ROZMOWA Z ANGELIKĄ WOJCIECHOWSKĄ,P.O. KOMENDANTA SIEMIANOWICKIEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

DYŻURY RADNYCH
DYŻURY RADNYCH OKRĘG I - CENTRUM 
HENRYK PESEL 
Lokal SLD ul. Topolowa 1, II śr. miesiąca godz. 17-18 
Urząd Miasta pokój nr 13, I śr. miesiąca godz. 13-14 
MARIAN JADWISZCZOK 
Willa Fitznera ul. 27 - go stycznia 3, II wt. miesiąca godz. 17-18 
MARCIN JANOTA
Urząd Miasta pokój nr 13, ostatni czw. miesiąca godz. 11-12 
JAN NYCZ 
Urząd Miasta pokój nr 13, ostatni czw. miesiąca godz. 12-13 

DYŻURY RADNYCH OKRĘG II - TUWIM
GRZEGORZ MÓL  
MOPS ul. Szkolna 17. I pon. miesiąca godz. 19 
Gimnazjum Nr 3 ul. Korfantego 18, II pon. miesiąca godz.19 
SCK Jarzębina ul. Wierzbowa 2. III pon. miesiąca godz.19

JÓZEF KOGUT  
ŚSPOP ul. Kapicy 15, każdy pt. godz. 8–19 
TOMASZ DZIERWA  
SCK Jarzębina ul. Wierzbowa 2, III wt. miesiąca godz.18
BARBARA PATYK-PŁUCIENNIK  
SP 3, ul. Szkolna 15, ostatni pon. miesiąca godz. 16-17.

DYŻURY RADNYCH OKRĘG III - BYTKÓW
MAŁGORZATA BORECKA 
DK Chemik Niepodległości 51, I czw. miesiąca godz. 16-17 
MAŁGORZATA GOŚCINIAK, JERZY BECKER, KATARZYNA CICHOS
DK Chemik Niepodległości 51, I czw. miesiąca godz.  17-19 
MAREK OMELAN
Urząd Miasta - pokój nr 13, I pon. miesiąca godz. 16:15-17 
JERZY KURZAWA 
Urząd Miasta pokój nr 13 - 25 IV, 16 V, 20 VI br. godz. 12-13

DYŻURY RADNYCH OKRĘG IV 
- MICHAŁKOWICE, BAŃGÓW, PRZEŁAJKA 
2 VI LESZEK WINKOWSKI, WOJCIECH OKOŃ
SP 4 ul. M. Dąbrowskiej 10, I czw. miesiąca godz. 16-17 

8 VI GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY
SCK „Zameczek” ul. Oświęcimska,  II śr. miesiąca godz. 17-18 

15 VI ADAM CEBULA
Zespół Szkół ul. Szymanowskiego 11, III  śr. miesiąca 17.00-18.00 

GRZEGORZ JURKIEWICZ
Urząd Miasta, pokój nr 13, I czw. miesiąca godz. 12-13:30

JAN WIECZOREK
Urząd Miasta, pokój nr 13, I pon. miesiąca godz. 16-17
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NIE WSPÓŁCZUJ  POMÓŻ
30 maja obchodzimy w Polsce Dzień Ro-
dzicielstwa Zastępczego. W tym czasie 
w szczególny sposób zatrzymujemy się 
przy dzieciach, które utraciły swoich ro-
dziców oraz osobach, które zdecydowały 
się je  wesprzeć. Oto ich głos.

 Pierwszym dzieckiem, które pojawiło się 
w naszym domu był trzyletni chłopiec Daniel, 
miał być trzy miesiące, ostatecznie był prawie 
trzy lata. Nie wiedziałam jak się mam zacho-
wać w kontaktach z mamą i tatą dzieciaka.  
Ogólnie rzecz biorąc nie byłam zachwycona 
ze spotkań z nimi, gdy mama dzwoniła do nie-
go, a on leciał na złamanie karku i tak bardzo 
cieszył się, że ona dzwoni.  Wtedy myślałam: 
ona go skrzywdziła, przez nią jest u nas czyli 
u obcych ludzi, a on tak się cieszy. Zasta-
nawiałam się o co chodzi. Po trzech latach 
Daniel wrócił do domu i to ja dzwoniłam żeby 
go usłyszeć, spotkać się. Tak naprawdę wtedy 
dopiero zrozumiałam, że ona go urodziła i trzy 
lata jakoś dbała o niego, była dla niego bardzo 
ważna, tak i ja opiekując się nim kolejne trzy 
lata też stałam się dla niego ważna. Nauczyłam 
się wtedy, że nie można lekceważyć rodziców 
biologicznych. Dla dzieci ważne jest abyśmy 
zaakceptowali również ich rodziny, wtedy nie 
będą musiały wybierać między biologicznymi 
rodzicami a rodziną zastępczą. Tylko dobra 
współpraca z rodzicami naszych dzieci przy-
niesie pozytywne efekty i pozwoli dzieciom 
na prawidłowy rozwój w trudnym dla nich 
okresie, bo przebywanie w obcym środowisku 
jest trudne dla wszystkich.

Co to są więzi biologiczne najbardziej pokazał 
mi kolejny chłopak. Darek miał 18 miesięcy jak 
trafił do nas, mamę widział jeszcze tylko kilka 
razy, gdy po trzech miesiącach po prostu znik-
nęła z jego życia. Kontakty z ojcem miał w miarę 
regularnie, ciągle jednak dopytywał o mamę. 
Opowiadał różne rzeczy na jej temat, takie 
które usłyszał od babci czasem fajne, czasem 
nie. Między innymi,  że wyjechała do Ameryki. 
Z każdym rokiem coraz bardziej fantazjował 
na jej temat, często pytał czy to z jego winy 
mama wyjechała? Prosił, abym napisała list 
do mamy, dyktował mi co mam pisać, zapraszał 
ją do nas. Pisałam, adresowałam do Ameryki, 
mimo iż wiedziałam, że w Ameryce jej nie ma.  
Prawda o mamie okazała się dosyć trudna, ale 
spotęgowała chęć jej znalezienia, potrzebę 
wyjaśnienia informacji. Darek niemal codziennie 
pytał, czy możemy mu pomóc znaleźć mamę. 
Myślę, że robiliśmy wszystko co było w naszej 
mocy.  Podczas wizyty pracownika socjalnego 
w  naszym domu, Darek od razu pytał: czy pani 
przyszła w sprawie mojej mamy? Ma pani jakieś 
informacje gdzie ona jest? W tym momencie 

uzmysłowiłam sobie, że to nie fanaberia, ale 
silna tęsknota i potrzeba znalezienia mamy. 

 Kiedy Darek przystępował do I Komunii 
Świętej, zapytany o prezent powiedział, że 
najbardziej marzy o tym, aby jego mama się 
znalazła, że modli się o to codziennie. Całą 
mszę rozglądał się po kościele jakby jej wypa-
trywał, niestety nie pojawiła się. On rozczaro-
wany, a my coraz bardziej poważnie myślimy 
o detektywie. I nagle piątek w czerwcu, tydzień 
przed zakończeniem roku szkolnego, dzwoni 
telefon, odbieram i zamurowało mnie, to była 
mama. Mam zamęt w głowie od razu pytam 
gdzie jest, że jadę po nią, bo jak pozwolę jej 
odejść to Darek mi tego nie wybaczy, mama 
bardzo wzruszona, przejęta i przerażona 
nie spodziewała się, że ja się ucieszę jak ją 
usłyszę, odpowiedziała, że zadzwoni w po-
niedziałek i się umówi na spotkanie. Bałam się, 
że to iluzja.  Radość była ogromna ale i niepokój 
straszny. Przekazałam Darkowi informację, 
widok był piękny jak on się cieszył, jak skakał 
z radości. Nigdy nie sądziłam, że ktoś kto tak 
naprawdę mamę zna tylko z opowiadania i ze 
zdjęcia, bo przecież miał dwadzieścia mie-
sięcy jak się z nią widział ostatni raz, potrafi 
się aż tak szczerze cieszyć. Potem przyszła 
pierwsza refleksja i obawa przed spotkaniem: 
mamo, a czy ja rozpoznam mamę? Czy ona 
mnie pozna? Jak to będzie? A o czym ja będę 
z nią rozmawiał? Tyle lat minęło, 7,5 roku to 
kawał czasu. Boję się! Nadszedł piątek, wie-
le się działo. Do południa zakończenie roku 
szkolnego, ja się zwolniłam z pracy, aby razem 
z Darkiem czekać na przyjście mamy. Darek po 
raz pierwszy zapytał mnie błagając: czy mogę 
dzisiaj, tylko dzisiaj mówić do ciebie ciociu? 

Kiedy mama weszła do domu, serca nam tak 
mocno biły, że dzwon Zygmunta wydaje się 
bić cichutko, to było niesamowite. 

Darek przytulił się do mamy, jakby dopie-
ro wczoraj się z nią rozstał. Rozmawialiśmy 
o wszystkim. W trakcie rozmowy Darek po-
wiedział:  Wybaczam ci mamo. Po zakończonej 
wizycie Darek  stwierdził: Bóg istnieje naprawdę, 
tak się modliłem, żeby się mama znalazła i  Bóg 
mnie wysłuchał.  

 Po dłuższym czasie odważyłam się zapy-
tać mamę o czas przeszły, zadałam pytanie 
które nurtowało mnie i pewnie nurtuje wiele 
rodzin zastępczych: czy przez te lata nie-
obecności w życiu Darka,  myślałaś o nim, 
czy tęskniłaś? 

–  Każdego dnia o nim myślałam,  całowałam 
zdjęcie, które miałam przy sobie - odpowie-
działa. - To dlaczego się nie kontaktowałaś? 

- Wstydziłam się, strach mnie paraliżował, 
nie wiedziałam czego się mogę spodziewać.

Pomimo tego, że Darek i jego mama nie za-
mieszkali razem, łączy ich silna więź, która jest 
nierozerwalna, mimo upływu lat, potrzebują 
siebie nawzajem. Zobaczymy co przyniesie nam 
przyszłość, nadal będziemy robić wszystko, 
aby Darek był szczęśliwy.

Zainteresowani rodzicielstwem zastępczym 
mogą uzyskać bliższe informacje w Stowarzy-
szeniu "Nowy Dom", Siemianowice Śląskie,  
ul. Jaworowa 2, tel. (32) 750 44 90.

MAMA ZASTĘPCZA
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Tegoroczny Dzień Dziecka zapowiada się 
szczególnie okazale. Przede wszystkim  
1 czerwca ulicami miasta przejdzie barwny 
i – nie mamy co do tego wątpliwości – we-
soły korowód przebierańców. Zaproszone do 
niego dzieci z siemianowickich szkół mogą 
popuścić wodze fantazji i przeobrazić się 
w najbardziej szalone postaci. Korowód 
wyruszy o godz. 11.00 z Rynku Miejskie-
go i ulicami Świerczewskiego, 1 Maja oraz 
Chopina uda się na Rzęsę. Tam czekać już 
będą na naszych milusińskich rozmaite 
atrakcje. Przede wszystkim tak lubiane 
przez nich dmuchańce. Nie zabraknie tam 
też sympatycznych animatorów, w których 
głowach będą się kłębiły najdziwniejsze 
i najweselsze pomysły zabaw i gier.

  To zgromadzenie siemianowiczan mogą 
wykorzystać szkoły do zaprezentowania się, 
by wybierający dla swoich dzieci dalszą drogę 
edukacji rodzice mieli lepszą orientację co do 
oferty oraz atmosfery danej placówki oświa-
towej.
Kolejne atrakcje przygotowane są dla naj-
młodszych siemianowiczan 4 czerwca. Sto-
warzyszenie Mieszkańców Siemianowic  przez 
cały dzień będzie ich bawiło na terenie KS 
Siemion. Od godz. 9.00 do 15.00 odbędą się 
dwa turnieje dla dzieci: piłki nożnej oraz hokeja 
na trawie, po czym o godz. 16.00 zmierzą 

się na murawie drużyny rodziców  z ekipą 
SMS, a o godz. 18.00 – rozegrany zostanie 
mecz w hokeju na trawie pierwszoligowych 
drużyn: Siemianowiczanki i AZS Politechniki 
Poznańskiej. Przez cały czas do dyspozycji 
dzieci będą dmuchańce oraz darmowa wata 
cukrowa, popcorn i fotobudka.
Tego samego dnia MDK im. dr H. Jordana 
organizuje piknik „Zapraszamy do ogrodu”. 

W godz. 10.00-15.00 odbędą się tutaj zawody 
sportowe oraz turniej piłki nożnej dla dzieci. 
Towarzyszyć im będą prezentacje zespołów 
artystycznych – tanecznych i wokalnych, 
a także wystawa plastyczna. A poza tym ma-
lowidła oglądać będzie można też na …swoich 
buziach, bo zadbają o to panie z farbkami 
czekające na dzieci.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

KOROWÓD PRZEBIERAŃCÓW 
PLENEROWE ZABAWY

SPOŁECZEŃSTWO

  Uzupełnieniem imprez zorganizowanych 
w mieście z okazji Dnia Dziecka, będzie pro-
pozycja, którą przygotowuje Straż Miejska 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców 
Siemianowic. Otóż 6 czerwca na tereny Mło-
dzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana 
zaproszono dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
6 oraz z siemianowickich świetlic środowisko-
wych. Tam czekać będzie na nie wiele atrakcji 
przygotowanych przez siemianowickich straż-
ników,strażaków i policjantów, przez zaprzyjaź-
nioną Straż Miejską z Katowic, która przybędzie 
z psem oraz przez Ośrodek Szkolenia Kierow-
ców „Krzysztof”. Zabawy będą nie tylko miłe, 
ale i pożyteczne. Oprócz tego więc, że dzieci 
będą mogły odbyć przejażdżkę na skuterze, albo 
maluszki – przebywać trasy kolorowymi auto-
chodzikami , oprócz wielu pokazów i ciekawych 
konkursów, oprócz zabawy na dmuchańcu, 
będą także poznawały zasady bezpiecznego 
zachowania się na drodze. Wszystko po to, 
aby rosły nam zdrowe i wesołe. Dopełnieniem 
miłych chwil będą kolorowe baloniki i upominki. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

DZIEŃ DZIECKA 
Z... MUNDUREM
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  Wraz z końcem kwietnia minął termin składania pro-
jektów do tegorocznej, czwartej już, edycji Budżetu Oby-
watelskiego w Siemianowicach Śląskich. Po konsultacjach 
z mieszkańcami budżet został podzielony na 3 kategorie: 
lokalne, ogólnomiejskie i Młodzieżowy Budżet Obywatel-
ski. Kolejno w ramach projektów lokalnych złożono aż 43 

pomysły, projektów ogólnomiejskich jest 12, a dzieci i mło-
dzież dołożyły kolejne 16 w swojej kategorii wiekowej. Teraz 
wszystkie one będą analizowane przez urzędników do 14 
lipca. Po tym terminie poznamy wykaz wszystkich inwe-
stycji, które zostaną poddane pod wrześniowe głosowanie. 

Zapytaliśmy urzędników czy mogą zdradzić nam już in-
formacje na temat pomysłów mieszkańców oraz dlaczego 
potrzebują aż 2,5 miesiąca na weryfikację wniosków.

- Po pierwsze widać, że tak jak my, również mieszkańcy 
uczą się budżetu partycypacyjnego. Złożone formularze były 
przygotowane rzetelniej i dokładniej niż rok temu. Sądzę, 
że miały na to wpływ nasze działania, jak konsultacje na 
etapie przygotowania tegorocznej procedury, czy spotkania 
w poszczególnych dzielnicach na których omawialiśmy, jak 
przygotowywać zgłaszane przez mieszkańców projekty. 

Byliśmy również zapraszani przez aktywistów na spotkania 
dotyczące konkretnych idei. To wszystko zaowocowało aż 
71 wnioskami. Co się zaś tyczy samym pomysłów to widać, 
że w dalszym ciągu dominują inwestycje drogowe, jak par-
kingi czy chodniki. W odróżnieniu od lat poprzednich jest 
znacznie więcej projektów dotyczących terenów zielonych 
i po raz kolejny mamy pomysły dotyczące psich wybiegów. 
Daliśmy sobie ponad 2 miesiące czasu na weryfikację, ponie-
waż chcemy, aby jak najwięcej zgłoszonych inwestycji było 
dopuszczonych pod głosowanie, a to wymaga konsultacji 
z wnioskodawcami oraz ewentualnych korekt. Z drugiej strony 
ustaliliśmy termin głosowania na wrzesień, aby młodzież po 
powrocie z wakacji miała czas na promocję swoich pomysłów 
– komentuje Barbara Wicik z Biura Rzecznika Prasowego.

JAKUB NOWAK

71 ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
GOSPODARKA
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BUDŻET OBYWATELSKI

Dziecięce projekty do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego niejednokrotnie uzupełniane były pięknymi  makietami lub rysunkami. Tworzone rękami 
naszych najmłodszych wizje miasta, ujawniają potencjał wyobraźni, jakim dysponują mali siemianowiczanie oraz zapał, z jakim wystartowali po szansę 
kształtowania swojego otoczenia. Wśród projektów młodych i aktywnych mieszkańców naszego miasta znalazły się m.in.:

KOLOROWE, DZIECIĘCE  PROJEKTY

MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW NA TERENIE ZESPOŁU
SZKÓŁ SPORTOWYCH "GĄBKOLANDIA"
- AUTOR PROJEKTU: ZUZANNA MACIOR

ŚCIEŻKA SPRAWNOŚCIOWO-REKREACYJNA 
- AUTOR PROJEKTU: ALICJA KAPS

SALA KOMPUTEROWA NASZYCH MARZEŃ 
- AUTOR PROJEKTU: NATALIA BYĆ

PARK LINOWY 
- AUTOR PROJEKTU: FRANCISZEK LEW-WOSTAL
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NASZYM ZDANIEM

JULIA KUCZKOWSKA
 ... były też pomysły zrobienia ławek i postawienia pomnika patrona 

szkoły - Tadeusza Kościuszki, ale baliśmy się, że podczas gry piłka od-
bijałaby się od niego. To nie byłoby fajne. Projekt, który wybraliśmy czyli 
Gry Chodnikowe - ja rysowałam. Pokazaliśmy go później prezydentowi, 
ucieszyliśmy się, gdy prezydent powiedział, że mamy fajne pomysły.

 To po prostu przerosło najśmielsze 
wyobrażenia – inicjatywa Młodzieżowe-
go Budżetu Obywatelskiego ujawniła takie 
pokłady kreatywności najmłodszych poko-
leń siemianowiczan, o których nawet nie 
śniło się nie tylko urzędnikom, zwyczajowo 
nie podejrzewanym o nadmiar wyobraźni 
:), lecz także nauczycielom. Ale po kolei. 
Pomysł uruchomienia młodzieżowej wersji 
Budżetu Obywatelskiego zrodził się w mi-
nionym roku, niejako na bazie doświadczeń 
zebranych podczas prac nad ówczesnym 
budżetem partycypacyjnym. Zaobserwowano 
aktywność szkół, jednak w BO nie chodzi 
o stymulowanie do udziału w kształtowa-
niu otoczenia instytucji, lecz mieszkańców. 
A skoro tak, to uznano, że trzeba umożli-
wić udział także tym mieszkańcom, którzy 
chodzą do szkół, czyli dzieciom i młodzieży.
„Budżet Obywatelski  unaocznia mieszkańcom, 
że miasto nie jest bytem administracyjnym, 
ale przestrzenią, którą tworzy każdy z nas. 
Takiego postrzegania miasta warto uczyć od 
najmłodszych lat.”–uzupełnia genezę siemia-
nowickiego projektu Piotr Kochanek, zastępca 
przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2017.
Prezydent Rafał Piech, który niejednokrot-
nie deklarował wsłuchiwanie się w potrzeby 
społeczne, natychmiast poparł koncepcję, 
stwarzającą kolejną możliwość przekuwania 

społecznych potrzeb i sugestii w rzeczy-
wistość.
„Udział dzieci i młodzieży w Budżecie Obywa-
telskim, to dodatkowo znakomita okazja do 
wychowywania świadomych obywateli – do-
daje Jakub Nowak, członek Zespołu. - Nie tylko 
uczą się aktywności, przekonują o jej potrzebie 
i skuteczności, ale także mogą poczuć jak wiele 
energii i zapału potrzeba, aby realizować swoje 
wizje, aby przygotować wniosek”. 
I oto Siemianowice Śląskie, jako pierwsze w wo-
jewództwie i jedno z zaledwie kilku w Polsce  
miast, realizują Młodzieżowy Budżet Oby-
watelski. Został on przyjęty przez młodych 
siemianowiczan z dużym zainteresowaniem. Na 

zaproszenie szkół, urzędnicy odwiedzali je, aby 
przybliżyć jego ideę, zasady, wymogi. Po tych 
prelekcjach, odbywały się jeszcze konsultacje, 
które miały odpowiedzieć na już bardziej szcze-
gółowe pytania. Dociekliwość oddawała wagę, 
jaką przywiązywały do swoich projektów nasze 
latorośle. Młodzież jednej ze szkół odwiedziła 
nawet Wydział Geodezji, aby zobaczyć tereny, 
które znalazły się w kręgu jej zainteresowania 
w związku z przygotowywanym wnioskiem.
„Kiedy nauczycielka powiedziała uczniom 
o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim, że 
można zaprojektować jakiś fragment prze-
strzeni, że można np. chcieć, aby pojawiły się 
tam ławeczki, plac zabaw, czy siłownia - w sali 

po prostu zawrzało - opowiada Sylwia Grytz, 
zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.
- A potem dzieci z kółka redagującego szkolną 
gazetkę zbierały wśród koleżanek i kolegów 
pomysły i rozpisały konkurs, by ostatecznie 
wyłonić jeden projekt. W zaciętym boju – dzie-
ci bardzo walczyły o przeforsowanie swoich 
pomysłów - zwyciężyła aktywna strefa gier. 
Muszę powiedzieć, że my- nauczyciele, byliśmy 
bardzo zaskoczeni emocjami, jakie wywołał 
Młodzieżowy Budżet Obywatelski i powagą, 
z jaką nasze dzieci potraktowały możliwość 
decydowania. 
Ostatecznie do MBO wpłynęło z całego miasta 
16 projektów. Już same ich nazwy odzwier-
ciedlają dziecięcą, nieskrępowaną fantazję, 
np. „Radosny ogród bez barier”, czy „Mój wy-
marzony plac zabaw na terenie Zespołu Szkół 
Sportowych”, albo „Aktywna młodzież-nie 
nudzimy się na przerwach”. A same projekty! 
Po prostu nie można od nich oderwać oczu. 
Urzekają dziecięcą wyobraźnią i pracowitością, 
z jaką małe rączki podjęły trud kształtowania 
siemianowickich przestrzeni. Oglądanie ich 
mówi bardzo wiele, przede wszystkim zaś to, 
że idea Młodzieżowego Budżetu Miasta, sta-
nowiąc znakomitą lekcję wychowania obywa-
telskiego, odkryła wielki potencjał w naszym 
najmłodszym pokoleniu, z którego możemy 
być dumni.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI 
UJAWNIŁ POTENCJAŁ NASZYCH DZIECI

MARCIN KRÓL
 O Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim dowiedziałem się 

od Pani Grażyny Bartel, która na jednej z akademii szkolnych 
opowiedziała nam o tym co - jako dzieci - możemy zrobić. Za-
częliśmy się konsultować, chcieliśmy by powstało coś, z czego 
mogliby korzystać wszyscy...

KLAUDIA BRAWAŃSKA
 ... otrzymaliśmy bardzo dużą pomoc ze strony pani Sylwii 

Grytz (wicedyrektor), szczególnie w kwestiach formalnych.  
Sami nie poradzilibyśmy sobie z kosztami, kosztorysami, pla-
nami terenu itp. My pracowaliśmy przy wizualizacji. Myśleliśmy 
jeszcze o miasteczku rowerowym, ale już jedno jest w pobliżu...

MATEUSZ RZEPECKI
 ... i dlatego, ze wszystkich pomysłów, które mieliśmy i które 

konsultowaliśmy z rodzicami - wybraliśmy gry chodnikowe. 
Wszyscy poparli ten projekt. I chociaż za oknem korciła fajna 
pogoda i chciałem iść z kolegami pograć w piłkę - pomyślałem, 
że warto skończyć coś, co już zaczęliśmy...  
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O MŁODZIEŻOWYM 
BUDŻECIE OBYWATELSKIM
Z UCZNIAMI KLASY VI SP NR 3 

ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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  -Prowadzi pani grupę wsparcia dla osób 
doznających przemocy – proszę powiedzieć, 
jakie rozmiary w Pani ocenie ma ten problem 
w Siemianowicach Śląskich?

-Rzeczywiście w bieżącym roku przejęłam 
prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświad-
czających, bądź zagrożonych przemocą w ro-
dzinie. Trudno oszacować skalę tego problemu 
w Siemianowicach Śląskich. Znaczna część 
klientów zgłaszających się po pomoc do mnie, 
jako do psychologa w ośrodku, to właśnie osoby 
z nim się zmagające. Mam jednak świadomość, 
że rozmiary problemu są znacznie większe. 
- Jak słyszałam zmieniła pani dotychczasową 
formułę tych spotkań – czym podyktowana 
jest ta zmiana, co spodziewa się pani dzięki 
temu osiągnąć?

- Faktycznie, na podstawie własnego 
doświadczenia w pracy z osobami, wobec 
których stosowano przemoc oraz prakty-
ki koleżanek, a także korzystając z wiedzy 
psychologicznej postanowiłam przefor-
mułować sposób prowadzenia grupy na 
bardziej aktywny, jak do tej pory. Wspar-
cie połączyłam z psychoedukacją i pracą 
warsztatową w podgrupach lub parach. 
Chciałabym bowiem trafić do jak najwięk-

szej grupy osób poprzez wprowadze-
nie różnych form pracy z grupą, nie tylko 
wsparcia. Oczywiście nadrzędnym celem 
takich zmian jest efektywna i wielopłaszczy-
znowa pomoc osobom, które doświadcza-
ją przemocy, a także zabezpieczenie osób 
znajdujących się w grupie ryzyka przed wej-
ściem w związek z osobą stosująca przemoc. 
-Te spotkania są także inne, bo poszerzony 
został ich zakres o temat rozwoju osobistego…

-Obserwując osoby zgłaszające się na spo-
tkania indywidualne przede wszystkim stwier-
dzam u nich  trudność w mówieniu o sobie, 
o własnych potrzebach oraz przeżyciach. Grupa 
wsparcia umożliwia poczuć bliskość z innymi 
osobami, które znalazły się w podobnej sytuacji 
życiowej, co daje niesamowitą siłę napędową 
do zmiany. Jednakże sama rozmowa i dzielenie 
się trudnościami nie zawsze przynosi tak duże 
efekty, jak praca ukierunkowana dodatkowo na 
rozwój osobisty pojęty, m. in. jako pracę nad ro-
zumieniem i nazywaniem własnych emocji, ale 
także radzeniem sobie z nimi. Kieruję szczegól-
nie dużą uwagę w stronę nauki radzenia sobie 
ze złością i rozwijania umiejętności radzenia 
sobie ze stresem i napięciami. U osób doświad-
czających przemocy bądź nią zagrożonych 

niezwykle ważne jest zminimalizowanie zacho-
wań i reakcji uległych na korzyść asertywnych. 
- Proszę opowiedzieć troszkę o specyfice pro-
wadzenia takiej grupy. Czego jej uczestnikom 
najbardziej potrzeba?

- Prowadzona przeze mnie grupa to przede 
wszystkim spotkania osób, które łączy po-
dobna historia i podobne trudności w re-
lacjach z bliskimi. Grupa daje przestrzeń 
do tego, by odreagować poprzez rozmo-
wę, uczy nowych zachowań i szerokiego 
spektrum różnych możliwości, które trudno 
zobaczyć będąc zamkniętym w czterech 
ścianach własnego domu. Osoby omawiają 
swoje trudności, dzielą się  doświadczeniami, 
sposobami, które do tej pory udało im się 
samym wypracować. Wzajemne rozumienie 
i odbarczenie z poczucia winy jest niezwykle 
istotne. Grupa daje możliwość zobaczenia 
siebie samego w realnym odbiciu, daje na-
rzędzia do tego jak konkretnie radzić sobie 
z zachowaniami przemocowymi, które prze-
jawiają bliscy. A co najważniejsze uczestnicy 
na nowo uczą się dbać o swoje bezpieczeń-
stwo zarówno fizyczne jak i psychiczne. 
-Czy aktualnie trwają spotkania takiej gru-
py, ile osób uczestniczy?

- Grupa ruszyła od 14 marca 2016 r. Na po-
czątku zainteresowanie było znikome, jednak 
23 maja ruszy grupa 5-osobowa. Mam nadzieję 
jednak, że liczba osób z czasem będzie rosła. 
Im większa grupa tym większa różnorodność 
historii i bardziej wytężona praca, serdecz-
nie więc  zachęcam do informowania bliskich 
i znajomych o możliwości uzyskania wsparcia 
i pracy nad sobą, by lepiej radzić sobie z za-
chowaniami  przemocowymi.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

PO POWER DO OIK-u
ROZMOWA Z DOMINIKĄ KULASZĄ,PSYCHOLOGIEM OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

  Zespół Szkół nr 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa serdecznie zapraszają na festyn z okazji 
Europejskiego Dnia Sąsiada, który w tym roku będzie przebiegał pod hasłem 
„Sąsiad na Dzikim Zachodzie”. Impreza odbędzie się 21 maja (sobota) od 
godziny 14.00 na boisku przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Szymanowskiego 1 
w Siemianowicach Śląskich – os. Bańgów. 

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy podczas uroczystości, którą 
swym patronatem objął Prezydent Miasta Siemianowice Śl. 

Na uczestników festynu zarówno tych młodszych jak i starszych czeka 
moc atrakcji. Odbędą się występy uczniów Zespołu Szkół nr 1, pokaz capoeiry 
i sztuk walki oraz występ Grzegorza Poloczka. Przygotowane zostaną gry 
i zabawy dla dzieci oraz konkursy mody papierowej, plastyczne i na najlep-
szy strój country „sąsiad na dzikim zachodzie”. Organizatorzy zaplanowali 
również rozgrywki sportowe (piłka nożna, siatkówka plażowa, badminton), 
dmuchańce itp. Dorośli będą mieli okazję wykazać się wiedzą o filmach i se-
rialach o tematyce sąsiedzkiej. Poza tym całe rodziny będą mogły zwiedzać 
obozowisko Stowarzyszenia Golęszyczan, skosztować  przysmaków z grilla 
czy też wziąć udział w loterii fantowej. 

Przypominamy, że festyn nawiązuje do realizowanej od kilku lat przez 
MOPS akcji „Dobrze mieć sąsiada”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi 
na potrzebę integracji i aktywizacji społecznej sąsiadów w ich lokalnym śro-
dowisku oraz rozpropagowanie idei pomocy sąsiedzkiej w naszym mieście.

AGNIESZKA RYLSKA

ZAPRASZAMY NA FESTYN 
Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO 
DNIA SĄSIADA
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 Po raz drugi Siemianowice Śląskie uzy-
skały certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom”. 
Odebrała go zastępca prezydenta Anna 
Zasada-Chorab w czasie odbywającego się 
z początkiem maja w Parku Śląskim Kongresu 
Obywatel Senior. Certyfikat przyznawany 
jest przez Koalicję na rzecz Gmin Przyja-
znych Seniorom, w której skład wchodzą: 
organizatorzy Kongresu, Fundacja Roz-
woju Demokracji Lokalnej oraz Polskie To-
warzystwo Gerontologiczne. Dla naszego 
miasta stanowi on ukoronowanie działań 
prowadzonych tu z myślą o najstarszych 
mieszkańcach. A trzeba stwierdzić, że Sie-
mianowice Śląskie wiele robią, aby seniorzy 
czuli się w nich dobrze.

Od bieżącego roku wprowadzono tu spe-
cjalny program aktywizacji poprzez opraco-
wanie oferty zajęć kulturalnych i sportowych 
przeznaczonej właśnie dla seniorów. Gminny 
program edukacji komputerowej to kolejny, 
bardzo ważny krok-brak dostępu do Interne-
tu, to przecież w dzisiejszych czasach swo-
ista banicja. Dopełnieniem tego programu 
jest inny, nazwany „Profesor Wnuczek”, nie 
tylko mający na celu komputerową eduka-
cję starszych, ale też integrujący ich z naj-
młodszym pokoleniem. Następna sprawa, 
to Siemianowicka Karta Seniora 60 + dzięki, 
której seniorzy mogą skorzystać z szero-

kiego wachlarza zniżek na miejskie usługi 
kulturalne, sportowe oraz usługi innych firm 
i podmiotów działających na terenie miasta.

Drobniejsze, ale także z radością przyjęte 
przez seniorów działania, to organizowane 
dwa razy w miesiącu projekcje filmowe, któ-
rych repertuar dopasowany jest do gustów 
najstarszych osób, to zbiory audiobooków 
i księgozbiór o dużej czcionce Miejskiej Biblio-
teki Publicznej i siłownie na wolnym powie-
trzu, ułatwiające dostęp do fitnessu. Warto 
przypomnieć, że prowadzona przez gminę 
polityka informacyjna również zawiera sfery 
adresowane do seniorów. To serwis sms-owy 
ze stworzoną odrębną grupą seniorów, to 

strony w gazecie miejskiej, to wreszcie bro-
szury informacyjne  i infolinia dla seniorów.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SPRAWY SPOŁECZNE
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Warsztaty „Świadomy Senior”, które odbyły się w Parku 
Tradycji miały jeden zasadniczy cel – uświadomienie 
osobom starszym ich praw oraz zasad funkcjonowania 
rynku energii elektrycznej. A wszystko po to, aby uchronić 
seniorów przed potencjalnymi nadużyciami sprzedawców. 

Od 2007 roku, kiedy to uwolniony został rynek energii 
elektrycznej, pojawiło się wielu niezależnych sprzedawców 
prądu, wśród których niestety znaleźli się przedstawiciele 
stosujący nieuczciwe metody pozyskiwania swoich klien-
tów. Jak nie dać się związać umową, której tak naprawdę 
nie chcemy, jak nie dać się oszukać, albo nawet w skrajnych 
przypadkach paść ofiarą złodziei – o tym mogli posłuchać 
nasi seniorzy. Podstawą jest oczywiście dokładne przeczytanie 
dokumentu, który otrzymujemy do podpisu. Miejski rzecznik 
konsumentów Beata Zwyrtek doradzała, aby w przypadku, 
gdy do naszych drzwi zapuka  przedstawiciel sprzedawcy 
energii, akwizytor – upewnić się, że dana osoba to rzeczy-
wiście przedstawiciel przedsiębiorstwa za które się podaje 
(poprosić o okazanie legitymacji służbowej, upoważnienia), 
nie ulegać presji osoby, która ponagla do podpisania umowy, 
czy innego dokumentu bez uprzedniego przeczytania. Dobrą 
metodą jest również poprosić o pozostawienie przedkłada-
nych do podpisu dokumentów, aby zyskać szansę spokojnego 
i wnikliwego przeanalizowania treści, a może i skonsultowania 
się w tej kwestii z kimś z rodziny, zaufanym. Warto zebrać 
jak najwięcej ofert, porównać zaproponowane warunki aby 
świadomie i bezpiecznie wybrać tą najkorzystniejszą dla siebie. 
Pomysłowość naciągaczy jest bowiem ogromna. Uświada-
miali to obecni na wczorajszych warsztatach przedstawiciele 
Komendy Miejskiej Policji. Zdarza się, że proszą o podpis pod 
rzekomą aktualizacją danych, podczas gdy w rzeczywistości 
jest to nowa umowa z innym sprzedawcą, niż ten z którego 
usług korzystaliśmy do tej pory. Zdarza się i tak, że pod 
pretekstem załatwiania sprawy związanej z realizacją za-
wartej już umowy wchodzą do naszego domu zwykli oszuści. 
Uczestnicy warsztatów otrzymali kompendium wiedzy na 
temat sposobów ochrony swojego gospodarstwa domowego 
przed nieuczciwymi praktykami handlowymi akwizytorów 
proponujących podpisanie przedkładanych umów.

Siemianowiccy seniorzy uczestniczący w warsztatach 
po wysłuchaniu prelekcji mieli także okazję do zadawania 
pytań, z czego chętnie korzystali. Zadeklarowali  także, że 
zdobytą wiedzą będą się dzielić z innymi, co niewątpliwie 
było powodem do satysfakcji dla organizatorów spotkania 
- Miejskiego Rzecznika Konsumenta, Siemianowickiej Rady 
Seniorów, Siemianowickiego Centrum Kultury  oraz partnerów 
inicjatywy: Rzecznika Praw Klienta działającego w Grupie 
Tauron oraz policji. (ERW)

 Jednym ze szczególnie przyjaznych seniorom miejsc jest 
bez wątpienia Miejska Biblioteka Publiczna- wszak ogromną 
część jej czytelników stanowią właśnie oni. Z myślą właśnie 
o seniorach oraz o osobach z upośledzonym widzeniem 
– a przecież tacy w znacznej mierze są akurat w grupie 
seniorów – nasza książnica systematycznie buduje zbiory 
audiobooków. Obecnie ma już w tej formie  1820 tytułów. 
Przede wszystkim można je znaleźć w centralnej bibliotece, 
ale dużym zasobem dysponuje  również Filia nr 9, która 
sąsiaduje z siedzibą Polskiego Związku Niewidomych oraz 
Filia nr 10 przy ul. Jaworowej.

Do najwcześniej urodzonych adresowana jest także inna 
oferta MBP – a mianowicie zbiory książek drukowanych dużą 
czcionką. Tę ideę Wydawnictwa Książnica podjęły także inne 
oficyny i dzięki temu czytelnicy o słabszym wzroku mają do 
dyspozycji lekturę łatwiejszą do odczytania. W siemianowickiej 
MPB zgromadzono 105 tytułów w dużym formacie.

- O tym, jaka literatura wydawana jest w takim właśnie 
formacie, zadecydowała Biblioteka Narodowa wraz z Sek-
cją Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Uznano, 
że w tej wersji przygotowane zostaną pozycje literatury 
klasycznej oraz dobrego gatunku rozrywkowej. Są to takie 
książki, które opierają się modzie – tłumaczy dyrektor MBP 
Wiesława Szlachta .

Warto dodać, że zainteresowania czytelnicze osób starszych 
brane są pod uwagę w konstruowaniu zbiorów czasopism, gdzie 
bogato reprezentowane są chętnie czytane przez seniorów 
wydawnictwa typu poradnikowego, takie jak dotyczące zdrowia, 
uprawy roślin na działce, czy robótek ręcznych. Ważną sferą 
działalności MBP, z której w dużej mierze także korzystają 
starsi siemianowiczanie, jest prowadzona przez nią filia szpi-
talna, oferująca pacjentom tak dobrane książki, aby pomogły 
im odprężyć się, zrzucić choć troszkę stresu.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

BIBLIOTEKA 
- NAJSTARSZYM CZYTELNIKOM

„GMINA PRZYJAZNA SENIOROM” 
- PO RAZ DRUGI

NIE DAĆ SIĘ NABRAĆ
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Na początku kadencji prezydent Rafał 
Piech deklarował że miasto będzie przy-
jazne seniorom - słowa dotrzymał. Wśród 
zajęć dedykowanych należy wymienić 
m.in.: Kartę Seniora 60+, kursy kompu-
terowe, siłownie pod chmurką, dancingi 
dla seniora, aerobik w basenie dla seniora, 
zumba dla seniora, nordic walking, Rada 
Seniora, Kino Dla Seniora, SMS Senior, 
Senior dawniej i dziś.

SENIOR
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Wichrowe Wzgórze-ta nazwa siedziby Sto-
warzyszenia Chorych na Stwardnienie Roz-
siane Ich Opiekunów i Przyjaciół przywodzi 
na myśl słynną powieść Emily Jane Brontë. 
Nie ma jednak wiele wspólnego z okrytym 
tajemnicą, pulsującym gwałtownymi na-
miętnościami miejscem. Ot, po prostu, 
jak to na wzniesieniu, hula tu wiatr, a sam 
zakątek jest raczej bezpieczną przystanią 
dla chorych i ich rodzin. Tu czekają na nich 
sale rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapii, 
masażu, relaksacji, terapii dźwiękiem, pra-
cownie terapeutyczne. Z beneficjentami 
pracuje zespół wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów; lekarz neurolog, psychiatra, 
psycholog, rehabilitanci, fizykoterapeuci, 
masażyści, terapeuci zajęciowi, terapeu-
ci dźwiękiem, relaksacji i muzykoterapii. 
Każdego dnia z pomocy Ośrodka korzy-
sta od 20 do 25 osób. Tutaj chorzy zyskują 
pomoc w różnych, trudnych sytuacjach 
życiowych. Tu zyskują szansę i nadzieję na 
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej 
oraz jakości życia.

  Stowarzyszenie, mimo, że jego specyfika 
mogłaby ukierunkowywać działalność raczej 
na środowisko chorych na sm, wykazuje dużą 
aktywność na forum miasta, biorąc udział 
w rozmaitych przedsięwzięciach, a niektóre 
z nich inicjując, jak np. mający już swoją tra-

dycję Piknik na Wichrowych Wzgórzach. Teraz 
podjęło kolejne wyzwania.

Pierwsze z nich to partnerstwo w projek-
cie realizowanym przez Grupową Praktykę 
Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA”, która wy-
grała ogłoszony przez Ministerstwo Zdro-

wia konkurs na tworzenie i prowadzenie 
dziennego domu opieki medycznej dla osób 
niesamodzielnych, w tym w szczególności 
osób starszych.  To właśnie na Wichrowym 
Wzgórzu powstanie ów dom. Stowarzysze-
nie, oprócz pomieszczeń  zapewni pomoc 

swoich  fizjoterapeutów, „FAMILIA”- opiekę 
swoich lekarzy specjalistów  oraz zainwestuje 
zdobyte w konkursie pieniądze na remont 
i przystosowanie  pomieszczeń.

Drugi, bardzo interesujący projekt będzie 
realizowany wspólnie ze Szpitalem Miej-
skim.  Teleopiekun–bo taką nosi nazwę-to 
usługa pomagająca zarówno w ratowaniu 
życia jak i zapewniająca wsparcie osobom 
o ograniczonej mobilności, szczególnie z nie-
pełnosprawnością ruchową. Podopieczni 
wyposażeni będą w telefony z przyciskiem 
życia, który wystarczy nacisnąć w przypadku 
zagrożenia życia lub zdrowia oraz w innych 
sytuacjach alarmowych (np. włamanie do 
mieszkania). Odbiorcą sygnału będzie wo-
lontariusz, mający taką „gorącą linię” łącznie 
z czterema podopiecznymi. To on zadecy-
duje, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna 
dzwoniącemu. Aby z tej roli dobrze się mógł 
wywiązać, zostanie przeszkolony przez per-
sonel Szpitala Miejskiego. Stowarzyszenie 
z Wichrowego Wzgórza, jako partner pro-
jektu, zobowiązało się do zwerbowania dla 
potrzeb Teleopiekuna stosownej liczebnie 
grupy wolontariuszy.

Jak więc widać, na Wichrowym Wzgórzu, 
nie mówi się „pas”. Tutaj walka – o zdrowie, 
sprawność, o barwy życia – to codzienność. 
Tutaj zaprawieni są w niej, jak mało kto.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

NA WICHROWYM WZGÓRZU
NIE MÓWI SIĘ „PAS”
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www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

  Powstało 5 lat temu. Trzydziestu nauczy-
cieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących „MERITUM” postanowiło założyć 
Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO 
MERITUM”. W szkole działał już Klub Młode-
go Wolontariusza. Wychowawcy młodzieży 
stwierdzili, że aby dobrze czuli się w tej roli, 
nie mogą ograniczyć się tylko do zachęcania 
uczniów, by zrobili coś dla innych. Uznali, że 
powinni, a przede wszystkim CHCIELI, także 
podzielić się swoim czasem i energią. Jako 
główny cel postawili sobie wzbogacenie oferty 
edukacyjnej adresowanej do szerokiego grona 
odbiorców oraz doskonalenie i kształtowanie 
nowej jakości społeczności lokalnej.

Do najistotniejszych działań prowadzo-
nych przez Stowarzyszenie w okresie jego 5 

letniej historii należą: akcja „Czujniki ratują 
życie”, „Koperta ratunkowa”, organizowane 
raz w roku „Tyta od PRO MERITUM” oraz 
„Świąteczna Paczka z PRO MERITUM”, 

-W ramach projektu „Czujniki ratują życie” 
–mówi prezes Stowarzyszenia Mirosława 
Missala- wolontariusze prowadzą wśród 
różnych grup wiekowych szkolenia, któ-
rych celem jest zwiększenie bezpieczeństwa 
związanego z zatruciami tlenkiem węgla 
a Stowarzyszenie bezpłatnie przekazuje za-
kupione z własnych środków czujniki tlenku 
węgla. Do tej pory zakupiło i przekazało ich 
54.Warto dodać, że akcja prowadzona jest 
pod merytorycznym patronatem Państwowej 
Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. 
Idea posiadania „Koperty ratunkowej” przez 

osoby starsze, polega na tym, że znajdująca 
się w niej karta informacyjna ma ułatwić 
służbom ratunkowym szybkie dotarcie do 
najistotniejszych informacji związanych ze 
stanem zdrowia posiadacza koperty oraz 
ewentualnie wskazać osoby, które w sytuacji 
zagrożenia życia należałoby powiadomić. 
Zdaniem lekarzy opiniujących ten pomysł, 
jasna informacja o zażywanych lekarstwach 
znacznie skraca czas podania odpowiedniego 
leku i dzięki temu może uratować życie. Roz-
danie seniorom pierwszych „kopert”, Zarząd 
Stowarzyszenia poprzedził wystosowaniem 
do służb ratunkowych Siemianowic Śląskich, 
pism informujących o zasadach tej akcji. PRO 
MERITUM zaopatrzyło w „Koperty ratunko-
we” już ponad 1000 osób. 

To nie wszystko. W ramach  Akademii 
Umiejętności Społecznych, Stowarzyszenie 
prowadziło wykłady i kursy dla seniorów oraz 
zajęcia edukacyjne i sportowe dla najmłod-
szych. Obecnie, raz w tygodniu, dla seniorów 
odbywa się tu gimnastyka relaksacyjno – 
usprawniająca. 

PRO MERITUM, to nie tylko organizacja, 
która inicjuje i prowadzi bardzo cenne spo-
łecznie działania, która skupia ludzi, sięga-
jących wzrokiem dalej, niż obszar dotyczący 
wyłącznie ich. To także  najbardziej warto-
ściowy, najbardziej przekonujący przykład 
wychowania młodzieży, która od swoich 
nauczycieli nie tylko słyszy słowa, jak pięk-
nie żyć.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

RATUJE ŻYCIE - UCZY PIĘKNIE ŻYĆ

SPRAWY SPOŁECZNE
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W sobotę 21 maja na pierwszy ple-
nerowy Piknik Rodzinny  pod Parkiem 
Tradycji zapraszają: Siemianowickie 
Centrum Kultury  oraz firma MMJ. Już 
od godziny 13.00 – mnóstwo atrakcji:  
gry i zabawy dla dzieci, animacje, 
dmuchańce, darmowa wata i pop-
corn, występy formacji  tanecznych 
i muzycznych  oraz siemianowickich 
zespołów. Gwiazdą wieczoru będzie 
zespół OBERSCHLESIEN. Na zakoń-
czenie imprezy odbędzie się spekta-
kularny pokaz pirotechniczny. Wstęp 
wolny

PROGRAM  Pikniku Rodzinnego  
z MMJ i SCK 
 
SCK-PARK TRADYCJI, UL. ORZESZKOWEJ 
12, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

13.00 – ROZPOCZĘCIE IMPREZY

– FINAŁ KONKURSU „INTERNET 
W NASZYM ŻYCIU” 
– WRĘCZENIE NAGRÓD, WERNISAŻ 
POKONKURSOWY
– PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 
SIEMIANOWICE 
– POKAZ AKCJI 
   RATOWNICZO-GAŚNICZEJ
– ZESPÓŁ MAŁE SIEMIANOWICE, 
   PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4
– DOBRE DUSZKI Z TRZYNASTKI 
– SP NR 13
– WOPR SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – 

BEZPIECZNE WAKACJE NAD WODĄ 
– POKAZ PIERWSZEJ POMOCY
– ZESPÓŁ KLEKS I WOKALIŚCI MDK 
IM DR H. JORDANA
– WYSTĘPY SEKCJI SCK: ENTLICZEK, 
BIEDRONECZKI, GROSZKI, ABSTRAKCJA, 
FLESZ, FLESZ  JUNIOR, REVOLUTION,
EUFORIA, DZIECIĘCY ZESPÓŁ  PIEŚNI 
I TAŃCA SIEMIANOWICE, ZESPÓŁ PIEŚNI
I TAŃCA SIEMIANOWICE I STUDIUM 
WOKALNE SCK

Około 17.30 – ROZPOCZĘCIE 
IMPREZY

–  ELISE
–  ZESPÓŁ ALBO I NIE
–   aPsolvenci
–  DROGA EWAKUACYJNA
21.00 – GWIAZDA WIECZORU: 
OBERSCHLESIEN

około 23.00 – POKAZ 
PIROTECHNICZNY

Piknik Rodzinny, zorganizowany przez 
Siemianowickie Centrum Kultury wraz 
z firmą MMJ, na który zapraszamy 
wszystkich mieszkańców Siemianowic 
Śląskich (w szczególności  tych 
najmłodszych),  odbywa się  z okazji 
jubileuszu 15-lecia działalności firmy 
MMJ. W programie dodatkowo liczne 
animacje. Na wszystkie występy, koncerty 
i atrakcje  - wstęp wolny.

MONIKA POJDA-DZIEKOŃSKA/SCK

WIELKI PIKNIK RODZINNY  Z SCK I MMJ
KULTURA

Jaki wizerunek osób z niepełnosprawno-
ścią tworzą media? Czy istnieje podział na 
My i Oni? Jak mówić o osobach z niepeł-
nosprawnością? Jaki wpływ na jakość życia 
osób z niepełnosprawnością mają media?

Na te i wiele innych pytań szukać będzie-
my odpowiedzi podczas debaty pn. „Media 
o niepełnosprawnych – niepełnosprawność 
w mediach”, która odbędzie się 20 maja 
(piątek) 2016 r. w SCK Zameczek w Michał-
kowicach, w godzinach od 10:00 do 13:00.

Inicjatorką debaty jest Edyta Świątczak 
- Gurzęda Pełnomocnik ds. Osób Niepeł-
nosprawnych.

Debata organizowana jest pod patro-
natem Prezydenta Miasta Siemianowice 

Śląskie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. 
Janusza Korczaka w Katowicach oraz Sie-
mianowickiego Centrum Kultury.

W debacie wezmą udział paneliści zaj-
mujący się kreowaniem wizerunku osób 
z niepełnosprawnością w mediach oraz 
zaproszeni eksperci. Debata ma charak-
ter otwarty.

Dlatego zainteresowanych tematem ser-
decznie zapraszamy do czynnego udziału 
w tym przedsięwzięciu.

W razie pytań prosimy o kontakt te-
lefoniczny pod numerem telefonu 
32/760-54-45 lub e-mail e_gurzeda@
um.siemianowice.pl.

EDYTA ŚWIĄTCZAK-GURZĘDA

„MEDIA O NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
– NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W MEDIACH”2 czerwca 2016 roku, od godziny 11:00, 

w Hotelu Diament Vacanza w Siemiano-
wicach Śląskich odbędzie się konferencja 
„Zaburzenia Funkcjonowania Społeczno-
-Emocjonalnego u Dzieci”, poświęcona 
tematowi diagnostyki i wczesnego wspo-
magania terapii dzieci z zaburzeniami spo-
łeczno-funkcjonalnymi.

Na spotkaniu, organizowanym przez 
Urząd Miasta oraz Fundację In Corpore, 
uczestnicy będą mogli zapoznać się z naj-
nowszymi metodami diagnostyki i terapii 
najmłodszych, które pozwalają na wczesne 
badanie i wykrycie zaburzeń, a przez to 
przygotowanie odpowiednich metod po-
stępowania zmierzających do wyrównania 
szans w edukacji.

PAWEŁ CWALINA

KONFERENCJA O NASZYCH DZIECIACH
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Znakomicie spisała się siemianowicka szpa-
dzistka – Barbara Brych, zawodniczka UKS 
„Wołodyjowski”, podczas Mistrzostw Polski 
juniorek młodszych, które na początku maja 
odbyły się w Olsztynie. Był to już czwarty 
tytuł Basi w krajowym czempionacie – dwu-
krotnie zdobywała mistrzostwo w kategorii 
młodziczek, teraz po raz drugi okazała się 
najlepsza w starszej kategorii. 

 Świetne wieści nadeszły z Olsztyna, gdzie 
odbyły się finałowe zawody Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w szermierce, czyli Mi-
strzostwa Polski w kategorii juniora młodsze-
go. Zawodniczka UKS „Wołodyjowski” Barbara 
Brych zwycięsko zakończyła rywalizację w kon-
kurencji szpady dziewcząt, zdobywając złoty 
medal i tytuł mistrzyni Polski. Warto dodać, że 
Basia była jedną z faworytek turnieju – jest re-
prezentantką Polski, objętą programem przygo-
towań olimpijskich, liderką krajowego rankingu 
w swojej kategorii. W Olsztynie udowodniła, że 
ma prawdziwy patent na mistrzowskie tytuły 
oraz potrafi przygotować formę właśnie na 
najważniejsze zawody w roku. Tryumf w stolicy 
województwa warmińsko - mazurskiego jest 
bowiem już czwartym mistrzowskim tytułem 
w jej dorobku!

Utytułowana zawodniczka „Wołodyjowskie-
go” po dwóch mistrzostwach kraju w kategorii 
młodziczek, przed rokiem, już w pierwszym 
występie w starszej kategorii wiekowej, także 
okazała się najlepsza. Teraz obroniła tytuł 
w kategorii juniorek młodszych. Podopieczna 
Krystyny Rachel - Świrskiej po eliminacjach 
i walkach pucharowych, w których spisała się 

znakomicie, awansowała do finału imprezy. 
Tam zmierzyła się z Julią Falińską reprezen-
tującą barwy „Warszawianki”. Po  zaciętym 
pojedynku w regulaminowym czasie był remis, 
a w dodatkowej minucie rywalizacji Basia 
otrzymała priorytet. Nie musiała jednak z niego 
korzystać, bowiem zadała decydujące trafienie.

Druga z siemianowickich szpadzistek, rów-
nież reprezentantka Polski – Aleksandra Per-
nach, w walce o awans do najlepszej „ósemki” 
mistrzostw musiała uznać wyższość Dominiki 
Pawłowskiej (Flesz Świdnica), która później 
wywalczyła w całym turnieju „brąz”. Ola została 
ostatecznie sklasyfikowana na X miejscu.

Blisko zdobycia medalu Mistrzostw Polski 
juniorek młodszych była również drużyna szpa-
dzistek UKS „Wołodyjowskiego” w składzie: Bar-
bara Brych, Małgorzata Brych, Zuzanna Pamuła 
i Aleksandra Pernach. Dziewczęta walczyły 
znakomicie, były bliskie wygranej w półfinale co 
zapewniłoby im co najmniej „srebro”, podobny 
scenariusz miała ich potyczka o III miejsce, ale 
ostatecznie musiały uznać w tych pojedynkach 
wyższość rywalek i zakończyły zmagania na 
czwartej pozycji.

- Po występie naszej drużyny mam lekki 
niedosyt, ale w przekroju całej imprezy je-
stem bardzo zadowolona z naszych dziew-

cząt. Dały z siebie wszystko, Oli zabrakło 
trochę szczęścia, natomiast Basia pokazała, 
że jest bardzo odporna psychicznie i mimo 
zmęczenia licznymi zgrupowaniami kadry 
i występami w Mistrzostwach Europy, po-
twierdziłą swoją supremację na krajowym 
podwórku. Walka finałowa dostarczyła 
sporo emocji i była bardzo wyrównana, 
tym bardziej cieszymy się z końcowe-
go zwycięstwa – podsumowała trenerka 
siemianowickich szpadzistek, a zarazem 
prezes UKS „Wołodyjowski” - Krystyna 
Rachel – Świrska.

KRZYSZTOF NOS
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RADA SPORTU MA WYZWANIA
Siemianowicka Rada Sportu, działająca od 
grudnia 2015 roku, jest organem opiniującym 
i doradczym Prezydenta Miasta. Jej członkowie 
stoją przed nie lada wyzwaniem – mają stwo-
rzyć kompleksową strategię rozwoju sportu 
w mieście na kolejne lata.

 Pokłosiem Forum Sportu Siemianowickie-
go, które odbyło się w październiku ubiegłego 
roku, było powołanie przez prezydenta Rafała 
Piecha Rady Sportu Siemianowic Śląskich. Za-
rządzenia z 14 grudnia 2015 roku powoływały 
to gremium, określiły jego zadania i ustaliły 
skład osobowy.  W efekcie siemianowicka Rada 
Sportu liczy 12 osób, a w jej składzie znalazło 
się: 8 przedstawicieli siemianowickich klubów 
i stowarzyszeń sportowych oraz środowiska 
sportowego, 1 przedstawiciel desygnowany 
przez Radę Miasta, 1 przedstawiciel miejskich 

instytucji działających w zakresie kultury fizycz-
nej, desygnowany przez Prezydenta Miasta, 1 
nauczyciel desygnowany przez siemianowickich 
wf-istów oraz dyrektor Zespołu Szkół Sporto-

wych. Ostatecznie członkami siemianowickiej 
Rady Sportu zostali: Artur Chełminiak (Chop 
ze Żelaza Triathlon Team), Marek Kuna (WOPR 
Siemianowice), Leszek Małyszek (UKS Wodnik), 
Andrzej Manecki (Siemianowicki Klub Kyoku-
shin Karate), Tomasz Nowara (UKS Basket), 
Karol Termin (MKS Siemianowiczanka), Paweł 
Szeja (MUKS Michałkowice), Anna Ruszkiewicz 
(Siema.club), Marcin Janota (radny), Mał-
gorzata Pichen (naczelnik Wydziału Kultury 
i Sportu), Tomasz Ligocki (nauczyciel w-f) 
oraz Bogusław Szopa (Dyrektor ZSS).

Przewodniczącym wybrany został Karol Ter-
min, a jego zastępcą Tomasz Nowara. 

Powołana Rada Sportu jest organem opi-
niodawczym i doradczym Prezydenta Miasta, 
a do jej głównych zadań należy: opiniowanie 
miejscowych aktów prawnych z zakresu kultury 
fizycznej, w tym projektu budżetu miasta, opra-
cowywanie programów rozwoju bazy sportowej 
na terenie miasta, opiniowanie projektów, pro-

gramów i dokumentów przedkładanych Radzie 
Sportu przez Prezydenta Miasta, współpraca 
z wszystkimi instytucjami, organizacjami, sto-
warzyszeniami, w zakresie inicjatyw na rzecz 
kultury fizycznej w Siemianowicach Śląskich 
oraz stworzenie strategii działania i rozwo-
ju w zakresie kultury fizycznej w mieście na 
kolejne lata. 

- Po dotychczasowych czterech posiedze-
niach Rady Sportu mogę stwierdzić, że w jej 
składzie zebrała się grupa kompetentnych ludzi, 
którym na sercu leży dobro siemianowickiego 
sportu – mówi Karol Termin. - Jestem przeko-
nany, że uda nam się wspólnie stworzyć spójną 
i kompletną strategię rozwoju sportu w mie-
ście, która określi kierunki działania zarówno 
w zakresie bazy sportowej, funkcjonowania 
klubów, jak i zadań realizowanych przez sa-
morząd. Wymaga to jednak czasu i dokładnej 
analizy poszczególnych elementów strategii, 
określenia szans i preferowanych kierunków 
rozwoju, ale również zwrócenia uwagi na za-
grożenia i problemy. 

Następnie postaramy się zbudować kompro-
mis na poszczególnych płaszczyznach, który 
pozwoli połączyć oczekiwania: zawodników 
i działaczy klubów sportowych, nauczycieli wy-
chowania fizycznego, mieszkańców miasta w za-
kresie rekreacji i sportu masowego oraz kibiców 
z oczekiwaniami i możliwościami finansowymi 
władz miasta, siemianowickiego biznesu. Do 
tego musimy uwzględnić oczywiście ogranicze-
nia wynikające z regulacji prawnych. To trudne 
zadanie, ale w tej grupie ludzi na pewno nam 
się uda – dodaje Przewodniczący Rady Sportu.
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Turniej z okazji 40 – lecia os. Młodych 
18.05.2016 r. - dostarczenie do szkół list 

startowych wraz z terminarzem i regulaminem 
rozgrywek. W turnieju weźmie udział 144 za-
wodników podzielonych na 24 sześcioosobowe 
drużyny o nazwach państw biorących udział 
w w Mistrzostwach Europy Francja 2016. 

25.05.2016 r. godz. 16.00 - losowanie dru-
żyn w domu Kultury Chemik. Na losowanie 
zostaną zaproszeni opiekunowie i kapitanowie 
drużyn. Po losowaniu zostaną rozdane koszulki 
z nadrukami nazw drużyn startujących w Mi-
strzostwach Europy Francja 2016.

04.06.2016 r.  Mini Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.
-godz. 8.30 -zbiórka drużyn (teren rekreacyj-
no–sportowy os. Młodych).
-godz. 9.00 - uroczyste otwarcie turnieju 

- po otwarciu przemarsz drużyn wraz z opie-
kunami na wyznaczone boiska gdzie zostaną 
rozegrane mecze grupowe
- 9.30 – 10.00-rozpoczęcie turnieju
- do godz. 15.00 - mecze grupowe 
- od godz. 15.15 – 16.00 - mecze półfinałowe 
i finał - boisko os. Młodych 
- godz. 16.30 - Wielki Finał 
- godz. 17.00 uroczyste zakończenie i wręcza-
nie nagród na scenie ustawionej na  terenie  
rekreacyjno – sportowym os. Młodych.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE godz. 13.00 – 
17.00 (koncert zespołu instrumentalno-wo-
kalnego, gry i zabawy dla osób nie biorących  
udziału w zawodach. Podczas trwania całego 
turnieju zawodnicy będą mieli do dyspozycji 
urządzenia sprawdzające ich umiejętności 
piłkarskie, które będą również jednocześnie 
formą rywalizacji i najlepsi zostaną nagrodzeni.

ZBIGNIEW KRUPSKI

W PIŁCE NOŻNEJ
Program Mini Mistrzostw Europy
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