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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
18 października 2021 r., (od godz. 15.00 do 15.10)  
na numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, poprawnie 
identyfikując miejsce przedstawione 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych miasta.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z 9 września 2021 r:

1. Irena z centrum
2. Tomasz z centrum
3. Antoni z centrum

Zdjęcie przedstawiało budynek przy ulicy 
Konopnickiej.

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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Przydatne telefony
112 – ogólny alarmowy, pogotowie, policja, straż pożarna
112, 47 853 12 01, 47 853 12 02 – Policja, Komisariat Siemianowice Śl
986, 32 228 47 00 – Straż Miejska
32 220 01 80 – MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
32 762 81 44, 32 762 81 00 – Ośrodek interwencji kryzysowej

991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodociągowe

790 211 074 (nr tymczasowy) – Biuro ds. Seniorów, Siemianowicka Rada Seniorów

32 765 62 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. usługi opiekuńcze

32 330 05 44 – Siemianowicka Infolinia dla Seniorów

32 760 53 53 – Program „Siemianowicka Karta Seniora 60+”

22 505 11 11 – Ogólnopolski Solidarnościowy Korpus Wsparcia dla Seniorów

800 190 590 – całodobowa infolinia Covid-19 Narodowego Fundusz Zdrowia

22 25 00 115 – całodobowa infolinia Covid-19 Głównego Inspektora Sanitarny

22 532 82 50 – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,
potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej.

800 120 002 – „Niebieska Linia” - ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy w rodzinie

32 760 53 57, 32 760 53 89 – nieodpłatna pomoc prawna, 
poradnictwo obywatelskie, mediacje w godzinach pracy Urzędu Miasta 
lub e-mail na adres npp@um.siemianowice.pl

32 228 72 80 – Siemianowickie centrum kultury

513 661 565 - Muzeum Miejskie

32 228 08 48 - Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji

32 228 13 29 , 32 228 38 64 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny SZANECKIEJ

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Bytków,  ul. Niepodległości 45, 
tel. 32 228 72 80 

17.10, godz. 17:00, koncert „Wczoraj 
i dziś polskiej muzyki”, w wykonaniu 
Anny Pieszki i Tomasza Białka, wstęp 
wolny, liczba miejsc ograniczona, 
wejściówki do odbioru w kasie SCK 
od 11.10.

24.10, godz. 17:00, koncert „I do-
dam jeszcze, że Cię kocham”, wy-
stąpią: Dariusz Niebudek, Nina Siwy, 
Amelia Lemańska, Mateusz Ulczok, 
bilety: 40 zł w kasach SCK i on-line 
na www.bilety.siemck.pl. Opowieść 
o niezwykle burzliwej i gorącej mi-
łości Agnieszki Osieckiej i Jeremiego 
Przybory. Na podstawie ,,Listów na 
wyczerpanym papierze” Agniesz-
ki Osieckiej i Jeremiego Przybory 
z ich piosenkami.
SCK Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 
12, tel. 32 765 27 40-41

9.10, godz. 17:00, Dzień Papie-
ski – koncert organizowany przez 

Fundację „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia. Wystąpią: uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 13 im. Józefa 
Skrzeka, młodzież z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych, 
wychowankowie Młodzieżowego 
Domu kultury im. dr. Henryka Jor-
dana w Siemianowicach Śląskich, 
kapela góralska „Wisła”. Wejściówki 
do odbioru w sklepie SCK Park Tra-
dycji siemianowickich parafiach.

21.10, godz. 17:00, Kino Seniora 
60+, wstęp wolny
SCK Willa Fitznera, ul. Fitznerów 3, 
tel. 32 763 2730 -33

8.10, 15.10, 22.10, 29.10 godz. 17:00, 
Fitzner Cafe, bilety: 5 zł w kasach SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.

8.10, godz. 20:00, Karaoke, wstęp 
wolny, liczba miejsc ograniczona

14.10, godz. 18:00, „Klasycy Rocka 
i nie tylko” – historia zespołu IRA, 
prowadzi red. Bartłomiej Gruchlik, 
bilety 10 zł do w kasach SCK oraz 
on-line na www.bilety.siemck.pl.

21.10, godz. 18:00, nowy cykl spo-
tkań – „Siemianowice na starej foto-
grafii”, prowadzi Marian Jadwiszczok, 
wstęp wolny

23.10, godz. 19.00, Wieczór 
Szantowy, bilety: 10 zł w kasach 
SCK oraz on-line na www.bilety.
siemck.pl.

Kawiarenka w Willi Fitznera działa 
od godziny 16:00 od środy do nie-
dzieli.
SCK Jarzębina, ul. Wierzbowa 2, tel. 
32 228 48 46

8.10, 15.10, 22.10, 29.10 , godz. 
16:00, Kino dla Seniora w Jarzębinie, 
wstęp wolny.
SCK Zameczek, ul. Oświęcimska 1, 
tel. 32 204 11 27

10.10, 16:00, koncert fortepia-
nowy Józefa Skrzeka – siemiano-
wickiego multiinstrumentalisty, 
wokalisty i kompozytora, połą-
czony z wręczeniem tytułu Ho-
norowego Obywatela Miasta. 
Wstęp wolny.

DZIAŁKOWCY PODŁĄCZYLI SIĘ DO SIECI

Kawiarnia w Zameczku czynna od 
października działa: pon-pt godz. 
12:00-20:00, sob-nd godz. 11:00 – 
18.00, wejście od strony tarasu.
Muzeum Miejskie ul. Chopina 6,  
tel. 513 661 565

15.10, godz. 17:00 - otwarcie wy-
stawy „Zobacz historię”. Modele 
i dioramy historyczne z kolekcji Ro-
berta Rupali

13.10, godz. 15:00, Historycz-
ny Spacer po Siemianowicach 
– „XIX wieczne budynki admi-
nistracyjno-biurowe zakładów 
przemysłowych dawnych Sie-
mianowic. Część II“ - prowa-
dzenie Małgorzata Derus

22.10, godz. 18:00 - Finisaż wysta-
wy z okazji 30-lecia Muzeum Miej-
skiego w Siemianowicach Śląskich. 
Koncert „Adam Bul Trio“ w składzie 
Adam Bul – gitara, Dominik Sławiński 
– kontrabas, Przemysław Borowiecki 
– perkusja

27.10, godz. 17:00 Podwieczorek 
w Muzeum

29.10, 18:00 Wykład „Architektura 
Siemianowic Śląskich - najpiękniejsze 
siemianowickie witraże”. Miejsce: 
Pałac Donnersmarcków; prowadząca 
- Małgorzata Derus (w ramach pro-
jektu Biblioteka BLISKO Człowieka),

Wystawy zmienne:
Ze zbiorów własnych Muzeum 

w ramach Jubileuszu 30-lecia po-
wstania Muzeum Miejskiego – Ga-
leria „Po Schodach”

„13 Grudnia Roku Pamiętne-
go... Od Solidarności do WRONy“ 
– wystawa historyczna – galeria 
„Po Schodach”

Muzeum w starej fotografii – 
wystawa fotograficzna - galeria 
„Nad Gelyndrem”

„Zobacz historię”. Modele i dio-
ramy historyczne z kolekcji Ro-
berta Rupali – wystawa w Galerii 
Kolekcjonera

ELŻBIETA NIESZPOREK

Po blisko 40 latach funkcjonowania 
w utrudnionych warunkach – właściciele 
ogródków działkowych w Michałkowicach 
mogą podłączyć się do sieci energe-
tycznej. Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Ogrody Michałkowice Marek Jarominek 
1 października oficjalne przeciął wstę-
gę, symbolizującą przejście kolejnego 
kroku milowego na drodze do poprawy 
funkcjonowania ogrodów działkowych 
w Michałkowicach. „Mamy dostęp do 

prądu – to kolejny duży sukces, po do-
prowadzeniu wody i remoncie chodnika 
oraz oświetlenia, zrealizowany w trakcie 
trzyletniej kadencji obecnego zarządu 
stowarzyszenia. 

Prezes stowarzyszenia podzielił się rów-
nież z uczestnikami spotkania informacją, 
że Stowarzyszenie Ogrody Działkowe dzięki 
zaangażowaniu zarządu i przychylnej we-
ryfikacji wniosku - otrzyma 30 tys. dofi-
nansowania w ramach programu „Milion 

dla działkowców” – ogłoszonego w lipcu 
tego roku przez Jakuba Chełstowskiego - 
Marszałka Województwa Śląskiego.

ELŻBIETA NIESZPOREK
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Długo czekaliśmy, by ta wyjątkowa dla wielu 
mieszkańców miasta chwila w końcu nastą-
piła na żywo, a nie online. Radni Rady Miasta, 
w gmachu miejskiego ratusza, podjęli ważną 
dla historii miasta uchwałę, o włączeniu 
w poczet Honorowych Obywateli Miasta 
wybitnego artysty i muzyka, Józefa Skrzeka. 
Planowaliśmy przedłożyć ją na sesji Rady 
Miasta znacznie wcześniej, ale obostrze-
nia pandemiczne uniemożliwiały nam, aby 
podjąć tę uchwałę w należnym tej inicjatywie 
anturażu zabytkowej sali obrad miejskie-
go ratusza. Osobiście cieszę się, że nasz 
Maestro, bo tak zwykłem tytułować Pana 
Józefa, dołącza do grona tak zacnych postaci 
naszego miasta, jak dr Stanisław Sakiel, czy 
minister Barbara Blida. Korzystając z oka-
zji, już dzisiaj pragnę zaprosić wszystkich 
miłośników twórczości Józefa Skrzeka na 
wyjątkowy koncert, w trakcie którego bę-
dziemy mieli okazję wręczyć artyście tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta. Uroczysty 
koncert i akt przekazania tytułu odbędzie 
się nie gdzie indziej, jak w michałkowickim 
Zameczku, 10 października br. o godz. 16.00.

Kolejnym powodem do świętowania 
i tym samym odnotowania tego faktu na 

łamach naszej samorządowej gazety, jest 
jubileusz 30-lecia siemianowickiej Straży 
Miejskiej, który obchodziliśmy kilka dni 
temu. Straż Miejska to formacja, która 
ponadprzeciętnym zaangażowaniem swo-
ich funkcjonariuszy, działających na rzecz 
bezpieczeństwa ekologicznego i porządku 
w mieście, udowadnia, że jest niezbędna, 
skuteczna i godna zaufania. Codziennie 
mieszkańcy miasta potrzebujący pomocy 
w trudnych nawet do wymyślenia sytu-
acjach, kierują swoje prośby o pomoc, 
wpierw pod numer telefonu Straży Miej-
skiej. Te codzienne sytuacje dowodzą, jak 
bardzo Straż Miejska wrosła w świadomość 
obywateli miasta, jako przyjazny i pomocny 
team, często zwany teamem do zadań 
specjalnych, których nie są w stanie podjąć 
się żadne inne służby mundurowe w mieście. 
Z tego miejsca chcę ponownie podziękować 
wszystkim byłym i aktualnym pracownikom 
Straży Miejskiej za trzydzieści lat wyjątko-
wo oddanej służby na rzecz mieszkańców 
i miasta. Niech następne trzydzieści lat 
zacieśniają wasze relacje z mieszkańcami 
troszczącymi się wespół z Wami o bezpie-
czeństwo i porządek w naszej gminie.

Wyjątkowym powodem do radości, a tym 
samym do świętowania, będzie z pewnością 
informacja, którą nasz Wydział Gospodarki 
Lokalowej przekaże kilkudziesięciu siemia-
nowickim rodzinom. Wszystko za sprawą 
realizowanego obecnie w naszym mieście 
projektu inwestycyjnego, który kierujemy do 
osób z najniższymi dochodami. Dzięki dota-
cjom zewnętrznym, pozyskanym w ramach 
programu SORSAL IV, zdołaliśmy wyremon-
tować kolejną partię trzydziestu sześciu 
pustostanów i przeznaczyć je na nisko-
czynszowe lokale socjalne. Jestem prze-
konany, że w ciągu kolejnych lat będziemy 
rewitalizować następne lokale, starając się 
pozyskać na ten cel kolejne granty. Wszystko 
po to, by wspomóc tych, którzy z przyczyn 
obiektywnych potrzebują pomocy ze stro-
ny miasta.

Szerzej o bieżących i kolejnych projektach 
inwestycyjnych będziemy informowali na 
łamach „Głosu Miasta”, do którego lektury 
już teraz zapraszam. 

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

MAMY POWODY DO ŚWIĘTOWANIA

Podczas ostatniej, wrześniowej, sesji 
Rady Miasta procedowano wyjąt-
kową uchwałę. Dotyczyła ona  na-
dania siemianowickiemu muzykowi 
i multiinstrumentaliście Józefowi 
Skrzekowi tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta Siemianowice Śląskie. 
Radni, co w tym wypadku wydaje 
się naturalne, uchwałę przegłoso-
wali jednogłośnie. Jest to olbrzymie 
wyróżnienie dla artysty, który żywi 
wielką atencję nie tylko do rodziny, 
ale również swojej „Małej Ojczyzny”, 
którą są Siemianowice Śląskie. Wielką 
dumą napawa go szacunek do trady-
cji, ojcowizny, pokoleń oraz – coraz 
bardziej deficytowe w dzisiejszych 
czasach – szczerość i zaufanie. To 
podstawowe cechy, którym konse-
kwentnie hołduje.

- On nie jest muzykiem tak po pro-
stu, jest muzykiem wielkiego formatu 
– mówi siemianowicki radny Wojciech 
Matczak – W 2001 roku organizowa-

łem koncert, gdzie pan Józef pokazał 
nam możliwości bytkowskich orga-
nów – dodaje radny, który również 
upodobał sobie ten instrument.

W ubiegłym roku Wspólnota 
Siemianowicka oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Siemianowic wystąpi-
ły z wnioskiem o nadanie Józefowi 
Skrzekowi tytułu Honorowego Oby-
watela Siemianowic Śląskich. 

- Nie ma w tej chwili przed nim 
nikogo, kto mógłby uzyskać ten tytuł 

– mówi Zbigniew Paweł Szandar, były 
prezydent miasta, obecnie Przewod-
niczący Wspólnoty Siemianowickiej. 
- Jest niepowtarzalną, wybitną oso-
bowością, absolutnie numerem jeden 
spośród mieszkańców Siemianowic 
Śląskich, którym należy taki tytuł 
przyznać – dodaje.

Jak mówi Piotr Kochanek, rzecznik 
prasowy urzędu miasta, a prywatnie 
basista i gitarzysta, Józef Skrzek to 
człowiek, muzyk, artysta i ambasador 

naszego miasta, zamknięty w jednej, 
wyjątkowo ciepłej osobie. - Józef 
Skrzek jest dla Siemianowic Śląskich 
w świecie muzycznym tym czym 
Louis Amstrong dla Nowego Orleanu, 
Nirvana dla Seattle czy The Beatles 
dla Liverpoolu – wylicza rzecznik 
prasowy -  Nadanie Józefowi Skrze-
kowi tytułu Honorowego Obywa-
tela Miasta jest dla mnie decyzją 
oczywistą, która musiała prędzej czy 
później zapaść. Cieszę się, że zapadła 
prędzej, bo dzięki temu będziemy 
mogli z okazji jej nadania świętować 
razem z naszym charyzmatycznym 
artystą – dodaje.
W najbliższą niedzielę, tj. 10 paź-
dziernika, będzie okazja, by w tym 
uroczystym momencie towarzyszyć 
artyście, bowiem w odrestaurowa-
nych wnętrzach michałkowickiego 
Zameczku Józef Skrzek zagra koncert 
fortepianowy „Z Miłoście Jestem”. 
Podczas uroczystości muzyk odbie-

rze należne mu wyróżnienie. Orga-
nizatorami imprezy, której patronuje 
Prezydent Miasta są Siemianowickie 
Centrum Kultury i Wydział Kultury 
i Sportu. Serdecznie zapraszamy.
Niedziela, 10 października, SCK 
Zameczek, ul. Oświęcimska 1, g. 16.00.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Józef Skrzek, siemianowiczanin, 
muzyk, multiinstrumentalista. 
Twórca grupy SBB, którą porów-
nuje się do… Pink Floyd, Yes czy 
Genesis. W 1978 r., w dniu swo-
ich urodzin, razem z SBB zagrał 
(na sprzęcie samych Stonesów) 
na słynnym festiwalu Roskilde. 
Schodzący ze sceny Bob Marley 
zaśpiewał mu wtedy… sto lat.

… A BOB MARLEY ŚPIEWAŁ MU 
„HAPPY BIRTHDAY”

fo
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Trwa badanie ofert na dwie duże inwestycje 
związane z modernizacją lokalnej infrastruktury 
drogowej. Będzie to rozbudowa drogi gminnej 
przy ulicy Traugutta oraz budowa nowego po-
łączenia drogowego przy ul. Bytomskiej. Na oba 
zadania gmina Siemianowice Śląskie uzyskała 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych, w wysokości ponad 6,3 mln zł. 

Rozbudowa ulicy Traugutta obejmie wy-
konanie odcinka drogi o długości ok. 850 m 
wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, 
budowę skrzyżowań, zjazdów publicznych 
i indywidualnych, a także wykonanie kanali-
zacji deszczowej z przepompownią, oświe-
tleniem oraz kanałem technologicznym. 
W przyszłości droga połączy ulicę Oświę-
cimską (zjazd przy rondzie) z planowanym 
łącznikiem drogowym, który zostanie po-
prowadzony od skrzyżowania ulic Traugut-

ta i Brylantowej do granicy z Chorzowem. 
Realizacja inwestycji potrwa 12 miesięcy.

Z kolei nowe połączenie drogowe ulicy 
Bytomskiej z terenami inwestycyjnymi ułatwi 
dojazd do 13 ha obszarów przemysłowych 
inwestorom chcącym ulokować swój kapitał 
w Siemianowicach Śląskich. Łącznik po-
wstanie w miejscu drogi tymczasowej, którą 
wykonano pod koniec grudnia 2020 roku. 
W zakresie robót budowlanych zaplanowano 
budowę drogi z chodnikiem, plac do zawra-
cania i przebudowę istniejących zjazdów 
publicznych oraz indywidualnych. Finału 
przedsięwzięcia można się spodziewać 
w drugiej połowie 2022 roku.

Realizacja budowy obu dróg rozpocz-
nie się po wyborze najkorzystniejszych 
ofert i podpisaniu umów z wykonawcą.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

INWESTYCJE DROGOWE 
Z RZĄDOWYM WSPARCIEM

DWA PARKINGI JUŻ GOTOWE
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Zakończono wymianę nawierzchni dwóch osie-
dlowych parkingów. Pierwszy z nich znajduje 
się w Michałkowicach na ul. W. Sikorskiego 
– przy cmentarzu, natomiast drugi na Bań-
gowie, w okolicach Szkoły Podstawowej nr 
16 przy ul. K. Szymanowskiego. W takcie prac 
budowlanych m.in. zdemontowano wysłużone 
nawierzchnie, wykonano roboty ziemne oraz 
warstwę podbudowy, wyregulowano urządze-

W najbliższych dniach rozpoczną się prace 
budowlane związane z dociepleniem kamienicy 
przy ul. Sobieskiego 9. W tym roku będzie to 
trzeci budynek z zasobu gminy, który przejdzie 
kompleksową termomodernizację.

Przeprowadzone prace będą polegać m.in. 
na wymianie stolarki drzwiowej wejściowej 
do budynku i częściowej wymianie stolarki 
okiennej, wykonaniu izolacji pionowej ścian 
i izolacji pionowej ścian fundamentowych 
do wysokości cokołu, remoncie dachu wraz 
z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien, 

nia infrastruktury technicznej oraz ułożono 
nowe nawierzchnie z płyt ażurowych – (przy 
ul. Sikorskiego) oraz kostki brukowej (przy ul. 
Szymanowskiego). Modernizacja kosztowała 
103 521,28 zł

Inwestycja jest elementem większego zadania 
drogowego pn. „Wymiana nawierzchni chodni-
ków i parkingów w wybranych lokalizacjach na 
terenie miasta Siemianowice Śląskie”. Dotych-

wykonaniu nowych parapetów i oświetlenia ze-
wnętrznego budynków. Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na grudzień 2021 roku. Koszt 
termomodernizacji wyniesie 447 415,52 zł.

Aktualnie prowadzony jest również grun-
towny remont budynków położonych przy 
ulicach Fabrycznej i Śmiłowskiego 12. Jego 
finał zaplanowano na początek listopada br.

Cała inwestycja została dofinansowana ze 
środków unijnych, w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

czas w ramach niego zakończono modernizacje 
chodników przy ulicy Bratniej i Zielonej 7. W toku 
jest budowa chodników na ulicach Maciejkowic-
kiej (przy cmentarzu) i Fabrycznej. Natomiast 
w przyszłym tygodniu zaplanowano rozpoczęcie 
remontu chodnika na ulicy Kilińskiego. Przewi-
dziany koszt wymiany nawierzchni chodników 
wyniesie 281 978,73 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

TERMOMODERNIZACJA KAMIENICY PRZY UL. SOBIESKIEGO 9 

W przyszłości droga połączy ulicę Oświęcimską  
(zjazd przy rondzie) z planowanym łącznikiem drogowym, 

który zostanie poprowadzony od skrzyżowania ulic Traugutta 
i Brylantowej do granicy z Chorzowem. 
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
KOLEJNE SZKOŁY BĘDĄ 
CZERPAĆ ENERGIĘ ZE SŁOŃCA
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Do końca roku cztery siemianowickie placówki 
oświatowe wzbogacą się o ekologiczne in-
stalacje fotowoltaiczne, które umożliwią im 
produkcję własnej energii elektrycznej z pro-
mieni słonecznych.

W ramach zadania pn. Słoneczna Gmi-
na – montaż instalacji fotowoltaicznych 
w infrastrukturze publicznej II na dachach: 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Śniadeckiego, Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „MERITUM” oraz Zespołu 
Szkół Sportowych pojawią się nowoczesne 
panele słoneczne.

Zbliżamy się do zakończenia czwartego sezonu 
Siemianowickiego Roweru Miejskiego. Rowe-
ry będą dostępne jeszcze tylko do niedzieli 
17 października. Po północy stacje zostaną 
zdeaktywowane. Powrotu jednośladów na 
siemianowickie ulice możemy spodziewać się 
wiosną przyszłego roku.

Tegoroczny Siemianowicki Rower Miejski 
to łącznie 120 rowerów (w tym 107 rowe-
rów standardowych, 3 tandemy oraz 10 
rowerów dziecięcych) rozlokowanych na 
12 stacjach w różnych miejscach w mieście. 
Dzięki zintegrowaniu w obrębie Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii kilku sieci 
miejskich rowerów zarządzanych przez 

Nowe instalacje będą pracowały w systemie 
on-grid, który jest zintegrowany z siecią 
energetyczną.   Oznacza to, że nadmiar wy-
produkowanego prądu zostanie przekazany 
do sieci i tam magazynowany. Jego nadwyżkę 
będzie można odebrać w momencie większe-
go zapotrzebowania na energię. Dzięki temu 
system fotowoltaiczny zyska możliwość 
generowania realnych oszczędności w roz-
liczeniach z dostawcą energii elektrycznej. 
Oprócz tego zastosowanie technologii fo-
towoltaicznej przyniesie wiele korzyści dla 
środowiska naturalnego poprzez 

Nextbike, siemianowiczanie mogą wypo-
życzać i oddawać rowery w innych miastach 
GZM. W tegorocznej edycji możliwe jest 
swobodne przemieszczanie się pomiędzy 
Siemianowicami Śląskimi, Katowicami, Cho-
rzowem, Tychami i Sosnowcem.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla oraz pyłu 

PM 10 do atmosfery.
Na realizację projektu miasto 

otrzymało dotację celową z „Pro-
gramu działań na rzecz ograniczenia 

niskiej emisji” Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w wysokości 1 060 910 zł co pokryje 
90 % zadania. Pozostała część zostanie sfina-
sowana ze środków własnych gminy.

Przypomnijmy, że w 2020 roku zrealizowano 
pierwszą edycję powyższego projektu, w ramach 
której na siedmiu budynkach użyteczności pu-
blicznej, tj.: II Liceum Ogólnokształcącym, Szkole 
Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 1, Żłobku 
Miejskim, Szkole Podstawowej nr 6, MDK Jordan i  
Zespole Szkół Specjalnych umieszczono w sumie 
604 panele słoneczne, o łącznej mocy 227 625 kWp.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

CZWARTY SEZON ROWERU MIEJSKIEGO 
DOBIEGA KOŃCA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W ramach projektu unijnego pn. „Rozwój 
mieszkaniowej infrastruktury społecznej 
miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV” 
(Siemianowicki Obszar Rewitalizacji 
Społecznej i Aktywności Lokalnej) wyre-
montowano 36 mieszkań socjalnych usy-
tuowanych w budynkach na terenie całego 
miasta, m.in. przy ulicach: Powstańców, 
Sobieskiego, Śląskiej, Matejki, Głowackie-
go, Kołłątaja, Żwirki i Wigury, Poprzecznej, 
Kościelnej, Hutniczej, Waryńskiego, al. Mło-

KOLEJNE LOKALE SOCJALNE 
DLA MIESZKAŃCÓW

dych, Śmiłowskiego, Wierzbowej, Bratniej, 
Krótkiej, Kościuszki, Staszica, św. Barbary 
i Bocznej.

Dofinansowanie pozyskane z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego 2014-2020 w wysokości 
1  142 333,02zł (kwotę przyznano na remont 
39 lokali, z czego trzy wyremontowano już 
w latach poprzednich) umożliwiło realizację 
szeregu prac remontowo-budowlanych 
związanych z wymianą stolarki okiennej 

13 września br., podczas VI Konferencji Na-
ukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary 
i perspektywa rozwoju”, nastąpiło uroczyste 
ogłoszenie wyników tegorocznej edycji kon-
kursu „Najbardziej Innowacyjny Energetycznie 
Samorząd”, w którym wzięła udział gmina Sie-
mianowice Śląskie. Wśród dziesięciu gmin, które 
uzyskały największą liczbę punktów, w kategorii 
„Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na 
Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Sa-
morząd w Polsce” nasza uplasowała się na 
ósmej pozycji.

Z RATUSZA

Jednym z istotnych kryteriów decydujących 
o wysokiej lokacie Siemianowic Śląskich był 
m.in. poziom wydatków przeznaczonych na 
inwestycje w trudnym, bo pandemicznym 
roku 2020, z zakresu poprawy efektywności 
energetycznej budynków, w których inwe-
storem jest lokalny samorząd. W przy-
padku naszego miasta wyniósł on 
ogółem 4 269 012 zł. Kapituła 
konkursowa brała również 
pod uwagę poziom wy-
datków inwestycyjnych 

z zakresu transportu ni-
sko- i zeroemisyjnego 
(7 631 673 zł), wysokość 
środków zewnętrznych 
pozyskanych przez gmi-

nę na realizację polityki 
klimatyczno-energetycz-

nej (18 109 836 zł) czy po-
ziom wydatków w kontekście 

akcji społecznych w gminie 2020 r. 
(1 148 080 zł).

– Ponadto szczegółowo opisaliśmy ubie-
głoroczną inwestycję roku, wpisującą się 
w realizację polityki klimatyczno-energe-
tycznej, jaką była kompleksowa termomo-
dernizacja „Jordana” - mówi Paweł Cwalina 

z Biura Prasowego siemianowickiego Urzędu 
Miasta. – Nie bez znaczenia jest fakt, iż in-
westycja ta w znacznym stopniu obniżyła 
koszty ogrzewania, poprawiła komfort cieplny 
użytkowników oraz zmniejszyła emisję za-
nieczyszczeń do atmosfery – dodaje.

Finalnie efektem tej sympatycznej eko-
logicznej rywalizacji było uzyskanie przez 
nasze miasto Certyfikatu Innowacyjnego 
Energetycznie Samorządu, przyznanego 
za zaangażowanie w modernizację sektora 
energii, które przyczynia się do realizacji 
założeń polityki klimatyczno-energetycz-
nej, oraz symbolicznej nagrody – statuetki 
Ignacego Łukasiewicza.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

STATUETKA 
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
DLA GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

i drzwiowej, remontem ścian, sufitów 
i podłóg, wymianą instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej i instalacji elektrycznej oraz 
wykonaniem ogrzewania. Całkowity koszt 
modernizacji lokali wyniósł pond 1,2 mln zł. 
Odnowione pustostany zostaną wkrótce 
przydzielone lokatorom oczekującym na 
mieszkania socjalne.

Powyższy projekt realizowany jest na 
terenie Siemianowic Śląskich od kilku lat. 
Jego celem jest przystosowanie do pełnie-

nia funkcji socjalnych lokali z zasobu gminy, 
których stan techniczny uniemożliwia za-
siedlenie. W rezultacie w latach 2017-2021 
wyremontowano łącznie 70 mieszkań.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Z RATUSZA

REKREACJA

- Żywię wielki szacunek do profesjonalizmu, z jakim 
wykonują Państwo codzienne obowiązki. Jego 
przejawem jest nie tylko sprawność i skuteczność 
działań, ale także empatia wobec mieszkańców 
i umiejętność indywidualnego traktowania ich 
spraw – czytamy w adresie okolicznościowym, jaki 
otrzymała Angelika Wojciechowska, Komendant 
Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich.

Pretekstem do napisania tych słów były obcho-
dy 30-lecia istnienia tej siemianowickiej formacji. 
Przypomnijmy, powołał ją do życia 22 lipca 1991 r., 
stosownym rozporządzeniem Piotr Madeja, pierwszy 
prezydent miasta w jego samorządowej historii.

Uroczystości, które miały miejsce w Siemiano-
wickim Centrum Kultury Park Tradycji rozpoczęły 
się występem Katarzyny Muller Wantuły i Bogdana 
Wantuły. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
m.in. Marty Suchanek-Bijak, II Zastępcy Prezy-
denta Miasta, Katarzyny Chrapek-Rogowskiej, 
Skarbnik Miasta, Adama Skowronka, Sekretarza 
Miasta, Piotra Szwarcera, pierwszego komendanta 
straży miejskiej, Tyberiusza Narkowicza, Prezy-
denta Jastarni, Marcina Janoty, siemianowskiego 
radnego,  komendantów zaprzyjaźnionych z na-
szą straży miejskich, policji oraz straży pożarnej 
i przedstawicieli instytucji miejskich.

- Podczas wszystkich patroli pracujemy na 
rzecz mieszkańców miasta - mówiła Angeli-
ka Wojciechowska, Komendat Straży Miejskiej 
w Siemianowicach Śląskich. - Stoimy na straży 
spokoju mieszkańców, którzy mają prawo czuć się 

bezpiecznie, a pełniąc codziennie funkcje, staramy 
się spełniać stawiane nam wymagania - dodała.
Adam Skowronek przywoływał barwne, acz trudne 
początki formacji. - Kiedy powstawała siemiano-
wicka straż miejska pełniłem funkcję komendanta 
hufca harcerskiego - mówił. - Na prośbę ówcze-
snego komendanta straży przygotowaliśmy dla 
funkcjonariuszy pierwsze numery identyfikacyjne.
W 1994 roku, wraz z innymi radnymi sprawił iż 
siemianowiccy strażnicy dysponowali, jako jedyni 
w kraju, tarpanem honkerem. – Od 2017 roku 
pełnię, z ramienia prezydenta, nadzór nad tą 
jednostką - mówił sekretarz miasta. - Jednak nie 
jest to dla mnie tylko obowiązek. To jest dla mnie 
zaszczyt - dodał.

Uroczystości były doskonałą okazją do 
nagrodzenia wyróżniających się funkcjo-
nariuszy oraz uhonorowania osób i instytu-

cji wspierających siemianowicką formację. 
Awans na stanowisko Młodszego Specjalisty 
otrzymał Adam Olejnik, a Specjalisty - Mario-
la Hampel. Młodszymi Inspektorami zostali: 
Angelika Achtelik, Paweł Jaworski, Damian 
Simon oraz Henryk Zieliński. Ponadto nagro-
dy i listy gratulacyjne powędrowały do rąk: 
Marka Kozubskiego, który w straży pracuje 
od początku jej istnienia, Anna Jaworska, 
Mariola Hampel, Adam Adamski, Damian 
Simon, Adam Olejnik, Paweł Jaworski oraz 
Henryk Zieliński. Pochwałami i wyróżnieniem 
nagrodzono Urszulę Bulę, Alicję Pastuszkę 
oraz Justynę Czerwińską.

- Jest mi niezmiernie miło gościć na Państwa 
uroczystości – mówił zaproszony podinsp. Rafał 
Stańko, Komendant Miejski Policji w Siemiano-
wicach Śląskich. – Dotychczasową współpracę 

oceniam bardzo dobrze i gratuluję zespołu lu-
dziego, którym Pani kieruje – dodał.

Z kolei Tyberiusz Narkowicz, Prezydent Jastarni, 
dziękował za dotychczasową współpracę oraz 
wspólną służbę strażników miejskich, pełnioną 
w sezonie letnim na ulicach Jastarni.

Na ręce komendant Angeliki Wojciechowskiej 
życzenia złożyli także: Piotr Komraus, prezes 
siemianowickich wodociągów Aqua-Sprint sp. 
z o.o., w towarzystwie dyrektor ds. operacyjnych, 
Agnieszki Świaczny, sędzia Mariusz Witkow-
ski, prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach 
Śląskich, Kinga Hamera-Gromadzka, Kierownik 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowi-
cach Śląskich, Elżbieta Nieszporek, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, 
Marcin Janota, reprezentant Rady Miasta, st. bryg. 
Rafał Świerczek - Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

- Bardzo dziękuję za te wszystkie słowa i wyrazy 
sympatii – mówił Marek Kozubski, najstarszy 
stażem siemianowicki strażnik miejski. – Rów-
nież chciałbym podziękować bardzo panu Pre-
zydentowi Piotrowi Madei. Pamiętam, jak wraz 
ze współpracownikami walczył o nasze prawa 
pracownicze, a przecież były to trudne dla miasta 
czasy – dodał.

Jak nietrudno się domyślić, nie zabrakło również 
kwiatów dla twórcy siemianowickiej formacji, 
prezydenta Piotra Madei.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

30 LAT ISTNIENIA SIEMIANOWICKIEJ 
STRAŻY MIEJSKIEJ

RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE „SZAROTKA”  MAJĄ 110 LAT
W sobotę 25 września, w odświętnie 
wystrojonej sali domu działkowca 
ROD „Szarotka”, odbył się przełożony 
z roku 2020 (ze względu na pande-
mię) jubileusz 110-lecia powstania 
ogrodu oraz przypadający na ten rok 
40-lecia istnienia Polskiego Związku 
Działkowców. Na uroczystość zostali 
zaproszeni goście z urzędu miasta 
oraz z Okręgowego Zarządu PZD. 
Prezydenta miasta reprezentowa-
ła pełnomocnik ds. organizacji po-
zarządowych Elżbieta Nieszporek.  
Z ramienia OZŚL przybyli: członek 
krajowej rady, koordynator dla miast 
Katowice, Mysłowice, Siemianowi-
ce Śl. - Jan Kwiatkowski, instruktor 
ogrodowy przy OZŚL. - Dominika 
Wojciechowska oraz przewodniczący 
siemianowickiego kolegium prezesów 

- Jan Maj. Efektownym występem 
artystycznym uroczystość rozpoczęła 
grupa cheerleaderek   zespołu „Skan-
dal” z Będzina, po czym przybyłych 
gości i działkowców powitał prezes 
ogrodu  Jan Wargacki. Zgodnie z pro-
gramem części oficjalnej przedstawił 
krótką historię obu jubileuszy. 

Następnie Elżbieta Nieszporek 
odczytała list gratulacyjny przeka-
zany dla działkowców od prezydenta 
miasta. Przedstawiciele okręgowego 
zarządu  wręczyli na ręce prezesa 
okazałe puchary dla ogrodu ufun-
dowane przez krajową radę oraz 
okręgowy zarząd wraz z dyplomami. 

Zasłużeni działkowcy zostali odzna-
czeni związkowymi odznaczeniami: 
Za Zasługi dla PZD - Adam Rzepiak, 
Czesław Głuch i pośmiertnie - Marian 

Bobrzyk. Złotą Odznaką - Andrzej 
Burczyk, Krzysztof Czyżewski i po-
śmiertnie - Józef Hruby. Brązową 
Odznaką - dziesię osób: Aniela Wen-
towska, Sylwester Szczepanik, Piotr 
Kałczak, Elżbieta Bruch, Sławomir 
Góras, Przemysław Ficek, Krzysztof 
Kozioł, Zdzisława Kukurowska, Ma-
riola Koszowska,Elżbieta Michalec. 
Rozstrzygnięty został konkurs „Dział-
ka Roku 2021”. Laureatami zostali ex 
aequo Iwona Wargacka (działka 157)i 
Olimpia Szczepanik (działka 137). Dy-
plomami uhonorowano także dział-
kowców, którzy zajęli dalsze miejsca. 
Każdemu uczestnikowi wręczono 
upominki w postaci jubileuszowych 
statuetek wraz z  gadżetami. Po ce-
remonii wręczenia nagród na salę 
wjechały torty urodzinowe z palącymi 
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się racami. Do symbolicznego rozkro-
jenia prezes poprosił przybyłych gości. 
Lampką szampana wzniesiono toast 
i odśpiewano „sto lat”, a w zasadzie 
„dwieście lat”. Po części oficjalnej 

wszystkich zaproszono do zabawy 
tanecznej, która trwała do późnych 
godzin nocnych.

JAN WARGACKI
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Z RATUSZA

Niedawno zakończyły się konsultacje społecz-
ne dotyczące pilotażowego programu „Wspie-
ramy”. Program będzie stanowił wsparcie dla 
rodzin wychowujących dzieci z niepełnospraw-
nością oraz sprawujących opiekę nad dorosłymi 
osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku kiedy owa niepełnosprawność po-
wstała od urodzenia lub w okresie dzieciństwa.  
Przypomnijmy: przewiduje on jednorazowe świad-
czenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł. 

Wypłata świadczenia nie jest uzależniona od 
dochodu rodziny, a środki przekazane w ramach 
programu każdy wnioskodawca może przeznaczyć 
na dowolny cel, w zależności od indywidualnych 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Proszę powiedzieć, jaki efekt przynio-
sły konsultacje? - zapytaliśmy Sabinę Miland  
z merytorycznego zespołu Wydziału Polityki Spo-
łecznej UM.

- W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszo-
no do programu żadnych uwag. Jednak wiadomość 
o tej inicjatywie wzbudziła duże zainteresowanie 
środowiska osób z niepełnosprawnościami. Kontak-
towano się z nami w sprawie wyjaśnień dotyczących 
kryteriów programu, „rozszyfrowania” orzeczeń 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnospraw-
ności oraz zgłaszano potrzebę wsparcia kolejnych 

grup osób z niepełnosprawnościami, np. osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzy-
mujących niskie świadczenia emerytalne, które są 
niewystarczające do opłacenia leków, rachunków, 
opiekunów czy rehabilitacji. Zdajemy sobie spra-
wę z tego, że w przypadku nagłego pojawienia się 
poważnej, niejednokrotnie nieuleczalnej choroby, 
nasze życie przewartościowuje się i potrzeby w za-
kresie sfinansowania kosztów leczenia są ogromne. 
Jesteśmy świadomi, że każda niepełnosprawność, 
bez względu na jej rodzaj, staje się czynnikiem 
zaburzającym dotychczasowe funkcjonowanie 
rodziny w życiu społecznym i wymaga wsparcia 
instytucjonalnego oraz finansowego.

Biorąc pod uwagę zgłaszane potrzeby naszych 
mieszkańców reprezentujących środowisko osób  
z niepełnosprawnościami oraz analizując możliwości 
finansowe postanowiono wesprzeć grupę osób, 
o której mowa w programie „WSPIERAMY - Sie-
mianowicki program wsparcia i poprawy jakości 
życia osób z niepełnosprawnościami”. 

Zatem program ten jest odpowiedzią na 
potrzebę ochrony i pomocy najbardziej po-
trzebujących rodzin, wychowujących dzieci 
z niepełnosprawnościami, gdzie zachodzi 
konieczność stałego współudziału rodzica/
opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji 

i edukacji oraz rodzin, które sprawują opiekę 
nad osobami powyżej 16 roku życia z niepełno-
sprawnością sprzężoną, wymagających opieki 
lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
w sytuacji, gdy niepełnosprawność istniała w mo-
mencie urodzenia, bądź też pojawiła się w okresie 
niemowlęcym lub wczesnodziecięcym. 

Należy podkreślić, że program ten wpisuje się 
w ramy realizowanej polityki działań na rzecz 
środowiska osób z niepełnosprawnościami, jest 
uzupełnieniem świadczeń pieniężnych, kierowa-
nych do osób niepełnosprawnych i stanowi realne 
wsparcie finansowe kierowane od samorządu 
do osób z niepełnosprawnościami. Jest również 
kolejną inicjatywą realizowaną w naszym mieście, 
która skierowana jest do osób z niepełnospraw-
nościami, poza Asystentem Osoby Niepełno-
sprawnej – edycja 2021 i Opieką Wytchnieniową 
– edycja 2021, mieszkaniem chronionym, wspar-
ciem finansowym w zakresie rehabilitacji za-
wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
finansowanej ze środków PFRON, Programem 
wyrównywania różnic między regionami III  
lub transportem.

Zakładamy, że program przyczyni się do prze-
łamywania barier ograniczających dostęp osób 

z niepełnosprawnościami do pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, edukacji lub rehabilitacji.

 Wnioski w ramach programu będzie można 
składać od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
w Referacie Świadczeń, Urzędu Miasta Siemiano-
wice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17.
 

 Wzór wniosku w ramach programu „WSPIERAMY 
– Siemianowicki program wsparcia i poprawy jakości 
życia osób z niepełnosprawnościami” dostępny 
będzie od 15 października 2021 r.:

  na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemia-
nowice Śląskie,

  w siedzibach Urzędu Miasta Siemianowice Ślą-
skie, ul. Jana Pawła II 10, ul. Michałkowicka 105  
oraz w Referacie Świadczeń Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 17.

Wypłata jednorazowego świadczenia osobom 
spełniającym kryteria programu „WSPIERAMY - 
Siemianowicki program wsparcia i poprawy jakości 
życia osób z niepełnosprawnościami” na rok 2021 
rozpocznie się od 3 stycznia 2022 r. 

SABINA MILAND
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

PROGRAM WSPIERAMY –  
SAMORZĄD WSPIERA  OSOBY  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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OKRĄGŁY STÓŁ WS. SZPITALA MIEJSKIEGO
Wśrodę, 29 września, w auli konferencyjnej szpitala miej-
skiego odbyło się spotkanie siemianowickich przedstawicieli 
samorządu z zarządem lecznicy oraz jej zespołem lekarskim. 
Spotkanie zorganizował prezydent miasta wraz z przewod-
niczącym Rady Miasta na wniosek klubu radnych PiS. Celem 
zaś spotkania było uzyskanie bezpośrednich informacji 
o bieżącej kondycji finansowo-organizacyjnej szpitala oraz 
o planach i pomysłach zarządu spółki, w rezultacie których 
szpital miałby osiągnąć rentowność i stać się niezależnym 
od miejskich środków finansowych.

W pierwszej części obrad zarząd spółki przedstawił zwarte 
dane liczbowe oraz informacje ilustrujące bieżącą kondy-
cję finansową spółki, z uwzględnieniem poziomu kosztów 
funkcjonowania poszczególnych oddziałów leczniczych, 
wypracowywanych przez nie dochodów oraz powstających 
strat, które pojawiają się corocznie po próbie zbilansowania 
obu z wyżej wymienionych pozycji.

Uzupełnieniem tych informacji była lista projektów inwe-
stycyjno-modernizacyjnych, które zarząd szpitala, pomimo 
pojawiających się deficytów, stara się realizować. Wśród 
nich wymieniono te najbardziej widoczne gołym okiem – 

jak chociażby termomodernizacja głównego szpitalnego 
budynku, czy budowę nowego wejścia do lecznicy – jak 
również te mniej widoczne, ale niezbędne do sprawnego 
funkcjonowania placówki, jak nowa szpitalna winda czy 
pracownia RTG.

Kolejnym etapem spotkania było wysłuchanie komentarzy 
zespołu ordynatorów poszczególnych oddziałów, których 
refleksje stanowiły merytoryczne uzupełnienie informacji 
przedstawionych wcześniej przez zarząd.

Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja otwarta 
pomiędzy radnymi a zespołem medycznym i zarządem 

szpitala. Jej celem była głównie weryfikacja informacji na 
temat faktycznych możliwości renegocjacji przestarzałych 
już stawek kontraktu z NFZ, próba uzupełnienia niedoborów 
kadrowych oraz dostosowanie placówki do nowych wymogów 
narzuconych przez resort zdrowia i NFZ.

Choć nie było to pierwsze spotkanie w historii placówki, 
mające na celu znalezienie sposobu na osiągnięcie przez 
szpital rentowności, to na pewno było wyjątkowe w kontekście 
finalnych wniosków, jakie się pojawiały, a które można zamknąć 
w tezie, że: jeśli gmina chce mieć swój własny, publiczny szpital 
miejski, którego działalność opiera się o kontrakt z państwo-
wą kasą – to musi do niego co jakiś czas dołożyć pieniędzy. 
Wszystko bowiem zależy w pierwszej kolejności od wartości 
kontraktu z NFZ i wyceny procedur, za które szpital otrzymuje 
określone środki. Jeśli instytucje nadrzędne odpowiedzialne za 
wycenę procedur, nie podejmą w najbliższym czasie rozmów 
i renegocjacji kontraktu, szpitalowi grozić będzie kadrowe 
i finansowe osłabienie, a w perspektywie – bez wsparcia z UM 
- nawet zapaść.

PIOTR KOCHANEK

Z RATUSZA

fo
t. 

Pi
ot

r K
oc

ha
ne

k



9

BUDŻET OBYWATELSKI

WYGRANE PROJEKTY TEGOROCZNEJ EDYCJI  
SIEMIANOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022
NIE TYLKO TĘŻNIA I BUDKI DLA JERZYKÓW ALE RÓWNIEŻ…

22 lutego br. wystartowała kolejna w naszym 
mieście, odsłona Budżetu Obywatelskiego, tym 
razem na rok 2022. Do 19 marca mieszkańcy 
mogli zgłaszać swoje pomysły. Na ich wyko-
nanie miasto wyasygnowało 2 miliony złotych, 
przy założeniu, że kwota na realizację zgła-
szanego projektu nie będzie mniejsza niż 60 
tysięcy i nie większa aniżeli pół miliona złotych.

Pozytywną weryfikacją objęto 29 zgłoszo-
nych wniosków, na które od 23 sierpnia do 
12 września mieszkańcy Siemianowic Śląskich 
mogli oddawać swoje głosy.

- Z zadowoleniem obserwujemy, iż pro-
ponowane projekty nie ograniczają się tylko 
i wyłącznie do zaspokajania potrzeb lokalnych 
społeczności, ale również mogą pozytywnie 
wpływać na całokształt funkcjonowania na-
szego miasta – mówi Barbara Wicik, sekretarz 
zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. - To 
świadczy zarówno o odpowiedzialności jak 
i kreatywności wnioskujących – dodaje.

Istotnym kryterium było to, aby całkowity 
koszt wybranych projektów nie przekroczył 2 
milionów złotych.  Zatem do realizacji wybra-
no sześć projektów, które zdobyły najwięcej 
głosów mieszkańców oraz których realizacja 
nie przekroczyła limitu przeznaczonych na 
ten cel środków. Finalnie realizacja pomysłów 
Budżetu Obywatelskiego 2022 w Siemiano-
wicach Śląskich obejmie:

Poznaliśmy wyniki jubileuszowej XXV edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego 
„Modernizacja Roku&Budowa XXI w.” Od-
notowujemy ten fakt z satysfakcją, bowiem 
siemianowickim akcentem tego wydarzenia 
było uhonorowanie rewitalizacji nadgryzionego 
„zębem czasu” Pałacu Rheinbabenów. Kapitu-
ła doceniła wkład w przywrócenie obiektowi 
dawnej świetności.

W środę, 22 września br., Krzysztof Rycman, 
naczelnik Wydziału Inwestycji siemianowickie-
go urzędu miasta wziął udział w uroczystej gali, 
która odbyła się na Zamku Królewskim w War-
szawie, gdzie „w imieniu” michałkowickiego 
obiektu odebrał nagrodę im. prof. Wiktora Zina.

– Jest to dla nas o tyle istotne, że w tej edycji 
udział brało ponad 470 inwestycji z całej Polski, 

  1. Modernizację i rozbudowę placu zabaw 
przy ul. Gansińca 8 oraz wykonanie parkin-
gu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58 
wraz z realizacją zagród dla pojemników 
przeznaczonych do segregacji odpadów – 
960 głosów. Autorami projektu są: Joanna 
Baranowicz-Pluskwik, Aleksandra Krążek, 
Wojciech Matczak. 

  2. Budowa sportowego placu zabaw przy 
Zespole Szkół Sportowych, przeznaczonego 
dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Wyposażony 
będzie w huśtawki, zjeżdżalnie, ścianki wspi-

naczkowe, drabinki, równoważnie, elementy 
edukacyjne oraz części street workoutu – 
925 głosów. Autorem jest Paweł Stawarz. 

  3. Budowa tężni solankowej w Lasku Byt-
kowskim wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą. Autorem projektu, którego 
celem jest poprawa zdrowia i jakości życia 
mieszkańców, jest Joanna Zawadzka. Oddano 
na niego 920 głosów. 

  4. Wspólny projekt Szkół Podstawowych  
nr 11 i 5, podzielony w ten sposób, że na 
terenie „jedenastki” zostanie wymieniona 
nawierzchnia oraz zagospodarowana prze-
strzeń do rekreacji, zaś na terenie „piątki” 
powstanie nowy plac zabaw. Wnioskował 
o to Marcin Janota, którego pomysł zyskał 
aprobatę 752 mieszkańców. 

  5. Montaż budek lęgowych dla jerzyków 
na elewacjach budynków wybranych szkół 
podstawowych oraz średnich na terenie Sie-
mianowic Śląskich. Projekt posiada nie tylko 
walory użytkowe (eliminacja nadmiernej 
ilości komarów, które są pożywieniem jerzy-
ków), ale również edukacyjne, bo związane 
z szeroko pojętą ochroną przyrody. Pomysł 
Katarzyny Wietrzykowskiej poparło 307 sie-
mianowiczan. 

  6. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej 
do garaży przy ul. Korfantego. Projekt za-
kłada wymianę dotychczasowej nawierzchni 
drogi dojazdowej do 60 garaży na wykonaną 
z kostki betonowej. Ta propozycja, autorstwa 
Marcina Kotary, została poparta przez 194 
mieszkańców. 

Realizacja zwycięskich projektów rozpocznie 
się w przyszłym roku.
Szczegóły dotyczące projektów znajdziecie 
Państwo w linku: 
https://bo.siemianowice.pl/wyniki

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PAŁAC RHEINBABENÓW  
PONOWNIE UHONOROWANY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

zaś do ścisłego finału zakwalifikowało się 87 
z nich – mówi Krzysztof Rycman. – To oznacza, 
że o naszym obiekcie zrobiło się pozytywnie 
głośno w całej Polsce – dodaje.

Przypomnijmy, że w wyniku dwuetapowej re-
witalizacji siemianowickiego Zameczku, który 
działa pod auspicjami Siemianowickiego Centrum 
Kultury odnowiono nie tylko elewację, ale blasku 
i świeżości nabrały również jego wnętrza. To nie 
pierwszy raz, kiedy walory wyremontowanego 
Pałacu Rheinbabenów dostrzegło konkursowe 
jury. Obiekt wcześniej współzawodniczył z innymi 
tego typu w rywalizacjach, organizowanych przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Zarząd Województwa Śląskiego oraz PortalSa-
morzadowy.pl.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z RATUSZA
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

We wrześniu odbyło się  VII  Posiedzenie 
Rady Gospodarczej przy Prezydencie Mia-
sta II kadencji. Po przerwie w spotkaniach 
spowodowanych sytuacją epidemiologicz-
ną zebrani członkowie musieli w pierwszej 
kolejności wybrać swoich przedstawicieli. 
I   tak nowym Przewodniczącym Rady Go-
spodarczej został Michał Janos z firmy 
MMJ, świadczącej usługi telekomunikacyj-
ne.

- Wybór ten był dla mnie dużym zaskoczeniem. 
Odebrałem to jako zaszczyt, mając jednak 
świadomość odpowiedzialności, jaka spoczęła 
na mojej osobie. Chciałbym w tym miejscu 
bardzo podziękować wszystkim członkom Rady 
Gospodarczej za okazane zaufanie. Dołożę 
wszelkich starań, aby Was oraz wszystkich 
przedsiębiorców z naszego miasta nie za-
wieźć. Wszak Rada Gospodarcza jako organ 
opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie jest niejako reprezentan-
tem - pośrednikiem między siemianowickimi 
przedsiębiorcami a władzami Siemianowic. 
W tym miejscu chciałbym bardzo podzięko-
wać Panu Prezydentowi Rafałowi Piechowi za 
wspieranie nas, przedsiębiorców. Za zauważe-
nie i docenienie roli, jaką wkładamy w rozwój 
Siemianowic. Podziękowania również dla Pana 
Jakuba Nowaka - kierownika Biura Obsługi 
Inwestora, który na co dzień służy zawsze 

radą i pomocą w naszych kontaktach zawo-
dowych z Urzędem Miasta -  tak swój wybór 
skomentował Michał Janos.

Z kolei wiceprzewodniczącym rady został 
wybrany Bogdan Seweryn z firmy BDW B. Se-
weryn, D. Łączyński, zajmującej się wykonywa-
niem usług sprzątających dla przedsiębiorstw. 

- Jest mi niezmiernie miło, że po raz ko-
lejny członkowie Rady Gospodarczej wy-
brali mnie na jej wiceprzewodniczącego. 
Od lat prowadzę działalność gospodarczą 
w Siemianowicach Śląskich i zapewne, jak każdy 
przedsiębiorca związany ze swoim miastem, 
mam pomysły na jego rozwój. Jednym z nich 
jest budowa parkingu dla kamperów z pełną 
infrastrukturą sanitarną. Jest to coraz mod-
niejszy trend w naszym kraju, który na Zacho-
dzie jest już dość rozpowszechnianą formą 
spędzania urlopu.

Nasze miasto leży w sercu śląskiej aglo-
meracji i posiada wiele terenów zielonych 
i rekreacyjnych. Odpowiednio przygotowana 
infrastruktura z całą pewnością sprawi, że do 
naszego miasta będą zjeżdżać kampery z róż-
nych kierunków i to my będziemy swoistą bazą 
wypadową do zwiedzania metropolii. Będzie 
to miało z pewnością duży wpływ na rozwój 
gospodarczy Siemianowic i wzrost przychodów 
lokalnych firm – komentował Bogdan Seweryn.

Po wyborze nowych przedstawicieli, człon-
kowie rady oraz Rafał Piech, Prezydent Miasta 
Siemianowice Śląskie podziękowali dotych-

czasowemu Przewodniczącemu Rady Go-
spodarczej dr. Marcinowi Budzińskiemu za 
kierowanie jej pracami w mijającym okresie, 
który – co warto podkreślić – nałożył się na 
ogólnoświatową pandemię COVID-19, mającą 
także niekorzystny wpływ na pracę rady.  

W kolejnej części spotkania zebrani wysłu-
chali  Adama Peterka, naczelnika Wydziału 
Infrastruktury Drogowej, który przedstawił 
stan rozwoju ścieżek rowerowych na  terenie 
miasta, a także odpowiadał na pytania  odno-
śnie do planowanych inwestycji drogowych. 
W ramach kolejnego punktu obrad Jakub Nowak 
przedstawił zakres planowanych inwestycji uję-
tych w Wieloletnim Planie Finansowym na 2022 r. 

Rada Gospodarcza, czyli ciało opiniodaw-
czo-doradcze, powołane przez Prezyden-
ta Miasta w 2015 roku, reprezentowana jest 
obecnie przez 16 członków, przedstawicieli 
świata biznesu i nauki, którzy pełnią swoje 
funkcje społecznie.

Aktualny Skład Rady Gospodarczej:
Przewodniczący
 Michał Janos, MMJ Marcin Janos 

Wiceprzewodniczący
 Bogdan Seweryn, BDW B. Seweryn, D. Łączyński

Członkowie
 Marcin Budziński, Akademia WSB
 Marek Ciembroniewicz, EMSI Sp. z o.o.
 Jolanta Geppert, APSTAR Jolanta Geppert
 Mariusz Korzeniowski, PUMAR Sp. z o.o.,
 Krzysztof Janik, Plasma System S.A.
 Michał Marut, MARUT Maszyny i Urządzenia Sp. z o.o.
 Mariusz Mastalerz, Adient Seating Poland Sp. z o.o.
 Ryszard Olek, TERCHARPOL Sp. z o.o.
 Tomasz Palion, PPHU DALPOL Tomasz Palion
 Agnieszka Pięta, ATRIUM S.J. M.T. Piechowicz
 Mariusz Pilszak, KRYSZTAŁ S.C. M. Pilszak, S. Zgórski
 Eugeniusz Sowa, Milimex S.A.
 Andrzej Ścigała Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 
A.Ścigała

 Ewelina Warwas, DESA Development Sp. z o.o.

Osoby oraz firmy, które chcą nawiązać kontakt 
z przedstawicielami Rady Gospodarczej pro-
szone są o kontakt z Biurem Obsługi Inwestora 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie pod nr tel.: 
502 693 575 lub  adresem e-mail: investor@
um.siemianowice.pl 

MIKOŁAJ POLOWY
BIURO OBSŁUGI INWESTORA UM

MICHAŁ JANOS
Przewodniczący Rady Gospodarczej  
przy Prezydencie Miasta Siemianowice Śląskie

ZMIANY W SIEMIANOWICKIEJ   
RADZIE GOSPODARCZEJ

PROMIENNIKI NA PODCZERWIEŃ 
OGRZEJĄ SIEMIANOWICKIE MIESZKANIA

Mając na uwadze zdrowie oraz komfort życia 
mieszkańców Siemianowic Śląskich, władze 
miasta realizują szereg działań, których ce-
lem jest poprawa jakości powietrza. Kolejnym 
elementem pomocnym w osiągnięciu tego 
efektu jest program wymiany używanych 
i bardzo często wyeksploatowanych pieców 
na paliwo stałe. W zamian  proponowane są 
nowoczesne i przede wszystkim ekologiczne 
źródła ciepła. 

- W lokalizacjach, gdzie nie istnieje moż-
liwość podłączenia gazu lub ciepła siecio-
wego wybór Urzędu Miasta padł na panele 
emitujące promieniowanie podczerwone – 
mówi Kamil Nachlik, prokurent z Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej.

Dzięki temu rozwiązaniu w znacznym 
stopniu zmniejszy się emisja dwutlenku 

węgla do atmosfery. Mniejsza będzie rów-
nież ilość innych szkodliwych substancji, 
które uwalniają się w procesie spalania pa-
liw stałych. Promienniki będą montowane 
w mieszkaniach będących własnością gminy.

- Ponadto śmiało możemy tu mówić 
o komforcie użytkowania - mówi Kamil 
Nachlik. - System ten bowiem nie wymaga 
obsługi ze strony użytkownika, a przede 
wszystkim jest bezpieczny, ponieważ eli-
minuje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla 
– dodaje.

Nie bez znaczenia jest również jego este-
tyczny i nowoczesny design. Przetarg, który 
został ogłoszony na początku września, 
został rozstrzygnięty z początkiem paź-
dziernika.

- 8 października zostanie podpisana umowa 
z wykonawcą, która obliguje go do realizacji 

wszystkich prac do 30 czerwca przyszłego 
roku - mówi Kamil Nachlik.

Na montaż paneli (promienników) na pod-
czerwień gmina przeznaczyła pół miliona 
złotych, z czego dwieście tysięcy zostanie 
spożytkowane na ten cel jeszcze w tym 
roku. Pozostała część tej kwoty zostanie 
wydana w roku 2022 tak, by systematycz-
nie wymienić źródła ciepła w mieszkaniach 
zakwalifikowanych do ich wymiany.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
działania władz miasta na rzecz poprawy 
jakości powietrza związane są również, 
z uchwaloną w 2017 roku przez Sejmik 
Województwa Śląskiego, uchwałą anty-
smogową.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Wraz z początkiem ferii zimowych 2022 r. 
rozpocznie się kolejna edycja Akademii Przed-
siębiorczości - projektu bezpłatnych półkolonii, 
dedykowanych najzdolniejszym uczniom sie-
mianowickich szkół podstawowych.

Półkolonie organizowane przez urząd mia-
sta we współpracy z MDK Jordan pozwalają 
dzieciom poznać dokładnie zakłady pracy, 
przyjrzeć się ich funkcjonowaniu oraz zazna-
jomić się z różnymi zawodami. Zimowa edycja 
Akademii Przedsiębiorczości obejmuje dwie 
dwudziestoosobowe grupy uczniów klas 5-7. 

Wszystkim osobom, które planują otworzyć wła-
sną firmę i poszukują lokalu, bądź tym, którzy 
działalność już prowadzą, ale chcą zmienić jej 
lokalizację, proponujemy zapoznać się z ofertą 
przetargową na najem wolnych lokali użytkowych 
w naszym mieście.

5 listopada br. na Dużej Sali Posiedzeń w Urzę-
dzie Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 odbędą się 
przetargi na najem wolnych lokali użytkowych. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie 
wadium wymaganego i określonego w ogłoszeniu 
przetargowym. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pra-
cownikami Wydziału Gospodarki Lokalowej, tel. 
32 760 54 53

JAKUB NOWAK

ZAPRASZAMY NA

ŚNIADANIE BIZNESOWE
Serdecznie zapraszamy na Śniadanie Bizneso-
we, które odbędzie się 15 października (piątek) 
o godzinie 8:30 w siemianowickim Zameczek-u, 
przy ul. Oświęcimskiej 1. Jest to świetna okazja 
do rozwoju własnej działalności gospodarczej.
Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest 
rejestracja pod linkiem: https://tiny.pl/9rhkh

W trakcie październikowego śniadania zo-
stanie poruszony temat sukcesji w firmach 
rodzinnych. Kwestię tę omówią pani Ewa Klich 
z Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Part-
nerzy oraz pan Stanisław Bacia.

Śniadania Biznesowe to cykliczne wyda-
rzenia skierowane do właścicieli i przed-
stawicieli firm z woj. śląskiego, będące 
doskonałą okazją do nawiązywania nowych re-
lacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń. 

Wydarzenie dzieli się na dwie części: oficjalną, 
podczas której każdy z uczestników w krótkiej 
wypowiedzi opisuje swój biznes, to czego po-
szukuje/oferuje, następnie nastąpi krótka pre-
zentacja wybranego tematu (w tym wypadku 
wspomniana sukcesja w firmach rodzinnych), 
po czym przechodzimy do części kuluarowej, 
w takcie której podczas smacznego śniadania 
będzie można nawiązać relacje z pozostałymi 
uczestnikami spotkania.
Korzyści, które uczestnicy mogą wynieść 
ze spotkania:

 pozyskiwanie nowych klientów i partne-
rów biznesowych,

  zwiększenie sprzedaży,
 budowanie sieci relacji z innymi przedsię-
biorcami,

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –  
POSZUKUJEMY FIRM DO WSPÓŁPRACY

Termin dwóch turnusów:
14-18 lutego
21-28 lutego
Celem Akademii jest zainteresowanie przed-

siębiorczością najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. W związku  z tym poszukujemy 
przedsiębiorców, którzy z chęcią zaproszą 
dzieci do swoich firm i opowiedzą, jak wy-
gląda ich codzienna praca. Istnieje również 
możliwość przygotowania zajęć z przedsię-
biorczości w Młodzieżowym Domu Kultury 
Jordan w Siemianowicach Śląskich. 

Przewidywany czas trwania zajęć powinien 
wynosić od 1 do maksymalnie 2 godzin. 

Sposób zagospodarowania tego czasu po-
zostawiamy w gestii firm.

Firmy, które chcą włączyć się we współorga-
nizacje Akademii Przedsiębiorczości prosimy 
o kontakt  z pracownikami Biura Obsługi In-
westora:

e-mail: investor@um.siemianowice.pl
telefon: 32 760 53 94
Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia br.

MIKOŁAJ POLOWY
BIURO OBSŁUGI INWESTORA UM

  dzielenie się i poszerzanie wiedzy,
  uzyskiwanie porad od doświadczonych przed-
siębiorców,

 możliwość poznania metod pracy, sposobu 
budowania relacji z klientami i radzenia sobie 
z problemami, przekazanymi przez większych 
i bardziej doświadczonych przedsiębiorców

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 40 zł.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt 
z Biurem Obsługi Inwestora pod adres e-ma-
il: investor@um.siemianowice.pl lub pod numer 
telefonu 502 693 575.

MIKOŁAJ POLOWY
BIURO OBSŁUGI INWESTORA
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Lokale użytkowe wyznaczone do przetargów przeznaczone 
są na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem 
działalności polegającej na prowadzeniu restauracji, barów, 
pubów itp. 
Wśród nieruchomości przeznaczonych do przetargu znajdują 
się lokale zlokalizowane przy:

ul. Śniadeckiego 1 - lokal o powierzchni 32,56 m²,
ul. Śniadeckiego 1 - lokal o powierzchni 37,98 m²,
ul. Bytkowska 29  - lokal o powierzchni 48,41 m²,
ul. Niepodległości 34 - lokal o powierzchni 15,20 m²,
ul. Powstańców 8 - lokal o powierzchni 96,50 m²,
ul. Powstańców 18 - lokal o powierzchni 62,10 m²,
ul. Kasztanowa 8 - lokal o powierzchni 18,20 m²,
ul. Sobieskiego 11  - lokal o powierzchni 39,89 m²,

LOKALE UŻYTKOWE POD DZIAŁALNOŚĆ
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WYWIADY

„Głos Miasta”: Jak wygląda sytuacja na siemia-
nowickim rynku pracy w kontekście regionu jak 
i całego kraju, patrząc przez pryzmat zawiro-
wań związanych z pandemią?
Ireneusz Pilch: Bezrobocie sukcesywnie spada, 
piąty miesiąc z rzędu. Aktualna stopa bezrobocia 
w naszym mieście wynosi 5,2% i jest niższa o 0,6 
punktu procentowego w stosunku do stopy 
bezrobocia odnotowanej w ubiegłym roku, która 
wynosiła 5,8%. Województwo śląskie w chwili 
obecnej jest drugim w kolejności województwem 
z najniższą stopą bezrobocia, która wynosi 
4,6% i jest niższa od krajowej stopy bezrobocia 
określonej na poziomie 5,8%.

Należy zauważyć, iż sytuacja pandemiczna była 
niezwykle trudnym czasem i znacznie odbiła się 
na sytuacji naszych przedsiębiorców. Część z nich 
została zmuszona do czasowego zaprzestania 
prowadzenia działalności czy redukcji zatrudnienia, 
część z funkcjonujących branż w obawie przed 
wirusem sama znacznie ograniczyła możliwość 
zatrudnienia nowych pracowników, co miało wpływ 
na obniżenie liczby ofert pracy i jednocześnie 
przełożyło się na przyrost stopy bezrobocia w  na-
szym mieście w miesiącach od marca do czerwca 
ubiegłego roku o 1,8%.

TRZY PYTANIA DO… IRENEUSZA PILCHA, ZASTĘPCY DYREKTORA  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

URATOWALIŚMY 5710 MIEJSC PRACY

Wprowadzone ograniczenia epidemiczne, 
konieczność zachowania reżimu sanitarnego 
oraz realizacja nowych zadań w ramach Tarczy 
Antykryzysowej były podstawą do wdrożenia 
nowych rozwiązań, umożliwiających sprawną 
pracę PUP w czasie pandemii. Dzięki temu 
mogliśmy nieprzerwanie, choć w zmienionej 
formie, aktywizować zawodowo klientów PUP 
oraz minimalizować skutki epidemii w ramach 
Tarczy. Tutejszy urząd wywiązał się z tego 
zdania bardzo dobrze, znajdując się na pierw-
szym miejscu w województwie śląskim oraz  
w czołówce krajowej urzędów pracy najszybciej 
realizujących pomoc „covidową” dla przed-
siębiorców.

„Głos Miasta”: Siemianowicki Powiatowy Urząd 
Pracy nieustannie stara się pozyskiwać środki  
na realizację działań aktywizacyjnych czy 
projektów konkursowych. Jak wygląda  
to obecnie? Czy możemy mówić o jakimś spek-
takularnym sukcesie?
Ireneusz Pilch: Powiatowy Urząd Pracy w Sie-
mianowicach Śląskich, gdy tylko jest sposob-
ność, aplikuje o środki finansowe zarówno 
krajowe, jak i unijne z przeznaczeniem na po-

moc osobom bezrobotnym z naszego miasta 
w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

We wrześniu pozyskaliśmy dodat-
kowe środki z rezerwy Funduszu Pracy  
na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 
powyżej 30 roku życia oraz osób bezrobotnych, 
które utraciły pracę lub zakończyły działalność 
gospodarczą w związku z Covi d–19 na łączną 
kwotę 1 592 000 zł. Udało nam się również 
pozyskać dodatkowe fundusze w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, w wysokości 500 000 zł, zatem 
w samym wrześniu zasililiśmy budżet o kwotę 
2 092 000 zł.

W roku 2021 r. realizowanych jest sześć pro-
jektów: cztery konkursowe oraz dwa systemowe,  
z czego cztery skierowane są do osób powyżej 
30 roku życia, a dwa do osób młodych, które nie 
ukończyły jeszcze wieku 30 lat. Ogółem środki 
finansowe, jakie PUP pozyskał na działania 
aktywizacyjne w ramach tychże projektów 
opiewają na kwotę 3 120 701,38 zł, a w ramach 
tej kwoty można objąć wsparciem 519 osób 
bezrobotnych, które mogą skorzystać m.in. 
ze staży, prac interwencyjnych, szkoleń czy 
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

„Głos Miasta”: W trakcie pandemii siemiano-
wiccy przedsiębiorcy mogli zapewne liczyć na 
„systemowe” wsparcie ze strony PUP-u. Czy 
możemy poznać szczegóły?
Ireneusz Pilch: Po wprowadzeniu na terenie kraju 
stanu zagrożenia epidemicznego Powiatowy 
Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich przystąpił 
do intensywnych działań wspierających rynek 
pracy, wynikających z tarcz antykryzysowych. 
W ramach przepisów covidowych udzieliliśmy 
wsparcia podmiotom gospodarczym na nieba-
gatelną kwotę 26 802 284,45 zł, a tym samym 
zapewniliśmy ochronę 5710 miejscom pracy.

W ramach tej kwoty zostały wypłacone m.in. 
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej. W późniejszym 
czasie, po zmianach ustawowych, zostały one 
zastąpione dotacjami na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodar-
czej dla określonych branż, dofinansowania dla 
osób niezatrudniających pracowników w postaci 
dofinansowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz dofinansowania 
części kosztów wynagrodzeń pracowników.

„Głos Miasta”: Dziękuję za rozmowę
ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

MIAŁ LUDZKIE PODEJŚCIE DO LUDZKICH SPRAW
W połowie września 
odszedł Henryk Pesel. 
Był wieloletnim lide-
rem siemianowickiej 
organizacji Sojuszu 

Lewicy Demokratycznej, przez dwie kadencje 
zasiadał w Radzie Miasta, ale niezależnie od 
sprawowanych funkcji był człowiekiem, któremu 
to, co działo się wokół, nigdy nie było obojętne. 
Chciał mieć wpływ na rzeczywistość i traktował to 
jako zwykłą powinność wobec tych, wśród których 
żył. Siemianowice Śląskie straciły w Nim człowieka 
prawego, który chciał i potrafił się dzielić z innymi 
swoim czasem, pomysłami, pracą...

Jakub Nowak:
Pana Henryka poznałem po wstąpieniu w szere-
gi Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzieliła nas 
różnica wieku, związane z tym doświadczenie 
życiowe i organizacyjne, a jednak to zupełnie 
nie okazało się przeszkodą w naszych rela-
cjach. Pan Henryk bowiem był wolny od częstej 
niestety przypadłości liderów politycznych, 
a mianowicie od tendencji do narzucania swojej 
wizji, swojego postrzegania i interpretowania 

rzeczywistości, poszczególnych wydarzeń, 
czy problemów.

Jeśli widział czyjś zapał, zaangażowanie, 
to chociaż sam miałby inny pogląd w danej 
sprawie, nie starał się torpedować inicjatywy. 
Przedstawiał swoje zdanie, ale był otwarty 
na dyskusję i nie ograniczał działania innych, 
tylko dlatego, że nie współgrało ono z jego wi-
dzeniem.

Pan Henryk był autentycznym społeczni-
kiem. Nie zabiegał o popularność, nie przed-
kładał interesów partyjnych nad dobro miasta 
i mieszkańców, które zawsze wyznaczało jego 
postępowanie. Taka postawa ułatwiała współ-
działanie z innymi organizacjami. Bywało, że 
za kierownictwa Henryka Pesela siemianowicki 
SLD potrafił zawiązać koalicję w konkretnej 
sprawie nawet z odległą ideowo siłą.  Zresztą 
pan Henryk, nawet nie będąc już radnym, na-
dal angażował się w działania na rzecz osób 
potrzebujących pomocy. 

Ryszard Olek :
Był moim przyjacielem. Znaliśmy się dwadzieścia 
lat. Zawsze imponował mi spokojem i rozsąd-

kiem. Był rzeczowy. Przy takich, jak on, człowiek 
może się wyciszyć, naładować akumulatory. Lubił 
przyrodę, chętnie zajmował się ogródkiem, tym 
przy siemianowickim domu i tym przy domku 
w górach. Niejeden raz gościłem u niego i za-
wsze były to bardzo przyjemne chwile. Jedną 
z pamiętnych okazji było Złote Wesele. Henryk 
wtedy zaśpiewał piosenkę dla swojej żony. To takie 
ładne, prawda? Ceniłem go jako działacza SLD 
i jako radnego. W tej roli budził naprawdę duży 
szacunek, ponieważ nie było w nim ani trochę 
chęci lansowania siebie, lecz wyłącznie pragnienie 
zrobienia czegoś dobrego dla miasta, dla miesz-
kańców. Miał ludzkie podejście do ludzkich 
spraw. Kiedy członkowie SLD organizowali 
zbiórkę na paczki dla dzieci z rodzinkowego 
domu dziecka, Henryk zawsze znalazł czas, 
aby je tam zanieść. Pomoc innym i ochrona 
środowiska – to były dwie sprawy, które naj-
bardziej leżały mu na sercu… Śmierć Henryka 
bardzo mnie zaskoczyła. Brakuje mi go…

Adam Cebula:
Henryka Pesela poznałem w 2010 roku. Ra-
zem zasiadaliśmy w Radzie Miasta. Heniek 

WSPOMNIENIE

okazał się być radnym pracowitym, dążącym 
do celu, walczącym o dobro wyborców. Jako 
radny był skłonny do współpracy, w dążeniu 
do celu - poszukujący rozwiązania problemu, 
a nie szukający zwarcia. Był pogodny, wesoły, 
w prywatnych relacjach okazywał się duszą 
towarzystwa. W następnej kadencji, cho-
ciaż już nie zasiadał w radzie, zacieśniły się 
moje relacje z Heńkiem w związku z moim 
przejściem do SLD. Ciężką pracą ponownie 
zdobył zaufanie mieszkańców i uzyskał man-
dat radnego w kadencji 2014-2018. Swoje 
własne aspiracje potrafił schować dla dobra 
wspólnego i współpracy dla miasta. To, co 
cenię u Heńka najbardziej, to odpowiedzial-
ność i racjonalność przy podejmowaniu decyzji. 
Potrafił odejść z polityki, twierdząc , że czas na 
zmianę pokoleniową, czas na młodych. Choć 
zrezygnował z przewodniczenia SLD i nie pełnił 
już funkcji publicznych, pozostał zaangażowany 
w problemy społeczne i działał przy budżecie 
obywatelskim. Będzie mi brakowało jego praco-
witości, pogody ducha, pozytywnego myślenia 
i dowcipów, którymi sypał jak z rękawa.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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SPRAWY SPOŁECZNE

SPRAWY SPOŁECZNE

SPRAWY SPOŁECZNE

To już tradycja w naszym mieście, że 
pierwszoklasistom osładzają pójście 
do szkoły nie tylko rodzice, ale także 
działające na terenie Siemianowic 
Śląskich organizacje.  I tak, każde 
dziecko rozpoczynające tutaj szkol-
ną edukację zostało obdarowane 
słodyczami przez Stowarzyszenie 
Mieszkańców Siemianowic. To już po 
raz szósty członkowie SMS  przezna-

czyli na ten cel środki pochodzące ze 
składek oraz z corocznego balu cha-
rytatywnego.

- Przygotowanie około 700 tyt 
oraz ich dostarczenie świeżo upie-
czonym uczniom, to spore przed-
sięwzięcie – mówi pilotująca akcję 
radna Beata Gałecka - Pakowanie 
słodyczy rozpoczynamy więc już 
w sierpniu.

Po raz dziewiąty natomiast, tyty 
dla pierwszoklasistów wytypowa-
nych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, przygotowali członkowie 
Ruchu Autonomii Śląska. Pieniądze 
na zakup słodyczy – jak wyjaśnia Ra-
dosław Marczyński – organizacja 
pozyskała od darczyńców, którzy ze-
chcieli wesprzeć ten szlachetny cel.

(ERW)

ZNOWU OSŁODZILI DZIECIOM EDUKACJĘ

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE  
Z MARSZAŁKINIĄ  SENATU RP

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, najczęstszym 
nowotworem na świecie. Praktycznie każdy z nas zna kogoś, 
kto na niego choruje lub chorował. Polki coraz częściej chorują 
i umierają na raka piersi. Dlaczego Pani zdaniem tak się dzieje? 

W marcu tego roku wzięłam udział w konferencji pt. „Ciąża 
nie chroni przed rakiem”, którą organizował Śląski Uniwersytet 
Medyczny oraz Śląska Izba Lekarska w Katowicach. Jej celem 
było wpłynięcie na Ministerstwo Zdrowia, by każda kobieta 
w I trymestrze ciąży miała wykonane bezpłatne usg piersi. 
Niestety wciąż pokutuje mit, jakoby kobieta w ciąży nie mogła 
zachorować na nowotwór piersi. To bardzo krzywdzący ste-

reotyp, z którym walczymy. Potrzebujemy sprawnie działającej 
opieki zdrowotnej, ale też szerokiej kampanii edukacyjnej. 
Dlatego w kwietniu podjęłam interwencję u Ministra Zdrowia, 
w której zaapelowałam o włączenie bezpłatnego badania 
usg piersi ciężarnych do standardów opieki okołoporodo-
wej. Pomimo wysłania kilku pism, wsparcia merytorycznego 
Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach – dr. n. med. 
Tadeusza Urbana, Ministerstwo nie widzi takiej potrzeby. Mnie 
to osobiście przeraża, ale nie poddamy się. Jestem Amazon-
ką i wiem, jak ważne jest wczesne wykrycie raka. To samo 
tyczy się mammografii. Rozmawiam z kobietami w różnym 
wieku i wiele z nich żyje w przeświadczeniu, że jest to bo-
lesne badanie. Dawniej, zgodzę się, ale obecnie jest bezbo-
lesne i szybkie. Dlatego apeluję, drogie Panie, badajmy się! 

Wspomniała Pani o interwencjach. Czy często musi je po-
dejmować? 

Senatorowie oraz posłowie mają prawo do podejmowania 
interwencji w ramach wykonywania swojego mandatu. Możemy 
wystąpić do organów administracji rządowej, samorządów czy 
przedsiębiorstw. Do tej pory było ich ponad sto. Często dotyczą 

RENOWACJA ZABYTKOWEGO KRZYŻA  
NA CMENTARZU EWANGELICKIM

Renowacja zabytkowego krzyża, stojącego przy 
głównej alei na siemianowickim cmentarzu 
ewangelickim, zmierza do końca.

- W imieniu parafii ewangelicko-augsburskiej  
w Siemianowicach Śląskich – mówi ksiądz 
proboszcz Marian Bienioszek - zwracam się 
z uprzejmą prośbą o pomoc w sfinalizowa-

niu konserwacji krzyża, znajdującego się na 
wpisanym w rejestrze zabytków tutejszym 
cmentarzu ewangelickim. Wzniesiony na 
kamiennym cokole,  z naturalnej wielkości 
figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, obiekt usy-
tuowany jest na skrzyżowaniu głównych alejek 
cmentarza. Został ufundowany w 1890 roku, 
przez lokalnych przemysłowców, właścicieli 
dwóch fabryk działających w naszym mieście 
– Richarda i Wilhelma Fitznerów. Od wielu lat 
obserwowaliśmy powolne przechylanie się 
krzyża. Groziło to jego przewróceniem i nie-
odwracalnym uszkodzeniem figury Chrystusa, 
stanowiło także zagrożenie dla przechodzących 
w pobliżu osób. W tej sytuacji czyniliśmy zabiegi 
o pozyskanie środków na odnowienie zabytku. 
W efekcie otrzymaliśmy na ten cel 50 tys. zło-

tych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Aby sfinalizować renowację potrzebnych 
jest jednak jeszcze około 40 tys. złotych. Nasza 
wspólnota ewangelicka, licząca 350 parafian, 
samodzielnie nie podoła temu zadaniu, dlatego 
zwracamy się z prośbą o pomoc do każdego, 
kto docenia wartość historyczną i artystyczną 
tego obiektu i chciałby wspomóc jego odnowę. 

Siemianowicki cmentarz ewangelicki, to 
miejsce, w którym, jak na każdej nekropolii, 
historia przestaje być abstrakcją, a staje się 
tak samo rzeczywista, jak mijane tam mogiły. 
To zapis historii siemianowiczan i naszego 
miasta, którego dzieje i rozkwit w znacznej 
mierze związany jest z tutejszą społecznością 
ewangelicką. Tu odnajdziemy piękne, przej-
mujące nagrobki, jak ten, przedstawiający 

ścięte drzewo, na którym położono różę. Tu 
jest grób inżyniera Jana Pellara, jego żony Ste-
fanii i małego synka, grób skrywający wielką 
rodzinną tragedię, która poruszyła wszystkich 
siemianowiczan. Tu znajdują się grobowce 
rodziny Fitznerów, których wielki wkład w roz-
wój siemianowickiego przemysłu i miejskiej 
aglomeracji jest niepodważalny. 

Każdego roku, 1 listopada, w wielu miastach 
Polski, prowadzone są kwesty na renowację ich 
historycznych cmentarzy. Siemianowiczanie 
z pewnością także zadbają o swój zabytek. 

A oto konto, na które można przekazywać datki: 
Santander Bank oddział w Siemianowicach 
Śląskich 97 1090 1766 0000 0001 1617 5702

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

one po prostu ułatwienia codziennego życia mieszkańcom 
naszego regionu. Zdarza się tak, że sprawy, które na pierwszy 
rzut oka mogą wydawać się mało istotne, dla pewnej grupy 
mają duże znaczenie tak jak na przykład kwestia dojazdu do 
pracy i powrotu do domu. Właśnie taką sprawę niedawno 
prowadziliśmy. Chodziło o pracowników jednej z dużych firm 
w Mysłowicach, którzy przez zmianę rozkładu jazdy nie mieli 
możliwości zdążyć na ostatni autobus. Dzięki interwencji na-
szego biura udało się go na tyle opóźnić, by mieszkańcy mogli 
wrócić do domu komunikacją miejską. Takie sytuacje pokazują, 
że wiele rzeczy możemy zmienić, gdy działamy wspólnie.

Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia 11 października.
Również dziękuję i do zobaczenia.

ROZMAWIAŁA: ANNA MERES /BIURO SENATORSKIE

Gabriela Morawska-Stanecka, Wicemarszałkini Senatu RP. Senatorka RP z okręgu Tychy,  
Mysłowice, powiat bieruńsko-lędziński. Nowa Lewica

Zapraszamy serdecznie 11 października br (ponie-
działek) o godz. 17:00 do Domu Kultury Chemik 
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 57, 
na spotkanie z Wicemarszałkinią Senatu RP Gabrielą 
Morawską–Stanecką. W jego  trakcie  będziemy roz-
mawiać o bieżących kwestiach dotyczących życia po-
litycznego i społecznego w naszym kraju. Nie zabraknie 
również tematów bliższych naszemu regionowi.  
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KULTURA

 Mamy noce zakupów, noce muze-
ów… Biblioteki także „dorobiły” się 
swoich nocy. Nasza siemianowicka 
książnica po raz kolejny włącza się 
w ogólnopolską „Noc Bibliotek”, akcję 
mającą na celu popularyzację czy-
telnictwa oraz promowanie bibliotek. 
W tym roku hasło przewodnie naszej 
imprezy brzmi: „Czytanie wzmac-
nia FANTASTYCZNIE ”. Zapraszamy  
8  października w godz. 17.00-21.00 
do naszej Biblioteki. Czeka na Was 
wiele FANTASTYCZNYCH atrakcji! 
Rok 2021 jest rokiem Lema i chcąc 
uczcić tego wybitnego autora na-
sza impreza będzie kręciła się wokół 
fantastyki. Gwoździem programu bę-

dzie spotkanie autorskie z JAKUBEM 
MAŁECKIM, na które zaprosimy Was 
o godz. 18.00. Będzie też FANTA-
STYCZNE RPG, nie zabraknie bohate-
rów z „Gwiezdnych Wojen”, najmłodsi 
będą mogli wziąć udział w konkursie 
plastycznym na FANTASTYCZNEGO 
bohatera, zaprosimy do obejrzenia 
FANTASTYCZNYCH prac uczniów 
z I  Liceum Ogólnokształcącego im. 
J. Śniadeckiego, a podczas kiermaszu 
będziecie mogli kupić FANTASTYCZ-
NE książki. Wisienką na torcie będzie 
serwowana dla schłodzenia emocji 
LEM-oniada. Brzmi FANTASTYCZNIE, 
prawda? Do zobaczenia!

PATRYCJA SKOREK-BILCZYŃSKA

CZYTANIE WZMACNIA 
FANTASTYCZNIE
CZYLI  NOC BIBLIOTEK

Jego słoneczniki zdobią hall szpitala miejskiego, a kolejne 
zakwitły ostatnio na ścianie garażu Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej Imperium Słońca. Złociste łany na tle lazurowego nieba. 
Bajeczne mozaiki, z których emanuje ciepło i spokój. Dlaczego 
akurat słoneczniki? Bo to nawiązanie do nazwy Warsztatów.

Wyszły spod ręki artysty, który, choć zamknięty w swoim 
świecie i zdawałoby się nie zabiegający o kontakty z innymi, 
ma jednak widoczną satysfakcję, kiedy jego dzieła znajdą się 
na widocznym miejscu, są dostrzegane.

Mariusz Zawadzki mieszka ze swoją mamą w Siemianowicach 
Śląskich. Zdobył fach introligatora, ale podczas codziennych 
zajęć w Imperium Słońca, odkrył swoją wielką pasję - mozaikę. 
Gdy kilkanaście lat temu po raz pierwszy przekroczył progi 
placówki przy ul. Zgrzebnioka, z upodobaniem zajmował się 
puzzlami. Prowadząca zajęcia Małgorzata Linttner szybko 
zorientowała się, że ten bardzo inteligentny, młody mężczy-
zna, ma całe pokłady niewykorzystanych zdolności. Podsunęła 
pomysł wykonania mozaiki. Zaczęło się od lusterka, które jest 

przechowywane w pracowni, aby można było obserwować, 
jak niesamowite postępy poczynił Mariusz. Potem dekorował 
mozaikami lampy, donice, szafki i co tu kryć, Imperium zy-
skiwało coraz bardziej godną, konweniującą z jego dostojną 
nazwą, oprawę. 

Mariusz ogromnie rozwinął swoją technikę, zyskując tym 
samym większe możliwości przekazu, podnosząc wyraz ar-
tystyczny tworzonych kompozycji. Mozaika to rodzaj sztuki 
wymagający dużego wysiłku fizycznego. Obrazy układane są 
podług wcześniejszego projektu na siatce rozciągniętej na 
stole, czy podłodze i po przyklejeniu każdej płytki, przeno-
szone na ścianę. Mariusz wprowadza samodzielnie przeróżne 
udoskonalenia przyrządów do przenoszenia poszczególnych 
fragmentów mozaiki. Jest twórcą nie tylko pełnym inwencji, 
ale także niezwykłej cierpliwości. Doskonale widać to podczas 
żmudnego procesu szlifowania i dopasowywania kafelków. 
Zawsze podczas pracy jest mocno skoncentrowany.

 Jest także osobą skromną i cichą. W środowisku Imperium 
zajmuje szczególne miejsce i ten fakt nie budzi u innych osób 
uczestniczących w warsztatach najmniejszego sprzeciwu. 
Mimo, że z nikim nie nawiązał przyjaźni, jest lubiany, bo jego 
prace są przedmiotem podziwu i zyskują mu szacunek.

Mariusz nie jest skory do rozmów, ale Małgorzata zyskała 
jego zaufanie, bo coraz częściej zwraca się do niej z pytaniami. 
Najwięcej rozmawia z mamą. To jej mówi, jak bardzo cieszy 
go praca nad mozaiką. Oprócz szpitala, jeszcze świetlica na 
Hugo jest posiadaczką pięknego dzieła Mariusza. Zdobiące 
elewację budynku kolorowe domki – to właśnie wytwór rąk 
artysty z Imperium Słońca.

-Mariusz jest bardzo szczęśliwy, kiedy jego praca ozdabia 
jakiś miejski obiekt, jeśli więc któraś z instytucji chciałaby zo-
stać obdarowana jego mozaiką, niech się z nami skontaktuje 
– zachęca Małgorzata Linttner.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Znakomicie spisali się siemianowi-
czanie – Leszek Małyszek i Jakub 
Śleziak podczas tegorocznych 
Mistrzostw Polski w Biegu 24-go-

dzinnym, rozgrywanych w ostatni 
weekend sierpnia w Pabianicach. Le-
szek Małyszek zajął drugie miejsce, 
zdobywając tytuł wicemistrza Polski, 
natomiast Jakub Śleziak uplasował 
się jedno oczko niżej, stając na naj-
niższym stopniu podium.

Małyszek, dla którego był to już 
trzeci medal mistrzostw Polski w tej 
konkurencji lekkoatletycznej (po 
dwóch złotych medalach w 2020 
i 2018 roku), w ciągu jednej doby 
pokonał dystans 256,081 km, nato-
miast Jakub Śleziak, dla którego był 

to pierwszy medal mistrzostw Polski 
pokonał dystans 249,179 km.

- Znakomite warunki, bardzo do-
brze przygotowana trasa, biegło się 
bardzo dobrze i bardzo się cieszę, 
że razem z Jakubem udało nam się 
znaleźć na podium, bo na co dzień 
bardzo często wspólnie trenujemy. 
Dziękujemy również bardzo nasze-
mu supportowi – Rafałowi Kozie, 
który dbał o nasze odpowiednie na-
wodnienie, regularne posiłki i dobrą 
kondycję psychiczną – podsumował 
start w Pabianicach Leszek Małyszek.

(SON)

Rekordowa grupa niemal 5200 zawodniczek 
i zawodników z osiemnastu krajów, stanęła na 
starcie trzynastej edycji Silesia Marathonu, 
który w minioną niedzielę (3.10) zawitał także 
do Siemianowic Śląskich. Na linii startu ustawiło 
się 2708 uczestników mających zamiar poko-
nać dystans maratoński, 2185 - trasę o połowę 
krótszą, a 292 wystartowało w ultramarato-
nie, na dystansie 50 km. W gronie wszystkich 
uczestników nie zabrakło oczywiście siemia-
nowiczan, których było łącznie ponad 160.

Bez wątpienia Silesia Marathon to największa 
i najbardziej prestiżowa impreza biegowa na 
Górnym Śląsku. - Bardzo się cieszę, że kolejny 
raz trasa Silesia Marathonu wiodła także ulica-
mi Siemianowic Śląskich. Dołożyliśmy wszelkich 
starań, by uczestnicy imprezy czuli się u nas 
przede wszystkim bezpiecznie  – stwierdził 
prezydent miasta Rafał Piech. - Cieszę się 
również, że nasi mieszkańcy tak licznie zja-
wili się na siemianowickim odcinku trasy, by 

SREBRO I BRĄZ SIEMIANOWICKICH CYBORGÓW

docenić trud startujących maratończyków 
oraz uczestników rywalizacji na dystansie 
półmaratońskim i ultramaratońskim. Zawodnicy 
na pewno zapamiętają zwłaszcza niezwykle 
głośną i radosną siemianowicką Strefę Kibica, 
doping której z pewnością dodał biegnącym sił 
na ostatni, trudny technicznie odcinek każ-
dego z dystansów  – dodał z siemianowicki 
włodarz miasta.

Strefa Kibica o której wspomniał prezydent 
została tradycyjnie przygotowana przez pra-
cowników Wydziału Kultury i Sportu siemiano-
wickiego magistratu oraz MOSiR „Pszczelnik”, 
a wspierana przez bardzo aktywną i świetnie 
przygotowaną dopingującą grupę ze stowa-
rzyszenia Siemianowice i Przyjaciele Biegają.

Nasze miasto po raz dwunasty włączyło 
się we współorganizację imprezy. Uczestnicy, 
którzy w tym roku na aurę nie mogli narzekać, 
wbiegli do naszego miasta na 33 kilometrze 
dystansu maratońskiego, przemierzyli ulice: 

Mysłowicką, Powstańców, Fitznerów, Sienkie-
wicza, Plac Skargi i Katowicką, a opuszczając 
nasze miasto mieli już za sobą w nogach ponad 
37,5 kilometra. Z Siemianowic Śląskich udali się 
do Parku Śląskiego, a linia mety zlokalizowana 
była na bieżni legendarnego „Kotła Czarownic”, 
czyli Stadionu Śląskiego.

Zwycięzcą trzynastej edycji Silesia Ma-
rathonu został Andrzej Rogiewicz z Grudzią-
dza z czasem 2 godziny 19 minut i 7 sekund, 
powtarzając sukces sprzed roku, tym razem 
z czasem o ponad 8 minut lepszym. W rywali-
zacji kobiet pierwsza linię mety minęła Ukrainka 
Iryna Masnyk  (2:59:00).

Najlepszym siemianowiczaninem w kategorii 
OPEN wśród maratończyków okazał się Maciej 
Garnowski, który z czasem 2 godziny 51 minut 
i 54 sekundy, zajął 16 miejsce w kategorii OPEN 
i jedenaste w swojej kategorii wiekowej (M 30). 
Najlepszą siemianowiczanką okazała się Kata-
rzyna Kuczek (3:44:10), która zajęła 14 miejsce 
w swojej kategorii (K 40). W rywalizacji pół-
maratońskiej najlepszym siemianowiczaninem 
okazał się podobnie jak przed rokiem Arkadiusz 
Kardas, który z czasem 1:18:19 zajął szóste miej-
sce w kategorii OPEN i piąte miejsce w swojej 
kategorii wiekowej – (M 30). Najszybszą wśród 
siemianowiczanek startujących w półmaratonie 
okazała się Dominika Brol (1:32:01), która zajęła 
drugie miejsce w kategorii OPEN wśród kobiet 
oraz zwyciężyła w swojej kategorii wiekowej (K 

30). Z kolei na dystansie ultramaratońskim (50 
km) najlepszym wśród siemianowiczan okazał 
się Paweł Pośpiech, który z czasem 3:44:33 
zajął 8 lokatę w kategorii OPEN i pierwszą 
w swojej kategorii wiekowej (M 20), powta-
rzając sukces sprzed roku. Najszybszą wśród 
siemianowiczanek na tym dystansie okazała się 
Anna Jeleń (4:56:36), która w ubiegłym roku 
była również najszybszą siemianowiczanką, 
ale na dystansie maratońskim. Anna Jeleń była 
dziesiąta w swojej kategorii wiekowej (K 40). 

Należy dodać, że przy zabezpieczeniu trasy 
Silesia Marathonu na terenie Siemianowic 
Śląskich oraz obsłudze punktu odżywczego na 
35 km oraz punktu z wodą na 37,5 km udział 
wzięło prawie 120 wolontariuszy – w większości 
młodzieży siemianowickich szkół – II LO im. 
Jana Matejki oraz ZSTiO „Meritum”.

- Bardzo im za to dziękujemy. Ich bezintere-
sowna praca, w połączeniu ze świetną współ-
pracą z MOSiR-em „Pszczelnik”, policją i innymi 
służbami mundurowymi, pozwoliła zapewnić 
bezpieczeństwo uczestnikom maratonu i sprawić 
by impreza była jak najmniej uciążliwa dla tych 
mieszkańców, którzy nie byli nią zainteresowani. 
Można śmiało stwierdzić, że bez wolontariuszy 
to przedsięwzięcie na pewno by się nie powiodło 
– podkreślił naczelnik Wydziału Kultury i Sportu 
siemianowickiego urzędu, Krzysztof Nos.

WIESŁAW STRĘK
MOSIR PSZCZELNIK
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BIEGOWE ŚWIĘTO
 Z REKORDEM FREKWENCJI

SPORT




