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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 9 grudnia 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod nu-
mer telefonu 502 777 989 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?” 
z dnia 24.10.2019 r. 
1. Zbigniew z Michałkowic
2. Walenty z Michałkowic
3. Henryk z Oś.Korfantego
Zdięcie przedstawiało nieistniejące już 
budynki (hungerhaus) przy ulicy Mikołaja 
1-4. W tle budowane wieżowce przy Placu 
Skrzeka i Wójcika.  
Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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K O N K U R S

I N F O R M A T O R  S E N I O R A

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

Biuro Obsługi Mieszkańców/Karta Seniora 60+ 
 32 760 54 00

Biuro ds. Seniorów  
 32 765 62 99, 730 600 506

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 62 01 (62 02, 62 55)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

WEŹ UDZIAŁ  W WYDARZENIACH!
SCK Bytków
7.12, godz. 10:00-13:00 – Zimowe Inspiracje „Mniej znaczy więcej” 
– warsztaty w duchu „zero waste”, upcyclingu, rozwoju. Wymianka 
szafowa, połączoną z kreatywnym przerabianiem ubrań. 
SCK Park Tradycji
1.12, godz. 10:00-18:00 – Zimowe Inspiracje, „Mniej znaczy więcej” 
– warsztaty w duchu „zero waste”, upcyclingu, rozwoju. Kiermasz 
rodzimy, lokalnych artystów, którzy tworzą przepiękne rękodzieła. 
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie www.siemck.pl
13.12, godz. 16:00 – Kino Seniora 60+
SCK Willa Fitznera
2.12, godz. 17:00 – uroczysty wernisaż Artystycznej Grupy „LAURA” 
z okazji 5-lecia swojej działalności
5.12, godz. 18:00 – świąteczne zdobienie pierników
5.12, godz. 20:00 – cykliczny wieczór filmowy, repertuar tel. 32 
763 27 33 
6.12, 13.12, 20.12, godz. 16:00-19:00 – Fitzner Cafe czyli klimatyczne 
popłudnie przy aromatycznej kawie i muzyce na żywo, prowadzi 
i występuje – Bohdan Wantuła
6.12, 20.12, godz. 19:30 – karaoke „Jeśli potrafisz pchaj się na afisz…”
12.00,  godz. 18:00 – „Klasycy rocka i nie tylko” - Leonard Cohen
SCK Jarzębina
3.12, godz. 17:00 - wernisaż wystawy prac Moniki Spyry pt. „Abs-
trakcja - mowa ciała i duszy”
2.12, 23.12, 30.12,  godz. 14:30 i 15:30 – Pilates (dla zapisanych)
3.12, godz. 17:00 – „Spotkanie Twórczo Zakręconych”
4.12,  godz. 18:00 – „Biesiada Barbórkowa”, poprowadzi, a także 
wszystkich ,,rozśpiewa” Piotr Szefer, bilety 60 zł (w cenie kon-
sumpcja) dostępne są w kasach SCK

4.12 – Barbórka – informacja o zbiorach dotyczących tradycji gór-
niczych w Siemianowicach Śl. Upamiętnienie postaci Barbary Blidy, 
Jana Mitręgi – ekspozycja książek, dokumentów życia społecznego.
6.12,  godz. 17:00 - „Życzenia pod choinkę”- warsztaty tworzenia 
kartek świątecznych i tagów do prezentów.
6.12 – „Mikołajki”-  zwyczaj obdarowywania się drobnymi pre-
zentami – poczęstunek w postaci cukierków, książek, zakładek.
16.12, godz. 17:00 – Decoupage na świeczce – warsztaty.
17.12, godz. 17:00 – „Idzie zima…” – spotkanie poetycko-muzyczne 
przy świecach. Wspólne śpiewanie, czytanie poezji i zabawy in-
tegracyjne.
17.12 –  65. rocznica śmierci, 135. rocznica urodzin Zofii Nałkow-
skiej – wystawka.
18.12, godz. 16:00 – Dyskusyjny Klub Książki  
W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia – popularyzacja 
literatury świątecznej – ekspozycja
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 2, ul. Niepodległości 45
19.12, godz. 16:00 – Spotkanie w Klubie „Poznajmy się”
Filia nr 9, ul. Powstańców 54 a
4.12, godz. 16:00 – 18:00 Filia nr 9 (ul. Powstańców 54) –„Spotkajmy 
się przy robótce” (prosimy o telefoniczną rezerwację - 228-10-16 – 
ilość miejsc ograniczona)
 11 grudnia 2019 godz. 16.00 - 18.00 Filia nr 9 (ul. Powstańców 
54) –„Spotkajmy się przy robótce” (prosimy o telefoniczną re-
zerwację - 228-10-16 – ilość miejsc ograniczona)
 18 grudnia 2019 godz. 16.00 - 18.00 Filia nr 9 (ul. Powstańców 
54) –„Spotkajmy się przy robótce” (prosimy o telefoniczną re-
zerwację - 228-10-16 – ilość miejsc ograniczona)
Książkowa wymianka – przynieś swoją książkę wydaną po 2000 r., 
w dobrym stanie – i wymień ją na inną (cały miesiąc).
4.11, 25.11, godz. 15:30, pilates – obowiązują zapisy 32 228 13 29
06.11, godz. 16:00 - „Dyskusyjny Klub Książki”

07.11, godz. 17:00 – „Spotkanie twórczo zakręconych”
21.11,godz. 17:00 – „Spotkanie z wyobraźnią” – warsztaty z okazji 
Dnia Życzliwości i Pozdrowień
------------------------------------------------

Przygotowania do Wigilii dla Samotnych, 
Dom Kultury Koszutka,  ul. Grażyńskiego 47, 
Katowice 4.12, 11.12, 18.12, godz. 18:00. 
Fundacja Wolne Miejsce, zaprasza na spotkania dla 
wolontariuszy przed tegoroczną edycją Wigilii dla 
Samotnych. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich, 
którzy mogą pomóc w przygotowaniach uczestniczyć 
w samej wigilii. 

Mikołaj w Siemianowicach dla małych i dużych
Rynek Miejski 
6. 12, godz. 15:00-17:00 – Mikołajkowe animacje dla dzieci, gry 
i zabawy, fotobudka
6.12,  godz. 12:00-18:00 i 7.12, godz. 11.00-17.00 - Mikołajkowy 
pociąg – przystanek Rynek Miejski
MOSiR Pszczelnik 
7.12, godz. 11:00 – Bieg Mikołajów i Mikołajek oraz Nordic Wal-
king. Bieg rekreacyjny (5,5 km) na trasie: Park Pszczelnik,  
Pole Golfowe, Bażantarnia, Staw Rzęsa, Park Pszczelnik
SCK Bytków
6.12, godz.  16:00 – dzieci do 6 lat, 18:00 dzieci powyżej 6 lat. 
Bilety w cenie 5 zł –  dzieci/10 zł – dorosły.
SCK Park Tradycji 
6.12, godz. 18:00 – Teatralny Mikołaj dla dzieci. Spektakl teatralny dla 
dzieci, po którym każde dziecko otrzyma od Mikołaja upominek. Bilety 
- 20 zł w przedsprzedaży/ 25 zł w dniu imprezy w  www.bilety.siemck.pl 
SCK Willa Fitznera 
7.12, godz. 19:00 – tradycyjny dancing, w mikołajkowych klimatach, bilety 
50,00 zł (z konsumpcją)  w kasach SCK oraz online na www.bilety.siemck.pl 
SCK Jarzębina 
6.12, godz. 18:00 – spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych,  
bilety 5 zł. dzieci/ 10 zł. Dorośli, w kasach SCK i online.
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Nie mogło być inaczej. Zgodnie z obietnicami, 
Pływalnia Miejska została właśnie oddana do 
Państwa użytku. Cieszy to nie tylko miłośników 
pływania, ale też tych, dla których historia 
tego miasta i jego zabytki są czymś ważnym. 

Dla mnie osobiście cały obszar Parku Hutnik, 
którego budynek basenu jest ważną częścią, 
darzę wyjątkowym sentymentem i prezydencką 
uwagą. Zaledwie kilka lat temu, teren ten był 
zapuszczony, przez pustą nieckę fontanny, 
brak dostatecznego oświetlenia wręcz nie-
bezpieczny. Dziś natomiast, po zakończeniu 
ostatniego etapu rewitalizacji, jest miejscem 
zabaw, spotkań, spacerów, wypoczynku, re-
kreacji i odwiedzin nawet zagranicznych tu-
rystów. Pierwsi z nich, w osobach uczestników 
międzynarodowej konferencji organizowanej 
w Pałacu Inspiracji, pojawili się już kilka dni 
temu. Niemal każdy, z blisko trzydziestu za-
granicznych delegatów, oglądających obiekt 
naszej pływalni i poznający kulisy naszych zma-
gań związanych z rewitalizacją, stwierdzał, że 
uratowaliśmy z mieszkańcami wyjątkowy skarb 

zabytkowy, ważny na skalę europejską. Liczę, 
że kończąc remont w 111. rocznicę powstania 
pływalni, jej budynek będzie nam teraz służył 
kolejne tyle lat.

Nie mniej uroczyście, oddaliśmy do użytku 
zupełnie nowe obiekty sportowe zlokalizowane 
na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ulicy Budryka w Michałko-
wicach oraz Zespole Szkół Sportowych przy 
ulicy Mikołaja w Bytkowie. Oba obiekty zostały 
wyposażone w nowoczesne boiska sportowe 
z profesjonalnym oświetleniem. Ich atutem, 
poza oczywistą możliwością wsparcia młodzie-
ży szkolnej na zajęciach z W-F, jest ogólnodo-
stępność dla wszystkich mieszkańców miasta, 
po oficjalnych godzinach funkcjonowania szkół.

Poza miejskimi inwestycjami, które powoli na 
okres zimy spowolnią, są jeszcze te prywat-
ne, realizowane przez inwestorów z miasta 
i z zewnątrz. Tutaj zaś na uwagę, poza nadal 
trwającym boomem budownictwa miesz-
kaniowego, zasługuje sprawna współpraca 
naszych urzędników z nowymi właścicielami 

terenu w centrum miasta, gdzie w ciągu kilku 
miesięcy powstała nowa galeria handlowa. 
Choć jako urząd miasta, nie mamy wpływu 
na rodzaj prowadzonej w niej działalności, 
cieszymy się z faktu, że znaleźli się przedsię-
biorcy, którzy jeszcze na etapie projektowym 
zdecydowali się ulokować swoje biznesy u nas, 
opierając się o potencjał nabywczy Siemianowic 
Śląskich. Życzę właścicielom obiektu i nowym 
najemcom powodzenia! Prywatnie zaś oraz 
jako gospodarz miasta, cieszę się, że z krajo-
brazu dzielnicy Centrum, zniknęła strasząca 
i niezagospodarowana przestrzeń. O tym, co 
zdołaliśmy zrealizować w pierwszym roku VIII 
kadencji samorządowej, zdam Państwu relację 
w specjalnym numerze Głosu Miasta, który 
trafi do Waszych skrzynek pocztowych już 
wkrótce. Tymczasem, życzę Państwu wolnego 
od pośpiechu i trosk okresu przygotowań do 
nadchodzących Świąt.   

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

BADYHALA ZNÓW DZIAŁA, 
INWESTYCJE W MIEŚCIE DALEJ TRWAJĄ

Górnikom...

Górnicze święto zajmuje wyjątkowe miejsce  
w narodowej tradycji, tak jak i szczególny jest zawód górnika. 
Jego wyzwaniom potrafią sprostać tylko ludzie o niezłomnym 
charakterze i harcie ducha. Odwaga, braterstwo, solidarność 
i przede wszystkim ciężka praca, w połączeniu z od wieków 

budowanym kodeksem wartości, stanowią, budzący szacunek, 
fundament górniczej społeczności.

W dniu św. Barbary, opiekunki i patronki Górniczej Braci,
 pragnę złożyć najserdeczniejsze powinszowania 

„Synom podziemnych, czarnych światów”. 
Życzę bezpiecznej i spokojnej pracy. Życzę, aby barbórkowe  

spotkania upłynęły w miłej, przyjaznej atmosferze  
i były okazją do dalszego umacniania wzajemnych więzi.

Oby św. Barbara, każdego dnia otaczała Was opieką  
w kopalni i w domu.

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech
Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich Adam Cebula
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
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Ku radości najmłodszych siemianowiczan, 
na Rzęsie, oddano do użytku pierwszą część 
naturalnej strefy aktywności i wypoczynku. 
Dzięki wyjątkowo sprzyjającej, jak na tę porę 
roku, aurze, dzieci już od kilku tygodni mogą 
cieszyć się niepowtarzalnym placem zabaw, 
który idealnie komponuje się z otoczeniem. 
Huśtawka „Pędy paproci” – w formie pradaw-
nych wielkich pędów paproci, zestawy zaba-
wowe: „Ptak w locie” – w kształcie ptaka ze 
zjeżdżalnią i mostkami, „Szuwary” do zabawy 
wodą, „Żaby” również ze zjeżdżalnią i mostkiem 
czy wieża w formie pnia, to tylko część atrakcji, 
jakie tam przygotowano. To jednak nie koniec, 
przed nami realizacja drugiej części strefy, tym 
razem przeznaczonej dla dzieci starszych. 

Z myślą o nich zaprojektowano konstrukcje 
składające się z drewnianych mostków, wieży, 
pieńków, zestawy linowe imitujące wysoką 
roślinność oraz huśtawki w formie starych 
gałęzi. Na efekt końcowy będziemy musieli 
poczekać do końca maja 2020 roku.  

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Przeprowadzanie regularnych napraw ulic oraz 
chodników jest niezwykle ważne, by utrzymać 
w dobrym stanie technicznym infrastrukturę 
drogową miasta, a co za tym idzie, zapewnić 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlate-
go też w połowie listopada podpisano umo-
wę na „Remonty bieżące jezdni i chodników 
wraz z utrzymaniem oznakowania poziomego 

i pionowego na terenie miasta Siemianowice 
Śląskie”, która będzie obowiązywała do końca 
2021 roku. Jej zakres obejmie usuwanie ubytków 
w jezdniach i chodnikach, spękań nawierzchni, 
naprawę i uzupełnienia istniejącej podbu-
dowy, likwidację deformacji jezdni i chodni-
ków zagrażających bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym, jak również prace zmierzające do 

zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu 
pojazdów i pieszych, polegające na ułożeniu 
nowej nawierzchni oraz wykonywanie robót 
w zakresie oznakowania poziomego i piono-
wego we wskazanych miejscach. 

Na realizację powyższego przedsięwzięcia 
z budżetu miasta przeznaczono środki finan-
sowe w wysokości 3 443 557,20 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

STAN NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW 
POD STAŁYM NADZOREM

w bramki do przeskoków, ścieżkę z pni o róż-
nych wysokościach, konstrukcję z bali oraz 
drewniany pomost. Oprócz tego zostaną tam 
zamontowane ławeczki, kosze oraz podajni-
ki z woreczkami na psie odchody. Aktualnie 
inwestycja jest w trakcie projektowania, a jej 
zakończenie zaplanowano w maju 2020 r.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWY WYBIEG  
DLA NASZYCH 
PUPILÓW

Nie tylko najmłodsi mieszkańcy miasta są za-
dowoleni z nowych inwestycji na Rzęsie. Także 
właściciele czworonogów, już wiosną przyszłe-
go roku, znajdą dla swoich pupili atrakcyjne 
miejsce dla aktywnego wypoczynku. Na maj 
bowiem zaplanowano ukończenie budowy no-
wego wybiegu dla psów. Psi park o powierzchni 
3500 m2 będzie ogrodzony i wyposażony m. in. 
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W ZGODZIE Z NATURĄ
PLAC ZABAW NA RZĘSIE
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
NOWE BOISKA SZKOLNE  
JUŻ OTWARTE
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W środę, 20 listopada, odbyło się oficjalne 
otwarcie dwóch nowoczesnych boisk szkolnych 
– w godzinach porannych boiska wielofunk-
cyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych (ul. Budryka 2), 
a następnie piłkarskiego przy Zespole Szkół 
Sportowych (ul. Mikołaja 3).

W uroczystym przecięciu wstęgi wziął 
udział prezydent miasta – Rafał Piech wespół 
z I zastępcą prezydenta miasta – Agniesz-
ką Gładysz, Sylwią Dylus – dyrektor szkoły 
ZSOiZ, Bogusławem Szopą – dyrektorem ZSS 
oraz młodzieżą szkolną, a także naczelnikami 
Wydziału Inwestycji, Edukacji oraz Kultury 
i Sportu. Po części oficjalnej na nowo otwartych 
boiskach rozegrały się pierwsze mecze, które 
zapoczątkował prezydent miasta – pierwszym 
rzutem do kosza na boisku wielofunkcyjnym 

oraz pierwszym podaniem na boisku do pił-
ki nożnej.

Budowa obiektów rozpoczęła się w połowie 
sierpnia 2019 roku. Boisko przy ZSOiZ o po-
wierzchni 1118 m2 ma nawierzchnię poliure-
tanową i przystosowane jest do gry w piłkę 
ręczną, koszykówkę i siatkówkę, natomiast 

boisko przy ZSS, o powierzchni ponad 2 tys. m2 
pokryto sztuczną trawą oraz wyposażono 
w bramki piłkarskie. Obiekty zostały ogrodzone 
piłkochwytami, oświetlone i uzupełnione ele-
mentami małej architektury. Koszt ich budowy 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniósł 
w sumie 1 757 985, 55 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Rozpoczęły się prace projektowe związane 
z modernizacją placu zabaw, położonego w re-
jonie ulicy Wł. Jagiełły 1 c. To kolejna inwestycja 
realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2019, a jej pomysłodawcą jest Wiesław Jaźwiec. 

Modernizacja obejmie m.in. demontaż istnie-
jących urządzeń zabawowych i zainstalowanie 
nowych (tj. zestawu zabawowego ze zjeżdżal-
nią, huśtawek, piaskownicy, sprężynowców, 

domku zabawowego), wymianę ogrodzenia, 
wykonanie bezpiecznej nawierzchni i chod-
ników oraz montaż małej architektury, w tym 
ławek i koszy na śmieci.

Odnowiony plac zabaw umożliwi dzieciom 
bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wśród 
rówieśników. Na jego otwarcie będziemy mu-
sieli poczekać do maja 2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

MODERNIZACJA PLACU ZABAW  
NA WĘZŁOWCU

PIERWSZE ZAKUPY W GALERII ŚLĄSKIEJ 
Budowa Galerii Śląskiej w centrum miasta dobiegła końca. 
Nowy obiekt, wraz z ogólnodostępnym parkingiem dla klientów, 
powstał przy ulicy Śląskiej, naprzeciw urzędu pocztowego.

Powstały budynek to nie wszytko, zagospodarowano 
również teren przed galerią, nasadzając roślinność, budując 
parking i chodniki. Przed centrum handlowym znajduje się 
bankomat Euronetu z możliwością wypłacania i wpłacania.

W jednokondygnacyjnym pawilonie handlowym, o po-
wierzchni około 2000 m², zlokalizowanych  jest siedem lokali 
usługowo-handlowych. W gronie najemców znalazły się m.in. 

takie marki jak Drogeria Rossmann, KiK, PEPCO, Żabka, Świat 
Prasy i sklep To tu KupiszTaniej . 

Przypomnijmy, że obszar, na którym powstało centrum 
handlowe, sprzedano wiele lat temu. Teren przez długi czas 
nie był w żaden sposób zagospodarowany, niszczał i psuł 
wizerunek centrum Siemianowic Śląskich. Sytuacja zmieniła 
się, gdy nowy właściciel terenu – spółka Ateneum Invest-
ment sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, w grudniu 2018 roku, 
rozpoczął na tym obszarze budowę centrum handlowego. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Najstarsza w Polsce, 111-letnia 
Pływalnia Miejska jest znowu 
czynna. Po trwających prawie rok 
pracach remontowych, związa-
nych z przeprowadzeniem drugie-
go etapu modernizacji, zabytkowy 
obiekt ponownie otwarł swe po-
dwoje dla siemianowiczan. 

Uroczysta inauguracja wyremon-
towanego budynku miała miejsce 
w środę 27 listopada, a symboliczne-
go przecięcia wstęgi dokonali: prezy-
dent miasta Rafał Piech, radni Marcin 
Janota i Barbara Patyk-Płuciennik, 
zastępca przewodniczącego Sie-
mianowickiej Rady Seniorów Barbara 
Merta oraz kierowniczka pływalni 
Aleksandra Lipko-Firlus. Tym samym 
kompleks rekreacyjny został oddany 
do użytku mieszkańców. 

Realizacja drugiego etapu moder-
nizacji obiektu Pływalni Miejskiej była 
jedną z najbardziej oczekiwanych 
tegorocznych inwestycji w mieście. 
Stanowiła ona kontynuację działań 

FINAŁ REWITALIZACJI  
PŁYWALNI MIEJSKIEJ I PARKU HUTNIK 

rewitalizacyjnych przeprowadzo-
nych w latach 2016-2018, w ramach 
których przede wszystkim uszczel-
niono i wzmocniono nieckę baseno-
wą, a także wyremontowano halę 
basenową i szatnie. W roku 2019 
szereg prac remontowych prze-
szedł sam budynek, w którym m.in. 
odrestaurowano i podświetlono ele-
wację, przebudowano wejście główne 

i dostosowano je do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, zain-
stalowano ogniwa fotowoltaiczne, 
wymieniono technologię wody ba-
senowej, pokrycie dachowe i obróbki 
blacharskie, a także zmodernizowano 
pomieszczenia natrysków oraz to-
alet. Koszt tejże inwestycji wyniósł 
4 193 428,96 zł.

Dzięki gruntownemu remontowi 
budynek Pływalni Miejskiej stał się 
nie tylko kolejną perełką architekto-
niczną, która cieszy oko, ale przede 
wszystkim, w pełni funkcjonalnym 
kompleksem rekreacyjnym, w ofer-
cie którego każdy znajdzie coś dla 
siebie – już teraz można tu nie tylko 
popływać, ale też skorzystać z za-
jęć aerobiku w wodzie, fitnessu oraz 
rehabilitacji dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Co więcej, w grudniu 
zostanie uruchomiona również si-
łownia i sauna.

Należy podkreślić, że rewitalizacja 
Pływalni Miejskiej jest elementem 
większej całości, obejmującej także 
przyległy Park Hutnik, który podobnie 
jak ona w ciągu ostatnich czterech 
lat przeszedł całkowitą metamorfozę 
(wyremontowano alejki parkowe, 
powstała podświetlana fontanna 

chodnikowa, plac zabaw, ścieżka 
rowerowa, oświetlenie). Zakończe-
nie ostatniego – czwartego – etapu 
zagospodarowania „Hutnika” było 
ściśle związane z postępem prac 
modernizacyjnych na hali kąpielowej, 
bowiem obejmował on zaaranżowa-
nie obszaru wokół niej tj. powstanie 
alejek parkowych, odcinka ścież-
ki pieszo-rowerowej, przebudowę 
układu drogowego w rejonie pływalni 
wraz z budową ronda, przebudowę 
ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Śnia-
deckiego, wykonanie robót w zakresie 
odwodnienia nawierzchni oraz mon-
taż elementów małej architektury. 
Na odnowienie parku  przeznaczono 
w sumie blisko 4 mln zł. Natomiast 
rewitalizacja całego kompleksu zo-
stała dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ODMIENIONA  
BADYHALA ZAPRASZA!
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W połowie października bieżącego 
roku do urzędu miasta dotarły infor-
macje mieszkańców zaniepokojonych 
wystąpieniem uciążliwości związa-
nych z intensywnym poprzemysło-
wym zapachem. Miejskie Służby 
podlegające Prezydentowi Miasta 
niezwłocznie podjęły intensywne 
działania zmierzające do identyfi-
kacji źródła odoru, jednak zadanie 
to napotkało niespodziewane trud-
ności – mimo zaangażowania wielu 
osób i podmiotów, nie udało się jed-
noznacznie zidentyfikować źródła 
zapachu. W związku z tym zwrócono 
się do Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach 
z prośbą o dokonanie pomiarów sta-
nu powietrza w rejonie, w którym 
najczęściej pojawiały się nieprzy-
jemne chemiczne zapachy. Od 30 
października przez dwa tygodnie na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 20 
przy ulicy Lipowej 3 zlokalizowany 

był ambulans pomiarowy, który moni-
torował stan powietrza w tej okolicy. 
Do momentu oddania tego nume-
ru do druku, siemianowicki ratusz 
nie otrzymał jeszcze sprawozdania 

z pomiarów. Z uwagi na trudności 
w zlokalizowaniu uciążliwości zapa-
chowej Wydział Ochrony Środowiska 
podjął również współpracę ze swoimi 
odpowiednikami z miast ościennych, 

EKOLOGIA

EKOLOGIA

wskazaliśmy również Wojewódzkie-
mu Inspektorowi Ochrony Środowi-
ska firmy, na terenie których mogą 
pojawiać się substancje o podobnych 
zapachach. 

Wydział Ochrony Środowiska 
prowadzi także wzmożone kontro-
le przedsiębiorców zajmujących się 
gospodarką odpadami na terenie 
miasta, co być może przyczyni się 
do rozwiązania problemu. 
Równolegle wydział stale podejmuje 
działania zmierzające do zmniej-
szenia liczby podmiotów mogących 
realizować prace związane ze zbie-
raniem czy też przetwarzaniem od-
padów na terenie miasta. Dotychczas 

wygaszono 15 zezwoleń w zakresie 
gospodarowania odpadami. Aktu-
alnie toczą się cztery postępowa-
nia administracyjne zmierzające do 
stwierdzenia wygaśnięcia kolejnych 
zezwoleń. 
Jednocześnie informujemy, że 
w oparciu o decyzję Prezyden-
ta Miasta Siemianowice Śląskie 
z 26 września 2019 r. z nierucho-
mości położonej przy ul. Wyzwolenia 
2 sukcesywnie usuwane są niebez-
pieczne odpady. Na obecną chwilę 
usunięto 215 ton odpadów.

PATRYCJA ZADRUŻNA
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Głos Miasta: Kim jest niepozorna siemianowi-
czanka, która chce wstrząsnąć wszystkimi, od 
których zależy przyszłość naszej pięknej pla-
nety?
Katarzyna Smętek: - Dwudziestoletnią studentką 
Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, której na sercu leży środowisko 
naturalne i która chciałaby, aby młodzież miała 
swój udział w jego ochronie
Głos Miasta: ?
Katarzyna Smętek:  - W październiku odbyło się 
pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Klima-
tycznej, której jestem inicjatorką. W założeniu ma 
ona być organem doradczym przy Ministerstwie 
Klimatu. Obecnie trwają prace nad jej ukonsty-
tuowaniem.
Głos Miasta: Czyli kolejne towarzyskie spotkania 
przy czipsach i coli?
Katarzyna Smętek: - Absolutnie nie. Jeszcze 
zanim powstał pomysł Młodzieżowej Rady 
Klimatycznej, angażowałam się w różnorodne  
prace związane z ochroną klimatu. Brałam mię-
dzy innymi udział w ubiegłorocznym szczycie 

MŁODZIEŻ POWINNA MIEĆ 
WPŁYW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
klimatycznym organizowanym w Katowicach 
(COP24). W marcu uczestniczyłam w spo-
tkaniu, które miało miejsce w Nowym Jorku, 
poświęconym zrównoważonemu rozwojowi 
i ochronie klimatu, a także reprezentowałam 
głos młodzieży na podobnej konferencji w Abu 
Dhabi. We wrześniu natomiast byłam przed-
stawicielką polskiej młodzieży przy delegacji 
polskiego rządu na Szczyt Klimatyczny Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Głos Miasta: - Brzmi nieźle. A gdybym za-
pytał o szczegóły związane z Młodzieżową 
Radą Klimatyczną?
Katarzyna Smętek: - Będzie reprezentowała 
głos młodzieży jako jej oficjalny przedstawi-
ciel przy Ministerstwie Klimatu. Będziemy 
spotykać się co dwa, trzy miesiące w War-
szawie. Na co drugim spotkaniu będzie 
obecny przedstawiciel Ministerstwa Klimatu 
– minister lub wiceminister, któremu będzie-
my przedstawiać nasze pomysły. Chcemy 
mieć możliwość regularnych konsultacji, 
dotyczących bieżących prac w tym resorcie, 
aby głos młodzieży był brany pod uwagę. 
W założeniu MRK będzie platformą, która 
jednoczy wszystkie organizacje zaangażo-
wane w ochronę środowiska.

Głos Miasta: - Skąd wziął się pomysł, żeby 
włączyć się w tak przecież angażujące przed-
sięwzięcie?
Katarzyna Smętek:  - Podobne rady istnieją już 
w kilku krajach na świecie, w Europie jedynie w Da-
nii i Holandii. Podczas wielu międzynarodowych 
spotkań zauważyłam, że głos polskiej młodzieży 
nie jest reprezentowany, ponieważ zwyczajnie 
nie jest ona obecna na tych wydarzeniach i to 
właśnie musimy zmienić. Jednak moim osobi-
stym impulsem było moje pochodzenie. To, że 
wychowywałam się na Śląsku. Zarówno w mojej 
rodzinie, jak i – podejrzewam – każdej w na-
szym regionie, są osoby związane z górnictwem.  

Wiem również, że należy od tego węgla od-
chodzić i musimy to zrobić jak najszybciej i jak 
najbardziej odpowiedzialnie.
Głos Miasta: - Hmmm, czy to wszystko ozna-
cza, że dyskusje przy rodzinnym stole bywają 
burzliwe? 
Katarzyna Smętek:  - (śmiech) Wręcz prze-
ciwnie. Siadamy i dogadujemy się bardzo do-
brze. Zdaję sobie sprawę, że w wielu drażliwych 
kwestiach trzeba wypracować konsensus i to 
też zmobilizowało mnie do zainicjowania po-
wstania MRK. Ponadto obserwuję, jak w Kato-
wicach czy moich rodzinnych Siemianowicach 
Śląskich podchodzi się do ekologii, stawiając 
chociażby na transport alternatywny do sa-
mochodowego, a to już pierwszy krok w dobrą, 
bo ekologiczną, stronę
Głos Miasta: - U liderki MRK cała kuchnia zasta-
wiona jest pojemnikami do segregacji odpadów?
Katarzyna Smętek:  - Wystarczy jedynie kilka 
(śmiech). I chcę powiedzieć, że już od lat, bo 
wartości ekologiczne były mi przekazywane już od 
dzieciństwa w rodzinie, jak i w Szkole Podstawowej 
nr 20 w Siemianowicach Śląskich, w której promo-
wano kwestie związane z ekologią, a zwłaszcza 
segregację śmieci i znaczenie recyclingu.
Głos Miasta: - Dziękuję za rozmowę

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Rozmowa z Katarzyną Smętek,inicjatorką powstania Młodzieżowej Rady Klimatycznej 
przy Ministerstwie Klimatu.

JUŻ 215 TON ODPADÓW WYJECHAŁO 
Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
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SPRAWY SPOŁECZNE

SPRAWY SPOŁECZNE

- W pierwszych dniach listopada br. Fun-
dacja im. Roberta Schumana opublikowała 
nowy raport podsumowujący analizę funk-
cjonowania 66 polskich miast w kontek-
ście przyjazności dla ludzi młodych. Choć 
z perspektywy ogólnopolskiej, Siemianowice 
Śląskie uplasowały się w okolicy środka, tj. 
na 39. miejscu, to już na tle samej Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i trzynastu 
ocenianych z niej miast, znajdujemy się 
w najlepszej piątce, tuż za Katowicami, 
Gliwicami, Chorzowem i Sosnowcem. Zło-
śliwi mogą twierdzić, że taka logika i za-
wężenie grona miast do Metropolii jest 
naciągane, wolimy stać na stanowisku, 
w którym konkurencyjność naszego miasta 
jest odnoszona bezpośrednio do regionu, 
zaś sama ocena tempa jego rozwoju bie-
rze pod uwagę różnice w wielkości miast, 
wpływach budżetowych czy zróżnicowa-
nych historycznie punktach startowych po 
transformacji gospodarczej lat 90. XX wieku.   

Fakt, że dzisiejsze Siemianowice Śląskie 
potrafią na nowo utrzymywać i przyciągać 
młodych ludzi  oraz być dla nich przyjaznym 
miejscem do nauki, pracy, życia i rekreacji, 
ma swoją genezę w przyjętej kilka lat temu 
polityce społeczno-gospodarczej prezydenta 
miasta. Od początku VII kadencji samo-
rządowej promował on filozofię tworzenia 
i rozwijania miasta razem z mieszkańcami 
i dla mieszkańców. Podejście to, z perspek-
tywy pięciu lat, przynosi konkretne owoce 

i udowadnia powoli, że średniej wielkości 
miasto jak Siemianowice Śląskie, może być 
atrakcyjnym miejscem również dla młodych, 
jeśli tylko uzna się ich za pełnoprawnych 
partnerów do dyskusji i zaprosi do współ-
pracy w tworzeniu strategii rozwoju miasta 
czy też wspólnego budowaniu przestrzeni 
publicznej. Dziś Rafał Piech tłumaczy, że: - 
Efektem takiego samorządowo-obywatel-
skiego dialogu są m.in. inwestycje miejskie 
dedykowane młodym, skateparki, siłownie 
crossfit, street workout, pumptrack, ścieżki 

komunikacyjno-rowerowe czy też  inwestycje 
zrealizowane ze środków Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego. Dodaje też, że: 
- Na wysoką ocenę miasta z perspektywy 
młodych, z pewnością może też mieć wpływ 
rosnąca liczba imprez miejskich, organizo-
wanych z inicjatywy młodzieży, które już na 
stałe wpisały się do kalendarium kulturalnego 
regionu, a nawet kraju, jak np. Siemianowicki 
Turniej E-sportowy, Ogólnopolski Konkurs 
Wokalny „Mikrofon Siemiona” czy Hip-Hop 
młodych talentów. 

Nie bez znaczenia dla poziomu zadowolenia 
młodych może być również fakt, że coraz 
więcej kierunków i specjalizacji szkół branżo-
wych i średnich tworzonych jest w odpowie-
dzi na zapotrzebowanie rynku pracy, realne 
zainteresowania i potrzeby młodzieży oraz 
przyszłych pracodawców, którzy przyjmu-
ją rolę oficjalnych patronów danego profilu 
kształcenia. Równolegle do tworzonych przez 
Urząd Miasta warunków do solidnej edukacji, 
podejmowane są inicjatywy wspierające rozwój 
przedsiębiorczości u młodych, do których 
należą akcje i wydarzenia organizowane przez 
samorząd, jak chociażby coroczne – bezpłatne 
dla uczestników – targi firm, imprezy networ-
kingowe czy też wprowadzanie udogodnień 
i rabatów dla młodego biznesu, jak np. Karta 
Młodego Przedsiębiorcy ustanowiona przez 
prezydenta miasta. Ta ostatnia inicjatywa zo-
stała doceniona również przez Najwyższą Izbę 
Kontroli i wskazana jako przykład dobrej prak-
tyki i modelowych działań na rzecz zachęcania 
młodych ludzi do realizowania swoich marzeń 
i zakładania firm na terenie miasta.

PIOTR KOCHANEK

Dwa tygodnie temu siemianowiczanin Mateusz 
Dela wystartował z akcją zbierania karmy dla 
zwierząt. Ma ona trafić dla Fundacji S.O.S. dla 
Zwierząt, która prowadzi swoje schronisko 
„Psia Chata” w Chorzowie. W zbiórkę karmy 
oprócz Mateusza, zaangażowały jest również 
jego znajome wolontariuszki: Sara Zieleźnik 
i Karolina Olszak.
Akcja ta, zapoczątkowana w mediach spo-
łecznościowych dla grupy znajomych, szyb-
ko „wymknęła się” spod kontroli i już teraz 
w mieszkaniu siemianowiczanina zgromadzono 
dwie tony suchej i mokrej karmy dla zwierząt. 
- Gdy sprawą zainteresowały się ogólnopolskie 
stacje telewizyjne i radiowe, sprawa nabrała 
olbrzymiego tempa – mówi Mateusz Dela. - 
Myślę, że śmiało można powiedzieć, że teraz 
lecimy „na rekord” - dodaje.
W akcję zaangażował się również Rafał Piech, 
prezydent Siemianowic Śląskich, który był pod 
wrażeniem zarówno zaangażowania wolonta-
riuszy, jak i efektów ich pracy. 
- Są w naszym regionie schroniska, funkcjonu-
jące jako fundacje, które nie mają potężnych 

budżetów, więc są zmuszone prosić o wsparcie 
– mówi Rafał Piech. - W ubiegłym roku akcja 
pana Mateusza pozwoliła zebrać sto kilogra-
mów karmy, zaś w tym poprzeczka ustawiona 
została bardzo wysoko i mamy nadzieję, że ją 
przeskoczymy – dodaje.

Fundacja SOS dla Zwierząt ma ogromne 
szczęście, że angażuje się dla niej ktoś taki, 
jak Mateusz. W ubiegłą sobotę, dzięki jego 
staraniom, otrzymała trzy i pół tony słomy, 
tak bardzo potrzebnej w okresie zimowym dla 
przebywających tam koni.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w tym 
szczytnym celu. Pamiętajmy – idziemy na rekord 
– czy uda nam się zebrać jeszcze raz tyle? Może 
dwa razy? Redakcja „Głosu Miasta” serdecznie 
tej akcji kibicuje i również się do niej przyłącza. 
Informacje będziemy publikować zarówno na 
stronie Urzędu Miasta, jak i na naszym profilu 
facebookowym - Siemianowice Dobre Bo Slaskie. 
Jeszcze przez dwa tygodnie można przekazywać 
karmę Matuszowi Deli. Można to zrobić albo 
osobiście, w Siemianowicach Śląskich, przy ul. 
Kolejowej 3a/10, albo przesyłając do Paczko-
matu SIS05A, przy ul. Mysłowickiej 1, 41-100 
Siemianowice Śląskie.          RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZEBRANO JUŻ DWIE TONY KARMY DLA PSÓW. 
A LICZYMY NA WIĘCEJ…
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Wspaniała postawa Pana Mateusza powinna wielu 
z nas zainspirować do tego, aby pomagać. Ponoć 
przyjemniej jest dawać, niż dostawać - napisał na 
swoim profilu facebookowym prezydent miasta 
Rafał Piech. W ubiegłym roku siemianowiczanin 
zebrał 100 kg karmy, dzisiaj są to już dwie tony. 

Tworzenie i rozwijanie miasta razem z mieszkańcami 
i dla mieszkańców przynosi konkretne owoce. Średniej 
wielkości miasto jak Siemianowice Śląskie, może być 
atrakcyjnym miejscem również dla młodych.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W CZOŁÓWCE 
MIAST PRZYJAZNYCH MŁODYM
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Zbliżająca się do końca, upływająca w marcu 
roku przyszłego, kadencja działalności Sie-
mianowickiej Rady Seniorów, skłoniła owe 
forum do podsumowania mijających 4 lat. 
Stało się to okazją do miłej uroczystości, 
zorganizowanej 26 listopada w Parku Trady-
cji, na której oprócz szacownego grona SRS, 

zgromadzili się licznie zaproszeni goście. 
Obecny był prezydent miasta Rafał Piech, 
zastępca prezydenta Marta Suchanek-Bijak 
oraz sekretarz miasta Adam Skowronek. 
Pojawili się także przedstawiciele miejskich 
służb, komórek Urzędu Miasta oraz organi-
zacji, z którymi Rada współdziałała.

Pełniący  honory gospodarzy uroczystości 
Barbara Merta oraz Jerzy Namysło  dokonali  
krótkiego résumé działalności Rady, które-
go ilustrację stanowiła projekcja filmowa. 
Z satysfakcją stwierdzili, że  towarzyszące 
powstaniu SRS wątpliwości, czy najstarsi 
siemianowiczanie wykażą dostateczne po-

21 listopada, w Siemianowickim 
Centrum Kultury na Bytkowie, 
w nagrodę za pilność, sumien-
ność i zaangażowanie w naukę, 
aż stu trzydziestu seniorów, 
którzy ukończyli kurs kompu-
terowy odebrało certyfikaty, 
dyplomy ukończenia kursu 
oraz tablety.

Kurs odbywał się w ramach 
programu „Śląska Akademia 
Senior@ – szkolenia kom-
puterowe dla seniorów 65+ 
„Program rozwoju kompeten-
cji cyfrowych seniorów 65+ 
woj. śląskiego z zastosowa-
niem działań szkoleniowych 
i animacyjnych w środowisku 
lokalnym”, realizowanego 

przez Fundację Partycypacji 
Społecznej we współpracy 
z Urzędem Miasta Siemiano-
wice Śląskie.

Założeniem projektu jest 
aktywizacja osób powyżej 
65. roku życia w obszarze 
kompetencji cyfrowych oraz 
włączenie seniorów w budowę 
społeczeństwa informacyjne-
go i umiejętności korzystania 
z IT w życiu codziennym.

Projekt „Śląska Akademia 
Seniora” okazał się bardzo 
ciekawy, bo w przeciwień-
stwie do innych kursów czy 
szkoleń z zakresu kompetencji 
cyfrowych, umożliwił każdemu 
uczestnikowi projektu nabycie 

bardzo praktycznych umie-
jętności obsługi Internetu, 
komputera, telefonu, tabletu 
i innych urządzeń IT. W trak-
cie kursu seniorzy zdobywali 
umiejętności w zakresie komu-
nikacji online; e-usług, w tym 
zakupów i bankowości online, 
usług medycznch, e-admini-
stracji, itp.

Jeszcze jednym, niezwykle 
ważnym rezultatem tych zajęć 
jest integracja seniorów, ro-
dzą się przyjaźnie, znajomości 
i zaangażowanie we wspólną 
pracę, co jest niewątpliwie 
jednym z ważniejszych celów 
polityki senioralnej w mieście.

BEATA ŁUCZAK

SENIORZY

SENIORZY

ZDALI EGZAMIN NA PIĄTKĘ
kłady kreatywności i energii, aby rozwinąć 
działalność tego nowo powołanego ciała, 
okazały się nieuzasadnione. Najbardziej 
zaś spektakularnym tego przykładem są 
corocznie organizowane Senioralia, któ-
re każdorazowo przez kilka dni, ożywiają 
miasto licznymi, ciekawymi wydarzeniami 
kulturalnymi i rekreacyjnymi.
Uznanie dla sukcesów Rady wyraził prezydent 
Rafał Piech, z gratulacjami pospieszyli też 
liczni zaproszeni goście. Nasi seniorzy zaś 
wykorzystali uroczyste spotkanie, by po-
dziękować wszystkim tym, którzy wspierali 
SRS w działalności. Miło nam, że w tej grupie 
znaleźli się i przedstawiciele Biura Praso-
wego. Barwne zakończenie uroczystości 
stanowił koncert.
Siemianowicka Rada Seniorów pierwszej kaden-
cji z pewnością miała trudne zadanie, gdyż nie 
tylko musiała realizować oczekiwania środo-
wiska, ale też stanęła ona wobec konieczności 
wypracowania formuły swojej działalności.  Ten 
egzamin zdała na piątkę.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

130 SENIORÓW ODEBRAŁO CERTYFIKATY 
I DYPLOMY  UKOŃCZENIA KURSU  
KOMPUTEROWEGO

Siemianowicka Rada Seniorów posumowała III Senioralia
i pierwszą kadencję Rady!

fo
t. 

Pi
ot

r P
in

du
r

fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
M

at
eu

sia
k



10

Przez dwa dni, 25 i 26 paździer-
nika Siemianowice Śląskie stały 
się stolicą e-sportu w Polsce. Za 
sprawą Urzędu Miasta Siemiano-
wice Śląskie oraz SUPER GAME 
e-sport wielu fanów elektronicznej 
rozrywki mogło poczuć prawdziwe 
e-mocje w Kompleksie Sportowym 
„Michał”.

Pierwszego dnia uczniowie siemiano-
wickich szkół walczyli w rozgrywkach 
indywidualnych o Puchar Prezydenta 
Miasta w grze FIFA 19 - DOKA CUP. 
Spośród wszystkich graczy najlepszy 
okazał się Adam Sieniewski, który we 
wspaniałym stylu pokonał Dariusza 
Eksterowicza! W tym samym czasie 
drużyny z czterech siemianowickich 
szkół zmagały się w turnieju MMJ 
League of Legends - 5 vs 5. Trzecie 
miejsce zajął Zespół Szkół Sporto-
wych, pokonując przedstawicieli 
Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa 
Skrzeka, natomiast na pierwszym 
miejscu uplasowało się ZS Cogito, 
wygrywając z ZSTiO „Meritum” 3:0 
w systemie Best of 5. W Mistrzo-
stwach Polski Szkół w E-sporcie 
o wejście do finału sezonu 2019/20 
walczyło 8 reprezentacji. Najlepszą 
okazała się reprezentacja szkoły ZDZ 
Wadowice, pokonując w wyrównanej 
walce z ZSTiO „Meritum”, trzecie 
miejsce na podium zgarnęła szkoła 
AZS UEK SMS Kraków.

Dla odwiedzających Kompleks 
Sportowy „Michał” firma MMJ oraz 
SUPER GAME e-sport przygotowała 
strefę FREE2PLAY z licznymi turnie-
jami indywidualnymi m.in. w takie 
gry jak: Quake Champions, League 
of Legends i Counter Strike: Global 
Offensive. Firma DOKA z Siemianowic 
zorganizowała 6-godzinny wyścig 
DOKA Endurance na torze Le Mans, 
natomiast później odbywały się elimi-
nacje do sobotniego wyścigu DOKA 
Racing Cup! Urząd Miasta Siemiano-
wice Śląskie przygotował stanowisko 
VR dla wszystkich chętnych.

Sobotę 26 października rozpo-
częliśmy od HIRO Quersus Pucharu 
Miast w E-sporcie, gdzie spotkały 
się: Siemianowice Śląskie, Trzebi-
nia, Tomaszów Mazowiecki, Rybnik, 

Bielsko-Biała, Wisła oraz Dąbrowa 
Górnicza. Pierwsze miejsce zdobyła 
Trzebinia, deklasując zawodników 
z Tomaszowa Mazowieckiego. Ostat-
nie miejsce podium zajęła lokalna 
reprezentacja Siemianowic Śląskich.

Podczas gdy miasta walczyły o pu-
char, zażartą walkę o miano najlepszej, 
podczas edycji SUPER GIRLS e-sport 
w Siemianowicach, toczyły 4 drużyny 
żeńskie. Najlepsze okazały się dziew-
czyny z drużyny Unity Female, poko-
nując po zaciętej walce Team Saiprah. 

Na najniższym stopniu podium stanął 
Team Baiters, które odniosły tryumf 
nad MixLadies. W turniej MMJ League 
of Legends wygrała drużyna 777, któ-
ra rozprawiła się z Alvernia Gaming 
w finałowym starciu. Ostatnie miejsce 
powędrowało do zespołu JSTFF. So-
botni turniej FIFA 19 był otwarty dla 
wszystkich chętnych. Lokalni gra-
cze licznie przybyli i zajadle walczyli 
o pierwsze miejsce.

Wspaniałą inicjatywą był turniej 
charytatywny na symulatorze DOKA, 

gdzie pojawiły się siemianowickie 
firmy. Cel był szczytny, a mianowicie 
zbierano datki na Hospicjum Cordis! 
Pierwsze miejsce zajęła firma DOKA, 
drugie MG Motorsport, natomiast 
trzecie zdobyli reprezentanci Ośrod-
ka Szkolenia Kierowców „Krzysz-
tof”. Oczywiście odbył się też finał 
wyścigu DOKA Racing Cup, gdzie 
najszybszym kierowcą okazał się To-
masz Małycha. Równocześnie miał 
miejsce wyścig Gran Turismo Sport 
organizowany przez SUPER GAME 
e-sport, przepustkę do wielkiego 
finału wywalczył Adrian Boguta, 
osiągając najlepszy wynik.

Co więcej, lokalni gracze mogli 
skorzystać ze strefy MMJ FRE-
E2PLAY, gdzie czekały na przete-
stowanie nowoczesne komputery 
marki HIRO oraz monitory firmy LG. 
Atrakcje w wirtualnej rzeczywisto-
ści, zapewniane przez okulary VR 
z Urzędu Miasta, cieszyły się także 

dużym zainteresowaniem odwiedza-
jących. Przez dwa dni była również 
dostępna strefa przygotowana przez 
firmę Ballistix, która zaserwowała 
odwiedzającym możliwość zagrania 
w Control, Battlefield V, Shadow of 
the Tomb Raider oraz Wolfenstein: 
The New Order.

Dziękujemy sponsorom i partne-
rom: MOSIR Pszczelnik, Kompleks 
Sportowy Michał, Siemianowickie 
Centrum Kultury, MMJ, DOKA, Auto 
Zastępcze, Stowarzyszenie Sportów 
Elektronicznych, RMF MAXXX, HIRO, 
Quersus, AMD, NTT System, sklep.
ntt.pl, LG,Patriot, Viper Gaming, pol-
DRUK.pl, Ballistix oraz wszystkim 
wolontariuszom zaangażowanym 
w to wydarzenie z ZSTiO „Meritum”, 
Zespół Szkół COGITO i Szkoły Pod-
stawowej nr 16.

PAWEŁ MAŚNICA, PAWEŁ CWALINA 
DLA SUPER GAME E-SPORT

PODSUMOWUJEMY  
IV SIEMIANOWICKI TURNIEJ E-SPORTOWY

Z RATUSZA

fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
M

at
eu

sia
k



11

SPRAWY SPOŁECZNE

Święta Bożego Narodzenia, rozpo-
czynające się Wigilią, cieszą tym 
bardziej, im więcej w nich chwil 
spędzonych w obecności bliskich. 
Nie zawsze jednak i nie każdemu 
jest dane, by spędzić je w towarzy-
stwie drugiego człowieka, o pełnej 
i radosnej rodzinie nie wspomina-
jąc. Od wielu lat, z pomocą wobec 
świątecznej samotności, przycho-
dzi fundacja Wolne Miejsce i jej 
flagowe wydarzenie organizowane 
przez wolontariuszy nie tylko już na 
Śląsku, ale w coraz większej ilości 

miast w Polsce. Najbliższa Wigilia 
dla Samotnych współorganizowa-
na przez miasto Katowice, po raz 
pierwszy odbędzie się pod patro-
natem i przy współpracy kilkunastu 
gospodarzy miast Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii. Kluczo-
wym owocem tej współpracy, jest 
zapewnienie przez ZTM, samotnym 
mieszkańcom miast partnerujących 
organizacji wydarzenia, bezpłat-
nej komunikacji autobusowej do-
wożącej i odwożącej z wigilijnej 
wieczerzy. 

Metropolitalna Wigilia dla Samot-
nych pod patronatem prezydenta 
Siemianowic Śląskich, Rafała Pie-
cha odbędzie się 24 grudnia 2019 r. 
o godz. 16.00 w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym, wejście od 
pl. Sławika i Antalla 1. Otwarcie bram 
o godz. 15.00. Na każdego gościa 
czekać będzie świąteczny prezent, 
a na najmłodszych specjalny kącik 
animacyjny. Zgodnie z fundacyjną 
tradycją, na wieczerzy wigilijnej nie 
zabraknie występów kolędowych 
wolontariackiego chóru oraz teatru.    

PIOTR KOCHANEK

METROPOLITALNA WIGILIA 
DLA SAMOTNYCH W KATOWICACH  
- RÓWNIEŻ DLA MIESZKAŃCÓW SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Zawsze aktualne informacje o wydarzeniu, 
rozkładzie jazdy, wolontariacie i wsparciu 
znajdują się na profilu społecznościowym 
fundacji www.facebook.pl/wolnemiejsce oraz 
na stronie www.wolnemiejsce.pl

Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych, w ramach współpracy i promocji między 
regionami nawiązanej w 2016 r zaprasza, do uroczego Ciechocinka mieszkańców posiadających nie-
pełnosprawność ruchową 05 R lub 10 N /stopień znaczny lub umiarkowany z aktualnym orzeczeniem, 
którzy nie korzystali w ostatnich dwóch latach z rehabilitacji w Ciechocinku/ na 12- dniowy obóz ak-
tywnej rehabilitacji od 09 - 20 marca 2020 do Centrum Niezależnego Życia „Sajgon” w Ciechocinku ul. 
Wojska Polskiego 17.
Koszt 487 zł obejmuje noclegi, pełne wyżywienie, zabiegi fizjoterapeutyczne, atrakcje turystyczne, 
kulturalne, sportowe,/basen, jazda konna,strzelanie,poolbilard,tenis stołowy,zwiedzanie Ciechocinka, 
Torunia/ Dojazd transportem własnym lub autobusem rejsowym.
Zapisy przyjmują i bliższych informacji udzielają:
Antoni Lipka /Siemianowice/ tel.515 137 596 
i Centrum Niezależnego Życia „Sajgon”, Ciechocinek, tel.54 2833146                            ANTONI LIPKA

ZAPISY NA OBÓZ 
AKTYWNEJ REHABILITACJI

Rodzice uczniów oraz osoby związane z Ze-
społem Szkół Sportowych w Siemianowicach 
Śląskich serdecznie zapraszają 5 grudnia o go-
dzinie 17.00 na „przedmikołajkowy” kiermasz 
świąteczny, który odbędzie się w budynku B 
przy ul. Skrzeka i Wójcika. Celem imprezy, którą 
organizuje Rada Rodziców wraz z pracowni-

KONKURS W DZIEDZINIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI  W WIEKU DO LAT 3 W 2020 ROKU

kami ZSS, jest zebranie kwoty pozwalającej na 
doposażenie szkolnych korytarzy.
- Chcielibyśmy zakupić jakieś kanapy czy sofy, 
które mogłyby służyć naszym dzieciom – mówi 
Agata Gądek, przewodnicząca Rady Rodziców.  
- Jak się uda, to może na korytarzu pojawią się 
dystrybutory wody – dodaje.

Wydział Polityki Społecznej informuje, że dnia 
22 listopada 2019 r. Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Nr 807/2019, ogłoszony został konkurs 
ofert na wsparcie realizacji zadania publiczne-
go Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie 
organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w 2020 roku.
Termin realizacji zadania –  styczeń-sierpień 
2020 r.

Na kiermaszu będzie można kupić ozdoby świąteczne, 
zrobione przez uczniów, a także skosztować ciasta 
upieczonego przez rodziców. Ponadto tego same-
go dnia organizatorzy zapraszają na przedstawienie 
przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkoły.
Zachęcamy do przyjścia, bo będzie warto!

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty 
prowadzące żłobki/kluby dziecięce zgodnie 
z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.  z 2019 
r., poz. 409 z późn. zm.), wpisane na dzień 
złożenia oferty do „Rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych”, prowadzonego przez Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie.

Termin składania ofert: 12 grudnia 2019 r. (po-
niedziałek) do godz. 13.00.
Kwota w budżecie przeznaczona na realizację 
ww. zadania: 500.000,00 zł
Szczegóły oraz dokumenty do pobrania pod ad-
resem:
http://siop.siemianowice.pl/?q=node/1894

IZABELA KŁOSOWSKA-SPANDEL

GWARNO, WESOŁO, KOLOROWO, CZYLI...
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH.
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Z RADY MIASTA

Głos Miasta: Do niedawna był Pan 
prezesem zarządu HKS Siemiano-
wiczanka, zaś wśród mieszkańców 
jest postrzegany jako osoba bar-
dzo zaangażowana w sprawy sportu 
w mieście. Nie sposób więc nie zapy-
tać – również jako radnego – o wizję 
rozwoju sportu w Siemianowicach 
Śląskich. W jakim kierunku powinien 
on pójść by był najbardziej efek-
tywny? 

Paweł Siegel: – Sportową przygodę 
rozpocząłem w wieku 7 lat i repre-
zentuję miasto po dzień dzisiejszy. 
Kocham to, co robię z dwóch po-
wodów. Pierwszy – bo pomagam. 
Drugi – przygotowuję człowieka 
do przyszłych twardych warunków 
życia. Myślę, to nic górnolotnego, 
a jedynie podstawa do działania dla 
każdego zapaleńca i miłośnika swo-
jej dyscypliny. Istotę pytania trudno 
jest zamknąć w kilku słowach, nie 
wiem więc, czy wystarczy miejsca 
w gazecie. Wizja, to obraz stworzo-
ny w wyobraźni, a moja nie posiada 
granic. Bo kto nie ma odwagi do 
marzeń, nigdy nie będzie miał siły 
do walki. Zaś poprzeczka dla każ-
dego z nas znajduje się tam, gdzie 
ją sobie sami zawiesimy. Fundament 
wizji zależy od finansów i ich źró-
dła, bo na prywatne środki możemy 
– niestety – coraz rzadziej liczyć. 
Kolejny element to odpowiedź na 
pytanie: które dyscypliny są dla nas 
strategiczne? I najważniejszy – czy 
zależy nam na progresji wyniku, czy 
tylko na stworzeniu stowarzysze-
niom i klubom sportowym możliwości 
realizowania swoich zadań statu-
towych. Odpowiedzi nie znam, ale 
dostrzegam duże wsparcie miasta  
na każdym możliwym etapie, oczy-
wiście w granicach rozsądku. I to 
jest dla mnie mocno motywujące. 
Chcąc pogodzić oba czynniki: pro-
gresję wyniku z utrzymaniem możli-
wości realizowania zadań, potrzeba 

3 PYTANIA DO... WIERZĘ W LOKALNY 
PATRIOTYZM

Rozmowa z Pawłem Sieglem, siemianowickim radnym

żelaznej ręki oraz dorzucenia kilku 
groszy do „koszyczka”. Trzeba twar-
do postawić na kluby, szkolące we 
wszystkich kategoriach wiekowych, 
uczestniczące w rozgrywkach orga-
nizowanych przez Polskie Związki 
podlegające pod Ministerstwo Spor-
tu. I co najważniejsze, dając młodemu 
adeptowi szansę na reprezentowanie 
w przyszłości naszego miasta w ka-
tegorii senior. Będzie to gwarancja, że 
miasto – największy sponsor naszych 
klubów, nie będzie wydawało pienię-
dzy (bynajmniej w takiej proporcji jak 
do tej pory) na kluby, które szkolą 
tylko do wieku juniora, a następnie 
oddają lub sprzedają „gotowego za-
wodnika” do zaprzyjaźnionych klu-
bów z sąsiednich miast. Wyliczyłem 
ostatnio, że wykształcenie zawodnika 
od 7 do 18 roku życia w dyscypli-
nach zespołowych, przy wsparciu 
finansowym miasta, wynosi ok 20 tys. 
zł. Zakładając zatem, że w sytuacji, 
gdy 15-osobowa grupa zawodników 
w wieku juniorskim zakończy karierę 
lub wyjedzie poza granice miasta, 
wówczas miasto wydało 300 tys. zł 
(20 tys. zł x 15 osób) na promocje 
klubu, który nigdy nie uczestniczył 
w rywalizacji na poziomie seniorskim. 
Co więcej, 300 tys. zł rocznie (bo 
tak szkoli się rocznikowo) to kwota, 
która w środowisku hokeja na trawie, 
w kategorii senior, w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej daje realną gwa-
rancję na coroczną walkę o podium 
medalowe w MP. Idąc dalej, srebrny 
lub złoty medal kwalifikuje drużynę 
Siemianowic do reprezentowania 
miasta w europejskich pucharach 
klubowych, transmitowanych na eu-
ropejskich kanałach telewizyjnych. 
Powiem tylko, że kwota 300 tys. zł, 
jest to równowartość dochodów 
5-ciu średnio zarabiających piłka-
rzy III ligi!

Twarde podsumowanie. Obec-
nie warunki, o których wspominam 
(w grach zespołowych) spełniają 

w naszym mieście dwa kluby: MKS 
Siemianowiczanka oraz HKS Sie-
mianowiczanka, kluby o najdłuższej 
tradycji. Należałoby zatem odgrzać 
uchwałę Rady Miasta, o dwóch 
wiodących dyscyplinach w mieście 
i przejść do kolejnych działań.

Głos Miasta: - 92 lata temu drużyna 
z Siemianowic Śląskich zdobyła Pu-
char Polski, a w 1970 roku – już jako 
HKS Siemianowiczanka – zdobyła 
wicemistrzostwo Polski. Jak obec-
nie wygląda sytuacja w klubie. Czy 
kibice mogą żyć nadzieją na powrót 
do czasów chwały siemianowickiej 
drużyny? 
Paweł Siegel: –1927 rok zapisuje 
się faktycznie jako strategicznie 
historyczny, gdyż zarejestrowano 
wówczas pierwsze rozgrywki o Mi-
strzostwo Polski. Chcę przypomnieć, 
że dopiero w 1932 roku uzyskaliśmy 
prawa miejskie. To oznacza, że jako 
jedna z największych wówczas wsi, 
wpisaliśmy się trwale w historię i po 
dzień dzisiejszy jej strażnicy pielę-
gnują, by trwała wiecznie. W przy-
szłym roku HKS Siemianowiczanka 
będzie obchodziła 75-lecie istnienia. 
Zaś sam hokej istnieje od roku 1917. To 
już ponad sto lat. Kawał czasu. Wła-
śnie w tym okresie (od 1945 r.) HKS 
Siemianowiczanka wraz z Górnikiem 
Siemianowice, na zmianę zdobywa-
ły mistrzostwo i wicemistrzostwo 
Polski, czy to w odmianie halowej, 
czy boiskowej. Bardzo ciężko było 
tę passę przerwać. Kluczem było 
wręcz obsesyjne nastawienie władz 
na wynik. Kopalnia i huta rywalizo-
wały o prestiż. Uważam, że był to 
najlepszy okres dla siemianowic-
kiego hokeja. Zawodnicy trenowali 
codziennie. Bywało nawet, że dwa 
razy w ciągu dnia. Przygotowywali się 
na obozach sportowych i, co najważ-
niejsze, otrzymywali wynagrodzenie 
poprzez zatrudnienie w zakładach. 
Nie do opisania jest komfort trenera, 

który każdego dnia ma na treningu 
komplet, a jeden grymas niezado-
wolenia może przekreślić wszelkie 
przywileje. Obecna sytuacja klubu 
jest „znośna”, a mówi to człowiek, 
stawiający często poprzeczkę zbyt 
wysoko (uśmiech). Najważniejsza 
jest atmosfera, a jej nie brakuje, 
wręcz zauważam silne oddanie i za-
angażowanie. Przekłada się to na 
wyniki sportowe – praktycznie we 
wszystkich kategoriach wiekowych 
zajmujemy najwyższe miejsce na 
podium. Przed nami runda rewan-
żowa, a wraz z nią priorytety. Przed 
seniorami – powrót do superligi, 
juniorami – złoty medal w MP, ju-
niorami młodszymi – udział i walka 
o podium w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży. Dzieci i młodziki 
nie zamierzają oddać przywództwa 
na Śląsku. Klub może pochwalić się 
świetną współpracą z rodzicami, któ-
rzy również bardzo się angażują. Są 
jakby turbiną – kiedy brakuje powie-
trza, nagle się pojawiają i biorą na 
plecy, ile tylko uniosą. W tej symbio-
zie ważnym i widocznym czynnikiem 
jest przychylność miasta i wszystkim 
podległym mu komórkom. Nie jest 
idealnie, ale jest dużo, dużo lepiej, 
a od dużo dużo lepiej, jest blisko do 
idealnie. Kibice, mocno w to wierzę, 
wytrwają w cierpliwości i doczekają 
się powrotu naszego zespołu do za-
służonej chwały. Obawiam się jednak, 
że nie będzie to zależało jedynie od 
zawodników i trenerów.

Głos Miasta: - W poprzedniej ka-
dencji został Pan radnym z wynikiem 
278 głosów. W obecnej wynik był 
dużo lepszy, bo zdobył Pan aż 444 
głosy. To duży kredyt zaufania wy-
borców. Czego oczekują oni od Pana 
i jak Pan zamierza te oczekiwania 
realizować? 
Paweł Siegel: – W wyniku doszuki-
wałbym się bardziej aspektu numero-
logicznego, który wkracza w obszary 

duchowości i misji. Cyfra 444 mówi 
o odpuszczeniu, porzuceniu osób, 
które odbierają moc i podcinają 
skrzydła. Zwraca uwagę, że nadszedł 
czas, aby słuchać intuicji. Myślę, to 
dobry kierunek.

Na lepszy wynik złożyła się również 
wzorowa frekwencja przy urnach, za 
którą raz jeszcze dziękuje. Oczywi-
ście, że czuję się zobowiązany, bo to 
jest misja. Są nią głównie przedsię-
biorcy. Chciałbym wprowadzić pro-
jekt „spójności gospodarczej”, opartej 
o patriotyzm lokalny, opatrzony zna-
kiem zielonego parasola. Zielony pa-
rasol to akcja, która będzie wspierała 
lokalne produkty i usługi w całym 
kraju. Będzie skupiać wszystkich wła-
ścicieli siemianowickich firm i uru-
chomi wewnętrzną „niewidzialną 
walutę” w postaci rabatu dla swoich 
członków. Projekt wymaga dyskusji. 
Spójność gospodarcza zaś wspie-
rana byłaby przez miasto, czyli or-
gan uchwałodawczy i wykonawczy, 
w postaci ulgi podatkowej (np. grun-
towej). To z pewnością przyciągnie 
inwestorów. W tym celu myślałem 
o specjalnej strefie, dla której idealną 
lokalizacją byłyby tereny po byłej 
Hucie Jedność. Niestety moje wizja 
musi zostać przepracowana. Jeszcze 
jeden ważny projekt dotyczący czy-
stości. „Dozorca na stałe” lub „do-
zorca za czynsz”. Miasto podzielone 
na kwadraty. Do każdego kwadratu 
przypisany jest dozorca utrzymujący 
czystość, a radni danego rejonu peł-
niliby funkcje lustratorów „odpowie-
dzialnych” za rzetelność. Ostatni jest 
niewielkim projektem, który zakłada 
utworzenie sportowych świetlic na 
terenie miasta.

ROZMAWIAŁ: 
RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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„Szafranki”- tak o swoich pod-
opiecznych ze Środowiskowej Świe-
tlicy działającej przy Siemianowickim 
Stowarzyszeniu Trzeźwościowym 
„Szafran” mówi jego założycielka 
i prowadząca Wiesława Dziemba, 
do niedawna zresztą wielolet-
nia prezes tej organizacji. Pod ko                                 
niec listopada Świetlica świętowała 
15 lat istnienia, a jak wiele przez ten 
czas udało jej się zrobić, można sobie 
wyobrazić myśląc o wielu dzieciach, 
które tu przychodziły i których ży-
cie z pewnością zmieniało się tutaj 
na lepsze.

Świetlica została założona z myślą 
o dzieciach pochodzących z rodzin, 
w których obecny jest problem al-
koholowy, ale jej drzwi otwarte są 

także dla innych- np. z problema-
mi wychowawczymi. Aktualnie na 
zajęcia przychodzi tu 27 chłopców 
i dziewcząt. Rozpiętość wiekowa jest 
duża, bo obok trzylatków trafiają 
się i piętnastolatkowie. Ci najstarsi, 
to jednocześnie żywe świadectwo 
powodzenia świetlicowej misji, ci 
którzy chętnie podtrzymują kontakt 
z tą placówką. Dlaczego? Dlatego, 
że każdy, mając skądinąd  pociąg do 
tzw. luzu, ma silną potrzebę porządku 
w życiu. Żeby po prostu  wiedzieć „na 
czym się stoi”, żeby było łatwiej zna-
leźć się w otaczającej  rzeczywistości. 
W świetlicy dzieci nie tylko doświad-
czają zainteresowania ich osobą, ich 
sprawami, ale także zyskują pomoc 
w odrabianiu lekcji, w nauce. 

- Pragniemy pomóc naszym 
wychowankom w rozwiązywaniu 
trudności życiowych- mówi W. 
Dziemba- Staramy się ich wdrożyć 
do przestrzegania zasad współ-
życia społecznego, kształtować 
w nich właściwy stosunek do na-
uki i pracy. Przykładamy też wagę 
do podnoszenia kultury osobistej, 

dążymy do eliminowania zaburzeń 
zachowania. W naszej działalności 
skupiamy się nie tylko na najmłod-
szych, ale  bardzo zależy nam na 
współpracy z ich rodziną, chcemy 
być pomocni w rozwiązywaniu pro-
blemów wychowawczych. Niezwykle 
istotnym aspektem naszej pracy jest 
podtrzymanie więzi emocjonalnych 

dziecka z rodziną, dlatego też obok 
zajęć dla dzieci, kiedy to uczą się lub 
bawią, mamy takie, na które zapra-
szamy całe rodziny. Należą do nich 
świąteczne spotkania, czy wspólny 
odpoczynek w plenerze. 

Podczas jubileuszowej uroczy-
stości Wiesława Dziemba odebrała 
przekazane przez prezydenta miasta 
gratulacje, zakończone takimi sło-
wami:

„Nikt nie jest tak wielki – jak wtedy, 
gdy pochyla się, by pomóc dziec-
ku”- te słowa Abrahama Lincolna 
najpełniej wyrażają rangę podjętego 
przez Panią, godnego najwyższego 
szacunku, dzieła. Życzę powodzenia 
w jego kontynuacji”

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Mają w sobie tyle energii i po-
mysłowości, jakimi może się po-
szczycić niewiele organizacji. Są 
stowarzyszeniem, ale ich inicja-
tywy sprawiają raczej wrażenie 
nieformalnych spotkań towarzy-
skich, naturalnie przystających do 
potrzeb i oczekiwań środowiska, 
w jakim działają. Śląskie Stowarzy-
szenie Kulturalne Osób Niepełno-
sprawnych- bo o nim mowa- jest 
obecne na mapie Siemianowic 
Śląskich już od 10 lat.

Jego początki związane są z wolonta-
riatem wspomagającym Oddział Pol-
skiego Związku Niewidomych. Dążąc 
do rozwinięcia działalności, wolonta-
riusze podjęli decyzję o utworzeniu 
organizacji, która posiadając oso-
bowość prawną, miałaby szersze 
możliwości, mogłaby pozyskiwać 
środki , by realizować owe plany.

- Powołując do życia ŚSKON mie-
liśmy jeden podstawowy cel- mówi 
prezes Antoni Lipka- aby poprzez 
ofertę kulturalną, pojmowaną nie 
tylko jako rozrywkę, ale i działa-
nia twórcze, przesłonić osobom 
dotkniętym niepełnosprawnością 
codzienne problemy, oddalić  przy-
gnębiające myśli. Chcieliśmy, aby 
ich życie nadal mogło być radosne, 
barwne, przynoszące im pozytyw-
ne wrażenia. Mam przekonanie, że 

udaje nam się realizować ten cel, 
w czym niezwykle pomocni są nasi 
wielcy sprzymierzeńcy. Myślę np. 
o gościnnym i w ogóle bardzo nam 
przyjaznym Siemianowickim Cen-
trum Kultury, o Miejskiej Bibliotece 

Publicznej, czy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Jesteśmy im za 
to bardzo wdzięczni. 

Dekada istnienia Stowarzyszenia 
była bardzo owocna. W siemiano-
wickim kalendarzu imprez na stałe 

KULTURA

SPRAWY SPOŁECZNE

zagościły niektóre z jego licznych 
inicjatyw. Jedną z nich jest Turniej 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miasta, w którym toczy się współ-
zawodnictwo w rozmaitych grach 
planszowych. Kolejny to „Byzuch”- 
kiedy to przy kawie i ciastku uczest-
nicy mogą się delektować występami 
zaproszonego wykonawcy, a następ-
nie brać udział w licznych, wesołych 
konkursach i wspólnym śpiewaniu.

Wyjątkowe miejsce w cyklicznych 
przedsięwzięciach ŚSKON-u ma pro-
jekt „Moja Chwila”, którego  celem 
jest promocja regionu i śląskiej twór-
czości. Członkowie Stowarzyszenia 
organizują wyjazdy w różne rejony 
Polski. Było już ich 18. Podczas nich 
odbywają się spotkania z tamtej-
szymi władzami samorządowymi, 

prezentowane są Siemianowice Ślą-
skie, ich atrakcje, życie kulturalne 
oraz aktualne problemy. Nawiązane 
w ten sposób kontakty, niejedno-
krotnie owocują zaproszeniami  na 
imprezy organizowane przez tamtej-
sze środowiska. W ramach projektu 
odbywają się też gale, stanowiące 
okazję do prezentacji twórczości 
osób z niepełnosprawnością na te-
renie naszego miasta.

Warto dodać, że Stowarzyszenie 
jest otwarte dla wszystkich, którzy 
chcą wraz z jego członkami  spędzić 
miło, radośnie czas.” Towarzyska at-
mosfera to jest to, co napędza nasze 
działanie – twierdzi Antoni Lipka. 
Niech więc napędza przez kolej-
ne lata.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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PROSTOWANIE ŻYCIA-15 LAT „SZAFRANKÓW”
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Piąta edycja Siemianowickiej Sceny 
Hip-Hopowej, czyli imprezy, w trakcie 
której trwa muzyczna bitwa o tytuł 
najlepszego wykonawcy hip-hopo-
wego roku, wyłoniła niespodziewanie, 
nie jednego, a trzech raperów, którzy 
na co dzień łączą swoje siły arty-
styczne pod szyldem R P W.

Początkowo siemianowicki skład 
tworzył Paweł Hemka i Daniel Ko-
pica, którzy nawzajem próbowali 
siły swoich tekstów przed bardziej 
doświadczonymi kolegami z sie-
mianowickiej sceny hip-hopowej, 
śpiewając do podkładów muzycznych 
z serwisu YouTube. Niedługo potem 
dołączył do nich Michał Wieczorek, 
który po przesłaniu swoich – jak 

KULTURA

EDUKACJA

mówi – „nawijek do dyktafonu”, zy-
skał szacunek i zaufanie kolegów do 
tego, by występować razem. Występ 
młodego trio do własnych już pod-
kładów mógł się odbyć dzięki Olkowi 
Gibale, który, choć nie występuje na 
scenie, jest wymieniany przez cały 
team jako czwarty członek zespołu 
i producent całego przedsięwzięcia. 
Choć nagrody za najlepszy występ 
roku oraz najlepszy Bit Siemiona, 
czyli rap o Siemianowicach Śląskich, 
to osobne kategorie konkursowe, 
werdykt corocznych gospodarzy 
imprezy, uznanych w środowisku 
hip-hopowym: Sebastiana „Setkie-
go” Pileckiego, Tomasza „Musika” 
Podsiadłowskiego, Patryka Wol-

nika, DJ-BDZ  wsparty skandowa-
niem siemianowickiej publiczności 
był jednogłośny i wskazujący, by oba 
zwycięskie tytuły zostały przyznane 
właśnie R P W. Ich talent muzyczny 
oraz nowe video-produkcje można 
poznać na oficjalnym kanale YouTu-
be, do którego link zamieszczamy 
w kodzie QR powyżej.

PIOTR KOCHANEK

ZWYCIĘZCY KONKURSU 
HIP-HOP MŁODYCH TALENTÓW

W listopadzie nie próżnowali szkolni artyści 
z Kawiarenki Literacko - Teatralnej „To i owo” 
z I  Liceum Ogólnokształcącego, którzy wy-
stąpili na deskach Siemianowickiego Centrum 
Kultury z premierą nowego, zaduszkowego tym 
razem spektaklu „Na Anioł Pański biją dzwony”…. 

Prapremiera przedstawienia odbyła się pod-
czas związkowego Dnia Edukacji Narodowej, 
którego organizatorem był Zarząd Oddziału ZNP 
w Siemianowicach  Śląskich. Przedstawienie 
„Na Anioł Pański biją dzwony...” wpisuje się 
w smutną konwencję przemijania, Zaduszki 
zaś są wspaniałym pretekstem do wyrażenia 
jesiennej i melancholijnej zadumy na kondycją 
współczesnego świata. Piękna i metafizyczna 
poezja Tetmajera, Leśmiana, Staffa oraz mądre 
myśli Olgi Tokarczuk otworzyły przed zgro-
madzoną w Siemianowickim Centrum Kultury 
publicznością cudowne zaświaty wyobraźni. 
I choć, jak twierdzi Tokarczuk: „Bóg stworzył 
człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, 
co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym 
co będzie, a nie tym co było”, to są w ciągu 
roku takie chwile, gdy zatrzymać się i spojrzeć 
za siebie po prostu trzeba. Warto wspomnieć, 
że Kawiarenka Literacko – Teatralna „To i owo” 
działa w I LO już od ponad 20 lat pod czujnym 
okiem wspaniałej polonistki, tegorocznej laure-
atki Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty mgr 
Sabiny Szkaradek. 

Realizowane przez Sabinę Szkaradek przed-
sięwzięcia mają charakter długofalowy i wpisują 
się w realizację celów liceum ogólnokształ-

cącego. Jest autorką programów, realizowa-
nych w liceum: „Przed maturą” (repetytorium 
realizowane od 2011 r.); Program retoryki 
„Oczarować słowami: Uczeń w roli mówcy”. Przy-
gotowuje uczniów do konkursów i olimpiad, np.: 
Rejonowe przeglądy teatralne – nagrody Grand 
Prix w latach: 2009, 2010, 2011, 2013; I miejsce 
w IX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 
Poezji Metafizycznej (Rybnik 2012); Główna 
Nagroda w Przeglądzie Małych Form Teatral-
nych „Z EFS-em na scenę” (Katowice 2012); 
I miejsce w turnieju „Wywiedzione ze słowa”  
w 58 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 
(marzec 2013); Laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Wiedzy o Literaturze (kwiecień 2016); 
Laureatka Literackiego Konkursu „Pejzaże naszej 
psychiki” (październik 2017); Laureat Herber-
towskiego Konkursu Recytatorskiego (kwiecień 

2018); III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Teatralnych (marzec 2019). Cieszy 
się laureatami i finalistami Ogólnopolskiej In-
terdyscyplinarnej Olimpiady Wiedzy o Gór-
nym Śląsku. Laureaci w latach 2015, 2016, 
2017, a finaliści w latach 2014 i 2018. Od 20 lat 
prowadzi szkolny zespół literacko-teatralny. 
Jej uczniowie współtworzyli scenariusze, wy-
stępowali w Teatrze Śląskim w 2011 r., w Pała-
cu Wilanowskim w 2013r., na scenie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” w 2012r. W roku 
2011 Sabina Szkaradek za swoją działalność 
została uhonorowana Medalem im. Mariana 
Mikuty „Zasłużony dla kultury teatralnej”. Swoje 
działania innowacyjne wykorzystała w Ogól-
nopolskim Programie „Profilaktyka a Teatr” 
(2008 – 2013), wpisującym się w programy 
MSWiA „Razem Bezpieczniej”. 

Od wielu lat reprezentuje szkołę w śro-
dowisku lokalnym. W latach 2008 do 2014 
realizowała Program Profilaktyczny „Razem 
bezpieczniej” oraz „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”. W roku 2012, na zaproszenie Akademii 
Wilanowskiej uczniowie wystąpili z przed-
stawieniem „Ciszej”. W kolejnych latach, we 
współpracy z licznymi instytucjami kultury, 
tworzyła i wystawiała wraz z zespołem te-
atralnym autorskie przedstawienia o tematyce 
patriotycznej, profilaktycznej i refleksyjnej, 
np.: w 2010 r. - „Dziś o Polsce…”, w 2013r. „Jeno 
wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne”. W 2018 r. 
„Byliśmy, jesteśmy, będziemy”, „ Wolność”, 
„Fortepian i róże”, a w 2019 r. „Słowa” i „Uli-
ce Miasta”.

IWONA RUTKOWSKA-PĘDZIJSKA

NAUCZANIE POPRZEZ TEATR
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Siemianowice Śląskie słynęły przed 
laty ze znakomitych pięściarzy 
– Henryk Średnicki czy Wiesław 
Dyła rozsławiali siemianowicką 
szkołę boksu. Jak twierdzi Jan Giel 
– onegdaj jeden z założycieli Pol-
skiego Związku Boksu Zawodowe-
go, przez lata trener pięściarstwa, 
działacz i promotor w boksie za-
wodowym, jest szansa na nawią-
zanie do tych wspaniałych tradycji 
– nazywa się Dawid Chwałkowski !

Siemianowicką nadzieją pięściar-
stwa jest 17- letni Dawid Chwał-
kowski, młody podopieczny Giela, 
dysponujący dobrymi warunkami 
fizycznymi – 184 cm i 75 kg wagi, 
który nieco ponad rok temu posta-
nowił łyżwy i kij hokejowy zamienić 
na rękawice bokserskie. Wcześniej 
trenował hokej na lodzie przez 5 lat. 

Siemianowiczanin w swojej krótkiej 
przygodzie z pięściarstwem stoczył 
na razie 4 walki – zadebiutował pod-
czas prestiżowego turnieju „Czar-
ne Diamenty” w Myszkowie, gdzie 
przegrał z doświadczonym repre-

zentantem Słowacji na punkty, ale 
pokazał się z bardzo dobrej strony. 
Później walczył w dwóch edycjach 
Małopolskiego Turnieju Bokserskiego 
– w Gnojniku odniósł swoje pierwsze 
zwycięstwo na ringu, a w Czchowie 
przegrał na punkty. 

Kilka dni temu, podczas turnie-
ju w Knurowie, skrzyżował z kolei 
rękawice z bardzo doświadczonym 
i utytułowanym zawodnikiem, mi-
strzem Europy w kick-boxingu, któ-
ry na swoim koncie miał już ponad 

20 walk. Młody siemianowiczanin 
przegrał na punkty, ale zdaniem 
trenera gdyby walka trwała jeszcze 
jedną rundę, to Dawid Chwałkow-
ski wyszedłby z niej zwycięsko, bo 
w trzeciej rundzie zmusił rywala do 
głębokiej defensywy. 

- Dawid to młody, bardzo per-
spektywiczny zawodnik, który szybko 
się uczy. Teraz pracujemy cały czas 
nad doskonaleniem jego warsztatu 
bokserskiego, zwłaszcza techniki 
i taktyki. Ilość walk musi mieć również 

odpowiednio dawkowaną, chciałbym 
żeby walczył raz w miesiącu, nabierał 
doświadczenia i jestem przekona-
ny, że przy takim jego zaangażo-
waniu i postępach jakie robi, z walki 
na walkę będzie lepszym, bardziej 
kompletnym zawodnikiem – oce-
nia Chwałkowskiego, Jan Giel. Do-
świadczony szkoleniowiec docenia 
młodego pięściarza z Siemianowic 
Śląskich również za konsekwencję 
i upartość w dążeniu do celu. - Warto 
podkreślić, że aby trenować, Dawid 
sam musi wykupić sobie karnet na 
siłownię, we własnym zakresie rów-
nież musi zaopatrzyć się w sprzęt 
i odpowiednią suplementację. Ko-
nieczność inwestowania sporych 
nakładów w realizację swojej pasji 
z pewnością odstrasza innych mło-
dych zawodników, którzy chcieliby 
trenować boks, tym większy szacu-
nek dla Dawida, że poświęca wiele 
by realizować swoją pasję – zdradza 
trener siemianowickiego pięściarza. 
- Gdyby udało się pozyskać jakiegoś 
sponsora lub wejść we współpracę 
z którymś z siemianowickich klubów, 

by w jego ramach stworzyć sekcję 
bokserską, z pewnością łatwiej byłoby 
o pozyskanie środków i zachęcenie 
większej liczby młodych ludzi do 
uprawiania tej dyscypliny sportu – 
twierdzi Jan Giel.

Chłopcy i dziewczęta z Siemia-
nowic Ślaskich i okolicznych miast, 
w wieku 12-14 lat, którzy chcieliby 
rozpocząć swoją przygodę z pię-
ściarstwem pod okiem doświad-
czonego trenera, mogą przyjść na 
trening do siłowni Mega-Fitness 
w Siemianowicach Śląskich przy 
ul. Olimpijskiej.
Kontakt do trenera Jana Giela: 
+ 48 503 863 797.

NAWIĄZAĆ DO BOKSERSKICH TRADYCJI

Zwycięstwem reprezentacji SP 11 
wśród dziewcząt oraz SP 8 w ry-
walizacji chłopców zakończyły się 
Mistrzostwa Siemianowic Śląskich 
Szkół Podstawowych w Futsalu, któ-
re odbyły się w  poniedziałek (18.11) 
w hali KS „Michał”. Impreza orga-
nizowana była w ramach projektu 
„Futsal Gram”, realizowanego przez 
AZS Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, przy współpracy z Futsal 
Ekstraklasa S.A. Prezydentem Mia-
sta Siemianowice Śląskie i MOSiR 
„Pszczelnik”, pod patronatem Mi-
nistra Sportu i Turystyki.

W turnieju chłopców najlepsi 
okazali się reprezentanci „Ósemki” 

z Zespołu Szkół Sportowych, którzy 
w spotkaniu finałowy pokonali dru-
żynę SP 5. „Brąz” zdobyli futsalowcy 
z SP 4, pokonując w meczu o trzecie 
miejsce zespół SP 11.

Zwycięska drużyna SP 8 wystą-
piła w składzie: Kacper Stachoń, 
Stanisław Lichoń, Jakub Ciszewski, 
Sebastian Maroszek, Mateusz Jani-
szewski, Mateusz Nowak, Mateusz 
Słupek, Dawid Męczeński, Dawid 
Czekaj, Bartosz Drzyzga, Bartosz 
Piwowarczyk, trener: Kamil Ogryzek.

Niezmiernie zacięta była rywaliza-
cja o zwycięstwo w turnieju dziew-
cząt – w swoim pierwszym spotkaniu 
SP 11 i SP 4 podzieliły się punktami, 

FUTSALOWY TRYUMF „JEDENASTKI” I „ÓSEMKI”!

następnie zawodniczki „Jedenast-
ki” wysoko pokonały drużynę SP 16 
(6:0), a bohaterką meczu była Julia 
Piorun, zdobywczyni czterech goli. 
W ostatnim spotkaniu „Czwórka” 

pokonała wprawdzie „Szesnastkę” 3:1, 
ale to było za mało, zapewnić sobie 
końcowy sukces. Ostatecznie fut-
salowymi mistrzyniami Siemianowic 
Śląskich Szkół Podstawowych zostały 

reprezentantki SP 11 w składzie: Oliwia 
Piorun, Julia Piorun, Oliwia Molska, 
Monika Sikorska, Wanessa Albrecht, 
Emilia Kwaśniak i Jessica Piekarska, 
trener: Iwona Strzebińczyk. Srebrne 
medale przypadły w udziale drużynie 
SP 4, a „brąz” - dziewczętom z SP 16.
Oprócz medali, pucharu, dyplomu 
i tytułu mistrzów Siemianowic Ślą-
skich Szkół Podstawowych w Futsalu 
młode futsalistki i młodzi futsali-
ści zdobyli również prawo udziału 
w finale ogólnopolskim akcji „Futsal 
Gram”, który odbędzie się w dniach 
13-15 grudnia w Opolu.

(SON)

Wydział Kultury i Sportu informuje, że dnia 22 
listopada 2019 r. Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Nr 801/2019, ogłoszony został konkurs 
ofert na wspieranie realizacji zadania publicz-
nego w obszarze kultury fizycznej, w pierw-
szym półroczu 2012 roku, wraz z udzieleniem 
dotacji na jego realizację. 

KONKURS 
NA DOTACJE  
W SPORCIE – 
I PÓŁROCZE 
2020 ROK!

Nazwa zadania, na które można składać oferty: 
„Przygotowanie i udział we współzawodnictwie 
sportowym w różnych sportach, na poszcze-
gólnych szczeblach rozgrywek, prowadzo-
nych przez odpowiednie związki sportowe, 
w pierwszym półroczu 2020 roku”.

Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 r.  
(poniedziałek) do godz. 17.00.
Kwota w budżecie przeznaczona na realizację 
w/w zadania: 380.000,00 zł
Szczegóły:
https://bit.ly/2QNQEtk




