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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
5 października 2020 r., (od godz. 15:00 do 
15:10) pod numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi,
poprawnie identyfikując miejsce
przedstawione na zamieszczonym zdjęciu,
otrzymają zestaw materiałów promocyjnych
miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z dnia 27.08.2020 r.

1. Artur z Michałkowic
2. Jerzy z Michałkowic
3. Antoni z Centrum

Zdjęcie przedstawiało ulicę Krupanka - DK94 
od strony Czeladzi. 

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

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie prowadzi jeszcze na-
bór na dwa darmowe szkolenia kompute-
rowe. Są jeszcze wolne miejsca!

Jedno z nich to kurs ECDL, gdzie czeka jeszcze 
35 (z 50) wolnych miejsc. Te zajęcia dedykowa-
ne są dla mieszkańców którzy ukończyli 30 lat, 
a chcieliby nabyć – niezbędne w dzisiejszych 
czasach – podstawowe umiejętności kom-
puterowe.
W trakcie zajęć uczestnicy poznają:
 podstawy pracy z komputerem,
 podstawy poruszania się po sieci kompu-

terowej,
 tematykę związaną z arkuszami kalkulacyj-

nymi i przetwarzaniem tekstu,
 Bank Danych o Mieście z przykładami wy-

korzystania w innych miastach.
Na ten kurs przeznaczone jest 80 godzin 

lekcyjnych a przewidywany czas, w którym 
będzie realizowany to 10 dni. Szkolenie zakoń-
czone będzie egzaminem, którego pozytywny 
wynik potwierdzony zostanie certyfikatem 
ECDL, który – uwaga – honorowany jest w całej 
Unii Europejskiej.

Drugie szkolenie  to e-Senior, na które zapra-
szamy jeszcze 15 (w sumie 48) mieszkańców 
naszego miasta, którzy ukończyli 55 lat i znają 
podstawy obsługi komputera. Pozwoli ono zyskać 
dodatkowe umiejętności, pozwalające m.in. na:
 obsługę platform: SEKAP (platforma e-usług 

publicznych umożliwiająca na realizację wie-
lu spraw urzędowych przez komputer) oraz 
ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Admi-
nistracji Publicznej dzięki której można m.in. na 
założyć i korzystać z tzw. profilu zaufanego),

 obsługę bankowości elektronicznej,
 poznanie zasad bezpiecznego korzystania 

z internetu,
 rozliczanie podatków online,
 korzystanie z platform typu 

Bank Danych o Mieście,
Szkolenie obliczone na 40 go-
dzin lekcyjnych odbędzie się 
w ciągu 5 dni.

W związku z zagrożeniem epidemicznym 
szkolenia będą odbywały się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności, w niewielkich 
grupach,, rozlokowanych w salach na terenach 
miasta. Oczywiście będą udostępnione środki 
do dezynfekcji oraz maski ochronne na twarz.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik będzie 
miał zapewniony poczęstunek oraz obiad.

Zarówno w Biurze Obsługi Mieszkańców 
(Michałkowicka 105) jak i na stronie interne-
towej http://bit.ly/HSCKursyRekrutacja20 
są udostępnione regulaminy rekrutacji wraz 
z formularzami zgłoszeniowymi.

Wszyscy, którzy są zainteresowani uczest-
nictwem proszeni są o złożenie wypełnionych 
dokumentów drogą mailową: humansmart@

NIE BÓJ SIĘ KOMPUTERA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA  
NA DARMOWE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

MUZEUM MIEJSKIE 
DLA SENIORÓW
PAŹDZIERNIK

um.siemianowice.pl, osobiście w biurach po-
dawczych UM lub za pośrednictwem Poczty 
Polskiej (Urząd Miasta, ul. Michałkowicka 105).
Szczegółowych informacji udzielają osoby 
bezpośrednio związane z projektem, pod nu-
merami telefonów: 32 760 54 21, 32 760 54 70.
* Kursy: ECDL i e-Senior są organizowane 
w ramach projektu „Zintegrowany, partnerski 
system monitoringu i informacji o mieście jako 
narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-go-
spodarczego Siemianowic Śląskich” i współfi-
nansowane są ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Od 10 października 2020 wystawa Klaudii Laty 
pt. „Inna Przestrzeń” 
16 października 2020 (piątek) godz. 12.00 – 
inauguracja zajęć Uniwersytetu III Wieku w roku 
akademickim 2020/2021 -  Wykład – prof. dr 
hab.  Zdzisława Janeczka  „Rozważania o etosie 
pracy i nie tylko”. 
23 października 2020 (piątek) godz. 18.00  
Promocja książki prof. dr hab. Zdzisława Janecz-
ka, „Górny Śląsk a  wojna polsko-bolszewicka 
na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Relacje 
i komentarze” 

28 października 2020 (środa) godz. 17.00 – 
Podwieczorek  w Muzeum – Wojciech Korfanty  
Wystawa fotografii Grzegorza Musiała ‘Moje po-
dróże: Peru i Boliwia”(Galeria „Nad Gelyndrem”) 

ZWIEDZANIE WYSTAW STAŁYCH
Antoni Halor - „Opowieści miasta z rybakiem 
w herbie”
„Z dziejów Siemianowic Śląskich”,
„Czyn zbrojny Górnoślązaków”
„Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poło-
wy XX w.”
„Carbon – Skarby Silesii” – najnowsza wysta-
wa stała
Zwiedzanie „Czarodziejskiej komnaty” – in-
stalacji artystycznej (Galeria Multimedialna 
„Piwnica”)
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Sezon inwestycyjny w mieście minął zdecydo-
wanie półmetek. Wiele spośród zaplanowanych 
inwestycji oddaliśmy już do użytku, jak choćby 
te związane z termomodernizacją szkół, roz-
budową przedszkola, czy utworzeniem kolej-
nych kilometrów ścieżek rowerowych. Obecnie 
realizujemy równolegle dwa zadania, które 
mają pomóc w dalszej rewitalizacji dzielnic 
Hugo i Nowego Światu. W przypadku pierwszej 
z nich, mowa o budowie zupełnie nowego od-
cinka drogowego, który połączy ulice Matejki 
i Konopnickiej z ulicą Stara Katowicka. Nowa 
droga, chodniki i ścieżka rowerowa przyłączą na 
nowo tereny poprzemysłowe Hugo do całego 
miejskiego organizmu, a inwestycja – w moim 
przekonaniu – będzie stanowić pozytywny 
impuls gospodarczo-społeczny dla tej dziel-
nicy i za kilka lat życie w obu osiedlach, tj. po 
stronie Hugo i Laurahuty, będzie tętniło innym, 
bardziej optymistycznym, rytmem.

Podobne plany i działania ze strony urzędu 
dotyczą Nowego Światu, gdzie konsekwentnie, 
w ślad za wcześniejszymi inwestycjami w ter-
momodernizację budynków, wybudowaniem 
placu zabaw i uporządkowaniu zieleni, two-
rzymy obecnie nowy obiekt – wielofunkcyjne 
boisko dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie, po 
raz pierwszy w 30-letniej historii naszego sa-

morządu, remontujemy najbardziej zaniedbane 
budynki przy ulicy Kołłataja, m.in. ocieplając je 
i wymieniając kilkudziesięcioletnią wysłużoną 
stolarką okienną.

Informując o tych inwestycjach w mediach 
społecznościowych, zauważyliśmy, że część 
mieszkańców nie jest do końca przekonana, czy 
jest sens inwestować w „takich dzielnicach”, 
popierając swoje wątpliwości stereotypowymi 
opiniami na temat lokatorów tych osiedli, które 
przylgnęły do nich na przestrzeni wielu lat. 
Padają więc argumenty, że miasto inwestu-
je w dzielnice mieszkańców Hugo i Nowego 
Światu, podczas gdy „ONI” nie płacą czyn-
szu, nie pracują, nie odprowadzają podatków, 
a wszystko i tak dostają za darmo. Myślę, że 
– choć w jakiejś mierze jest to zgodne z rze-
czywistością, to stereotypy takie są krzywdzące 
dla wielu mieszkańców tych dzielnic.

Korzystając z łamów naszej gazety, chcę 
Państwa zapewnić, że tak jak w 2014 roku, 
kiedy ubiegałem się o urząd na pierwszą pre-
zydencką kadencję, dałem słowo wszystkim 
mieszkańcom, tak i teraz potwierdzam, że 
dołożę wszelkich starań i użyję wszystkich 
dostępnych środków, by całe miasto, bez 
wyjątków, było konsekwentnie rewitalizowa-
ne. Musimy bowiem pamiętać, że w każdej 

dzielnicy znajdują się sumienni, pracowici i od-
powiedzialni mieszkańcy. Także na Nowym 
Świecie i Hugo. W każdej dzielnicy znajdu-
ją się też osoby, które zagubiły się życiowo, 
popadły w nałogi i nie potrafią się podnieść. 
Wszyscy jednak zasługują na szansę godnego 
i bezpiecznego życia w przestrzeni publicznej, 
która jest przyjazna rodzinie . Doświadczenia 
ostatnich kilku lat pokazują, że współtworząc 
coś dla mieszkańców i razem z mieszkańcami, 
wbrew uproszczonemu rachunkowi zysków 
i strat, więcej zyskujemy po stronie społecznej. 
Dobitnym tego przykładem jest utworzenie 
świetlicy środowiskowej, zielonych zakątków 
czy placu zabaw w dzielnicy Hugo, co kilka lat 
temu miało równie liczne grono przeciwników, 
wieszczących, że inwestycje te nie przetrwają 
dłużej, niż kilka tygodni. Dzisiaj w całej dzielnicy 
Hugo widać pozytywne efekty tej „społecz-
nej” inwestycji. Świetlica stała się „oczkiem 
w głowie” mieszkańców, dzieci odrabiają tu 
lekcje, rodzice coraz częściej spędzają czas 
w otwartej przestrzeni dzielnicy, która stała 
się też znacznie bezpieczniejsza.

Jestem przekonany, że odrobina lokalnej 
solidarności i empatii wobec tych, którzy dzisiaj 
ciągle jeszcze nie wyszli na prostą, w per-
spektywie czasu przyniesie nam wszystkim 

REWITALIZACJA MIASTA MUSI BYĆ KOMPLEKSOWA

wiele dobra. Zarówno w sensie społecznym, jak 
i gospodarczym. Miasto to ogromna rodzina, 
a w rodzinie trzeba sobie pomagać według 
umiejętności i możliwości. Dlatego jeśli mamy 
rewitalizować nasze miasto, to kompleksowo 
i bez wykluczeń.

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

Siemianowicki  Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
serdecznie zaprasza do zapisania się na zajęcia 
w kolejnym roku akademickim. 

Zapisy odbywać się będą, tak jak w poprzed-
nich latach, w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
przy al. Sportowców 3, w godzinach 9.00 - 
12.00:
- 23 oraz 24 września - dla słuchaczy uczęsz-
czających już wcześniej na zajęcia,
- 25 września - dla nowych słuchaczy.

Jednocześnie przypominamy, że Walne Ze-
branie członków Stowarzyszenia Siemianowicki 

CHCESZ ZOSTAĆ STUDENTEM UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU? ZAPISZ SIĘ!

30 LAT WOLF SYSTEM W POLSCE

Uniwersytet Trzeciego Wieku, na ostatnim 
zebraniu, podjęto decyzję o wznowieniu za-
jęć w nowym roku akademickim 2020/2021 
(z uwagi na epidemię zajęcia w I połowie roku 
zostały zawieszone, jak we wszystkich tego 
rodzaju stowarzyszeniach). Od października 
planowane jest uruchomienie zajęć warsz-
tatowych, które odbywać się będą  w małych 
grupach, natomiast w I semestrze 2020/21 
wykłady pozostaną nadal zawieszone ze wzglę-
du na reżim sanitarny (zbyt duża liczbę osób 
w pomieszczeniu zamkniętym).

Poniżej informacja od organizatorów doty-
czące zapisów:

„Prosimy o rozsądne zagospodarowanie  cza-
su, aby uniknąć nagromadzenia osób o jednej 
godzinie. Zapisy odbywać się będą w sali na 
parterze, a wejście będzie od strony tarasu 
(prosimy nie wchodzić głównym wejściem do 
biblioteki). Wpuszczane będą jednocześnie 3 
osoby. Obowiązuje reżim sanitarny! Zakryte 
usta i nos, własny długopis (!), obowiązkowa 
dezynfekcja rąk przy wejściu, zachowanie dy-
stansu społecznego. Każda osoba zobowiązana 

jest do złożenia Deklaracji Słuchacza z danymi 
kontaktowymi. Osoby, które nie złożą dekla-
racji, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Inne 
stosowne informacje będą zawarte w przygo-
towanych procedurach.”

ELŻBIETA NIESZPOREK

Każdy samorząd, służąc swoim mieszkań-
com, rozwija się tylko wtedy gdy ma solidne 
gospodarcze filary jakim są działającego na 
jego terenie firmy. Jeden z takich filarów, 
zatrudniający blisko 200 osób, z czego 
większość mieszkańców Siemianowic Ślą-
skich, obchodzi we wrześniu swoje trzy-
dzieste biznesowe urodziny. Z tej okazji 
prezydent miasta, odwiedził niemieckiego 
producenta hal i obiektów przemysłowych 

oraz prefabrykowanych, ekologicznych 
domów. Oficjalne spotkanie w obecności 
Michaela Stadlera, prezesa zarządu Wolf 
System w Europie oraz Agnieszki Kubicy, 
wiceprezes polskiego oddziału, nie mogło 
się obyć bez wizyty w nowoczesnych ha-
lach produkcyjnych, które leżą na terenie 
naszego miasta. W trakcie uroczystości, 
prezydent Rafał Piech, podkreślił, jak bardzo 
cenne jest dla miasta wsparcie sponsorskie 

klubów sportowych przez firmę Wolf i jej 
zaangażowanie społeczne wspierające 
rodziny wielodzietne. Z kolei, ze strony 
szefa koncernu, padły wielokrotnie zapew-
nienia, że tak dynamiczny rozwój polskiego 
oddziału firmy był i jest możliwy wyłącznie 
dzięki ludziom z naszego miasta i regio-
nu, z którymi ma przyjemność tworzyć 
wspólny zespół. 

PIOTR KOCHANEK

GOSPODARKA

SENIORZY
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
BUDŻET OBYWATELSKI 2020:  
TOWAROWA, JAWOROWA 
I JAGIELLOŃSKA
We wrześniu zakończyła się realizacja trzech 
zadań drogowych, które zwyciężyły w ubiegło-
rocznym głosowaniu siemianowiczan na Budżet 
Obywatelski 2020. W rezultacie mieszkańcy 
Michałkowic mogą korzystać z nowej trasy 
pieszo-rowerowej, która powstała wzdłuż 
ulicy Towarowej. Nowa ścieżka ma długość 
ok. 310 m i została dodatkowo oświetlona. 
Dzięki niej przemieszczanie pieszych oraz 
rowerzystów w tym miejscu będzie bardziej 
komfortowe i bezpieczne. Pomysłodawcą pro-
jektu pn. „Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy 
Towarowej” jest Marek Jarominek, a koszt jego 
realizacji wyniósł 290.925 zł. Dwie kolejne in-
westycje, dotyczyły przebudowy nawierzchni 

tj. ulicy Jaworowej, obejmującej wykonanie 
jezdni z kostki betonowej, placu manewrowego 
oraz miejsc postojowych – koszt 347.406,29 zł 
jak również remontu ulicy Jagiellońskiej, za 
kwotę 138.830,10 zł, na odcinku od skrzyżo-
wania z ulicą Hutniczą do budynku nr 6, gdzie 
wymieniono nawierzchnię jezdni i chodnika. 
Modernizację tych ulic przeprowadzono w ra-
mach projektu obywatelskiego pn. „2 dzielnice, 
3 ulice: Jaworowa, Leśna, Jagiellońska”, którego 
autorem jest Grzegorz Mól. Część projektu 
odnosząca się do ulicy Leśnej została zreali-
zowana w czerwcu bieżącego roku i polegała 
na wymianie nawierzchni chodnika.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Licząca prawie 3 kilometry ścieżka rowerowa 
biegnąca od Parku Miejskiego, ulicami: PCK, 
Obwodową, Cmentarną, Szyb Pszczelnik, aż 
do Parku Pszczelnik i ulicy Stara Szosa jest 
już niemal gotowa. To pierwsza z czterech 
budowanych ścieżek, którą będziemy mogli 
przejechać już na początku października. Do 
końca roku zostanie również udostępniona 
trasa nr 2, wiodąca ulicami Cmentarną, Brzo-
zową, wzdłuż ogródków działkowych oraz ulicą 

NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA 
NA PSZCZELNIK

Mysłowicką, a także trasa nr 3 prowadząca 
od ulicy Bańgowskiej, przez os. Bańgów (ul. 
Skłodowskiej), ulicą Zachodnią do skrzyżowania 
z ulicą Krupanka.

Rozbudowa siemianowickiej sieci rowerowej, 
mierzącej aktualnie ponad 20 km, odbywa się 
w ramach drugiego etapu zadania inwesty-
cyjnego pn. „Wsparcie mobilności miejskiej 
– projekt udogodnień dla wykorzystujących 
rower w mieście Siemianowice Śląskie”, dzięki 

któremu w mieście już niebawem przybędzie  
kolejnych 10 km dróg rowerowych, które połą-
czą ze sobą główne dzielnice miasta. Inwesty-
cja, oprócz budowy ścieżek, obejmuje budowę 
trzech Zintegrowanych Centrów Przesiadko-
wych, składających się z wiat przystankowych, 
zamykanych boksów rowerowych, zadaszonych 
stojaków na rowery oraz stacji naprawczych, 
jak również szereg działań polegających na wy-
konaniu oznakowania poziomego i pionowego, 

rozmieszczenia w kluczowych punktach tablic 
informacyjnych z mapami, montażu dodatko-
wego oświetlenia oraz ławek i koszy na śmieci. 
Zakończenie wszystkich prac planowane jest 
na koniec lipca 2021 roku.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu 
środków unijnych, pozyskanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Trwa wybór najkorzystniejszej oferty na prze-
prowadzenie zapowiadanego remontu uli-
cy Wrocławskiej (DK 94) w Siemianowicach 
Śląskich. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, 
będzie on miał 45 dni na przeprowadzenie ro-
bót drogowych obejmujących, m.in.  wymianę 
nawierzchni oraz wykonanie oznakowania 

poziomego na odcinku od skrzyżowania z ul..
Tarnogórską do zjazdu w ulicę Zwycięstwa. 
Przypomnijmy, że w czerwcu bieżącego roku 
gmina Siemianowice Śląskie otrzymała na ten 
cel dofinansowanie z Ministerstwa Finansów 
w kwocie ponad 389 tysięcy zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Na ulicach Okrzei i Turystycznej zakończono 
budowę sieci oświetlenia ulicznego, dzięki 
której już wkrótce w tym rejonie będzie jaśniej. 
Inwestycja realizowana jest w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2020, z inicjatywy Agnieszki 
Dydy. Zadanie polegało na montażu dziesięciu 
nowych energooszczędnych latarni wzdłuż 
dwóch, dotychczas nieoświetlonych, odcinków 
ww. ulic, o łącznej długości 300 m. Nowocze-
sne lampy uliczne oparte na technologii LED 

NOWE LATARNIE  
NA STARYM BAŃGOWIE

zapewnią mieszkańcom bezpieczne i wygodne 
poruszanie się po zmroku. Ponadto przyczy-
nią się do zmniejszenia zużycia energii elek-
trycznej, obniżenia kosztów eksploatacji oraz 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Prace 
budowlane związane z montażem oświetlenia 
oraz opracowanie dokumentacji projektowej 
wyniosły 108.855,00 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Jednym z wielu działań gminy Siemianowice 
Śląskie na rzecz walki z niską emisją jest wpro-
wadzenie nowoczesnych rozwiązań, wykorzy-
stujących odnawialne źródła energii. W związku 
z tym, po wyborze wykonawcy i podpisaniu 
z nim umowy, rozpocznie się realizacja zadania 
pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych 
w budynkach jednostek oświatowych”, obej-
mująca montaż paneli fotowoltaicznych na 
dachu Liceum Ogólnokształcącego nr 2, Szkoły 
Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 1, 
Żłobka Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 6, 
Młodzieżowego Domu Kultury JORDAN i Ze-
społu Szkół Specjalnych.

Jak informuje Wydział Inwestycji, instalacje 
pracować będą w systemie on-grid, co ozna-
cza, że wyprodukowana przez nie nadwyżka 
energii oddawana będzie do sieci i bilansowana 

SIEDEM PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH  
ZE SŁONECZNĄ ENERGIĄ

w skali roku. Dzięki temu instalacje będą ge-
nerować realne oszczędności w rozliczeniach 
z dostawcą energii elektrycznej. Ponadto po-
przez zastosowanie technologii fotowoltaicz-
nej zostanie ograniczona emisja dwutlenku 
węgla oraz pyłu PM 10 do atmosfery.

Inwestycja przeprowadzona będzie w ra-
mach „Programu działań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji” i zostanie dofinansowana przy 
pomocy dotacji celowej, otrzymanej z budżetu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która 
pokryje 85% kosztów zadania.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ZBLIŻA SIĘ REMONT  
ULICY WROCŁAWSKIEJ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
DZIAŁKI INWESTYCYJNE  
JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
W najbliższych miesiącach w urzędzie miasta 
odbędą się przetargi dotyczące sprzedaży 
działek inwestycyjnych, zlokalizowanych w na-
szym mieście. Do sprzedaży przygotowane 
zostały tereny inwestycyjne znajdujące się 
między innymi w rejonie ulic: Budowlanej, Ślą-
skiej, Wyzwolenia, Żwirowej oraz alei Młodych.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego, nieruchomości 
wyznaczone do sprzedaży położone są na 
terenach przeznaczonych pod działalność 
przemysłową oraz usługową.

W najbliższym czasie na drodze przetar-
gu będzie można nabyć działki w następuja-
cych lokalizacjach:

- Działka nr 51-520/18 położona przy ul. Ślą-
skiej, o powierzchni 1 910m², zgodnie z usta-
leniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego położona jest w terenie za-
budowy usługowej. Nieruchomość ma kształt 
zbliżony do prostokąta i posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej ul. Śląskiej. Wa-
runkiem udziału w przetargu, który odbędzie 
się  7 października 2020 r. w siemianowickim 
magistracie jest wpłata wymaganego wadium 
do dnia 2 października br.

- Cztery działki przy alei Młodych, położone na 
terenie oznaczonym symbolem U – tereny zabu-
dowy usługowej. Nieruchomości posiadają dostęp 
do podstawowego uzbrojenia, tj. wody, kanalizacji 
i energii elektrycznej. Przetargi odbędą się 15 
października, a warunkiem udziału jest wpłata 
ustalonego wadium do dnia 9 października br. 
Powierzchnie wyznaczonych do sprzedaży działek 
zawierają się w granicach od 2 162m² do 2 799m².

- Działka nr 21-4870/293 o pow. 11 873m²  
położona w rejonie ul. Ks. Jana Kapicy. 
Nieruchomość ma kształt zbliżony do pro-
stokąta i przeznaczona jest pod działal-
ność usługową. Cena wywoławcza wynosi 
1.700.000 zł netto, wadium należy wnieść 
w terminie do dnia 2 listopada br. Przetarg 
odbędzie się 5 listopada w siemianowic-
kim magistracie.

Informacje na temat terenów inwestycyjnych 
wyznaczonych i planowanych do sprzedaży 
znajdują się na stronie, http://www.invest.sie-
mianowice.pl/ w zakładce oferty inwestycyjne.

MARLENA JAGODA - RYBACKA

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

19 października br. w urzędzie miasta przy ul. 
Jana Pawła II 10 odbędą się przetargi na najem 

wolnych lokali użytkowych. Warunkiem udzia-
łu w przetargu jest wniesienie wymaganego 
i określonego w ogłoszeniu przetargowym – 
wadium w terminie do 13 października 2020 r. 
Wyznaczone do przetargu zostały lokale 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej, zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, z wyłą-

czeniem działalności gospodarczej polegającej 
na prowadzeniu restauracji, barów, pubów itp. 
Wśród nieruchomości znajdują się: 
- Lokale użytkowe przy ul. Sobieskiego:
Nr 10 o powierzchni 27,73 m².  Stawką wywo-
ławczą w przetargu na najem lokalu jest mie-
sięczna wysokość czynszu w kwocie 119,24 zł.
Nr 10 o powierzchni 39,00 m². Stawka wywo-
ławcza wynosi 167,70 zł.
Nr 11 o powierzchni 39,89  m². Stawka wywo-
ławcza wynosi 171,53 zł. 
Nr 11a o powierzchni 148,88 m². Stawką wywo-
ławczą w przetargu na najem lokalu jest mie-
sięczna wysokość czynszu w kwocie 640,18 zł.
- Lokale użytkowe przy ul. Św. Barbary:
Nr 2d o powierzchni 59,50 m². Stawka wywo-
ławcza w wysokości 255,85 zł.
Nr 14  o powierzchni 31,70 m². Stawka wywo-
ławcza wynosi 136,31 zł.

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
- Lokal użytkowy przy ul. Fojkisa 2, o po-
wierzchni 36,17 m². Lokal usytuowany jest 
w budynku mieszkalnym stanowiącym wspól-
notę mieszkaniową. Stawką wywoławczą 
w przetargu jest miesięczna wysokość czynszu 
w wysokości 155,53 zł.
- Lokal użytkowy przy ul. Śląskiej 4 o po-
wierzchni 84,78 m². Stawka wywoławcza wy-
nosi 449,33 zł.
Więcej informacji oraz szczegółowe godziny 
przetargów znajdują się w Wydziale Gospo-
darki Lokalowej.

Ofertę dostępnych do wynajmu lokali użyt-
kowych zobaczyć można na stronie:  http://
www.invest.siemianowice.pl/pl/category/
ofertyinwestycyjne/lokaleuzytkowe/, 

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Wydzia-
łem Gospodarki Lokalowej: (32) 760-53-95.

MARLENA JAGODA-RYBACKA
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Zakończył się trwający ponad rok 
drugi etap rewitalizacji michałko-
wickiego Pałacu Rheinbabenów, po-
tocznie nazywanego „Zameczkiem”. 
Obiekt, darzony przez mieszkańców 
Michałkowic szczególnym senty-
mentem, już w październiku wznowi 
swoją działalność i znowu będzie tęt-
nił życiem. Ruszą sekcje artystyczne 
dla dzieci i młodzieży, spotkania dla 
seniorów, jak i wyjątkowe wydarze-
nia kulturalne.

Realizacja drugiego etapu moder-
nizacji pałacu była jedną z najbar-

PAŁAC RHEINBABENÓW –  
MICHAŁKOWICKA PEREŁKA ARCHITEKTONICZNA  
ZNÓW ZACHWYCA

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

dziej oczekiwanych tegorocznych 
inwestycji w mieście. Stanowiła ona 
kontynuację działań rewitalizacyj-
nych przeprowadzonych w latach 
2017-2018, w ramach których odno-
wiono i podświetlono elewację oraz 
ozdobiono ją sztukaterią, wymienio-
no stolarkę okienną, nawierzchnię 

tarasu, a także wyremontowano 
dach. Wartość inwestycji wyniosła 
wówczas blisko 3,4 mln zł. Podczas 
drugiego etapu modernizacji, któ-
ry rozpoczął się w lipcu 2019 roku, 
przeprowadzono kompleksowy re-

mont wnętrz zabytkowego pałacyku. 
Wykonano w nim nowe posadzki, 
okładziny ścienne, odtworzono sztu-
katerie ścienne i sufitowe, wymie-
niono stolarkę drzwiową i instalacje 
wewnętrzne, a także zaopatrzono go 
w systemy sygnalizacji alarmu poża-
ru i oddymiania. Szczególną uwagę 
poświęcono renowacji oranżerii – 
ciekawostką jest to, że podczas jej 
remontu, na ścianie odkryto zamu-
rowaną wnękę, a w niej na pokry-
tej tynkiem ścianie – polichromię, 
przedstawiającą egzotycznego pta-
ka siedzącego na gałęzi. Malowidło 
poddano pracom konserwacyjnym 
i aktualnie jest dekoracyjnym ele-
mentem oranżerii. 

Dzięki gruntownej modernizacji 
kolejny siemianowicki zabytek odzy-
skał blask. Koszt realizacji drugiego 
etapu inwestycji wyniósł blisko 8 
mln zł. Na całość przedsięwzięcia 
Gmina Siemianowice Śląskie pozy-
skała dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, w wyso-
kości ponad 5 mln zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

31
podłączeń budynków 
do sieci ciepłowniczej

do 2026

31
wyremontowanych 

lokali

21
wyremontowanych 

budynków

94
mieszkańców podjęło 

działania w celu aktywizacji 
zawodowej w PUP
w latach 2016-2020

20
wyremontowanych 
klatek schodowych

OSIEDLE NOWY ŚWIAT
W LICZBACH:

35
mieszkańców podjęło 

działania i wzięło udział   
w projektach realizowanych 

przez MOPS w latach 2016-2020

465
mieszkańców

zameldowanych na pobyt 
stały (dane na 2020 r.)

REWITALIZACJA
OSIEDLA NOWY ŚWIAT
Osiedle Nowy Świat położone jest nieopo-
dal centrum miasta, przy ulicach H. Kołłą-
taja, Deji oraz Żwirki i Wigury. Jeszcze do 
niedawna było jednym z najbardziej zanie-
dbanych rejonów Siemianowic Śląskich, 
kojarzonych ze zniszczonymi budynkami 
socjalnymi oraz zdegradowaną przestrze-
nią. W ciągu ostatnich pięciu lat osiedle 
przeszło metamorfozę, która była możli-
wa, dzięki środkom unijnych, pochodzącym 
z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
oraz dotacjom celowym z „Metropolitalne-
go Funduszu Solidarności”.

PROJEKTY UNIJNE
W ramach projektów pn. Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach będących własno-
ścią miasta Siemianowice Śląskie (etap 1 i 2) 
dziewiętnaście budynków przeszło głęboką mo-
dernizację energetyczną. Wykonano m.in. do-
cieplenie elewacji do głębokości fundamentów, 
dachu budynków oraz dodatkowo docieplenie 
stropu pomiędzy poddaszem nieużytkowym, 
a lokalami mieszkalnymi, wymianę zużytej sto-
larki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Oprócz 
tego, na remont poszczególnych budynków, 
w tym przy ul. Kołłątaja 6 i 8, miasto otrzymało 
dofinansowanie ze środków GZM.

Z kolei dzięki realizacji zadań w ramach pro-
jektów pn. Rozwój mieszkaniowej infrastruk-
tury społecznej miasta Siemianowice Śląskie 
SORSAL I i SORSAL II zmodernizowano zde-
gradowane pustostany i wykonano remont 
osiemnastu lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowy zasobu gminy. Lokale przystosowano 
do funkcji socjalnych. Ze środków własnych 
gminy, wyremontowano trzynaście lokali z prze-
znaczeniem na lokale socjalne i komunalne.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
KLUCZOWE INWESTYCJE MAJĄCE WPŁYW NA REWITALIZACJĘ OSIEDLA

INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ
Budowa nowego łącznika drogowego łączącego część dzielnicy 
Michałkowice z ulicą Zwycięstwa, tuż przy DK94. Koszt realizacji 
zadania to blisko 6 mln zł. Ponad 5 mln zł miasto pozyskało ze 
środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
Przy ulicach Żwirki i Wigury oraz Deji  wymieniono łącznie 
900 m drogi.

WSPARCIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 
- projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście 
Siemianowice Śląskie. W ramach projektu powstały ścieżki, 
węzły przesiadkowe i parkingi P&R oraz B&R. Jedna ze ścieżek 
biegnie wzdłuż osiedla Nowy Świat, umożliwiając sprawny, 
rowerowy tranzyt do terenów rekreacyjnych przy Stawie Rzęsa.

REMONTY 20 KLATEK SCHODOWYCH 
Do prac remontowych zatrudniono pracowników w ramach 
robót publicznych, co pozwoliło na wykonanie szerszego za-
kresu prac, a jednocześnie dało zatrudnienie mieszkańcom 
Siemianowic Śląskich.

 OSIEDLOWE ANIMACJE DLA DZIECI 
Jeszcze przed okresem pandemii, corocznie organizowano 
osiedlowe pikniki (Pożegnanie Lata), integrujące mieszkańców, 
również tych najmłodszych.

INWESTYCJA W EKOLOGIĘ I BEZPIECZEŃSTWO
Jasno, bezpiecznie i ekologicznie – wymiana opraw oświetlenia 
ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności 
energii - ETAP 1. Celem projektu była wymiana ponad dwóch 
tysięcy opraw sodowych na ledowe. Spora część projektu 
została zrealizowana w dzielnicy Michałkowice, szczególnie 
uwzględniając osiedle Nowy Świat.

PLAC ZABAW I BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Dla najmłodszych powstał plac zabaw, przystosowany do zabawy 
dzieci w wieku 3-7 lat.  Na początku października zostanie również 
udostępnione nowoczesne boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę 
ręczną, minipiłkę nożną i koszykówkę, o wymiarach całkowitych 44 x 
22 m.  Zostanie ono ogrodzone piłkochwytami z furtką i dodatkowo 
wyposażone w elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na 
śmieci i stojaki rowerowe. Nowy obiekt  będzie stanowił ogólnodostępną, 
bezpieczną strefę aktywności i rekreacji sportowej, przeznaczoną dla 
dzieci starszych, młodzieży oraz dorosłych.AKTYWIZACJA  MIESZKAŃCÓW

W projektach realizowanych przez MOPS udział wzięło 35 
osób z rejonu Nowy Świat, ulice: Deji, Kołłątaja, Żwirki i Wi-
gury. 

Były to projekty współfinansowane  
z EFS: 

 „Ucieczka od bierności”, 
 „SORSAL Siemianowicki Obszar Aktywności Lokalnej  

i Aktywizacji Społecznej”, 
 „Inwestuj w siebie”, 
 „Rodzinna integracja”, 
 „Rodzina razem”. 

Z wyżej wymienionych projektów najwcześniej, bo 2016 roku, 
rozpoczął się projekt pn. „Rodzinna integracja”. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
MAGDALENA FARACIK-NOWAK, 
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Wszystkim przedsiębiorcom oraz mieszkańcom 
Siemianowic przypominamy, że na stronie 
internetowej naszego miasta: www.siemia-
nowice.pl, w dziale gospodarka, funkcjonuje 
elektroniczny katalog firm i instytucji.

Narzędzie, które w ostatnim czasie zostało 
zaktualizowane, pozwala na znalezienie firm 
z różnych branż, działających na terenie Sie-
mianowic Śląskich i zawiera informacje takie 

BEZPŁATNE SZKOLENIE NA TEMAT  
PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

SIEMIANOWICKI KATALOG FIRM I INSTYTUCJI 

Sześćdziesiąt siemianowickich Rosomaków-S 
wyposażonych w izraelską wyrzutnię rakiet 
SPIKE trafi do polskiej armii. 14 września br., 
w obecności Mariusza Błaszczaka, szefa Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, została podpisana 
stosowna umowa, której wartość opiewa na 
ponad 105 mln zł.

Dokumenty w siedzibie MON podpisali: płk 
Maciej Zając, szef Szefostwa Techniki Lądo-
wej Inspektoratu Uzbrojenia oraz Bartłomiej 
Smoczyński, prezes zarządu Rosomak S.A. 
Kontrakt pozwoli siemianowickim zakładom na 
bezstresową kontynuację produkcji dla Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej. Także w kontekście sytuacji 
„covidowej”.

- Dostawy nowych wozów mają być przepro-
wadzone w latach 2021-2022 – mówi Michał 
Rumin, z działu marketingu Rosomak S.A.

W polskiej armii „służy” obecnie ponad 
osiemset Rosomaków wyprodukowanych 
w Siemianowicach Śląskich. W zależności od 

NOWE ROSOMAKI  
Z IZRAELSKĄ WYRZUTNIĄ RAKIET

wyposażenia i konfiguracji służą m.in.: jako wozy 
bojowe, ewakuacji medycznej, rozpoznania 
ogólnowojskowego, wsparcia ogniowego czy 
dowodzenia kompanijnego.

O wysokich walorach bojowych siemiano-
wickich transporterów świadczyli sami talibo-
wie, którzy wzbudzającego respekt Rosomaka 
nazwali „Green Devil” (Zielony Diabeł – przyp. 
red.)
Sześćdziesiąt Rosomaków-S (skrót od wersji 
wyposażenia, w tym wypadku w wyrzutnie SPI-
KE) trafi do sformowanej w 2018 r. 18. Dywizji 
Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SPIKE – precyzyjny system rakietowy, umożliwiający skuteczne rażenie przeciwpancerne. Produkowany w Skarżysku Kamiennej 
na licencji izraelskiej firmy Raphael. Pocisk wystrzeliwany z wyrzutni osiąga średnią prędkość 576 km/h i jest w stanie 
skutecznie eliminować cele w zasięgu od 200 metrów do 4 kilometrów, zaś w niezwykle dokładnym naprowadzaniu na cel 
pomagają kamery termowizyjne, umieszczone w głowicy naprowadzania. Koszt jednego pocisku wynosi 100 tysięcy dolarów.
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28 października br. o godzinie 10:00 w SCK Park 
Tradycji odbędzie się kolejne, bezpłatne szkole-
nie na temat ustawy o Pracowniczych Planach 
Kapitałowych. Spotkanie organizowane jest 
przez Biuro Obsługi Inwestora we współpracy 
z Agencją Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu 
oraz z Polskim Funduszem Rozwoju.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszech-
ny i dobrowolny system długoterminowego 
oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób 
zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 
Jest on tworzony nie przez samego pracownika, 
lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale 
pracodawców oraz państwa.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się 
między innymi:

 jakie są założenia programu PPK,
 jak wdrożyć PPK w firmie,
 czy każda firma musi mieć PPK.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić 
formularz rejestracyjny dostępny na stronie: 
www.mojeppk.pl/szkolenia

PPK obowiązują zarówno pracodawców, 
jak i pracowników, zapraszamy do udziału 
w szkoleniu, w ramach którego będzie można 
pozyskać niezbędne informacje. Szkolenie 
odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitar-
nego. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek 
lub przyłbic ochronnych.

MARLENA JAGODA-RYBACKA

jak: lokalizacja danej firmy bądź instytucji, nu-
mer kontaktowy, adres e-mail oraz przedstawia 
krótki opis oferowanych przez podmiot usług.
Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność 
na terenie Siemianowic Śląskich, w prosty 
sposób może dodać swoją firmę do katalogu. 
Wystarczy wejść na stronę http://www.siemia-
nowice.pl/katalog/ i kliknąć w przycisk: „Dodaj 
firmę”, następnie wypełnić elektroniczny for-

mularz zgłoszeniowy i gotowe.  Do formularza 
można załączyć również logo oraz zdjęcia. Po 
wypełnieniu wszystkich wymaganych rubryk, 
opis zostaje poddany weryfikacji, a następnie 
umieszczony w katalogu.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do korzystania z usług naszych lo-
kalnych firm.

MARLENA JAGODA-RYBACKA
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Ostatnie miesiące były pomyślne dla 
naszego Szpitala Miejskiego, a to za 
sprawą dwóch, znaczących zastrzy-
ków finansowych, umożliwiających 
wzbogacenie wyposażenia placówki.
Pierwszą dobrą informacją było 
pozyskanie 800 tys. zł, które zo-
staną przeznaczone na zakup 
aparatu RTG. Jego koszt wynosi 
1 milion złotych i pozostałe 200 
tysięcy stanowić będzie wkład 

własny, pokryty z budżetu miasta. 
Wspomniane pieniądze, to rezultat 
złożonego przez szpital wniosku, 
w ramach Solidarnościowego Pro-
gramu Wsparcia Powiatów i Miast 
na Prawach Powiatu Wojewódz-
twa Śląskiego w zakresie Ochrony 
Zdrowia, powołanego z inicjatywy 
radnych Prawa i Sprawiedliwości 
Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Aktualnie, po przetargu, który odbył 

się w połowie sierpnia, przygotowy-
wana jest umowa dotycząca kupna 
tego ważnego w diagnostyce urzą-
dzenia.

Druga dobra wiadomość napły-
nęła z Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, która przyznała 
Szpitalowi Miejskiemu dofinan-
sowanie w wysokości 334.900 
zł. Za uzyskane środki finansowe, 
po przeprowadzeniu procedury 

FINANSOWE ZASTRZYKI  DLA SZPITALA MIEJSKIEGO

Pod takim hasłem ruszyła właśnie kampa-
nia społeczno-promocyjna zapraszająca 
przyszłe mamy do oddziału położniczo-gi-
nekologicznego Szpitala Miejskiego w Sie-
mianowicach Śląskich. Za mottem kampanii 
kryje się obietnica wsparcia i opieki całego 
zespołu, którego skład jest imponujący, 
bowiem do stałej dyspozycji przyszłych 
mam są: ginekolodzy, położne, dietetycy, 
anestezjolodzy, psycholodzy i wykwalifi-
kowani edukatorzy. Tak szerokie wsparcie 
medyczno-merytoryczne dla kobiet w okre-
sie połogu i po porodzie jest możliwe dzięki 
dwóm programom, w których przyszłe mamy 
mogą uczestniczyć. Pierwszy z nich to KOC, 
czyli program kompleksowej opieki nad ko-
bietą ciężarną, drugi zaś to program Dieta 
Mamy. Oba z nich stanowią idealny tandem 

SIEMIANOWICKA PORODÓWKA  
„...BO CIĄŻA I PORÓD MOGĄ CIESZYĆ”

pomocowy dla kobiety na każdym etapie cią-
ży oraz w pierwszym okresie poporodowym.

Podopieczną KOC-u może zostać każda ko-
bieta, która zdecyduje się formalnie dołączyć 
do tego bezpłatnego programu. Dzięki temu 
może liczyć w każdym etapie ciąży na kom-
pleksowe i całodobowe poradnictwo ambu-
latoryjne, niezależnie od tego czy znajduje się 
np. pod publiczną lub prywatną opieką innego 
ginekologa położnika. Ponadto może skorzystać 
z porad doświadczonych położnych, edukatorów 
szkoły rodzenia czy też wsparcia psychologa. Co 
najważniejsze jednak dla wielu, przyszła mama, 
może liczyć na całodobową opiekę anestezjolo-
giczną w trakcie rozwiązania ciąży, co oznacza, 
że może skorzystać na życzenie i bezpłatnie 
ze znieczulenia zewnątrzoponowego i urodzić 
bez bólu. Równolegle do KOC-u, realizowany 

jest drugi program, z którego również może 
skorzystać każda przyszła mama, w tym – rzecz 
jasna – podopieczna KOC. Dieta Mamy – bo o nim 
tu mowa – to pilotażowy program, wdrażający 
poprzez edukację i bezpośrednio poprzez posiłki 
na oddziale, prawidłowy model żywienia kobiety 
w okresach: ciąży, połogu oraz w trakcie laktacji. 
W programie tym, mamy mogą liczyć na bezpo-
średnie i indywidualne konsultacje z dietetykiem 
klinicznym, który na każdym etapie rozwoju ciąży 
pomoże w prawidłowym dobraniu diety zapew-
niającej optymalne wsparcie dla dziecka i mamy. 
Szczegółowe informacje dla wszystkich kobiet 
ciężarnych, nie tylko z Siemianowic Śląskich, 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
www.zozsiemianowice.pl zakładki Dla Pacjenta 
> KOC lub Dieta Mamy.

PIOTR KOCHANEK

Choroba nowotworowa układu pokarmowe-
go dotyka nasze społeczeństwo bardzo czę-
sto. Gdy dowiadujemy się, że ktoś nam bliski 
ma wykryty nowotwór górnej lub dolnej czę-
ści tego układu, nie wiemy, co począć, jak się 
zachować i – przede wszystkim – jak pomóc. 
O wsparciu na jakie możemy liczyć ze strony 
siemianowickiej lecznicy, rozmawiamy z dr. 
n.med. Michałem Dyaczyńskim, kierującym 
Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Ślą-
skich.

 Głos Miasta: Co możemy zrobić, poza emo-
cjonalnym wsparciem, gdy dowiemy się, że 
osoba nam bliska, ma zdiagnozowany no-
wotwór w układzie pokarmowym?
dr Michał Dyaczyński: Przede wszystkim no-
wotwór to nie wyrok. Jednym z pierwszych 
działań, które na pewno możemy i powinni-
śmy podjąć wobec chorego z nowotworem, 
to zachęcić go do wizyty w naszym Szpitalu 

Miejskim. Nasz zespół posiada wieloletnie 
doświadczenie w leczeniu tego typu schorzeń, 
a od ponad pięciu lat, stosuje nowoczesne 
metody chirurgii małoinwazyjnej, znanej szerzej 
jako laparoskopia.

GM: Nazwa małoinwazyjna sugeruje, że in-
terwencja chirurgiczna pozostawia mniejszy 
ślad w ciele człowieka, czy tak jest faktycznie?
dr Michał Dyaczyński: Absolutnie tak. Zosto-
sowanie technik małoinwazyjnych w chirurgii 
ogólnej i onkologicznej to dla pacjenta przede 
wszystkim zdecydowanie mniejsze odczucia 
bólowe po operacji i szybszy powrót do ak-
tywności życiowej. Ponadto, ze względu na 
znacznie mniejszą utratę krwi i mniejszy uraz 
tkankowy, metoda ta daje zdecydowanie mniej-
sze ryzyko zakażeń pooperacyjnych i mniejszą 
odpowiedź zapalną organizmu pacjenta.

GM: Z jakimi schorzeniami nowotworowy-
mi mogą zgłaszać się pacjenci do Oddziału 

Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej siemiano-
wickiego szpitala ?
dr Michał Dyaczyński: Kierowany przeze mnie 
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wy-
konuje pełen zakres zabiegów onkologicznych 
w zakresie nowotworów przełyku, żołądka, 
wątroby, dróg żółciowych, trzustki, jelit, od-
bytnicy i odbytu. Dodatkowo wykonujemy 
również zabiegi tarczycy, guzów przestrzeni 
zaotrzewnowej oraz piersi. 

GM: Od czego pacjent powinien rozpocząć, 
chcąc uzyskać pomoc ?
dr Michał Dyaczyński: Pacjent zgłaszający 
się do Poradni Chirurgii Ogólnej otrzyma wy-
czerpujące wyjaśnienia, a także kompleksową 
diagnostykę przed przyjęciem, obejmującą 
badania laboratoryjne, obrazowe (TK, USG), 
diagnostykę endoskopową (gastroskopia, ko-
lonoskopia). Kolejnym krokiem będzie skiero-
wanie na oddział celem leczenia operacyjnego. 
Szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem 

na wyremontowanym bloku operacyjnym. 
Warto też podkreślić, że cały zakres usług 
medycznych realizowany jest w oparciu o tzw. 
Zieloną Kartę (DILO), a wszystkie świadczenia 
w szpitalu realizowane są bezpłatnie w oparciu 
kontrakt z NFZ.

GM: A jeśli pacjent ma jeszcze jakieś wąt-
pliwości ? 
dr Michał Dyaczyński: Jesteśmy zawsze do 
dyspozycji, zarówno w kontakcie osobistym, jak 
również telefonicznym pod numerem 32 228 
30 30 w.233 (lekarz kierujący oddziałem), w.241 
(pokój lekarski) lub w.265 (sekretariat Oddziału).    

GM: Dziękuję za rozmowę
dr Michał Dyaczyński: Ja również dziękuję 
i zapraszam w imieniu naszego zespołu. Pomoc 
naszym pacjentom to nasza praca i powołanie. 
Łatwo się o tym przekonać.

ROZMAWIAŁ: PIOTR KOCHANEK

przetargowej, zakupiono respira-
tor stacjonarny i respirator prze-
nośny, zestaw pomp infuzyjnych, 
aparat USG, bronchofiberoskop, 
a także urządzenie do dezynfekcji 
pomieszczeń. Sprzęt ten będzie 
stanowił istotne wsparcie w reali-
zacji zadań, związanych z ochroną 
zdrowia, szczególnie w sytuacji  
trwającej epidemii koronawirusa.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ONKOCHIRURGIA MAŁOINWAZYJNA
 – SZYBSZY I BEZPIECZNY POWRÓT DO ZDROWIA
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Po piętnastu latach kierowania Szkołą Pod-
stawową nr 6 i wcześniejszych dziesięciu  
przepracowanych tam na stanowisku za-
stępcy dyrektora, Elżbieta Agacka odeszła 
na emeryturę. Jak to się zwykło mawiać 
w takiej chwili: „na zasłużoną emeryturę”. 
W przypadku pani dyrektor wspomniane 
określenie nie jest kurtuazją. Jeżeli teraz 
może ona powiedzieć, że opuszczając jej 
szkołę, dzieci są na tyle zmotywowane, by 
uczyć się dalej na wyższym szczeblu edu-
kacyjnym, że w nowym miejscu, dorównują 
innym, to jest to właśnie potwierdzeniem 
ogromnego wkładu w kształtowanie postaw 
i charakterów uczniów, w budowanie w nich 
szacunku dla wiedzy.

Każdy nauczyciel dobrze wie, że czasem 
gorszy stopień jest znacznie więcej wart, 
niż najlepsza ocena, gdyż jest okupiony 
przez ucznia i nauczyciela nieporówna-
nie większym wysiłkiem, niż w przypadku 
uzdolnionego kolegi, mającego na dodatek 
w rodzinnym domu wszechstronne wspar-
cie. Aktualnie wśród uczniów „szóstki” 
większość dzieci pochodzi z domów, w któ-
rych nauka ma wartość, ale nie zawsze tak 
było. Tutejsze środowisko uczniowskie było 

bardzo różnorodne. W domach wielu dzieci 
zmagano się z poważnymi problemami fi-
nansowymi, wychowawczymi. Te problemy 
obciążały także najmłodszych. Sporą grupę 
stanowili (teraz mniejszą, lecz również 
obecną) Romowie, reprezentujący jakże 
odmienną kulturę oraz kodeks etyczny.

-Staraliśmy się, aby w naszej szkole 
romskie dzieci i ich rodzice znajdowali 
klimat poszanowania dla ich tradycji – 
uważa Elżbieta Agacka i dodaje – W ogóle 
tym, co jako dyrektor szkoły uznawałam 
za najważniejsze, było bezpieczeństwo 
dzieci, realizacja podstawy programowej 
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-Po wielu latach pracy na stanowisku dyrek-
tora, oddał Pan stery. Czy „Meritum” było 
pierwszą i jedyną Pana szkołą?
-Zanim w 1973 roku zostałem etatowym 
nauczycielem przedmiotów zawodowych, 
rok wcześniej, będąc jeszcze studentem, 
też prowadziłem tu zajęcia. Moje kontakty 
z młodzieżą tej szkoły mają jednak dłuższą 
historię, ponieważ jeszcze przed  spotkania-
mi w klasie...jeździłem z nią na kolonie, jako 
opiekun. Tak więc rzeczywiście „Meritum”, 
dawniej jako Zespół Szkół Zawodowych Huty 
„Jedność”, było jedyną szkołą, z którą związany 
byłem zawodowo.

-Był Pan jej dyrektorem od 1992 roku. Z jednej 
strony można powiedzieć: to łatwo, bo się zna, 
wie – z drugiej może właśnie trudno i to z tego 
samego powodu. Jak ustrzec się rutyny?
-Ja od początku miałem pomysł na tę szkołę 
i po prostu go realizowałem. Choć właści-
wie niezupełnie tak „po prostu”. Czasem 
musiałem podejmować niezwykle poważne 

decyzje, również pozadydaktyczne i takie 
okoliczności z całą pewnością wymuszają 
działania niestereotypowe, niedyktowane 
przez rutynę. A jaka była moja koncepcja 
szkoły? Otóż niezwykle ważny jej element 
stanowiło oparcie funkcjonowania na wy-
chowankach szkoły. Nauczyciele, będący 
tu wcześniej uczniami, to taki żywy łań-
cuch szkolnej tradycji i wartości. A one, to 
uczciwość, tolerancja, otwarcie na pomysły. 
Moja szkoła miała jednoczyć. Dlatego tutaj, 
kiedy jeszcze nie było zwyczaju wyjazdów in-
tegracyjnych, wyjeżdżaliśmy na nie. Wszystkie 
klasy wyjeżdżały. Wprowadziliśmy szkolne 
spotkania rajdowe, zorganizowanych zostało 
60 turnusów letnich i 40 zimowych, na których 
wypoczywali razem nauczyciele i uczniowie.

-Przy podsumowaniu zawodowej drogi musi 
paść pytanie o największe satysfakcje...
-Największym moim sukcesem organizacyjnym 
było uratowanie szkoły przed podzieleniem 
losu huty, której była integralną częścią. Udało 

mi się wcześniej zapewnić szkole awaryjne 
zasilanie w energię cieplną i elektryczną i to ją 
ocaliło. Kolejna moja ogromna satysfakcja, to 
osiągnięcia naszych uczniów, poparte wielką 
pracą kadry nauczycielskiej. Wspomnę tylko 
o trzech, ogólnopolskiej rangi.

To znakomita, zdobywająca medale, repre-
zentacja w e-sporcie, której kilku członków już 
teraz uzyskało kontrakty zawodowe, to nasze 
wysokie miejsca – raz pierwsze, kolejny raz 
trzecie- w ogólnopolskiej olimpiadzie „Zwol-
nieni z Teorii”, wreszcie to fakt, że jesteśmy 
notowani w prestiżowym rankingu szkół pro-
wadzonym przez „Perspektywy” i dwukrotnie 
- w 2016 i 2019 roku - uzyskaliśmy srebrną 
tarczę. Wiele dumy przysparzają mi nasi absol-
wenci, którzy coraz wyżej pną się w hierarchii 
naukowej i biznesowej. Jednego roku w dzie-
siątce najlepszych studentów Politechniki  
Śląskiej – aż sześciu wyszło z „Meritum”! Od 
czasu kuźni kadr dla huty, szkoła uczyniła nie-
słychanie duży postęp dydaktyczny. A mimo 
to, ciągle jest wiele do zrobienia. Myślę, że 

moglibyśmy konkurować ze Śląskimi Tech-
nicznymi Zakładami Naukowymi...

-Czy jest jakaś rada, którą dałby Pan temu, 
kto przejął, nie tylko metaforyczny, ale cał-
kiem materialny, wiszący nad wejściem do 
gabinetu, ster szkoły? Na co nowy sternik 
ma ustawić kompas?
-Niech trzyma się tego kursu, którym szkoła 
dotąd podążała, tych wartości, które go wy-
znaczały – szacunku wobec każdego człowieka, 
uczciwości, tolerancji, koleżeńskości, wier-
ności, dbałości o interesy szkoły, jako miejsca 
konsolidacji i spełniania marzeń. Żaden dywan, 
żaden kwiatek – tylko absolwenci tworzą wiel-
kość szkoły.

- Dziękuję za rozmowę i życzę, aby nadal 
mógł Pan czerpać radość i satysfakcję, ob-
serwując dalszy rozwój szkoły – po tylu latach 
kierowania nią i pracy, nie będzie przesadą 
stwierdzenie – którą Pan stworzył.

EWA  ROCH-WYRZYKOWSKA

ŻADEN DYWAN,
ŻADEN KWIATEK
rozmowa z wieloletnim dyrektorem „Meritum” - Stefanem Kowalczykiem

oraz to, aby dziecko chciało 
tutaj przychodzić, aby czuło 
się tu dobrze, aby czuło się 
tutaj dowartościowane.

Siemianowicka Szkoła Pod-
stawowa nr 6 była w ścisłej, 
krajowej czołówce, realizującej 
nowoczesny program „Szkoła 
Zarządzająca Wiedzą”. Dzięki 
niemu nauczyciele zyskiwali 
nowe umiejętności, a uczniowie 
otrzymywali solidne przygoto-
wanie do uczenia się przez całe 

życie. To była też droga do wyrównywania 
szans uczniów. „Szóstka” w tym, mającym 
odmienić oblicze szkolnictwa programie, 
otrzymała certyfikat, jako zaledwie siódma 
w kraju. Nauczycielska ekipa, kierowana przez 
E. Agacką, nie ustawała w wysiłkach, by roz-
wijać swoich uczniów i przygotowywać ich 
jak najlepiej do dalszej drogi. Wprowadzone 
w ostatnich latach japońskie szachy „Złap-
my Lwa”, to niekonwencjonalny, a zarazem 
przyjemny dla dzieci sposób kształtowania 
logicznego myślenia, ćwiczenia pamięci, wy-
obraźni, koncentracji, wyrabiania zdolności 
doskonalenia się.

Wśród współpracowników, pani dyrektor 
cieszyła się opinią profesjonalistki w każ-
dym calu – zarówno na poziomie dydak-
tyczno-wychowawczo-opiekuńczym, jak 
i w dziedzinie gospodarowania finansami 
oraz dbałości o powierzony jej zarządowi 
obiekt. Szacunek wzbudzała jej doskonała 
znajomość prawa oświatowego, dzięki czemu 
niezwykle sprawnie i umiejętnie reagowała 
na częste zmiany przepisów.

-Bardzo cieszę się, że szkoła ma teraz 
tak piękną lokalizację, że jest tu tyle zieleni 
i mamy boisko oraz stołówkę. Z radością 
i ulgą myślę o tym ,że przez wszystkie lata 
mojego dyrektorowania dzieci były bezpiecz-
ne, że nie zdarzył się żaden poważniejszy 
wypadek. Niezwykle sobie cenię spotkania 
z naszymi dawnymi uczniami. Cieszę się, 
że często przychodzą, aby podzielić się 
swoimi radościami, aby poinformować, że 
udało im się dostać do wymarzonej szkoły, 
czy kończą studia. No i jest mi bardzo miło, 
kiedy wracają do nas, jako rodzice kolejnego 
pokolenia naszych uczniów i wybierają wła-
śnie naszą szkołę dla swoich dzieci - mówi 
Elżbieta Agacka.

EWA  ROCH-WYRZYKOWSKA

ABY DZIECKO CHCIAŁO TU PRZYCHODZIĆ...
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Z RADY MIASTA

LOCKDOWN Z POCZĄTKU ROKU 
NIE ZACHWIAŁ  
FINANSAMI MIASTA, ALE...

Komisja Finansowo-Budżetowa, sprawozda-
nie z wykonania budżetu. Jak się domyślam: 
stosy arkuszy kalkulacyjnych i rzędy liczb. Dla 
humanistów koszmar. Czym zajmują się radni, 
którzy w niej pracują, jakimi muszą wykazać 
się cechami, predyspozycjami?
Rzeczywiście, informacja o przebiegu wyko-
nania budżetu za I półrocze jest obszernym 
dokumentem, pełnym liczb i tabel, ale także 
opisów z wykonania poszczególnych pozycji 
budżetowych. Analiza dokumentu wymaga 
czasu i przynajmniej podstawowej wiedzy 
na temat finansów, jednak trudno mi mówić 
o konkretnych predyspozycjach, bo jako 
ekonomiście z pewnością jest mi łatwiej 
analizować ten dokument. W lekturze na 
pewno przydaje się wytrwałość i orientacja 
w strukturze dokumentu. Na szczęście dla 
wszystkich osób zainteresowanych doku-
mentem najważniejsze informacje znajdują 

się na początku, więc nawet laik jest w stanie 
łatwo je wyłuskać. 

Pierwsze półrocze bieżącego roku to pan-
demia, ogólnokrajowy „lockdown”, niepewna 
przyszłość, tworzone ustawy, mające na celu 
ratowanie gospodarki. Jak w tym kontekście 
wyglądała wtedy i jak sytuacja finansowa 
w Siemianowicach Śląskich wygląda obecnie?
Pandemia zaskoczyła wszystkich, a w szczegól-
ności  przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień 
byli zmuszeni czasowo zawiesić swoje biznesy 
lub znacząco ograniczyć ich działalność. Brak 
klientów oznacza brak dochodów, a co za tym 
idzie zwolnienia i mniejsze podatki do odpro-
wadzania. Dla samorządu, który w dużej mierze 
finansowany jest z PIT-u (plan na rok 2020 to 
ponad 97 mln zł dochodu z tytułu PIT) pandemia 
oznaczała znaczący spadek dochodów (w kwiet-
niu przychody z PIT były niższe o ponad 40% 

niż w marcu). Zmniejszone dochody znalazły 
swoje odzwierciedlenie w wykonaniu budżetu 
za I półroczne, choć patrząc na cały budżet nie 
wygląda to tak źle, jak mogłoby się wydawać. 

Czy możemy uznać, że finanse miasta są 
bezpieczne i stabilne?
Temat bezpieczeństwa finansowego miasta 
jest przedmiotem rozmów radnych właściwie 
od początku pandemii, co znalazło odzwier-
ciedlenie m.in. w pytaniach kierowanych do 
prezydenta i skarbnika miasta właściwie na 
wszystkich sesjach rady miasta od początku 
pandemii. Sam kilka razy podnosiłem ten te-
mat, ponieważ utrzymanie w ryzach finansów, 
a w szczególności płynności finansowej jest 
kluczowe dla miasta. Na dzień dzisiejszy wy-
daje się, że pierwszą falę pandemii udało nam 
się przejść suchą nogą, ale wciąż nieznane 
są długoterminowe skutki gospodarcze. Na 

ostatniej sesji dowiedzieliśmy się, że pomimo 
znacznego spadku wpływów na początku pan-
demii płynność finansowa została utrzymana, 
ale dopóki ryzyko ponownego lockdownu nie 
zniknie trzeba dmuchać na zimne, bo żaden 
budżet nie jest z gumy.  Biorąc pod uwagę 
możliwość wystąpienia dalszych reperkusji 
gospodarczych spowodowanych koronawi-
rusem uważam, że zarówno prezydent, jak  
i radni miasta powinni skupić wysiłki na szukaniu 
złotego środka pomiędzy zaciskaniem pasa, 
a ważnymi inwestycjami miejskimi, a także na 
przyciąganiu solidnych inwestycji prywatnych, 
które zapewnią miastu regularne wpływy. Waż-
ne jest także pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych, m.in. z funduszy europejskich, a także ze 
środków rządowych, które w sytuacji pandemii 
odegrały szczególnie ważną rolę w ratowaniu 
gospodarki i poprawy sytuacji samorządów. 

ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

TRZY PYTANIA DO...

ROZMOWA Z ŁUKASZEM ROSICKIM, ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO  
KOMISJI FINANSOWO-BUDŻETOWEJ W SIEMIANOWICKIEJ RADZIE MIASTA
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STOWARZYSZENIA

Pływacki as z Siemianowic Śląskich – 
Leszek Naziemiec – z końcem drugiej 
dekady sierpnia tego roku zakończył 
realizację kolejnego wyzwania, jakim 
było przepłynięcie wpław królowej 
polskich rzek. W pokonaniu ponad 
1000 km w falach Wisły towarzy-
szył mu katowiczanin Łukasz Tkacz. 
Projekt nazwany „Odyseja Wiślana” 
trwał dwa i pół roku. W tym czasie 
obaj śmiałkowie etapami, począwszy 
od Goczałkowic, a skończywszy na 
Mikoszewie, zaliczali kolejne kilo-
metry, przeżywając po drodze mnó-
stwo przygód. Zapytany więc przeze 
mnie Leszek Naziemiec, czy po takich 
wyczynach, jak pływanie w jeziorze 
Titicaca, czy w Morzu Arktycznym, 
nasza rodzima Wisła stanowiła dla 
niego równie pełną emocji próbę sił, 
zdecydowanie stwierdził, że tak.
- To było bardzo mocne przeżycie 
– mówi pływak – Nie byliśmy wolni 

WIELKI SUM, GROŹNY BYK – ODYSEJA WIŚLANA

od obaw, mierzyliśmy się z mitologią 
tej rzeki, na przykład z opowieścia-
mi o istniejących na niej wirach, czy 
o sumach ludojadach. Były też oczy-
wiście obawy, co do czystości wody.
Wyprawa nie skąpiła im adrenaliny. 
Jeszcze na jej początku, na wysoko-

ści Rudołtowic, doszło do wypadku, 
w którym siemianowicki sportowiec, 
walcząc z silnym prądem, złamał 
dwa żebra. Pod koniec także pły-
wacy poczuli grozę, kiedy nieopodal 
Korzeniewa, zaskoczyła ich w nur-
tach rzeki, nawałnica z ulewnym, 

mocno ograniczającym widoczność 
deszczem oraz silnymi wyładowa-
niami atmosferycznymi. A był i wielki 
sum koło Nieszawy, a był i groźny 
byk przed Płockiem, nie pozwala-
jący Leszkowi i Łukaszowi wyjść na 
brzeg. Było jednak również wiele 
miłych przygód, przyjaznych spo-
tkań, podczas których goszczono 
ich pysznymi, babcinymi naleśnikami, 
czy komunijnym tortem, a w Toruniu 
czym by innym, jak tradycyjnymi, 
tamtejszymi piernikami.

Pływający w Wiśle mężczyźni 
wzbudzali nie tylko sympatię – to 
u tych, którzy słyszeli o Odysei – 
ale czasem oburzenie lub wręcz... 
strach. W Krakowie, zaskoczeni ich 
widokiem ludzie, powiadomili policję, 
a ta „potraktowała” naszych zuchów 
50-złotowym mandatem. W An-
nopolu natomiast, utrudzeni wielką 
ulewą pływacy, chcieli zasięgnąć in-

formacji od zauważonego na brzegu 
wędkarza i kiedy wzięli na niego kurs, 
ten, zostawiając wędki i wszystko 
co miał...w popłochu uciekł. Czyżby 
uwierzył, że to groźne wodniki?

W połowie sierpnia, po walce z fa-
lami od morza i cofką, śmiałkowie 
zakończyli swoją odyseję.

Jej celem było promowanie natu-
ralnego pływania, powrotu do źródeł 
sportu, ale także „polowanie na rury 
ze ściekami”, mające wspomóc walkę 
o czystość środowiska.

Podsumowując rzeczną wyprawę, 
Leszek Naziemiec napisał:

„Przygoda, sport, misja? Tak, ale 
przede wszystkim wielka nauka. Je-
steśmy uczniami rzeki. Chcemy być 
mądrzejsi, dojrzalsi i pozostać trochę 
dziećmi. Dziękujemy Ci, nasza piękna 
Pani Profesor!”

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Pod koniec sierpnia Koło Wędkarskie nr  100 
w Siemianowicach Śląskich obchodziło  
jubileusz siedemdziesięciolecia swojej 
działalności. Z tej okazji zorganizowano 
zawody wędkarskie na zbiorniku Rzęsa, 
na które zaproszono, oprócz wędkarzy 
należących do koła, również prezesów 
i członków zarządu zaprzyjaźnionych kół 
z miast ościennych okręgu. 

Po trzygodzinnej wędkarskiej rywalizacji, 
uczestników zaproszono na obchody do 
rybaczówki, gdzie na zwycięzców czekały 
nagrody i poczęstunek. Z rąk wędkarskich 
przyjaciół prezes siemianowickiego koła 
Krystian Sowada odebrał mnóstwo gratu-
lacji. Nadano odznaki za zasługi wniesione 
w rozwój i upowszechnianie wędkarstwa. 
Wśród odznaczonych znaleźli się: Wydział 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemiano-
wice Śląskie, Firma MMJ, która dostarcza 
internet do siedziby koła oraz prezydent 
miasta Rafał Piech.

Złotą Odznakę z Wieńcami za Zasługi dla 
Wędkarstwa Polskiego otrzymał Jan Matysik, 
a Złotą Odznakę Zdzisław Lange. Dla Zdzisła-

70 LAT KOŁA 
WĘDKARSKIEGO  
Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

wa Lange nie był to koniec honorów, bowiem 
w zaciętej rywalizacji zdobył pierwsze miej-
sce (3795 pkt.). Drugie miejsce przypadło 
Markowi Fijałkowskiemu (3330 pkt.), a na 
trzecim uplasował się Tadeusz Nowak (3225 
pkt.), Piotrowi Maroniowi przypadła nagroda 
za największą złowioną rybę — jazia ważącego 
prawie 0,5 kg. W imieniu prezydenta nagrody 
wręczyła zastępca prezydenta miasta Marta 
Suchanek-Bijak. 

Prezes koła Krystian Sowada podziękował 
wszystkim zaangażowanym w pomoc przy 
organizacji imprezy (MK Team, Siemianowickie 
Centrum Kultury, Wydział Kultury i Sportu, 

firma FUT Wiesław Żądło, radny Rady Miasta 
Marcin Janota, Antoni Leja) jak i sponsorom 
nagród i poczęstunku (Prezydent Miasta, sklep 
wędkarski Jokers z Wojkowic, Browar Pałacowy, 
Piekarnia Buchta-Solorz, Świeżyzna - Ar-
kadiusz Sowiński). Kolejna taka uroczystość 
przewidziana jest za pięć lat.

Jak mówi Krystian Sowada, powstanie 
pierwszych siemianowickich stowarzyszeń 
wędkarskich datuje się na 1905 rok. Powstały 
wtedy małe grupy, które rywalizowały ze sobą 
w zawodach wędkarskich organizowanych na 
miejskich stawach. Wojna przerwała działal-
ność stowarzyszeń, ale już latach 1945-1950 
miłośnicy wędkarstwa zorganizowali się na 
nowo. W Warszawie w dniu 19 marca 1950 r. 
powołano Polski Związek Wędkarski, a w Siemia-
nowicach Śląskich powstały dwa koła wędkarskie. 
Jedno nr 52 przy Hucie Jedność (między innymi 
prezesami byli Mieczysław Hałan, Mieczysław 
Cendecki, Bogumił Wróblewski, Piotr Sopel), 
drugie nr 53 przy Kopalni Michał (prezesem 
zostaje Zygryt Pietrzywa, kolejno obowiązki 
przejmowali  Juroszek, Jadwiszczok, Józef Guzy, 
Eugeniusz Wolny, Krystian Sowada).

W 2015 roku z inicjatywy prezesów Kry-
stiana Sowady i Piotra Sopla koła połączyły 
się ze sobą, tworząc koło nr 100,obecnie 
z siedzibą w Michałkowicach na ul. Krakow-
skiej 1. Trzeba wspomnieć, że siemianowiccy 
wędkarze odnoszą sukcesy na arenie między-
narodowej. Bracia Damian i Paweł Sobota, to 
mistrzowie świata w wędkarstwie rzutowym, 
Tomasz i Wojciech Krzyszczyk - mistrzowie 
świata w dyscyplinie spiningowej. Zygmunt 
Pietrzywa był mistrzem Europy w spiningu, 
a Joachim Oleś pełnił funkcje wiceprze-
wodniczącego  w Europejskiej Konfederacji 
Wędkarstwa Sportowego. 

Wędkarstwo jest najbardziej masowym 
hobby w Polsce, to rekreacja, wypoczynek 
na łonie natury, ale także dyscyplina sporto-
wa uprawiana w wielu państwach na całym 
świecie. 
Do najważniejszych celów statutowych 
Polskiego Związku Wędkarskiego należy 
popularyzowanie i upowszechnianie węd-
karstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży. 
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Drużyna Amatorski Ruch Chorzów została zwycięzcą tradycyjnego, Otwarte-
go Turnieju „6” Piłkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, 
rozegranego 19.09.2020r. na boisku MOSiR „Pszczelnik”. Tegoroczna edycja 
rozgrywana była w ramach Narodowego Dnia Sportu. W imieniu prezydenta 
miasta zwycięzców uhonorował sekretarz miasta Adam Skowronek.”

Prezydent Miasta Rafał Piech na 
początku września br. spotkał się 
w siemianowickim magistracie 
z mistrzem Polski w biegu 24-go-
dzinnym - Leszkiem Małyszkiem 
oraz z jednym z członków ekipy 
siemanowickiego „gladiatora” - 
Jakubem Śleziakiem. Gratulując 
wspaniałego osiągnięcia prezy-
dent nie krył podziwu dla wyni-
ku naszego reprezentanta w tak 
trudnej konkurencji, wymagającej 
nie tylko świetnego przygotowa-
nia fizycznego, ale również do-
skonałej odporności psychicznej 
i niezłomnego charakteru. 

Przypomnijmy - w ostatni week-
end sierpnia (29-30.08) w Pabia-
nicach siemianowiczanin Leszek 
Małyszek po raz drugi w karierze 
został  mistrzem Polski w biegu 
24-godzinnym. Podczas XIII Mi-
strzostw Polski organizowanych 
przez PZLA, równo po jednej do-
bie, nasz zawodnik przebiegł 260 
kilometrów i 27 metrów, o ponad 23 
kilometry bijąc swój dotychczasowy 
najlepszy rezultat! Do rekordu Polski 
zabrakło jedynie 8 km, a tym wy-
nikiem oraz tytułem mistrzowskim 
Leszek zapewnił sobie powołanie do 

SIEMIANOWICKI „GLADIATOR”  
U  PREZYDENTA

kadry Polski i kwalifikację na mistrzo-
stwa świata, które odbędą się w maju 
przyszłego roku w Rumunii.

Jak podkreślali prezydenccy goście 
- bieg 24-godzinny, rozgrywany na 
pętlach (w zależności od zawodów 
o długości od ok. 1,5 do 2 km), to taka 
konkurencja, w której pierwsze 12 go-
dzin biega się nogami, a każdą kolejną 
godzinę pokonuje się już „głową” i siłą 
woli. Leszek Małyszek dodał rów-
nież, że kluczową rolę na tego typu 
imprezie odgrywa tzw. „support” 
czy „serwis”, czyli po prostu ekipa 

danego biegacza, która wspiera go 
na trasie podczas rywalizacji w spe-
cjalnej strefie, informuje o tempie, 
pomaga pokonać kryzysy, kontro-
luje uzupełnianie płynów oraz dba 
o odpowiednią regenerację organi-
zmu zawodnika. Taką rolę podczas 
zawodów w województwie łódzkim 
pełnili Jakub Śleziak i Rafał Koza. 

Jak się okazało Leszek Małyszek 
podczas tegorocznych mistrzostw 
miał pełnić rolę supportu Jakuba Śle-
ziaka, który od początku roku przy-
gotowywał się do startu. Kontuzja 

Jakuba oraz przesunięcie terminu 
mistrzostw z kwietnia na koniec 
sierpnia spowodowały, że wcze-
śniejsze plany zostały skorygowane, 
a zawodnicy zamienili się rolami.

Warto przypomnieć także, że na 
co dzień Leszek Małyszek jest na-
uczycielem wychowania fizycznego 
w tutejszym Zespole Szkół Sporto-
wych, jest również trenerem pływania 
w UKS „Wodnik”, a jego podopieczni 
to mistrzowie i medaliści mistrzostw 
Polski w pływaniu. Co ciekawe - nasz 
siemianowicki „gladiator” przygo-
dę z bieganiem rozpoczął dopiero 
w 2012 roku !

Równolegle z rywalizacją o tytuł 
mistrza Polski w biegu 24-go-
dzinnym w Pabianicach, w ramach 
UltraPark Weekend odbywały się 
również inne konkurencje, w któ-
rych brali udział siemianowiczanie 
- Paweł Pośpiech w biegu na 100 
km zajął I miejsce w kategorii M 20, 
natomiast na dystansie 50 km na 
drugim miejscu w kategorii M60 
uplasował się Janusz Celarek. Na 
tym samym dystansie bieg ukończył 
także Marcin Kuc.
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