
B E Z P Ł A T N A  G A Z E TA  S A M O R Z Ą D O WA

NR 4 (142)  26 LUTEGO 2014www.nowe.siemianowice.pl

CZYTAJ  STR. 4-5



2 ■ www.nowe.siemianowice.pl

OD REDAKCJI

2

W MIEŚCIE
■ www.nowe.siemianowice.pl ■ www.nowe.siemianowice.pl

Redakcja
Redakcja „Nowe Siemianowice”, 

Urząd Miasta Siemianowice Śl., 

ul. Jana Pawa II 10, 

41-100 Siemianowice Śl.

Telefony:
(32) 7 605 222
(32) 7 605 307

Poczta e-mail:
ns_redakcja@um.siemianowice.pl

Zespół redakcyjny:
Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Konkurs cykliczny 

„Jakie to miejsce”
Autor: Marian Jadwiszczok

Dziś kolejna zagadka w ramach konkursu „Jakie to miejsce”. 
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią w dniu 3 mar-
ca 2014 roku po godzinie 12.00 pod numer telefonu 607-631-
802 i  udzielą prawidłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają ze-
staw materiałów promocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie 
(do odebrania w ciągu siedmiu dni).
Laureaci poprzedniego konkursu:
1. Szarf  Maksymilian z Michałkowic
2. Młynek Ryszard z Michalkowic
3. Limańczyk  Magdalena  z  centrum
Zdjęcie przedstawiało ulicę Krupanka.

Autor zachęca do odwiedzenia strony internetowej 
www.forum.jacekguzy.pl, gdzie podobny konkurs 
comiesięczny też jest organizowany. 

Na Majdanie 
zginęli też 
Polacy

W krwawych walkach, które rozegrały się w ostatnich 
dniach na ulicach Kijowa, ale także i w innych ukraińskich 
miastach, śmierć poniosło wielu ludzi. Z Ukrainą, która on-
giś stanowiła część Rzeczypospolitej, łączy nas wspólna hi-
storia, co sprawia, że w sposób szczególny patrzymy na to, 
co dzieje się za wschodnią granicą Polski.
Owszem, były w naszej wspólnej historii także momen-
ty bolesne, o których nie chcemy i nie możemy zapomnieć, 
dziś jednak czujemy jedność ze wszystkimi mieszkańcami 
Ukrainy, zwłaszcza z tymi, którzy w tych dramatycznych 
wydarzeniach stracili najbliższych.
Nie możemy przy tym zapominać, że na Ukrainie wciąż 
mieszka ogromna liczba Polaków, z których wielu brało ak-
tywny udział w walkach z milicją na kijowskim Majdanie. 
Tam też w dniu 20 lutego 2014 roku zginęli Polacy – Leon 
Polański i Mikołaj Dziewulski.
Pierwszy z nich pochodził ze Żmerynki na Podolu, gdzie 
pracował jako kolejarz. Później wyjechał do Kijowa i tam w 
ostatnim czasie mieszkał i pracował. Z kolei Mikołaj Dzie-
wulski pochodził z Szepietówki na Wołyniu. Pracował w 
szkole w Chmielnickim (dawny Płoskirów), gdzie uczył fi -
zyki. Wielu naszych rodaków odniosło w wyniku walk 
rany. Taki los spotkał na przykład Artura Cyciurskiego, pre-
zesa polskiej organizacji w Barze, który został ranny kulą 
snajpera w oko.
Aleksy Mazur na łamach gazety „Słowo Polskie”, wydawa-
nej przez Polaków z Podola i Żytomierszczyzny, w swojej re-
lacji z pogrzebu Leona Polańskiego, napisał:
„Historia jeszcze nie raz przypomni nam, że zaangażowa-
nie Polaków w ruch majdanowy na Ukrainie było bardzo 
wielkie i przyczyniło się do większej popularyzacji Kresów, 
szczególnie Kresów I RP. Polacy z tych regionów nie tylko 
chodzili na wiece z biało-czerwonymi fl agami ale także i 
znaleźli się na liście zmarłych Bohaterów Majdanu...”
Łącząc się w bólu z tymi, którzy w tych dramatycznych wy-
darzeniach stracili zdrowie, oraz z tymi, którym przyszło 
pochować swych najbliższych, także w Siemianowicach Ślą-
skich podjęto działania, których myślą przewodnią jest nie-
sienie pomocy mieszkańcom Ukrainy oraz okazanie im na-
szej solidarności.
 Redaktor Naczelny

Wojciech Kempa

Wkrótce będą światła Dlaczego warto przekaza  1% podatku na organizacje po ytku pub-
licznego z Siemianowic l skich? Poniewa : Pomagamy najbardziej 
potrzebuj cym z naszego miasta. Wspieramy rozwój dzieci i m o-
dzie y w naszym mie cie. Wspieramy dzia ania lokalne.

Jak przekazać 
1% podatku?
Aby przekaza  1% swojego podatku za 2013 rok nale y wype ni  od-
powiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 (które zatytu owane s  „Wniosek o prze-
kazanie 1% podatku nale nego na rzecz organizacji po ytku publicz-
nego OPP”), tj. wpisa  numer KRS organizacji po ytku publicznego 
oraz kwot , któr  chcemy przekaza . Kwota stanowi 1% podatku 
nale nego, wynikaj cego z zeznania podatkowego, po zaokr gleniu 
do pe nych dziesi tek groszy w dó .
Wykaz organizacji po ytku publicznego którym mo na przekaza  
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok z terenu 
miasta Siemianowice l skie:

Cz  II

KRS 0000273051
ZWI ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHOR GIEW L SKA,  
„Cel szczegó owy 1%”: HUFIEC W SIEMIANOWICACH 

L SKICH 
Misj  Hufca w Siemianowicach l skich jest oddzia ywanie 
na wszechstronny rozwój m odego cz owieka poprzez stwa-
rzanie warunków do aktywnego sp dzania wolnego cza-
su oraz wychowanie wiadomych obywateli, potrafi cych so-
bie poradzi  z problemami wspó czesnego wiata. Wycho-
wanie to opiera si  na Prawie Harcerskim, wszechstronno ci
i ogólnej dost pno ci.

KRS 0000025638 
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZ-
SIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓ
 G ównym zadaniem stowarzyszenia jest prowadzenie rehabilitacji spo-
ecznej poprzez prowadzenie spotka  z chorymi oraz specjalistami, mi -
dzy innymi: psychologiem, neurologiem, psychiatr  i rehabilitantem oraz 
organizowane rehabilitacji leczniczej na terenie o rodka. 

KRS 0000072754
SIEMIANOWICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE 
W SIEMIANOWICACH
Siemianowickie Towarzystwo Tenisowe dzia a w celu upowszechnienia
i propagowania gry w tenisa ziemnego w ród mieszka ców. Popula-
ryzuje gr  w tenisa szczególnie w ród dzieci i m odzie y. Obok sportu 
stowarzyszenie zajmuje si  dzia alno ci  kulturaln , w szczególno ci 
organizowaniem imprez i koncertów muzyki klasycznej.

KRS 0000380964
STOWARZYSZENIE SPO ECZNO-EDUKACYJNE 
„PRO MERITUM”
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i promocja dzia-
a  w zakresie wolontariatu, wspomagania i wsparcia osób starszych 
i aktywizacji dzieci i m odzie y, mi dzy innymi poprzez prowadzenie 
Klubu Wolontariatu Merit, Akademii Seniora i Akademii Przedszko-
laka, organizowanie ró nego rodzaju akcji np. przekazywanie Ko-
pert Ratunkowych Seniorom, przygotowywanie paczek wi tecz-
nych najubo szym.

Przetarg na naprawę uszko-
dzonej sygnalizacji świet-
lnej na Bytkowie już ogłoszo-
ny. Do jej zniszczenia doszło 
w  wyniku wypadku z udzia-
łem pijanego kierowcy. 
- Na oferty  będziemy cze-
kać do 11 marca. Będziemy 
się starać, aby wybór wyko-
nawcy oraz naprawa sygnali-
zacji zakończyła się do końca 
przyszłego miesiąca – komen-
tuje Piotr Dziendziel, naczel-
nik Wydziału Infrastruktury 
i Rozwoju Miasta. 
Brak świateł i bliskość szkoły 

spowodowały, że na skrzyżo-
waniu ul. Niepodległości i Bo-
haterów Westerplatte pojawił 
się pracownik szkoły przepro-
wadzający dzieci przez pasy 
przed i po rozpoczęciu lekcji. 
- Najistotniejszy dla bezpie-
czeństwa na drodze jest zdro-
wy rozsądek kierowców. Żad-
ne światła, barierki, znaki lub 
inne zabezpieczenia nie za-
pewnią bezpieczeństwa jeśli 
kierujący pojazdem jest nie-
odpowiedzialny – dodaje Ja-
cek Guzy, prezydent miasta. 

Jakub Nowak

Bezpłatne badania
mammografi czne
Informujemy, że Sosnowiecki NZOZ „Med-Jolan” s.c., 
we współpracy z Referatem Spraw Społecznych i Zdro-
wia Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich w dniach 
10-11 marca br. organizuje na terenie naszego miasta 
kolejny już raz masowe, bezpłatne badania mammogra-
fi czne, fi nansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Będzie z nich można skorzystać w mammobusie na par-
kingu przy NZOZ VITA MEDICUS ul. Jana Pawła II nr 
1. Rejestracja w ww. zakładzie opieki zdrowotnej pod nr 
tel. 32 766 03 48. Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat.
Uwaga! Od ostatniego badania w ramach programu 
NFZ muszą upłynąć co najmniej 2 lata.

Festiwal Szkół 
Ponadgimnazjalnych
Serdecznie zapraszamy na Festi-
wal Szkół Ponadgimnazjalnych 
w dniu 4 marca 2014 r. do SCK 
Parku Tradycji w Siemianowi-

cach Ślaskich. W godzinach od 
9.00 do 16.00 zaprezentują swo-
ją ofertę siemianowickie szkoły 
ponadgimnazjalne.
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WOKÓŁ NAS

Na ten remont dłużej Na ten remont dłużej 
nie można czekaćnie można czekać
Prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca rozpocznie się modernizacja wiaduktu na 
ul. Staszica. W budżecie miasta na ten rok zabezpieczono na ten cel 1,5 mln zł. O tym, jaki 
dokładny będzie zakres prac, jak długo będą prowadzone, kiedy się skończą i kto będzie 
opowiadał za pracę – dowiemy się po rozstrzygnięciu przetargu.

Michał Tabaka

Siemianowicki wiadukt parę 
lat temu obchodził swoje 40. 

urodziny. Przypomnijmy, że 
oddano go do użytku na Bar-
bórkę – 4 grudnia 1971 r. Pra-
wie w rocznicę objęcia fotela 
I sekretarza PZPR przez Edwar-
da Gierka, po skompromitowa-
nym Gomułce (na co bezpo-
średnio wpłynęło krwawo stłu-
mione wystąpienie robotni-
ków pod koniec 1970 r.). I właś-
nie lata 70. minęły pod znakiem 
budowy. Osiedli z wielkiej pły-
ty, ale nie tylko. Nastał także 
boom drogowy. Jeszcze zanim 
pierwsze samochody przeje-
chały przez wiadukt ówczesne 
Prezydium Rządu zdecydowa-
ło o budowie drogi szybkiego 
ruchu z Warszawy do Katowic, 
tzw. „gierkówki”, którą oddano 
do użytku w październiku 1976 r.
Dzisiaj eksperci wskazują, iż 
właśnie inwestycje drogowe 
z lat 70. cechowały się pewną 
dozą niechlujstwa. Jak na dłoni 
widać różnicę w drogach, mo-
stach, czy wiaduktach wybudo-
wanych w latach 50. i 60. oraz 
właśnie za czasów Gierka.
Wtedy na pierwszy plan wy-
sunęła się propaganda. Tak 
więc jeżeli ustalono wcześniej, 
co najmniej na wojewódz-
kich szczeblach, że w Siemia-
nowicach Śl. – wtedy mieście 
węgla i stali – wiadukt odda-
ny będzie na Barbórkę 1971 r. 
to nic nie było w stanie zmie-
nić tego odgórnego założenia. 
Nie brakuje jeszcze siemiano-
wiczan, którzy pamiętają tam-
tą budowę.
- Kwiatki i ordery musiały być 

by elementy konstrukcji ko-
munikacyjnych odbiegały od 
średniego stanu budowni-
ctwa wtedy w Polsce. Musi-
my jednak pamiętać o paru 
kwestiach. Po pierwsze ży-
jemy obecnie w zupełnie in-
nych czasach, chociażby pod 
względem liczby samocho-
dów na ulicach. Po drugie ja-
kość wówczas używanego be-
tonu nie była najwyższa. Nie to 
się wtedy głównie liczyło i obec-
nie mamy tego efekty. To tak jak 
z blokami z wielkiej płyty, któ-
re się zużyły technicznie. Są roz-
wiązania pokazujące, że mogą 
funkcjonować jeszcze przez 20-

na czas, wiadomo. Pamiętam, 
że betonowali ten wiadukt 
przy dosyć siarczystym mro-
zie – wspomina jeden z miesz-
kańców naszego miasta Adam 
Porczytak.
W połowie lat 90., kosztem ów-
czesnych kilkudziesięciu mi-
liardów złotych, przeprowa-
dzono remont wiaduktu. Te-
raz już dłużej nie można cze-
kać i przeprowadzić kolejny 
– nie dbający jedynie o prze-
strzeń na samym wiadukcie, 
jak również tę pod nim.
- Tu jest bardzo niebezpiecz-
nie. Ludziom na głowy się sypie 
z góry. Trzeba coś z tym zrobić 
– uważa Karolina Wiszkońska, 
przychodząca pod wiadukt – 
na targowisko miejskie – co naj-
mniej raz w tygodniu.
Dla znawców tematu tech-
niczna kondycja inwestycji 
sprzed ponad 40 lat nie jest za-
skoczeniem.
- Trudno sobie wyobrazić, 

„Wydaje się, 
że Polska jest 
krajem stabilnym”

Z Tomaszem Dzierwą, radnym 

Forum Samorządowego, 

rozmawia Wojciech Kempa

- Śledzi Pan to, co dzieje się na Ukrainie?

- Dzieje się to tuż za naszą granicą, więc – jak każdy – z zapar-
tym tchem obserwuję to, co się tam dzieje.

- Jest Pan zaskoczony przebiegiem wydarzeń?

- Na pewno. Sytuacja się zmieniała i wciąż zmienia dynamicz-
nie. Każdy dzień, każda godzina przynosi nowe informacje. 
Doniesienia tragiczne przeplatają się z niosącymi nadzieję. 
Wydaje się, że teraz już się tam sytuacja stabilizuje, ale wca-
le nie wiadomo, czy rzeczywiście Ukraina najgorsze ma już 
za sobą.

- Czy wypływa z tych wydarzeń jakaś lekcja dla nas, dla Polski?

- Wydaje się, że Polska jest krajem stabilnym, że będąc w  NA-
TO i Unii Europejskiej nic się nie może wydarzyć, ale przy-
szłość jest nieprzewidywalna.

- Jeszcze kilka miesięcy temu nikt by się chyba nie spodzie-
wał, że Ukraina stanie się widownią tak dramatycznych wy-
darzeń. Tak niedawno wspólnie organizowaliśmy Mistrzo-
stwa Europy w Piłce Nożnej...

- Dokładnie. To na pewno. Patrząc na te piękne stadiony, na 
te strefy kibica, nikt by nie pomyślał, że coś takiego się tam 
wydarzy.

- Czy obawia się Pan o los Polaków, którzy mieszkają na 
Ukrainie, w kontekście tego, co się tam dzieje?

- Na pewno, jeśli chodzi o Polaków, gdy zagrożone jest ich 
zdrowie i życie, człowiek reaguje bardziej emocjonalnie. Ale 
w ogóle z niepokojem obserwuję to, co się dzieje, współczu-
jąc wszystkim, których to dotknęło, bez względu na narodo-
wość.

- Jak możemy pomóc mieszkańcom Ukrainy?

- Myślę, że jako obywatele powinniśmy zdobyć się na gest soli-
darności. Przede wszystkim mam tu na myśli wpłaty na rzecz 
fundacji, które bezpośrednio organizują taką pomoc, jak cho-
ciażby Caritas. Rząd Polski też powinien aktywnie włączyć 
się w niesienie pomocy, a także starać się mediować, by nie 
dochodziło do eskalacji przemocy.

30 lat – przekonuje profesor Ka-
zimierz Flaga z Katedry Budo-
wy Mostów i Tuneli Politech-
niki Krakowskiej im. Tadeu-
sza Kościuszki, członek Polskiej 
Akademii Nauki.
Siemianowicki wiadukt cze-
ka porządny lift ing. Zyskać 
ma przede wszystkim bezpie-
czeństwo. Nie tylko jadących 
i idących po wiadukcie, ale 
także na dole – pod potężną 
konstrukcją betonową.
- Ten remont czeka już zbyt 
długo. Od kilkunastu lat z ro-
ku na rok jest pomijany, bo też 
zawsze na pierwsze miejsce 
wychodzą sprawy nie mniej 

Estakadę czeka kompleksowa moder-
nizacja, po której jej wygląd zmieni się 
diametralnie.

ważne. Teraz jednak, już we 
wrześniu ubiegłego roku, przy 
okazji konstruowania budże-
tu na rok następny, zadba-
liśmy o odpowiednią sumę, 

dzięki czemu możemy ogła-
szać przetarg i ruszać z inwe-
stycją – mówi na koniec pre-
zydent Siemianowic Śl. Jacek 
Guzy.

Mocny akord dla bezpieczeństwa
W gościnnych wnętrzach Parku Tra-
dycji odbyła się w czwartek konferen-
cja podsumowująca akcję „Bezpiecz-
nie, czyli jak?”, o której głośno było 
w naszym mieście w mijającym ty-
godniu. W pierwszej części uroczy-
stości mogliśmy obejrzeć obszer-
ną relację z wydarzeń, objętych pa-
tronatem Prezydenta Miasta Jacka 
Guzego, których uczestnikami byli 
uczniowie i absolwenci siemianowi-
ckich szkół oraz przedstawiciele naj-
ważniejszych  instytucji działających 
w naszym mieście. Działo się wie-
le. Odbyły się lekcje bezpieczeństwa, 
zajęcia z zakresu udzielania pierw-

szej pomocy, warsztaty i debaty. Sie-
mianowiczanie mieli okazję skorzy-
stać z konsultacji specjalistów, wy-
słuchać ciekawych wykładów, wy-
razić swoje opinie na temat bezpie-
czeństwa w mieście, a także oddać 
krew na rzecz ofi ar wypadków dro-
gowych. Uczniowie Gimnazjum Nr 
2 i Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Matejki zorganizowali pokaz 
ratownictwa i happening poświęco-
ny ofi arom wypadków. Wszystkie 
przedsięwzięcia miały charakter dy-
daktyczny, wychowawczy i profi lak-
tyczny. Ich celem było propagowa-
nie bezpiecznych zachowań i prze-

ciwdziałanie potencjalnym zagroże-
niom.  A także – lub przede wszyst-
kim – pokazanie, jak wiele zależy od 
nas samych. Drugą część czwartko-
wego spotkania stanowił koncert ab-
solwentów Gimnazjum Nr 2 oraz za-

proszonych zespołów działających w 
naszym mieście. Koncert dedykowa-
ny był Tomaszowi Dybusowi – rów-
nież absolwentowi Gimnazjum Nr 2 
-  który zginął w tragicznych okolicz-
nościach. Atmosfera koncertu była 
niezwykła, a poziom wokalny wyko-
nawców wspaniały, co zostało doce-
nione przez zgromadzoną publicz-
ność i nagrodzone burzliwymi okla-
skami. Imprezie towarzyszyła wy-
stawa prac plastycznych prezentu-
jąca dokonania siemianowickich 
przedszkolaków i uczniów. Tema-
tem przewodnim prac było oczywi-
ście - szeroko pojęte - bezpieczeń-

stwo. Uroczystość w Parku Tradycji 
uświetnili swoją obecnością przed-
stawiciele władz miasta, instytucji 
oświatowych, społecznych i kościel-
nych. Obecni byli również nauczycie-
le, uczniowie i ich rodzice. Wszyscy 
stanowiliśmy wspólnotę ludzi, któ-
rzy swoim zaangażowaniem, wrażli-
wością i postawą chcą zmieniać świat 
na lepsze. „Ulecz świat, uczyń go lep-
szym miejscem,  dla Ciebie, dla mnie, 
dla wszystkich…” Gimnazjum Nr 2 
– jako główny animator akcji - ser-
decznie dziękuje wszystkim  za zaan-
gażowanie, pomoc i wsparcie.

Małgorzata Janicka
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Bądźmy solidarniBądźmy solidarni
Wojciech Kempa

- Z przejęciem obserwuję to, co 
dzieje się na Ukrainie, w kraju, z 
którym łączy nas wspólna histo-
ria i w którym mieszka wielu na-
szych rodaków. Sami pamiętamy, 
co czuliśmy, kiedy podobne wy-
darzenia dotyczyły bezpośrednio 
naszego kraju – napisał w piątek, 
21 lutego 2014 roku prezydent Ja-
cek Guzy. – Właśnie przed chwi-
lą otrzymałem apel od Polaków 
z Podola. Jerzy Wójcicki, w imie-
niu Stowarzyszenia Kresowiacy z 
Winnicy, podkreślając, iż „w jed-
nym szeregu, razem z Ukraińcami 
na Majdanach Ukrainy stają także i 
Polacy, mieszkańcy Kresów”, dzię-
kuje Polakom z kraju za słowa otu-
chy i okazywaną pomoc.
Odpowiadając na te słowa, gorą-
co proszę mieszkańców Siemia-
nowic Śląskich, aby włączyli się w 
akcję niesienia pomocy naszym 
braciom – zarówno Ukraińcom, 
jak i Polakom, którzy ucierpieli 
w ostatnich dramatycznych wy-
darzeniach. Obecnie omawiam 
ze swoimi współpracownikami 
charakter tej pomocy i wkrótce 
przedstawię działania, które po-
dejmiemy w tej kwestii.
Jako pierwsi na jego apel odpo-
wiedzieli dyrektorzy Szkoły Pod-
stawowej nr 13, Gimnazjum nr 2 
oraz Zespołu Szkół Sportowych. 
Za nimi poszli następni...
- Chcemy włączyć do tego mło-
dzież – stwierdził dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 13 Krzysz-
tof Zyska. – Naszym celem jest 
przede wszystkim przybliżenie 
młodym ludziom Ukrainy, jako 
kraju nam bliskiego, a także lu-
dzi, którzy tam mieszkają, ich 
kultury i zwyczajów. Chcemy 
też przy okazji uwrażliwić na to, 
jaką wagę mają takie wartości 
jak zdolność do kompromisu, 
szacunek dla innych i jak ważny 
jest pokój. Powinniśmy też na-
uczyć się doceniać to, co mamy. 
To, że żyjemy w demokracji 
i  w pokoju. Często bowiem na-
rzekamy na otaczającą nas rze-
czywistość, ale jeśli spojrzymy 
na to, co dzieje się chociażby 
na Ukrainie, musimy uznać, że 
mieliśmy wiele szczęścia.
W programie znalazły się spot-
kania, happeningi, a wszystko 
zwieńczy koncert, który odbę-
dzie się w Parku Tradycji w piątek 
o godz. 17.00.

Tego dnia w większości siemia-
nowickich szkół, a być może 
nawet we wszystkich, zorga-
nizowany zostanie „Dzień dla 
Wolności”. Tego dnia domi-
nować w nich mają barwy żół-
te i niebieskie, na znak solidar-
ności z mieszkańcami Ukrai-
ny. Przewidziano wiele imprez 
o charakterze edukacyjnym, 
w tym dyktando dla uczniów 
szkół podstawowych, które 
odbędzie się w Parku Tradycji, 
a którego tematyka związana 
będzie właśnie z Ukrainą. Na-
wet stołówki szkolne tego dnia 
serwować mają potrawy, które 
wywodzą się z kraju nad Dnie-
prem...
Nie zabraknie i imprez sporto-
wych, których widownią będzie 
Kompleks Sportowy „Michał”, 
a których organizacją zajmą się 
nauczyciele i uczniowie Zespo-
łu Szkół Sportowych.
- Od godziny 9.00 do 12.00 bę-
dziemy pływali i grali dla Ukra-
iny – powiedział Bogusław Szo-
pa, dyrektor zespołu Szkół Spor-
towych. – Organizujemy zawo-
dy pływackie oraz turniej piłki 
siatkowej dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. A o 14.15 
odbędzie się mecz piłki nożnej 
– nauczyciele i uczniowie kontra 
pracownicy Urzędu Miasta.
Jak to już zostało wspomnia-
ne, całość zwieńczy koncert dla 
Ukrainy. Wystąpią przedszko-
laki, uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, nauczyciele oraz 
zaproszeni goście. Oczywiście 
– klimaty ukraińskie. W Par-
ku Tradycji nastąpi też połącze-
nie wszystkich kawałków mate-
riałów dostarczonych z siemia-
nowickich szkół, które złączo-
ne zostaną w jedną wielką fl agę 
Ukrainy.
Towarzyszyć będzie temu pro-
mocja zbiórki pieniędzy, które 
będzie można wpłacać na spe-
cjalnie założone konto bankowe: 
77 1050 1214 1000 0024 0600 
7092 z dopiskiem „Pomoc 
Ukrainie”.
Z kolei 2 marca w Parku Trady-
cji odbędzie się koncert zespołu 
SZPAS. W trakcie koncertu pro-
wadzona będzie zbiórka pienię-
dzy na pomoc Ukrainie.

Podkreślić należy, że w akcję niesienia pomocy mieszkańcom Ukrainy mocno zaangażowany jest Kościół Katolicki. Wypada 
tu wspomnieć, że szczególnie bliskie relacje łączą mieszkańców Siemianowic Śląskich z polską parafi ą Przemienienia Pańskie-
go i Błogosławionego Jana Pawła II w Piotrowcach Niżnych na Bukowinie. Nie tak dawno zbieraliśmy ofi ary z przeznaczeniem 
na budowę tamtejszego kościoła. W tragicznym w skutkach pożarze jedna z miejscowych Rodzin (Wanda i Bolesław Gawluk) 
straciła dom wraz z dorobkiem całego życia. 1 marca br. o godz. 19.00. w sali Domu Parafi alnego przy kościele św. Jana Sarkan-
dra w Siemianowicach Śląskich - Bańgowie odbędzie się bal charytatywny, z którego dochód w całości przeznaczony zostanie 
na pomoc tej właśnie rodzinie. Bal poprzedzi zabawa dla dzieci od godziny 15.00.
Pragniemy też poinformować, że Caritas Polska organizuje pomoc dla Ukrainy. Warto zaznaczyć, że jed-
nym z koordynatorów rozdziału Pomocy we Lwowie jest ks. infułat Józef Pawliczek, wikariusz general-
ny Archidiecezji Lwowskiej, który pochodzi z naszej diecezji i przez wiele lat był kanclerzem naszej kurii. 
W najbliższą niedzielę przed siemianowickimi kościołami po każdej mszy św. prowadzona będzie zbiórka pieniędzy. 
Pieniądze można też wpłacać na konto Caritas Polska:

PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Ukraina”.
Jednocześnie na rzecz poszkodowanych został uruchomiony charytatywny SMS „POMAGAM” numer 72052, koszt 2,46 zł z VAT.
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W MIEŚCIE

Leon Polański – 
        Polak  z 
 „Niebiańskiej Sotni”

Historia jeszcze nie raz 
przypomni nam, że za-

angażowanie Polaków w ruch 
majdanowy na Ukrainie było 
bardzo wielkie i przyczyniło 
się do większej popularyza-
cji Kresów, szczególnie Kre-
sów I RP. Polacy z tych re-
gionów nie tylko chodzili na 
wiece z biało-czerwonymi 
fl agami ale także i znaleźli się 
na liście zmarłych Bohaterów 
Majdanu...
23 lutego... Data, niegdyś bar-
dzo popularna na terenach 
byłego supermocarstwa. Od 
tego dnia w 2014 roku, kie-
dyś Święta Sowieckiej Armii, 
historia potoczyła się inaczej, 
nie tylko dla autora tego teks-
tu ale także i dla milionów 
innych obywateli Ukrainy.
Dzień Żałoby i Bólu – w tym 
dniu Żmerynka żegnała się 
z bohaterem „Niebiańskiej 
Sotni” - Polakiem Leonem 
Polańskim. Jeszcze w czwar-
tek, kilka dni przed śmiercią 
on przez komórkę rozmawiał 
z bratem, powiedział - „Po-
czekaj, nas atakują, potem 
zadzwonię”... rozłączył się... 
na zawsze.
Kiedy znajomi oraz sąsiedzi 
„Lończika” dowiedzieli się, 
że jego zastrzelono, to na po-
czątku nie mogli w to uwie-
rzyć. Szokujące wideo, poja-
wiające się bez końca na TV 

Artykuł został zamiesz-
czony w gazecie „Słowo 
Polskie”, wydawanej przez 
Polaków żyjących w ob-
wodach (województwach) 
winnickim, żytomierskim 
i chmielnickim (płoski-
rowskim)

oraz w sieci, demonstrują-
ce, jak w centrum Kijowa od 
strzału w głowę i serce pa-
dają dziesiątki ludzi z poda-

nia jednego człowieka, który 
z niewzruszonym wyrazem 
twarzy cynicznie kłamał mi-
lionom ukraińskich obywa-

teli, okradał chorych na rak 
dzieci... Ale jeżeli jest w sercu 
WOLNOŚĆ, to nie można ją 
złamać, a DUSZĘ, jeżeli jest 
WIARA – nie sprzedasz.
23 lutego pod ponury ryk po-
ciągów i brzmienie dzwonów 
na cerkwiach i kościele Żme-
rynki to miasto towarzyszyło 
w ostatniej drodze na cmen-
tarz Bohaterowi Ukrainy, Po-
lakowi z krwi i kości i jedno-
cześnie prawdziwemu Patrio-
towi Ukrainy. Polański nie 
potrzebował bogactwa czy 
szacunku. Tytuł Bohatera 
Leon otrzymał z rąk śmierci 
za to, że chciał żyć dostojnie 
na własnej ziemi.
Śmierć członków „Niebiań-
skiej Sotni” jest lekcją dla nas 
wszystkich i fundamentem 
nowej silnej Ukrainy, gdzie 
nie będzie miejsca dla korup-
cji, kłamstwa, nędzy oraz Ja-
nukowicza!
Chwała Ukrainie! Bohate-
rom Chwała!

Aleksy Mazur  

ODDAJ C KREW 
- RATUJESZ YCIE!
Kto mo e zosta  krwiodawc
Dawc  krwi mo e zosta :
- ka da zdrowa osoba w wieku 18-65 lat 
- o masie cia a przynajmniej 50kg,  
- legitymuj ca si  dokumentem stwierdzaj cym to sa-
mo , ze zdj ciem i numerem PESEL wraz z adresem zamel-
dowania.

Przeciwwskazania do oddawania krwi 
Zabieg pobrania krwi musi by  bezpieczny dla dawcy a 
przetoczenie uzyskanej krwi bezpieczne dla biorcy. 
W przypadku wyst powania przeciwwskaza  kandydat 
na dawc  lub dawca nie mo e oddawa  krwi, zostaje zdys-
kwalifikowany na sta e lub czasowo. Czas trwania dyskwa-
lifikacji jest uzale niony od jej przyczyny.

Dyskwalifikacja sta a obejmuje: powa ne choroby uk adu 
pokarmowego, powa ne choroby skóry, choroby krwi 
i uk adu krwiotwórczego, nowotwory z o liwe, choroby 
zaka ne m.in. ó taczka zaka na.

Pami taj ! 
Nie mo na oddawa  krwi b d c pod wp ywem alkoholu, 
narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia ner-
wowego. 

Jak przygotowa  si  do oddania krwi 
W dniu oddania krwi kandydat na dawc  krwi lub dawca 
krwi powinien :

•  By  wyspanym i wypocz tym;
•  By  zdrowy, nie mo e posiada  objawów przezi bienia
(np. katar, kaszel, opryszczka);
•  Spo y  lekki posi ek 
(np. pieczywo, chuda w dlina, ser bia y, d em);
•  Wykluczy  z diety t uszcze pochodzenia zwierz cego: 
mleko, mas o, kie bas , pasztet, mietan , rosó , t uste 
mi so, jajka, orzeszki ziemne i ciasta kremowe;
•  Ograniczy  palenie papierosów, 
2 godziny przed oddaniem krwi obowi zuje zakaz palenia;
•  Nie pi  alkoholu, równie   w dniu poprzedzaj cym odda-
nie krwi !!!

Przed oddaniem krwi wskazane jest wypi  ok. 0,5 l p ynów 
(woda mineralna, sok, herbata)
Do miejsca poboru krwi kandydat na dawc  krwi lub dawca 
krwi powinien zg osi  si  z dokumentem ze zdj ciem, 
numerem PESEL oraz adresem zamieszkania.

AKCJA
ODDAWANIA
                 KRWI
Prezydent Miasta Jacek Guzy apeluje o włącze-
nie się do akcji honorowego oddawania krwi. 

Akcja odbędzie się 7-go marca 
(piątek) od 9.00 do 14.00 
na Rynku Miejskim, 

ul. Jana Pawła II.
Dodatkowe informacje będą zamieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miasta, strona 
www.siemianowice.pl

NA RYNKU

MIEJSKIM!

Na barykadach w Kijowie były też biało – czerwone fl agi
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WOKÓŁ NAS
WYRÓŻNIENI I NAGRODZENI SPORTOWCY SIEMIANOWICCY 
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W ROKU 2013

Wyróżnienia z inicjatywy Prezydenta Miasta:
Wyróżnienie za całokształt działalności na 
rzecz upowszechniania sportu w Siemiano-
wicach Śląskich:
Sandra Mikołajczyk - W swoim maratoń-
skim debiucie zajęła znakomite II miejsce 
podczas ubiegłorocznego Cracovia Marato-
nu, uczestniczka prestiżowego maratonu w 
Berlinie. 
Wyróżnienie za wieloletnią działalność na 
rzecz rozwoju piłki ręcznej w Siemianowi-
cach Śląskich:
Sylwia Styperek - Wieloletnia trenerka pił-
karek i piłkarzy ręcznych w Siemianowicach 
Śląskich, zawsze z poświęceniem i zaangażo-
waniem promuje siemianowicką piłkę ręcz-
ną, a obecnie walczy o odrodzenie męskiego 
„szczypiorniaka” w naszym mieście.
Wyróżnienie za całokształt działalności na 
rzecz upowszechniania sportu w Siemiano-
wicach Śląskich:
Henryk Mozler - Wieloletni członek i dzia-
łacz siemianowickiego MTKKF, od kilku lat 
organizator Siemianowickiej Halowej Ligi 
Piątek Piłkarskich.
Wyróżnienie za całokształt działalności na 
rzecz upowszechniania sportu dzieci i mło-
dzieży w Siemianowicach Śląskich:
Marcin Pytlik - Nauczyciel wychowania fi -
zycznego w siemianowickim I Liceum Ogól-
nokształcącym, charyzmatyczny i niestru-
dzony propagator sportu wśród swoich pod-
opiecznych, dodatkowo promujący Siemia-
nowice Śląskie na parkietach w całej Polsce 
jako ekstraklasowy sędzia piłki ręcznej.
Wyróżnienie za wieloletnią działalność i 
wspieranie rozwoju sportu w Siemianowi-
cach Śląskich:
Marcin i Michał Janos - Właściciele fi rmy 
MMJ, sami propagują aktywny i sportowy 
styl życia, jak również wspierają  inicjatywy 
i imprezy sportowe organizowane w Siemia-
nowicach Śląskich.
Wyróżnienie za całokształt działalności na 
rzecz upowszechniania sportu w Siemiano-
wicach Śląskich:
ś.p. Józef Jaskólski (wyróżnienia odebrała 
żona - Urzszula Jaskólska) - Honorowy czło-
nek Zarządu Głównego oraz Zarządu Ślą-
skiego TKKF, wiceprezes i jeden z założy-
cieli miejskiego oddziału TKKF w Siemia-
nowicach Śląskich, przez ponad 30 lat prezes 
ogniska TKKF „Bartek”, działacz Śląskiego 
Związku Tenisa Stołowego, wieloletni ini-
cjator i organizator różnego rodzaju ama-
torskich turniejów tenisowych w Siemiano-
wicach Śląskich - zmarł 5 lutego 2014 roku, 
w wieku 70 lat.

Wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe 
w dyscyplinach indywidualnych i zespoło-
wych, w kategoriach młodzieżowych:
Wyróżnienie Prezydenta Miasta za osiąg-
nięcia sportowe w szermierce w kategorii 
młodziczek w 2013 roku: 
Barbara Brych - Zawodniczka UKS Wo-
łodyjowski, Mistrzyni Polski Młodzików w 
szpadzie dziewcząt, reprezentantka Polski.
Wyróżnienie Prezydenta Miasta za osiąg-
nięcia w akrobatyce sportowej w kategorii 
juniorów młodszych w 2013 roku:
Daniel Wichary - Zawodnik DOSiR „Sokol-
nia”, Mistrz Polski juniorów młodszych, zwy-
cięzca Ogólnopolskich Zawodów „Młode Ta-
lenty” w Zielonej Górze.
Wyróżnienie Prezydenta Miasta za osiąg-
nięcia w akrobatyce sportowej w kategorii 
juniorek w 2013 roku:
Adrianna Naczyńska - Zawodniczka DO-
SiR „Sokolnia”, wicemistrzyni Polski Junio-
rek, zdobywczyni Grand Prix Polski pod-
czas zawodów w Rzeszowie, uczestnicz-
ka Mistrzostw Europy Grup Wiekowych w 
Portugali.
Wyróżnienie Prezydenta Miasta za awans 
do Śląskiej Ligi Juniorów Starszych w piłce 
nożnej w 2013 roku dla drużyny Miejskie-
go Klubu Sportowego „Siemianowiczanka” 
Siemianowice Śląskie, w składzie: 
1.Wojciech Bednarek
2.Kajetan Bocek
3.Dominik Budziszewski
4.Marcin Cuber 
5.Marcin Czopa 
6.Daniel Daniluk
7.Jakub Laskowski
8.Konrad Magdziak
9.Mateusz Majczak
10.Piotr Olejarz
11.Tomasz Orlikowski
12.Tomasz Penkala
13.Bartosz Słabik
14.Marcin Solik
15.Ryszard Sołtysik
16.Dawid Wanot
17.Tomasz Webs
18.Sebastian Wiśniewski
Drużyna MKS „Siemianowiczanki” Siemia-
nowice Śląskie z rocznika 1995 w rozgryw-
kach Regionalnej Ligi Juniorów zajęła dru-
gie miejsce, premiowane awansem – pierw-
szym w historii naszego miasta – do najwyż-
szej klasy rozgrywkowej w rywalizacji ju-
niorów – Śląskiej Ligi Juniorów Starszych. 

Wyróżnienia i nagrody dla trenerów :
Wyróżnienie Prezydenta Miasta za osiąg-
nięcia w pracy szkoleniowej w piłce nożnej 
w 2013 roku:
Zbigniew Szyguła - Trener drużyny junio-

Lech Piasecki (mistrz świata 
w kolarstwie szosowym i torowym): 
Muszę przyznać, że uczestniczyłem w 
wielu tego typu imprezach, ale to co zo-
baczyłem w Siemianowicach Śląskich 
przerosło moje oczekiwania. Impreza 
organizacyjnie na światowym pozio-
mie, a jednocześnie - dzięki szczególne-
mu miejscu w jakim się odbywała oraz 
osobom które bezpośrednio odpowia-
dały za jej przygotowanie - uroczysty 
charakter łączyła z ciepłą, rodzinną at-
mosferą. Myślę, że każdy z gości czuł się 
bardzo dobrze, a wyróżnieni i nagro-
dzeni sportowcy mogli poczuć się do-
cenieni. Gratuluję wszystkim uhonoro-
wanym podczas gali ich osiągnięć i ży-
czę kolejnych sportowych sukcesów, 
aprezydentowi Jackowi Guzemu gratu-
luję inicjatywy i realizacji tak wspania-
łego przedsięwzięcia. 

Paweł Machura (nagrodzony 
za zdobycie Pucharu Polski w futsalu):
Już po raz drugi z rzędu mam przyjem-
ność być na siemianowickiej gali wśród 
nagrodzonych i z roku na rok bardziej 
mi się podoba. Organizacja, atmosfera 
i oprawa uroczystości stoją na bardzo 
wysokim poziomie, dlatego tym więk-
szy zaszczyt i przyjemność znaleźć się 
w gronie wyróżnionych. Myślę, że takie 
inicjatywy są bardzo cenne i potrzeb-
ne. Taka forma docenienia naszej co-
dziennej pracy i pasji daje motywację do 
jeszcze większego wysiłku, a jednocześ-
nie pokazuje nam, że ktoś zauważa na-
sze wysiłki i wyniki. Mam nadzieję, że 
znajdę się w tym gronie w przyszłym 
roku, tym razem jako zdobywca pierw-
szego w karierze futsalowego mistrzo-
stwa Polski.

Gala
 zwycięzców
Prezydent Miasta Jacek Guzy uhonorował siemianowickich sportowców za ich 
osiągnięcia w minionym roku. Podczas uroczystej, siódmej już edycji sporto-
wej gali, wyróżnienia i nagrody odebrało w sumie 45 osób, w tym 18-osobowa 
drużyna piłkarzy – juniorów MKS Siemianowiczanki.

Tak uroczystą formę sportowej gali prezydent Jacek Guzy zapoczątkował jeszcze w pierwszej kadencji swojego 
urzędowania. – Chciałem, by wyróżnienia te miały odpowiedni wymiar, by Ci którzy zostają podczas naszych 
gali uhonorowani czuli się rzeczywiście wyróżnieni i docenieni – zdradza prezydent Guzy.

rów MKS „Siemianowiczanki” Siemianowi-
ce Śląskie która osiągnęła historyczny awans 
do piłkarskiej Śląskiej Ligi Juniorów Star-
szych.
Wyróżnienie Prezydenta Miasta za osiąg-
nięcia w pracy szkoleniowej w piłce nożnej 
w 2013 roku:
Janusz Vogtmann - Trener drużyny junio-
rów MKS „Siemianowiczanki” Siemianowi-
ce Śląskie która osiągnęła historyczny awans 
do piłkarskiej Śląskiej Ligi Juniorów Star-
szych.
Nagroda Prezydenta Miasta za osiągnięcia 
w pracy szkoleniowej w szermierce w 2013 
roku:
Krystyna Rachel - Świrska - Trener i prezes 
UKS „Wołodyjowski”, wyszkoliła i doprowa-
dziła do Mistrzostwa Polski Młodzików w 
szpadzie dziewcząt Barbarę Brych, w kadrze 
narodowej jest również inna Jej podopieczna 
- Aleksandra Pernach.
Nagroda Prezydenta Miasta za osiągnięcia 
w pracy szkoleniowej w karate kyokushin w 
2013 roku:
shihan Andrzej Manecki  - Prezes i trener 
Siemianowickiego Klubu Kyokushin Kara-
te, szkoleniowiec Darii Szefer i Tomasza De-
walskiego.
Nagroda Prezydenta Miasta za osiągnięcia 
w pracy szkoleniowej w tenisie stołowym w 
2013 roku:
Jerzy Malcherek  - Trener i kierownik sek-
cji tenisa stołowego MKS „Siemianowiczan-
ki”, trener Dariusza Ściganego, który zajął III 
miejsce drużynowo w Mistrzostwach Euro-
py we włoskim Lignano.

Nagrody za wysokie osiągnięcia siemiano-
wickich sportowców w kategorii seniorów, 
w konkurencjach zespołowych i indywidu-
alnych:
Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w futsalu w 2013 roku:
Paweł Machura - Zdobywca Pucharu Polski 
w Futsalu w barwach drużyny Rekord Biel-
sko – Biała.
Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w rugby 7-osobowym w 2013 
roku:
Magdalena Radzikowska - Wicemistrzyni 
Polski w 7-osobowym Rugby Kobiet z zespo-
łem Diablic z Rudy Śląskiej.
Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w tenisie stołowym w 2013 roku:
Dariusz Ścigany - Zawodnik MKS Siemia-
nowiczanki, brązowy medalista Drużyno-
wych Mistrzostw Europy Niepełnospraw-
nych we włoskim Lignano oraz brązowy me-
dalista podczas indywidulanych Mistrzostw 
Polski Niepełnosprawnych w Bielsko-Białej.

Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w hokeju na trawie w 2013 roku:
Sara Wojtyna - Mistrzyni Polski w hali i brą-
zowa medalistka na trawie z zespołem ULKS 
Dwójka Nysa. 
Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w hokeju na trawie w 2013 roku:
Martyna Mzyk - Mistrzyni Polski w hali i 
brązowa medalistka na trawie z zespołem 
ULKS Dwójka Nysa.
Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w curlingu w 2013 roku:
Michał Kozioł  - zawodnik Śląskiego Klu-
bu Curlingowego, Mistrz Polski seniorów 
w curlingu, II miejsce w Pucharze Europy 
Wschodniej (Bratysława), VI miejsce w Mi-
strzostwach Europy gr. B w Stavanger
Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w curlingu w 2013 roku:
Magda Strączek - zawodniczka Śląskie-
go Klubu Curlingowego,Mistrzyni Polski w 
curlingu, II miejsce w Turnieju Ekstern Eu-
rope Curling Cup, VIII Miejsce w Mistrzo-
stwach Europy gr. B 2013.
Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w curlingu w 2013 roku:
Agata Musik - zawodniczka Śląskiego Klubu 
Curlingowego, Mistrzyni Polski w curlingu 
Nagroda Prezydenta Miasta za wyso-
kie osiągnięcia w kyokushin karate w 2013 
roku:
Tomasz Dewalski - Zawodnik Siemianowi-
ckiego Klubu Kyokushin Karate, IX miejsce 
podczas mistrzostw świata w Japonii,  udział 
i wysokie miejsca podczas zawodów w kra-
ju i zagranicą, m.in. w Mistrzostwach Wago-
wych USA w Los Angeles w konkurencji kata 
mężczyzn.
Nagroda Prezydenta Miasta za wyso-
kie osiągnięcia w kyokushin karate w 2013 
roku:
Daria Szefer  - Zawodniczka Siemianowi-
ckiego Klubu Kyokushin Karate, II miejsce w 
Mistrzostwach Obu Ameryk             w Nowym 
Jorku w konkurencji kumite kobiet do 55 kg 
Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w tenisie stołowym w 2013 roku:
Dajana Jastrzębska - Brązowa medalist-
ka indywidualnie i drużynowo podczas Mi-
strzostw Europy Niepełnosprawnych w teni-
sie stołowym, we włoskim Lignano.
Nagroda Prezydenta Miasta za wysokie 
osiągnięcia w chodzie sportowym w 2013 
roku:
Agnieszka Dygacz - Zawodniczka AZS AWF 
Katowice, Mistrzyni Polski w chodzie spor-
towym na 20 km, brązowa medalistka Halo-
wych Mistrzostw Polski w Spale, uczestnicz-
ka Mistrzostw Świata w Moskwie.



Statystyki sezonu 2013/2014:
rozegrane mecze: 18
zdobyte punkty: 23
wygrane mecze: 8
przegrane mecze: 10
sety wygrane: 31
sety przegrane 36
małe pkty+ 1501
małe pkty-  1541 

7■ www.nowe.siemianowice.pl ■ www.nowe.siemianowice.pl

SPORT

Krzysztof Nos

Jeszcze 4 kolejki temu nic nie za-
powiadało takich emocji. Zespół 

Hunger Budu miał wówczas sześć 
punktów przewagi nad obrońcą ty-
tułu – Milimexem i trzy „oczka” 
oraz korzystny bilans bezpośrednich 
spotkań z innym kandydatem do mi-
strzostwa – GP Rex-Pol. Gdy na trzy 
serie spotkań przed końcem tych tra-
dycyjnych futsalowych rozgrywek, 
organizowanych od lat przez sie-
mianowicki MTKKF w hali w Par-
ku „Pszczelnik”, drużyna GP ule-
gła zespołowi Wichary Technologies 
wydawało się, że sprawa mistrzo-
stwa została rozstrzygnięta. Tymcza-
sem Hunger Bud w dwóch ostatnich 
swoich meczach zdobył… zaledwie 
punkt, co przy komplecie punktów 
zdobytych przez GP Rex-Pol i Mili-
mex sprawiło, że zamiast z drugie-
go w historii sukcesu w siemiano-
wickich rozgrywkach, drużyna bra-
ci Grędysów musiała zadowolić się 
miejscem na najniższym stopniu po-
dium!
- Nie pamiętam sytuacji w osiem-
nastoletniej historii naszej ligi, żeby 
przed ostatnią kolejką ligową aż trzy 
drużyny miały taką samą zdobycz 
punktową – zdradza Andrzej Szym-
szal, czyli popularny w środowisku 
siemianowickiej ligi futsalowej Ob-
serwator, opisujący na łamach spe-
cjalnie wydawanego biuletynu wy-
darzenia na parkiecie w poszczegól-
nych kolejkach ligowych. 
Przed niedzielnymi spotkaniami 
możliwe były różne scenariusze. Teo-
retycznie w najlepszej sytuacji był ze-

spół Piotra Guzego, czyli GP Rex – 
Pol, który zapewniał sobie tytuł mi-
strzowski w przypadku gdy wszyst-
kie trzy zespoły wygrałyby swoje 
mecze, lub w wypadku własnej wy-
granej – gdyby potknął się Hunger 
Bud. Drużynie Eugeniusza Maroka, 
czyli Milimexowi do obrony tytułu, 
zdobycia piątego z rzędu i dziesiątego 
w historii ligi tytułu mistrzowskiego 
potrzebne było potknięcie GP Rex-
Polu, natomiast Hunger Bud wygry-
wając swoje spotkanie, musiał liczyć 

GP Rex-Pol po raz pierwszyGP Rex-Pol po raz pierwszy
Zwycięstwem drużyny GP Rex-Pol zakończył się w minioną niedzielę osiemnasty sezon rozgrywek Siemianowickiej Halowej Ligi Pią-
tek Piłkarskich. Rywalizacja do samego końca była niezwykle zacięta – przed ostatnią kolejką aż trzy drużyny miały taką samą liczbę 
punktów i szansę na tytuł mistrzowski.

na potknięcie Milimexu. Wszyst-
kie te rozważania zweryfi kował jak 
zwykle parkiet hali w „Pszczelniku”. 
Hunger Bud który grał jako pierw-
szy z kandydatów do mistrzostwa 
zaledwie zremisował z Blue Boysami 
2:2. Gol najstarszego w pierwszoligo-
wych rozgrywkach Mariana Langne-
ra oraz trafi enie Grzegorza Liszki nie 
wystarczyły do zwycięstwa. Po nich 
na parkiet wybiegli zawodnicy Piotra 
Guzego, którzy zmierzyli się z nie-
obliczalną drużyną WZM. Piłkarze 

GP Rex-Polu wiedzieli, że wygrywa-
jąc zapewniają sobie upragniony ty-
tuł mistrzowski. Spotkanie było bar-
dzo zacięte, ale ostatecznie hat-trik 
Adama Kowalczyka i gol Marcina 
Grzywy dał upragnione zwycięstwo 
4:3 i tytuł mistrzowski. Milimex wy-
grywając 5:2 z WWT Polska przy-
pieczętował natomiast drugie miej-
sce. – Wiele lat czekałem na ten suk-
ces i wreszcie się udało. Jestem bar-
dzo szczęśliwy i dziękuję moim za-
wodnikom za walkę i wiarę do końca 

– mówił po niedzielnych meczach 
opiekun GP Rex-Polu Piotr Guzy. 
Warto odnotować świetną serię be-
niaminka – Grupy Labor, który wy-
grał ostatnie pięć ligowych pojedyn-
ków, co wystarczyło do zajęcia miej-
sca tuż za podium. Na pocieszenie 
pozostał fakt, że zawodnicy tej dru-
żyny – Mateusz Sieroń i Kamil Ru-
dzik zdominowali ligową klasyfi ka-
cję strzelców. Pierwszy z wymienio-
nych został najskuteczniejszym za-
wodnikiem z dorobkiem 30 goli, czy-
li średnią 1,67 gola na mecz !
Z I ligą żegnają się drużyny Niebie-
skich Bańgów oraz Tajfunu, w bara-
żach o utrzymanie zagra natomiast 
WWT Polska. Zespołowi Tajfunu na 
pocieszenie zostaje zdobyty puchar 
Fair Play.
Na drugim froncie bezkonkurencyj-
ni okazali się piłkarze FKS Krysław 
S.C, którzy z osiemnastu spotkań aż 
siedemnaście rozstrzygnęli na swo-
ją korzyść, zaledwie raz remisując. 
Drugą drużyną która awansowała 
do I ligi jest FC Giszowiec, natomiast 
w  barażach zagra Johnson Controls.

GP REX-POL:
Marek Kompała, Paweł Grzy-
wa – Rafał Berliński, Artur Biela-
nik, Wojciech Franiel, Michał Gru-
szecki, Marcin Grzywa, Dawid Ja-
skóła, Adam Kowalczyk, Marcin 
Krzywka, Mariusz Kusak, Mateusz 
Śliwa, Tomasz Stachowicz, Marcin 
Stec, Adrian Swierczyński, Gustaw 
Tomkowicz.

Z dużymi nadziejami przystępowa-
li siatkarze MUKS Michałkowice 
do sobotniego spotkania fazy fi na-
łowej z MKS II Banimex Będzin. Za 
podopiecznymi Bartłomieja Chmie-
la przemawiał atut własnego par-
kietu w hali Kompleksu Sportowe-
go „Michał” oraz dotychczasowy bi-
lans spotkań z zespołem z Będzina – 

trzy zwycięstwa w trzech meczach. 
Do awansu do ścisłego fi nału walki o 
II ligę michałkowiczanom potrzebne 
było zwycięstwo za 3 punkty.
Mecz od samego początku był bardzo 
emocjonujący i stał na wysokim po-
ziomie, a pierwszy set siatkarze MUKS 
rozstrzygnęli, po horrorze, na własną 
korzyść 36:34. Były to dobre złego po-

czątki, następną partię nasi zawodnicy 
przegrywali na przewagi 23:25, a trze-
ciego seta ponownie wygrywają goście 
do 20. W tym momencie jasne stało 
się, że awans jest już poza zasięgiem, z 
siatkarzy MUKS-u „zeszło powietrze”, 
w efekcie czego czwarta partia zakoń-
czyła się również zdecydowanym zwy-
cięstwem rywali z Będzina. Ostatecz-
nie MKS II Banimex Będzin po raz 
pierwszy w sezonie pokonał siemiano-
wiczan, którzy tym samym zakończyli 
rywalizację w sezonie 2013/2014. 
MUKS Michałkowice - MKS II Ba-
nimex Będzin 1:3 (34, -23, -20, -17)

Porażka zakończyła sezonPorażka zakończyła sezon

MUKS MICHAŁKOWICE 2013/14
kapitan Paweł Szeja,libero Piotr Pilch, Łukasz Gębka, Sebastian Paluszkiewicz, Łukasz Sobas, Szymon Myćka, 
Grzegorz Przybył , Michał Tyl , Tomek Wojciechowski Wawrzyniec Adaszewski, Marcin Gamza, Sylwester 
Wojtal, trener który rozpoczynał z nami pracę Krzysztof Materne, obecny trener Bartłomiej Chmiel

(son)

Zakochani pod siatkąZakochani pod siatką
Rekordowa liczba 43 par wzięła udział w II edycji Walentynkowego Tur-
nieju Piłki Siatkowej Par. Zespoły rywalizowały systemem pucharowym 
a zmagania zakochanych były bardzo emocjonujące i przyniosły uczest-
nikom sporo radości.
Najlepszą drużyną okazała się para: Luiza Skiba (Świętochłowice) / Łu-
kasz Gębka (Siemianowice Śląskie). Tuż za nimi uplasowali się Wanda 
Cholewa (Katowice) / Paweł Głowik (Zabrze), a na najniższym stopniu 
podium stanęła para Marta Zich (Gliwice/ Piotr Th omann (Orzesze).

Drużyna Milimexu (w białych strojach) po czterech tytułach mistrzowskich tym razem musiała się zadowolić drugim miejscem.  Beniaminek Grupa Labor 
(niebieskie koszulki) była rewelacją rozgrywek zajmując czwarte miejsce, a Mateusz Sieroń (nr 14) zdobył tytuł króla strzelców.






