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Pod koniec tegoż 1875 roku wybuchły 
pożary w posiadłościach Wolfa i Mor-
skiego, które istotnie przyspieszyły pod-
jęcie ważnych decyzji.

14 stycznia 1876 roku powołano do 
życia jednostkę zwaną „Ochotniczą 
Strażą Ogniową i Pogotowiem” z sie-
dzibą w budynku przedsiębiorcy Jakuba 
Wolfa, który użyczył także swego 
sprzętu gaśniczego i posesji do ćwiczeń 
strażackich. Do nowo powstałej formacji 
mogli być przyjęci mężczyźni z ukoń-
czonym 18. rokiem życia, stanu wol-
nego. Pierwszy Zarząd straży tworzyli: 
dysponent Schneider, Wilhelm Fitzner 
– właściciel Fabryki Kotłów Parowych, 
mistrz hutniczy Eibisch i przedsiębiorca 
Otto Neugebauer. Niezbędne środki 
finansowe pochodziły od Towarzystwa
Obywateli, Towarzystwa Ubezpieczeń 
i Zarządu Huty Laura. Rok później zaku-
piono wóz na sprzęty pożarnicze i wóz 
osobowy dla strażaków. 

Siemianowicka straż uczestniczyła 
w wielu ważnych akcjach gaśniczych 
– m. in. 19 maja 1884 r. w Dąbiu, oraz 
w czerwcu tego roku – w kopalni „Deutsch-
land” w Bytomiu. W rok później na skutek 

zmian w statucie siemianowicka straż 
przyjmuje nazwę: „Ochotnicza Straż 
Pożarna Huta Laury – Siemianowice”. 
Na pierwszego przewodniczącego został 

wybrany radca 
komercyjny Wil-
helm Fitzner 
– wspomniany 
już właściciel 
Fabryki Kotłów 
Parowych. 

W 1902 roku 
gminy Siemia-
nowice i Laura 
powołały do 
życia przymu-
sowe straże 
ogniowe, do 
których zobo-
wiązani byli 
w s t ę p o w a ć 
„wszyscy zdrowi 
mężczyźni obu 
gmin w wieku od 

18 do 50 roku życia”. Z obowiązku tego 
zwolnieni byli urzędnicy państwowi, 
osoby duchowne, nauczyciele, urzęd-
nicy kościelni, lekarze, aptekarze, woj-

skowi w służbie czynnej oraz członko-
wie już istniejącej w gminie Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

W 1907 roku na mocy rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych zostały 
przyznane Straży prawa policyjne. 
Dzięki staraniom dr. Fromma i zawia-
dowcy szpitala hutniczego – Heinego 
został utworzony i przeszkolony oddział 
sanitarny udzielający pomocy doraźnej.

W latach I wojny światowej członko-
wie OSP zostali zmobilizowani, zaś po 
powrocie z frontu niewielu powróciło do 
pracy strażackiej. Lata powstań śląskich 
– to okres wzmożonej kontroli niemiec-
kiej nad OSP. Dopiero w 1924 roku, po 
podaniu się do dymisji zarządu posłu-
gującego się jeszcze językiem niemiec-
kim, odbyło się walne zgromadzenie 
prowadzone w języku polskim, które na 
przewodniczącego wybrało mistrza pie-
karskiego – Jerzego Lamparta. W 1925 
roku w kronice Straży zostało odnoto-
wane nazwisko druha Piotra Pronobisa 
– posła do Sejmu Śląskiego, działacza 
i społecznika. W tym też roku zorganizo-
wano „kurs wyszkoleniowy dla dowód-
ców Straży” zakończony egzaminem 
sprawności oraz dekoracją członków 
Straży, „mających za sobą długie lata 
nieskazitelnej służby w strażactwie”.

14 stycznia 1926 r. w 50. rocznicę 
powstania OSP odbyło się uroczyste 
zebranie z udziałem m. in. posła Pro-

130-lecie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Siemianowicach Śląskich

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście to signum 
temporis rozwoju wielkiego przemysłu, jaki nastąpił w II połowie XIX 
wieku. Wzrastająca liczba pożarów i coraz większe zagrożenie w kopal-
niach, hutach i fabrykach sprawiły, że niezwykle pilna stała się potrzeba 
powołania formacji „obrony ogniowej”. 15 września 1875 roku ukazała 
się odezwa grupy inicjatywnej w językach polskim i niemieckim wzywa-
jąca do podjęcia stosownych starań; datowana w Laurahucie, podpisana 
przez „tymczasowe przełożeństwo tutejszego dobrowolnego społeczeń-
stwa obrony ogniowej i pomocy: (podp.) Clausnitzer, (podp.) Geisler”.
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nobisa oraz przedstawicieli z Chorzowa 
i Katowic, zaś 4 lipca podczas uroczy-
stości rocznicowych poświęcono sztan-
dar OSP. 

W 1932 roku zbudowano ze środków 
miejskich nową Strażnicę przy obec-
nej ulicy Pułaskiego – siedzibę Straży 
Pożarnej do dnia dzisiejszego. Należy 
podkreślić, że fakt dzielenia wspólnego 
budynku z Państwową Strażą Pożarną 
w istotny sposób wpływa na ścisłą 
współpracę obydwu formacji.

W 1935 roku na mocy uchwały 
Zarządu Straży przyjęto nowy statut 
„ustalony jako wzorowy” rozporządze-
niem Ministra Spraw Wewnętrznych 
dnia 14 stycznia. Tego samego roku 
mocą Wojewody Śląskiego z dnia 19 
września siemianowicką OSP wpisano 
do Rejestru Stowarzyszeń i Związków 
Urzędu Województwa Śląskiego pod 
nazwą Stowarzyszenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siemianowicach 
Śląskich.

1 września 1939 roku Straż doko-
nała według wcześniejszych założeń 
dyslokacji sił operacyjnych na część 
północną, południową i centralną, zaś 
6 września przekazano klucze niemiec-
kiemu komendantowi straży pożarnej. 

Dotychczasowi członkowie wstąpili do 
Wojska Polskiego, część wywieziono na 
roboty przymusowe do Niemiec. 

Po zakończeniu działań wojennych, 
5 lutego 1946 roku zwołano walne 
zebranie OSP, na którym wybrano pre-

zesa Jana Lampnera piastującego tę 
funkcję jeszcze przed wojną. 1 stycz-
nia 1950 roku zostało powołane Zawo-
dowe Pogotowie Straży Pożarnej, na 
którego czele stanął komendant Tade-
usz Ogórek. W 1952 roku rozwiązano 
dotychczasową strukturę OSP powo-
łując do życia Komendę Ochotniczej 
Straży Pożarnej z komendantem Henry-
kiem Poremskim.

Po reorganizacji pożarnictwa w 1957 
roku reaktywowano Stowarzysze-
nie Wyższej Użyteczności Publicznej 
– Ochotniczą Straż Pożarną. Siemiano-
wiccy strażacy wielokrotnie zdobywali 
pierwsze miejsca w zawodach pożarni-
czych na szczeblu powiatu katowickiego 
dowodząc swych wysokich umiejętności 
i wyszkolenia.

W 1977 roku z okazji 100-lecia istnie-
nia siemianowicka OSP została uho-
norowana „Złotym Znakiem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych”. 

Do ważniejszych dokonań w latach 80. 
i 90. należy zaliczyć udział w gaszeniu lasów 
w okolicach Kuźni Raciborskiej w 1992 r. 

W 2001 r. z okazji 125-lecia istnienia, 
z inicjatywy prezesa Wspólnoty Siemia-
nowickiej, obecnego prezydenta miasta 
– Zbigniewa Pawła Szandara został 
powołany Komitet Honorowy Fundacji 
Sztandaru dla OSP. Odsłonięto także 
tablicę pamiątkową wmurowaną w sie-
dzibie OSP. 

W 2003 roku po remoncie budynku 
przy ul. Pułaskiego zostały przekazane 
OSP przez Komendę Miejską Państwo-
wej Straży Pożarnej nowe pomieszcze-
nia pozwalające m. in. na organizację 
zajęć szkoleniowych. 

W podsumowaniu należy podkreślić 
jej ogromną rolę dla bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta. 

Krystian Hadasz

Powyższy tekst stanowi obszerne frag-
menty szkicu zamieszczonego w „Kalen-
darzu Siemianowickim na rok 2006” 



Witom piyknie moji mili     
Chca Wŏm scyrze podzięykować
Zeście dzisioj tu przybyli 
By się cieszyć, śmioć, radować

Bo bez śmiychu i zabawy
Cowiek bardzo źle sie cuje
Jest zgnuśniały i niymrawy
Co sie chyci to popsuje,

Nic mu w życiu niy wychodzi
Struty cołki, klnie i kwięyko
Zaś jak coś go rozweseli
To zapomni, że mu cięyżko.

Tŏz tyz bracia, siostry, dziatwo
Do zabawy stŏńcie społym
I w wesołej atmosferze 
Posuchejcie co Wŏm powiym

Na Sodzawkach, downo tymu
Jak głosi stare podanie
Miyszkało sobie trzech braci
W lesie, w dŏmku na polanie

Siymion, Michoł jak i Maciyj
Tak zwali się owi bracia,
Byli krzepcy, silni, chęytni
Do roboty i do tańca.

A, że sami sobie żyli 
Zatęyskniyli za kobiytŏm
Trza by żynić sie nom bŏło
Kożdy sie kożdego pyto.

Jak tak co dziyń ło żyniacce 
Tocŏła sie ta rozmowa
To postanowiyli wspŏlnie 
Iść na szpacyr do Bytkowa.

Wszyscy wstali wceśnie rano 
I niy tracąc casu wiela
Wartko piyknie się łoblykli,
Jak trza bŏło we niydziela.

Wyszli, idŏm do Bytkowa
Ściyżkŏm co się wiła w lesie
Wokŏł ptoszki jym śpiywały
Idŏm, a niy śpieszy im sie.

Wreszcie po godzinnym marszu 
Z Kuchynbergowego scytu
Łobocyli cołki Bytkŏw
Kery godny bŏł zachwytu.

Wioska cicha, chaty, sady
Wokŏł pola zboża połne
Bydła stada sie pasące
Dostatek ci tam zapewne.

Średniowiecny śląski Bytkŏw
To staro miejscowość bŏła
I jak wzmiankujŏm kroniki
Dziesięycina juz płaciŏła

Tak to nasi braciszkowie 
Do Bytkowa się dostali
I łod razu szwarne dziołchy
Za swe żony wyszukali.

Weseliska trzy sprawiŏno 
Zaproszono cołko wioska
Jodła, picio niy skąpiŏno
A wieść ło tym się rozniŏsła

Daleko po ziymi śląskiyj
Gliwickiyj, zabrskiyj bytomskiyj,  
A dyć tyz to, jak wieść głosi 
Z Krakowa witano gości.

Po weselach bracia nasi
Z żonami juz zamiyszkali
I łod swojich własnych imiŏn 
Dzielnice ponazywali.

Powstały więyc miejscowości
Kere wszyscy dobrze znŏmy
Bo rodziny naszych braci 
Pobudowali tam domy

Siymion to Siemianowice
Wrŏciŏł nazot na Sodzawki
I na stawach co tam bŏły 
Chytoł ryby, gęysi, kacki

Trza powiedzieć, że bŏł znany,
Po latach go docyniyli,
Bo nasi zacni przodkowie
W swym herbie go umieściyli.

Michoł to Michałkowice
Tyn rolnictwym się zajmowoł
Loroł, plewiŏł, siyk i kopoł
Krowy, kozy, wieprzki chowoł.

Maciyj zaś w Maciejkowicach
Se zamieyszkoł, trocha dali
A, że bardzo lubiŏł chymia
Azoty mu zbudowali.

Przed siedymdzesiyńciu laty
Jak to wszystkim Wŏm wiadomo
Wszyske łosady, dzielnice
W jedno Siemianowice złącono.

Ino Maciyj łostoł z boku
Przyłącony do Chorzowa
Ale tylko na papiyrze 
Bo związek z nami zachowoł,

Dyć jak wiycie siostro, bracie
W jednym’śmy sŏm dekanacie.
Bullŏm papiyskŏm złącyni
Tak jak piywy na tyj ziymi.

Skoro juz miyszkŏmy tukej
W tych naszych Siemianowicach
Niy mogymy zapominać
Ło istniejących dzielnicach

Mŏmy Bytkŏw i Sodzawki
Co przykładym związku świycŏm
Michałkowice z Bańgowym 
I Przełojka nad Brynicŏm

Cyntrum miasta Siemianowic 
Co piyknieje w naszych łocach
Kościŏł, sklepy i urzyndy
Rada Miasta, szpital, pocta

Drugo młodość przeżywają 
Wynzłowiec i Laurahuta
Bo tam dużo dzieci majŏm
Jako głosi statystyka.

Łobok więykszych naszych dzielnic 
Sŏm i małe, jeśli chcecie
To możecie sie umŏwić 
Na Maroku, Nowym Świecie

Na Falklandach, na Alfrydzie
We Fazańcu, pod Pscelnikiym
Wszęydzie tam sie dostać można
Piechty lub własnym gazikiym.

Może trocha i zmyślono
Jest ta historyjo cało
Ale chodzi tyz i ło to,
By śmiychu niy brakowało

Bo jak cowiek jest wesoły
Niy staro sie i niy złości
To w przyjaźni i wspŏlnocie
Pokŏno wszyske trudności

Więyc uciechy chciołbych życyć
Wŏm moi ludkowie mili
Byście się tu wszyscy razem
W Siemianowicach cieszyli.

J S D

Bojka ło Siemianowicach
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Zaprasza na 

spotkanie
świąteczno-noworoczne

w środę 11 stycznia
o godzinie 17.00

w Miejskim Ośrodku Kultury
przy Al. Sportowców 3.

W programie:
– studenci szkół muzycznych 

oraz
 „Czerwony Kapturek po ślonsku”.
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Otóż Dariusz Lendo – z-ca proku-
ratora rejonowego – mówi: „Postę-
powanie podjęliśmy po zgłoszeniu 
od siemianowickiej Rady Miasta”! 
Z tekstu wynika, że dotyczy to sprze-
daży jednego z budynków dawnego 
Szpitala Miejskiego nr 1. A zatem wg 
p. prokuratora Rada Miasta wniosła 
do prokuratury o podjęcie postępowa-
nia w tej sprawie? Wobec tego warto 
by było poznać uchwałę Rady Miasta 
w tej sprawie, gdyż to jedyny, prawem 
dopuszczony tryb postępowania, 
o czym p. prokurator powinien wie-
dzieć! Na dzień dzisiejszy tylko chyba 
on zna treść tej tajemniczej uchwały, 
bo jak zdążyłem się zorientować, nie 
jest ona znana żadnemu siemianowic-
kiemu Rajcy. A znana nie jest, bo Rada 
takiej uchwały nie podjęła! 

Dalej p. z-ca prokuratora wyjaśnia 
piórem p. redaktora: „Na sesjach skła-
dane były przez rajców interpelacje 
w tej sprawie. Odpowiedzi prezydenta 
miasta była dla nich niejasne” (pisow-
nia jak w tekście!). Liczba mnoga użyta 
w tym zdaniu nie jest uprawniona 
– tylko 1 radny z 23 zgłosił w interpela-
cji swoje „niezrozumienie” czyli radny 
Rudolf Winkler!

Na kanwie tych dwóch cytowanych 
wypowiedzi p. z-cy prokuratora mam 
następujące wątpliwości (pytania):
–  Czy jeżeli jeden radny nie rozumie 

(nie chce zrozumieć) to jest powód 
do wszczynania postępowania pro-
kuratorskiego?

–  Czy jeżeli pozostali rajcy rozumieją 
i głosują „za” stosowną uchwałą to 
są oni niewiarygodni, bo nie rozu-
mieją tych, co nie rozumieją?

–  Czy p. prokurator będzie badał 
wszystkie przyjęte przez Radę 
Miasta uchwały, w których mniej-
szość (nawet pojedyncza) jest prze-
ciwna, bo może nie rozumie tych, co 
rozumieją?
Bardzo dziwne! Musi to budzić wąt-

pliwości. 
W innym miejscu „złotousty” A. Gości-

niak „puszcza swoją ulubioną płytę”, 
mocno już zgraną, na temat nieprawi-
dłowości, m.in. w byłej już Straży Miej-
skiej, zaś redaktor mu wtóruje i dodaje: 
„Prezydent Zbigniew Paweł Szandar 
zachowuje spokój. Nie podejmuje żad-
nych działań do chwili, gdy sąd nie zde-
cyduje o ewentualnej winie któregoś 
z urzędników”. P. redaktor Tabaka ma 
rację, że tylko sąd może zdecydować 
o winie lub niewinności. Również ma 
rację, że prezydent miasta zachowuje 

spokój. Nie ma niestety racji, że nie 
podejmuje żadnych działań. Podjął, bo 
nieprawidłowości w funduszu socjal-
nym wykazała kontrola wewnętrzna na 
wniosek prezydenta miasta, po pierw-
szych sygnałach pracowników Urzędu! 
Bo to na Jego wniosek toczy się postę-
powanie prokuratorskie w tej sprawie. 
Podjął również działania w sprawie 
zawieszonych strażników miejskich, 
przesuwając ich do innej pracy. A to, że 
takie rozwiązanie, w oczekiwaniu na 
rozstrzygnięcia sądu, nie podoba się 
redaktorowi i bohaterowi jego artykułu, 
to już rzecz gustu a przede wszystkim 
pojmowania przez nich prawa. Zaś to, 
że prezydent miasta nie podjął dzia-
łań w sprawie, o której pisałem na 
początku, to wydaje mi się, że tylko 
Michał Tabaka nie może zrozumieć! 

P. redaktor nie ustrzegł się i innych 
nieścisłości w swoim artykule, pisząc 
np.: „W siemianowickim magistracie 
prowadzona jest kompleksowa kon-
trola Regionalnej Izby Obrachunko-
wej”. Wiedza, rzetelność dziennikarska 
i kompetencje p. redaktora wielokrotnie 
budziły wątpliwości i dają podstawy do 
domniemania, że pisze na zamówie-
nie i to osób źle poinformowanych. Bo 
gdyby sprawdził, to napisałby o kontroli 
w czasie przeszłym, gdyż skończyła 
się ona prawie 2 tygodnie wcześniej. 
Dla wyjaśnienia, była to kontrola ruty-
nowa, ostatnia była w 2002 r. W innym 
miejscu pisze: „Gotowy jest już proto-
kół po audycie wykonanym w szpitalu 
przez RIO”! Regionalna Izba Obra-
chunkowa nigdy nie prowadziła audytu 
w szpitalu ani nigdy i nigdzie nie będzie 
prowadzić audytu, bo nie leży to w jej 
kompetencjach! Coś p. redaktorowi 
się posmerfowało! Dalej, w swej twór-
czości Michał Tabaka pisze: „Na jego 
(audytu RIO – P.M.) upublicznienie 
czekają z niecierpliwością zwłaszcza 
członkowie Rady Społecznej Szpi-
tala”. Mnie na razie znana jest tylko 
jedna osoba, która niecierpliwie mogła 
przebierać nogami, czekając na upu-
blicznienie. To oczywiści A. Gościniak 
(nomen omen dzień przed ukazaniem 
się artykułu – 29 listopada br. – zrezy-
gnował z członkostwa w niej). Chciał-
bym poznać pozostałych „zniecierpli-
wionych” członków Rady Społecznej 
Szpitala Miejskiego? A tak nawiasem 
to p. redaktor znów był spóźniony, bo 
audyt przeprowadzony, nie przez RIO, 
lecz przez Audytora Wewnętrznego 
Prezydenta Miasta został parę dni 
wcześniej przedstawiony! A radnym 

w Komisji Rewizyjnej udostępniony od 
końca października br. To się nazywa 
rzetelność dziennikarska i dbałość 
o szybką i aktualną informację!!! Ale 
czy aby o to w tym artykule chodziło?

Jak się mają te wszystkie enuncjacje 
A. Gościniaka, wiceszefa siemianowic-
kiej Platformy Obywatelskiej i leadera 
„Echa Siemianowic”, w sprawie ciągle 
domniemanych i wszem, i wobec gło-
szonych nieprawidłowości, wobec prze-
milczanych na łamach „Echa” i „DZ”, 
innych sprawach podnoszonych np. 
w tygodniku „NIE” z początku grudnia? 
Choćby sprawa f-my Restauro i byłego 
z-cy prezydenta miasta Krzysztofa 
Szygi, członka „Echa”. Postępowanie 
w tej sprawie na wniosek prezydenta 
miasta zostało przez Prokuraturę Rejo-
nową w naszym mieście umorzone 
(dziwne). A prowadzone w stosunku 
do „Echa Siemianowic” postępowanie 
w sprawie 3 mln złotych? A perturba-
cje posła, członka-nie członka(?) Plat-
formy Obywatelskiej, wspomnianego 
Krzysztofa Szygi i byłego Dyrektora 
Radia Piekary?

No cóż, takie nasuwa mi się stare 
porzekadło: „w gronie gapiów najgło-
śniej „łapaj złodzieja” woła złodziej”. 

A Prokuratura Rejonowa? Współ-
głosy w omawianym artykule z-cy 
prokuratora z A. Gościniakiem (PO) 
a wcześniej z tymże radnym z PO, 
wypowiedzi p. prokuratora rejonowego 
na jednej z sesji Rady Miasta w sprawie 
nieprawidłowości w Straży Miejskiej, 
na które do instancji zwierzchniej zaża-
lenie wniósł Prezydent Miasta (zostało 
ono oczywiście oddalone). Umorzenie 
sprawy byłego z-cy prezydenta miasta 
(PO) w sprawie „Restauro”. Przypadki? 
Aż boję się myśleć!

Na stronie wcześniejszej DZ 
z tą samą datą jest artykuł pt. „Zmiany 
w prokuraturach”!

Piotr Madeja

Rzuć kamieniem 
jeśli jesteś bez winy?

W siedzibie 

„Wspólnoty 
Siemianowickiej”

przy ul. Barbary 7

działa 

PUNKT POMOCY

KOLEŻEŃSKIEJ
dla osób poszukujących pracy.

Zapraszamy 

od poniedziałku do piątku!

Tu znajdziesz oferty i wsparcie 

W głównym wydaniu „Dziennika Zachodniego” z 30 listopada pojawił 
się artykuł Michała Tabaki pt. „Magistrat na cenzurowanym”, w którym 
zawarte zostały informacje i wypowiedzi dotyczące Urzędu Miasta w Sie-
mianowicach Śląskich, a budzące, delikatnie mówiąc, zdziwienie!
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a pogodne chwile napełnią ciepłem Wasze serca. 

Niechaj spełnią się marzenia 
a radosne dzwony zabrzmią w Nowy, Szczęśliwy Rok - 

              Czytelnikom „Gazety Siemianowickiej” 
              życzy 

              Beata Mańkowska 
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 Mieszkańcy z os. Budryka (z michał-
kowickich Falklandów) z niepewnością 
chodzą na przystanki przy tutejszej szkole 
i zawsze spoglądają czy są jeszcze słupki 
ze znakiem przystanku autobusowego. 
Rzecz polega na tym, że tzw. nieznani 
sprawcy bardzo często niszczą te ozna-
czenia. Jednak bardzo życzliwi i wyrozu-
miali kierowcy jeżdżący na linii nr 74, każ-
dorazowo zabierają oczekujących tu ludzi, 
bez względu na sytuację. Mieszkańcy 
dziękują za ten miły ludzki odruch. 

 Natomiast sporym zainteresowaniem 
cieszyła się budowa wiaty na przystanku 
autobusowym przy szkole na os. Budryka, 
a to z powodu od dawna niespotykanej 
konstrukcji. Otóż jest to wiata murowana – 
odporna na dziki wandalizm. Tutejsi ludzie 
mówią, że kilka tego typu obiektów, z lat 
50. ubiegłego wieku, dotrwało w niena-
ruszonym stanie do dzisiejszych czasów. 
Oby ta, równie długo służyła oczekującym 
na autobus pasażerom.

 Z uśmiechem politowania starsi miesz-
kańcy patrzą na nieruchome wagi i kasy 
elektroniczne oraz bezradność sprzedaw-
ców, gdy zabraknie prądu. Wtedy sklepy 
i placówki usługowe są zamykane. Wszy-
scy się denerwują – handlowcy nie mają 
utargu a klient nie może kupić towaru. 
Podobnie jest z komputerami w bankach, 
na poczcie, urzędach czy w innych insty-
tucjach obsługujących mieszkańców. Dla-
tego ludzie z dystansem patrzą na nowinki 
techniczne, które faktycznie bardzo poma-
gają w pracy ale niestety nie są zabezpie-
czone na takie awarie jak brak zasilania, 
czy innego rodzaju przypadki. Nasi miesz-
kańcy mówią, że to pole do popisu dla 
racjonalizatorów. Ale w niektórych skle-
pach są przezorni sprzedawcy – zostawili 
sobie na takie okazje wagi szalkowe i … 
świeczki!

 Ludzie mieszkający w dolnej północ-
nej części Michałkowic oraz z osiedla 
Budryka od pewnego już czasu odczu-
wają drażniący nozdrza smród. Zgłaszają, 
że nasilenie odoru występuje w godzinach 
nocnych. Wszyscy szukają przyczyny tej 
śmierdzącej sprawy. Problem postawił na 
nogi odpowiedzialne służby miejskie m.in. 
Centrum Zarządzania Kryzysowego i tutej-
szy Wydział Ochrony Środowiska. 

 Przechodnie z zadowoleniem przy-
jęli rozebranie starych i brzydkich bud na 
Placu 11. Listopada w Michałkowicach 
oraz przed willą przy ul. Oświęcimskiej 2. 
Szkoda, że teren po tych obiektach tylko 
częściowo został uporządkowany – widać 
dość spore dziury i nierówności.

 Spacerujący ulicą im. Ks. bp. Cze-
sława Domina spostrzegli, że powstała 
tu naturalna, bo wydeptana przez ludzi, 
ścieżka od szkoły na os. Budryka aż do 

ul. Kościelnej. Rzecz polega na tym, że 
ścieżka o szerokości ok. 1,5 m biegnie 
przez uprawiane pola i przez plac przed-
szkola nr 6. Tymczasem niedawno wyko-
nano tu ścieżkę pieszo-rowerową, która 
tworzy łącznik do ul. Kościelnej. Teraz 
bez problemów można swobodnie przejść 
krótszą drogą z os. Budryka do centrum 
Michałkowic. Tutejsi mieszkańcy liczą na 
to, że w niedługim czasie będzie wyko-
nane oświetlenie tej drogi.

 Wielu zdenerwowanych mieszkań-
ców zgłasza częste przypadki nieprze-
strzegania przez kierowców przepisu o 
zielonej strzałce na sygnalizacji świetlnej. 
Rzecz polega na tym, że auto wjeżdża 
między pieszych znajdujących się na 
pasach, zamiast ich bezwzględnie prze-
puścić. Siemianowiczanie apelują do 
policji o przeprowadzenie systematycz-
nych akcji w tym zakresie np. pod nazwą 
„zielona strzałka – stop”, aby poskromić 
piratów za kierownicą. 

 Z pewnym niesmakiem i irytacją 
patrzą ludzie na tarasowanie chodnika 
w rejonie głównego wejścia na teren 
kościelny parafii św. Michała Archa-
nioła, przez sprzedających znicze i 
kwiaty. Osoby starsze skarżą się na brak 
dostępu do poręczy przy schodach, bo 
są zasłonięte przez rozmaite „ozdoby”. 
Ponadto sprzedawcy niezbyt dbają o 
pozostawienie za sobą porządku. A prze-
cież to bardzo ruchliwa część naszego 
miasta. Dlatego mieszkańcy postulują 
aby sprawę tego typu handlu zorgani-
zować tak, jak to jest w dzielnicy Nowy 
Świat przy ul. Michałkowickiej. 

 Tutejsi przechodnie spostrzegli, że 
kierowcy znaleźli sposób na niektóre 
progi zwalniające założone na jezdniach 
ulic. Są takie sytuacje gdzie elementy 
progu nie sięgają krawężnika i jest tam 
luka kilkunastocentymetrowa, w którą 
jednym kołem wjeżdżają samochody. Tak 
samo postępują motocykliści i rowerzy-
ści. Skutkiem tego następuje tylko mini-
malne zmniejszenie prędkości pojazdu. 
Piesi zwracają uwagę na ten problem 
odpowiedzialnym za stan bezpieczeń-
stwa służbom miejskim. 

 Pasażerowie jeżdżący autobusami 
zgłaszają, że bardzo pogorszyła się 
komunikacja pomiędzy Michałkowicami 
a centrum miasta, trasą przez Nowy 
Świat. Są okresy kiedy trudno wejść do 
autobusu na przystanku obok Urzędu 
Miasta jak i na rondzie. Problem mają 
osoby starsze, z małymi dziećmi, nie-
pełnosprawni. Ludzie wskazują na źle 
rozplanowane kursy poszczególnych 
linii, skutkiem czego autobusy jeżdżą 
stadami. Bardzo dokładnie to widać na 
przystankowych rozkładach jazdy. Nato-
miast mieszkańcy z bloków na końcu 
ul. Wyzwolenia wnioskują o ustawienie 
przystanku dla linii nr 110 (niedaleko 
PUMARU). Ten autobus od września 

dojeżdża do Giełdy Odzieżowej i mógłby 
w tym miejscu obsłużyć zamieszkałych 
tu ludzi jak i z pobliskich firm. 

 Kolejny rekord zdziczenia obyczajów 
pokazała grupka wyrostków, ustawiając 
wieczorem na środku skrzyżowania ulic 
Kościelnej, Żeromskiego i Tarnogórskiej 
dużą butelkę z wodą. Jednak znalazł się 
w porę człowiek rozsądny i szybko usunął 
to zagrożenie ruchu drogowego. A taka 
niespodziewana przeszkoda mogła być 
przyczyną poważnego wypadku. 

 Czy wiecie kto to jest siatkarz?! Taką 
nazwą obdarzono mężczyzn noszących 
(najczęściej w obydwu rękach) pełne 
zakupów siatki. Bywa tak, że małżonka 
dokonuje zakupu towaru a „siatkarz” spo-
kojnie oczekuje z boku i czasem ucina 
sobie pogawędkę z kolegą po fachu. 

 Mieszkańcy z siemianowickich osie-
dli z zadowoleniem spostrzegli, że konte-
nery PCK na używaną odzież są kolejno 
odnawiane. Teraz po odmalowaniu i 
wykonaniu nowych oznakowań ładnie 
wyglądają, a ludzie chętniej wsuwają 
tam zbędne rzeczy w domu, ale zdatne 
jeszcze do użytku. Ludzie mówią, że te 
blaszane kontenery zostały przychylnie 
przyjęte na osiedlach. Ponadto miesz-
kańcy przeganiają wandali, aby nie nisz-
czyli tych urządzeń – i to jest dobre! 

 Przechodnie zwracają uwagę na 
osobników grasujących w kontenerach 
na śmieci. Niby to z jednej strony szukają 
tam przydatnych rzeczy, ale potem pozo-
stawiają za sobą wielki bałagan, poroz-
rzucane śmieci i co gorsza smród. Sprzą-
tające tam osoby mają wtedy bardzo 
trudne zadanie aby teren doprowadzić do 
przyzwoitości. 

 A wraz z nastaniem niskich tempe-
ratur michałkowiczanie zgłaszają, wyjąt-
kowo ciężkie, duszące powietrze rozcho-
dzące się z kominów. Ludzie z niesma-
kiem patrzą na snujący się nisko dym o 
drażniącym zapachu. Narzekają prze-
chodnie jak i lokatorzy pobliskich osie-
dlowych bloków. Największe nasilenie 
występuje w późnych godzinach wieczor-
nych oraz wczesnym rankiem. Dlatego 
mieszkańcy apelują do tych wytwórców 
smrodu o litość a przede wszystkim o 
rozsądek. 

 Jak co roku mieszkanki Domu 
Pomocy Społecznej Sióstr Boromeuszek 
w Michałkowicach z radością uczestni-
czyły w spotkaniu ze św. Mikołajem. Za 
grzeczność w minionym roku były fajne 
prezenty, które sprawiły wiele uciechy. 
Na koniec wspólnie śpiewano wesołe 
piosenki. A przed głównym wejściem do 
domu stoi już piękna choinka z koloro-
wymi lampkami. Teraz czas oczekiwania 
na Boże Dzieciątko.

 Opracował Stefan Wieczorek

Spacerkiem po Michałkowicach
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CMENTARZ EWANGELICKI

 Cmentarz ewangelicki powstał 
z darowizny Caspara Jablonka, ówcze-
snego naczelnika gminy siemianowic-
kiej oraz Matheusa Barona z Sadza-
wek. Cmentarz o powierzchni 62,15 
arów poświęcono w 1887 r., a w tym 
samym roku w maju odbył się pierwszy 
pochówek. Samodzielną parafię usta-
nowiono 1 sierpnia 1888 roku. Przez 
środek terenu cmentarza prowadzi 
szeroka aleja, na której skrzyżowaniu 
z drugą aleją, umieszczono na kamien-
nym cokole cynowy krzyż z nadnatural-
nej wielkości figurą Chrystusa (również 
wykonaną z cyny) ufundowany przez 
braci Richarda i Wilhelma Fitznerów.

Cmentarz usytuowany jest przy bocz-
nej drodze do parku Pszczelnik. Na 
cmentarzu zachowało się wiele ładnych 
nagrobków z czasów rozkwitu gminy. 
Obok rodziny Fitznerów pochowany 
jest tu dyrektor kopalni Meyer, naczelny 
lekarz dr Richard Radmann, kolejny 
dyrektor kopalni Erich Nagel, księgowy 

Gustaw Kramer. Jest też płyta nagrobna 
inż. Jana Pellara, jego żony i syna – nie-
stety przewrócona. W części cmenta-
rza, gdzie odbywają się współczesne 
pochówki zwraca uwagę kilkanaście 
grobów znanej rodziny Mayer m. in. 
Zuzanny Mayer, która zajmowała się 
wychowaniem dzieci – sierot. W ostat-
nich latach wybudowano kaplicę cmen-
tarną, której brak bardzo odczuwano.

CMENTARZ SIEMIANOWICKI

Do roku 1868 zmarłych z Siemianowic 
grzebano na cmentarzu michałkowic-
kim. Z chwilą wybudowania pierwszego 
kościoła w Siemianowicach, to jest 
w 1868 roku, został również założony 
cmentarz przy ulicy Wandy. Wkrótce oka-
zało się, że stary cmentarz był za mały 
pomimo, że był kilka razy poszerzany. 

Siemianowickie cmentarze – część VI 
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Na pierwszym spotkaniu odbyło się 
uroczyste pasowanie oraz wręczenie 
klubowych notesików, w których odnoto-
wywane są wszystkie aktywności. I tak, 
zaczęto od „plastycznej improwizacji” 
– tworzono „jesienne drzewa” z wyko-
rzystaniem oryginalnych materiałów, np. 
przypraw kuchennych. 

Kolejne popołudnie minęło na tworzeniu 
„jesiennego Hałabały” z suszonych liści, 
kuleczek styropianu, guzików – toż to kra-
snal, jak żywy! Jedna z prac uczestniczyła 
z sukcesem w konkursie plastycznym 
organizowanym przez Bibliotekę Miejską. 
Prace dzieci można podziwiać na klubo-
wej wystawie w Przedszkolu nr 10.

Rozpoczęto przygotowania do przedsta-
wienia z udziałem Hałabały, „Pani Jesień”, 
ptaków, muchomora, wiewiórki, fryzjera. 
Wykorzystano instrumenty i piosenki. 

Dzieci zaprosiły rodziców na prezen-
tację swoich dokonań. Spektakl zatytu-
łowany „Przez jesień z wierszem, bajką 
i piosenką” otrzymał wysokie oceny. 

Eksplozja talentów 

Dokończenie na str. 10

W siemianowickim Przedszkolu nr 10 przy ul. Jana Pawła II działa 
Klub Twórczego Przedszkolaka „Talencik”. Dzieci uczęszczające do 
grupy „Misiów” bardzo chętnie przychodzą na dodatkowe zajęcia pro-
wadzone przez panie Anię Woźniak i Małgosię Kasza. 
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9 grudnia: Maria i Waldemar Iwanowie, 
Dorota i Henryk Kaligowie, Pelagia i Jerzy 
Klobutowscy, Hildegarda i Mieczysław Kubia-
kowie, Maria i Eryk Plewniowie, Róża i Gerard 
Tomankowie, Rozalia i Ryszard Wasilewscy 
oraz Urszula i Rudolf Wieczorkowie.

Sto lat! 

Zapraszamy 
mieszkańców

PREZYDENT
SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Zbigniew P. Szandar
przyjmuje mieszkańców 

w Urzędzie Miasta
(ul. Jana Pawła II 10)
w każdy poniedziałek

 w godzinach od 12.00 do 14.00 
oraz od 15.00 do 17.00.

RADNI „WSPÓLNOTY” 
Alfreda Barnaś 

i Franciszek Rzepczyk 
dyżurują w pokoju nr 14

na I piętrze w Urzędzie Miasta, 
w każdą środę 

w godzinach 13.00–15.00.
Zygmunt Jurowiec i F. Rzepczyk 

dyżurują w siedzibie
„Wzajemnej Pomocy” 

przy ul. Pszczelniczej 10, 
w każdy pierwszy wtorek 

miesiąca w godzinach 
17.00–19.00.

A. Barnaś dyżuruje 
w Miejskim Ośrodku Kultury 

przy Al. Sportowców 3, 
w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca 
w godzinach 17.00–18.30.
A. Barnaś, Z. Jurowiec 

i F. Rzepczyk
dyżurują w siedzibie

 „Wspólnoty Siemianowickiej” 
przy ul. Barbary 7, w każdy 

ostatni poniedziałek miesiąca 
w godzinach 17.00–19.00.

W 1910 roku za 5400 marek został 
zakupiony teren na nowy cmentarz przy 
ulicy Michałkowickiej. Uroczystego aktu 
poświęcenia cmentarza dokonał ks. 
Franciszek Kunze. Na starym cmenta-
rzu znajdują się dwie kaplice grobowe, 
ufundowane – jedna przez Fitznera, 
a druga przez Carla Knapika. W kryp-
tach pod kaplicami pochowano człon-
ków obu rodzin. Na cmentarzu znajduje 
się też krzyż ufundowany przez Julię 
Jablonka, małżonkę Kaspra, naczel-
nika gminy Siemianowice w latach 
1864–1874. Na starym cmentarzu 
pochowano również żołnierzy poległych 
w pierwszej wojnie światowej. Do dziś 
znajduje się przy głównej alei pomnik 
poległych żołnierzy. W latach 80. XIX 
wieku wybudowano na starym cmenta-
rzu przechowalnię zwłok. W latach 70. 
XX wieku starą przechowalnię zwłok 
rozbudowano na dom przedpogrze-
bowy. Siedem lat później zbudowano 
kaplicę użytkową z częścią podziemną. 
Nad starą przechowalnią nadbudo-
wano przejście łączące ją w ten sposób 
z nowym domem przedpogrzebowym.

CMENTARZ ŻOŁNIERZY
NIEMIECKICH

 Realizując porozumienie premiera 
rządu RP Tadeusza Mazowieckiego 
z kanclerzem Niemiec Helmutem 
Kohlem, Wydział Inwestycji Miejskich 
w Siemianowicach Śląskich wydał 
pozwolenie na budowę Cmentarza Żoł-
nierzy Niemieckich w naszym mieście. 
Cała inwestycja finansowana była przez 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge w Kassel. W 1997 r. rozpoczęły się 
prace budowlane. Architektura i wszyst-
kie elementy cmentarza wykonywane 
były według obustronnych uzgodnień.

CMENTARZ NA PRZEŁAJCE

 Cmentarz na Przełajce został zało-
żony w roku 1949. Ofiarodawcami terenu 
byli: Kasper i Maria Korfanty oraz wdowa 
Karolina Wicik. Pierwszą osobą pocho-
waną na cmentarzu w Przełajce była 
Petronela Kaczmarczyk. Jej pogrzeb 
odbył się 5 października 1949 roku. Spo-
czywają tu również ofiarodawcy gruntu 
pod założenie cmentarza oraz długo-

letni proboszcz tej parafii, budowniczy 
kościoła ks. kanonik Wilhelm Kopiec. 
Grób księdza kanonika usytuowany jest 
tuż obok cmentarnego krzyża. W 1959 
roku Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej w Siemianowicach wystosowało 
do Kurii Biskupiej w Katowicach pismo 
z propozycją, żeby drogę prowadzącą do 
cmentarza mieszkańcy Przełajki wykonali 
w czynie społecznym, a przy okazji nad-
mieniło, że wyburzy się kapliczkę z 1849 
roku, powstałą w okresie, gdy zaraza 
cholery objęła Przełajkę. Oczywiście 
pomysł ten spotkał się z odmową para-
fii i protestem mieszkańców. Ostatecznie 
kapliczka pozostała, a w polu, gdzie cho-
wano zmarłych na zarazę, postawiono 
obelisk – krzyż upamiętniający tę trage-
dię. Na cmentarzu w Przełajce pocho-
wani są również: słynny dowódca oddzia-
łów powstańczych – Karol Gajdzik i jego 
podkomendni: Tomasz Herig, Franciszek 
Wilczok, Ignacy Gajdzik i inni.

Maria Sokołowa, Maria Fojcik
wg książki mgr Małgorzaty Derus 

„Cmentarze Siemianowic Śląskich” – za 
zgodą Autorki

Dokończenie ze str. 9

Złote gody

25 listopada: Maria i Jan Bratek, Rita 
i  Augustyn Duszek, Imelda i Antoni 
Dwojak, Krystyna i Antoni Ifczok, Zofia 
i  Marian Lisek, Antonina i Wacław 
Mikłasz, Maria i Janusz Ochoccy oraz 
Stefania i  Władysław Smolarz.

18 listopada świętowali: Elżbieta i Fran-
ciszek Borkowscy, Łucja i Ludwik Gołas, 
Dorota i Józef Górscy, Joanna i Paweł Krzy-
woń, Krystyna i Antoni Kyć, Irena i Joachim 
Luks, Maria i Alfred Szczygieł, Róża i Marian 
Toczek oraz Maria i Stefan Kantorowicz.

2 grudnia: Marianna i Daniel Srokowie, 
Kornelia i Gerard Gruszkowie, Stefania i 
Gerard Kazimierkowie, Krystyna i Roman 
Młodniccy, Krystyna i Franciszek Urbań-
czykowie oraz Irena i Jan Wąsikowie.



17 grudnia (sobota) g. 17.00 Kino-
teatr „Tęcza” „Szkolny Teatr Nieduży”– 
5-lecie Zespołu. Koncert Nieduże songi.

18 grudnia (niedziela) g. 18.00   Kino-
teatr „Tęcza” – Chór z Ukrainy „Skwo-
ruszki” „Muzyka cerkiewna”. 

 Cena biletu: 7 zł.

19 grudnia (poniedziałek) g. 18.00    
Wigilia w Klubie Pań. Małgorzata Wil-
czyska w programie:

Miłość to niebo na ziemi. 

28 grudnia (środa) g. 10.00 Kinote-
atr „Tęcza” „Ratunku jestem rybką”. 
Niem.-Dania. Dubbing.

Cena biletu: 2 zł.

29 grudnia (czwartek) g. 10.00 „Spi-
rited Away, W krainie Bogów”. Japo-
nia. Dubbing. 

Film dla dzieci i młodzieży. Cena 
biletu: 2 zł.

                           
31 grudnia (sobota) g. 20.00 

MOK+Kawiarnia BOHEMA Sylwester 
2005/2006.

Cena biletu 199 zł od pary.

REPERTUAR – Styczeń 2006 r.
                           
5 stycznia (czwartek) g. 18.00  Kino-

teatr „Tęcza”  Koncert Noworoczny 
pod patronatem Prezydenta Miasta

  „W Wiedeńskim stylu”. Występują: 
Juliusz Ursyn-Niemcewicz, Jolanta 
Kremer, Beata Mańkowska, Joanna 
Ciupa, Artur Dołęga, Cezary Biesia-
decki, fortepian – Antoni Duda, słowo 
– Halina Szymura 

                            
8 stycznia (niedziela) g.16.00 Kino-

teatr „Tęcza” Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy Jurka Owsiaka

 Przegląd siemianowickich zespo-
łów hip-hopowych + licytacja

g.16.00 MOK  Koncert w wykonaniu 
uczniów Społecznego Ogniska Muzycz-
nego połączony z licytacją.

11 stycznia (środa) g. 13.00 Wykład 
literatury współczesnej. Red. Maciej 
Szczawiński.

 Współczesna poezja religijna.

12 stycznia (czwartek) g. 17.00-
-19.00 Klub taneczny dla biznesme-
nów – prowadzi Marek Rosół, wybitny 
tancerz, solista  operetki.

 
13, 14, 15 stycznia (pt., sb., nd.) g. 

18.00 Kinoteatr „Tęcza” „Opowieści o 
zwyczajnym szaleństwie”. Czechy, 
Niem. Słow. 2005 r.

 Reż. Peter Zelenka. Obsada: Ivan 
Trojan, Zuzana Sulajova. 

 Cena biletu: 10 zł.

16 stycznia (poniedziałek) g. 18.00 
Kinoteatr „Tęcza” 130. rocznica Ochot-
niczej Straży Pożarnej.

Film „Płonąca pułapka”. USA 2004 r. 
Reż. Jay Russell. Obsada: John Travolta. 

Występują: Katarzyna Müller Wantuła, 
Bohdan Wantuła. Wstęp wolny!

20 stycznia (piątek) g. 18.00 Kino-
teatr „Tęcza” „DŁUG”. Polska 1999. 
Reż. Krzysztof Krauze. Obsada: Robert 
Gonera, Jacek Borcuch, Andrzej Chyra. 
Dramat sensacyjny.

Cena biletu: 2 zł.

AUTOBUS TEATRALNY 

21 stycznia (sobota) g. 19.15   
KRAKÓW, STARY TEATR

wyjazd g. 14.00  „STO LAT KABA-
RETU”. Krakowskie kabarety XX wieku.

Obsada: Krzysztof Globisz, Anna 
Radwan-Gancarczyk, Piotr Cyrwus, Jan 
Frycz.

Cena biletu + dojazd 55 zł.

22 stycznia (niedziela) g. 18.00 
Kinoteatr „Tęcza” KOMORNIK Polska 
2005  r. Reż. Feliks Falk. Obsada: 
Andrzej Chyra, Małgorzata Kożuchow-
ska, Jan Frycz. Film obyczajowy. 

Cena biletu: 5 zł.

22 stycznia (niedziela) g. 16 Kon-
cert półroczny Społecznego Ogniska 
Muzycznego.  

 Wstęp wolny.

23 stycznia (poniedziałek) g. 18.00 
Salon Muzyczny „Karnawał z Mozartem”.

 Cena biletu: 7 zł.

26 stycznia (czwartek) g. 17.00-
-19.00  Klub taneczny dla biznesme-
nów – prowadzi Marek Rosół, wybitny 
tancerz, solista opery.

 

27,28,29 stycznia (pt., sb., nd.) godz. 
18.00 Kinoteatr „Tęcza” „WRÓŻBY 
KUMAKA”. Polska, Niemcy, Wlk. Bryta-
nia 2005 r.

 Reż. Robert Gliński. Obsada: Kry-
styna Janda, Marek Kondrat, Mathias 
Habich.

Adaptacja powieści Güntera Grassa. 
Cena biletu: 10 zł.
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ZAPROSZENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Town Culture Club
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MECHANIKA POJAZDOWA 
Waldemar Nibisz

Naprawy główne i bieżące 
wszystkich podzespołów

WULKANIZACJA – WYMIANA OPON 
– WYMIANA TŁUMIKÓW

Tel.: (032) 228 55 01, 0601 370 456
ul. Dreyzy 17, Siemianowice Śląskie 

Michałkowice

Trzynasty turniej piłki nożnej 
5-osobowej z cyklu „Cztery pory 
roku” wygrała drużyna złożona 
z absolwentów I Liceum Ogólno-
kształcącego – „Berkner” Siemiano-
wice Śląskie. Drugie miejsce zajęli 
gospodarze – UKS „Falklandy”. 
Zwycięzcy otrzymali Puchar Pre-
zesa „Wspólnoty Siemianowickiej”. 
Gratulujemy!
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Siemianowice Śląskie, do niedawna 
miasto o ściśle wielkoprzemysłowym 
charakterze z dominacją górnictwa węgla 
kamiennego i hutnictwa żelaza i stali, 
dziś zmienia swoje oblicze. Z determi-
nacją i coraz wyraźniej przekształca się 
w miasto nowych dziedzin wytwórczych 
oraz swoistego „przemysłu” rekreacyj-
no–sportowego realizowanego na wielu 
wspaniałych obiektach. Miasto stawia 
także na indywidualną przedsiębiorczość. 
Małych i mikro firm działa już tutaj ponad 
5 tysięcy. Coraz częściej zakładają je 
osoby wykształcone. Nic zatem dziw-
nego, że w programie odrodzenia miasta 
realizowanym przez prezydenta Zbi-
gniewa Pawła Szandara, wiele miejsca 
zajmuje inwestowanie w oświatę, a także 
w naukowy rozwój siemianowiczan, w tym 
osób kontynuujących naukę na studiach 
doktoranckich. 

Dnia 14 lutego 2005 roku prezydent 
Siemianowic Śląskich podpisał z Woje-
wodą Śląskim umowę o dofinansowanie 
projektu pt. „Stypendia dla absolwen-
tów szkół wyższych kontynuujących 
naukę na studiach doktoranckich”. 

Projekt, finansowany w 75% ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i w pozostałej części z budżetu państwa, 
wpisuje się w drugi priorytet Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego: – Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach. Działanie 
2.6 ZPORR kładzie szczególny nacisk na 
rozwój i promowanie Regionalnych Stra-
tegii Innowacyjnych.

– Projekt, który przygotowaliśmy prze-
żywał swoje określone fazy – mówi Grze-
gorz Kisiel kierownik Referatu Rozwoju 
Miasta i Pozyskiwania Środków Pozabu-
dżetowych w siemianowickim magistracie. 
Zależało nam na tym, by objąć wsparciem 
jak największą liczbę doktorantów z Sie-
mianowic Śląskich. Potencjał naukowy 
jest cennym kapitałem dla miasta i regionu 
– z pewnością przyniesie wymierne korzy-
ści już niebawem. Początkowo projekt 
przewidziany był dla 10 siemianowickich 
doktorantów ale udział w przedsięwzięciu 
mogły wziąć jedynie osoby studiujące na 
kierunkach wymienionych w Regionalnej 
Strategii Innowacji (RSI) Województwa 
Śląskiego na lata 2003 – 2013”. W okre-

sie, w jakim prowadziliśmy nabór, zgłosiło 
się do nas osiem takich osób. 

RSI do kierunków subsydiowanych 
studiów zalicza m.in. biotechnologie, 
technologie informatyczne, technologie 
ochrony środowiska, technologie teleko-
munikacyjne, produkcję i przetwarzanie 
materiałów. Zgodnie z procedurą wniosek 
o dofinansowanie projektu został ponow-
nie złożony pod obrady Komisji Oceny 
Projektów i uzyskał akceptację. Projekt 
pozwala na stypendialne wsparcie ośmiu 
doktorantów maksymalnie przez 3 lata, 
a uzyskana kwota dofinansowania to 
165 500 zł. Pierwsze stypendia zostały 
już wypłacone, niebawem przekazana 
zostanie kolejna transza środków. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż 
Siemianowice Śląskie w roku 2005 
zakończyły także realizację przedsię-
wzięcia „Program stypendialny dla stu-
dentów z Siemianowic Śląskich” finan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa. Dzięki temu projektowi sty-
pendia otrzymało 106 siemianowickich 
studentów.

Stypendia subsydiowane przez EFS i państwo
Siemianowiczanie na studiach doktoranckich


