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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
1 czerwca 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 23.04.2020 r.

1. Barbara z Michałkowic
2. Jerzy z Michałkowic
3. Józef z Bytkowa
Zdjęcie przedstawiało ulicę Harcerską. 

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
TELEFON WSPARCIA – 
O CZYM ROZMAWIAJĄ SENIORZY
Od połowy marca został uruchomiony przez Śląską Radę ds. 
Seniorów telefon wsparcia. Minęło już trochę czasu od początku 
epidemii i można rozpocząć pierwsze podsumowania akcji. Co 
najbardziej doskwiera seniorom w czasie epidemii i przymusowego 
tzw. „zostań w domu”?

Jeszcze w lutym wszystkie organizacje senioralne planowały 
swoje spotkania, zbierały pomysły, a potem nagle wszystko za-
częło się zmieniać. Od 11 marca zaczęły pojawiać się informacje 
o zawieszaniu spotkań stowarzyszeń i klubów. Później już poszło 
lawinowo, zamknięcie bibliotek, domów kultury, zawieszenie zajęć 
i spotkań prywatnych. Nawoływanie do pozostania w domu - hasło 
od początku jakby skierowane było głownie do seniorów jako do tej 
grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zarażenia dziw-
nym wirusem. Podczas gdy dla młodszych pozostanie w domu było 
głównie wyzwaniem związanym ze zorganizowaniem sobie czasu 
wolnego i poradzeniem z ograniczeniem aktywności na świeżym 
powietrzu, wiele osób starszych musiało samotnie zmierzyć się 
ze swoimi problemami.  Już w połowie marca Ewa Kulisz - prze-
wodnicząca Ślaskiej Rady ds. Seniorów, działająca również na co 
dzień w Fundacji Park Śląski - głównie w obszarze wolontariatu 
senioralnego, postanowiła znaleźć sposób, żeby wesprzeć seniorów, 
wymyślić jakieś działanie, które tu i teraz może pomóc osobom 
starszym, przymusowo zamkniętym w swoich mieszkaniach. 
Z rozmyślań i rozmów powstał pomysł uruchomienia telefonu 
wsparcia dla osób starszych. Jak powiedziała pani Ewa, wystarczyło 
20 minut, kilka telefonów i zespół był gotowy do uruchomienia 
projektu. Z założenia miał on służyć głównie wsparciu rozmową, 
wysłuchaniem, ale w związku z tym, że mogłoby się okazać, że 
z taka rozmowa powinna doprowadzić do jakieś konkretnej pomocy, 
od początku wprowadzony został pewien system. 

Telefony Wsparcia dla Seniorów - są czynne w czterech subre-
gionach województwa śląskiego, 7 dni w tygodniu, od 8 do 15 godzin 
dziennie. W subregionach po to, aby odbierające telefony osoby 
były dobrze zorientowane w swojej okolicy, potrafiły się odnaleźć.
Jeśli trzeba szukać rozwiązań to łatwiej robić to na „swoim” terenie. 
Telefony Wsparcia dla Seniorów odbierają cztery panie:  Janina, 
Krystyna, Wiesława i Ewa, na co dzień wolontariuszki, społecz-
niczki, koordynatorki lub po prostu działaczki, które pracują jako 
„teleoperatorki” wsparcia społecznego. 
Spróbujemy teraz przybliżyć tematy, z jakimi seniorzy trafiają 
na infolinię  

Senior z Jastrzębia  - zadzwonił właściwie nie z potrzebą rozmo-
wy, a potrzebą pomocy sąsiadowi – starszemu panu, który wrócił 
ze szpitala i jest sam. Sąsiedzi zorganizowali pomoc w formie 
robienia zakupów, ale okazało się, że jest coś, z czym sobie sami 
nie poradzą.  Dzięki energii pani Krystyny oraz służb miejskich 
udało się go rozwiązać. 

Seniorka z Częstochowy – starsza pani szukała pomocy w wy-
prowadzaniu swojego psa, najchętniej na stałe nie tylko w czasie 
epidemii. Pani Ewa nie zostawiła jej z tym problem i ostatecznie 
po długich poszukiwaniach udało się znaleźć kogoś do pomocy 
przynajmniej na najbliższy czas. 

Pan z Siemianowic, właściwie nawet nie senior, trafił na telefo-
niczne wsparcie, bo już nie bardzo wiedział, gdzie ma zadzwonić 
a zaczęło się od tego, że wyłączono mu prąd... Też został wysłu-
chany i udało się mu pomóc.

Pani z Chorzowa na Telefon Wsparcia dla Seniorów - dzwoni co 
kilka dni. Od dwóch tygodni jest zamknięta w domu, wysprzątała 

już wszystkie szafki, umyła okna, obejrzała filmy na wideo, prze-
czytała zaległości. Przed epidemią codziennie z kijami pokonywała 
kilometry tras parkowych, swoje koleżanki z niepełnosprawnościami 
zabierała na koncerty, do kawiarni. Cóż więc ma począć sama 
w domu? Dlatego dzwoni do koleżanek (nazywa to rozmową przy 
kawie)  i do nas i opowiada, albo pyta, np. czy może wyjść na spacer 
przed blok. Rozmówczyni sprawdza na stronie rządowej aktualne 
wytyczne i poleca koncert w Teatrze Rozrywki, oczywiście w sieci 
(pani Jadwiga dobrze sobie radzi z internetem). Za kilka dni panie 
umawiają się na omówienie samego koncertu. 

Dzwonią też seniorzy po prostu samotni, a ten obecnie trwający 
czas jest dla nich szczególnie trudny. Dobrze, że dzwonią, tak jak 
Pani Wiesława, której synowie mieszkają tysiące kilometrów od niej. 
Myśli kobiety krążą wokół kłopotów ze zdobyciem maseczek, ale 
i troską o najbliższych. 

Każdy telefon jest odbierany, a jeśli panie nie mogą pomóc ze 
względów na brak kompetencji, polecają kontakt z konkretnymi 
instytucjami, podając bezpośrednie aktualne numery telefonów. 

Co będzie dalej z telefonem wsparcia, kiedy już epidemia minie, 
kiedy już seniorzy będą mogli swobodnie wychodzić z domu? Jak 
mówi pani Ewa – wydaje się nam, że jest potrzebny – i to bardzo, 
zaspakaja potrzebę rozmowy, więc akcja, która miała być czaso-
wa – będzie trwać! 

Przypominamy Telefony Wsparcia dla Seniorów - są czynne 
w czterech subregionach województwa śląskiego, 7 dni w tygodniu, 
od 8 do 15 godzin dziennie. Każda samotna osoba znajdzie swoją 
rozmówczynię: Janinę, Krystynę, Wiesławę lub Ewę. Wystarczy 
wybrać numer telefonu:

 Subregion Centralny (cała aglomeracja śląska): Janina Piwo-
warczyk (g. 9-17), tel. 511 287 927, Ewa Kulisz (g. 7-9, 17-22), 
tel. 666 031 514

 Subregion Północny (Częstochowa, Kłobuck, Myszków i okoliczne 
miejscowości): Ewa Kulisz (g. 9-17), tel. 666 031 514

 Subregion Południowy (Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec i okoliczne 
miejscowości): Wiesława Mizia (g. 9-17), tel. 796 459 762

 Subregion Zachodni (Jastrzębie, Racibórz, Rybnik, Wodzisław, 
Żory i okoliczne miejscowości): Krystyna Jurewicz (g. 15-22), 
tel. 501 531 782

E.NIESZPOREK
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Kolejny miesiąc wyjątkowo trudnej pracy na 
rzecz miasta, mieszkańców i przedsiębiorców 
za nami. Trudny, bo choć plany budżetowe na 
rok 2020 zostały zaakceptowane przez Radę 
Miasta jeszcze w ubiegłym roku, to jednak nowa 
– covidowa – rzeczywistość gospodarcza, 
wymusza na nas ciągłą analizę i dokonywanie 
niezbędnych korekt w bieżących i przyszłych 
wydatkach. Tam gdzie to możliwe staramy 
się nadal inwestować w rewitalizację miasta, 
by utrzymać tak potrzebny w gospodarce 
przepływ pieniądza. Z kolei w kwestii niesienia 
pomocy lokalnemu biznesowi, pozyskujemy 
rządowe środki zewnętrzne dla przedsiębior-
ców i odraczamy bezodsetkowo należności 
względem gminy.

Mamy jednak głęboką świadomość tego, 
że miejska pomoc musi działać w sposób 
zrównoważony i odpowiadać nie tylko na 
potrzeby przedsiębiorców, ale także osób, 
które wymagają pomocy społecznej i socjal-
nej. Najważniejsze w tym trudnym czasie jest 
jednak to, że od kilkunastu tygodni potrafimy 
się jednoczyć w działaniach, łącząc lokalne 
siły we wspólnych akcjach społeczno-gospo-
darczych, dbaniu o bezpieczeństwo publiczne 
przez ścisłą współpracę z Miejskim Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, wspieraniu ro-
dzimych przedsiębiorców poprzez lokalne 
zakupy i zamawianie u nich usług. Wspoma-
gamy się również w edukacji szkolnej oraz 
opanowywaniu i nauce korzystania z nowych 
sposobów telekomunikacyjnych.

W ramach działań Urzędu Miasta staramy 
się natomiast realizować wszystkie te zada-
nia, które nadal są ważne dla rozwoju miasta 
i poprzez sam fakt zlecenia nowych inwestycji 
ze środków publicznych, przyczyniają się do 
utrzymywania miejsc pracy. Pierwszym tego 
przykładem jest trwająca właśnie budowa 
dwóch rond domykających z obu stron łącznik 
drogowy ulic Michałkowickiej i Oświęcimskiej. 
Przy okazji pragnę uspokoić wszystkich kierow-
ców, że towarzyszące tej inwestycji utrudnienia 
w ruchu, potrwają jeszcze tylko parę tygodni 
i – jeśli wszystko pójdzie z planem, pod koniec 
czerwca będziemy cieszyć się z ukończenia 
tej inwestycji.

Kolejnym przykładem działań wspierających 
nie tylko ruch w gospodarce, ale służących 
poprawie jakości życia w Siemianowicach 
Śląskich, są prowadzone obecnie remonty 
komunalne i zakończone co dopiero remonty 
pustostanów na Nowym Świecie przy ulicy Koł-

łątaja, gdzie dodatkowo część kamienic została 
objęta termomodernizacją. Do takich działań 
należy również zakończony właśnie remont 
pierwszych dwóch sal operacyjnych naszego 
Szpitala Miejskiego, możliwy dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta i Rady Miasta. Dzięki temu nasi 
mieszkańcy będą operowani w warunkach 
i standardzie, który możemy śmiało nazwać 
nowoczesnym, komfortowym i bezpiecznym.

Ostatnim przykładem polityki nastawionej na 
utrzymanie ruchu w gospodarce przy jedno-
czesnej poprawie jakości życia mieszkańców, 
niech będzie trwająca obecnie kolejna edy-
cja budżetu obywatelskiego. Już wkrótce, bo 
od 25 maja bieżącego roku, będziemy mogli 
zagłosować na projekty inwestycji zapropo-
nowanych przez mieszkańców. Część gmin 
w Polsce zrezygnowała z uruchomienia te-
gorocznej edycji budżetów obywatelskich. 
Nasz urząd dołączył do grona tych, które na 
przekór trudnościom wynikającym z trwającej 
epidemii koronawirusa starają się trzymać 
razem z mieszkańcami i przedsiębiorcami, 
co wynika z przekonania, że nadal – nawet 
w tak trudnej sytuacji – trzeba przeznaczać 
środki na inwestycje, które zrealizują prywatne 
firmy i nadal trzeba zapraszać mieszkańców 

NA PRZEKÓR WIRUSOWI  
TRZYMAMY SIĘ RAZEM

do partycypacji w decyzjach o zadaniach in-
westycyjnych. Żaden wirus nie powinien nas 
powstrzymywać przed takimi działaniami.

Pozdrawiam
RAFAŁ PIECH

MIASTO BĘDZIE ZDEZYNFEKOWANE – 
KOLEJNA AKCJA FUNDACJI GROT 
Trwająca od kilkunastu tygodni walka z wirusem Covid-19 
w naturalny sposób zintegrowała instytucje publiczne z or-
ganizacjami pozarządowymi, bez których urzędnicy, służby 
społeczne, medyczne i mundurowe, w wielu sytuacjach byłyby 
sparaliżowane ogromem obowiązków i zbyt małą ilością rąk 
do pracy. 

Nowym przykładem takiego odciążenia służb publicz-
nych jest akcja dezynfekcji miasta, podjęta oddolnie przez 
siemianowickich proobronnych. W praktyce już za kilka dni, 
przeszkolone zespoły założą kombinezony, okulary ochronne, 
a wyposażeni w opryskiwacze będą dezynfekować elementy 
małej infrastruktury miejskiej, jak ławki, poręcze, kosze na 
śmieci, włączniki przy przejściach dla pieszych. Ekipy wyruszą 
w miasto oznakowanymi pojazdami w kolejne weekendy, po-
cząwszy od 23 maja br. Środki niezbędne do dezynfekcji miasta 
Fundacja GROT nabyła ze środków własnych, a także dzięki 
wypracowanej relacji ze sponsorami. Wśród niezbędnego do 
realizacji akcji wyposażenia znajdują się wspomniane kombi-
nezony, okulary ochronne, rękawiczki, ręczne opryskiwacze 
ciśnieniowe, roztwór do dezynfekcji. 

„Jako fundacja działająca w obszarze bezpieczeństwa po-
dejmujemy działania, które mają realny wpływ właśnie na 
bezpieczeństwo obywateli. Jesteśmy mocno zżyci ze spo-
łecznością lokalną, dlatego akcja dezynfekcji odbywa się tutaj, 
w Siemianowicach Śląskich. To nasza mała ojczyzna, o którą 
musimy dbać”- komentuje Andrzej Ostrowski z Fundacji GROT. 

Na rzecz mieszkańców Fundacja zrealizowała także takie 
inicjatywy, jak internetowa zbiórka 25 921 zł na zakup środków 
ochronnych dla szpitala miejskiego, udostępnienie namiotu 
pod polową izbę przyjęć, organizacja konkursu plastycznego 
„Rosomaki w Wojsku Polskim”, akcja szycia maseczek. Pro-
obronni odpowiadając na apel Ministra Obrony Narodowej 
oddają honorowo krew, uzupełniając zasoby w regionalnych 
centrach krwiodawstwa. 

PIOTR KOCHANEK

Wciąż potrzebne są środki na działania bieżące. Darowizny można wpłacać 
na numer konta podany na stronie internetowej. Więcej informacji na temat 
działalności Fundacji: www.fundacjagrot.pl 
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Pod koniec maja zakończył się remont 16 lokali 
mieszkalnych z zasobu gminy Siemianowice Śląskie. 
Prace budowlane przeprowadzono w poszczegól-
nych mieszkaniach, zlokalizowanych w budynkach 
przy ul. Kołłątaja 11, 12, 9; 3, 5, 7 i polegały one na 
wydzieleniu łazienki, wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej, wykonaniu centralnego ogrzewania, 
wymianie instalacji wod.-kan. i elektrycznej, a także 
na remoncie podłóg, ścian i sufitów. Dzięki moderni-
zacji, zdewastowane oraz zaniedbane lokale dostaną 

drugie życie i zostaną przydzielone osobom, ocze-
kującym na mieszkania socjalne. Przedsięwzięcie 
realizowane było w ramach projektu pn. ”Rozwój 
mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta 
Siemianowice Śląskie SORSAL II”, przy wsparciu 
środków unijnych, pozyskanych w wysokości 683 
701,42 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt 
całkowity inwestycji to ponad 900 tys. zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Ruszyły prace związane z termomodernizacją 
kolejnych budynków wielorodzinnych, należących 
do miasta Siemianowice Śląskie, położonych przy 
ulicach Kołłątaja 1, 2, 3, 4, 9, 10 oraz Żwirki i Wigury 3. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej w budyn-
kach będących własnością miasta Siemianowice 
Śląskie – etap 2” i zakłada m. in. wymianę stolarki 
drzwiowej wejściowej do budynku, częściową wy-

TERMOMODERNIZACJA SIEDMIU BUDYNKÓW 
NA NOWYM ŚWIECIE

Rozpoczynamy realizację dwóch zadań drogowych 
wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2020. Umowy na ich przeprowa-
dzenie podpisano na początku maja.

Pierwsza inwestycja dotyczy „Budowy ciągu pieszo-
-rowerowego przy ulicy Towarowej w Siemianowicach 
Śląskich” wraz z oświetleniem, której pomysłodawcą 
jest Marek Jarominek. Zakres robót budowlanych 

mianę stolarki okiennej, docieplenie ścian, wyko-
nanie izolacji pionowych ścian fundamentowych, 
remont pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek 
blacharskich oraz rynien i rur spustowych. Prze-
prowadzone prace termomodernizacyjne poprawią 
energooszczędność budynków, jak również zmniej-
szą koszty ich ogrzewania, natomiast odnowiona 
i podświetlona elewacja sprawi, że domy zyskają 
schludny wygląd. Zakończenie prac planowane jest 

we wrześniu bieżącego roku. Inwestycja opiewa na 
kwotę 1 953 281,27 zł i współfinansowana jest ze 
środków europejskich w ramach RPO WSL 2014-
2020 kwotą 1 675 247,60 zł, a także przy pomocy 
dotacji celowej w wysokości 98 543 zł, pozyskanej 
z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowekiej Metropolii 
w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz So-
lidarnościowy”.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

REMONT PUSTOSTANÓW  
PRZY UL. KOŁŁĄTAJA

obejmuje budowę ścieżki z kostki betonowej o długości 
ok. 310 m, która będzie przebiegała na wysokości 
ogródków działkowych, pomiędzy wjazdem do stacji 
paliw a wjazdem na teren betoniarni. Wzdłuż niej  
(w miejscu istniejącego oświetlenia) zostaną zamon-
towane nowe słupy i lampy oświetlenia ulicznego.

Autorem drugiego zwycięskiego zadania inwe-
stycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Ja-
worowej w Siemianowicach Śląskich” jest Grzegorz 
Mól. Obejmie ono rozbiórkę istniejących nawierzchni 
i krawężnika, wykonanie podbudowy konstrukcyjnej 
z tłucznia, z poszerzeniem i wydłużeniem jezdni. Na-
stępnie wykonanie jezdni, następnie z kostki betonowej 
o długości ok. 260 m. z placem manewrowym o szer. 
12 m ograniczonej krawężnikiem drogowym z obe-
tonowaniem. Oprócz tego zostanie wymieniona na-

wierzchnia istniejącego chodnika. Ponadto powstanie 
plac o powierzchni ok. 100 m2 o nawierzchni z kostki 
betonowej, ograniczony krawężnikiem i chodnik. 
Modernizacja ulicy Jaworowej ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa uczestników ruchu na jezdni oraz 
ułatwienie manewrowania. 
Powyższe inwestycje realizowane są w trybie „za-
projektuj i wybuduj”, dlatego zanim rozpoczną się 
prace budowlane, na mocy podpisanej umowy, 
ich wykonawcy są zobowiązani do opracowania 
dokumentacji projektowej, będącej podstawą do 
przeprowadzenia robót.
W sumie wartość obydwóch zadań wyniesie  
638 529,2 zł, a ich zakończenie przewidziano na 
wrzesień bieżącego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

RUSZAJĄ KOLEJNE ZADANIA DROGOWE 
Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Kolejnym elementem rewitalizacji Nowego Światu 
będzie budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyj-
nego, stanowiącego ogólnodostępną, bezpieczną 
strefę aktywności i rekreacji sportowej przeznaczo-
ną dla dzieci starszych, młodzieży oraz dorosłych. 
Zwróćmy uwagę, że w ubiegłym roku, powstał 
w tamtym rejonie plac zabaw, przystosowany do 
zabawy dzieci najmłodszych w wieku 3-7 lat. Tym 
razem w ciągu kilku najbliższych miesięcy u zbiegu 
ulic Michałkowickiej i Hugo Kołłątaja (na terenie 
aktualnego boiska), wybudowane zostanie boisko 

NA NOWYM ŚWIECIE  
MŁODZIEŻ ZAGRA 
NA NOWYM BOISKU

wielofunkcyjne, o nawierzchni poliuretanowej do 
gry w piłkę ręczną, minipiłkę nożną i koszykówkę. 
Ponadto obiekt zostanie ogrodzony piłkochwytami 
z furtką. Wykonane zostaną również elementy 
małej architektury, w tym m. in. ławki, kosze na 
śmieci i stojaki rowerowe. Budowę boiska poprzedzi 
wykonanie projektu, na podstawie którego inwe-
stycja zostanie zrealizowana. Zakończenie prac 
budowlanych zaplanowano na koniec września 2020 
roku, a koszt całości działań wyniesie 322 481,40 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Jednym z elementów opracowanej Strategii Rozwoju Sie-
mianowic Śląskich do 2030 był projekt pod nazwą „Nowy 
Świat - odnowa”, który zakładał rewitalizację terenu zanie-
dbanego, wzrost liczby mieszkań i zmniejszenie zagrożenia 
wykluczeniem społecznym. W efekcie tych działań, obszar 
ten nabiera zupełnie innego kształtu.

Budynek Przedszkola nr 15, położony przy ul. Grun-
waldzkiej 10, jeszcze w tym roku zyska dodatkową 
przestrzeń. Aktualnie trwa budowa nowego skrzy-
dła przedszkola, dzięki któremu gmach placówki 
wzbogaci się o 50 miejsc przedszkolnych dla dzieci 
w wieku 3-4 lat. Powstaną w nim dwie sale bawialne 
z łazienkami i ciągiem komunikacyjnym. Jednocze-
śnie w budynku istniejącym, realizowane są prace 
remontowe. Dotychczas w obiekcie wykonano m.in. 
nowe posadzki oraz wymieniono stolarkę okienną, 
a obecnie prowadzone są roboty murarskie i docie-
pleniowe. Zostaną także przebudowane szatnie oraz 
ciąg komunikacyjny, prowadzący do nowo powstałej 
części budynku. Zakończenie robót przewidziano na 
koniec sierpnia 2020 roku.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu 
pn. „Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesno- 
szkolnych form edukacji w mieście Siemianowice 
Śl.”, na realizację, którego gmina otrzymała, blisko 
940 tys. zł dofinansowania ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Po-
nadto w marcu 2020 roku zadanie to otrzymało 
dotację celową w wysokości 178 tys. zł z budżetu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach 
Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. 
Koszt całości przedsięwzięcia przewidziano na 
ponad 2 mln zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Przy Przedszkolu nr 19 (ul. Grabowa 2), w którym funk-
cjonują oddziały specjalne i integracyjne, powstanie 
nowy podjazd dla wózków inwalidzkich, mający za-
pewnić dogodny dostęp osób niepełnosprawnych oraz 
matek z dziećmi w wózkach, do budynku przedszkola. 
Przeprowadzenie prac remontowych jest konieczne ze 
względu na nie najlepszy stan techniczny obecnych 
schodów oraz pochylni. 

Zadanie realizowane jest w systemie „zapro-
jektuj i wybuduj” i polega na opracowaniu doku-
mentacji projektowej, demontażu istniejącego 
podjazdu i wykonaniu nowego, a także remoncie 
głównego wejścia do budynku wraz z moder-

nizacją stopni wejściowych. Prace budowlane 
potrwają do końca czerwca 2020 roku, a koszt 
całości zamówienia wyniesie 51 660 zł  z czego 
27 450 zł stanowi dofinansowanie z UE.

Adaptacja podjazdu dla wózków inwalidzkich 
prowadzona jest w ramach edukacyjnego projektu 
pn. „Siemianowicki Bajtel 2”, dofinansowanego z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, którego głównym ce-
lem jest zwiększenie na terenie Siemianowic Śląskich 
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 19.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

PRZEDSZKOLE NR 19
 Z NOWYM PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROZBUDOWA NOWEGO  
SKRZYDŁA PRZEDSZKOLA NR 15
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
W Siemianowicach Śląskich regularnie rozbudowywana 
jest infrastruktura rowerowa, która ma zapewnić jak 
najbardziej komfortowe warunki dla rowerzystów. W 
ostatnim numerze Głosu Miasta informowaliśmy 
o rozpoczęciu budowy trasy rowerowej, wiodącej od 
Parku Miejskiego, ulicami: PCK, Obwodową, Cmen-
tarną, Szybu Pszczelnik, aż do parku Pszczelnik i ulicy 
Stara Szosa. Obecnie przystąpiono do budowy kolejnej 
ścieżki, która będzie przebiegała od ulicy Bańgowskiej, 
przez os. Bańgów (ul. Skłodowskiej), ulicą Zachodnią 
do skrzyżowania z ulicą Krupanka. Finał prac związa-
nych z budową tych ścieżek zaplanowano na trzeci 
i czwarty kwartał bieżącego roku.

Pod koniec zeszłego roku gmina Siemianowice Ślą-
skie pozyskała ponad 20 mln zł (17 mln z RPO WSL 
2014-2020, a resztę w ramach POIiŚ 2014-2020) 
na realizację inwestycji ograniczających niską emisję. 
Ponad 15 mln zł z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego, przeznaczono na 
termomodernizację budynków użyteczności pu-
blicznej, w tym czterech siemianowickich szkół: ZSTiO 
„Meritum”, Zespołu Szkół Sportowych (cz.2), ZSOiZ 
przy ul. Budryka oraz Szkoły Podstawowej nr 20 przy 
ul. Lipowej.

W pierwszej kolejności zabiegom termomoder-
nizacyjnym zostanie poddany Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2. 

Nowe trasy rowerowe budowane są w ramach dru-
giego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie 
mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wyko-
rzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie”, 
obejmującego m. in. budowę czterech ciągów ścieżek 
rowerowych komunikujących ze sobą główne dziel-
nice miasta o łącznej długości ok. 10 km. Inwestycja 
realizowana jest przy wsparciu środków unijnych, 
pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Zgodnie z umową na realizację inwestycji, którą 
podpisano 22 kwietnia 2020 roku, remont budynku 
szkoły ma potrwać do końca maja 2021 roku. W za-
kresie prac budowlanych przewidziano m.in. remont 
strefy wejścia, wymianę drzwi zewnętrznych oraz 
wymianę części okien, ocieplenie dachu z pokry-
ciem, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
ścian podziemia z ociepleniem, docieplenie ścian 
nadziemia wraz z robotami wykończeniowymi, mo-
dernizację instalacji grzewczej c.o. i c.w.u, wykonanie 
wentylacji mechanicznej i drenażu opaskowego, 
wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu 
LED i dostosowanie klatki schodowej do prze-
pisów ppoż. Koszt termomodernizacji wyniesie  

2 923 842, 72 zł. W najbliższej przyszłości planowane 
jest również podpisanie umowy na kompleksową 
termomodernizację kolejnej szkoły, tym razem 
będzie to Szkoła Podstawowa 20 przy ul. Lipowej 
3 w Siemianowicach Śląskich, której remont obejmie 
podobny zakres prac budowlanych.

Obydwie termomodernizacje szkół przepro-
wadzone zostaną w ramach projektu pn. „Nisko-
energetyczne budynki użyteczności publicznej 
(ZSOiZ przy ul. Budryka i SP20 przy ul. Lipowej 
w Siemianowicach Śląskich)”, dla którego łącz-
na wartość dofinansowania unijnego wynosi  
5 413 822,02 zł co stanowi 85% kosztów kwali-
fikowalnych projektu.       

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

UTRUDNIENIA W RUCHU  
NA ULICACH MICHAŁKOWICKIEJ I OŚWIĘCIMSKIEJ
Na początku maja rozpoczęły się roboty drogowe 
związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy 
Michałkowickiej z ulicą Przedsiębiorców. W związku 
z tym została wprowadzona tymczasowa sygnaliza-
cja świetlna oraz ruch wahadłowy. Podobne utrud-
nienia czekają nas na ulicy Oświęcimskiej, gdzie 
również powstanie rondo. Czas trwania robót w tych 
miejscach przewidziany jest do końca czerwca.

Powyższe działania wpisują się w zakres prac 
związanych z budową nowego połączenia dro-
gowego, które będzie przebiegało między ulicą 
Michałkowicką, a ulicą Oświęcimską, gdzie  aktualnie 
trwają prace polegające na asfaltowaniu nowej 
nawierzchni jezdni oraz chodnika, a także budowie 
zatoki autobusowej i montażu oświetlenia.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Podpisano umowę na budowę automatycznej to-
alety publicznej w michałkowickim Parku Górnik,  
w pobliżu placu zabaw. Nowa toaleta powstanie 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, z ini-
cjatywy Joanny Szafarczyk oraz Izabeli Rajzer-Wy-
sockiej. Inwestycja obejmuje sporządzenie projektu 
budowlanego, przygotowanie terenu pod budowę 
toalety wyposażonej w automatykę, zapewniają-
cą jej skuteczne, bezobsługowe funkcjonowanie, 
a także wykonanie przyłączy wodociągowych, elek-
troenergetycznych i kanalizacji sanitarnej.

Toaleta poprawi komfort odwiedzających park 
i zostanie odpowiednio przystosowana do potrzeb 
zarówno osób z niepełnosprawnościami – uchwyty 
i poręcze, jak i rodziców z dziećmi – przewijak 
ścienny dla niemowląt. Obiekt zostanie oddany do 

użytku pod koniec października 2020 roku i będzie 
kosztował 147 600 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

CZAS NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ

AUTOMATYCZNA TOALETA 
W PARKU GÓRNIK

KOLEJNE KILOMETRY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
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Nowoczesne miasto, a do grona takich aspirują 
Siemianowice Śląskie, opiera swój rozwój o dobrze 
zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i wynikające 
z tego cele oraz zadania inwestycyjne. Jednym 
z powszechnie stosowanych narzędzi wspierają-
cych wypełnianie powyższej misji samorządu są 
strategie, czyli dokumenty nadrzędne, pomagające 
– podobnie jak kompas – obierać właściwy kierunek, 
a często też kolejność zadań, jakich podejmują się 
urzędnicy. Nie tak dawno Urząd Miasta, stworzył 
wraz z mieszkańcami dokument pn „Strategia 
Rozwoju Siemianowic Śląskich 2030”. Powstał on 
w oparciu o liczne konsultacje i warsztaty z przed-
stawicielami niemal wszystkich grup społecznych 
zamieszkujących nasze miasto: młodzieży, doro-

POWSTANIE STRATEGIA E-MOBILNOŚCI

słych, przedsiębiorców, urzędników i seniorów. 
Obecnie siemianowicki magistrat rozpoczyna pracę 
nad nowym dokumentem, uzupełniającym niejako, 

powyższą strategię o wytyczne dotyczące roz-
woju e-mobilności w mieście. Grant finansowy 
w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych, jaki 
pozyskaliśmy na ten cel, pochodzi ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priory-
tetowego nr 3.4„Ochrona atmosfery 3.4. GEPARD 
II – transport niskoemisyjny”. Dofinansowany pro-
jekt urzędu nosi nazwę „Przygotowanie Strategii 
Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemia-
nowice Śląskie na lata 2020-2035”. W ramach 
przedsięwzięcia powstanie dokument określający 
przyszłe lokalne działania miasta w odniesieniu 
do krajowych dokumentów, takich jak:
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

17 czerwca br. odbędą się przetargi na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej 
i zabudowanej.

Pierwsza nieruchomość wyznaczona do prze-
targu położona jest przy ulicy Śniadeckiego 
i obejmuje działkę geodezyjną o numerze: 53-
2780/163 o pow. 728 m². Zgodnie z ustaleniami 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego, nieruchomość ma kształt zbliżony do 

kwadratu i porośnięta jest zielenią nieurządzoną,  
położona jest w terenie oznaczonym symbolem 
UC – obszar śródmiejski wielofunkcyjny z nastę-
pującym przeznaczeniem podstawowym: usługi 
publiczne, handel, gastronomia i rzemiosło oraz 
inne usługi komercyjne.  Cena wywoławcza wy-
nosi 130 000 zł netto. Warunkiem uczestnictwa 
w przetargu jest wpłata ustalonego wadium, 
wniesiona w terminie do dnia 12 czerwca br. 

Ogłoszono kolejne przetargi na działki budow-
lane, zlokalizowane w atrakcyjnym miejscu na 
Bytkowie, przy ul. Turkusowej. Działki o numerach: 
21- 4886/107, 21-4887/107, 21-4889/107, mają 
powierzchnię od 612 do 648 m2 i ceny wywoław-
cze szacują się pomiędzy 148 000 – 156 000 zł. 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego nieruchomości oznaczone są 
symbolem MN – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.

Przetargi odbędą się 9 czerwca 2020 r. na Dużej 
Sali Posiedzeń w gmachu Urzędu Miasta Siemia-
nowice Śl., przy ul. Jana Pawła II 10. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wpłata ustalonego 
wadium do 4 czerwca. 

Więcej informacji o nieruchomościach i ogłoszenie 
przetargowe znaleźć można na miejskiej stronie 
www.siemianowice.pl. W razie pytań, prosimy o kon-
takt z Mariuszem Sobeczko, tel. +48 760 54 06.

MARTA SZALENIEC-MICHALIK.

DZIAŁKI BUDOWLANE  
PRZY UL. TURKUSOWEJ NA SPRZEDAŻ

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Druga nieruchomość położona jest przy ulicy 
Sienkiewicza 4 i składa się z działki geodezyjnej: 
53-3999/156 o pow. 615 m². Nieruchomość ma 
kształt zbliżony do prostokąta, posiada dostęp do 
następujących sieci: wodnej, elektrycznej, kana-
lizacyjnej i gazowej. Zabudowana jest budynkiem 
mieszkalnym o powierzchni użytkowej 478,53 m² 
składającym się z trzech kondygnacji nadziemnych 
i jednej kondygnacji podziemnej. Zgodnie z usta-
leniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, działka położona jest w terenie 
oznaczonym symbolem MWU – teren zabudowany 

mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Nieru-
chomość nie jest obciążona ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi i nie jest przedmiotem żadnych 
zobowiązań. Cena wywoławcza wynosi 180 000 zł 
netto i zwolniona jest z podatku VAT. Warunkiem 
uczestnictwa w przetargu jest wpłata ustalonego 
wadium w terminie do dnia 12 czerwca br. 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczegól-
nych przetargów mogą Państwo uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami pod numerem te-
lefonu (32) 760-54-04. 

MARLENA JAGODA-RYBACKA

- Plan Rozwoju Elektromobilności „Energia do przy-
szłości”,
- Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych,
- Ustawa o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych.
Nasza gmina opracuje plan obniżający liniowe 
zanieczyszczenia komunikacyjne, równoważący 
stopień obecności ruchu rowerowego, elektrycz-
nego i spalinowego w ogólnym bilansie komuni-
kacji miejskiej, tworzący infrastrukturę przyjazną 
rozwojowi użytkowania elektrycznej komunikacji 
współdzielonej, takiej jak skutery, holajnogi, rowery 
i samochody.

PIOTR KOCHANEK
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Budżet Obywatelski
Siemianowice Śląskie 2021

Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężni-
ków zespołu ulic Ptasiego Osiedla - 2 etap

Koszt projektu: 438 600 zł
Lokalizacja: Ptasie Osiedle
Opis projektu: Remont nawierzchni asfaltowej zespołu ulic Ptasiego 
Osiedla – 2 etap wg. specyfikacji w drodze frezowania, regulacji 
krawężników oraz położenia nowej nawierzchni, w celu uzyskania 
normalnych warunków eksploatacji jako ciągów pieszo-jezdnych.
Autorzy projektu: Henryk Lach, Stanisław Kopystyński, Henryk Pesel

Rewitalizacja terenów zielonych  
„Skwery łączą Siemianowice”

Koszt projektu: 315 550 zł
Lokalizacja: Michałkowice/Osiedle Młodych
Opis projektu:  Projekt zakłada rewitalizację terenów zielonych czyli 
ponowne ożywienie terenów, stworzenie miejsc do wypoczynku 
i relaksu dla dorosłych i dzieci. Projekt przewiduje budowę kwietników, 
klombów, posadowienie ławek, urządzeń typu tablice edukacyjne. 
Pomysł jest realizacją społecznego zapotrzebowania na tereny wy-
poczynkowe także miniparki osiedlowe, na których można wypocząć, 
pobyć  w środowisku zieleni i kwiatów.
Autorzy projektu: Honorata Magnicka, Beata Gałecka, Barbara Henel

Utwardzenie terenu wokół budynku przy  
ul. Bytomskiej 5, 5a w Siemianowicach Śląskich

Koszt projektu: 250 000 zł
Lokalizacja: ul. Bytomska 5, 5a
Opis projektu: Projekt polega na wykonaniu utwardzenia terenu wo-
kół budynku, wykonaniu miejsc postojowych oraz latarni solarnych 
przy budynku położonym przy ul. Bytomskiej 5, 5A w Siemianowi-
cach Śląskich.
Autor projektu: Jan Zagórski

Rewitalizacja skweru przy ul. Wyzwolenia 1-3  
oraz modernizacja placu zabaw przy Stawowej 4-6

Koszt projektu: 220 000 zł
Lokalizacja: ulice: Wyzwolenia 1-3, Stawowa 4-6
Opis projektu: Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje 
zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się pomiędzy 
blokami przy ul. Wyzwolenia 1-3 poprzez doposażenie w ławki, leżaki, 
nasadzenia, donice  z roślinami oraz kosze na śmieci i kosze na psie 
odchody, wymianę nawierzchni chodnika oraz montaż dodatkowego 
oświetlenia. Druga część projektu to wymiana nawierzchni na elastycz-
ne podłoże z płyt gumowych, renowacja urządzeń oraz odnowienie 
płotu na placu zabaw przy ul. Stawowej 4-6.
Autor projektu: Marek Aldona Jarominek

Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy 
ul. Michałkowickiej 25-35 wraz z utworzeniem 
miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi jak 
wyżej oraz utwardzenie dojazdu do wielosta-
nowiskowego szeregu garaży, zlokalizowanych 
przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach 
Śląskich

Koszt projektu: 400 000 zł
Lokalizacja: Centrum
Opis projektu:
Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35 
wraz z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi jak wyżej 
oraz utwardzenie dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży, 
zlokalizowanych przy ul. Michałowickiej w Siemianowicach Śląskich.
Autor projektu: Joanna Baranowicz-Pluskwik

Boisko do gry Panna oraz Teqball, ul. Wróbla  
przy strefie sportowej obok siłowni i skateparku

Koszt projektu: 110 000 zł
Lokalizacja: ul. Wróbla
Opis projektu: Wielozadaniowe areny oraz stoły do gier pozwalają na 
nowoczesne i bardzo widowiskowe uprawianie sportu na świeżym 
powietrzu. Osoby aktywne sportowo w każdym wieku, których w na-
szym mieście jest wiele, odnajdą się w tej strefie. Do boisk dołączone 
będą tablice informacyjne  z zasadami gier. Stworzenie takiego miejsca 
będzie doskonałą promocją dla miasta oraz zachęci mieszkańców 
(głównie młodzież), żeby spędzić czas  na świeżym powietrzu w dobie 
wszechobecnych komputerów i spróbować czegoś nowego.
Autor projektu: Mateusz Kordaczka 

Remonty chodników i utworzenie nowych na 
Bytkowie i Bańgowie wraz z montażem ławe-
czek przysiadkowych

Koszt projektu: 440 000 zł
Lokalizacja: ulice: Jagiełły 27-31, Grunwaldzka 6, Niepodległości 58, 
61, Zgrzebnioka 38-40, 25, Wróblewskiego 71, Reymonta 10-12, 
28-36, 46-56, Szymanowskiego 2
Opis projektu: Projekt przewiduje utworzenie nowych chodników 
oraz remonty starych na Bańgowie, Węzłowcu i oś. Chemik. Do-
datkowo wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych mają zostać 
zamontowane ławeczki tzw. przysiadkowe dla seniorów. Dla osób 
z niepełnosprawnościami proponuję utworzenie podjazdu przy  
ul. Jagiełły 1 – niwelujemy bariery architektoniczne.
Autor projektu: Jakub Nowak

Remont ulicy Sikorskiego wraz z utworzeniem 
prawoskrętu do ul. Oświęcimskiej

Koszt projektu: 325 248 zł
Lokalizacja: Michałkowice
Opis projektu: Projekt zakłada remont ul. Sikorskiego na odcinku 
między ulicą Andersa i Oświęcimską wraz z utworzenie prawoskrętu 
z ul. Sikorskiego do ul.  Oświęcimskiej, który pomieści 2-3 samochody. 
Realizacja projektu rozwiąże podstawowy problem komunikacyjnych 
dużej części Osiedla Robotniczego – problem z wyjazdem na główną 
drogę, spowodowany długim oczekiwaniem na skręt w lewo.
Autor projektu: Łukasz Rosicki

Nowe miejsca parkingowe oraz nowa  
nawierzchnia Tuwima/Laura Huta  
(połączone projekty wnioskodawców)

Koszt projektu: 440 000 zł
Lokalizacja: Tuwim/Laura Huta
Opis projektu: Budowa miejsc parkingowych okolicy ulic: Kasztanowej, 
Klonowej, Zielonej; remont nawierzchni ul. Jagiellońskiej – II ETAP.
Zwiększająca się liczba samochodów na osiedlach mieszkaniowych 
powoduje konieczność budowy nowych miejsc parkingowych. Fatalny 
stan nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej (II ETAP).
Autorzy projektu: Grzegorz Mól, Bartłomiej Pieczykolan
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Miejsca parkingowe od skrzyżowania  
ul. Wróbla 7D w stronę ul. Korfantego 2c

Koszt projektu: 115 000 zł
Lokalizacja: ul. Wróbla
Opis projektu: Miejsca parkingowe dla samochodów ul. Wróbla 7D 
do ul. Korfantego 2c.
Autorzy projektu: Ryszard Osyra

Wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpiecz-
ną Powstańców 54a, wymiana urządzeń zaba-
wowych oś. Gansińca 8

Koszt projektu: 290 000 zł
Lokalizacja: ul. Powstańców 54a/Gańsińca 8
Opis projektu: Plac zabaw przy ul. Powstańców wymiana nawierzchni 
na bezpieczną – elastyczną nawierzchnię poliuretanową. Plac zabaw 
przy ul. Gansińca wymiana nawierzchni na bezpieczną oraz wymiana 
urządzeń zabawowych na bezpieczne i nowoczesne.
Autorzy projektu: Józef Dworski

Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną  
na terenie przy Alei Młodych  
(połączone projekty wnioskodawców)

Koszt projektu: 440 000 zł
Lokalizacja: ulice Kapicy/Aleja Młodych
Opis projektu:  Ul. Kapicy – Al. Młodych. Utworzenie Parku Leśnego 
wraz ze ścieżką rekreacyjną w celu zaniechania dalszej degradacji tego 
miejsca. Udostępnienie terenu po rewitalizacji jako miejsca spacerów 
oraz rekreacji i komunikacji między osiedlami. Park Leśny – miejsce 
odpoczynku i rekreacji.
Autorzy projektu: Piotr Machalica, Małgorzata Gościniak

Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy, pomiędzy ul. Stawową 18, 
a ulicą Wyzwolenia 19

Koszt projektu: 440 000 zł
Lokalizacja: ulice Stawowa18/Wyzwolenia 17
Opis projektu: Utworzenie 5 innowacyjnych trampolin ziemnych 
oraz 3 nowoczesnych huśtawek wahadłowych. Powierzchnia wokół 
urządzeń zostanie wykonana z bezpiecznej ekologicznej nawierzchni.  
Ponadto będą nowo nasadzone roślinny i drzewa. Teren zostanie 
oświetlony energooszczędnymi ledowymi lampami oraz wyposażony 
w ławki. Dodatkowo projekt przewiduje 20 miejsc parkingowych wraz 
z drogą dojazdową. 
Autorzy projektu: Karina Siwiec-Magielnicka

Remont nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych 
na odcinku dojazdowym położonym między  
ul. Niepodległości 58 A-G i ul. Zgrzebnioka 1,  
w sąsiedztwie Siemianowickiego Centrum Kultury, 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz „Renomy”

Koszt projektu: 400 000 zł
Lokalizacja: Osiedle Chemik
Opis projektu:  Projekt obejmuje powstanie nowych miejsc parkingo-
wych dla uczestników imprez odbywających się w Siemianowickim 
Centrum Kultury oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej do budyn-
ku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 58 A-G i istniejącego parkingu.
Autor projektu: Andrzej Gościniak

Bezpieczne dojście z osiedla Korfantego/Wróbla 
do przystanków autobusowych przy ul. Kapicy 
oraz obiektów handlowych

Koszt projektu: 70 000 zł
Lokalizacja: ulice Korfantego/Kapicy
Opis projektu:  Projekt dotyczy położenia maty antypoślizgowej, bądź 
wykonania bezpiecznego dojścia newralgicznym łącznikiem pomię-
dzy ul. Korfantego a Kapicy. Wskazany odcinek drogi, ze względu na 
ukształtowanie terenu, w czasie opadów deszczu lub śniegu jest śliski 
i stanowi niebezpieczeństwo. Problem dotyczy początkowego frag-
mentu wskazanej drogi, który stanowi wzniesienie w początkowym, 
a spad w dalszym jej odcinku.
Autor projektu: Halina Swędrak

Budowa miniparku na rogu ulic  
Rzepusa i Waloszka

Koszt projektu: 300 000 zł
Lokalizacja: ulice Rzepusa/Waloszka
Opis projektu: Budowa miniparku z Budżetu Obywatelskiego. Na 
danym terenie zbudowano plac zabaw dla dzieci oraz siłownię „Pod 
Chmurką”. Miejsce to wymaga jeszcze „estetycznego dopieszczenia” 
tak by „Mini Park” stał się wizytówką Bytkowa i całych Siemianowic. 
Projekt obejmuje: montaż lamp typu parkowego, ławek, klombów, 
pergoli, budowę alejek , nasadzenie drzew ozdobnych (klon, akacja).
Autor projektu: Henryk Lisieński

Budowa łącznika ulic Stęślickiego i ZHP,  
pełniącego funkcję drogi pożarowej

Koszt projektu: 190 000 zł
Lokalizacja: ul. Stęślickiego/ZHP
Opis projektu:  Budowa łącznika drogowego, pełniącego funkcję drogi 
pożarowej łączącego, ul. Stęślickiego i ZHP.
Autor projektu: Jerzy Kurzawa

Parking przy ul. Lipowej

Koszt projektu: 170 000 zł
Lokalizacja: ul. Lipowa 3
Opis projektu:  Parking przy ulicy Lipowej służący bezpiecznemu 
wsiadaniu i wysiadaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 
dowożonej do budynku Szkoły Podstawowej nr 20 prywatnymi sa-
mochodami rodziców lub transportem organizowanych przez miasto. 
Zapewni również niezbędne miejsca parkingowe dla osób chorych, 
korzystających z usług przychodni.
Autor projektu: Iwona Muskała

10

12

16

18

11

13

14

15

17

Wybierz jeden z projektów i oddaj na niego głos 
w elektronicznym głosowaniu na stronie 
www.bo.siemianowice.pl  
w dniach 25 maja – 7 czerwca 2020

Głosować może każdy pełnoletni mieszkaniec Siemianowic Śląskich, wpisany  
do spisu ewidencji ludności w Siemianowicach Śląskich na pobyt stały lub czasowy.

Głosować można tylko na jeden z projektów, podając w formularzu  
swoje imię, nazwisko, 3 ostatnie cyfry numeru PESEL oraz miejsce urodzenia.

Głosowanie więcej niż jeden raz przez daną osobę będzie uniemożliwione przez system  
do głosowania, dlatego prosimy o rozważne i przemyślane oddawanie głosu.

W A Ż N E  I N F O R M A C J E

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epi-
demicznego i troską o Państwa zdrowie i bezpieczeń-
stwo, punkty do głosowania w budynkach Urzędu 
Miasta oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej 
filiach, zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta 
i decyzją kierownictwa biblioteki, będą w tym czasie 
niedostępne, za co serdecznie przepraszamy.
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Zmiany klimatyczne i związane z tym zjawiska 
atmosferyczne, takie jak intensywne opady czy 
burze, przyczyniają się do występowania powodzi, 
miejscowych zalewisk i podtopień. Jednocześnie 
występujące długie okresy bezopadowe, zimy bez 
opadów śniegu, są przyczyną coraz większego defi-
cytu wód głębinowych. Wynika on przede wszystkim 
z szybkiego spływu wód do rzek, zarówno przez 
systemy kanalizacyjne, jak i coraz niższą absorpcję 
wody przez zeschnięte grunty. Nieprzepuszczalne 
nawierzchnie , jak ulice, chodniki, parkingi, itp. 
oraz zabudowa kubaturowa z wielometrażowymi 
dachami na terenach miejskich dodatkowo potę-
gują problem wynikający z zaburzenia naturalnego 
cyklu obiegu wody. Taka sytuacja pogłębia problem 

ZATRZYMAJMY WODĘ W MIEŚCIE

związany z procesem lokalnego zatrzymywania 
wody opadowej, uniemożliwiając jej rozsączanie 
i zasilenie wód głębinowych. 
Z tego też tytułu mała retencja wody to pojęcie, 
które w XXI wieku nabiera coraz większego zna-
czenia, szczególnie na terenach zurbanizowanych. 
Miasta podejmują więc działania mające na celu 
zatrzymanie wody w mieście. Najczęściej odbywa 
się to poprzez modernizację sieci kanalizacyjnych, 
przy jednoczesnej separacji wód opadowych od 
ścieków, a także budowę zbiorników retencyjnych 
z wykorzystywaniem terenów zalewowych. Zbiorniki 
te sprzyjają odbudowie flory i fauny na przyległych 
terenach, co pozwala dodatkowo je uatrakcyjnić, 
ubogacając dodatkowo o funkcję rekreacyjną. Wła-
ściwie zagospodarowane tereny są miejscem dla 
dla społeczności lokalnej, która lubi spędzać czas 
na łonie natury. Akweny te wykorzystuje się także 

jako stawy rybne, zbiorniki ppoż., magazyny wody 
wykorzystywane do podlewania terenów zielonych 
w mieście. Siemianowice Śląskie posiadają zbiorniki 
retencyjne na terenie Rzęsy – Staw Rzęsa,   przy polu 
golfowym - Staw Remiza, w parku Górnik - staw 
Michałkowicki, w parku Bytkowskim - staw Brysiowy. 
W perspektywie dwóch kolejnych lat w naszym 
mieście powstaną kolejne zbiorniki retencyjne, 
zlokalizowane na Przełajce i w Michałkowicach 
na os. Budryka.

Na terenie Przełajki powstaną dwa zbiorniki reten-
cyjne o pojemności 100 m3 każdy, zlokalizowane 
w pobliżu wylotu rowu michałowickiego. Zostaną 
one wykonane z elementów prefabrykowanych 
żelbetowych i oprócz retencji będą pełniły także 
rolę zbiorników ppoż. Zbiorniki te będą zasilane 

GOSPODARKA

wodą opadową doprowadzoną siecią kanalizacji 
deszczowej z terenu Przełajka. 

Na os. Budryka, w dzielnicy Michałkowice, po-
wstanie zbiornik o powierzchni 0,101 ha i pojem-
ności użytkowej 460 m3 (poj. całkowita 2 158  m3) 
wybudowany jako suchy polder, co oznacza, iż 
wykorzystując naturalne uwarstwienie gruntu 
w miejscu jego lokalizacji woda będzie zatrzymy-
wana i rozsączana, co pozwoli na zasilanie wód 
gruntowych. Zbiornik ten będzie zasilany wodami 
opadowymi z przyległych terenów, doprowadzonych 
siecią kanalizacji deszczowej. Zbiornik jest zapro-
jektowany jako otwarty. Czasza zbiornika będzie 
terenem trawnika okresowo wypełnionego wodą, 
co warunkuje wykonanie nasadzeń roślinnością 
przystosowaną do zmiennych warunków wodnych. 

Budowa wspomnianych zbiorników retencyjnych 
jest jednym z elementów  projektu pn.: „Moderniza-
cja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu 
małej retencji na terenie miasta Siemianowice 
Śląskie” nr POIS.02.01.00-00-0010/18, realizowa-
nego w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian 
klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, 
oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym ada-
ptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na które 
Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała dofinanso-
wanie z funduszy unijnych.

 JOLANTA PRZYKUTA
Staw Remiza

Staw Rzęsa

Lokalizacja zbiornika os. Budryka
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EDUKACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI   
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 I EGZAMINÓW
Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram po-
stępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany 
został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów 
ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku 
tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
będzie można składać w dwóch etapach:

 od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie 
go o świadectwo ukończenia szkoły.  

 od 31 lipca do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświad-
czenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów 
wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpod-
stawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodo-
wego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych 

predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe 
w szkołach ponadpodstawowych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone 
zostaną 12 sierpnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje na: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmono-
gram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, 
maturalnego i zawodowego

 Egzamin ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca br.
 Egzaminy pisemne maturalne od 8 do 29 czerwca. 
 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 22 czerwca do 9 lipca.

Szczegółowe informacje (oraz oficjalny komunikat CKE): 
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

ŻRÓDŁO: WWW.GOV.PL
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ZDROWIE

Od tego tygodnia w siemianowickim Szpitalu Miejskim, za-
biegi i operacje pacjentów hospitalizowanych w oddziałach: 
chirurgicznym i ortopedycznym, są już przeprowadzane 
w gruntownie wyremontowanych salach operacyjnych. Zakończono 
bowiem remont części bloku operacyjnego w siemianowickim 
Szpitalu Miejskim.

Wysoki standard odnowionych pomieszczeń zapew-
nił zaplanowany i zrealizowany zakres prac remontowych. 
Zostały wymienione instalacje: tlenowa i elektryczna, za-
instalowany profesjonalny odciąg gazów medycznych oraz 
- niezbędne w takim miejscu - zasilanie awaryjne. Ponadto, 
na co zwraca uwagę personel oddziału, powodem do dumy 
jest nawiew laminarny, czyli rodzaj specjalistycznej klima-
tyzacji, która poprawiając komfort poprawia również bez-
pieczeństwo, zapobiega gromadzeniu się drobnoustrojów 

WYREMONTOWANE SALE OPERACYJNE 
W SIEMIANOWICKIM SZPITALU MIEJSKIM 
– BEZPIECZEŃSTWO CHORYCH, LEPSZE WARUNKI 
PRACY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

w przewodach wentylacyjnych. Finalnie takie urządzenia będą 
zainstalowane we wszystkich salach operacyjnych.
Do tej pory operowaliśmy na dwóch salach operacyjnych, ponie-
waż pozostałe wymagały remontu – mówi Aleksandra Skowronek, 
prezes Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o. 
Stwarzało to ograniczenia w dostępie do zabiegów. Dzięki pod-
jętym działaniom do końca br. każdy oddział zabiegowy w naszej 
placówce będzie posiadał własną, kompleksowo odnowioną, salę 
operacyjną – dodaje.

Decyzja o przeprowadzeniu remontu zapadła w drugiej połowie 
ubiegłego roku. Było to konieczne, ponieważ pomieszczenia bloku 
operacyjnego były już w znacznym stopniu wyeksploatowane 
i nie gwarantowały bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, 
jak i personelu. 

Zorganizowane zostały trzy przetargi i dopiero ostat-
ni, ogłoszony pod koniec ubiegłego roku, wyłonił wykonaw-

cę, który podjął się i podołał zakresowi wszystkich robót. 
Na uwagę zasługuje nie tylko wspomniany zakres robót ale i bły-
skawiczne tempo, w jakim zostały one wykonane.
-  Prace wystartowały na początku marca – mówi Aleksandra 
Skowronek. 
- Należy pamiętać, że remont bloku operacyjnego to działanie 
na „żywym organizmie”-  dodaje.
Ostatnim akcentem było przeprowadzenie w poniedziałek de-
zynfekcji odnowionych pomieszczeń metodą zamgławiania, 
aby w sposób bezpieczny oddać wyremontowaną część bloku 
operacyjnego do użytku.

Koszt związany z przywróceniem sal operacyjnych do obecnego 
stanu to około 450 tysięcy złotych. 

- Remont był możliwy i został zrealizowany w głównej mie-
rze dzięki pomocy Prezydenta oraz Rady Miasta Siemiano-
wice Śląskie – mówi prezes szpitala. – Marzy nam się teraz, 
aby pomieszczenia te były wykorzystane nie tylko w godzinach 
ordynacji, czyli od rana do popołudnia, ale również później – dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu Szpitala oraz Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego wracają porody rodzinne.
Sytuacja pandemiczna związana z wirusem SARC-CoV-2 
spowodowała, że przez pewien czas osoby bliskie nie mo-
gły współuczestniczyć w jednym z najbardziej wzruszających 
i najpiękniejszych momentów w życiu przyszłej mamy i całej rodziny. 
Ta sytuacja właśnie się zmieniła. Ponownie w siemianowickiej „poro-
dówce” wprowadzono tzw. porody rodzinne. 

- Zapraszam serdecznie wszystkie panie do rodzenia w naszym szpi-
talu – mówi dr n. med. Bartosz Kniażewski, ordynator Oddziału Połozni-
czo-Ginekologicznego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. 
- Z naszej strony, oprócz wielu innych kwestii, oferujemy bardzo 
przyjazne podejście całego personelu do kobiet, które przychodzą 
do nas rodzić - dodaje.

Te inne „kwestie” to m.in. możliwość porodu w wodzie, bądź 
przy pomocy immersji wodnej, nowe wygodne i funkcjo-

nalne łóżko porodowe, piłki wspomagające akcje porodową. 
A to wszystko w sali porodowej, która kilka miesięcy temu przeszła 
gruntowny remont.

Warunkiem pozwalającym na skorzystanie z możliwości porodu 
rodzinnego, jest poddanie się wszelkim, przygotowanym przez per-
sonel szpitala procedurom i wymogom sanitarnym. Ponadto osoba 
najbliższa, towarzysząca mamie, po wspólnym powitaniu maluszka, 
musi opuścić szpital. Niemniej opcja tzw. kangurowania dzieciątka, 
przez tatę rozczulonego widokiem maleńkiej, najukochańszej pod 
słońcem istoty, jest już możliwa.  Serdecznie zapraszamy.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

DZIĘKI DUŻEMU ZAANGAŻOWANIU ZARZĄDU SZPITALA  
ORAZ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO 
WRACAJĄ PORODY RODZINNE!
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Sytuacja pandemiczna wywołana przez korona-
wirusa SARS-CoV-2 w dalszym ciągu powoduje 
obostrzenia w funkcjonowaniu siemianowickich 
(i nie tylko) przedsiębiorstw. I choć resort zdrowia, 
z daleko posuniętą ostrożnością, stara się łagodzić 
restrykcje, to prowadzenie własnej firmy jest nadal 
bardzo utrudnione.

Z tego względu, chcąc iść na rękę rodzimemu 
biznesowi, na ostatniej sesji Rady Miasta radni 
jednogłośnie przyjęli uchwałę umożliwiającą od-
stąpienie od dochodzenia należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania 
lokali użytkowych w najem, dzierżawę lub użyt-
kowanie, przypadających Gminie Siemianowice 
Śląskie lub jednostkom organizacyjnym. Ma to 
na celu realne wsparcie siemianowickich przed-
siębiorców dotkniętych gospodarczymi skutkami 
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

- Inaczej mówiąc, zamrażamy działania miasta, 
polegające na windykowaniu tych należności, które 
powstały po pierwszym kwietnia br. – mówi Marcin 

ZA NAJEM I DZIERŻAWĘ MIEJSKICH 
LOKALI UŻYTKOWYCH

MOŻNA SIĘ STARAĆ 
O ODROCZENIE NALEŻNOŚCI

Chodukiewicz, naczelnik Wydziału Gospodarki Lo-
kalowej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.
Odstąpienie obejmuje zarówno należność głów-
ną, jak i uboczne (w tym odsetki i rekompensatę, 
o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych).

Oznacza to, że wobec przedsiębiorców, którzy 
w związku z trudną sytuacją na rynku zawodowym 
wpadli w finansowe kłopoty, do końca grudnia br. 
nie będą podejmowane czynności windykacyjne, 
mające na celu dochodzenie zaległych należności. 
Istotnym warunkiem, który pozwoli na skorzystanie 
z tej możliwości, będzie złożenie wniosku wraz 

z dokumentacją wykazującą pogorszenie płyn-
ności finansowej spowodowane konsekwencjami 
wynikającymi z COVID-19.

Przegłosowana uchwała zacznie obowiązywać 
z początkiem czerwca br. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest ona 
uzupełnieniem obowiązującej uchwały z dnia 26 
listopada 2015 r., która w punkcie pierwszym okre-
śla szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, 
odraczania terminów czy rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych mających charakter cywil-
noprawny, przypadających Gminie Siemianowice 
Śląskie lub jej jednostkom podległym. 
Obie mają na celu ważny interes dłużnika, czyli m.in. 
jego sytuację finansową, majątkową lub społeczną, 
także – a w tym przypadku przede wszystkim – 
gospodarczą, w której zapłata całości lub części 
należności mogłaby zagrozić dalszej egzystencji 
dłużnika oraz jego rodziny.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

GOSPODARKAW  C Z A S I E  P A N D E M I I

27 kwietnia br. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama 
Mickiewicza w Siemianowicach Śląskich otrzymała 
dwa zestawy komputerowe oraz trzy laptopy. Sprzęt 
ten, wraz z oprogramowaniem, pendrivami i torbami 
firmowymi, podarowała firma Kotłomontaż sp. z o.o. 
Sprezentowane komputery pomagają w zdalnej 
nauce uczniom „piątki”.

- Szkoła zwróciła się do nas z pytaniem, czy mo-
glibyśmy ją wspomóc - mówi Mariola Kwiecińska, 
Prezes Zarządu Kotłomontażu sp. z o.o. - Oczy-
wiście nie odmówiliśmy, ponieważ wychodzimy 
z założenia, że jeśli tylko jesteśmy w stanie, to 
pomagamy - dodaje.

Podarowane zestawy są używane, ale w tak 
dobrym stanie i tak perfekcyjnie przygotowane, 
że jeszcze przez długi czas będą wsparciem dla 
nauczania w SP nr 5.

KOTŁOMONTAŻ PODAROWAŁ SIEMIANOWICKIEJ 
„PIĄTCE” ŚWIETNE ZESTAWY KOMPUTEROWE

- Chcę powiedzieć, że nasz informatyk, gdy 
sprawdzał komputery pod kątem ich przystoso-
wania do naszych potrzeb, był bardzo pozytywnie 
zaskoczony - mówi Marcin Lazar, dyrektor siemia-
nowickiej „piątki”. 

- Pamiętajmy, że nie zawsze baza sprzętowa po 
stronie dzieci jest wystarczająca, dlatego zwracamy 
się z prośbą do różnych firm o wsparcie - dodaje.
Laptopy i komputery, po akcji nauczania zdalnego, 
związanej z pandemią koronawirusa, zasilą pra-
cownię komputerową w szkole.

Nie tylko szkoły mogą liczyć na spółkę Kotło-
montaż. Niedawo z jej pomocy skorzystali strażacy 
z siemianowickiej jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej, którym pracownicy Kotłomontażu wy-
remontowali ogrodzenie.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

MIASTO POMAGA
PRZEDSIĘBIORCOM!
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GOSPODARKA W  C Z A S I E  P A N D E M I I

27 maja br. o godzinie 10:00  zapraszamy przedsię-
biorców do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu 
online na temat Tarczy Antykryzysowej i ofero-
wanych instrumentów wsparcia biznesu w czasie 
pandemii COVID-19. 
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do 
przedsiębiorców,  którzy zamierzają skorzystać 
z rozwiązań pomocowych, mających na celu mi-
nimalizację skutków gospodarczych, wynikających 
z rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli: 

 poznać najważniejsze rozwiązania wprowadzone 
przez tzw. tarczę antykryzysową, 

  dowiedzieć się kto i w jaki sposób może skorzy-
stać z opisywanych rozwiązań, 

  zapoznać się z planami dalszych zmian w zakresie 
tzw. tarczy antykryzysowej. 

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował 
następujące zagadnienia:
1. Dodatkowe świadczenia i ulgi wprowadzone 
przez tzw. tarczę antykryzysową:

 zwolnienie ze składek ZUS, 
 świadczenia postojowe, 
 pożyczka dla mikroprzedsiębiorców oraz warunki 
jej umorzenia.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń:
 dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

 dofinansowanie wynagrodzeń przez starostę (dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorców), 

3. Zmiany w przepisach podatkowych wprowa-
dzonych przez tarczę antykryzysową:

 zmiany w zakresie terminów oraz opóźnienie 
wejścia w życie zmian w przepisach podatkowych,

 preferencyjne warunki rozliczania strat podat-
kowych za rok 2020, 

 zmiany w zakresie zaliczek na podatek docho-
dowy, 

 preferencyjne traktowanie darowizn w związku 
z COVID-19,

 zwolnienie z opłaty prolongacyjnej, 
 jednorazowa amortyzacja,
 inne istotne zmiany w przepisach podatkowych 
wprowadzone w związku z pandemią.

Webinarium poprowadzi Piotr Kochanecki reprezen-
tujący firmę WARIDO TAX. Warunkiem uczestnictwa 
w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja, której 
dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego 
formularza zgłoszeniowego: 
https://forms.gle/TgtLybiyXPwT8bHj6
Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie 
otrzymają Państwo na podany w formularzu adres 
e-mail na dzień przed webinarium.

MARLENA JAGODA-RYBACKA

BEZPŁATNE WEBINARIUM „TARCZA ANTYKRYZYSOWA - 
INSTRUMENTY WSPARCIA BIZNESU W CZASIE PANDEMII COVID-19” 

27 kwietnia na konto fundacji organizującej pomoc 
dla Siemianowickich Ratowników wpłynęła kwota 10 
000 zł. Darowiznę w tej wysokości siemianowicka 
firma AMS Metal Sp. z o.o. (www.amsmetal.pl) 
przekazała bezpośrednio na subkonto utworzone na 
rzecz naszych lokalnych bohaterów. Tym samym, 
jak informuje Adam Klacka, wiceprezes Fundacji 

Piastun Wyrównywanie Szans, razem z tą wpłatą na 
subkoncie oraz zbiórce w portalu zrzutka.pl zebrano 
do dziś ponad 21 tys zł. Wspieranie nadal trwa, 
można wpłacić dowolną kwotę na zrzutkę https://
zrzutka.pl/g9ahgy lub na specjalny numer konta 
Fundacji Piastun: 51 1050 0099 7651 1540 w tytule 
wpisując: Darowizna dla Ratowników Medycznych 

Fundacja Piastun prowadzi zbiórkę zainicjo-
waną przez pracowników siemianowickie-
go pogotowia.

- Stroje ochronne mają zakończenia „nylon-
bojtlowe”, które nakładane na buty mogą łatwo 
się uszkodzić, dlatego kupiliśmy gumowce 
– mówi słyszymy wśród pracowników siemia-
nowickiego pogotowia ratunkowego. - Łatwo 
można je dezynfekować, no i są trwałe - dodaje

Między innymi właśnie gumowce i profesjonal-
ne maski ochronne z wymiennymi filtrami zostały 
zakupione za środki ze zbiórki pieniężnej organi-
zowanej przez Fundację Piastun Wyrównywanie 
Szans oddział Siemianowice Śląskie.
Oczywiście, ratownicy z siemianowickiej jed-
nostki zostali przez pracodawcę, czyli Woje-
wódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, 
wyposażeni w stroje ochronne. Niemniej, 
w „ferworze walki” z koronawirusem, okazało 
się, że praktyka podpowiada czasami nowe, 
trwalsze rozwiązania.

PO CO RATOWNIKOM GUMOWCE?

Akcja – do tej pory – pozwoliła zebrać ponad 
dwadzieścia tysięcy złotych. Dzięki niej udało 
się  już kupić, oprócz wspomnianych wcześniej, 
„legendarnych” (w środowisku ratowników) 
gumowców, filtry do masek, przyłbice odporne 
na uszkodzenia i zarysowania oraz szczelne 
okulary ochronne.

Akcję zbierania środków pieniężnych dla pra-
cowników pogotowia zainicjowała siemiano-
wicka ratowniczka, Izabela Elwira Krzesińska.

- Uruchomiłam zbiórkę w ramach pomocy 
dla ratowników medycznych z Siemianowic 
Śląskich – mówi pomysłodawczyni. - Chcę 
tutaj podkreślić, że akcja ta jest realizowana 

w ramach doposażenia naszych kolegów, a nie 
wyposażenia podstawowego – dodaje.

Trzeba bowiem sprawiedliwie zaakcentować, 
iż wszystkie niezbędne rzeczy, które ochraniają 
przed koronawirusem, ratownicy otrzymali od 
pracodawcy błyskawicznie.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia okazało 
się, że niuanse formalne oraz nawał roboty, 
który obecnie mają ratownicy, wymusił prze-
niesienie prowadzenia zbiórki. Teraz zajmuje 
się nią organizacyjnie Fundacja Piastun.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Siemianowice Śląskie. Więcej informacji o innych 
formach okazania wsparcia dla Pracowników Ze-
społów Ratownictwa Medycznego w Siemianowi-
cach można uzyskać pod telefonem. 790211074,  
ngo@um.siemianowice.pl.

ELŻBIETA NIESZPOREK,  
PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ratowników można wspierać wpłacając bez-
pośrednio na specjalne subkonto fundacji: 
51 1050 0099 7651 1540 0000 0000 w ty-
tule wpisując: Darowizna dla Ratowników 
Medycznych Siemianowice Śląskie lub przez 
portal internetowy zrzutka.pl 
(https://zrzutka.pl/g9ahgy). 
Zbiórka potrwa do końca maja. Przyłączmy 
się i wspomóżmy ten cel nawet najmniejszą 
wpłatą. Wspomagając ratowników, tak na-
prawdę pomagamy sobie.

AMS METAL Z POKAŹNĄ WPŁATĄ  
DLA SIEMIANOWICKICH RATOWNIKÓW
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SIEMIANOWICKA KUŹNIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPIERA
SIEMIANOWICKICH BIZNESMENÓW
W RÓŻNYCH BRANŻACH

GOSPODARKA

W kwietniu ubiegłego roku w Siemianowicach Śląskich wystar-
tował projekt pn. Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości. Jest 
to przedsięwzięcie mające na celu rozwój lokalnej przedsię-
biorczości oraz samozatrudniania w mieście poprzez obniżenie 
stopy bezrobocia. Jego głównym mechanizmem napędzającym 
jest aktywizacja ludzi bezrobotnych, zamieszkujących obszary 
rewitalizowane na terenie Siemianowic Śląskich.

Idea ta kierowana jest do siemianowiczan, którzy spełniają 
poniższe warunki:

- mają powyżej 50 roku życia,
- są osobami niepełnosprawnymi,
- są długotrwale bezrobotne,
- mają niskie kwalifikacje.
Na realizację projektu, który jest realizowany od kwietnia 

ubiegłego roku do lipca 2020 r., miasto otrzymało dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie niemal 
miliona złotych. Ze środków tych będzie w obecnej edycji 
korzystać 15 osób. - Uczestnikom projektu przyznane zostały 
bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w wysokości 25 tysięcy złotych – mówi Dorota Rus z Wydziału 
Rozwoju Miasta siemianowickiego
magistratu. - Ponadto każdy z uczestników mógł wnioskować 
o tzw. wsparcie pomostowe w wysokości 2 tysięcy złotych mie-
sięcznie, przyznawane na pół roku, z możliwością przedłużenia 
o kolejny rok – dodaje.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to bardzo pomocne, 
szczególnie w przypadku osób, które rozpoczynają działalność, 
bowiem ta kwota pomaga opłacić wydatki związane z prowa-
dzeniem firmy, takie jak np. ZUS, czynsz za lokal, paliwo. Obecnie 
wypłacono już częściowo transze podstawowego wsparcia 
pomostowego, ale to nie wszystko, bowiem dla uczestników 
przygotowano również tzw. pomostowe wsparcie doradcze.

- Będzie to polegało na tym, że każda chętna osoba, która 
będzie się borykała z jakimiś bieżącymi problemami w swojej 
działalności, będzie mogła zwrócić się o bezpłatną poradę do 
doradcy zawodowego, który pomoże jej ten problem rozwią-
zać – wyjaśnia Dorota Rus.

OPRACOWAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Dominika Gatnar – właścicielka firmy z branży „Beauty”
SIEMIANOWICKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
REALNIE POMAGA  W WYSTARTOWANIU  
Z WŁASNYM BIZNESEM

1 czerwca ubiegłego roku rozpoczęłam re-
alizację swojego pomysłu na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Reprezentuję 
tzw. branżę „Beauty”, czyli wykonuję ko-

smetykę pielęgnacyjną twarzy i ciała, a także 
masaże relaksacyjne. Projekt Siemianowickiej 

Kuźni Przedsiębiorczości jak najbardziej pomógł 
mi w tym. Przede wszystkim, dzięki niemu mogłam zainwestować 
w profesjonalne urządzenia do wykonywania zabiegów kosme-
tycznych i masaży oraz kosmetyków, które wykorzystuję przy tych 
zabiegach. Ponadto starałam się również o wsparcie pomostowe. 
O Siemianowickiej Kuźni Przedsiębiorczości dowiedziałam się ze 
spisu projektów unijnych, umieszczonego na stronie internetowej 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Nie zastanawiałam się zbyt długo 
czy się zapisać, ponieważ o tym, że chcę i będę prowadziła własną 
działalność – wiedziałam od dawna. Szukałam jedynie dodatkowego 
wsparcia na rozsądnych zasadach.

Muszę przyznać, że program spełnił moje oczekiwania. Przede 
wszystkim pozwolił dopiąć do końca zakupy niezbędnego wyposa-
żenia, zaś wsparcie pomostowe było ogromną pomocą i odciążeniem 
w trakcie pierwszego roku działalności.
Chciałabym tutaj dodać, że w moim przypadku, czas nauki spędzony 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum spra-
wił, iż w gąszczu przepisów podatkowych dotyczących mojej firmy, 
mogłam poruszać się w miarę swobodnie.

Przez jakiś czas obserwowałam i badałam ry-
nek pod kątem rozpoczęcia samodzielnej 

działalności gospodarczej. Od zawsze 
najlepiej czułam się w otoczeniu roślin, 
więc naturalnym było, że swój biznes, który 

planowałam poprowadzić, będzie związany 
z kwiatami. O programie Siemianowickiej Kuźni 

Przedsiębiorczości dowiedziałam się z Głosu Mia-
sta, siemianowickiej gazety samorządowej. Po zapoznaniu się ze 
szczegółami, podjęłam decyzję o przystąpieniu do tego projektu. Nie 
żałuję. Tworząc różnego rodzaju rękodzieła florystyczne, niezbędne 

były maszyny i artykuły dekoracyjne. Ich zakup mogłam zrealizować 
dzięki dotacji z tego programu. Skorzystałam również z propono-
wanego wsparcia pomostowego, które pomogło odciążyć mnie 
w dużej mierze od tzw. stałych kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej. Obecnie swoje wyroby sprzedaję w kwiaciarniach 
i poprzez portale internetowe. Uważam, że tego typu pomoc, jaką 
również ja otrzymałam, jest potrzebna. Każdy, kto rozpoczyna własny 
biznes boi się, czy sobie poradzi. Tutaj mogłam liczyć zarówno na 
materialne wsparcie, jak i pomoc urzędników, którzy podchodzili 
z dużym zrozumieniem dla nas – uczestników programu.

Barbara Alberska – tworzy rękodzieła florystyczne

SWOJE WYROBY SPRZEDAJĘ W KWIACIARNIACH  
I POPRZEZ STRONY INTERNETOWE

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„Dogma” przypomina o bezpłatnych mediacjach oraz 
poradach prawnych i obywatelskich. 

Od tego roku mediacja jest usługą powszechnie świad-
czoną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego, stowarzyszenie 
chce przybliżyć  ideę mediacji jako polubownego sposobu 
rozwiązywania konfliktów .

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach 
i sporach między ludźmi. Prowadzona jest m.in. w sporach 
rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych,  szkolnych, 
sportowych, sąsiedzkich oraz gospodarczych.

W punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywa-
telskich mediacja jest usługą świadczoną bezpłatnie, dla 
osób które nie są w stanie ponieść kosztów  odpłatnej 
pomocy prawnej.

Więcej informacji o tym, jak skorzystać z bezpłat-
nej pomocy prawnej można znaleźć pod adresem  
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/z-ratusza/
pomoc-prawna-telefonicznie-i-mailowo.16189/ lub na 
profilu Stowarzyszenia Dogma https://www.facebook.
com/stowarzyszeniedogma.

ELŻBIETA NIESZPOREK

MEDIACJA POMOCNA WE WSZELKICH PROBLEMACH  
I SPORACH MIĘDZY LUDŹMI

SPRAWY SPOŁECZNE
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Pandemia zaskoczyła cały sportowy świat, ale szybko spor-
towcy musieli zaadaptować się do nowej rzeczywistości. 
Nie inaczej było i w Siemianowicach Śląskich – hokeiści, 
piłkarze, siatkarze, piłkarki ręczne, szpadziści czy karatecy, 
a nawet pływacy przez cały czas izolacji nie próżnowali, 
czekając na powrót współzawodnictwa, a obecnie ciesząc 
się z powrotu treningów w „realu”.

Sytuacja spowodowana epidemią i nakazaną izolacją dotknęła 
wszystkich sportowców – treningi w grupach musiały zostać 
zastąpione wymagającymi samodyscypliny treningami indywidu-
alnymi, a odprawy trenerów przeniosły się do sieci. Od początku 
maja w ramach „odmrażania” sportu, zajęcia są wznawiane na 
obiektach MOSiR „Pszczelnik”, ale wszystko wskazuje też na to, 
że do rywalizacji ligowej nasi sportowcy nie wrócą już do wakacji.
Jedni z nadzieją na granie, inni z myślą o ...nowym sezonie
Wiceliderzy tabeli rozgrywek juniorów po rundzie jesiennej – 
hokeiści HKS Siemianowiczanki, mają nadzieję na wznowienie 
rozgrywek i przez cały czas trenowali  zdalnie. - Każde zajęcia 
prowadził inny uczestnik treningu. Cieszyło zwłaszcza zaan-
gażowanie każdego zawodnika – podsumował szkoleniowiec 
juniorów HKS Damian Just. Obecnie HKS wrócił do zajęć na 
KS Siemion. - Musimy być gotowi na wznowienie gry, bo 
ostateczną decyzję związek podejmie dopiero na początku 
czerwca – wyjaśnił Just.

SIEMIANOWICKI SPORT W CZASIE PANDEMII

Jestem z ich zaangażowania bardzo dumna – podsumowała 
prowadząca zajęcia trener Anna Nowara. 

Drugoligowe piłkarki ręczne 
MKS Start Michałkowice nie 
zdołały dokończyć sezonu, który 
decyzją związku został zakoń-
czony. Mimo to siemianowickie 
handbalistki trenowały indy-
widualnie, a od 4 maja wróciły 
do treningów na boiskach ...ze-
wnętrznych. - Długa przerwa 
wszystkim dała się we znaki, 
dlatego wraz z luzowaniem re-
strykcji dziewczęta tak ochoczo 
wróciły do zajęć na żywo – wy-
jaśnia trener Aleksander Folta. 
Młodzi szczypiorniści i szczy-
piornistki z MKS Siemion też 

wyczekiwali możliwości powrotu do wspólnych zajęć. - To 
był trudny czas dla wszystkich, ale też solidna lekcja kre-
atywności, która w indywidualnym treningu reprezentantów 
gier zespołowych jest niezbędna – twierdzi Sylwia Styperek, 
trener w MKS Siemion. Szczególnie ważną rolę pełnili rodzice, 
którzy byli asystentami swoich pociech podczas zajęć, za co 
im bardzo dziękuję – dodaje szkoleniowiec MKS Siemion. 

Sezon dla siemianowickich 
futsalistów, rywalizujących  
w I lidze (grupa południowa), 
decyzją PZPN przed kilkoma 
dniami oficjalnie się zakończył. 
Zawodnicy Futsal Club 2016 
utrzymali się na zapleczu Fut-
sal Ekstraklasy. Podopieczni Pawła Machury, w oczekiwaniu na 
związkowe decyzje cały czas trenowali zdalnie, by w przypadku 
ewentualnego powrotu na ligowe parkiety być jak najlepiej 
przygotowanymi na walę o utrzymanie. 
W sportach indywidualnych także nie próżnowali
Treningi młodych siemianowickich szpadzistek i szpadzistów 
trwały przez cały okres  pandemii. Wszystkie dzieci zostały 
zaopatrzone w sprzęt z klubu, a rodzice poinformowani o za-
sadach bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

- Do końca kwietnia zawodnicy trenowali w oparciu o mate-
riały zamieszczane regularnie na Facebooku i na stronie klubu – 

Podczas epidemii zawodnicy MKS Siemianowiczanka do-
stali od trenerów rozpiski z zadaniami indywidualnymi, a swoje 
działania musieli na bieżąco raportować. 
- Kiedy wróciliśmy na boiska każdy mógł się przekonać czy za-
wodnicy należycie wykonali zadaną „pracę domową” - stwierdził 
Kamil Ogryzek, trener drużyny juniorów oraz trampkarzy. Wraz 
z majowym powrotem do treningów siemianowiccy piłkarze 
dowiedzieli się, że rozgrywki nie zostaną już w tym sezonie 
wznowione. Taką decyzję podjął Śląski Związek Piłki Nożnej.   
- Spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia – wyjaśnia trener 
Ogryzek. - Musimy się teraz zmierzyć z nową rzeczywistością 
- my rozpoczynamy długi okres przygotowawczy do kolejnych 
rozgrywek, które miejmy nadzieję rozpoczną się w sierpniu, 
zgodnie z planem - podsumował szkoleniowiec młodych 
piłkarzy MKS. Do treningów wrócili również najmłodsi adepci 
futbolu z APN Siemianowice Śląskie i UKS Jedność.

Pandemia przerwała sezon siemianowickich siatkarek, które 
rywalizowały w II lidze śląskiej. Decyzją związku zawodniczki 
MUKS Michałkowice ...awansowały do I ligi! Podczas przymu-
sowej izolacji siatkarki podtrzymywały formę realizując treningi 
indywidualne. Także najmłodsi adepci siatkówki z MUKS brali 
udział w zajęciach on-line. - To było nowe doświadczenie, 
wymagające sporo samodyscypliny i konsekwencji zarówno 
od prowadzącego, jak i od naszych młodych podopiecznych. 

wyjaśniła trener Marta Halemba. 
Swoje treningi młodzi sportowcy 
raportowali swoim trenerkom 
za pomocą zdjęć oraz nagrań 
przesyłanych on-line. - Jestem 
pełna podziwu dla zaangażowa-
nia naszych podopiecznych i ich 
rodziców. W tym trudnym czasie 
stanęli na wysokości zadania – 
podkreśliła Halemba. Od maja 
reprezentanci Wołodyjowskiego 
korzystają z łagodzenia restrykcji 
i trenują w „realu”. - Musimy być 

przygotowani na wznowienie sezonu, za którym już wszyscy 
tęsknimy – dodała Krystyna Rachel-Świrska – trener i prezes 
UKS Wołodyjowski.

Nie próżnowali także karatecy – zarówno najmłodsi zawodnicy, 
jak i seniorzy reprezentujący Siemianowicki Klub Kyokushin Karate. 
Brali oni udział w zajęciach on-line w ramach Domowej Akademii 
Karate, prowadzonej przez shihana Andrzeja Maneckiego. 

W czasie pandemii świat pływaków z UKS Wodnik stanął na 
głowie. Trenerzy nie mogąc korzystać z basenów, musieli sku-
pić się na podtrzymaniu formy fizycznej swoich zawodniczek 
i zawodników. Jak podkreśla jednak trener Leszek Małyszek to 
niestety tylko namiastka treningu, dlatego o żadnych zawo-
dach w najbliższych miesiącach raczej nie może być mowy. 

- Niestety brak dostępu do wody doskwiera nam bardzo. Mam 
nadzieję, że już wkrótce, w kolejnych etapach „odmrażania” 
sportu, pojawią się baseny. Trzeba być jednak dobrej myśli 
i zaakceptować nową rzeczywistość, odnaleźć się w niej – 
podkreśla trener Małyszek.

Widać, że siemianowickie kluby stanęły na wysokości zadania. To 
pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość, choć wiele wska-
zuje na to, że wkrótce spore wyzwanie czekać będzie klubowych 
działaczy, by podołać problemom organizacyjnym i finansowym, 
które w konsekwencji pandemii mogą się zdarzyć.

KRZYSZTOF NOS, FOT. ARCH . SPORTOWCÓW



05/2020


