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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 9 września 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 502777989 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?” 
z dnia  18.07.2019 r. 
1. Krystian z Bytkowa
2. Stefania z Michałkowic
3. Jan z Michałkowic

Zdjęcie przedstawiało ulicę Wróblewskiego.
Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

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

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

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

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

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

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 6201 (6202, 6255)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

WEŹ UDZIAŁ 
W WYDARZENIACH

Beata Łuczak - koordynator ds. seniorów
dyżur otwarty dla seniorów  
w każdy poniedziałek od 13.00 do 16.00
w każdą środę, od 9.30 do 11.00
W pozostałe dni można się umawiać telefonicznie 
tel. służbowy 730 600 506 lub mailowo 
b_luczak@um.siemianowice.pl, ngo@um.siemianowice.pl

SENIORALIA
Rynek Miejski
18.09, godz 11:30 Korowód międzypokoleniowy, występy Se-
niorów w Amfiteatrze
MOSiR Pszczelnik
19.09, godz. 11:00 debata – rozmawiamy o tym co dla Seniorów 
najważniejsze zdrowie i jeszcze raz zdrowie,
20.09, godz. 16:00 biesiada z niespodzianką
od 26.09 do 24.10 w każdy czwartek - warsztaty w ramach Senioraliów.

Zajęcia komputerowe - Śląska Akademia Senior@ - zapisy na jesienną edycję 
kursów - 10 września godz 9.00  w Parku Tradycji. Szczegóły: koordynator 
ds. Seniorów, Biuro ds. Seniorów - Beata Łuczak tel. 730600506
SCK Willa Fitznera
w czwartki, godz. 11.00, warsztaty z dietetyczką
SCK Jarzębina
w piątki, godz. 11.00. warsztaty z dietetyczką

ELŻBIETA NIESZPOREK

SCK Willa Fitznera
6, 13, 20, 27. 09, godz. 16.00  - Fitzner Cafe
4., 11, 18, 25. 09, godz. 18.00 - Każdy śpiewać może –  cykl 
spotkań dla miłośników muzyki i śpiewu. Tylko tu spróbujesz 
swoich umiejętności wokalnych w miłej, przyjaznej atmosferze, 
wstęp bezpłatny. 
SCK Park Tradycji 
Kino seniora 60+, godz. 16:00, wstęp bezpłatny
SCK Amfiteatr
7.09, godz. 16:00 Piknik Country 2019.  Wystąpią: Tomasz Jarmołkiewicz 
oraz zespoły Jan Manson Band i Colorado Band. Finałem wieczoru 
będzie koncert królowej country – Alicji Boncol z zespołem Koalicja.
8.09, godz. 16:00-20:00  XXXIII Biesiada Zespołów Artystycznych 
Klubu Złotego Wieku
24.09, godz. 18:00, Byzuch ŚSKON – W kręgu twórczości se-
niora- wspólne śpiewanie, konkurs „Zgaduj Zgadula”, Mikrofon 
dla Seniora oraz wizyta gościa specjalnego. Wstęp wolny.
 
29.09, godz. 9:00-12:00  (Z) Balonem przez świat, spotkanie 
z cyklu spacerów przyrodniczych prowadzonych przez znanego 
wielu siemianowiczanom, nauczyciela biologii – Adama Balona. 
Zbiórka przy starej przychodni na Przełajce, udział bezpłatny.

NAIRA AYVAZYAN  
W AMFITEATRZE MIEJSKIM
W sobotę 31 sierpnia zakończymy cykl letnich koncertów w sie-
mianowickim Amfiteatrze Miejskim (ul. Chopina 1). Gwiazdą 
ostatniego koncertu, na który zapraszamy o godzinie 17.00 
będzie popularna artystka scen operetkowych - Naira Ayva-
zyan. Wstęp wolny.

Naira Ayvazyan to absolwent-
ka Prywatnej Szkoły Operowej 
A. Teligi. Urodziła się i wychowy-
wała w Armenii. Już jako dziecko, 
uczęszczała na zajęcia śpiewu 
oraz tańca i uczyła się gry na for-
tepianie. Będąc w Polsce, podjęła 

naukę w PSM II St. w Gliwicach, w klasie śpiewu solowego. 
Naira Ayvazyan jest uczestniczką wielu festiwali („Ave Maria’’- 
2006 r., „Gloria’’- 2007 r., 2008 r., „Viva Il Canto’’ 2009 r.), 
konkursów (im. Fr. Platówny we Wrocławiu 2000 r., konkurs 
operetkowy im. I. Borowickiej w Krakowie 2006 r., Konkurs im. 
A. Didura w Bytomiu w 2008 r.) oraz kursów wokalnych m.in. 
u Aleksandra Teligi i Igora Kuszplera. Obecnie koncertuje po 
całej Polsce, wyśpiewując repertuar operowo-operetkowy. 
Współpracowała ze znakomitymi dyrygentami m.in.: Marcin 
Nałęcz-Niesiołowski, Sławomir Chrzanowski, Lesław Sałacki, 
Marian Vach, Wojciech Szaliński. Występowała m.in. z Gliwickim 
Teatrem Muzycznym, Operą i Filharmonią Podlaską, z Filharmo-
nią Zabrzańską. W 2010 r. wcieliła się w rolę tytułowej bohaterki 
śląskiej wersji operetki „Wesoła Wdówka’’. Premiera sztuki miała 
miejsce w Operze Śląskiej w Bytomiu. Wszechstronnie uzdolniona, 
zaskakuje publiczność ciągłą metamorfozą sceniczną. Uwielbia 
śpiew, taniec i... piękne suknie.

KAROLINA GERA

26 WRZEŚNIA – 
24 PAŹDZIERNIKA

(KAŻDY CZWARTEK)

WARSZTATY 
I INNE ZAJĘCIA 
DLA SENIORÓW

Szczegółowy program 
warsztatów będzie dostępny 
od 1 września 2019 r. 
na stronie Urzędu Miasta:  
www.siemianowice.pl oraz 
dostępny dla uczestników 
Senioraliów od 18 września.
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Zanim przedstawię Państwu kolejną porcję 
informacji na temat bieżących tematów, 
którymi zajmują się siemianowiccy urzędnicy, 
zmuszony jestem zaapelować za Waszym 
pośrednictwem do wszystkich, którym na sercu 
leży dobro, rozwój i estetyka naszego miasta: 
Dbajmy o nasze miasto jak o swoją własność!

Jeśli nie poczujemy się jak dobry gospo-
darz, który pilnuje swojego majątku, to całe 
dobro, które wspólnymi siłami w Siemiano-
wicach Śląskich tworzymy, bardzo krótko 
będzie źródłem naszej radości. Cóż bowiem 
z tego, że powstają nowe obiekty rekre-
acyjne, wypoczynkowe czy sportowe, jeśli 
zachowujemy bierną postawę i pozwalamy 
naszym podopiecznym lub obcym na akty 
wandalizmu czy niewłaściwego korzystania 
z instalowanych przez miasto urządzeń, nie 
reagując w żaden sposób na to, co obserwu-
jemy. A przecież od kilku już lat funkcjonują, 
ku naszemu wspólnemu dobru, narzędzia, 
które ułatwiają interweniowanie, a przede 
wszystkim zgłaszanie tych wszystkich nie-
pokojących spraw czy zdarzeń. Są to:
 Centrum Zarządzania Kryzysowego, dzia-
łające 24 godziny na dobę,

 darmowa aplikacja do powiadamiania pn. 
„Bezpieczne Siemianowice” na wszystkie 
platformy telefonii komórkowej,

 Straż Miejska,
 dyżurni w spółdzielniach mieszkaniowych.
Do dyspozycji są też dzielnicowi z siemia-

nowickiej Policji i jesteśmy w końcu my sami 
– mieszkańcy, stojący każdorazowo w obliczu 
decyzji: Czy przebywając w przestrzeni pu-
blicznej i będąc świadkiem czegoś złego, zare-
aguję, zwrócę uwagę, przekażę informację do 
odpowiednich służb, wykonam telefon, kliknę 
w smartfonie zgłoszenie, czy może pozostanę 
bierny, komentując jedynie pod nosem i narze-
kając na dzisiejsze czasy czy młodzież. Jeśli 
nie będziemy się wzajemnie motywować do 
zmiany w zachowaniu – porzucenia bierności 
i aktywnego reagowania na ewidentne zło, to 
nigdy nie wyjdziemy z błędnego koła, jakim jest 
inwestowanie w rewitalizację miasta, budowę 
skwerów, placów zabawy oraz wypoczynku 
i ich natychmiastowe remontowanie po kilku 
dniach eksploatacji.

Powyższy problem z dewastacją miejskich 
inwestycji nie zmienia jednak naszych samo-
rządowych celów, by rewitalizować nasze 

miasto, czynić je przyjaznym zarówno rodzinie, 
jak i przedsiębiorcom. Dowodem na to jest ko-
lejny sezon inwestycyjny, w którym korzystamy 
nie tylko ze środków własnych UM, ale też ze 
środków unijnych, których, w ciągu ostatnich 
czterech lat, pozyskaliśmy łącznie w kwocie 
ponad 125 milionów złotych. 

Dzięki nim właśnie powstaną wkrótce kolej-
ne ścieżki rowerowe, łączące w praktyce już 
wszystkie dzielnice z centrum miasta, a także 
z sąsiednimi Chorzowem i Katowicami. Dokoń-
czymy też niebawem remont elewacji zabyt-
kowej Pływalni Miejskiej, która jest położona 
w sąsiedztwie zrewitalizowanego niedawno 
terenu przy Parku Hutnik.

Już w najbliższych dniach zaprosimy Państwa 
na wspólne otwarcie kolejnych przestrzeni 
integracyjno-rekreacyjnych, jakimi będą skwery 
przy ulicy Wyzwolenia w Michałkowicach oraz 
ulicy Akacjowej na osiedlu Tuwima. Zanim to 
jednak nastąpi pozwolę sobie Państwa jeszcze 
zaprosić na dwa inne wydarzenia. Pierwsze 
z nich to jubileuszowy, bo już piąty, Piknik 
Zdrowia w Parku Tradycji, z ogromną liczbą 
bezpłatnych konsultacji zdrowotnych, który 
odbędzie się 31 sierpnia br. Drugie natomiast 

to trzecia edycja Senioraliów, w trakcie której, 
między 18 a 21 września 2019, po raz kolejny 
oddam klucze miasta naszym nestorom – wciąż 
jeszcze młodych duchem i pełnych energii.

Nadchodzące dni, to idealny czas, w którym 
możemy się jeszcze zaangażować w przygoto-
wania do tych wszystkich wydarzeń, do czego 
szczerze zachęcam.

Pozdrawiam
RAFAŁ PIECH

CZYSTE MIASTO
 TWORZĄ MIESZKAŃCY 

Jeszcze do niedawna niewielu ludzi 
wiedziało o istnieniu chomika euro-
pejskiego. Okazuje się, że na Śląsku 
ten gryzoń, o bardzo sympatycz-
nym wyrazie pyszczka, nie tylko jest 
gościem, ale również prawdziwym… 
domownikiem. Także w Siemianowi-
cach Śląskich.

Jedną z głównych osi rozwoju na-
szego miasta są inwestycje, które 
mają bezpośredni wpływ na kondycję 
lokalnego biznesu.  W 2017 roku prze-
prowadzono inwentaryzacje przy-
rodnicze w zakresie występowania 
w Siemianowicach Śląskich chomika 
europejskiego. Prace obejmowały 
cztery wybrane fragmenty miasta:
1) Obszar zlokalizowany pomiędzy 
ulicą Marcina Watoły a zlikwidowaną 
kolejką wąskotorową,
2) obszar położony pomiędzy osie-
dlem Węzłowiec a terenami kole-

jowymi w rejonie ulic Władysława 
Jagiełły oraz Węglowej,
3) obszar położony na północ od 
DK94 (czyli ulicy Henryka Krupanka),
4) tereny w rejonie ulic Tarnogórskiej 
oraz Bytomskiej.

Celem inwentaryzacji miało być 
przygotowanie dokumentacji w kon-
tekście miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 
Gmina docelowo zamierzała bowiem 
przeznaczyć te tereny pod zabudowę 

o charakterze mieszkaniowym, usłu-
gowym oraz produkcyjno-usługowym. 
W toku prac okazało się, że na te-
renach przy ul. Władysława Jagiełły 
oraz Węglowej a także w rejonie ulic 
Tarnogórskiej i Bytomskiej występuje 
populacja – chronionego prawem – 
chomika europejskiego.
Tym samym obszary przy tej pierw-
szej parze ulic zostały „wyjęte” 
z planów zabudowy i pozostały jako 
tereny zielone, wolne od planowanej 
zabudowy mieszkaniowej (jednoro-
dzinnej). Z kolei tereny w Michałko-
wicach, zachowały status terenów 
rolnych i nie będzie na nich prowa-
dzona zabudowa usługowa.

Pozostałe inwentaryzowane w 2017 
roku ulice, czyli Marcina Watoły oraz 
Henryka Krupanka, nie znalazły 
uznania w oczach sympatycznego 
gryzonia, tym samym zostały prze-

znaczone kolejno pod zabudowę: 
mieszkaniową-jednorodzinną oraz 
jako tereny przemysłowo-usługowe.

W tym roku przeprowadzono dwie 
kolejne inwentaryzacje, obejmujące 
obszary ulic: Pawła Brandysa i Tar-
nogórskiej oraz położony przy Alei 
Spacerowej, w sąsiedztwie Lasu Ba-
żantarnia. Okazuje się, że chomik 
europejski również na tych dwóch 
pierwszych ulicach wymusił rezygna-
cję z wyznaczania nowych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, pozostawiając dotychczas 
istniejącą oraz te tereny, które były 
już w obowiązującym planie prze-
znaczone pod zabudowę. Co się zaś 
tyczy Lasu Bażantarnia, będzie on 
dopiero przedmiotem zmiany planu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

CHOMIK EUROPEJSKI  ZMIENIA 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Z RATUSZA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Nowa miejska atrakcja jest kolejnym ukłonem w stronę 
najmłodszych, w których władze miasta inwestują od kilku lat.

Umowę na budowę tej inwestycji podpisano 14 lutego br. Nowy obiekt, w zamierzeniu 
wzbogacający ofertę rekreacyjną miasta, to kolejne, atrakcyjne miejsce letniego wypo-
czynku dla całej rodziny. Wyposażony jest w pełni zautomatyzowane rozwiązania i atrakcje 
zapewniające naturalne ruchy wody w przestrzeni rekreacyjnej, nie wymagającej nadzoru 
ratownika. Jest tu wydzielona strefa dla najmłodszych dzieci z zabawkami łagodniej wyrzu-
cającymi wodę oraz strefa dla dzieci starszych. Wśród kilkunastu urządzeń zabawowych 
znajdują się m. in.: samonapełniające się wodą wiaderka przelewowe, armatka wodna, 
tryskający wodą kwiatek, wodne owady, parasol wodny, tunel z kręgów, różnorodne dysze 
(typu wulkan, pojedyncza solo, galaretka) itd. Powierzchnia placu zabaw (samej niecki 
z nawierzchnią bezpieczną bez bruków) wynosi ok. 300 m2.

... POD WARUNKIEM,  ŻE BĘDZIEMY JĄ SZANOWAĆ!

MOŻNA POSTRZELAĆ 
Z AKUSTYCZNEJ ARMATY

WODNA GALARETKA Z OWADAMI  
SCHŁODZI W LETNI SKWAR

Mimo, że od otwarcia PAiR 
upłynęło niewiele czasu, trzeba było już

usuwać uszkodzenia, powstałe w wyniku 
lekkomyślnego, ale chcemy wierzyć, 

pozbawionego premedytacji, użytkowania urządzeń. 
Szanowni Państwo, miasto robi to dla Was, 

dlatego pilnujmy wzajemnie wspólnego dobra, 
by służyło wszystkim jak najdłużej
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W ostatni piątek lipca tłumy dzieciaków wraz 
z rodzicami i opiekunami przybyły do Mło-
dzieżowego Domu Kultury im. dr. H. Jordana 
w Siemianowicach Śląskich, by zainaugurować 
nową atrakcję w mieście - Wodny Plac Zabaw. 
Gdy zniecierpliwienie i emocje najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta sięgnęły zenitu, 
Rafał Piech, prezydent miasta, wspólnie ze 
swoim zastępcą, Agnieszką Gładysz, prze-
wodniczącym Rady Miasta, Adamem Cebulą 
oraz dwójką zaproszonych dzieciaków, sym-
bolicznym przecięciem wstęgi, otwarli długo 
wyczekiwaną atrakcję wodną.

- Serdecznie wszystkich zapraszam do 
korzystania w upalne letnie dni z naszego 
Parku Wodnego - mówił prezydent. - A to 
nie wszystko, bo w nowym budynku obok, 
przygotowaliśmy dla Was kilka stołów do gry 
w cymbergaja - dodał.

Imprezie towarzyszyły - jak zwykle przy tego 
typu okazjach - słodki poczęstunek w postaci 
lodów oraz popcornu, a także pocztówki uzu-
pełniające, niemałą już, kolekcję pamiątkowych, 
siemianowickich wydawnictw okolicznościowych.
Wstęp do Wodnego Placu Zabaw jest oczy-
wiście bezpłatny!

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Cylindry wypełnione cieczą różnej 
gęstości, tuby, przez które moż-
na rozmawiać, akustyczna armata 
„strzelająca” sprężonym powietrzem, 
szalona huśtawka, czy „podniebna de-
skorolka” - to tylko niektóre z wyjątko-
wych atrakcji, które zostały oficjalnie, 
27 lipca, udostępnione najmłodszym 
mieszkańcom naszego miasta. Na 
terenie SCK Park Tradycji, w pobliżu 
siłowni na wolnym powietrzu, otwarto 

Park Akcji i Reakcji. Jest to wyjątkowe 
miejsce, nie jest to bowiem zwyczajny 
plac zabaw, jakich wiele, w naszym 
mieście. Można tutaj, poprzez zaba-
wę, zapoznać się z wybranymi prawa-
mi fizyki, jak np. z ruchem cząstek, siłą 
odśrodkową, funkcjonowaniem środka 
ciężkości, czy rozchodzeniem się fali 
dźwiękowej. Jest to kolejny punkt na 
rekreacyjnej mapie Siemianowic Ślą-
skich, który w założeniu ma zachęcać 

całe rodziny do wspólnego spędzania 
wolnego czasu.

- Jestem zachwycona tym miej-
scem - mówi Iwona, która przyszła 
dzisiaj z całą rodziną. Jej córka, 7-let-
nia Monika, zdążyła już porozmawiać 
- niczym przez telefon - ze swoją 
siostrą, 13-letnią Natalią, za pomo-
cą dwóch talerzy odbijających fale 
dźwiękowe. - To magia - stwierdziła 
zadowolona Monika.
- Ja już strzelałem z tej armaty, która 
uderzała powietrzem w blaszki - mówił 
8-letni Bartek. - Na pewno będę tutaj 
przychodził ze swoją mamą - dodaje 
szybko, pilnując wzrokiem swojej kolejki 
do huśtawki.

Kilkadziesiąt rozpromienonych 
i pełnych radości dzieciaków prze-
rywało zabawę tylko na chwilę, po 
to by zjeść, przygotowane przez 
Urząd Miasta, lody, popcorn czy 
truskawkową watę cukrową. Zaś do 
korzystania z urządzeń zachęcał je 
Rafał Piech, prezydent Siemianowic 
Śląskich, Adam Cebula, przewodni-

czący Rady Miasta oraz radni, którzy 
wraz z rodzinami zjawili się w tym 
magicznym miejscu.
Serdecznie zapraszamy do BEZPŁAT-
NEGO korzystania z atrakcji!

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
SKWER PRZY ULICY WYZWOLENIA 
NA OSTATNIEJ PROSTEJ

Dobra wiadomość! Skwer przy ulicy Wyzwole-
nia w Michałkowicach z początkiem września 
zostanie udostępniony mieszkańcom.
Nowe miejsce spotkań i odpoczynku dopełni 
częściowo już zagospodarowany teren, gdzie 
znajduje się plac zabaw, boisko, altany do gril-
lowania oraz górka zjazdowa. Już niebawem 
siemianowiczanie będą mogli przysiąść tam 

na nowych ławkach, odpocząć na leżakach 
miejskich oraz przeprowadzić rozgrywki przy 
stołach do gier planszowych i piłkarzykach. 
Warto dodać, że teren zostanie oświetlony 
i wyposażony w toaletę dla psów. Koszt bu-
dowy skweru wyniósł 874 982, 64 zł.
To jednak nie jedyny skwer, który powstaje 
w naszym mieście. Oprócz niego trwa budowa 

zieleńca przy ulicy Akacjowej, na którym po-
jawi się siłownia zewnętrzna, nowe chodniki, 
schody, trawniki, nasadzenia, ławki parkowe, 
kosze, leżaki i pergole, a także oświetlenie. 
W jego centralnej części zostanie umieszczo-
na betonowa bryła, posiadająca trzy tablice 
(przytwierdzone z trzech stron) z wierszami 
Juliana Tuwima. Czwarty bok konstrukcji bę-

dzie stanowił betonowy regał służący do wy-
miany książek. Na zakończenie tej inwestycji, 
która wyniesie 496 156,58 zł będziemy musieli 
jeszcze cierpliwie poczekać. Skwer zostanie 
oddany do użytku pod koniec września br.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Nasze miasto, stawiając na rozwój infra-
struktury rowerowej, dąży do zapewnienia 
komfortowych warunków dla rowerzystów. 
Dlatego miłośników dwóch kółek z pewno-
ścią ucieszy informacja, że w Siemianowi-
cach Śląskich przybędą kolejne kilometry 
ścieżek rowerowych. Na początku sierpnia 
(7.08) Gmina podpisała umowę na wykona-
nie drugiego etapu zadania inwestycyjnego 
pn. „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt 
udogodnień dla wykorzystujących rower 
w mieście Siemianowice Śląskie”. Inwestycja 
zakłada sporządzenie projektu oraz budo-
wę czterech ciągów ścieżek rowerowych 
o długości ok. 10 km, komunikujących ze 
sobą główne dzielnice miasta. 

Ścieżki zostaną poprowadzone wzdłuż na-
stępujących ulic:

 Ścieżka nr 1: Park Miejski – ul. PCK – ul. Ob-
wodowa – ul. Cmentarna – ul. Szybu Pszczel-
nik – park Pszczelnik – Stara Szosa (długość 
2,754 km).

 Ścieżka nr 2: ul. Cmentarna – ul. Brzozowa 
– ogródki działkowe – ul. Mysłowicka – granica 
Siemianowice Śl. z Katowicami (długość 2,519 km).

 Ścieżka nr 3: ul. Krupanka (DK 94) –  
ul. Bańgowska – os. Bańgów – ul. Szymanow-
skiego – ul. Bańgowska – ul. Wiejska (długość 
2,257 km)

 Ścieżka nr 4: ul. Michałkowicka 47 – ul. Mi-
chałkowicka 105 (budynek Urzędu Miasta) – ul. 
Wyzwolenia – ul. Tarnogórska (długość 2,330 km).

Nowo projektowane szlaki rowerowe zostaną 
uzupełnione trzema Zintegrowanymi Cen-
trami Przesiadkowmi, które składać się będą 
z trzech głównych elementów, tworzących 

spójną całość: przebudowanych wiat przy-
stankowych, zamykanych boksów rowerowych 
oraz zadaszonych stojaków dla rowerów (Bi-
ke&Ride). ZCP będą zlokalizowane na ulicach: 
Michałkowickiej (przystanek Michałkowice 
Urząd Miasta), Mysłowickiej (przystanek Sie-
mianowice Kolonia Wojewódzka) i Bańgowskiej 
(przystanek Bańgów Kościół). 

W tym roku rozpocznie się opracowanie 
dokumentacji projektowej, na sporządzenie 
której  wykonawca zamówienia ma czas do 
końca lutego 2020 roku. Po jej zatwierdze-
niu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę 
rozpocznie się budowa ścieżek – ścieżki 
rowerowe nr 1-3 powstaną do końca przy-
szłego roku, natomiast ze ścieżki nr 4 będzie 
można skorzystać w drugiej połowie 2021 roku.

Powyższa inwestycja realizowana jest przy 
wsparciu środków unijnych, pozyskanych w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniesie 10 679 000,00 zł, 
a dotacja z Unii Europejskiej opiewa na kwotę  
7 179 452, 33 zł.        DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

POWSTANIE BLISKO 10 KILOMETRÓW 
NOWYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Siemianowice Śląskie w ciągu kilku najbliższych lat oplecie gęsta 
sieć nowoczesnych i bezpiecznych ścieżek rowerowych.

Skwer przy ul. Akacjowej Skwer przy ul. Wyzwolenia
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
ROZPOCZYNAMY CZWARTY ETAP REWITALIZACJI
PARKU HUTNIK

Pod koniec lipca podpisano umowę na kontynuację zadania pn. „Zagospo-
darowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych 
– etap IV”. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmie m.in.: 
wykonanie alejek parkowych, odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, przebu-
dowę układu drogowego w rejonie Pływalni Miejskiej wraz z budową ronda, 
przebudowę ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Śniadeckiego, wykonanie 
robót w zakresie odwodnienia nawierzchni oraz montaż elementów małej 
architektury. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 198  430,82 zł, a termin 
zakończenia prac zaplanowano na koniec października.

Przypomnijmy, że pierwszy etap modernizacji parku rozpoczął się 2016 roku.   
Wówczas w miejscu zniszczonej, betonowej niecki powstała podświetlana 
fontanna chodnikowa, a wokół niej urządzenia rekreacyjne, plac zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią oraz nowe ławki i chodnik. Drugi etap objął m.in. 
odtworzenie murka ogrodzenia, alejek parkowych, wykonanie pochylni dla 
wózków, a także utworzenie stałej galerii, ilustrującej dzieje Huty Jedność, 
a prace zakończono w czerwcu 2017. Natomiast w ramach trzeciego etapu, 
przeprowadzonego w 2018 r., wykonano oświetlenie parkowe, kolejne alejki, 
zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz wykonano drogi i parkingi z kostki 
betonowej wraz z oznakowaniami pionowym i poziomym.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury 
zabytkowej Pływalni w Siemianowicach 
Śląskich wraz z tworzeniem atrakcyj-
nych przestrzeni miejskich dla rodzin 
z dziećmi – Park Hutnik”  został objęty 
dofinansowaniem z Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 10.3.1. Rewi-
talizacja obszarów zdegradowanych 
– ZIT, Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. 
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Trwają zaawansowane prace w ramach re-
montu zabytkowej Pływalni Miejskiej związango 
z realizacją drugiego etapu jej modernizacji. 
Dzięki niemu budynek pływalni – zarówno 
z zewnątrz jak i wewnątrz – zyskuje nowy 
wygląd i nabiera blasku.

Rewitalizacja swym zakresem obejmuje m.in. 
remont elewacji wraz z wykonaniem iluminacji 
świetlnej, a także wymianę rynien, dachówek, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piw-
nic, modernizację instalacji c.o. wraz z kotłownią, 
przebudowę wejścia głównego i dostosowanie go 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalację ogniw fo-
towoltaicznych zasilających awaryjne oświetlenie 
budynku, wymianę technologii wody basenowej 
oraz montaż nowego ogrodzenia. Oprócz tego 
obiekt jest dostosowywany do wymogów prze-
pisów przeciwpożarowych.

Jak informuje Wydział Inwestycji, aktualnie 
w budynku wykonywane są prace związane 

z podświetleniem elewacji oraz wykonaniem 
instalacji elektrycznej, grzewczej i wentylacji, 
a także instalacji technologii wody basenowej. 
Oprócz tego modernizowane są pomieszcze-
nia natrysków oraz toalet. Do tej pory, oprócz 
remontu elewacji, przeprowadzono izolację 
fundamentów, wymieniono tynki wewnętrzne 
nad antresolą, wzmocniono konstrukcję dachu 
oraz naprawiono konstrukcję stropu nad halą 
basenową. W najbliższym czasie rozpocznie się 
wymiana pokrycia dachowego i obróbek bla-
charskich.

Na finał remontu trzeba jeszcze trochę 
poczekać, gdyż przewidziano go na koniec 
października. Koszt całości inwestycji, która 
dofinansowana jest ze środków Unii Euro-
pejskiej, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, wyniesie 4 193 428,96 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

REMONT ZABYTKOWEJ PŁYWALNI MIEJSKIEJ 
- PIERWSZE EFEKTY JUŻ WIDAĆ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
NOWE BOISKA SPORTOWE PRZY SZKOŁACH

Jeszcze w tym roku na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych przy 
ul. Budryka powstanie boisko wielofunkcyj-
ne do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siat-
kówkę o powierzchni 1118 m2. Obiekt będzie 
miał nawierzchnię poliuretanową i zostanie 
wyposażony m.in w bramki piłkarskie, słupki 
do siatkówki, kosze do koszykówki, piłko-
chwyty oraz elementy małej architektury 
takie jak ławki i kosze na śmieci. Boisko będzie 

oświetlone i objęte monitoringiem. Pierwsze 
prace związane z jego budową zaplanowano 
na początek września, a ich zakończenia mo-
żemy spodziewać się pod koniec października 
bieżącego roku. Koszt inwestycji wyniesie 
510 787,65 zł.

Również uczniowie Zespołu Szkół Sporto-
wych, położonego przy ulicy Mikołaja 3, mogą 
liczyć jesienią na nowe boisko, w tym przypadku, 
piłkarskie, które powstanie w miejscu już istnie-

W połowie sierpnia podpisano umowę 
na remont ulicy Krupanka. Po przekazaniu 
placu budowy i zatwierdzeniu tymczasowej 
organizacji ruchu, wykonawca rozpoczął 
jej remont, który obejmie w szczególno-
ści: wymianę nawierzchni jezdni, ułożenie 
chodnika z kostki betonowej wraz z za-
budowaniem krawężników drogowych na 
odcinku od ulicy Zachodniej do połączenia 
z istniejącym chodnikiem przy zakładzie 
ADIENT. Ponadto zostanie wykonana za-
budowa barier zabezpieczających oraz 
oznakowanie poziome. 
Przypomnijmy, że na tę inwestycję dro-
gową Ministerstwo Infrastruktury przy-
znało gminie Siemianowice Śląskie środki 
finansowe z rezerwy subwencji ogólnej na 

jącego. Boisko o powierzchni ponad 2 tys. m2, 
zostanie pokryte sztuczną trawą, będzie miało 
profesjonalne bramki piłkarskie, piłkochwyty, nie 
zabraknie też ławek i koszy na śmieci. Ponad-
to w ramach prac budowlanych zaplanowano 
przebudowę fragmentu istniejącego ogrodzenia 
terenu, chodnika, a także budowę oświetlenia. 
Koszt wybudowania boiska wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą to 1 247 197,90 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W miejscu starego boiska przy ZSOiZ 
powstanie nowoczesny obiekt wielofunkcyjny

Jeszcze w tym roku uczniowie ZSS będą mogli rozgrywać mecze 
na świeżej murawie nowego boiska piłkarskiego 

Tej jesieni kierowcy jeżdżący ulicą Krupanka  
będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Ale będzie 
warto, bowiem wydłuży się odcinek drogi równej i prostej
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remont ulicy Krupanka, na odcinku od ulicy 
Bańgowskiej do centrum ogrodniczego. 
Dotacja w wysokości 681 tys. zł. pokryje 
prawie połowę planowanych kosztów in-
westycji. Koszt całości remontu wyniesie 
1 468 907,38 zł, a termin jego zakończenia 
przewidziano na połowę października br. 
W związku z powyższym ruch na tej ulicy 
będzie odbywał się z utrudnieniami.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ROZPOCZYNAMY 
REMONT ULICY KRUPANKA
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INWESTYCJE

STREFA AKTYWNOŚCI 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA RZĘSIE

CO NOWEGO W MIEŚCIE

W mieście wciąż trwają inwestycje drogo-
we realizowane w ramach zadania pn. „Bu-
dowa miejsc postojowych, parkingów oraz 
modernizacja chodników i ulic w wybranych 
lokalizacjach na terenie miasta Siemiano-
wice Śląskie – zadanie II”. Obecnie powstają 

miejsca postojowe przy drodze osiedlowej 
pomiędzy ulicami Kapicy i Wróbla. Natomiast 
w następnej kolejności rozpoczną się budowy 
chodników wraz z oświetleniem pomiędzy 
ulicami Okrężną i Wróbla (pomysł autorstwa  
Ewy Cierpioł i Agnieszki Dydy) oraz ulicami 

BYTKÓW I MICHAŁKOWICE – NOWE MIEJSCA  
POSTOJOWE I CHODNIKI Z OŚWIETLENIEM 

Domina i Budryka (pomysł autorstwa Iza-
beli Rajzer-Wysockiej), które są zwycięskimi 
projektami z Budżetu Obywatelskiego 2019. 
Zakończenie prac budowlanych zaplanowano 
w październiku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W przyszłym roku, w ramach działań re-
witalizacyjnych Kompleksu Rekreacyjno-
-Przyrodniczego „Staw Rzęsa”, powstanie 
naturalna strefa aktywności i wypoczynku. 

Będzie to nie lada gratka dla dzieci i młodzie-
ży lubiących aktywność fizyczną i doskonałą 
zabawę. Strefa powstanie na terenie „Rzęsy” 
w pobliżu mini plaży, polanki dinozaurów oraz 
siłowni na wolnym powietrzu. Swym wyglądem 
oraz charakterem nawiąże do otoczenia i zosta-
nie podzielona na dwie części z uwzględnieniem 
wieku dzieci. Strefa aktywności dla dzieci młod-
szych będzie wyposażona m. in. w huśtawkę 

„Pędy paproci” – w formie pradawnych wielkich 
pędów paproci, zestaw zabawowy „Ptak w locie” 
– w kształcie ptaka ze zjeżdżalnią i mostkami, 
zestaw „Szuwary” do zabawy wodą, zestaw 
„Żaby” również ze zjeżdżalnią i mostkiem, bujaki 
sprężynowe w kształcie owadów oraz wieżę 
w formie pnia drzewa z mostkiem linowym, 
który będzie stanowił przejście z placu zabaw 
dla małych dzieci na plac zabaw dla średnia-
ków i istniejącą obok plażę. Część strefy dla 
nieco starszych użytkowników będzie miała 
zestaw zabawowy „Żdźbła traw” – składający się 
z mostków i wieży, zestaw linowy „Źdźbła traw” 
imitujący wysoką roślinność, zestaw „Bociany”, 

zestaw z pieńków służący do zabaw sprawno-
ściowych oraz huśtawkę z drzewa w formie 
starych gałęzi. Wokół całej strefy aktywności 
powstanie drewniane ogrodzenie oraz bramy 
imitujące roślinność wodną. Ponadto nie za-
braknie nowych ławek, koszy na śmieci, stolików 
czy stojaka na rowery. 
Zadanie inwestycyjne zostało zapoczątkowane 
pod koniec lipca podpisaniem umowy, natomiast 
jego wykonanie poprzedzą prace projektowe. Na 
efekt końcowy będziemy musieli poczekać do 
końca maja 2020 roku. Koszt realizacji inwestycji 
wyniesie 618 321 zł

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

RYNEK  MIEJSKI 11.30
Korowód Seniorów

 Spotkanie na rynku, przejście pod bramę 
Parku Miejskiego, Korowód Seniorów przejście 
do Amfiteatru

AMFITEATR (PARK MIEJSKI) 12.00
Siemianowice dla Seniorów

 Przekazanie kluczy do miasta Seniorom – 
Prezydent Rafał Piech

 Występy dzieci i młodzieży dla Seniorów
 Występy artystyczne w wykonaniu organi-

zacji senioralnych
 Gość specjalny – Alicja Boncol

PARK TRADYCJI 11.00–13.30
Debata o dobrym zdrowiu Seniorów

 prof. dr Maria Zrałek – humanista, specjalista 
od badań potrzeb wokół problematyki osób 
starszych. Profesor Nadzwyczajny Wyższej 
Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Dziekan 
Wydziału Nauk Humanistycznych. 

 dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska – Dyrek-
tor ds. Lecznictwa oraz Ordynator Oddziału 
Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego 
w Siemianowicach Śląskich

 dr n. med. Agnieszka Prymus – Dyrektor Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa 
Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich

 mgr Agnieszka Kucharska – specjalista ds. 
dietetyki, mgr Wydziału Zdrowia Publicznego 
PAŁAC DONNERSMARCKÓW 18.00–20.30 
Wernisaż prac zebranych podczas rozmów 
z Seniorami (zdjęcia, grafiki, opowiadania).*

KOROWÓD
19 20

21

WRZEŚNIA
(ŚRODA)

WRZEŚNIA
(CZWARTEK)

WRZEŚNIA
(PIĄTEK)

WRZEŚNIA
(SOBOTA)

DEBATA BIESIADA

KONFERENCJA

MOSIR PSZCZELNIK 16.00 
Biesiada dla Seniorów
Piotr Herdzina i jego goście
Wstęp wolny
Wyśmienita zabawa przy wspaniałej muzyce. 
Na miejscu będą dostępne do kupienia napoje 
i potrawy biesiadne.

PAŁAC DONNERSMARCKÓW 10.00–14.00
 Konferencja pt. „Przeszłość – Przyszości. 

Historia mówiona jako element dziedzictwa”.*

*Wstęp wolny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest jednak rezerwacja telefoniczna: 514 347 098

Drogi Seniorze!
ZAREZERWUJ 
SWÓJ CZAS 

NA TEGOROCZNE
SENIORALIA!

18



9

EKOLOGIA

ZROBIŁEŚ REMONT I POZOSTAŁ GRUZ? 
NIE WYSYPUJ GO DO ŚMIETNIKA, 
 ZAWIEŹ ODPADY DO PSZOKA!
Mieszkańcy przeprowadzający remont swojego domu lub mieszkania zostają niejednokrotnie 
z problemem odpadów po zakończeniu prac. Pozostaje gruz, elementy sanitariatów, stare 
kafelki, itp., czyli te wszystkie odpady, których – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie 
wolno ani wyrzucać do śmietnika, ani pozostawiać przed koszem na śmieci, albo – co gor-
sza – wywozić i podrzucać w przypadkowe miejsca, tworząc w ten sposób dzikie wysypiska. 

Straż Miejska dysponuje tzw. fotopułapkami, a od niedawna również dronem (patrz str.12), które 
monitorują najbardziej newralgiczne miejsca i umożliwiają nałożenie „winowajcom” mandatu w wy-
sokości 500 zł. Kwota niezbyt wysoka, ale koszty postępowania sądowego mogą wynieść nawet do  
5 tys. zł. Czy warto więc narażać się na niepotrzebne wydatki i wstyd?

Wyrzucona przed blokiem sterta odpadów budowlanych bardzo często wywołuje u miesz-
kańców, słuszną skądinąd, irytację. Wysyłają więc zdjęcia, komentują, zgłaszają problem 
odpowiednim służbom... Często jednak zdarza się, że osobą pozostawiającą odpady jest 
nasz, nieświadomy naruszenia prawa, sąsiad. Co wtedy? Możemy poinformować go, że ist-
nieje skuteczna i niezawodna możliwość poradzenia sobie z problemem odpadów. Poniżej 
opiszemy jak, w szybki i prosty sposób, można legalnie uporać się z odpadami, dbając przy 
okazji o estetykę otoczenia, w którym na co dzień przebywamy.

Siemianowicki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów (PSZOK) działa w naszym mieście od 2017 
roku. Zlokalizowany jest przy ul. Wyzwolenia 
(patrz mapka obok). Punkt czynny jest od 
poniedziałku do piątku, w godz. 06:00–18:00 
oraz w soboty w godz. 07:00–15:00. 

PSZOK przyjmuje bezpłatnie odpady komu-
nalne pochodzące z gospodarstw domowych, 
czyli: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, 
szkło, opakowania wielomateriałowe, odpa-
dy ulegające biodegradacji (w tym odpady 
zielone), przeterminowane leki, chemika-
lia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz 
inne odpady niebezpieczne, wydzielone ze 
strumienia odpadów komunalnych, takie 
jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, tusze, 
smary, opakowania po farbach lub lakierach, 
termometry rtęciowe, kwasy, przepracowane 
oleje silnikowe, odczynniki fotograficzne, 
środki ochrony roślin itp.

Oddając w/w odpady musimy mieć przy 
sobie dowód osobisty. Warunkiem przyjęcia 
ich przez PSZOK jest udokumentowanie przez 
osobę dostarczającą faktu zameldowania na 
terenie gminy Siemianowice Śląskie. 

Co najważniejsze, w ciągu roku możemy oddać 
BEZPŁATNIE do 1000 litrów, czyli mniej więcej 
1 tonę odpadów!
Wjeżdżając na teren PSZOK-a samochodem 
(o dopuszczalnej masie do 3,5 tony), należy 
ustawić pojazd na wadze. Jest on tam ważony, 
a my w tym czasie zgłaszamy fakt oddania 
odpadów i potwierdzamy zameldowanie.

Przywiezione odpady wyrzucamy do wska-
zanego przez obsługę kontenera. Ponownie 
wjeżdżamy na wagę samochodem, tym razem 
już pustym. Różnica ciężaru wskaże wagę 
oddanych odpadów. Na przykład, jeśli jedno-
razowo oddamy 250 kg, to zostaje nam do 
wykorzystania w danym roku jeszcze ok. 750 kg.

Jeśli dostarczamy odpady wynajętym trans-
portem i sami nie uczestniczymy w ich oddawa-
niu, musimy wypisać kierowcy UPOWAŻNIENIE. 
Obsługa PSZOK-a musi wiedzieć, z jakiego go-
spodarstwa domowego pochodzą odpady. Wzór 
takiego upoważnienia można pobrać ze strony 
internetowej: http://bit.ly/upo_pszok

Jak widać cała procedura nie jest skompli-
kowana. A co zyskujemy w zamian? Przede 
wszystkim nie narażamy się na karę manda-
tu, nie zaśmiecamy bezmyślnie otoczenia, 
w którym mieszkamy i legalnie pozbywamy 
się odpadów. Naprawdę warto!

SZYMON DUCZEK 

USTAL TERMIN ODBIORU KOMPOSTERA
Jak informowaliśmy, Wydział Gospo-
darki Komunalnej w ramach uzupeł-
nienia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, wyposażał właścicieli 
jednorodzinnych domów w specja-

listyczne pojemniki na odpady ule-
gające biodegradacji. Pojemniki te 
– tzw. kompostery - posiadają otwory 
wentylacyjne oraz kratki odciekowe, 
mające na celu zniwelowanie nie-

przyjemnego zapachu oraz ułatwienie 
gromadzenia frakcji „BIO”.

W związku z okresem wakacyjnym, 
a co się z tym wiąże, wyjazdami wy-
poczynkowymi, Wydział Gospodarki 

Komunalnej prosi o kontakt pod ko-
niec sierpnia tych z Państwa, którzy 
jeszcze nie otrzymali pojemników, 
celem ustalenia terminu ich odbioru.

(ERW)

Do transportu gruzu można wyposażyć się w worki  
typu „Big bag” na piach i gruz. Cena takiego worka 
zaczyna się od 7 zł.

Wjeżdżając na PSZOK ustawiamy pojazd na wadze. 
Potwierdzamy zameldowanie i adres gospodarstwa 
domowego, z którego pochodzą odpady. 

BEZPŁATNIE wysypujemy gruz do wskazanych 
przez obsługę PSZOK kontenerów. 

Po oddaniu odpadów, ponownie wjeżdżamy na wagę.
Obliczając różnicę ciężaru „przed i po” otrzymamy 
wagę oddanych odpadów.

1
2

4
3

SZYBKA INSTRUKCJA ODDANIA ODPADÓW DO PSZOK

MOBILNY PSZOK ROZWIĄŻE PROBLEM Z TRANSPORTEM
Istnieje coś takiego, jak „Mobilne PSZOK-i”. Są one dużym udogodnieniem dla osób nie posia-
dających własnego transportu lub posiadających małą ilość tzw. odpadów problemowych. Nie 
muszą, bowiem jechać z odpadami do stacjonarnego PSZOK-a, wystarczy, że zaniosą je do 
mobilnego punktu. Zgodnie z harmonogramem (patrz na ostatnią stronę gazety) „mobilne 
PSZOKi” organizowane są w każdej dzielnicy miasta tak, aby każdy mieszkaniec mógł z nich 
skorzystać przynajmniej raz w miesiącu. W przypadkach, w których mamy w domu zalegający 
odpad nadający się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, sprawdźmy czy w najbliższy 
weekend pod naszym domem nie jest organizowany „mobilny PSZOK”. W ramach mobilnych 
punktów zbiórka dotyczy tzw. odpadów problemowych, w tym przede wszystkim:  zużytych 
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zużytych 
świetlówek, zużytych opon. W pozostałe dni odpady tego typu można przywieźć do stacjo-
narnego PSZOKa znajdującego się w przy ul. Wyzwolenia 18e.

AGATA STRYHA

 ul. Wyzwolenia 18e
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EKOLOGIA

SEGREGUJMY MĄDRZE

Selektywna zbiórka odpadów ko-
munalnych w naszym mieście 
jest obowiązkowa!  Czasami jed-
nak zapominają o tym mieszkań-
cy (przede wszystkim) osiedli, 
czyli zabudowy wielorodzinnej. 

Ze względu na to, że z jednej wia-
ty śmietnikowej często korzysta  
nawet kilkuset lokatorów danego 
bloku, może się wydawać, iż łatwo 
jest zachować anonimowość. Zda-
rza się, że sytuację tę próbują wy-
korzystać nieuczciwi mieszkańcy 
i do pojemnika, w którym powinny 
znaleźć się śmieci już posegrego-
wane, wrzucają wszystko „jak leci”. 

Segregowanie to nasz obowiązek 
wynikający z prawa miejscowego 
i za brak jego przestrzegania mogą 
nas czekać upomnienia, a nawet 
grzywny. Może się (pozornie) wy-
dawać, że złapanie kogoś na ta-
kim podrzucaniu będzie trudne.  
Spieszymy ostrzec: nie jest to nie-
realne. Służby miejskie dysponują 
odpowiednimi narzędziami, pozwa-

lającymi na dyscyplinowanie tych 
będących na bakier z ekologiczną 
segregacją odpadów.
Pamiętajmy jeszcze o jednym me-
chanizmie dyscyplinującym „niepo-
kornych”. Bolesnym - bo finansowym 
- dla ogółu.
W takich przypadkach, gdzie se-
gregacja odpadów komunalnych 
jest wyraźnie lekceważona przez 

mieszkańców, podmiot odbierający 
odpady komunalne na podstawie 
ustawy o utrzymaniu i czystości 
przekazuje Gminie raport z wykazem 
nieruchomości, na których obowią-
zek prowadzenia selektywnej zbiórki 
wyraźnie nie jest przestrzegany. 
W takich sytuacjach Gmina może 
nakładać w formie decyzji admini-
stracyjnej wyższą opłatę na wszyst-

kich mieszkańców, korzystających 
ze śmietnika, w którym zaniechana 
została segregacja odpadów ko-
munalnych.
- Dzisiaj za segregowane odpady 
mieszkaniec płaci 18,50 zł. - mówi 
Agata Stryha z Wydziału Gospodarki 
Komunalnej UM Siemianowice Ślą-
skie. - W przypadku braku segregacji 
opłata ta wynosi 29,50 - dodaje. 
Jak widać różnica jest spora. W ostat-
nim czasie, w Siemianowicach  
Śląskich, powstało wiele nowych 
zamykanych wiat śmietnikowych, 
które umożliwiają korzystanie z nich 
jedynie przez mieszkańców, którym 
są przeznaczone. Dzięki temu mamy 
nadzieję, że  problem związany z tzw. 
„podrzucaniem” odpadów przez oso-
by postronne, zniknie. A tym samym 
łatwiejsze będzie kontrolowanie 
przestrzegania obowiązku prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych przez mieszkańców.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

NIE WYRZUCAJMY JAK LECI 
WSZYSTKIEGO DO ŚMIECI

Niestety czasem spotykamy się z obrazem wrzuconych 
bezmyślnie, nieposegregowanych często śmieci. Na 
każdym pojemniku znajduje się informacja dotycząca 
poprawnego segregowania tej frakcji. Należy pamiętać, 
że do pojemników powinna trafiać wyłącznie wyselek-
cjonowana frakcja zgodna z jasnym opisem na naklejce 
znajdującej się na przodzie kosza. Zadbajmy o to.
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ODPADY WIELKOGABARYTOWE
CO TO TAKIEGO I CO DALEJ Z NIMI?

EKOLOGIA

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy śmieciowej, obo-
wiązkiem każdego z mieszkańców jest selektywna zbiórka 
różnego rodzaju frakcji odpadów komunalnych. 

Przez ten czas zdecydowana większość z nas opanowała już 
zasady segregowania śmieci, dlatego to zadanie nie sprawia nam 
już większych trudności. Jednak „problem” (czasami niestety 
wynikający z lenistwa), pojawia się wtedy, gdy mamy do czynienia 
z odpadami wielkogabarytowymi. W ramach tej frakcji zbiera się 
głównie elementy wyposażenia domowego, które, ze względu na 
duże rozmiary, nie mieszczą się do standardowego pojemnika. 
Tego typu odpady są odbierane w zabudowie wielorodzinnej 

z częstotliwością raz na dwa tygodnie, natomiast w domkach 
jednorodzinnych dwa razy w roku zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem (wykaz poniżej oraz na ostatniej stronie)

Nie wszystko jednak zalicza się do tej frakcji (rodzaju) odpa-
dów. Są takie przedmioty, które nie zostaną wywiezione przez 
firmę obsługująca miasto. Takim przykładem są najczęściej 
odpady remontowo-budowlane takie jak: gruz, muszle sede-
sowe, okna, kafelki, czyli wszystko, co pozostaje po remoncie. 
Tego typu odpady z pewnością nie zostaną zabrane przez 
firmę, ponieważ to obowiązkiem mieszkańca (właściciela od-
padów) jest dostarczyć je w ramach obowiązującego limitu do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” 

(patrz str. 9) lub zamówić specjalną usługę podstawienia 
kontenera lub worka (typu big-bag) w firmie specjalistycznej. 
Inna forma pozbywania się odpadów jest niezgodna z obowią-
zującymi przepisami prawa.

Pamiętajmy, że odpady komunalne zbierane w sposób selek-
tywny, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości, 
można bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 18E 
w Siemianowicach Śląskich (Michałkowice). Tam bez dokonania 
jakichkolwiek opłat śmieci zostaną przyjęte, a ich właściciel po-
zbędzie się w poprawny sposób zalegających i zbędnych rzeczy.

AGATA STRYHA

REJON I
Mysłowicka, Sadzawki, Kolejowa, Kilińskiego, 
Słowackiego, Brzozowa, Piaskowa, Cmentarna, 
Powstańców, Szeflera, Dworcowa, Moniuszki, 
Fabryczna, Matejki, Piastowska, Głowackie-
go, Fitznerów, Śląska, Mickiewicza, Boczna, 
Pszczelnicza, Poprzeczna, Śmiłowskiego,
Komuny Paryskiej, Cicha 1, 1-go Maja, PCK, 
Aleja Sportowców, Św. Barbary, Chopina, 
Dworska, Krucza 1-6, Parkowa, Krótka, Jana 
Pawła II, Krasińskiego, Plac Wolności,
Ogrodowa, Spokojna, Michałkowicka, Gan-
sińca, Aleja Młodych, Szarych Szeregów, 
Stęślickiego, ZHP, Boh. Westerplatte 4-12, 
Teatralna, Wróbla, Korfantego

REJON III
Zgrzebnioka, Niepodległości, Wróblewskiego, 
Plac Skrzeka, Prusa, Grunwaldzka, Łokietka, 
Chorzowska, Jagiełły, Watoły, Polaczka, Byt-
kowska, Oświęcimska, Traugutta

REJON II
Sienkiewicza, Plac Skargi, Waryńskiego, Kapicy
Boh. Westerplatte (poza nr 4-12), Sobieskiego, 
Floriana, Karola Miarki, Ligonia, Kopernika, 
Hutnicza, Jagiellońska, Szkolna, Kasprzaka, 
Trafalczyka, Jedności, Katowicka, Składowa, 
Lipowa, Okrężna, Leśna, Grabowa, Klonowa, 
Akacjowa, Zielona, Wierzbowa, Kasztanowa, 
Jaworowa, Topolowa, Fr. Deji - Żwirki i Wigury, 
Kołłątaja, Górnicza, Granitowa, Kościuszki, 
Pułaskiego, Damrota, Staszica, Dąbrowskiego, 
Wyspiańskiego, Śniadeckiego

REJON IV
Obrońców Warszawy, Emilii Plater, Kołodzieja, 
Andersa, Marii Dąbrowskiej, Sikorskiego, Ko-
ścielna, Maciejkowicka, Budryka, Pocztowa, 
Krakowska, Przyjaźni, Stawowa, Wyzwole-
nia, Boh. Września, Brandysa, Barlickiego, 
Żeromskiego, Sienna, Paryska, Hadamika, 
Londyńska, Bytomska, Krupanka, Bratnia, 
Reymonta, M.C. Skłodowskiej, Szymanow-
skiego, Wiejska 49, 125

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH WIELKOGABARYTOWYCH 
Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W OKRESIE SIERPIEŃ 2019 r. - LUTY 2020 r.

Sierpień 14, 28
Wrzesień 11, 25
Październik 9, 23
Listopad  5, 19
Grudzień 3, 17, 31
Styczeń 2020r. 15, 29
Luty 2020r. 12, 26

Sierpień  1, 16, 29
Wrzesień  12, 26
Październik  10, 24
Listopad  7, 21
Grudzień  5, 19
Styczeń 2020r.  2, 16, 30
Luty 2020r.  13, 27

Sierpień  6, 20
Wrzesień  3, 17
Październik  1, 15, 30
Listopad  13, 27
Grudzień  11, 23
Styczeń 2020r.  7, 21
Luty 2020r.  4, 18

Sierpień  8, 22
Wrzesień  5, 19
Październik  3, 17, 31
Listopad  14, 28
Grudzień  12, 24
Styczeń 2020r.  9, 23
Luty 2020r.  6, 20

DO FRAKCJI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NAJCZĘŚCIEJ ZALICZA SIĘ:

łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, 
materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych roz-
miarów, płyty meblowe, duży sprzęt sportowy, rowery.

ZE WZGLĘDU NA ODRĘBNY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA  
DO ODPADÓW KOMUNALNYCH WIELKOGABARYTOWYCH NIE ZALICZA SIĘ:

odpadów remontowo-budowlanych, zużytego sprzętu elek-
trycznego - elektronicznego np. lodówki, pralki, telewizory, 
monitory, odkurzacze itp., zużytych baterii i akumulatorów, 
zużytych opon, odpadów niebezpiecznych – takich jak farby, 
lakiery, chemikalia – a także opakowań po tych produktach.

(HARMONOGRAM DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH 
ZNAJDUJE SIĘ NA OSTATNIEJ STRONIE)
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EKOLOGIA

BEZPIECZEŃSTWO

Z początkiem sierpnia funkcjonariu-
sze siemianowickiej Straży Miejskiej 
zyskali cenne narzędzie, które z pew-
nością będzie doskonałą pomocą 
w ich codziennej służbie. Jest nim 
wysokiej klasy dron, oparty na naj-
nowocześniejszych technologiach 
komputerowych. 
Wyposażony jest w całkowicie 
nowej konstrukcji kamerę Has-
selblad z trójosiowym, stabilizo-
wanym gimbalem, pozwalającą na 
nagrywanie obrazu w jakości 4K 
oraz robienie 20-megapikselowych 
zdjęć z doskonałym odwzorowaniem 

szczegółów, a ponadto w akumulator 
o dużej pojemności, wydłużający czas 
pracy urządzenia, daleki zasięg prze-
syłu informacji i 5 czujników optycz-
nych. Dron sam wykrywa przeszkody 
we wszystkich kierunkach, co zapew-
nia bezpieczeństwo podczas lotu, 
a nowy typ silnika i śmigła o niskim 
poziomie hałasu sprawiają, że jest 
on niezwykle cichy.

Aby móc obsługiwać zakupiony 
sprzęt, a ponadto robić to w profe-
sjonalny sposób, trzech strażników, 
po przejściu stosownych badań le-
karskich, odbyło specjalne szkolenie, 

łącznie ze znajomością przepisów 
lotnictwa cywilnego, zakończone 
uzyskaniem odpowiednich certy-
fikatów.

Jak powiedziała Angelika Wojcie-
chowska, komendant Straży Miejskiej 
w Siemianowicach Śląskich, dron bę-
dzie regularnie „patrolował” teren na-
szego miasta, służąc między innymi 
do monitoringu miejsc składowania 
odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecz-
nych, kontroli niskiej emisji w mieście 
(w okresie palenia w piecach), mo-
nitorowania miejsc nielegalnych wy-
sypisk śmieci, patrolowania ulic czy 
monitorowania imprez masowych 
organizowanych w mieście.

Zakup drona jest efektem współpra-
cy i wspólnych działań siemianowickich 
strażników miejskich, urzędników Ra-
tusza i radnych Rady Miasta, a urzą-
dzenie z pewnością będzie skuteczną 
i potrzebną pomocą w naszej wspól-
nej trosce o poprawę bezpieczeństwa 
w Siemianowicach Śląskich.

PIOTR PINDUR

Tetra paki to opakowania do prze-
chowywania produktów płynnych 
lub półpłynnych, takich jak mle-
ko, śmietanki do kawy lub soki. 
Są one wykonane z taśmy karto-
nowej, powlekanej od wewnątrz 
folią termoplastyczną. 

Często zdarza się, że stoimy przed 
dylematem, do jakiego rodzaju od-
padów zaliczyć takie opakowanie? 
Tetra pak jest opakowaniem wielo-
materiałowym. Z zewnątrz wygląda 
jak papier, i to on w postaci celulo-
zy jest zewnętrzną warstwą tego 
opakowania, natomiast od środka 
jest pokryty warstwą foli polie-
tylenowej,  która dla papierowej 
warstwy stanowi barierę ochronną 
przed wilgocią oraz pomaga pro-
duktom zachować świeżość. Często 
w tego typu opakowaniach występuje 
jeszcze jedna warstwa - aluminium. 
Jest ona cieńsza od ludzkiego włosa, 
jest jednak bardzo ważna, ponie-

waż chroni ona przed szkodliwym 
działaniem światła i tlenu. Dzięki 
niej dopuszcza się przechowywa-
nie żywności poza lodówką.  Ze 
względu na wielowarstwowość 
tego typu opakowań wyrzucamy 
je do pojemnika przeznaczonego 
na „tworzywa sztuczne i opako-
wania wielomateriałowe”, czyli po-

jemnika koloru żółtego. Nie dajmy 
się zwieźć zewnętrznej warstwie 
papieru i pamiętajmy, że tetra paki 
wyrzucamy razem z plastikami! 

Jeżeli nie jesteśmy pewni,  gdzie wy-
rzucić konkretny odpad pamiętajmy, 
że pojemniki są wyposażone w ta-
blice informacyjne, zwierające takie 
wskazówki. 

Pomimo tego, że opakowania te 
są niestety jednorazowe, pociesza-
jący jest fakt, że wszystkie materiały, 
z których są wykonane nadają się do 
przetworzenia, czyli recyklingu. Nie-
stety, póki co, nie jesteśmy w stanie 
całkowicie zrezygnować z opakowań 
jednorazowych, chociażby ze wzglę-
du na to, że niektórych produktów nie 

da się inaczej zakupić lub po prostu, 
te w opakowaniach jednorazowych, 
są łatwiej dostępne dla konsumentów. 
Powinniśmy jednak pamiętać, że tam, 
gdzie się da, warto zainwestować 
w naszą planetę i używać pojemników 
wielokrotnego użytku.                                                   

(AS)

CZYLI CO ZROBIĆ Z TETRA PAKIEM?

SYMBOL 
PRZYDATNOŚ CI 
DO RECYKLINGU

TEKTUROWY KARTON PO MLEKU CZY SOKU 
Z ALUMINIOWYM WNĘTRZEM -

NOWA BROŃ W RĘKACH SIEMIANOWICKIEJ 
STRAŻY MIEJSKIEJ

Aplikacja do pobrania jest w sklepach
Google Play, App Store i Microsoft Store
W wyszukiwarce aplikacji należy wpisać
„Bezpieczne Siemianowice”

Od 2017 roku działa portal i aplikacja Bezpieczne Siemianowice. 
Dzięki aplikacji każdy mieszkaniec może zgłosić niepokojące go 
zdarzenia i aktywnie wpływać na poziom bezpieczeństwa i po-
rządek w naszym mieście. Zgłoszenia opatrujemy zdjęciem, co 
z pewnością umożliwi odpowiednim służbom lepszą ocenę sytuacji 
i pozwoli szybciej podjąć stosowne kroki. Narzędzie to umożliwia 
także śledzenie na bieżąco postępów w pracach nad realizacją 
interwencji i bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za 
rozwiązanie problemu. Z drugiej strony, dzięki portalowi i aplikacji 
Bezpieczne Siemianowice, każdy mieszkaniec będzie mógł otrzy-
mywać informacje o zaistniałych bądź możliwych zagrożeniach, 
między innymi związanych z gwałtownymi zmianami pogodowymi.

ZGŁOŚ NIEPOKOJĄCE ZDARZENIE 
POPRZEZ APLIKACJĘ 
BEZPIECZNE SIEMIANOWICE

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
KORZYSTAJ Z APLIKACJI
BEZPIECZNE SIEMIANOWICE 
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KULTURA

Od 19 sierpnia br. stanowisko dyrektora 
Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w Siemia-
nowicach Śląskich objęła Bogumiła Śliż. Jest 
absolwentką Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiowała 
na kierunku politologia, specjalizacja samo-
rządowa. Przed podjęciem pracy w naszej 
MBP zajmowała kierownicze stanowiska 
w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego, przekształconej później w Fun-
dusz Górnośląski, gdzie była dyrektorem 
oddziału katowickiego.

- Nawet najwspanialsze plany nie staną się  
impulsem do rozwoju, jeśli zabraknie pienię-
dzy – myślę, że w tej oczywistości znajdziemy 
uzasadnienie wyboru właśnie Pani kandy-
datury…
-Sądzę, że rzeczywiście moim atutem jest 
duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków, 
zdobyte w dotychczasowej pracy zawodowej. 
Wobec sporej konkurencji trzeba napraw-
dę właściwie dobrać źródła finansowania, by 
maksymalnie zwiększyć szansę na uzyskanie 
pieniędzy. Trzeba też dobrze przygotować 
projekt, a następnie właściwie nim zarządzać 
i rozliczyć. Myślę, że moje umiejętności w tym 
zakresie dobrze posłużą bibliotece, stanowiąc 

POMYSŁÓW NIE BRAKUJE

skuteczne wsparcie i uzupełnienie fachowej 
wiedzy oraz kreatywności zespołu.
-Za Panią zaledwie kilka dni pracy w siemia-
nowickiej bibliotece - to bardzo niewiele, aby 

poznać podległą organizację, ale zapewne 
jakieś spostrzeżenia już udało się poczynić?
- Cztery dni, to bezsprzecznie za krótko, aby 
mieć pełny obraz instytucji. Wykorzystałam je 
na odwiedzenie wszystkich filii oraz poznanie 
zespołu i mogę powiedzieć jedno: filarem tej 
biblioteki są ludzie. To bardzo kompetentne 
osoby, przyjazne, entuzjastycznie nastawione 
do pracy, otwarte na potrzeby czytelników. 
Mają ciekawe pomysły. Zauważyłam też, że 
siemianowicka biblioteka z powodzeniem 
wdrażała nowoczesne trendy wyznaczające 
misję takiej instytucji, pozostając nie tylko 
miejscem wypożyczania książek, ale stając się 
też centrum kultury. Wierzę, że korzystając 
z zewnętrznych źródeł finansowania będę 
mogła pomóc, by rodzące się tu inicjatywy - nie 
tylko typowo biblioteczne, ale także z zakresu 
szerzej pojętej działalności kulturalnej - zyskały 
pełniejszą możliwość realizacji.
- I to, jak rozumiem, stanowi bazę do budowy 
wszelkich zamierzeń dotyczących rozwo-
ju biblioteki?
-Trendy wyznaczające przyszłość bibliotek są 
oparte na dążeniu do tego, aby  przystosować 
je do współczesnych technologii cyfrowych, 
do potrzeb czytelników tak, by ułatwić im 
dostęp do książki i innych nośników informacji. 

Chciałabym aby, jak to jest w placówce biblio-
tecznej blisko mojego miejsca zamieszkania, 
w Mikołowie, można było wypożyczać książki 
internetowo - ale to oczywiście inwestycja. 
Chcemy, musimy w przyszłości zdążać w tym 
kierunku. Na razie, w zamierzeniach, będących 
w naszym zasięgu - poszerzenie oferty dla 
seniorów, a z myślą o młodych czytelnikach- 
utworzenie konta na Instagramie i intensyfika-
cja obecności na Facebooku. Przygotowujemy 
się do dwóch wrześniowych imprez, na które 
serdecznie zapraszamy. Pierwsza z nich, 6 
września o godz. 11.00. W ramach Narodowego 
Czytania, które w tym roku przypominać będzie 
polskie nowele, zapraszamy na „Katarynkę” 
B. Prusa. Przygotowujemy związaną z tym 
wydarzeniem niespodziankę, której oczywiście 
nie zdradzę. Zapraszamy też w dniach   13-21 
września na Rajd Rowerowy  po miejscach 
upamiętniających ważne wydarzenia w histo-
rii miasta, związane z Powstaniami Śląskimi 
i odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości.
Będzie on połączony z zadaniami do wykona-
nia, i oczywiście, jak na bibliotekę przystało, 
nie obędzie się bez obecności książki. 
-Dziękuję za rozmowę.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

W sierpniu Bogumiła Śliż  
objęła stanowisko dyrektora  

Miejskiej Biblioteki Publicznej

Marcin Chodukiewicz, z wykształcenia 
prawnik, od 8 sierpnia br. jest naczelni-
kiem Wydziału Gospodarki Lokalowej. Przez 
ostatnie 5 lat prowadził własną kancelarię 
radcowską, pracując również na etacie rad-
cy prawnego w sosnowieckim magistracie.

- Pierwsze tygodnie na tym stanowisku, to 
zapewne czas  poznawania problemów, z ja-
kimi przyjdzie się Panu zmierzyć?
- To prawda. Sukcesywnie odwiedzam poszcze-
gólne fragmenty zasobów mieszkaniowych. 
Gmina ma ponad 4500 lokali, z czego 589, to 
mieszkania socjalne. Część z nich znajduje się 

w bardzo dobrym stanie technicznym, część  
wymaga przeprowadzenia prac remontowych. 
Zdaję sobie sprawę z konieczności wykonania 
dużej liczby takich prac, aby stan gminnych lokali 
uległ systematycznej poprawie.
- W czerwcu br. NIK opublikował informację 
o tym, jak gminy wykonują zadania z zakresu 
gospodarki mieszkaniowej. Główne stwier-
dzone nieprawidłowości to: niezaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych wspólnot samo-
rządowych, nieracjonalne wykorzystywanie 
zasobów mieszkaniowych, wreszcie ich nie-
prawidłowy stan techniczny - jak wygląda wg 
Pana ta sytuacja w Siemianowicach? 
-Chciałbym podkreślić, że robimy wszystko, 
co w naszej mocy, aby w sposób właściwy 
zaspokoić potrzeby mieszkańców. Zapew-
nienie jednak odpowiedniej liczby lokali, ich 
eksploatacja i utrzymanie właściwego stanu 
technicznego zasobów, wiążą się z wysoki-
mi kosztami. Możliwości finansowe miasta  
są natomiast ograniczone, na co w dużej 
mierze mają wpływ czynniki  od nas nieza-
leżne. Najistotniejszym z nich jest obowią-
zek zapewnienia lokali socjalnych osobom 

Z RATUSZA

z wyrokami sądowymi o eksmisji. Duża skala 
tego zjawiska  uniemożliwia pełne wywiąza-
nie się ze wspomnianego obowiązku, czego 
konsekwencją jest konieczność wypłaty przez 
gminę wysokich odszkodowań. Nasze zobo-
wiązania, wynikające z tego tytułu sięgają 
2 500 000 zł. Czynnikiem wpływającym na 
kondycję finansową gminy są również trud-
ności ze ściągalnością należności czynszowych. 
Na koniec lipca tego roku wynoszą one 28 
500 000 zł. Problemem są również wysokie 
koszty utrzymania wyeksploatowanej infra-
struktury mieszkaniowej. Odnośnie do stanu 
technicznego lokali wchodzących w skład 
zasobu mieszkaniowego miasta, trzeba pod-
kreślić, że dysponując w bieżącym roku bu-
dżetem remontowym w wysokości 950 tys. 
zł, wyremontowano 38 mieszkań. Zostały one 
przekazane osobom znajdującym się na liście 
oczekujących na przydział. Dodatkowo zmoder-
nizowano 4 lokale, a kolejny przeznaczony do 
modernizacji jest na etapie postepowania prze-
targowego. Ponadto w oparciu o gminne środki 
w bieżącym roku wykonano docieplenia ścian 
szczytowych w budynkach przy ul. Kościuszki 

i Zwycięstwa, a już niedługo wyłonimy wyko-
nawców docieplenia budynku przy ul. Kołłątaja.
- NIK podaje też przykłady dobrych praktyk, 
stosowanych przez gminy w celu poprawy 
istniejącego stanu w gospodarce lokalowej 
i jak się okazuje nasze miasto nie omieszkało 
ich wprowadzić.
- Zgadza się, Siemianowice nie zasypiały gru-
szek w popiele i takie praktyki zastałem już 
wdrożone. Umożliwiono tutaj np. spłatę za-
dłużenia  poprzez świadczenie rzeczowe, czyli 
wykonywanie określonych prac, a także możli-
wość rozłożenia zadłużenia na korzystne raty. 
Dążąc nadal do jak najlepszego wykonywania 
zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, 
będziemy starali się zmierzyć z problemem, 
z którym borykają się nawet najbogatsze pol-
skie miasta. Chcielibyśmy mianowicie zapewnić 
większe środki w budżecie z przeznaczeniem 
na lokale socjalne, co spowoduje zmniejszenie 
wypłat wysokich odszkodowań, do jakich gmina 
jest zobowiązana w przypadku nie zapewnienia 
takiego lokalu osobie z wyrokiem o eksmisji. 
- Dziękuję za rozmowę.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

fo
t. 

R.
 Ja

ko
kt

oc
hc

e

PORZĄDKOWANIA GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ CIĄG DALSZY



14

SPORT

WZNIEŚĆ SIĘ PONAD SAMEGO SIEBIE...
Ostatnio był częstym gościem na łamach 
gazet, pojawiał się też na małym ekranie. 
Pisano „Śmiałek z Siemianowic Śląskich”, 
pisano „Chłopaka z Siemianowic Śląskich 
podziwia cały świat”, czy „Zawisł nad prze-
paścią niczym ludzka flaga!”. 

25-latek Aleksander Lechniak, mieszkaniec na-
szego miasta, absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach, ma pasję, która nie 
tylko skłania do podziwu dla jego sprawności 
fizycznej, ale i dla wielkiej odwagi. Najbardziej 
spektakularnym wyczynem, który zapisał na 
swoim koncie - a stało się to niedawno - bo pod 
koniec czerwca tego roku - było wykonanie tzw. 
flagi na szczycie Łomnicy - drugiego po Gerla-
chu - najwyższego szczytu Tatr, liczącego 2634 
m wysokości. Wcześniej zrobił to na Orlej Perci. 
Wówczas pobił  jednocześnie dwa rekordy-jako 
pierwszy zrobił flagę na Orlej Perci, a dodatkowo, 
była to wtedy najwyżej wykonana flaga w Pol-
sce. Teraz jednak – nad przepaścią pod łom-
nickim szczytem - podwyższył skalę trudności. 
Czym jest flaga? To jedna z najbardziej powszech-
nych figur  street workoutu, co nie znaczy, że 
należy do najprostszych.  Aby ją wykonać, ko-
nieczne jest dobre przygotowanie motoryczne 
i wzmocnienie odpowiednich partii mięśni. Naj-

większy ciężar spoczywa na barkach - one muszą 
być najlepiej wzmocnione. Należy też zadbać 
o mięśnie głębokie i plecy. 

Przygotowania w przypadku Olka, który akro-
batyczną pasję łączy z górską turystyką, obejmują 
także właściwe warunki, w jakich ma być dokonany 
wyczyn. Olek ma kolegę, specjalistę w ocenie, czy 
konstrukcja, na której zamierza wykonać flagę, 
utrzyma go podczas akrobacji. Pytam o lęk, prze-
cież każdy go odczuwa, tylko nie każdy potrafi 
opanować. Wiara w siebie, oparta na solidnym 
przygotowaniu fizycznym, to ważny fundament. 
Koncentracja na zaplanowanym zadaniu nie po-
zostawiająca  miejsca na inne myśli, też w tej 

sytuacji jest istotnym sprzymierzeńcem. Wyczyn 
na Łomnicy nie obył się jednak bez solidnego stre-
su, a wszystko przez niesprzyjającą aurę, która 
wymusiła przesunięcie terminu wykonania flagi. 
Ostatnich kilka nocy dzielących Olka od realizacji 
zamierzenia było nieprzespanych...Ale kiedy już 
ruszył na Łomnicę, nie było tych emocji, za to po 
wszystkim, kiedy usłyszał brawa obserwujących 
jego wyczyn turystów, czuł się fantastycznie. 
To, co robi – robi w ramach własnej akcji , którą 
nazwał „Sportowe Podejście”. Na jej facebo-
okowym profilu znajdziemy wiele refleksji, które 
odkrywają właściwy sens sportowych prób autora. 
 „Kryje się w nas COŚ niesamowitego - pisze Olek- 

Coś niedostrzegalnego wśród sił, które ogranicza-
ją nasz potencjał, daje nam dar nieograniczonych 
zdolności. Używamy tego by wznieść się ponad 
samych siebie. By sięgnąć nieosiągalnego. Ale 
dla większości ludzi to coś nierealnego...Ogra-
niczeni przez strach. Uwięzieni w murach, które 
zbudowali własnymi rękami. Pogrążeni we śnie, 
jednak wciąż żywi. Walczymy by się przebudzić. 
Walczymy by żyć bez ograniczeń. By uwolnić się 
od naszych destrukcyjnych myśli: Nie potrafię; To 
zbyt ryzykownel  Boję się; To niemożliwe. Mamy 
swoje słabości, lęki i zwątpienia. Ale możemy je 
przezwyciężyć psychiczną siłą, możemy to zrobić 
za pomocą najpotężniejszej bezpośredniej siły, 
którą jest...WIARA W SIEBIE...ŻYJ BEZ GRANIC”. 
Na pytanie, czy udało mu się już zachęcić in-
nych do - jak to nazwał - wznoszenia się ponad 
siebie, odpowiedział nie bez satysfakcji, że tak, 
niejednokrotnie. Spotyka ich na treningach, mijają 
się gdzieś na chodniku, dzielą się z nim radością, jak 
im udaje się poprawiać samego siebie, przekraczać 
swoje granice. A on sam też jeszcze chce sięgać 
wyżej w innych sferach życia. Planuje na przykład 
prowadzenie warsztatów sportowych, a skoro tego 
chce - to jak ma się nie udać?! Tym bardziej, że 
nadal nie rezygnuje ze „Sportowego Podejścia”, 
ma kolejne niewiarygodne (ale nie dla niego) plany.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA



Siemianowicka Lotna Premia podczas przejazdu peletonu 
kolarskiego Tour de Pologne ponownie zachowała status 
szczęśliwej dla zawodników polskich. 4 sierpnia br. w ra-
mach II etapu 76 edycji tej prestiżowej imprezy, w Siemia-
nowicach Śląskich drugi był Paweł Franczak (Reprezentacja 
Polski). Tym samym po raz dziesiąty z rzędu w naszym 
mieście któryś z Polaków był minimum w pierwszej „trójce” !

Na tegoroczny Tour de Pologne złożyło się 7 etapów i łącznie 
ponad 1075 kilometrów trasy. Siemianowice Śląskie witały świa-
tową elitę kolarską podczas II etapu zmagań, którego z założe-
nia 153-kilometrowa trasa wiodła z Tarnowskich Gór do Katowic. 
W Siemianowicach Śląskich kolarze na Lotnej Premii rywalizowali 
na 89 kilometrze etapu.

Wpierw na linię Lotnej Premii wjechała dwójka uciekinierów, którą 
przyprowadził francuski zawodnik z grupy Team Novo Nordisk Cherles 
Planet, a tuż za nim finiszował Polak – Paweł Franczak. Tym samym 
udało się utrzymać w naszym mieście miano ...polskiej Lotnej Premii. 
W dotychczasowych dziesięciu edycjach aż 5 razy jako pierwszy 
w Siemianowicach Śląskich finiszował któryś z naszych rodaków, 
a w pozostałych pięciu przypadkach biało-czerwoni plasowali się 
w najlepszej trójce. Niespełna trzy minuty po uciekającej piątce 

kolarzy pojawił się peleton, z Rafałem Majką. Zanim na Lotną Premię, 
zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Jana Pawła II, dotarł 
peleton, zjawił się organizator i dyrektor wyścigu - Czesław Lang, 
który osobiście podziękował siemianowiczanom za doping na trasie 
i tak liczny udział w imprezie.

Kibice zgromadzeni na Lotnej Premii przenieśli się następnie na 
Rynek Miejski, gdzie na telebimie można było śledzić dalsze zmagania 
kolarzy z metą w Katowicach (wygrał Słoweniec Luka Mezgec z grupy 
Mitchelton Scott), a także wziąć udział w rozmaitych atrakcjach, 

głównie dla najmłodszych, przygotowanych przez Wydział Kultury 
i Sportu oraz Siemianowickie Centrum Kultury i MOSiR „Pszczelnik”.

Wszyscy chętni mogli skorzystać z porad instruktora i spróbować 
swoich sił na pumptracku oraz samemu przygotować sobie owocowy 
koktajl pracą swoich ...nóg, na specjalnym Fruit Bike’u - obydwie 
atrakcje prowadzone były przez instruktorów z Fundacji „KULT”. 
Na Rynku Miejskim nie zabrakło także dmuchańców, najmłodsi 
mogli wziąć udział w Sportowisku, pojeździć autkami lub wziąć 
udział w konkursie plastycznym prowadzonym przez pracownię 
plastyczną „Okienko” (SCK).

Wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych, fachowych 
porad doktora Bike’a z Wojanetu, zwiedzić wóz strażacki i poznać 
tajniki pracy strażaków z siemianowickiej OSP, chętni spróbowali 
swoich sił w Kapslowym Wyścigu Kolarskim prowadzonym przez 
MOSiR „Pszczelnik”, a także skorzystali z instruktażu pierwszej po-
mocy prowadzonego przez ratowników z siemianowickiego oddziału 
WOPR. Sposobem na upalną aurę była natomiast kurtyna wodna, 
działająca przez całą imprezę dzięki uprzejmości Aqua - Sprintu.

Nie zabrakło również wokalnych występów młodych, utalen-
towanych artystów z SCK, które spotkały się z entuzjastycznym 
przyjęciem siemianowiczan zgromadzonych na Rynku Miejskim.

KRZYSZTOF NOS
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SIEMIANOWICKA LOTNA PREMIA NADAL „POLSKA” !

Siemianowiczanin Mateusz Chowa-
niec, zawodnik UKS Wodnik najlepszy 
w Europie w swojej kategorii wiekowej 
na 50m stylem dowolnym ! Młody re-
prezentant Polski, podopieczny Leszka 
Malyszka, okazał się bezkonkurencyjny 
podczas Igrzysk Młodzieży Europy 
które odbyły się w Baku (Azerbejdżan). 
Mateusz był także czwarty na dystan-

sie dwukrotnie dłuższym oraz piąty 
w sztafecie Biało-Czerwonych w kon-
kurencji 4x100m stylem zmiennym! 
Młody pływak „Wodnika”, wynikiem 
22.90 uzyskanym w półfinale, ustanowił 
także rekord Polski na 50m stylem do-
wolnym w kategorii juniorów do lat 16.

Mateusz Chowaniec to uczeń sie-
mianowickiego Zespołu Szkół Spor-

towych. Od ponad roku otrzymuje 
również stypendium sportowe Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Ślą-
skie za wysokie osiągnięcia sportowe 
w pływaniu - jest bowiem multime-
dalistą i wielokrotnym mistrzem Polski 
w swojej kategorii wiekowej, w różnych 
konkurencjach pływackich.

(SON)

MATEUSZ CHOWANIEC  
NAJLEPSZY W EUROPIE!

Prezydent Miasta dziękuje za organizację 
Tour de Pologne!
W imieniu własnym oraz pracowników Wydziału Kultury i Sportu 
chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację Lotnej Premii II 
etapu 76. Tour de Pologne w Siemianowicach Śląskich, która odbyła się 
w niedzielę, 4 sierpnia 2019r.

Szczególne dziękuję licznemu gronu wolontariuszy, którzy 
odpowiedzialnie i profesjonalnie, z uśmiechem na ustach wykonywali 
powierzone zadania, zarówno w zakresie zabezpieczenia trasy 
przejazdu kolumny i peletonu Tour de Pologne, jak i organizując imprezy 
towarzyszące dla naszych mieszkańców na Rynku Miejskim.
Bardzo dziękuję również za profesjonalizm i wzorową współpracę 
służbom mundurowym z Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, 
a także za bezinteresowną pomoc w rozpowszechnieniu informacji 
o naszej imprezie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  oraz 
zapewnienie kurtyny wodnej podczas imprezy przez Aqua - Sprint.
Na uznanie zasługuje także zaangażowanie miejskich jednostek sportowych 
i kulturalnych (Siemianowickiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik”) oraz siemianowickich organizacji pozarządowych 
(OSP, WOPR, PTTK) i lokalnych firm które włączyły się w to przedsięwzięcie.
Pragnę podkreślić, że Państwa praca przełożyła się na stworzenie 
niepowtarzalnej atmosfery prawdziwego, sportowego święta 
i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tak prestiżowej imprezy 
jak Tour de Pologne. Wasze zaangażowanie było cennym wkładem 
w promocję Siemianowic Śląskich, co jest świadectwem tego, że los 
naszego Miasta jest bliski Waszym sercom.

Jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim siemianowiczanom, którzy 
mimo dnia wolnego od pracy i ładnej pogody sprzyjającej wyjazdom poza 
miasto, tak licznie zjawili się na trasie i po raz kolejny swoim żywiołowym 
dopingiem potwierdzili, że potrafią docenić trud światowej czołówki 
kolarstwa, rywalizującej w Tour de Pologne i stworzyć atmosferę wielkiego, 
sportowego święta. Atmosferę w Siemianowicach i postawę tutejszych 
kibiców docenił po raz kolejny osobiście na linii Lotnej Premii w naszym 
mieście Czesław Lang – dyrektor wyścigu. Cieszę się również, że ten doping 
siemianowickich kibiców wynagrodził świetnym występem Paweł Franczak, 
który zajmując drugie miejsce na Lotnej Premii w Siemianowicach Śląskich 
podtrzymał świetną passę biało-czerwonych na siemianowickim odcinku 
Tour de Pologne, a nasza Lotna Premia nadal może nosić miano „polskiej” !
Jeszcze raz dziękując mam nadzieję, że kolejny, 77. Tour de Pologne 
również zawita do Siemianowic Śląskich, bo tutejsi mieszkańcy 
z pewnością na to zasługują.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUALNYCH 
Z TERENU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE w okresie sierpień 2019r. – luty 2020r.

SUROWCE WTÓRNE - SYSTEM WORKOWY

HARMONOGRAM WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
UWAGA! PRZEDMIOTY PROSIMY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00 !!!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI w okresie sierpień 2019r. – luty 2020r.

MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
TWORZYWA SZTUCZNE/
OPAKOWANIA WIELO-
MATERIAŁOWE/ METALE

PAPIER I TEKTURA SZKŁO

środa czwartek piątek

7, 21 sierpnia 8 sierpnia 9 sierpnia

4, 18 września 5 września 6 września

2, 16 października 3 października 4 października

6, 20 listopada 7 listopada 8 listopada

4, 18 grudnia 5 grudnia 6 grudnia

8, 22 stycznia 2020 r. 9 stycznia 2020 r. 10 stycznia 2020 r.

5, 19 lutego 2020 r. 6 lutego 2020 r. 7 lutego 2020 r.

REJON I REJON II REJON III

Mysłowicka, Sadzawki, Brzozowa 16, Głowackiego 13, 
Cmentarna, Boczna, Komuny Paryskiej, Lompy, Wojska 
Polskiego, Cicha, Jasna, Astrów, Różana, Al. Sportow-
ców, „Ptasie osiedle”, Spokojna, Śląska 82a, 86, Św. 
Barbary 28, 30, Jana Pawła II, Chrobrego, Broniewskiego, 
Morcinka, Prusa, Miłosza, Ogińskiego, Wróblewskiego, 
Chorzowska, Niepodległości, Dolna, Górna

Oświęcimska, Traugutta, E. Plater, Kochanowskiego, Barlickiego, 
Limanowskiego, Łukasińskiego, Rubinowa, Brylantowa, Szafirowa, 
Turkusowa, Diamentowa, Szmaragdowa, Przyjaźni, Kościelna, 
Harcerska, Paryska, Brandysa, Zaciszna, Londyńska, Lizboń-
ska, Sienna, Tarnogórska, Północna, Dreyzy, Gajdzika, Domina, 
Wiedeńska, Wileńska, Madrycka, Wrocławska, Malinowa, Polna, 
Krupanka, Bratnia, Okrzei, Turystyczna, Bańgowska, Willowa

Węglowa, Polaczka, Bytkowska, Bema, Watoły, Boh. Westerplatte, 
Potockiego, Krasickiego, Waloszka, Rodziny Dembińskich, Rzepusa, 
Stabika, Popka, Pronobisa, Reja, Majcherczyka- Zdana, Zygmunta 
Starego, Łokietka, Mieszka I, Brynicka, Wiejska, Słoneczna, Żniwna, 
Łąkowa, Poranna, Lawendowa, Jaśminowa, Makowa, Miodowa, Bukowa, 
Rzeczna, Rolna, Dębowa, Rumiankowa, Słonecznikowa, Cyprysowa, 
Sosnowa, Wiosenna, Jodłowa, Modrzewiowa, Pszeniczna, Chmielna,

Wywóz w dniu: 25 listopada Wywóz w dniu: 26 listopada Wywóz w dniu: 29 listopada

Parking Urzędu Miasta  
ul. Michałkowicka 105

Parking przy  
ul. Wróblewskiego 26a

Parking przy  
ul. Okrężna 19

Przy skrzyżowaniu  
ul. Moniuszki  
i ul. Dworcowej

Zatoka postojowa przy 
ul. Reymonta 1, 3, 5

3 sierpnia 10 sierpnia 17 sierpnia 24 sierpnia 31 sierpnia

7 września 14 września 14 września 21 września 28 września

5 października 12 października 19 października 19 października 26 października

2 listopada 9 listopada 16 listopada 23 listopada 30 listopada

7 grudnia 7 grudnia 14 grudnia 21 grudnia 28 grudnia

4 stycznia 2020 r. 11 stycznia 2020 r. 18 stycznia 2020 r. 18 stycznia 2020 r. 25 stycznia 2020 r.

1 lutego 2020 r. 8 lutego 2020 r. 15 lutego 2020 r. 22 lutego 2020 r. 29 lutego 2020 r.

UWAGA! Oddaj bezpłatnie selektywnie zbierane odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego do 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(ul. Wyzwolenia 18E – za przedsiębiorstwem LABOR Sp. z o.o.) takie jak:
  papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone),
  przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony,
  meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (zgodnie z obowiązującym limitem).

Więcej informacji nt. Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, pok. Nr 9, tel: 32/760 54 93, 760 54 94, 760 54 27, e- mail: ir-go@um.siemianowice.pl

PONIEDZIAŁEK WTOREK

Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3 Rejon 4

Obwodowa, Parkowa,
BAŃGÓW: Zwycięstwa, Wrocław-

ska, Krupanka, Malinowa, Bratnia, 
Okrzei, Turystyczna, Polna,

PRZEŁAJKA: Bańgowska, Willo-
wa, Brynicka, Wiejska, Słoneczna, 
Żniwna, Łąkowa, Poranna, Makowa, 
Bukowa, Rzeczna, Rolna, Dębowa, 
Lawendowa, Jaśminowa, Rumianko-
wa, Miodowa, Słonecznikowa, Cypry-
sowa, Sosnowa, Wiosenna, Jodłowa, 
Modrzewiowa, Pszeniczna,

Jana Pawła II, Parkowa, 1-go Maja, 
Krasińskiego, Kapicy,

Osiedle „CHEMIK”,
Śniadeckiego, Krasińskiego, Pu-

łaskiego, Dąbrowskiego, Staszica, 
Kościuszki

Komuny Paryskiej, PCK, Cicha, Lompy, Wojska 
Polskiego, Jasna, Al. Sportowców, Astrów, Różana,

„PTASIE OSIEDLE”: Czeladzka, Jaracza, Kor-
czaka, Krucza, Nałkowskiej, Gałczyńskiego, Sło-
wików, Drozdów, Kosów, Skowronków, Czyżyków, 
Gilów, Kormoranów, Bocianów, Jaskółek, Sowia, 
Żurawia, Kukułek, Pawia, Jastrzębia, Gołębia, 
Sikorek, Szpaków, Gawronów, Kawek, Pelikanów, 
Sokołów, Sójek, Wilg, Stara Szosa, Park Pszczelnik

Chopina, Al. Spacerowa, Dworska, Spokojna, 
Ogrodowa, Krótka, Śmiłowskiego, Myśliwiecka, 
Poprzeczna, Pszczelnicza, Boczna, Mickiewicza, 
Cmentarna, Brzozowa, Słowackiego, Piaskowa, 
Mysłowicka, Sadzawki, Kolejowa, Kilińskiego, 
Fabryczna, Budowlana, Matejki, Głowackiego, 
Piastowska, Lipowa, Okrężna,

Osiedle „TUWIM STARY”,
Osiedle „Wróbla - Korfantego”

Osiedle „MŁODYCH”: Teatralna, Stę-
ślickiego, Boh. Westeplatte [+ stara ul. 
Wieczorka], Potockiego, Krasickiego, 
Waloszka, Rzepusa, Stabika, Rodziny 
Dembińskich, Popka, Pronobisa, Reja, 
Majcherczyka-Zdana, Skrzeka i Wójci-
ka, Watoły, Węglowa, Polaczka, Mikołaja, 
Górna, Dolna, Niepodległości, Chorzow-
ska, Wróblewskiego, Mieszka I, Zygmunta 
Starego, Łokietka, Prusa, Chrobrego, Bro-
niewskiego, Morcinka, Drzymały, Ogiń-
skiego, Grunwaldzka, Jagiełły,

Waryńskiego, Kasprzaka, Trafalczyka, 
Kopernika, K. Miarki, Floriana, Olimpijska, 
Sobieskiego, Hutnicza, Szkolna, Browa-
rowa, Katowicka, Składowa, Jedności, 
Jagiellońska, Katowicka

Bytkowska, Bema, Oświęcimska, Traugutta, Rubinowa, 
Brylantowa, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa, Szma-
ragdowa,

Osiedle ROBOTNICZE:
E. Plater, Kochanowskiego, Limanowskiego, Fojkisa, 

Kołodzieja, M. Dąbrowskiej, Andersa, Obr. Warszawy, Si-
korskiego, Kościelna, Pocztowa, Przyjaźni, Łukasińskiego, 
Dreyzy, Harcerska, Orzeszkowej, Maciejkowicka,

Osiedle FABUD:
Wyzwolenia, Stawowa, Towarowa,
Domina, Wojciecha, Budryka, Gajdzika, Paryska, Wie-

deńska, Wileńska, Żeromskiego, Londyńska, Lizbońska, 
Zaciszna, Barlickiego, Brandysa, Sienna, Pokoju, Bytomska, 
Rozwojowa, Północna, Tarnogórska,

Michałkowicka, Kościuszki, Granitowa, Górnicza, Gan-
sińca, Śląska, Ogrodowa, Św. Barbary, Śniadeckiego, Wy-
spiańskiego, Powstańców, Moniuszki, Szeflera, Dworcowa, 
Sienkiewicza, Fitznerów.

Termin odbioru:
Sierpień: 12, 26 Wrzesień: 9, 23
Październik: 7, 21 Listopad: 4, 18
Grudzień: 2, 16, 30 Styczeń 2020r.: 13, 27
Luty 2020r.: 10, 24

Termin odbioru:
Sierpień: 13, 27 Wrzesień: 10, 24
Październik: 8, 22 Listopad: 5, 19
Grudzień: 3, 17, 31 Styczeń 2020r.: 14, 28
Luty 2020r.: 11, 25


