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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
5 maja 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 26.03.2020 r.

1. Gerard z Centrum
2. Franciszek z Centrum
3. Jerzy z Oś. Młodych
Zdjęcie przedstawiało obecne  
rondo „Michał” przy Św. Janie.

Pozdrawiam, MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?

2

K O N K U R S

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

Już dwukrotnie w kwietniu, w kilku stałych punktach naszego 
miasta, rozdawane były maseczki szyte w ramach akcji „Se-
niorzy szyją maseczki dla Seniorów”. Misję tę w godzinach 
popołudniowych kontynuowały Fundacja „Piastun” i Caritas 
Polska, do których również dostarczono maseczki, a także – 
w ramach Śniadania Wielkanocnego – wolontariusze, którzy 
dołączali maseczki do paczek żywnościowych.

Przypomnijmy, przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez 
Koordynator ds. Seniorów i Biuro ds. Seniorów Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie. 27 marca br., na fejsbukowym „fanpejdżu” 
Nestora Siemianowickiego ukazał się apel o wsparcie finansowe, 
niezbędne do zakupu materiałów, z których zamierzano uszyć 
maseczki. Te bawełniane, wielorazowego użytku, były robione 
z myślą o siemianowickich seniorach. Cel akcji jest jasny – 
maseczki mają zwiększyć u nich poczucie bezpieczeństwa 
w kontekście zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

- Nie tylko koordynuję akcję, ale również sama w niej czyn-
nie uczestniczę – mówi Beata Łuczak z Biura ds. Seniorów, 
koordynatorka akcji. – Szukam sponsorów, a także chętnych 
do szycia maseczek, dokonuję zakupów, rozwożę materiał do 
wolontariuszek – dodaje.

Każda maska jest na wagę złota, tym bardziej, że od 16 
kwietnia br. ich używanie w miejscach publicznych jest obo-
wiązkowe. Do tej pory rozdano około 1350 sztuk.
Odzew na apel był natychmiastowy. Do maszyn krawieckich 
usiadły panie: Halina Baron-Jastrzębska, Maria Palemba, Barbara 

Wikalińska-Płóciniczak, Jolanta Paliwoda, Urszula Seja, Urszula  
Stachura, Teresa Kurek, Anna Strączek, Jolanta Krawczyk, 
Katarzyna Miklis, Zofia Łukasik, Ewa Kruszyńska, Genowefa 
Piliszko, Stanisława Łagocka oraz Krystyna Klimczak, którym 
należą się szególne słowa uznania. 

Gotowe maseczki w zafoliowanych opakowaniach wraz 
z instrukcją obsługi rozdawali seniorom przedstawiciele Sie-
mianowickiej Rady Seniorów -  Jerzy Namysło i Marek Greiner 
(który razem z Kazimierzem Izydorczykiem i Stanisławem 
Tomczykiem dystrybuowali je również jako wolontariusze 

fundacji Wolne Miejsce). Cała akcja nie wystartowałaby tak 
prężnie, gdyby nie hojność i dobre serca: Aleksandry Krążek, 
Anny Zasady-Chorab, Beaty Gałeckiej, Pauliny Komraus, Arka 
Sowińskiego, Jolanty Geppert, Barbary Sitek, Marty Serafin, 
Marka Greinera, Beaty Łuczak i Małgorzaty Chudzik oraz słu-
chaczy i słuchaczek Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, z Danutą Świdzińską na czele.

Jak podkreślają uczestnicy akcji, początkowo planowano kupić 
materiał, pozwalający na uszycie co najmniej tysiąca maseczek. 
Jednak, jak wszystkie siemianowickie akcje charytatywne, tak 
i ta pokazała, że na tysiącu się nie skończy.

- Do przedświątecznego piątku uszyliśmy 1350 sztuk, a roz-
daliśmy około 500 – mówi Elżbieta Nieszporek, Pełnomocnik ds. 
Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Siemianowicach 
Śląskich – Hojność darczyńców sprawiła, że finalnie zostanie 
uszytych około 4000 sztuk maseczek – dodaje.

Kolejne partie maseczek trafią do siemianowickiego MOPS-
-u, fundacji „Piastun” przy ul. Oświęcimskiej 16 (gdzie można 
je odbierać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym –  
668 569 099)oraz Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego 
„Przystań”, przy ul. Lipowej 6 (z możliwością odbioru, od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób wesprzeć akcję, prosimy o kontakt  
z koordynatorką Beatą Łuczak. Tel.: 730 600 506 lub mail: b_luczak@um.siemianowice.pl

MIAŁO BYĆ 1000 MASECZEK, 
BĘDZIE CZTERY RAZY WIĘCEJ
 NA SIEMIANOWICKICH SENIORÓW
 ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ

Przy siemianowickim Rynku Miejskim, obok głównego 
wejścia do ratusza, został  postawiony i uruchomiony 
maseczkomat. Będzie można w nim - w sposób bezpiecz-
ny - kupić maseczki ochronne jedno i wielorazowe, środki 
dezynfekujące oraz chusteczki antybakteryjne. W niedalekiej 
przyszłości będą dostępne również jednorazowe rękawiczki.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z OSTATNIEJ CHWILI:

NA RYNKU MIEJSKIM  
DZIAŁA MASECZKOMAT
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Za nami kolejny okres obostrzeń i ograniczeń. 
Jeśli potwierdzą się prognozy ekspertów, to 
dyscyplina, jakiej poddaliśmy się w całym kraju, 
przyniesie pożądany skutek i za kilka tygodni 
będziemy mieli szansę wybudzać gospodarkę 
i życie społeczne z tego wymuszonego letar-
gu, wprawiając je w tak im potrzebny ruch. 
Wiem, że dla wielu z Państwa jest to trudny 
czas, w którym  rodzą się obawy związane 
z codziennym bytem, zarobkami, gwarancją 
zatrudnienia czy utrzymania przy życiu firmy, 
którą prowadzicie czy w której pracujecie.

Wiem o tym, bo cały czas wraz z urzędnikami 
staramy się być do Waszej dyspozycji i świad-
czyć konkretną indywidualną pomoc poprzez 
udzielanie wszelkich potrzebnych informacji 
o dostępnych formach wzajemnego wsparcia, 
które wciąż się rodzą zarówno na szczeblu 
formalnym – urzędowym, jak i nieformalnym – 
obywatelskim, inicjowane przez społeczników 
i organizacje pozarządowe. Połączenie naszych 
sił: urzędniczych, obywatelskich i biznesowych 
pozwala mi – wbrew opinii czarnowidzów – pa-
trzeć z większym optymizmem na przyszłe wy-
zwania, jakim z pewnością prędzej czy później 
będziemy musieli stawić czoła. Wierzę bowiem, 
że skoro dzisiaj potrafimy być solidarni wobec 
niewidzialnego wroga, jakim jest wirus, to tym 

bardziej będziemy w stanie sobie pomóc, gdy 
powszechne zagrożenie minie.

Z tymi z Państwa, którym umknęły podjęte 
w ciągu ostatnich tygodni w naszym mieście 
inicjatywy społeczno-gospodarcze, pragnę 
podzielić się kilkoma osobistymi spostrzeże-
niami, które – moim zdaniem – bardzo wyraźnie 
świadczą o tym, że nasze społeczeństwo po-
wraca do źródła, jakim jest solidarność mię-
dzyludzka pisana przez duże „S”.

W naszym mieście powstała na przykład oby-
watelska inicjatywa masowego szycia maseczek 
dla tych, którzy ich najbardziej potrzebują, a więc 
służb medycznych, ratowniczych, mundurowych, 
ale także dla naszych seniorów. Rośnie mi ser-
ce, kiedy dowiaduję się, że sami seniorzy (głównie 
z Siemianowickiej Rady Seniorów) zaczęli szyć dla 
swoich rówieśników tak potrzebne w obecnym 
czasie maseczki. W sukurs wolontariuszom przy-
szedł też Urząd Miasta, który interwencyjnie zakupił 
i rozdał mieszkańcom blisko 10 tysięcy maseczek.

Kolejnymi jaskółkami zwiastującymi nową 
„wiosnę międzyludzkiej solidarności” są oby-
watelskie zbiórki środków pieniężnych na zakup 
sprzętu dla pracowników siemianowickiego 
pogotowia oraz zbiórka środków fundacji GROT 
na zakup sprzętu dla pracowników Szpitala 
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

Nie sposób nie wspomnieć o uruchomieniu, 
już w pierwszych dniach narodowej kwaran-
tanny, zakupowej samopomocy sąsiedzkiej 
przy współpracy MOPS, fundacji Piastun oraz 
Faithless MC Poland albo o organizacji śniada-
nia wielkanocnego dla samotnych z dowozem 
świątecznych paczek ze śniadaniem przez 
fundację Wolne Miejsce. Raduje także serce 
empatia lokalnych przedsiębiorstw, takich jak 
Kryształ S.C., MMJ czy ROSOMAK S.A., dzięki 
którym powstają przyłbice ochronne, bardziej 
dostępny jest szybki internet dla uczniów – tak 
przecież ważny przy e-learningu – a lekarze 
i ratownicy medyczni z siemianowickiego po-
gotowia mogą pracować w profesjonalnych 
skafandrach ochronnych.

Dodając do tego całego łańcuszka ludzi 
dobrej woli również siemianowickich urzęd-
ników, którzy pozyskali dodatkowe kilkanaście 
milionów z pierwszych krajowych środków 
finansowych skierowanych do przedsiębiorców, 
a także czynią bardziej przyjazną i elastyczną 
politykę poboru podatków, liczę, że wspólnymi 
siłami rozkręcimy z sukcesem naszą lokal-
ną gospodarkę.

Wychodziliśmy jako naród z wielu życiowych 
trudności, zarówno indywidualnie, jak i zbioro-
wo, a drogą do wyjścia z każdej z tych opresji 

była właśnie międzyludzka solidarność. Tej zaś 
nie można kupić, bo pochodzi z serca i dobrej 
woli. Wierzę, że nikomu w Siemianowicach 
Śląskich jej nie zabraknie, gdy przyjdzie nam 
wspólnie wychodzić z kryzysu.

Pozdrawiam, życząc optymizmu, nadziei 
i pogody ducha.

 RAFAŁ PIECH

POWRACAMY 
DO SOLIDARNOŚCI

Coroczne spotkanie przy wspólnym wielkanocnym stole, 
kierowane do wszystkich samotnych i potrzebujących, or-
ganizowane od wielu lat przez fundację Wolne Miejsce, przy 
współudziale prezydenta Siemianowic Śląskich i gospodarzy 
kilkunastu metropolitalnych miast, musiało zostać odwoła-
ne - przynajmniej w zakładanej pierwotnie formule. Wobec 
obowiązujących w całym kraju obostrzeń i zakazów, zarząd 
fundacji, wolontariusze, darczyńcy, samorządowcy i media, 
połączyli siły, by Wielkanocne Śniadanie dotarło tym razem 
bezpośrednio do tych, którzy są samotni lub jest im ciężko. 
W niedzielny poranek 12 kwietnia dziesiątki z motoryzowanych 
ochotników, wśród których nie zabrakło też samorządowców, 
seniorów, strażaków i żołnierzy WOT, ruszyli do trzech tysię-
cy osób oczekujących na chwilę wzruszenia, kiedy wraz ze 
śniadaniem wielkanocnym pojawi się człowiek z serdecznym 
słowem. W Siemianowicach Śląskich wolontariusze fundacji 
odwiedzili ponad 300 osób. Wszystkim zaangażowanym w po-
moc materialną i przygotowania, fundacja wraz z prezydentem 
miasta składa szczere podziękowania.          PIOTR KOCHANEK

WIELKANOC  
DLA SAMOTNYCH  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH,  
METROPOLII I POLSCE

Właściciele restauracji i browaru „Przystań” w Parku Ślą-
skim postanowili uratować miejsca pracy swojego zespo-
łu, uruchamiając restaurację, która pracuje pełną parą 
i codziennie serwuje obiady. Jednak,  nie gościom, lecz 
służbom medycznym, ratowniczym i społecznym. Ale nie 
zgodnie z restauracyjnym cennikiem, tylko z wdzięcznością 
za pełnioną służbę.

Kilka dni temu, bez medialnego szumu i nadęcia, ruszył do 
śląskich miast, tak po prostu z serca i firmowych oszczędności, 
codzienny transport restauracyjnych potraw. W zaplanowanym 
przez restaurację prezencie znajdzie się blisko dwa tysiące 
zestawów obiadowych. Pierwsze pięćset z nich, trafia już do 
Katowickiej Stacji Sanepidu oraz do Siemianowic Ślaskich, w któ-
rych na codzienny posiłek mogą liczyć pracownicy izby przyjęć 
szpitala miejskiego, pogotowia, straży pożarnej i miejskiej czy 
podopieczni i pracownicy ośrodka interwencji kryzysowej 
w naszym mieście. Dawanie też może wzmacniać ducha, bo jak 
zapewnia inicjator akcji Paweł Wnętrzak, główny udziałowiec.

 – Ten gest to kropla w morzu potrzeb wszystkich przemę-
czonych służb w naszym województwie, ale mamy przeko-
nanie, że ofiarując taki posiłek, dajemy też coś sobie samym. 

Nie bez znaczenia jest też to, że przychodzimy codziennie 
do pracy, którą dzięki oszczędnościom spółki mamy. Wierzę, 
że wygramy finansowy wyścig z czasem i gdy świat wróci do 
normalności, będziemy służyć naszym gościom jeszcze lepiej, 
bo tworząc świetnie się rozumiejący, zgrany i bliski sobie team. 
Wkrótce konwój obiadów zostanie skierowany do innych miast 
aglomeracji. A redakcja „Głosu Miasta” już dzisiaj, w imieniu 
służb medycznych, mundurowych i społecznych dziękuje za 
smaczne i pożywne posiłki.  

PIOTR KOCHANEK

W DARZE DLA TYCH, KTÓRZY SŁUŻĄ
RESTAURACJA „PRZYSTAŃ” NA PRZEKÓR KRYZYSOWI
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace przy 
budowie łącznika, który będzie przebiegał mię-
dzy ulicą Michałkowicką, a ulicą Oświęcimską. 
Aktualnie widoczny jest już zarys drogi, a na 
terenie inwestycji zostały wykonane główne 
roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów, 
stabilizacja gruntu pod jezdnię na odcinku 
od ulicy Oświęcimskiej do kanału CO, a także 
zatoka autobusowa przy ulicy Michałkowickiej.
Inwestycja oprócz budowy jezdni o długości 
631 m obejmuje rówinież  wykonanie chodni-
ków i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów 

publicznych i skrzyżowań (rond), oraz budowę 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi i przejść 
dla pieszych, a także rozbudowę, przebudowę 
i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. Plano-
wany termin realizacji przedsięwzięcia, przypada 
na koniec lipca 2020 r. Koszt inwestycji to ponad 
6 mln zł – zadanie zostało dofinansowane kwotą 
ponad 3,8 mln zł, pozyskaną przez gminę w ra-
mach tzw. Funduszu Dróg Samorządowych, która 
pokryje ponad 50 % kwalifikowanych kosztów 
budowy nowego łącznika. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

INWESTYCJE DROGOWE NABIERAJĄ TEMPA
REMONTY DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH

Zgodnie z zapowiedzią w kwietniu ruszyły 
kolejne remonty siemianowickich ulic. Obecnie 
trwa modernizacja ulicy Kasztanowej – od 
ulicy Leśnej do ulicy Zielonej i ulicy Klonowej 
(na całym odcinku). Zakres robót to w szcze-
gólności frezowanie istniejących nawierzchni, 
wykonanie lub uzupełnienie podbudowy z kru-
szywa, zabudowanie lub regulacja krawężników 
drogowych i obrzeży chodnikowych, wykonanie 
nowych nawierzchni chodników, wykonanie 
nawierzchni jezdni oraz regulacja włazów, 
wpustów deszczowych, skrzynek na zasuwach 
wodociągowych, gazowych itp. W następnej 
kolejności zostaną zmodernizowane: ulica 

Jasna (na całym odcinku) oraz ulica Wróbla 
– od skrzyżowania z ulicą Kapicy do lecznicy 
weterynaryjnej. Finał prac remontowych, zwią-
zanych z renowacją tych ulic, zaplanowano na 
początek czerwca 2020 roku.

Przypomnijmy, że w marcu br. rozpoczęła się 
wymiana nawierzchni wybranych dróg powia-
towych, tj. ulicy Staszica (od ulicy Jana Pawła II 
do wiaduktu, i od wiaduktu do ronda z kulami) 
oraz ulicy Sobieskiego (na całym odcinku). 
Remont obu ulic powoli dobiega końca. Koszt 
całości inwestycji wyniesie blisko 1,8 mln zł. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Do czerwca oprócz modernizacji ulic, potrwa  
również realizacja inwestycji drogowych zwią-
zanych z budową nowych chodników przy 
ulicach: Leśnej, Kasprzaka i Zachodniej oraz 
miejsc postojowych przy ulicach: Obrońców 
Warszawy, Andersa (w tej lokalizacji powstanie 
również chodnik) i przy ulicy Budryka. Dwa 
ostatnie zadania są zwycięskimi projektami 
z Budżetu Obywatelskiego 2020. Wykonanie 
powyższych prac pochłonie ponad 377 tys. zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWE CHODNIKI  
I MIEJSCA POSTOJOWE

POSTĘPUJĄ  PRACE PRZY BUDOWIE ŁĄCZNIKA  
POMIĘDZY ULICĄ MICHAŁKOWICKĄ A OŚWIĘCIMSKĄ

W różnych częściach Siemianowic Śląskich 
kontynuowana będzie wymiana wiat przystan-
kowych komunikacji miejskiej. – w ostatnich 
latach zainstalowano ich ponad 40. W tym roku, 
kolejnych 18 wyeksploatowanych wiat zostanie 
zastąpionych zupełnie nowymi konstrukcjami, 
a koszt ich zakupu i montażu wyniesie około 
97 000 zł. W przyszłym roku planowana jest 
modernizacja kolejnych przystanków, a w ciągu 
najbliższych dwóch lat, wszystkie wiaty przy-
stankowe w mieście będą już nowoczesne.

 Wiaty zostaną wymienione na następujących 
przystankach: Bytków Kapicy, Bytków Osiedle 
Chemik, Michałkowice Bank, Michałkowice 
Kościół, Michałkowice Plac 11-go Listopada, 
Pszczelnik Szkoła, Siemianowice Kościół, Sie-
mianowice Liceum Katolickie (2) Siemianowice 

Łącząca (2), Siemianowice Powstańców (2), 
Siemianowice Pszczelnicza, Siemianowice 
Rynek, Siemianowice Urząd Skarbowy n/ż (2), 
Węzłowiec Centrum Handlowe.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

STARE WIATY DO WYMIANY
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
W kwietniu rozpoczęły się roboty przy ulicy 
Obwodowej, związane z budową ścieżki rowe-
rowej, która będzie wiodła od Parku Miejskiego, 
ulicami: PCK, Obwodową, Cmentarną, Szybu 
Pszczelnik, aż do parku Pszczelnik i ulicy Stara 
Szosa. Jej długość wyniesie około 2,75 km, 
a przewidziany termin zakończenia budowy 
całej trasy, zaplanowano na trzeci kwartał 
bieżącego roku.

Przypomnijmy, że ścieżka ta, powstaje 
w ramach drugiego etapu zadania inwesty-
cyjnego pn. „Wsparcie mobilności miejskiej 
– projekt udogodnień dla wykorzystujących 
rower w mieście Siemianowice Śląskie”, któ-

RUSZYŁA BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
re obejmuje budowę w sumie czterech cią-
gów ścieżek rowerowych o łącznej długości 
ok. 10 km, komunikujących ze sobą główne 
dzielnice miasta, oraz trzech Zintegrowanych 
Centrów Przesiadkowych (przy  ulicach: Mi-
chałkowickiej, Mysłowickiej i Bańgowskiej). 
Zgodnie z projektem pozostałe trzy trasy, 
będą przebiegać w następujących lokaliza-
cjach: ścieżka nr 2 przez ul. Cmentarną, ul. 
Brzozową, ogródki działkowe, ul. Mysłowicką, 
granicę Siemianowic Śl. z Katowicami (długość 
2,52 km); ścieżka nr 3 ulicą Bańgowską przez 
os. Bańgów, Szymanowskiego, Bańgowską 
i ul. Wiejską (długość 2,26 km), a ścieżka nr 

4 ulicami: Michałkowicką 47, Michałkowicką 
105 (budynek Urzędu Miasta), Wyzwolenia 
i Tarnogórską (długość 2,33 km). Zakończenie 
budowy ścieżek rowerowych nr 2 i 3 zapla-
nowano do końca bieżącego roku, natomiast 
ścieżka nr 4 będzie gotowa do użytku w drugiej 
połowie 2021 roku. Inwestycja realizowana 
jest przy wsparciu środków unijnych, pozy-
skanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Koszt całego przedsięwzięcia to 
10 679 000,00 zł, a dotacja z Unii Europejskiej 
wynosi 7 179 452, 33 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W lipcu ubiegłego roku rozpoczął się drugi 
etap rewitalizacji michałkowickiego Zameczku. 
Zakres kompleksowego remontu obejmuje 
przebudowę i modernizację wnętrz zabytku, 
w tym m.in.: wykonanie nowej posadzki, okła-
dzin ściennych, stolarki drzwiowej, wymianę 
instalacji wewnętrznych, renowację zabytkowej 
oranżerii oraz aranżację wnętrz z odtwo-
rzeniem i wykonaniem sztukaterii ściennych 
i sufitowych.

Jak informuje Wydział Inwestycji, na par-
terze i na pierwszym piętrze prowadzone są 
obecnie prace związane z wykonaniem tynków 
wewnętrznych oraz remontem stropów drew-
nianych. W piwnicy wykonano już wszystkie 

TRWA REMONT PAŁACU RHEINBABENÓW
instalacje oraz wytynkowano ściany i aktualnie 
jest ona przygotowana do robót wykończenio-
wych. Ponadto trwają prace związane z remon-
tem oranżerii oraz pozostałe prace instalacyjne.
Z każdym dniem wnętrza Zameczku stają się 
piękniejsze i odzyskują dawny blask, jednak 
na efekt końcowy rewitalizacji pałacu będzie-
my musieli poczekać jeszcze kilka miesię-
cy. Całkowity koszt inwestycji, która została 
dofinansowana ze środków unijnych kwotą 
3,7 mln zł w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, przewidziano na ok. 8 mln zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W michałkowickim Parku Górnik po zakoń-
czeniu wycinki i pielęgnacji drzew podjęto 
kolejne działania rewitalizacyjne, w tym 
m.in. budowę alejki mineralnej wokół stawu, 
utworzenie ścieżki edukacyjnej, zawiesze-
nie budek lęgowych dla ptaków, a także 
sadzenie drzew, krzewów i bylin. Ciekawym 
przedsięwzięciem, wpisującym się w zakres 
zagospodarowania zieleni, jest wkompono-
wanie w centralną część ogrodu sensorycz-
nego. Składa się on ze ścieżki wykonanej 
z różnych materiałów, takich jak: drewno, 

piasek, kora i żwir, wokół której posadzono 
różne gatunki krzewów, bylin i ziół. Miejsce to 
zaprojektowano tak, by swoją zróżnicowaną 
nawierzchnią, a także roślinami o rozma-
itych kształtach liści, barwach i zapachach 
pobudzać zmysły spacerowiczów.

Park rewitalizowany jest przy wsparciu środ-
ków unijnych, pozyskanych w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, dla projektu „Zieleń miejska – na-
turalne bogactwo miasta.”

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

OGRÓD SENSORYCZNY  
I NOWE ALEJKI W PARKU GÓRNIK
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Aleja Sportowców

Jedno z najbardziej urokliwych miejsc w naszym 
mieście – Kompleks Rekreacyjno-Przyrodniczy 
„Staw Rzęsa”, wzbogaciło się o naturalną strefę 
aktywności i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
Wyjątkowy plac zabaw położony jest w pobliżu 
polanki dinozaurów i powstał z myślą o naj-
młodszym pokoleniu siemianowiczan. Swoim 
nietuzinkowym wyglądem nawiązuje on do na-
turalnego charakteru otoczenia Rzęsy, co bez 
wątpienia pobudzi wyobraźnię i kreatywność 
użytkowników, a w połączeniu z atrakcyjnymi 
urządzeniami zagwarantuje udaną zabawę. 
Nowo powstały obiekt został zaprojektowany 
z uwzględnieniem potrzeb zarówno dzieci 
młodszych, jak i starszych, dlatego podzie-

lono go na dwie części. Pierwsza z nich,  dla 
dzieci młodszych (oddana do użytku w listo-
padzie ubiegłego roku), została wyposażona 
w huśtawkę „Kwiat Paproci”, kilka zestawów 
zabawowych, takich jak: „Ptak w locie” – ze 
zjeżdżalnią, „Żaba” – ze zjeżdżalnią i most-
kiem, „Szuwary” wykonany w formie sitowia 
i pałek tataraku z listkami, zawierający ele-
menty do zabawy wodą oraz „Wieża drzewo” 
-  z pomostem umożliwiającym komunikację 
pomiędzy poszczególnymi częściami strefy. 
Na obszarze przeznaczonym dla starszych 
dzieci zamontowano natomiast: zestaw za-
bawowy „Źdźbła trawy”, składający się z małej 
wieży i ścieżek napowietrznych (mostków 

stałych i ruchomych), zestaw linowy „Źdźbła 
traw”, skonstruowany ze słupków imitujących 
wysoką roślinność, pomiędzy którymi rozpięte 
są kombinacje zestawów linowych i elementów 
drewnianych, a także zestaw „Bociany”, wy-
konany w formie dwóch ptaków połączonych 
ze sobą mostkami oraz konstrukcję z pień-
ków do zabaw sprawnościowych, huśtawkę 
z drzewa wyposażoną w tzw. bocianie gniazdo 
i schody łączące części obiektu. Wokół całej 

strefy aktywności i wypoczynku postawiono 
drewniane ogrodzenie oraz bramy imitujące 
roślinność wodną. Oprócz tego pojawiły nowe 
ławki, kosze na śmieci, stoliki oraz stojak na 
rowery. Aktualnie trwają jeszcze prace związa-
ne z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu wokół strefy w tym m. in. przygotowanie 
alejki doprowadzającej. Koszt realizacji zadania 
wyniósł 618 321zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Jeszcze w tym roku na Rzęsie powstanie łąka 
kwietna, która ucieszy feerią barw i zapa-
chów odwiedzających kompleks przyrodniczy 
i z pewnością stanie się nowym popularnym 
miejscem odpoczynku i spacerów. Zostanie ona 
wykonana na obszarze o powierzchni około 2ha 
(20 000 m2), w okolicy ścieżki biegnącej od 
południa powyżej stawów. Koszt utworzenia 
polanki wyniesie 120 tys zł.

Przypomnijmy, że jest to nie jedyna łąka, 
która w najbliższym czasie urozmaici miejski 
krajobraz, kolejna powstanie w michałkowickim 
Parku Ludowym.

Warto zauważyć, że dzięki tworzeniu łąk 
kwietnych zyskujemy piękne przestrzenie 
i możliwość obcowania z naturą, jak również 
korzyści: te ekologiczne – łąki są bowiem 

przyjazne środowisku, oczyszczają powietrze 
i wspierają dziką przyrodę, dając schronienie 
owadom i małym zwierzętom oraz ekonomicz-
ne – są one tańsze w utrzymaniu i bardziej 
odporne na suszę niż trawniki.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Powody do zadowolenia niebawem będą mieli 
również właściciele psów, bowiem do koń-
ca maja na Rzęsie zostanie otwarty wybieg 
dla ich czworonożnych pupili. Psi plac zabaw 
zajmie powierzchnię 3500 m2, a prace zwią-
zane z budową obiektu obejmą utworzenie 
nawierzchni piaskowej, wyrównanie terenu 
urodzajną ziemią, utworzenie nasypów z tu-
nelem oraz wału ziemnego, a także założenie 
na nich trawnika z siewu, wykonanie alejki ze 
zrębek drewnianych, jak również zainstalowanie 
ogrodzenia z siatki wraz z furtką oraz bramy 
wjazdowej. Na terenie wybiegu znajdą się róż-
norodne urządzenia służące psom do aktywnej 
zabawy, tj. bramki do przeskoków, ścieżka 
z pni o różnych wysokościach, konstrukcja 
z bali oraz drewniany pomost. Oprócz tego 

NOWE MIEJSCE ZABAW 
DLA CZWORONOGÓW

zostaną tam zamontowane ławeczki, kosze 
oraz podajniki z woreczkami na psie odchody. 
Koszt budowy wybiegu wraz z wyposażeniem 
wyniesie 207 255,00 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

PLAC ZABAW INSPIROWANY NATURĄ 
Strefa aktywności jest już gotowa do zabawy,  
ale z tej oraz innych atrakcji na Rzęsie będziemy 
mogli skorzystać dopiero, gdy zostaną zniesione 
ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

ŁĄKA KWIETNA – RZĘSA BĘDZIE 
JESZCZE PIĘKNIEJSZA

– NOWA STREFA ZABAW 
CZEKA NA NAJMŁODSZYCH 
SIEMIANOWICZAN
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8 kwietnia br., przed budynkiem 
Szpitala Miejskiego, Fundacja GROT 
z Siemianowic Śląskich ustawiła 
swój zielony namiot. Udostępniła 
go lekarzom, by ci mogli się tam 
swobodnie przebrać w kombine-
zon ochronny.

Za sprawą strażaków z siemianowickiej 
komendy Państwowej Straży Pożarnej 
przed szpitalem stanął również podob-
ny namiot, w kolorze czerwonym. Pełni 
on rolę tzw. polowej izby przyjęć, czyli 
swoistej śluzy bezpieczeństwa. 

- Każda osoba, która chce wejść 
do budynku szpitala, kierując się 
wymogami bezpieczeństwa, musi 
przejść przez ten namiot - mówi 
Michał Czaja, naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego siemia-
nowickiego Urzędu Miasta.

Namiot udostępniony przez Fun-
dację Grot jest swoistym uzupełnie-
niem tego „systemu”.

- Przyjechaliśmy i postawiliśmy 
go w ciągu godziny - mówi Andrzej 
Ostrowski z Fundacji Grot. - Będziemy 

tu z naszym sprzętem tak długo, jak 
będzie to konieczne - dodaje.
Nie jest to pierwsza inicjatywa GROT-
-a w naszym mieście. W marcu zor-
ganizowała konkurs plastyczny dla 
najmłodszych, którzy czas pandemii 
koronawirusowej spędzają w domach. 
W kwietniu zaś organizowała zbiórkę 
pieniędzy dla siemianowickiego szpitala. 
Celem akcji było zebranie środków na 
zakup maseczek chirurgicznych jednora-
zowych, maseczek z filtrem FFP3, FFP2, 
kombinezonów ochronnych, fartuchów 
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Blisko 10 tysięcy maseczek ochron-
nych rozdali mieszkańcom miasta 
siemianowiccy strażnicy miejscy oraz 
harcerze. Akcja ta była pokłosiem 
przepisów, wprowadzonych w całym 
kraju od 16 kwietnia, nakładających 
bezwzględny obowiązek zakrywania 
ust i nosa osobom przebywającym 
w miejscach publicznych. Masecz-
ki były dystrybuowane w sześciu 
miejscach zlokalizowanych w każdej 
dzielnicy naszego miasta.

Trzeba podkreślić, że Siemianowice 
Śląskie nie zasypiały gruszek w po-
piele i już od wielu tygodni miasto 
przygotowywało się na walkę z ko-
ronawirusem. I tak, zakupiło ponad 
1000 maseczek, które zostały prze-
kazane przede wszystkim tym na 
przysłowiowej pierwszej linii batalii 
z groźnym przeciwnikiem, a więc ra-
townikom medycznym, personelowi 
Szpitala Miejskiego, służbom socjal-
nym i porządkowym. Miasto nabyło 

SIEMIANOWICE NIE PODDAJĄ SIĘ,  
JESTEŚMY RAZEM W TYM TRUDNYM CZASIE, WIĘC MOŻEMY WIĘCEJ!

też i przekazało służbom przyłbice 
ochronne, kombinezony, płyn de-
zynfekujący, rękawiczki ochronne.

Do tych działań włączyli się także 
sami mieszkańcy. Ruszyły akcje „Se-
niorzy seniorom szyją maski” oraz 
„Sami szyjemy maseczki”. Pierw-
sza z nich do świąt wielkanocnych 
przyniosła w efekcie 1350 mase-
czek, a nasi dzielni seniorzy planu-
ją, że wykonają ich około 4000. Tę 
pierwszą partię rozdawali starszym 
mieszkańcom miasta panowie z Sie-
mianowickiej Rady Seniorów, a ich 
dystrybucją zajęła się także Fundacja 
„Piastun”, Fundacja Wolne Miejsce, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Śląskie Stowarzyszenie Chary-
tatywne „Przystań”.

Druga z akcji miała na celu głównie 
wspomożenie służb medycznych. 
Zainicjowana przez Prezydenta Mia-
sta i Wydział Zarządzania Kryzy-
sowego UM, wsparta przez Straż 
Miejską, realizowana rękami licznych, 
chętnych siemianowiczan, pozwoliła 
na uzupełnienie wyposażenia perso-
nelu i pacjentów naszego szpitala 
oraz pracowników naszego pogo-
towia ratunkowego.

ochronnych barierowych wzmocnionych, 
gogli, okularów ochronnych, przyłbic 
ochronnych odpornych na dezynfekcję, 
płynu do dezynfekcji rąk czy chusteczek 
do dezynfekcji powierzchni.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Fundacja GROT to organizacja pro-
obronna zrzeszająca pasjonatów 
militariów, osoby zainteresowane 
współpracą z wojskiem. Szereg 
działań realizuje we współpracy i na 
rzecz społeczności lokalnej, głównie 
Siemianowic Śląskich i okolic.

Na pomoc szpitalowi ruszyła także 
fundacja GROT, która uruchomiła 
społeczną zbiórkę na zakup środ-
ków ochronnych. Dzięki niej udało 
się zebrać blisko 26 tys. zł., a akcję 
wsparło ponad 320 darczyńców. 
W dalszym ciągu istnieje możliwość 
finansowego wsparcia naszego szpi-
tala przez bezpośrednią wpłatę na 
konto bankowe Szpitala Miejskiego 
w Siemianowicach Śląskich. Numer 
konta bankowego Szpitala Miejskiego 
dla darowizn: BNP PARIBAS 61 2030 
0045 1110 0000 0283 4220.

Siemianowice mogą szczycić się 
społeczną mobilizacją w trudnych 
momentach. Z pomocą pospieszyli 
także nasi przedsiębiorcy. 50 przyłbic 
ochronnych, z 200 przewidzianych, 
do których materiał zakupiła firma 

KRYSZTAŁ S.C. Mariusz Pilszak, Sła-
womir Zgórski, a które wykonał znany 
z prowadzenia pracowni H2O Andrzej 
Lebek, trafiło do Szpitala Miejskiego. 
Z kolei ROSOMAK S.A wyposażył 
naszych ratowników w sprzęt, któ-
ry w aktualnie panującej sytuacji 
epidemicznej jest dla nich na wagę 
złota – w kombinezony, rekawiczki, 
maski z filtrem FFP2 oraz FFP3. Na 
zakup niezbędnego sprzętu do walki 
z koronawirusem firma Pumar Sp. 
z o.o.  przekazała na rzecz Szpitala 
Miejskiego 50 tys. zł. a firma Adient 
Seating Poland sp. z o.o. dostarczyła 
tam płyn do dezynfekcji oraz zaku-
piła dla siemianowickiego pogotowia 
pralko-suszarkę.

 EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

GROT USTAWIŁ NAMIOT DLA LEKARZY  
PRZED SZPITALEM MIEJSKIM

Straż Miejska wspiera logistycznie niemal wszystkie akcje społecz-
no-obywatelskie w mieście. Jako wyraz wdzięczności Robert Rodak, 
lokalny przedsiębiorca z katowickiej  firmy Royal El Rent, postanowił 
zupełnie bezpłatnie dezynfekować ich pojazdy.
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Przebywając przymusowo w domach czy 
uzbrojeni w maseczki stojąc w kolejkach 
do sklepów, zachowując przy tym wszystkie 
możliwe i wymagane środki ostrożności, za-
stanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, 
żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Czy 
wirusy mogą znajdować się na opakowaniach 
produktów, które kupujemy? Czy trzeba je 
jakoś dezynfekować? A jeśli tak, to jak? Czy 
bezpiecznie jest kupować jedzenie przygo-
towane na zewnątrz, bez naszej kontroli? 
Co zrobić z ubraniem po powrocie do domu? 
Czy nie przeniesiemy wirusa na ubraniu czy 
butach? Jak bezpiecznie korzystać z tram-
waju czy autobusu miejskiego? Tego typu 
pytania i wątpliwości przychodzą nam do 
głowy. Postaramy się więc rozwiązać przy-
najmniej niektóre z nich.

1. Jak postępować z opakowaniami zaku-
pionych produktów spożywczych? Jak je 
bezpiecznie wypakowywać?

Według danych Głównego Inspektoratu Sa-
nitarnego nie ma żadnych dowodów na to, że 
do zakażenia koronawirusem dochodzi drogą 
pokarmową. A więc ani żywność, ani opakowa-
nia, w których się ona znajduje nie są nośni-
kami dla rozprzestrzeniania się wirusa. Nie ma 
w związku z tym żadnych zaleceń Sanepidu, 
by myć czy wyjaławiać opakowania produktów 
spożywczych. Naczelną zasadą jest więc przede 
wszystkim zachowanie higieny i zdrowego 
rozsądku, czyli korzystanie z jednorazowych 
rękawiczek w trakcie zakupów, a potem pra-
widłowe ich zdjęcie i jak najczęstsze mycie rąk 
wodą z mydłem oraz częste i dokładne mycie 
i wycieranie wszystkich powierzchni w naszej 
kuchni, na których przygotowujemy pożywienie. 
W sklepach to wszystko robi personel.

2. Co z produktami sprzedawanymi luzem, 
jak warzywa, owoce, pieczywo?

Owoce czy warzywa należy przede wszystkim 
umyć dokładnie w ciepłej wodzie, co przecież 
jest częścią stałego kanonu dbania o nasze 
zdrowie i higienę. Nie myjemy ich jedynie wtedy, 
jeśli znajdują się w opakowaniu, na którym jest 
informacja, że zostały one już umyte.

W przypadku pieczywa można albo wybierać 
chleb czy inne pieczywo już zapakowane, albo 
umieścić zakupione pieczywo na ok. 2 minuty 
w piekarniku nagrzanym do temperatury 180-
200 stopni Celsjusza.

Co do produktów, które poddajemy obróbce 
termicznej, jak mięso czy inne produkty surowe, 
należy je po prostu dobrze umyć, ponieważ 
gotowanie, pieczenie czy smażenie skutecznie 
zabija ewentualne znajdujące się na nich wirusy.

3. Czy żywność lub jedzenie zamawiane 
na wynos jest bezpieczne?

Podobnie jak w przypadku żywności kupowanej 
w sklepach trzeba przypomnieć, że nie ma żad-
nych dowodów na to, że koronawirus przenosi 
się drogą pokarmową. Istnieje jednak oczywiście 
niewielkie ryzyko zanieczyszczenia, do którego 
może dojść w przypadku niezachowania zasad 
higieny lub w trakcie dystrybucji bądź dostawy.

Właściciele i personel sklepów, barów, re-
stauracji i punktów gastronomicznych wskutek 
epidemii koronawirusa znaleźli się w bardzo 
trudnej sytuacji. Dlatego nawet nie ze względu 
na częste w tym czasie kontrole Sanepidu, ale 
z poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie 
swoich klientów starają się w trakcie przygoto-
wania posiłków zachować wszystkie niezbędne 
środki ostrożności i higieny, aby zagwaranto-
wać, że ich produkty będą najwyższej jakości, 
a także wolne od zagrożenia koronawirusem. 
Oferują też bezpieczne, często bezkontaktowe, 
formy dostawy zamówionej żywności, obsługa 
korzysta z rękawiczek, zachowuje bezpieczny 

odstęp od klientów i regularnie używa środków 
dezynfekcyjnych. Wszystko to dla potencjal-
nych klientów stanowi kluczowy argument, 
żeby skorzystać z takiej oferty.

Decydując się na zamówienie jedzenia z do-
stawą, warto ponadto robić to w sprawdzo-
nych lokalach, np. w miejscach, w których już 
wcześniej jedliśmy i mamy przekonanie, że 
przestrzegają tam dobrych praktyk sanitarnych.

Przy okazji konsumpcji zamówionej żywności 
warto pamiętać o tym, by:
     otwierać dostarczone jedzenie  

w rękawiczkach,
     myć lub dezynfekować ręce  

po dotknięciu opakowania oraz  
bezpośrednio przed jedzeniem,

     używać własnych sztućców,
     po zjedzeniu pozbywać się opakowań 

z mieszkania.
Podsumowując, można więc bez zbytniego 

ryzyka powiedzieć, że wypicie zamówionej kawy 
czy zjedzenie dostarczonej z baru kanapki lub 
kebaba może być niebezpieczne właściwie 
tylko wtedy, kiedy sam zamawiający nie do-
chowa zasad higieny, jedząc np. nie umytymi 
rękami itp. itd.

4. Co zrobić z ubraniem czy butami po 
powrocie do domu?

Tutaj znowu zachęcamy do zachowania zdro-
wego rozsądku. Naprawdę nie ma potrzeby, by 
po każdorazowym powrocie do domu prać kurt-
ki, płaszcze, spódnice, spodnie, nie wspominając 
już o koszulach czy bieliźnie. Wystarczy więc, 
jeśli powiesimy wierzchnie okrycia w miejscu, 
w którym nie mają one kontaktu z odzieżą 
używaną w domu.

Warto w ogóle oddzielić ubrania, które nosimy 
w domu od tych, które nosimy na zewnątrz. 

Może to sprawić nam trochę kłopotu, bo trudno 
zmienić przyzwyczajenia, ale w obecnych wa-
runkach często musimy to robić. Staramy się 
więc unikać sytuacji, kiedy w domu korzystamy 
z ubrań, w których wychodzimy na zewnątrz. 
Jest to tym istotniejsze, że ze względu na kwa-
rantannę i ograniczenia związane z wychodze-
niem, większość czasu spędzamy w domach.

Przeznaczmy jedną parę spodni i bluzę na 
wyprawy do sklepu, a w domu siedźmy w czymś 
innym. Wiemy, że trudno jest pokonać przyzwy-
czajenia, ale dla własnego komfortu i zdrowia 
- naprawdę warto!

Osobom, które mimo wszystko wolą każdo-
razowo uprać ubrania, w których przebywali 
na zewnątrz, warto przypomnieć, że zdaniem 

wirusologów zwyczajne pranie, z użyciem wyż-
szej temperatury i detergentów, w zupełności 
wystarcza, aby unieszkodliwić wirusa. W trakcie 
przygotowania do prania warto korzystać z rę-
kawiczek ochronnych, a ubrania prać używając 
najwyższej temperatury, która jest odpowiednia 
dla rodzaju materiału, z którego są wykonane.

Pranie ubrań jest wskazane zwłaszcza w sytu-
acji, kiedy przebywaliśmy na zewnątrz w miej-
scu o większym zagęszczeniu ludzi.

Wkładając brudne ubrania do pojemnika lub 
kosza na pranie, warto wcześniej włożyć do 
niego jednorazowy worek na śmieci, który co 
jakiś czas wymieniamy.

W przypadku butów, po powrocie należy je 
zdjąć z nóg i pozostawić w przedpokoju lub 
włożyć do szafki na obuwie. Jeśli są brudne, 
należy je wyczyścić i zapastować, na koniec 
dokładnie myjąc lub dezynfekując ręce.

5. A kiedy już musimy skorzystać z auto-
busu miejskiego czy tramwaju

Jeśli zmuszeni jesteśmy do korzystania ze środ-
ków komunikacji publicznej, należy pamiętać 
o zachowaniu środków ostrożności, które znamy 
już z przepisów przygotowanych przez rząd. Ze 
względu na dużą liczbę osób, które codziennie 
korzystają z transportu miejskiego, Zarząd 
Transportu Metropolitalnego regularnie czy-
ści i odkaża cały tabor, aby ograniczyć ryzyko 
przenoszenia wirusa. Dezynfekowane są więc 
kasowniki, poręcze, przyciski i te elementy, 
których dotykają najczęściej pasażerowie. W ra-
mach standardowych procedur każdy pojazd 
jest sprzątany i czyszczony po każdym zjeździe 
z trasy do zajezdni lub stacji postojowej.

Podróżując w autobusie lub tramwaju pa-
miętamy, by przebywać tam w maseczce (do 
czego od wczoraj jesteśmy zobligowani we 
wszystkich miejscach publicznych) i zachować 
konieczny dystans w stosunku do współpasa-
żerów. Staramy się unikać sytuacji, w których 
narażeni jesteśmy na przebywanie w pobliżu 
osoby kichającej lub kaszlącej, bowiem w za-
mkniętej przestrzeni aerozol, który wydycha 
osoba zarażająca uzyskuje większe stężenie niż 
na wolnym powietrzu, a dłuższy pobyt w au-
tobusie czy tramwaju, niezależnie od tego, 
jaka jest odległość od tej osoby, zwiększa ry-
zyko zakażenia.

Wychodząc z autobusu lub tramwaju najle-
piej od razu umyć lub zdezynfekować ręce. Na 
przystankach autobusowych w Siemianowicach 
Śląskich zainstalowano w tym celu trzydzieści 
dozowników na fotokomórkę, które umożliwiają 
zdezynfekowanie rąk przed wejściem lub po 
wyjściu z pojazdu.

PIOTR PINDUR

JAK ŻYĆ W ZAGROŻENIU KORONAWIRUSEM 
I POZOSTAĆ BEZPIECZNYM?

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

To tylko niektóre pytania, które 
sobie zadajemy. Zachęcamy 
wszystkich do zachowania 
zdrowego rozsądku, do by-
cia przezornym i ostrożnym, 
ale przede wszystkim do 
stosowania się do regula-
cji i przepisów, które zostały 
wprowadzone przecież po 
to, aby chronić nasze zdro-
wie i życie.
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Od początku kwietnia br. trwa akcja mycia 
i dezynfekcji wszystkich siemianowickich 
przystanków komunikacji miejskiej. Chodzi 
o zminimalizowanie ryzyka zakażenia wiru-
sem SARS-Cov-2. Przystanki są czyszczone 
i dezynfekowane systematycznie. Dodat-
kowo, w trosce o bezpieczeństwo siemia-
nowiczan, zamontowano na nich dozowniki 
z płynem odkażającym. Jest ich ponad 30. By 
zachować maksymalną ochronę część z nich 
jest uruchamiana za pomocą fotokomórki 
(wystarczy zbliżyć dłonie), inne natomiast 

– z użyciem łokcia. Oczywiście, przy każdym 
z nich znajduje się informacja, która instruuje 
jak poprawnie używać dozowników.

Rekomendujemy i namawiamy, by z tych 
udogodnień korzystać, wszak to dla nasze-
go wspólnego dobra. Jednocześnie apeluje-
my i prosimy o uszanowanie tych urządzeń. 
Bowiem im dłużej będą sprawne, tym dłużej 
będą nas chroniły przed koronawirusowym za-
grożeniem.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Na początku kwietnia br. Pracownia Kreatyw-
na H2O, która mieści się w budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, 
rozpoczęła „produkcję” plastikowych przyłbic 
ochronnych. Mają one za zadanie wzmocnić 
poczucie bezpieczeństwa u osób bezpośrednio 
narażonych na kontakt z wirusem SARS-CoV-2.
Przyłbice ochronne produkowane są nowatorską 
metodą, jak przystało na - działającą pod auspicjami 
Siemianowickiego Centrum Kultury pracownię H2O. 
– Jakiś czas temu dotarły do mnie informa-
cje, że „Mistrzowie Robotyki”, a konkretnie 

mój znajomy, który też pracuje z dziećmi 
w podobny sposób, jak ja w „H2O”, produ-
kuje takie przyłbice korzystając z drukarek 
3D – mówi Andrzej Lebek. - Pomyślałem, że 
mógłbym takie maski produkować „analo-
gowo”, nie korzystając z wydruku – dodaje.

Dotychczas, wykorzystując zapas do-
stępnych materiałów, z których na co 
dzień konstruuje urządzenia edukacyjne 
dla pracowni, siemianowicki racjonalizator 
wyprodukował kilkadziesiąt przyłbic. Nie 
jest łatwo, ponieważ część elementów – 
z uwagi na czas epidemii – jest towarem 
deficytowym. Jak sam mówi, musi uciekać 
się do nietypowych rozwiązań, by skomple-
tować wszystkie potrzebne części.

- Głowice maski są zrobione np. z maty ochron-
nej pod fotel z Castoramy – mówi siemianowicki 
wynalazca. - Montaż całości jest ręczny, co też 
nie ułatwia zadania - dodaje. 

Epidemia i związane z nią komplikacje spra-
wiają, że liczba wyprodukowanych masek, 
może nie wydawać się imponująca. Niemniej, 
każda z nich jest na wagę złota. Już teraz, 
z wykonanych „testowo” dwudziestu,  ko-
rzysta  m.in. siemianowicka Straż Miejska 
oraz Dom Pomocy Społecznej. Docelowo 
Andrzej Lebek chce wyprodukować około 
dwustu przyłbic, które będą służyły także 
personelowi Szpitala Miejskiego.

Dystrybutorem masek jest Wydział Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Materiał 
do produkcji został sfinansowany przez firmę 
„Kryształ S.C. Mariusz Pilszak, Sławomir Zgór-
ski” oraz Siemianowickie Centrum Kultury.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Siemianowicki „MacGyver” 
chce wyprodukować 
200 ochronnych przyłbic.

Pod koniec marca w sercach kilku 
osób jednocześnie powstał pomysł, 
żeby wesprzeć Ratowników Pogoto-
wia - naszych lokalnych bohaterów, 
którzy zostali postawieni na pierw-
szej linii frontu. Akcja wspierania 
pracowników siemianowickiego Po-
gotowia Ratunkowego, od początku 
spotkała się z bardzo pozytywnym 
odzewem zarówno mieszkańców, 
jak i firm z Siemianowic i okolic. Na 
Ratowników spłynęła fala podzię-
kowań, która dodała im pozytywnej 
energii. Dziękowano za to, że są i że 
dbają o nasze zdrowie, że można na 
nich liczyć w każdych warunkach. 

Składają je mieszkańcy Siemianowic 
i czasem dołączają coś słodkiego, 
żeby umilić dyżur. Dzięki zaanga-
żowaniu firm naszego miasta i okolic 
oraz Ratusza, siemianowiccy ratownicy 
otrzymali również wsparcie w posta-
ci doposażenia w to wszystko, czego 
najbardziej teraz potrzebują, i co może 
ich chronić przed ewentualnym zara-
żeniem COVID-19. Ratownicy założyli 
na Facebooku własny profil - fb.com/
Pracownicy-Zespołów-Ratownic-
twa-Medycznego-w-Siemianowi-
cach-Śląskich, na którym zaczęły się 
pojawiać podziękowania i zachęcali do 
wzięcia udziału w akcji „Nie kłam me-

dykowi”uświadamiającej nam wszyst-
kim jak ważne jest mówienie prawdy 
o swoim stanie zdrowia oraz o historii 
i kontaktach oraz objawach. Ratownicy 
przecież sami mają rodziny, które na 
nich czekają i tylko jeśli razem zadbamy 
o ich zdrowie będą mogli nam pomagać.

ELŻBIETA NIESZPOREK

WSPIERAMY RATOWNIKÓW
Wszystkim, którzy chcieliby włączyć się w pomoc i wsparcie, pomóc 
przypominamy, że można się w tej sprawie również kontaktować 
z Elżbietą Nieszporek, pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządo-
wych (Urząd Miasta Siemianowice Śl.) - ngo@um.siemianowice.pl, 
tel. 790211074 oraz, że uruchomiona został również zbiórka pieniężna 
celowa  na „Pomoc dla ratowników medycznych z Siemianowic Śląskich”, 
organizowana i rozliczana przez Fundację Piastun Wyrównywanie 
Szans. Środki zebrane z tej zbiórki zostaną w całości przeznaczone 
na potrzeby siemianowickich ratowników. 
Bezpośredni link do zbiórki https://zrzutka.pl/g9ahgy 
Wpłat można również dokonywać bezpośrednio na konto 
51 1050 0099 7651 1540 0000 0000 
opis: darowizna dla ratowników medycznych Siemianowice Śl. 
Więcej informacji na temat zbiórki można znaleźć na stronie fundacji 
www.fundacjapiastun.pl.

DEZYNFEKCJA I FOTOKOMÓRKI  
NA SIEMIANOWICKICH PRZYSTANKACH

PRACOWNIA KREATYWNA H2O  
POMAGA W WALCE Z KORONAWIRUSEM
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Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
epidemia koronawirusa oznacza kolejne obo-
wiązki. Wprawdzie, podobnie, jak w przypadku 
wielu instytucji publicznych, wstrzymał on 
obsługę bezpośrednią, proponując w zamian 
kontakt poprzez skrzynkę podawczą, telefon, 
czy pocztę elektroniczną, jednak w wyjątko-
wych sytuacjach - co oczywiste – przewidywał 
ją i stosował. Ponadto pracownicy MOPS-u 
przez cały czas pełnią dyżury telefoniczne – 
także poza godzinami pracy. 

W związku z tym, że wirus stanowi szczególne 
zagrożenie dla osób starszych, aby umożliwić im 
pozostawanie w domach, MOPS zawarł umowę 
ze Śląskim Stowarzyszeniem Charytatywnym 
„Przystań” na przygotowywanie gorących posił-
ków i suchego prowiantu dla samotnych seniorów, 
osób niepełnosprawnych, jak również dla osób 

objętych kwarantanną. Posiłki finansowane są 
przez MOPS, a jego pracownicy, po wcześniej-
szym sporządzeniu listy siemianowiczan, którym 
taka pomoc jest potrzebna, zajmują się także 
codziennym dostarczaniem żywności. 
Poza tym robią też zakupy spożywcze i za-
opatrują w leki zarówno seniorów jak i osoby 
objęte kwarantanną. 

MOPS stale zachęca i przypomina o możli-
wości skorzystania z funkcjonującej na stronie 
internetowej ośrodka zakładki „Pomoc są-
siedzka”, w celu nawiązania kontaktu zarówno 
z osobami zgłaszającymi potrzebę wsparcia, 
jak i tymi, którzy oferują swoją pomoc.

Kolejną umowę podpisano także z siemia-
nowickim kołem Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta. Dotyczy ona zapewnienia miejsc 
dla osób bezdomnych, objętych kwarantanną.

Z wdzięcznością oraz radością MOPS angażuje się 
we wszelkie inicjatywy  społeczne, mające na celu 
wsparcie tych, którym koronawirus najbardziej 
zagraża i najbardziej ich ogranicza. Jedna z sie-
mianowickich firm, której wielkie serce dodatkowo 
podkreśla życzenie pozostania anonimową, zakupiła 
mnóstwo artykułów spożywczych i środków czysto-
ści, sporządziła z nich 20 ogromnych paczek i prze-
kazała ośrodkowi dla tych, którym w jego ocenie 
najbardziej się przydadzą. Pracownicy wytypowali 
takie osoby, a potem dostarczyli im owe dary. Tuż 
przed Wielkanocą, ten sam darczyńca, powtórzył 
swój gest – tym razem przygotowując 26 paczek 
i personel MOPS-u kolejny raz ruszył, by je dostarczyć 
starszym lub samotnym siemianowiczanom..
Również, pracownicy socjalni zajęli się dystrybucją 
części maseczek ochronnych,  przygotowanych 
przez Siemianowicką Radę Seniorów.

Czas koronawirusa, aczkolwiek, jak na początku 
zaznaczyłam, ograniczył bezpośrednie kontakty 
pracowników MOPS ze swoimi podopiecznymi, 
to przecież, z racji specyfiki ich obowiązków, 
nie wyeliminował tych kontaktów w zupełności. 
Nadal więc robią oni sprawunki, tym, którym już 
wcześniej w ten sposób pomagali; są w stałym 
kontakcie ze starszymi i niepełnosprawnymi 
podopiecznymi; na bieżąco monitorują środo-
wiska przemocowe i nadal doglądają rodzin 
z problemem alkoholowym w trosce o ich 
dzieci. A dzieje się to przecież w warunkach,        
w których wszyscy chcemy sobie zapewnić 
możliwie najwięcej bezpieczeństwa, możliwie 
jak najmniej okazji do zakażenia.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

WIĘCEJ ZADAŃ DLA MOPS-U

Szanowni Państwo, sytuacja w której obecnie wszyscy się 
znajdujemy jest szczególna, dlatego właśnie przestrzeganie 
ustalonych zasad w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa jest niezbędna dla naszego bezpieczeństwa. 
Każdy z nas może czuć się przeciążony tą sytuacją, odczu-
wać lęk, niepokój, złość, smutek, poczucie bezradności czy 
dolegliwości ze strony ciała. W takiej sytuacji mamy prawo do 
sięgania po pomoc, w tym przypadku po pomoc psychologiczną, 
psychoterapeutyczną czy lekarską. Serdecznie zachęcamy do 
kontaktu ze specjalistami w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W sytuacji, kiedy taka pomoc Państwu, przekroczy kom-
petencje naszych pracowników, chętnie podpowiemy gdzie 
takową Państwo otrzymają. Zachęcamy również do zastoso-
wania dziesięciu punktów które pomogą w chronieniu swojego 
zdrowia psychicznego.

1  NIE POZWÓL, ABY NADMIAR INFORMACJI POGORSZYŁ 
TWÓJ NASTRÓJ.
Ciągłe narażenie na powtarzające się, niepokojące informacje 
może pogorszyć nasz stan psychiczny. Wystarczy, jeśli raz 
lub dwa razy dziennie sprawdzisz komunikaty pojawiające się 
na oficjalnych stronach Ministerstwa Zdrowia lub Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

Rób sobie przerwy od social mediów i serwisów informacyj-
nych – zwłaszcza jeśli czujesz, że narasta w Tobie niepokój i lęk.

Korzystaj z wiarygodnych źródeł wiedzy. Nie wierz i nie roz-
powszechniaj tzw. fake newsów (nieprawdziwych informacji). 
Zanim prześlesz dalej otrzymaną w tzw. łańcuszku wiadomość, 
sprawdź, czy zawarte w niej informacje są prawdziwe.

Dostosuj liczbę i rodzaj informacji o epidemii do Twojego 
samopoczucia i potrzeb. Spróbuj odnaleźć wśród nie te, które 
poprawią twój nastrój i wykorzystać je w budowie odporności 
psychicznej Twojej i osób w Twoim otoczeniu. 
2  DBAJ O PODTRZYMYWANIE KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH 

W BEZPIECZNY SPOSÓB.
Można to zrobić np.: przez telefon czy wideokonferencję. Podziel 
się z bliskimi tym, co Cię cieszy i tym, co Cię niepokoi i martwi. 
Wspólnie łatwiej poradzić sobie z problemami. Budowaniu 
więzi sprzyja regularny kontakt, np. o stałej określonej porze.

WSPARCIE PSYCHICZNE OFERUJE OIK
3  CODZIENNIE PRZEZ CO NAJMNIEJ 30 MINUT UPRAWIAJ 

BEZPIECZNĄ DLA CIEBIE I INNYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ.
Aktywność dobierz tak, by nie narażać na zarażenie siebie 
i innych. Jeżeli jesteś w kwarantannie – ćwicz w domu. Możesz 
skorzystać z zestawów ćwiczeń dostępnych online, jak na 
przykład te przygotowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. 
Jeżeli nie jesteś objęty kwarantanną, a oficjalne komunikaty nie 
zakazują wychodzenia na zewnątrz - wybierz się na spacer - 
sam lub z domownikami.
4  DBAJ O SWOJE ZDROWIE FIZYCZNE – ODŻYWIAJ SIĘ  

PRAWIDŁOWO ZADBAJ O ODPOWIEDNIO DŁUGI SEN
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi 
przygotowanymi przez ekspertów Narodowego Centrum 
Edukacji Żywieniowej. Przepisy na smaczne i zdrowe dania 
znajdziesz w portalu diety.nfz.gov.pl.
5  JEŚLI PRZEBYWASZ W DOMU, ZAPLANUJ JAK SPĘDZIĆ 

CZAS IZOLACJI.
Zaplanuj aktywności, które lubisz albo które są pożyteczne, które 
zajmą Twoje myśli i które sprawią, że czas szybciej minie. Może to 
być np.: czytanie, gotowanie, oglądanie filmów, wiosenne porządki. 
Możesz wykorzystać czas na odpoczynek lub na naukę i rozwój 
osobisty. Wiele firm i instytucji udostępnia obecnie ciekawe pomysły 
na spędzenie czasu w domu – może zainteresuje Cię spacer po 
wirtualnym muzeum albo wciągnie audiobook.
6   POSTARAJ SIĘ UTRZYMYWAĆ STAŁY PLAN DNIA.

Chociaż przebywanie w domu może być czasem odpoczynku od 
codzienności, unikaj długiego leżenia w łóżku i rozregulowania 
rytmów okołodobowych.
7  DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO W SYTUACJI KIEDY MUSISZ 

WYJŚĆ Z DOMU.
Jeśli musisz wyjść z domu, np. do pracy, skoncentruj się na 
działaniach, które możesz podjąć w celu ograniczenia ryzyka 
zakażenia (mycie rąk, niedotykanie twarzy, odpowiedni odstęp 
oraz niedotykanie innych ludzi).
8  UNIKAJ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM ZA POMOCĄ  

ALKOHOLU I INNYCH UŻYWEK.
W czasie wzmożonego napięcia psychicznego może się wyda-
wać, że alkohol i inne używki przyniosą szybką ulgę. Unikaj takie-
go sposobu rozwiązywania problemów. Wpłynie to negatywnie 

na Twój stan psychofizyczny. Zagrożenie epidemiologiczne 
przeminie, a uzależnienie może pozostać z Tobą na długie 
lata. Zamiast tego postaraj się redukować napięcie w zdrowy 
sposób – przez uprawiany w pojedynkę sport, bezpieczny 
kontakt z innymi ludźmi (telefon, internet) i inne aktywności, 
które sprawiają Ci przyjemność.
9  ZASTANÓW SIĘ, CZY KOMUŚ Z TWOICH BLISKICH LUB 

SĄSIADÓW NIE JEST POTRZEBNA POMOC.
Taka pomoc potrzebna jest zwłaszcza osobom starszym lub 
należącym do grupy o zwiększonym ryzyku ciężkiego prze-
biegu choroby. Zadzwoń, zapytaj, czy nie jest potrzebna im 
dodatkowa pomoc, np. przy zakupach. W internecie możesz 
znaleźć też przydatne informacje, które mogą zainspirować 
Cię do różnych rodzajów wolontariatu na odległość oraz ak-
tywnego włączania się w różne ważne działania pomocowe, 
np. tworzenie grup wsparcia.
10  CHORZY I TE OSOBY, KTÓRE CZEKAJĄ NA WYNIKI BADAŃ 
LUB ODBYWAJĄ KWARANTANNĘ WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNEJ 
TROSKI I OPIEKI.
Nie stygmatyzuj chorych, nie obwiniaj ich o chorobę. Osoby, 
które zakończyły izolację i leczenie,
nie zarażają wirusem i kontakt z nimi jest bezpieczny.

DOMINIKA BUCZKOWSKA, OIK
(źródło: www,gov.pl)

Kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej:
WhatsApp, nr tel.: +48 574 376 568

Skype, login: siemianowiceoik@gmail.com
e-mail: psycholog@oik.siemianowice.pl

tel. stacjonarny: (32) 762 81 00 oraz (32) 762 81 44.
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WSPARCIE DLA  LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 
W ZWIĄZKU Z COVID-19

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy, które mają na celu wspomóc polskich przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom 
i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego. Siemianowiccy przedsiębiorcy, dotknięci ekonomicznymi skutkami wystąpienia COVID-19 
mogą ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich o wsparcie przewidziane tzw. Tarczą Antykryzysową. Wśród 
instrumentów wsparcia dedykowanych siemianowickim przedsiębiorcom znajdują się:

(Art. 15 zzd ustawy o Tarczy Antykryzysowej) 
- niskooprocentowana, umarzalna pożycz-
ka dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowa-
dzili działalność gospodarczą przed dniem  
1 marca 2020 r. 
Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalno-

(art. 15 zzc ustawy o Tarczy Antykryzysowej) – 
przeznaczone dla przedsiębiorców niezatrud-
niających pracowników w przypadku, w którym 
odnotowali oni spadek obrotów gospodarczych 
w związku z wystąpieniem COVID-19. 

Obowiązują 3 progi poziomu dofinansowania 
w zależności od poziomu spadku obrotów 
gospodarczych, tj.: 

a) w wysokości 50% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę (gdy spadek obrotów 
wyniesie co najmniej 30%),

b) w wysokości 70% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę (gdy spadek obrotów 
wyniesie co najmniej 50%),

c) w wysokości 90% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę (gdy spadek obrotów 
wyniesie co najmniej 80%).

ści gospodarczej, w tym m.in. na opłacenie 
podatków, kosztów wynajmu lokalu czy na-
leżnych składek. Z pożyczki mogą skorzystać 
mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców. 

1) POŻYCZKA DO 5000 ZŁ. 

2) DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SAMOZATRUDNIONYCH

Przez spadek obrotów gospodarczych rozu-
mie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub 
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym 
poprzez porównanie stosunku łącznych ob-
rotów z 2-ch miesięcy po 1 stycznia 2020 r. 
do łącznych obrotów z 2-ch analogicznych 
miesięcy w 2019 r.

Warunkiem udzielenia tego dofinansowania 
jest niepozostawanie w stanie upadło-
ści, a także brak zaległości w regulowa-
niu zobowiązań podatkowych, składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, FP lub FS do końca trzecie-
go kwartału 2019r. Po pozytywnym roz-
patrzeniu wniosku, Urząd Pracy zawiera 
z przedsiębiorcą umowę. Dofinansowanie 
przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 mie-

siące, przypadające od miesiąca złożenia 
wniosku i jest wypłacane w okresach mie-
sięcznych. Przedsiębiorca jest obowiązany 
do prowadzenia działalności gospodarczej 
przez okres, na który przyznane zostało 
dofinansowanie. Aby uzyskać wsparcie 
należy złożyć wniosek do PUP właściwego 
ze względu na miejsce prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia naboru przez Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy.

GOSPODARKA W  C Z A S I E  P A N D E M I I

Siemianowicki Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 
kolejne środki finansowe w ramach Tarczy 
Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach 
Śląskich pozyskał kolejne 13 milionów zł. z Fun-
duszu Pracy, co daje łączną kwotę 26 milionów 
złotych przeznaczonych na pomoc przed-
siębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej 
COVID 19.

Podkreślić należy, iż zaledwie w 3 tygodnie 
od początku realizacji działań związanych 
z realizacją wsparcia dla przedsiębiorców, 
wynikającego z wprowadzenia Tarczy An-

Mikroprzedsiębiorca zainteresowany otrzy-
maniem pożyczki, składa wniosek do PUP wła-
ściwego ze względu na miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej. Na podstawie de-
cyzji w sprawie udzielenia pożyczki, Powiatowy 
Urząd Pracy zawiera z mikroprzedsiębiorcą 
umowę pożyczki. Spłata niskooprocentowanej 

26 MILIONÓW ZŁOTYCH  
DLA NASZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW!

tykryzysowej, siemianowicki PUP wsparł już 
ponad 280 przedsiębiorców, na kwotę powyżej 
miliona czterystu tysięcy złotych. Realizacja 
wniosków siemianowickich przedsiębiorców 
trwa na bieżąco.

Szczegółowe informacje dotyczące re-
alizowanych instrumentów wsparcia, na-
boru oraz warunków uzyskania wsparcia 
można znaleźć na stronie internetowej sie-
mianowickiego Urzędu Pracy pod adresem  
www.pup.siemianowice.pl, a także na profilu 
facebook. Powiatowy Urząd Pracy w Siemia-
nowicach Śląskich ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ 

I JEDNOCZEŚNIE ZALECA składanie wniosków 
w wersji elektronicznej za pośrednictwem 
platformy www.praca.gov.pl (sekcja Tarcza 
Antykryzysowa). 

Złożenie wniosku w wersji elektronicznej 
po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub profilem zaufanym, pozwoli 
na szybszą i sprawniejszą obsługę sprawy bez 
z konieczności wizyty w urzędzie i znacznie 
przyśpieszy proces rozpatrzenia wniosku i wy-
płaty wsparcia finansowego.

JAKUB KIRKOWSKI

pożyczki nie może być dłuższa niż 12 miesięcy 
i następuje po 3 miesiącach, przy czym po-
życzka podlega umorzeniu pod warunkiem, 
że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy 
od dnia jej udzielenia będzie nadal prowadził 
działalność gospodarczą. Wsparcie to stanowi 
pomoc publiczną. 
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(art. 15 zzb ustawy o Tarczy Antykryzysowej) 
– przeznaczone na pokrycie części kosztów 
wynagrodzeń zatrudnionych wraz z należ-
nymi od nich składkami na ubezpieczenia 
społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika objętego wnioskiem. 
Wsparcie to obejmuje zarówno pracowników 
zatrudnionych w ramach umów o pracę, jak 
i na podstawie umowy o pracę nakładczą, 
umowy zlecenie lub innej umowy o świad-
czenie usług, jeżeli z tego tytułu podlegają 
oni obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych 
i rentowych. Ze wsparcia mogą skorzystać 
mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozu-
mieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. 
– Prawo przedsiębiorców, w przypadku, 
w którym odnotowali oni spadek obrotów 
gospodarczych w związku z wystąpieniem 
COVID-19. 

3) DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ + SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

Obowiązują 3 progi poziomu dofinansowania 
w zależności od poziomu spadku obrotów 
gospodarczych, tj.: 

a) gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 
30% - dofinansowanie w wysokości 50% 
wynagrodzenia poszczególnych pracow-
ników wraz ze składkami na ubezpieczenie 
społeczne należnymi od tych wynagro-
dzeń (nie więcej niż 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, powiększone-
go o składki na ubezpieczenia społeczne 
od pracodawcy),

b) gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 
50% - dofinansowanie w wysokości 70% 
wynagrodzenia poszczególnych pracow-
ników wraz ze składkami na ubezpieczenie 
społeczne należnymi od tych wynagro-
dzeń (nie więcej niż 70% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, powiększone-
go o składki na ubezpieczenia społeczne 
od pracodawcy),

(art. 15 zze ustawy o Tarczy Antykryzysowej) 
– przeznaczone na pokrycie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi 
od nich składkami na ubezpieczenia społeczne 
od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 
pracownika objętego wnioskiem. Wsparcie to 
obejmuje zarówno pracowników zatrudnionych 
w ramach umów o pracę, jak i na podstawie 
umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenie lub 
innej umowy o świadczenie usług. Ze wsparcia 
mogą skorzystać organizacje pozarządowe lub 
inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
w przypadku, w którym odnotowały one spadek 
przychodów z działalności statutowej w związ-
ku z wystąpieniem COVID-19. 

4) DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ + SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA  
SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB INNYCH PODMIOTÓW

Obowiązują 3 progi poziomu dofinansowania 
w zależności od poziomu spadku przychodów 
z działalności statutowej, tj.: 

a) gdy spadek przychodów z działalności 
statutowej wyniesie co najmniej 30% - do-
finansowanie w wysokości 50% wynagro-
dzenia poszczególnych pracowników wraz 
ze składkami na ubezpieczenie społeczne 
należnymi od tych wynagrodzeń (nie wię-
cej niż 50% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy),

b) gdy spadek przychodów z działalności 
statutowej wyniesie co najmniej 50% - do-
finansowanie w wysokości 70% wynagro-
dzenia poszczególnych pracowników wraz 
ze składkami na ubezpieczenie społeczne 
należnymi od tych wynagrodzeń (nie wię-
cej niż 70% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy),

c) gdy spadek przychodów z działalności 
statutowej wyniesie co najmniej 80% - do-
finansowanie w wysokości 90% wynagro-
dzenia poszczególnych pracowników wraz 
ze składkami na ubezpieczenie społeczne 
należnymi od tych wynagrodzeń (nie wię-
cej niż 90% minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy).

Przez spadek przychodów z działalności sta-
tutowej rozumie się zmniejszenie przychodów 
z tej działalności poprzez porównanie stosunku 
łącznych przychodów z działalności statutowej 
z 2-ch kolejnych miesięcy następujących po 1 
stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z 2-ch 
analogicznych miesięcy w 2019 r.

Warunkiem udzielenia tego dofinansowania 
jest brak zaległości w regulowaniu zobowią-
zań podatkowych, składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, 
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c) gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 
80% - dofinansowanie w wysokości 90% 
wynagrodzenia poszczególnych pracow-
ników wraz ze składkami na ubezpieczenie 
społeczne należnymi od tych wynagro-
dzeń (nie więcej niż 90% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, powiększone-
go o składki na ubezpieczenia społeczne 
od pracodawcy).

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie 
się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, 
w ujęciu ilościowym lub wartościowym po-
przez porównanie stosunku łącznych obrotów 
z 2-ch kolejnych miesięcy następujących po 
1 stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z 2-ch 
analogicznych miesięcy w 2019 r.

Warunkiem udzielenia tego dofinansowania jest 
niepozostawanie w stanie upadłości, a także 
brak zaległości w regulowaniu zobowiązań 

podatkowych, składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP 
lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 r. Po 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Urząd 
Pracy zawiera z przedsiębiorcą umowę. Do-
finansowanie przysługuje na okres nie dłuższy 
niż 3 miesiące,  przypadające od miesiąca 
złożenia wniosku i jest wypłacane w okresach 
miesięcznych, po złożeniu przez przedsię-
biorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym 
miesiącu pracowników objętych wnioskiem. 
Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzy-
mania w zatrudnieniu pracowników objętych 
umową  przez okres, na który przyznane zo-
stało dofinansowanie. Aby uzyskać wsparcie 
należy złożyć wniosek do PUP właściwego ze 
względu siedzibę przedsiębiorstwa lub miej-
sce wykonywania pracy przez pracowników 
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru 
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Wnioski na wszystkie omówione wyżej formy wsparcia można składać poprzez platformę praca.gov.pl, nadesłać pocztą, przesyłką kurierską 
lub złożyć w siedzibie PUP w specjalnie przygotowanej do tego skrzynce podawczej, mieszczącej się przy wejściu do głównego budynku.
Wszelkie informacje dotyczące realizowanych form wsparcia dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich 
pod adresem www.pup.siemianowice.pl (sekcja Tarcza Antykryzysowa COVID-19).

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ I JEDNOCZEŚNIE ZALECA składanie wniosków w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl (sekcja Tarcza Antykryzysowa). Złożenie wniosku w wersji elektronicznej po 
opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, pozwoli na szybszą i sprawniejszą obsługę sprawy, bez 
konieczności wizyty w urzędzie i znacznie przyśpieszy proces rozpatrzenia wniosku i wypłaty wsparcia finansowego.

FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 r. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Urząd 
Pracy zawiera umowę z organizacją pozarządo-
wą lub innym uprawnionym do dofinansowania 
podmiotem. Dofinansowanie przysługuje na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające 
od miesiąca złożenia wniosku i jest wypłacane 
w okresach miesięcznych, po złożeniu przez 
organizację pozarządową lub inny uprawniony 
podmiot oświadczenia o zatrudnianiu w danym 
miesiącu pracowników objętych wnioskiem. 
Organizacja pozarządowa lub inny upraw-
niony podmiot są obowiązane do utrzymania 
w zatrudnieniu pracowników objętych umową 
przez okres, na który przyznane zostało do-
finansowanie. Aby uzyskać wsparcie należy 
złożyć wniosek do PUP właściwego ze względu 
siedzibę w terminie 14 dni od daty ogłoszenia 
naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzę-
du Pracy.

OPRACOWAŁ JAKUB KIRKOWSKI
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GOSPODARKA W  C Z A S I E  P A N D E M I I

PRZEDSIĘBIORCO, SKORZYSTAJ Z PAKIETU ROZWIĄZAŃ,  
KTÓRY POMOŻE CI ZŁAGODZIĆ SKUTKI KRYZYSU COVID-19

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA?

Wsparcie Prezydenta Miasta  
Siemianowice Śląskie dla lokalnych firm

Urząd Miasta na podstawie Zarządzenia nr 1133/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie  z dnia 15 kwietnia 2020 r. br. odstąpi od dochodzenia należności od firm wynajmują-
cych gminne lokale użytkowe, za okres od 1 kwietnia br. do czasu wejścia w życie stosownej 
uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie.
W celu skorzystania z pomocy niezbędne będzie wypełnienie stosownego wniosku.
KONTAKT w sprawie wsparcia przedsiębiorców:
Wydział Gospodarki Lokalowej: Bogumiła Gaweł 
Tel. 32 760 53 95, e-mail: b_gawel@um.siemianowice.pl

Przyspieszenie procedury odroczenia płatności  za użytkowanie wieczyste. 
Ustawodawca przedłużył termin uiszczenia opłaty rocznej  za użytkowanie wieczyste do 
dnia 30 czerwca 2020 r.
Przedsiębiorca, będący użytkownikiem wieczystym, może zwrócić się do Prezydenta o od-
roczenie terminu płatności do końca bieżącego roku kalendarzowego, przy czym wnio-
sek o odroczenie należy złożyć nie później niż 14 dni przed datą 30.06.2020 r. W obecnej 
sytuacji wnioski przedsiębiorstw, które ucierpiały w związku z epidemią COVID-19, będą 
rozpatrywane w pierwszej kolejności.
KONTAKT w sprawie wsparcia przedsiębiorców: 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami: Mariusz Sobeczko 
Tel. 32 760 54 06, e-mail: m_sobeczko@um.siemianowice.pl

 Urząd Miasta dodatkowo:
 będzie wspierał przedsiębiorców poprzez udział w  ogólnokrajowych  
i lokalnych inicjatywach realizowanych przez organizacje rządowe i pozarządowe,
 zbierze opinie i oczekiwania lokalnych przedsiębiorców  
w celu zwalczania negatywnych dla gospodarki skutków epidemii  
oraz przedłożenie najważniejszych wniosków instytucjom rządowym,
 będzie na bieżąco analizował nowe przepisy związane  
z obecną sytuacją pod kątem możliwości pomocy siemianowickim firmom. 

Jednocześnie oczekujemy na rozwiązania, które ma przedstawić rząd w zakresie dalszego 
wspierania przedsiębiorstw oraz samorządów. Liczymy, że kolejne propozycje i wprowadza-
ne rozwiązania w skali całego kraju pozwolą nam skutecznie wspierać lokalne firmy, które 
stanowią istotny element naszego miasta. 
KONTAKT w sprawie wsparcia przedsiębiorców:
Biuro Obsługi Inwestora: Jakub Nowak, 
Tel. 32 760 53 58, e-mail: j_nowak@um.siemianowice.pl

Przydatne adresy:
ZUS  (https://www.zus.pl/):

 Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób  
do ubezpieczeń społecznych, ze składek za 3 miesiące,
 Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne,
 Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych,
 Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności  
lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
KONTAKT w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców: 
Tel. 22 290 87 02, 22 290 87 03

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich:
 Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  
dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich  
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich  
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,
KONTAKT w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców:
Tel. 32 765 29 42, e-mail: k.mitura@pup.siemianowice.pl
tel. 32 765 29 54, e-mail: pracodawcy@pup.siemianowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:
  Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy  
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
KONTAKT w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców:
Tel. 32 757 33 11, e-mail: agolimowska@wup-katowice.pl,
Tel. 32 757 33 11, e-mail: akaczor@wup-katowice.pl

Śląski Pakiet dla Gospodarki: 

  FILAR I - pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi  
uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego. 
KONTAKT: Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach,  Wydział Obsługi Pożyczek 
Tel.+48 32 723 31 15, e-mail: spg@fgsa.pl
  FILAR II - wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy 
KONTAKT:  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
Tel. +48 32 757 33 11, e-mail: wup@wup-katowice.pl
  FILAR III - wsparcie bezzwrotne, inwestycje w mśp i uproszczenia dla mśp 
KONTAKT: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
Tel. +48 32 743 91 71, e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl
  FILAR IV - samorządowe działania wspierające, 
KONTAKT: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej  
Tel. +48 32 77 40 657, e-mail: dlagospodarki@slaskie.pl
  FILAR V - wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie 
KONTAKT: Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 
Tel. +48 798 743 073, e-mail: kontakt@sfr-slaskie.pl
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SIEMIANOWICKA KUŹNIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPIERA
SIEMIANOWICKICH BIZNESMENÓW
W RÓŻNYCH BRANŻACH

GOSPODARKA

W kwietniu ubiegłego roku w Siemiano-
wicach Śląskich wystartował projekt pn. 
Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczo-
ści. Jest to przedsięwzięcie mające na celu 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz 
samozatrudniania w mieście poprzez ob-
niżenie stopy bezrobocia. Jego głównym 
mechanizmem napędzającym jest aktywi-
zacja ludzi bezrobotnych zamieszkujących 
obszary rewitalizowane na terenie Siemia-
nowic 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 funkcjonowanie  projektu, który jest 

realizowany od kwietnia ubiegłego roku 
do lipca 2020 r., miasto otrzymało do-
finansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w kwocie niemal miliona zło-
tych. Ze środków tych będzie w tej edycji 
korzystać 15 osób. - Uczestnikom projek-
tu przyznane zostały bezzwrotne dotacje 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w wysokości 25 tysięcy złotych – mówi 
Dorota Rus z Wydziału Rozwoju Miasta 
siemianowickiego magistratu. - Ponad-
to każdy z uczestników mógł wnioskować 
o tzw. wsparcie pomostowe w wysokości 2 
tysięcy złotych miesięcznie, przyznawane 
na pół roku, z możliwością przedłużenia 
o kolejny rok – dodaje.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest 
to bardzo pomocne, szczególnie w przy-
padku osób, które rozpoczynają działal-
ność, bowiem ta kwota pomaga opłacić 
wydatki związane z prowadzeniem 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 w swojej działalności 
napotka na jakieś problemy, będzie mogła 
zwrócić się o bezpłatną poradę do doradcy 
zawodowego, który pomoże jej ten problem 
rozwiązać – wyjaśnia Dorota Rus.

OPRACOWAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Dawid Lewandowski, właściciel wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

STAWIAMY NA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG

Mariusz Krzywka, działalność graficzno-artystyczna

MOJA DZIAŁALNOŚĆ WYMAGA  ODPOWIEDNICH PREDYSPOZYCJI.

Robert Budnik, właściciel Rebus Consulting

JESTEM BIZNESOWYM „LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU”

O programie Sie-
mianowicka Kuźnia 
Przedsiębiorczości 
dowiedziałem się z in-
formacji, jakie wysyłał 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Siemianowicach Śląskich. 

Maj 2019 r. - to był ten czas kiedy, zdecydo-
wałem się otworzyć i poprowadzić własną 
działalność gospodarczą. Zacząłem szukać 

źródeł dofinansowania, które by mi na „starcie” 
pomogły.  Gdy tylko się dowiedziałem o progra-
mie Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości 
– od razu zdecydowałem się na uczestnictwo. 
Jeżeli chodzi o moją działalność, to prowadzę 
wypożyczalnię łóżek i materacy rehabilitacyjnych. 
Oczywiście klient nie musi się o nic martwić, 
bowiem nasz sprzęt dowozimy i montujemy 
dowozimy na miejsce. Wsparcie finansowe, jakie 
oferuje program, przeznaczyłem na zakup całego 

niezbędnego sprzętu. Korzystam również ze 
wsparcia pomostowego. 
Kuźnia spełniła moje oczekiwania, szczególnie 
pod kątem pomocy prawnej, księgowej czy fi-
nansowej. Nie sposób też pominąć podejścia 
organizatorów do uczestników programu, ich 
pomysłów czy chęci rozwiązywania pojawiających 
się problemów. Uważam, że jeżeli ktoś ma pomysł 
na siebie, to z takim wsparciem nie musi obawiać 
się rozpoczynania przygody z własnym biznesem.

Wykonuję prace arty-
styczne, rzemieślnicze, 
techniczne, wytwa-
rzam konstrukcje ar-
tystyczne i pracuję nad 

projektami koncepcyj-
nymi – w formie dekora-

cji przestrzennych – dla parków rozrywki. 
Projektuję i wytwarzam szyldy artystyczne, 
postacie i elementy pod tematykę konkretnej 
atrakcji, obiektu i sali zabaw. Między innymi 
dla naszej Śląskiej Legendii. Wszystko to wy-
maga właściwego charakteru i odpowiednich 
predyspozycji. O tym, że będę to robił byłem 
przekonany niemal od zawsze, natomiast by 

wystartować – skorzystałem z pomocy i wspar-
cia. Dopytywałem w Urzędzie Pracy o możli-
we projekty unijne i jak tylko powiedziano mi 
o Siemianowickiej Kuźni Przedsiębiorczości 
– postanowiłem wykorzystać tę okazję.

Dotację, jaką otrzymałem przeznaczyłem 
głównie na narzędzia, za pomocą których wy-
konuję swoje prace. Poza tymi warsztatowymi, 
są to również akcesoria graficzne, komputer. 
Oczywiście skorzystałem również ze wsparcia 
pomostowego. Uważam, że każda tego typu 
pomoc dla początkującego przedsiębiorcy 
jest istotna. Pozwala nie przejmować się kosz-
tami stałymi. Przynajmniej na starcie.  Sam 
program na początku nie wydawał się taki 

oczywisty. Trzeba było przejść przez szereg 
procedur, zapoznać się z regulaminami, oswoić 
się z całą tą otoczką. Ponadto należało składać 
sprawozdania. No i pamiętajmy, że cały czas 
trzeba koncentrować się na prowadzeniu biz-
nesu. Niemniej stały kontakt z organizatorami 
przedsięwzięcia i ich pomoc powodowały, że 
czułem się bezpiecznie. Na pewno duże brawa 
należą im się za okazaną nam cierpliwość, kiedy 
zasypywałem ich mnóstwem pytań.

Kto wie może z czasem będę potrzebował 
pomocnika, a tego znajdę dzięki podobnym 
projektom jak ten, z którego skorzystałem. 

Zajmuję się konsultingiem 
i doradztwem bizneso-
wym dla mikro, małych 
i średnich przedsię-
biorstw. Pomysł na 

ten profil działalności 
narodził się podczas mojej 

pracy dla korporacji finansowych. Zauważyłem 
bowiem, że szczególnie małe i średnie przed-
siębiorstwa znajdują się na słabszej pozycji 
w relacjach z instytucjami finansowymi czy 
urzędami. I o ile swoją „działkę biznesową” 
przedsiębiorcy mają zazwyczaj opanowaną, 
to w zakresie np. prawa, podatków, finansów 
i ubezpieczeń czy marketingu poruszają się 
niejednokrotnie bardzo niepewnie. Dlatego 
moja firma swoją ofertę kieruje właśnie do 

nich. Pełnię rolę zewnętrznego dyrektora fi-
nansowego – doradcy, dbającego o interes 
swojego klienta. Jeśli sytuacja tego wymaga, 
zapewniam także współpracę z profesjonali-
stami w ww. dziedzinach, którzy wspierają mnie 
i moich klientów. W tym sensie jestem niejako 
biznesowym „lekarzem pierwszego kontaktu”.

W maju br. kończy się okres, w którym korzy-
stam ze wsparcia pomostowego. Upływa także 
rok od momentu rozpoczęcia przeze mnie 
działalności. Środki finansowe, które pozyska-
łem w ramach Siemianowickiej Kuźni Przed-
siębiorczości, wykorzystałem na wyposażenie 
biura i zakup sprzętu teleinformatycznego. 
Znaczną część finansowania przeznaczyłem 
również na dostęp do baz wiedzy w zakresie 
przepisów prawa i finansów – jest to bowiem 

kluczowa kwestia w mojej działalności. Wspar-
cie pomostowe pomogło mi pokryć koszty 
stałe oraz koszty działań marketingowych. 
Jest to o tyle istotne, że w pierwszym okresie 
działalności firma zazwyczaj nie przynosi sa-
tysfakcjonujących dochodów.

O programie Siemianowickiej Kuźni Przed-
siębiorczości dowiedziałem się z lektury Głosu 
Miasta. Samą inicjatywę, a także zaangażo-
wanie – i ogromną cierpliwość – pracowników 
Wydziału Rozwoju Miasta siemianowickiego 
magistratu, dzięki którym ona funkcjonuje, 
oceniam bardzo pozytywnie. Uczestnictwo 
w programie pozwoliło mi na bezpieczne wej-
ście w świat przedsiębiorczości i spokojne, 
systematyczne budowanie podwalin pod dalszą 
działalność mojej firmy.
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Koronawirus nie stanął na przeszkodzie szczyt-
nemu celowi, jaki przyświecał organizatorom, 
odbywającego się pod patronatem Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie, Biegu do Szpiku 
Kości - Fundacji Piastun oraz grupie Siemia-
nowice i Przyjaciele Biegają. Przedsięwzięcie 
zostało zrealizowane! Oczywiście wszystko 
zostało przeprowadzone w zgodzie z obo-

BIEG-INACZEJ, ALE Z SERCEM- 
TAK SAMO

BUDŻET OBYWATELSKI

SPRAWY SPOŁECZNE

Tuż po Świętach Wielkanocnych zakończył się 
drugi etap procedury Budżetu Obywatelskiego 
2021. Tym samym poznaliśmy listę projektów, 
które pozytywnie przeszły weryfikację formalną 
i merytoryczną zespołu urzędniczego, doko-
nującego oceny złożonych przez mieszkańców 
propozycji inwestycyjnych. Adnotację „dopusz-
czony do głosowania” uzyskało 15 wniosków (w 
tym jeden projekt połączony na etapie weryfikacji 
z dwóch oddzielnych) spośród 27 złożonych 
przez mieszkańców w tegorocznej edycji. Wnioski 
te będą poddane elektronicznemu głosowaniu 
mieszkańców w dniach 25 maja do 7 czerwca 
(patrz tabela obok). 

Pozostałych 11 wniosków otrzymało negatywną 
opinię Zespołu weryfikującego, w związku z czym 
zostały odrzucone i na tym etapie nie kwalifiku-
ją się pod głosowanie mieszkańców. Jednakże 
procedura przeprowadzania budżetu obywatel-
skiego dopuszcza możliwość odwołania się od 
tej dezycji do Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie. Dokonać tego można w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu 

WERYFIKACJA WNIOSKÓW 
Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021  
ZAKOŃCZONA!

wiązującymi obecnie, w związku ze stanem 
epidemicznym, zaleceniami. Uczestnicy nie 
pobiegli więc dla chorej na białaczkę Majki 
razem, ale albo każdy pobiegł osobno, lub też, 
jak to było w większości przypadków - ćwiczyli 
w domu i to niejednokrotnie całymi rodzinami. 
Impreza w takiej przymusowo ograniczonej 
formule przewrotnie właśnie nie miała granic 

1. Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla - 2 etap

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

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

4. Remonty chodników i utworzenie nowych na Bytkowie i Bańgowie  
wraz z montażem ławeczek przysiadkowych

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

6. Remont ulicy Sikorskiego wraz z utworzeniem prawoskrętu do ulicy Oświęcimskiej

7.

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

8. Nowe miejsca parkingowe oraz nowa nawierzchnia Tuwima/Laura Huta  
(połączone projekty 11 i 18)

9. Rewitalizacja terenów zielonych  
„Skwery łączą Siemianowice”

10.
 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”.

11. Miejsca parkingowe od skrzyżowania ul. Wróbla 7D w stronę ul. Korfantego 2c

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

13. Wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną – ul. Powstańców 54a,  
wymiana urządzeń zabawowych oś. Gansińca 8

14. Budowa miniparku na rogu ulic Rzepusa i Waloszka

15. Parking przy ulicy Lipowej

i brali w niej udział ludzie nawet z Gdańska, czy 
Warszawy. Do wiceprezesa Fundacji Adama 
Klacki trafiło 580 zapisów. Nie wszyscy udo-
kumentowali swój udział, ale nadesłano ponad 
200 filmików i zestawów zdjęć. Nadeszło też 
ponad 300 wpłat. Na leczenie dziewczynki 
udało się zebrać 13 tys. 240 zł.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

projektu do głosowania. Do chwili zamknięcią 
tego numeru gazety (22.04) do ratusza wpłynęły 
3 takie odwołania. Jest zatem możliwość, że lista 
projektów, nad którymi będziemy głosować na 
przełomie maja i czerwca powiększy się jeszcze 
o kilka dodatkowych punktów, o czym będziemy 
informować na naszych łamach oraz na stronie 
www.bo.siemianowice.pl i miejskim profilu fa-
cebookowym „Siemianowice dobre, bo śląskie”.
Przy tej okazji wszystkim autorom projek-
tów złożonych w tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego serdecznie dziękujemy za za-
angażowanie w tę ideę i w sprawy społeczno-
ści lokalnej. A tym, których projekty przeszły 
pozytywną weryfikację gorąco gratulujemy!
www.bo.siemianowice.pl

ADRIAN MERTA

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, 
że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spra-
wiedliwości osoby, które chcą uzyskać pomoc 
prawną/obywatelską mogą ją otrzymać za po-
średnictwem środków komunikacji na odległość 
(telefon, e-mail). Osoba potrzebująca pomocy 
składa za pośrednictwem e-mail wniosek, 
o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
W związku z powyższym należy przesłać na 
poniższy adres mailowy npp@um.siemianowice.pl  

POMOC PRAWNA - TELEFONICZNIE I MAILOWO
skan lub zdjęcie podpisanego własnoręcznie 
oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzy-
skania porady lub przekazać do urzędu inną 
dostępną drogą. Mieszkańcy, którzy z różnych 
względów nie mogą skierować korespondencji 
w sposób zdalny, mogą przekazać ww. pismo 
do skrzynek wrzutowych na korespondencję 
w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Paw-
ła II 10 lub w budynku Urzędu Miasta przy 
ul. Michałkowickiej 105. Korespondencja po-
winna zwierać informację, że jest adresowana 
do Wydziału Polityki Społecznej. Jednocześnie 
wyjaśniamy, że pismo wraz z oświadczeniem 

można sporządzić własnoręcznie, według za-
łączonego na stronie www.siemianowice.pl  
wzoru (uwaga - tu również wymagany jest własno-
ręczny podpis). Po przesłaniu wyżej wspomnianego 
wniosku spełniającego wymogi formalne zostaną 
Państwo poinformowani o terminie i formie udzie-
lenia porady. Informujemy również, że ze względu 
na duże zainteresowanie bezpłatnymi poradami 
prawnymi, decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt: 
(32) 760 54 61 oraz (32) 760 53 90
e-mail: npp@um.siemianowice.pl

JOANNA JANIGA - KOMRAUS




