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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
8 stycznia  2021 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 17 grudnia 2020 r

1. Antonina z Przełajki
2. Bogdan z Przełajki 
3. Monika Michałkowic

Zdjęcie przedstawiało  ulicę Wiejską. 

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

Rejestracja seniorów na szczepienia:
 od 15 stycznia rejestrują się osoby, które ukończyły 80 lat,
 od 22 stycznia rejestrują się osoby powyżej 70. roku życia.
 Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczęły się 

       25 stycznia br.
Można się zarejestrować:
1. Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 

Senior może to uczynić osobiście lub może mu pomóc ktoś 
bliski z rodziny. Wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu 
komórkowego, który zostanie przesłany SMS z potwierdze-
niem umówienia wizyty na szczepienie. Podczas rejestracji 
zostanie wybrany termin oraz miejsce szczepienia. Następnie 
przesłany zostanie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty 
na szczepienie.

2. Elektronicznie, poprzez tzw. e-Rejestrację dostępną na 
portalu pacjent.gov.pl. Do rejestracji wymagany jest zaufany 
profil lub uwierzytelnienie poprzez bankowość elektroniczną.

3. Kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Lista 
punktów w Siemianowicach jest dostępna niżej.

4. Od 22 stycznia br. dostępna jest dodatkowa możli-
wość zapisów przez wysłanie SMS na nr 664 908 556 
Jeśli masz co najmniej 70 lat, możesz zareje-
strować się na szczepienie przez SMS, pod nu-
merem 664 908 556. Instrukcja w linku poniżej: 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zarejestruj-sie-
-na-szczepienie-przez-sms 

Według informacji pełnomocnika rządu ds. szczepień, szefa 
KPRM Michała Dworczyka z 24 stycznia br. terminy szcze-
pień są zarezerwowane do końca marca. Zaapelował on do 
seniorów, by nie szli do przychodni i POZ w tej sprawie, ale 
aby zgłaszali chęć zaszczepienia się telefonicznie przez SMS 
lub przez internet.

Lista punktów szczepień w Siemianowicach Śląskich
 Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. 
ul. 1 Maja 9, tel: 32 228 30 30 wew. 312 oraz 739 202 807
 Resonica Połetek i Wspólnicy Sp.j. Centrum Diagnostyki 
Obrazowej, ul. Olimpijska 2, tel: 32 445 77 22
 NEFROLUX Lucjan Sobieraj,Wojciech Kamiński Sp. j. 
ul. Szpitalna 6, tel: 32 766 05 00 wew.604
 NZLA „ALFAMED”, ul. Olimpijska 2, tel: 32 765 86 06
 NZLA „ALFAMED”, ul. Powstańców 56, tel: 32 762 81 21
 Centrum Medyczne PLUS, 
ul. Św. Barbary 23, tel: 32 228 95 30
 NZLA „MICHAŁKOWICE” Jarosz i Partnerzy, Spółka  
lekarska, ul. Kościelna 32, tel: 32 735 63 66
  Spółka cywilna Aldona Szarek-Kańska, Mariola Dyrkacz-
-Witaszczyk, ul. Jana Pawła II 1, tel: 32 766 02 38
  Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA”  
Sp. z o.o., ul. Bańgowska 70, tel: 32 810 13 33

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19  
– INFORMACJE DLA SENIORÓW

Przydatne telefony
112 – ogólny alarmowy, pogotowie, policja, straż pożarna
112, 47 853 12 01, 47 853 12 02 – Policja, Komisariat Siemianowice Śl
986, 32 228 47 00 – Straż Miejska
32 220 01 80 – MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
32 762 81 44, 32 762 81 00 – Ośrodek interwencji kryzysowej

991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodociągowe

790 211 074 (nr tymczasowy) – Biuro ds. Seniorów, Siemianowicka Rada Seniorów

32 765 62 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. usługi opiekuńcze

32 330 05 44 – Siemianowicka Infolinia dla Seniorów

32 760 53 53 – Program „Siemianowicka Karta Seniora 60+”

22 505 11 11 – Ogólnopolski Solidarnościowy Korpus Wsparcia dla Seniorów

800 190 590 – całodobowa infolinia Covid-19 Narodowego Fundusz Zdrowia

22 25 00 115 – całodobowa infolinia Covid-19 Głównego Inspektora Sanitarny

22 532 82 50 – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,
potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej.

800 120 002 – „Niebieska Linia” - ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy w rodzinie

32 760 53 57, 32 760 53 89 – nieodpłatna pomoc prawna, 
poradnictwo obywatelskie, mediacje w godzinach pracy Urzędu Miasta 
lub e-mail na adres npp@um.siemianowice.pl

32 228 72 80 – Siemianowickie centrum kultury

32 228 50 80 - Muzeum Miejskie

32 228 08 48 - Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji

32 228 13 29 , 32 228 38 64 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny SZANECKIEJ

Transport do punktów szczepień
W sprawie transportu na szczepienia można kontaktować się 

z Beatą Łuczak – Koordynatorem ds. Seniorów (od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.15–15.15), tel. 32 765 62 99, 730 600 506.

Transport organizowany przez miasto przysługuje:
a) osobom niepełnosprawnym, tj. posiadającym aktualne orze-

czenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie 
R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwycięże-
nia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania.

Dodatkowo wolontariusze Stowarzyszenia Samorządowcy 
pomagają dotrzeć na miejsce szczepienia osobom starszym, 
potrzebującym pomocy. Tel. 881 238 400 pon–pt godz. 8–16

Wszystkie niezbędne informacje o Narodowym Programie 
Szczepień dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-pro-
gram-szczepien-przeciw-covid-19  

989 całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień 
przeciw Covid-19.
Więcej informacji na stronie www.gov.pl/szczepimysie

PIOTR PINDUR
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Początek roku jest zawsze dobrą okazją do 
zaprezentowania planów naszej urzędniczej 
pracy. Już po raz siódmy mam przyjemność 
przekazać Państwu na łamach samorządowej 
gazety, że przed nami wiele ważnych inwestycji 
rewitalizujących nasze miasto. W tym roku 
cieszy mnie to jeszcze bardziej, bo pomimo 
napiętej sytuacji gospodarczej, zdołaliśmy 
przygotować ważne projekty inwestycyjne 
i w znacznej mierze pozyskać dodatkowe, 
zewnętrzne środki finansowe. Oprócz nie-
wątpliwej przyjemności taki anons samorzą-
dowych zadań, to dla mnie również oficjalne 
zobowiązanie, z którego zawsze rozliczam 
się przed Państwem pod koniec roku. Wierzę, 
że i tym razem w ciągu najbliższych miesięcy 
zrealizujemy co najmniej to, o czym będziecie 
Państwo mogli przeczytać w bieżącym nu-
merze „Głosu Miasta”. A jest o czym czytać, 
bo z miejskiej kasy wydamy w tym roku ponad 

czterdzieści pięć milionów złotych, wyko-
rzystując równocześnie ponad dwadzieścia 
milionów pozyskanych dotacji zewnętrznych. 
Spośród kilkudziesięciu zadań inwestycyj-
nych szczególnie ważne dla mnie są inwe-
stycje w gospodarkę mieszkaniową i ochronę 
środowiska. To właśnie dzięki tym zadaniom 
w dłuższej perspektywie czasowej, poprzez 
regulację gospodarki wodnej oraz ocieplenia 
i remonty komunalnych zasobów mieszka-
niowych, będziemy mogli odczuć poprawę 
jakości powietrza w naszym mieście i patrzeć 
w przyszłość z większym optymizmem. Po-
dobnie jak w latach poprzednich, tak i w roku 
bieżącym, kładziemy coraz większy nacisk na 
kwestie ekologii i ochrony środowiska. Miasto, 
choć w wielu miejscach wygląda już schludnie, 
musi także oferować możliwie nowoczesne 
rozwiązania w obszarze troski o środowisko-
wo naturalne, czyste powietrze i gospodarkę 

wodną. Do realizacji takiej wizji potrzebne są, 
stale rezerwowane w budżecie i pozyskiwane 
z zewnątrz, środki finansowe. 

Na koniec pragnę podziękować wszystkim 
osobom prywatnym, radnym Rady Miasta, wła-
dzom samorządowym województwa śląskiego, 
zarządowi WFOŚiGW, przedstawicielom sie-
mianowickich przedsiębiorstw, spółdzielniom 
mieszkaniowym i spółkom miejskim, za wspar-
cie zakupu nowoczesnego wozu strażackiego 
z drabiną. Okazana przez wszystkich pomoc 
jest dla mnie dowodem na to, że w sprawach 
kluczowych dla bezpieczeństwa naszej sa-
morządowej wspólnoty możemy liczyć na 
siebie nawzajem. 

POZDRAWIAM I ŻYCZĘ MIŁEJ LEKTURY
RAFAŁ PIECH

INWESTOWANIA W MIASTO NIGDY ZA WIELE
Z RATUSZA

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie informuje, iż nasze 
miasto przystąpiło do opracowania dokumentu pn. „Strategia 
Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Siemianowice Śląskie 
na lata 2020–2035.”
Dokument ten będzie wskazywał kierunki rozwoju naszego 
miasta z zakresu szeroko pojętej elektromobilności. 
Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach spo-
łecznych dotyczących przedmiotowego opracowania. 
Konsultacje będą trwały od 28 stycznia do 1 marca 2021 roku.

Konsultacje odbywać się będą w formie opinii mieszkańców, 
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zrzeszeń i innych 
zainteresowanych projektem, wyrażonych na formularzu 
zgłoszenia opinii, stanowiącym załącznik do zarządzenia  i:
1) przesłanych na adres e-mailowy: ratusz@um.siemia-

nowie.pl. lub
2) przesłanych pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta 

Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10. lub
3) dostarczonych osobiście do kancelarii podawczych 

Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Konsultacje obejmą swym zasięgiem miasto Siemiano-
wice Śląskie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. 
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych 
zostanie opublikowane na stronie internetowej urzędu 
miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń urzędu miasta.
Informacja o przystąpieniu do  konsultacji dostępna jest:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej urzędu miasta  

Siemianowice Śląskie,
3) na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu miasta,
4) w gazecie lokalnej.
Przygotowanie strategii jest sfinansowane ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport 
niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilnośći.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich  doty-
czące konsultacji społecznych dostępne jest pod adresem: 
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19754272 oraz 
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19436721
Zachęcamy do aktywnego kreowania polityki miejskiej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie pod 
nr. tel.: 32 7605460

Z końcem grudnia ubiegłego roku został rozstrzygnięty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Siemianowice Śląskie 
w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 
roku. Dofinansowanie  w podanej wysokości na jedno dziecko otrzymały 
następujące placówki:
Żłobek „Akademia Malucha” ul. Niepodległości 67-67a  – 250 zł 
„Bajkowy żłobek” ul. Pułaskiego 2 –230 zł,
Żłobek „Sowia 5” ul. Sowia 5 – 220 zł 
Klub malucha „Sowia 5” ul. Sowia 5  – 200 zł 
Żłobek „Gryfne Bajtle” ul. 1 Maja 12  – 250 zł,
Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny „Aniołów 
Stróżów” Zofia Szydłowska ul. Bańgowska – 200 zł,
Żłobek „Panduś” ul. Jagiełły 37D – 200 zł.
Więcej informacji dotyczących placówek pod adresem: 
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/
rejestr-zlobkow-i-klubow

IZABELA KŁOSOWSKA-SPANDEL

DOFINANSOWANIE 
DO ŻŁOBKÓW I KLUBÓW 
DZIECIĘCYCH

OGŁOSZENIE

KONSULTACJE SPOŁECZNE
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Dobiegła końca budowa połączenia drogowego, 
prowadzącego do terenów inwestycyjnych 
przy ul. Bytomskiej w Michałkowicach. Łącznik 
ułatwi dojazd do 13 ha obszarów przemysło-
wych, inwestorom chcącym ulokować kapitał 
w naszym mieście. Zadanie objęło budowę 
utwardzonej drogi o nawierzchni żużlowej 
i długości ok. 620 m. Koszt przeprowadzonych 
prac budowlanych wyniósł 258 097 05 zł. 

Nowo powstałe połączenie jest rozwiąza-
niem tymczasowym. W przyszłym roku, dzięki 
dofinansowaniu otrzymanemu z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
3 mln zł, planowana jest realizacja drogi do-
celowej, w tym budowa drogi z chodnikiem, 
budowa łopatki do zawracania, jak również  
i przebudowa istniejących zjazdów publicznych 
oraz indywidualnych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ fo
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Zakończono budowę skweru w oko-
licy ulic Mysłowickiej i Słowackiego. 
Nowo powstała przestrzeń miejska 
została przystosowana zarówno do 
aktywnej rekreacji, jak i spokojnego 
wypoczynku. Na skwerze mieszkańcy 
będą mogli skorzystać z placu zabaw 
oraz siłowni z dziewięcioma urządze-
niami do ćwiczeń na świeżym powie-
trzu. W ramach zagospodarowania 
terenu powstały również chodniki, 
uporządkowano zieleń, zamonto-
wano energooszczędne oświetlenie 
parkowe, monitoring oraz elemen-
ty małej architektury, w tym ławki, 
kosze na śmieci, poidełko i stojak 

na rowery. Od strony ulicy Słowac-
kiego, w okolicach Szkoły Podsta-
wowej nr 11, powstało wyniesione 
przejście dla pieszych poprawiają-
ce bezpieczeństwo przechodniów.  
Zadanie realizowane było w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, dlatego za-
nim rozpoczęły się prace budowla-
ne, na mocy podpisanej umowy, ich 
wykonawca został zobowiązany do 
opracowania dokumentacji projek-
towej, będącej podstawą przepro-
wadzenia inwestycji. Koszt całości 
zadania wyniósł 688 800 zł 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

MYSŁOWICKA Z NOWYM SKWEREM

Pod koniec grudnia 2020 roku przy 
Szkole Podstawowej nr 13 (ul. Bar-
lickiego 2), zakończyła się budo-
wa kompleksu boisk sportowych 
o powierzchni 1 455 m2. Nowocze-
sny obiekt składa się z boiska wie-
lofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, 
minipiłkę nożną oraz koszykówkę, 
a także boisk do siatkówki i minisiat-

kówki. Dodatkowo powstała ścieżka 
zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń 
zręcznościowych i sprawnościowych, 
a także dwutorowa bieżnia. Boiska 
ogrodzono piłkochwytami oraz wy-
posażono w niezbędne elementy 
sprzętu sportowego, adekwatnego 
dla poszczególnych dyscyplin spor-
towych. Szkolny teren rekreacyj-

ny oświetlono lampami solarnymi, 
a wokół niego wykonano chodniki, 
nasadzenia, a także elementy małej 
architektury, takie jak: ławki, kosze 
na śmieci i stojaki rowerowe. Koszt 
budowy nowego obiektu wyniósł 
657 565 60 zł.  

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

DROGA DOJAZDOWA DO TERENÓW 
INWESTYCYJNYCH 
W MICHAŁKOWICACH

PRZY SP 13 POWSTAŁ KOMPLEKS 
BOISK SPORTOWYCH
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Wśród kluczowych inwestycji zapla-
nowanych do realizacji w roku 2021 
znalazły się m.in. termomodernizacje 
budynków użytku publicznego. Dzięki 
środkom zewnętrznym pozyskanym 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego oraz 
z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, w tym roku zostaną 
docieplone dwa budynki szkolne, 
tj. Zespołu Szkół Sportowych (etap 
2) i Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „Meritum” 
oraz budynek urzędu miasta przy 
ul. Michałkowickiej 105. Zakres prac 

KOLEJNE PLACÓWKI  DO TERMOMODERNIZACJI

Siemianowicka sieć tras rowe-
rowych wzbogaciła się o kolejną 
ścieżkę. Nowo wybudowana  tra-
sa biegnie od ulicy Bańgowskiej 
w dzielnicy Przełajka, przez os. 
Bańgów (ul.  Skłodowskiej) i dalej 
przez ulicę Zachodnią do skrzyżo-
wania z ulicą Krupanka. Do końca 
lipca 2021 roku powstanie jesz-
cze czwarta ścieżka, którą będzie 
można przejechać od ul. Przed-
siębiorców wzdłuż ulic: Michał-

ŚCIEŻKA NA BAŃGOWIE JUŻ GOTOWA

NOWOCZESNE: STÓŁ OPERACYJNY  
I  CYFROWY APARAT RTG  Z OSPRZĘTEM ORAZ OPROGRAMOWANIEM 
NOWYMI NABYTKAMI SIEMIANOWICKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO

kowickej 47, Michałkowickiej 105 
(budynek Urzędu Miasta) i Wy-
zwolenia do ul. Tarnogórskiej. Tym 
sposobem zakończy się realizacja 
projektu pn. „Wsparcie mobilności 
miejskiej – projekt udogodnień dla 
wykorzystujących rower w mie-
ście Siemianowice Śląskie II”, który 
obejmuje budowę czterech ciągów 
ścieżek rowerowych o łącznej dłu-
gości ok. 10 km, komunikujących 
ze sobą główne dzielnice miasta 

oraz trzech Zintegrowanych Cen-
trów Przesiadkowych (przy  ulicach: 
Michałkowickiej, Mysłowickiej i Bań-
gowskiej). Inwestycja realizowana 
jest przy wsparciu środków unijnych, 
pozyskanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Koszt całego przedsięwzięcia to 
10 679 000 zł, a dotacja z Unii Eu-
ropejskiej wynosi 7 179 452,33 zł. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

–Stary stół bywał awaryjny – mówi Agata Jar-
gan-Barańska, Pełnomocnik Zarządu Szpitala 
Miejskiego  w Siemianowicach Śląskich Sp. 
z o.o. - Obecny posiada częściowo elektryczne 
ustawienia i działa bez zarzutu, ułatwiając 
pracę chirurgom.

Mowa o nowym stole operacyjnym, o który 
wzbogacił się, pod koniec ubiegłego roku, 
siemianowicki szpital miejski. Zakup pomogło 
zrealizować Ministerstwo Sprawiedliwości 
w ramach realizacji zadań z Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W odpowiedzi na nasz wniosek o dofi-
nansowanie, Ministerstwo Sprawiedliwości 

przyznało 50 tysięcy złotych, a wkład własny 
miasta wynosił 6 tysięcy złotych  – mówi Ka-
tarzyna Jończyk, Naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej. W ramach doposażenia naszego 
szpitala zakupiliśmy m.in. ten nowoczesny 
stół operacyjny – dodaje.

To niejedyne nowe urządzenie jakie poja-
wiło się w – przypomnijmy – kompleksowo 
termomodernizowanym budynku szpitala. 
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 800 tysięcy 
złotych z budżetu Samorządu Województwa 
Śląskiego,  został zakupiony cyfrowy aparat 
RTG z osprzętem i oprogramowaniem dosto-
sowanym do obowiązujących przepisów prawa, 
celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania 

się, zapobiegania i zwalczania Covid-19. Ca-
łość inwestycji wraz z kosztami dostosowania 
pomieszczeń do obowiązujących przepisów 
wynosiła ok. 1 250 000 złotych. Wyżej wy-
mieniony sprzęt będzie wsparciem w realizacji 
zadań związanych z ochroną zdrowia w związku 
ze stanem epidemicznym na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej (COVID – 19).

- Aparat jest zainstalowany i gotowy do 
użycia, obecnie czekamy na decyzję sanepidu, 
pozwalającą dopuścić go do użycia – mówi Agata 
Jargan-Barańska. - Myślimy, że pod koniec stycz-
nia będziemy mogli z jego pomocą rozpocząć 
diagnostykę pacjentów – dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

budowlanych obejmie m.in. izolacje 
przeciwwilgociowe ścian podziemia 
z ociepleniem, ocieplenie połaci da-
chu z wykonaniem pokrycia, docie-
plenie ścian nadziemia, częściową 
wymianę drzwi zewnętrznych i okien, 
wymianę opraw oświetleniowych na 
oprawy typu LED  w budynku urzędu 
miasta  oraz modernizację instalacji 
grzewczej c.o. i c.w.u.

Aktualnie trwają postępowania 
mające na celu wybór wykonawców 
poszczególnych zadań. Po zakoń-
czeniu części przetargowej i pod-
pisaniu umów, rozpoczną się prace 

budowlane, których finał planowany 
jest na początek 2022 roku.

Przypomnijmy również, że w maju 
2020 roku rozpoczęto kompleksowe 
modernizacje energetyczne Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych przy ul. Budryka oraz Szkoły 
Podstawowej nr 20 przy ul. Lipowej, 
które również zostały objęte wyżej 
wymienionym dofinansowaniem. 
Zakończenie termomodernizacji 
tych placówek planowane jest na 
maj bieżącego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Ścieżki rowerowe, połączenia drogowe, termo-
modernizacje budynków użyteczności publicz-
nej oraz szkół, modernizacja kanalizacji deszczowej  
to najbardziej istotne inwestycje, zaplanowane w budżecie 
miasta na 2021 rok. To jeszcze nie wszystko. Z ewentualnych 
zaoszczędzonych środków z budżetu miasta będą dodawane 
nowe zadania.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

INFRASTRUKTURA
DROGOWA
Remonty i wykonanie kolejnych 
kilometrów dróg i chodników 
oraz parkingów

DROGI
 Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach - ul.Kościelna 
 Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach - ul. Krucza
 Wymiana nawierzchni ul. Katowickiej
 Utworzenie prawoskrętu z ul. Sikorskiego do ul. Oświęcimskiej, wraz z remontem 
nawierzchni ul. Sikorskiego (zaprojektuj i wybuduj)

 Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową
 Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka
 Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla
 Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy ul. Michałkowickiej 25-35, wraz 
z utworzeniem miejsc postojowych wzdłuż odcinka drogi jak wyżej oraz utwar-
dzenie dojazdu do wielostanowiskowego szeregu garaży przy ul. Michałkowickiej

CHODNIKI
 Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Maciejkowicka przy cmentarzu
 Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Fabryczna
 Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Kilińskiego
 Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Bratnia
 Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Zielona 7
 Wymiana nawierzchni chodnika - ul. Śmiłowskiego
 Remont chodników i utworzenie nowych na Bytkowie i Bańgowie, wraz z monta-
żem ławeczek przysiadkowych

 Aleja Spacerowa - od zespołu pałacowego w Parku Miejskim do stawu Rzęsa - 
dokumentacja projektowa

12,2 
mln zł

 mln zł
45,8

W BUDŻECIE  
ZAPLANOWANO

 mln zł
20

PONAD

PARKINGI
 Wymiana nawierzchni parkingu przy SP 
Nr 16 (ul. Szymanowskiego) 

 Wymiana nawierzchni parkingu przy 
cmentarzu od ulicy Sikorskiego

 Wymiana nawierzchni ulicy Kasztanowej/
Leśnej wraz z budową miejsc parkingo-
wych i remontem chodników

 Budowa parkingu przy ul. Kruczej

D O F I N A N S O W A N I E 
z Rządowego Funduszu  

Inwestycji Lokalnych (RFIL)
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INWESTYCJE PLANOWANE NA 2021

 Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie,
Obejmie ona: modernizację pustostanów, modernizację lokali za-
mieszkałych poprzez wydzielenie łazienki oraz lokali zamieszkałych 
poprzez zmianę sposobu ogrzewania na c.o. gazowe.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
2014-2020. Tytuł projektu „Rozwój mieszkaniowej infrastruk-
tury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV 
Modernizacja wybranych lokali mieszkalnych (pustostanów) na 
terenie całego miasta”. 

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ty-
tuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 
będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – etap III”. 
W tym roku realizowana będzie termomodernizacja, obejmu-
jąca budynki przy ulicach: ul. Śląska 10 i 10a, ul. Szeflera 15 oraz  
al. Sportowców 4. 

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA

PRZYGOTOWANIE TERENÓW

Remonty mieszkań, klatek schodowych, 
termomodernizacje budynków, podłą-
czenia do sieci ciepłowniczych

W ramach prac termomodernizacyjnych planuje się: docieplenie 
ścian, wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych, remont 
pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien 
i rur spustowych, wykonanie oświetlenia elewacji). 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ty-
tuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 
będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – etap IV”. 
W tym roku realizowana będzie termomodernizacja obejmująca 
budynki przy ulicach: Fabrycznej 1, Śmiłowskiego 12, Sienkiewicza 6, 
Sobieskiego 9. 

5,1
mln zł

RONDA
 Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycię-
stwa, Krupanka, Wrocławskiej  
na skrzyżowanie typu rondo - doku-
mentacja projektowa

 Rondo Staszica-Śląska (zaprojektuj i wy-
buduj)

WIATY PRZYSTANKOWE
 Dostawa wraz z montażem wiat przy-
stankowych

 Połączenie drogowe do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej – planowane
 Uzbrojenie terenu przemysłowego przy  ul. Bytomskiej – planowane

 6,5
mln zł
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INWESTYCJE PLANOWANE NA 2021

 Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020. Tytuł projektu  
„Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji  
na terenie miasta Siemianowice Śląskie”. 

 Zatrzymajmy wodę w mieście - inwentaryzacja sieci i wykonanie projektu
 Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta 
 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 Zieleń Miejska - naturalne bogactwo Miasta
 Zakup wraz z montażem dwóch huśtawek dla osób niepełnosprawnych
 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej

 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projek-
tu: „Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wyko-
rzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego 
energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego) Budowa i moderni-
zacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie”.

GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Modernizacja i rewitalizacja terenów zielonych 
i rekreacyjno-spacerowych, rozbudowa systemu 
gospodarowania odpadami

18,5 
mln zł

130 
tys. zł

150 
tys. zł

 Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie miasta 
 Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy 

   (pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19)
 Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną na terenie przy Alei Młodych 
 Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej

KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

 Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - doku-
mentacja projektowa

 Zakup sprzętu do konserwacji boisk
 Górka wspinaczkowo-zjazdowa przy ulicy Budryka
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  Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. „sponsoringu”

  Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie

6,2 
mln zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 Instalacja oświetlenia awaryjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SP4
 Budowa ogrodzenia szkolnego w ZSS
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Tytuł pro-
jektu: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomoderniza-
cja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł 
projektu: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa 
termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwią-
zań odnawialnych źródeł energii - II etap

 Wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach Przedszkola nr 18
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł pro-
jektu: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomoderniza-
cja budynku ZSTiO „Meritum” przy ul. Katowickiej 1”

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Tytuł pro-
jektu: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomoderniza-
cja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2”

 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP „COGITO” - planowana

150 
tys. zł

OCHRONA ZDROWIA 
 Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

583 
tys. zł

 Zakup sprzętu i oprogramowania  
dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

  Zakup i montaż regałów przesuwnych oraz stacjonarnych  
w budynku urzędu miasta przy ul. Dąbrowskiego 13

 Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
 Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Tytuł pro-
jektu: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja 
budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105”

 Projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta”

ADMINISTRACJA  
PUBLICZNA 2,1

mln zł



10

GOSPODARKA

FUNDACJA „PIASTUN WYRÓWNYWANIE SZANS”
Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi działa-
nia na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu. 
Prowadzi świetlicę dla dzieci, zajęcia rehabilita-
cyjne oraz zajęcia komputerowe dla seniorów. 
Prowadzi również akcje charytatywne, kier-
masze, bazarek, z których pozyskane środki 
przekazywane są indywidualnie potrzebującym 
wsparcia chorym.  Cel szczegółowy: Oddział 
Siemianowice Śląskie. www.fundacjapiastun.pl 
KRS 0000292978

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE 
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI 
„IMPERIUM SŁOŃCA”
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich 
podopiecznych często jest jedyną możliwą 
formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej. 
https://imperiumslonca.pl 
KRS 0000052362 

SPORTOWY KLUB TANECZNY „FLAMENCO” 
Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy 
i turnieje tańca towarzyskiego. 
http://sktflamenco.com  
KRS 0000105482

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SIEMIANOWI-
CZANKA” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę noż-
ną, aktywizuje młodzież i dorosłych, promuje 
zdrowy sportowy styl życia. http://ciaciana.eu 
KRS 0000119986

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE 
TRZEŹWOŚCIOWE „SZAFRAN” 
Prowadzi zajęcia dla osób dorosłych zmaga-
jących się z chorobą alkoholową i ich rodzin 
oraz  świetlicę środowiskową dla dzieci – 
Szafranki. Całość środków przekazanych 
z 1% przeznaczona jest na prowadzenie 
świetlicy dla dzieci. Stowarzyszenie działa 
na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego 
osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, 
hazardu oraz osób współuzależnionych. www.
szafran.rzsa.pl 
KRS 0000167689

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WODNIK” 
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTO-
WYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
Promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. 
W trakcie dwudziestokilkuletniej działalności 
klubu z grona jego wychowanków wyrosło 
wielu medalistów mistrzostw Polski oraz za-
wodniczek i zawodników kadry narodowej. 
www.ukswodnik.pl 
KRS 0000227483

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY 
I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA 
NOWY DOM
Promuje ideę tworzenia rodzin zastępczych. 
Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia 
nowego domu dla dzieci w potrzebie. www.
nowydom.org.pl 
KRS 0000240167

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE 
AMAZONEK „RAZEM”
Amazonki pomagają kobietom chorym na raka 
piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, 
pokonać strach, powrócić do normalnego życia 
w rodzinie i społeczeństwie. www.amazonki.slask.pl 
KRS 0000284727

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI 
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI „LODOŁAMACZ” 
Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przeła-
muje lody ludzkich serc, zwracając uwagę na 
najmłodszych niepełnosprawnych – dzieci. 
www.lodolamacz.ubf.pl 
KRS 0000357375

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE 
„PRO MERITUM”
Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród 
młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i se-
niorów. Nagradzane i wyróżniane za działania 
wolontariatu. www.promeritum.org 
KRS 0000380964

STOWARZYSZENIE NOWA NADZIEJA
Prowadzi rehabilitację chorych na stwardnie-
nie rozsiane i przeciwdziała ich wykluczeniu 
społecznemu. 
KRS 0000585253    

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
CHORĄGIEW ŚLĄSKA Hufiec 
w Siemianowicach Śląskich. 
Misją ZHP jest wychowywanie młodego czło-
wieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym 
rozwoju i kształtowaniu charakteru przez sta-
wianie wyzwań.
Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowi-
cach Śląskich.
KRS 0000273051

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG 
ŚLĄSKI. 
Związek jest organizacją samopomocową po-
wołaną przez niewidomych, działającą na rzecz 
niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. 
Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na 
skutek utraty wzroku podlegają wyklucze-
niu społecznemu.
Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie
KRS 0000012847

TOWARZYSTWO POMOCY 
IM. ŚW. BRATA ALBERTA
Koło Siemianowice Śląskie działa na rzecz 
bezdomnych, m.in. prowadzi noclegownię.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000069581

POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY 
PSYCHICZNEJ 
Oddział Siemianowice Śląskie krzewi zasa-
dy prawidłowego rozwoju psychofizycznego, 
moralnego i duchowego, walcząc z dewia-
cjami i patologią społeczną, stosując terapię 
przez rozwój.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000189430

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OSP Siemianowice Śląskie działa na rzecz 
ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska 
przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych 
i zagrożeń ekologicznych.
Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.
KRS 0000116212

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi klub 
dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000131323

ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS 
Koło Siemianowice Śląskie prowadzi dzia-
łania na rzecz rodzin wielodzietnych. Koło 
siemianowickie organizuje zawody sportowe, 
imprezy kulturalne, angażuje się w działal-
ność społeczną.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000279928

OPRACOWAŁA
ELŻBIETA NIESZPOREK

Przypominamy, że jak co roku przygotowując 
indywidualne rozliczenie podatkowe można po-
dzielić się 1% z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie Siemianowic Śląskich: 

ZACHĘCAMY DO WSPIERANIA LOKALNIE!

PODARUJ

SIEMIANOWICKIM  
ORGANIZACJOM

Ponad dziewięćdziesiąt par markowego obu-
wia sportowego dla podopiecznych miejskich 
placówek opiekuńczo-wychowawczych 
(1,  2, 3) oraz świetlic socjoterapeutycz-
nych z ulic: Jana Nepomucena Śniadeckie-
go oraz Matejki zostało zakupionych dzięki 
hojności siemianowickich przedsiębiorców.  
Do tego szlachetnego grona należą:

Eugeniusz Sowa (Milimex S.A.),
Ewelina Warwas, (Axett Group Sp. z o.o.),
Piotr Jarosz (ATRIUM SP. J. M. T. Piechowicz),
Bogdan Seweryn i Damian Łączyński (BDW B. 
SEWERYN D. ŁĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA),
Adrian Myszor (Klub Biznesu Silesia)
Elżbieta Vashek Fundacja ESPA

Pod koniec stycznia Katarzyna Stawik, 
dyrektor placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych wraz z Rafałem Piechem, Pre-
zydentem Miasta Siemianowice Śląskie, 
Katarzyną Jończyk, Naczelnikiem Wydziału 
Polityki Społecznej, Bogdanem Sewerynem, 
Eweliną Warwas, Elżbietą Vashek oraz 
Adrianem Myszorem rozdysponowali dwa-
dzieścia osiem par butów wychowankom 
wyżej wymienionych placówek.
- Każda taka akcja pomocy jest przez nas 
mile widziana, ponieważ dzieci dostają 
naprawdę fajne rzeczy - mówi Katarzyna 
Stawik - Tego typu przedsięwzięcia bardzo 
nam pomagają, zwłaszcza to, ponieważ 

to właśnie buty zużywają się najszybciej. 
Wierzę, że dzieci będą zadowolone - do-
daje dyrektor placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych.

W ciągu najbliższych dni pozostałe zakupione 
obuwie zostanie przekazane dzieciom uczęsz-
czającym do siemianowickich świetlic socjo-
terapeutycznych.       RAFAŁ JAKOKTOCHCE

DAR SERCA 
SIEMIANOWICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
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Głos Miasta: Z początkiem nowego roku ob-
jęła Pani stanowisko skarbnika Siemianowic 
Śląskich. Czy opieka nad budżetem miasta 
takiej wielkości – szczególnie w kontekście 
trudnego czasu pandemii – to duże wyzwanie? 

Katarzyna Chrapek-Rogowska: Faktycznie, 
od 1 stycznia 2021 roku pełnię funkcję skarbnika 
czyli  głównego księgowego miasta Siemiano-
wice Śląskie. Powierzona mi funkcja to duże 
i odpowiedzialne wyzwanie, a w tym miejscu 
zaznaczę, że mamy  wszyscy dodatkowo trud-
ny okres, bo to przecież czas pandemii. Rok 
2020 upłynął pod znakiem epidemii i nie było 
to bez znaczenia dla samorządu m.in : mniejsze 
dochody uzyskane z podatku dochodowego 
od osób fizycznych - PIT, dodatkowe koszty 
związane z covid-19, a przed nami zapowiada 
się  równie trudny rok niepozbawiony elemen-
tów znacznej niepewności .

SWOJE WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE 
WYKORZYSTAM W PRACY 
DLA SIEMIANOWICKIEGO SAMORZĄDU

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Do 28 stycznia br. trwa nabór do II edycji 
Siemianowickiej Kuźni Przedsiębiorczości. 
Wolnych jest jeszcze niemal połowa miejsc. 
Przypomnijmy, że projekt, którego pierwsza 
odsłona miała miejsce w 2019 roku, pozwolił 
z powodzeniem zaistnieć w naszym mieście 
kilkunastu nowym podmiotom gospodarczym.
- Branża usługowa cieszyła się wtedy naj-
większą popularnością wśród zakładających 
działalność gospodarczą – mówi Dorota Rus 
z Wydziału Rozwoju Miasta. - Wachlarz usług 
oferowanych przez nowe firm był bardzo 
szeroki, od gastronomii, poprzez projekto-
wanie i doradztwo finansowe, na wydrukach 
3D kończąc – dodaje.

Co istotne, mimo trudnego czasu na rynku 
usług i handlu, czyli branż wiodących, nikt nie 
zrezygnował z prowadzenia działalności. 

Jak już pisaliśmy, nowa edycja pozwoli na 
otwarcie w Siemianowicach Śląskich dwu-
dziestu nowych firm. 

- Czekamy na wszystkich chętnych, któ-
rzy ukończyli 30. rok życia – mówi Dorota 

OPIEKA PROFESJONALISTÓW, WSPARCIE POMOSTOWE 
ORAZ PONAD 23 TYSIĄCE ZŁOTYCH – 
NA TO MOGĄ LICZYĆ POCZĄTKUJĄCY PRZEDSIĘBIORCY 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Rus. - Podobnie jak poprzednim razem, tak 
i teraz chętnych do uczestnictwa będziemy 
rekrutować spośród osób pozostających bez 
zatrudnienia oraz tych, którzy są zatrudnieni 
w oparciu o umowy krótkoterminowe, cywil-
no-prawne – dodaje.

Projekt dedykowany jest głównie mieszkań-
com będącym w trudnej sytuacji: długotrwale 

bezrobotnym, o niskich kwalifikacjach, z niepeł-
nosprawnościami oraz w wieku 50 i więcej lat.

Tym, którzy się zakwalifikują będzie przyzna-
na bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działal-
ności w wysokości 23 050 złotych, udzielone 
zostanie wsparcie szkoleniowo-doradcze, 
a także wsparcie pomostowe w wysokości 2 
600 zł brutto, wypłacane przez okres 12 mie-

sięcy. Jak pokazuje doświadczenie poprzedniej 
edycji, było ono przeznaczane głównie na po-
krycie stałych, podstawowych kosztów pro-
wadzenia działalności, czyli opłat ZUS-owych, 
czynszu za lokal, promocji i reklamy.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypeł-
nienia i złożenia formularza zgłoszeniowego, 
wraz z niezbędnymi załącznikami, który można 
pobrać ze strony internetowej: www.pliki.sie-
mianowice.pl/sckII.zip 

Dokumenty można składać w wersji papie-
rowej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie 
przy ul. Jana Pawła II 10 oraz Michałkowic-
kiej  105 a także drogą elektroniczną, wyłącz-
nie jako przesyłkę opatrzoną bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Rozwoju Miasta pod numerami te-
lefonów:  32 760 54 70 i  32 760 54 96.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Głos Miasta: - Jakie są Pani pierwsze spo-
strzeżenia odnośnie finansów miasta? 

Katarzyna Chrapek-Rogowska: Projekt 
budżetu miasta  na rok 2021 został przyjęty 
na sesji grudniowej i jest to najważniejszy 
dokument polityki finansowej władz samo-
rządowych, wytyczający kierunki naszych 
działań w tym roku, ale także wskazujący 
na sposób naszego myślenia o przyszłości. 
Najważniejsze założenia siemianowickich 
finansów są następujące: dochody i przy-
chody  wraz z wydatkami i rozchodami  
wynoszą ok 433 mln zł w porównaniu do  
planu budżetu 2020 na koniec roku i jest 
to mniej  o 46 mln zł. W tym miejscu trzeba 
pamiętać, że porównujemy plan budżetu, 
który w ciągu roku zwiększa się o otrzymane 
dotacje od Skarbu Państwa. Budżet jest 
zrównoważony, co pokazuje skala dochodów 
i przychodów wraz z wydatkami i rozcho-
dami. Czasy są takie, że musimy oszczę-
dzać, ale jednocześnie musimy finansować 

rozpoczęte wcześniej inwestycje. Finanse 
miasta są ukierunkowane na rozwój, aczkol-
wiek jednocześnie bez problemu spłacamy 
wcześniej zaciągnięte zobowiązania, które 
zostały  wykorzystane na inwestycje. Gmi-
na nie ma problemu ze spłatą zobowiązań.  
 
Głos Miasta: - Gąszcz często zmieniających 
się przepisów regulujących kwestie związane 
z budżetami miast, skomplikowane wzory 
obliczeniowe, czy niekończące się słupki 
liczb, to dla pani – jak się domyślam - chleb 
powszedni. Czy serio można znaleźć w tym 
coś fascynującego? 

Katarzyna Chrapek-Rogowska: Moja praca 
zawodowa zawsze związana była z finansami  
i takie też mam wykształcenie. Ukończyłam 
Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwer-
sytet Ekonomiczny) w Katowicach, przez 
pierwsze 10 lat pracowałam w Domu Ma-
klerskim Banku Śląskiego. Moja przygoda 
z samorządem zaczęła się 17 lat temu, więc 

tyle, ile Polska jest w Unii Europejskiej. Przez 
te lata nabywałam doświadczenia pracując 
w samorządzie jednego z miast w Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zaczęłam 
pracę jako podinspektor w wydziale finanso-
wym, dochodząc w swojej karierze zawodowej 
do stanowiska naczelnika wydziału i zastępcy 
skarbnika miasta. Moja praca nie należała do 
łatwych, bo to  bardzo duża odpowiedzial-
ność i niejednokrotnie podejmowanie  bardzo 
trudnych i poważnych decyzji. Praca w samo-
rządzie to wymaga dużego zaangażowania  
i  ciągłego kształcenia  się, bo przecież przepisy 
w naszym kraju zmieniają się nieustannie, ale 
lubię ją i to jest najważniejsze. Myślę, że zdo-
byte wieloletnie doświadczenie wykorzystam 
na gruncie siemianowickiego samorządu.

Głos Miasta: - Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Rozmowa z Katarzyną Chrapek-Rogowską, 
nową Skarbnik Miasta Siemianowice Śląskie
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BEZPIECZEŃSTWO

W związku ze zmianą ustawy o odpadach, 
zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie 
na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na 
zbieranie i przetwarzanie odpadów albo po-
zwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie 
określenia wymagań dotyczących zbierania 
lub przetwarzania odpadów wygasło, jeżeli 
posiadacz odpadów nie złożył wniosku speł-
niającego określone wymagania, w terminie 
do dnia 5 marca 2020 r., zgodnie z art. 14 
ust.  4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.). 
Wygaśnięcie zezwolenia z ww. przyczyny po-
woduje, że przedsiębiorca od dnia 6 marca 
2020 r. powinien zaprzestać prowadzenia 
działalności w zakresie gospodarki odpadami 
objętej zezwoleniem. 

Apelujemy do podmiotów gospodarują-
cych odpadami na terenie Siemianowic Ślą-
skich o weryfikowanie posiadanych zezwoleń 
w prowadzonej przez Marszałka bazie BDO 
(baza danych o produktach i opakowaniach 
oraz gospodarce odpadami) oraz w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego i w 
Biurze Gospodarki Odpadami siemianowickiego 
urzędu miasta, (tel. 32 760 53 75).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 
194 ust. 4 ustawy o odpadach Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska wymierza 
administracyjną karę pieniężną za zbieranie 
lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego 
zezwolenia, o którym mowa w art. 41. Kara 
ta wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie może 
przekroczyć 1 000 000 zł.

Piszemy o tym w związku z apelem prezy-
denta miasta, o zwracanie szczególnej uwagi 
komu, i na jakich zasadach udostępniamy swój 
plac, podwórko, działkę, garaż czy pole. Na 
początku października ubiegłego roku ponad 
stu przedsiębiorców, dzierżawców i właścicieli 
siemianowickich gruntów otrzymało pismo 
przypominające o zagrożeniach płynących 
z niewystarczającej weryfikacji tych, którym 
udostępniają oni swoje tereny. Ma to związek 
z pojawiającymi się w ostatnim czasie w na-
szym regionie przypadkami podrzucania oraz 
podpalania niebezpiecznych odpadów. Mając 
na uwadze analogiczną sytuację z Michałkowic, 
oraz chcąc uniknąć podobnych, przypominamy, 
iż w myśl art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpa-
dach z dnia 14 grudnia 2012 r. za posiadacza 
odpadów rozumie się ich wytwórcę lub osobę 
fizyczną, prawną oraz jednostkę organiza-
cyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, 
będącą w posiadaniu odpadów. Tym samym 
domniemywa się, że władający powierzchnią 
ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących 

się na terenie jego nieruchomości. A w myśl 
art. 26 ust. 1 ww. Ustawy, posiadacz odpadów 
jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia 
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania lub magazynowania. Co istotne, 
art. 41 ustawy o odpadach jasno precyzuje 
kto, na jakich zasadach i po spełnieniu jakich 
wymagań, może gospodarować odpadami, czyli 
zbierać je i przetwarzać. Warto tu dodać, że 
ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca 
są zobowiązani zamieścić w umowie  oświad-
czenie, że są świadomi tzw. odpowiedzialności 
solidarnej (art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie), która obliguje do usunięcia 
przyczyn wpływających na zagrożenie śro-
dowiskowe. 

- Naszą czujność powinny wzbudzić m.in. 
naczepy „TIR-owe”, które nagle pojawiły się np. 
na osiedlowym parkingu, i którymi od kilku dni 
nikt się nie interesuje – mówi Paweł Zawidlak, 
kierownik Biura Gospodarki Odpadami. - Taka 
sytuacja miała miejsce np. we wrześniu ubie-
głego roku w Sosnowcu-Milowicach, gdzie 
w jednej z porzuconych naczep znaleziono 20 
beczek z niebezpieczną substancją – dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA ODPADY

Brak społecznego przyzwolenia na wszelkie 
akty łamania prawa, to ogromny sprzymierzeń-
ca  policjantów w ich staraniach o zapewnienie 
bezpieczeństwa. Wielokrotnie i przy różnych 
okazjach podkreślają to stróże prawa, a uze-

NIE DOPUŚCILI 
DO KRADZIEŻY I WYPADKU
wnętrznieniem tego poglądu jest prowadzona 
przez nich kampania „ Nie reagujesz – akcep-
tujesz”.

Niedawno, w siemianowickim ratuszu po-
dziękowania od prezydenta miasta oraz szefa 
tutejszej Policji odebrało dwóch mężczyzn, 
którzy wykazali zdecydowaną postawę wobec 
przypadków naruszenia prawa.

Jeden z nich, widząc wybiegającego ze 
sklepu złodzieja trzymającego skradziony 
towar, rzucił się za nim, a dopadłszy, dał 
znać policjantom, którzy akurat przejeż-
dżali w pobliżu. Dzięki takiej reakcji sie-

mianowiczanina, amator cudzego mienia, 
znalazł się w rękach mundurowych, towar 
zaś wrócił do sklepu.

Drugi z uhonorowanych w ratuszu 
mężczyzn był świadkiem, jak pijany kie-
rowca, wsiadłszy do samochodu, niezdar-
nie nim manewrował, chcąc wyjechać 
z miejsca parkowania. Widząc te „wy-
czyny” nie pozostawiające wątpliwości 
co do tego, że kierowca absolutnie nie 
panuje nad pojazdem, siemianowiczanin 
podbiegł do auta i doprowadził do jego 
zatrzymania. Ta interwencja zapobiegła 

wypadkowi, którego skutkiem mogła być 
nawet utrata życia.

Obaj panowie, którzy zareagowali we wspo-
mnianych przypadkach, wykazali nie tylko 
godną podziwu sprawność, zdecydowanie 
i odwagę, ale też wrażliwość oraz odpowie-
dzialność społeczną.

Wyrazem uznania dla ich postawy były wrę-
czone im przez zastępcę prezydenta miasta 
Martę Suchanek-Bijak oraz zastępcę komen-
danta Policji nadkom. Michała Szynola, listy 
gratulacyjne oraz upominki.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

WYSOKIE KARY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI BEZ ZEZWOLENIA!
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SPRAWY SPOŁECZNE

GOSPODARKA

-Fundacja GROT planuje uruchomienie Regionalnego 
Ośrodka Szkoleniowego Klas Mundurowych i Organizacji 
Proobronnych. Macie Państwo już lokal, stąd pytanie, gdzie 
się znajduje, jak weszliście w jego posiadanie?
Andrzej Ostrowski: -Budynek znajduje się w Siemianowicach 
Śląskich, i jest to obiekt wynajmowany z zasobów miejskich. 
Dokładny adres to, jak na ośrodek szkoleniowy przystało, 
ul. Szkolna 14.
-Na jakim etapie realizacji tego zamierzenia jesteście? 
Remont pomieszczeń jest w toku?
Andrzej Ostrowski:-Remont budynku o powierzchni około 
300 m2  to spore przedsięwzięcie. Aktualnie jesteśmy 
w trakcie działań, takich jak założenie instalacji elektrycz-
nej, wymiana podłóg, czy stawianie ścianek działowych. 
W planach na ten rok jest również wymiana pozostałych 
dziewięciu okien na nowocześniejsze i energooszczędne.
-Z Facebooka dowiedziałam się, że wyposażenie jednej z sal 
– cytuję: „ to będzie petarda”. Uchyli Pan rąbka tajemnicy... 
Jaka w ogóle jest wizja działania ośrodka?
Andrzej Ostrowski: -Tak, teraz już możemy powiedzieć, 
że od lipca ubiegłego roku prowadziliśmy rozmowy do-
tyczące zakupu najnowocześniejszej strzelnicy multi-
medialnej do naszego ośrodka. Naszym celem jest by 
wyposażenie ośrodka było nowoczesne, multimedialne, 
na najwyższym poziomie. Taka strzelnica multimedial-
na pozwoli na prowadzenie szkoleń również dla służb 
mundurowych, takich jak Policja, Straż Graniczna, Izba 
Administracji Skarbowej. Zajęcia na niej będą przydatne 
nawet żołnierzom na podstawowym etapie szkolenia – 
to właśnie świadczy o wyjątkowości tego rozwiązania. 

TO BĘDZIE PETARDA...
Docelowo, odbiorcami w znacznej mierze będą klasy 
mundurowe i organizacje proobronne.
-GROT to organizacja niezwykle aktywnie angażująca się 
w sprawy miasta i jego mieszkańców – proszę opowiedzieć 
o tych Waszych działaniach.
Andrzej Ostrowski: -Misją Fundacji jest działanie na rzecz 
i we współpracy ze społecznością lokalną. Gdy wybuchła 
epidemia COVID-19, od razu przeorganizowaliśmy nasze dzia-
łania. Przeprowaliśmy zbiórkę środków dla siemianowickiego 
szpitala miejskiego – zebraliśmy ponad 26 tys zł! Szyliśmy 
także maseczki, które przekazaliśmy mieszkańcom i służbom 
mundurowym, realizowaliśmy dezynfekcje obiektów małej 
infrastruktury miejskiej, prowadziliśmy akcję informacyjną. 
Do dziś jeden z naszych namiotów pełni funkcje polowej izby 
przyjęć przed szpitalem.

Z innych inicjatyw, z których kojarzą nas mieszkańcy, to legen-
darny już Piknik Militarny z Rosomakiem, odbywający się w Parku 
Tradycji, czy prelekcja dotycząca bezpieczeństwa i zagrożeń 
terrorystycznych, prowadzona przez byłego żołnierza GROM.
-W czasie pokoju takie dodatkowe działania na rzecz obron-
ności ( dodatkowe w znaczeniu poza tymi oczywistymi, 
prowadzonymi na szczeblu państwa) wydają się zbytkiem 
o charakterze hobby. Domyślam się, że jednak jest inaczej, 
że szkolenia, które zamierzacie prowadzić mają uzasadnienie 
w teraźniejszości – proszę to wyjaśnić...
Andrzej Ostrowski: -Programy naszych szkoleń są konstruowa-
ne w taki sposób, by móc wykorzystać zdobyte umiejętności 
również w życiu codziennym. Szkolenia te obejmują szerokie 
spektrum – dla przykładu: byliśmy uczestnikami szkolenia 
z bezpieczeństwa chemicznego, a parę miesięcy później zdo-

byta wiedza pozwoliła na sprawniejsze i profesjonalne działania 
podczas dezynfekcji. Część szkoleń realizowanych w terenie, 
takie, jak czytanie mapy, orientacja w terenie, podstawy survi-
valu, medycyna pola walki, czy zajęcia wspinaczkowe, to często 
świetne uzupełnienie pasji członków organizacji proobronnych, 
dzięki któremu każdy z nas się po prostu rozwija i realizuje. 
Spora część tych zagadnień z powodzeniem może być wyko-
rzystywana w życiu codziennym. Należy pamiętać, że część 
szkoleń jest rzeczywiście specjalistyczna i wykorzystywana 
w wąskich obszarach, jak np. najbliższe szkolenie strzeleckie. 
-W tym roku obchodziliście, czy raczej skromnie: odnoto-
waliście, swoje 3-lecie. Największe powody do satysfakcji 
w tym okresie, to:...
Andrzej Ostrowski: -Cieszymy się, że jako młoda organizacja 
realizujemy duże projekty, unikalne na arenie śląskiej, czy ogól-
nopolskiej. Energii do działania dodają zarówno takie inicjatywy, 
jak Piknik Militarny, który mimo, że wymaga olbrzymiego nakładu 
pracy, dostarcza jego uczestnikom- jak zapewniali – wielu 
wspaniałych wrażeń, jak i te mocno specjalistyczne - z których 
czerpią członkowie naszej organizacji. 

Nasze działania nie byłyby możliwe bez partnerów, dzięki 
którym możemy się rozwijać – a w ich gronie są sami profesjona-
liści, liderzy w swoich branżach. Jesteśmy dumni, że budowane 
relacje przekładają się na obustronne korzyści ze współpracy.
-Dziękując za rozmowę, wspomnę, że więcej o Fundacji GROT 
dowiecie się z jej strony internetowej https://fundacjagrot.pl/, 
na której także prowadzona jest zrzutka na remont budynku, 
w którym powstanie ten wyjątkowy w skali kraju ośrodek.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

- rozmowa z Andrzejem Ostrowskim, prezesem Fundacji GROT

Do ostatniego piątku (22.01) czekaliśmy na 
Wasze zgłoszenia firm do konkursy „Nagroda 
Gospodarcza Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie”. W tym roku zgłoszone zostały, aż 23 
przedsiębiorstwa. 

Kapituła konkursu, która zostanie wkrótce 
powołana wskaże laureatów spośród nastę-
pujących firm w czterech kategoriach:
Firma Społecznie Zaangażowana :

 BDW B. Seweryn, D. Łączyński s.c.
 Aperam Stainless Services & Solution Poland 
Sp. Z o. o.

 D-Med. Sklep Medyczny A. Dyda

 Grupa Kozubik i Partnerzy, Maciej Kozubik
 Przedsiębiorstwo Hydromel Sp. z o.o.
 AMS Metal Sp. z o.o. 
 Adient Seating Poland Sp. z o.o.
 Rosomak S.A.
 MMJ PHU Janos M.
 Przedsiębiorstwo Euro-Kas SA
 FHU BIBER Joanna Bober Nycz
 Piszę Składam Pstrykam Barbara Jendrzejczyk

Firma Roku: 
 Wolf System Sp. z o.o.
 Milimex S.A.
 Dombud Beton Sp. z o.o.

ETAP ZGŁOSZEŃ DO „NAGRODY GOSPODARCZEJ…”  ZAKOŃCZONY   
 Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz
 FHU Wyleżałek i Wyleżałek Sp. j.

Nowatorskie Rozwiązania:
 MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o. 
 RODES Witold Składowski 
 MERAENG Sp. z o.o. Sp. k. 

Pracodawca Roku:
 AMS Metal Sp. z o.o.
 UPD Przedsiębiorstwo Usługowo- 
Produkcyjno-Doradcze Sp. z o.o.

 P.U.H. INPULS Janusz Dudek 

Przyznane nagrody będą 
wyrazem uznania za wkład 
wnoszony w rozwój go-
spodarczy Siemianowic 
Śląskich oraz wspieranie 
społeczności lokalnej. 
Laureatów 4. edycji kon-
kursu poznamy najpóźniej 
w czerwcu br.

JAKUB NOWAK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

W ubiegłym roku w naszym mieście odbyło 
się wiele przetargów na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanych. Blisko 20 działek 
inwestycyjnych znalazło nowych właścicieli, 
zarówno wśród firm, jak i osób prywatnych. 
Dzięki sprzedaży gminnych terenów inwesty-
cyjnych do budżetu miasta wpłynęło ponad 
9 milionów złotych. Sporym zainteresowaniem 
wśród osób prywatnych cieszyły się działki 

przeznaczone pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne, zlokalizowane przy ulicy 
Rubinowej, Szafirowej oraz Turkusowej. Z kolei 
wśród firm największym powodzeniem cieszyły 
się działki położone przy ulicy Budowlanej, 
przeznaczone zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego pod zabu-
dowę produkcyjną, magazynową lub składową. 
Nowych właścicieli znalazły również działki 

usługowe przy ul. Śląskiej oraz Śniadeckiego.                     
W minionym, 2020 roku, popularnością cie-
szyły się również gminne lokale użytkowe. 
Przetargi odbywały się sukcesywnie co kilka 
miesięcy, a w ich wyniku nowych nabywców 
znalazły lokale położone m.in. przy ul. Wa-
lentego Fojkisa, Kasztanowej, Pszczelniczej, 
Powstańców oraz Śląskiej. Łącznie wynajętych 
zostało blisko 15 gminnych lokali użytkowych, 

które oferowane są w preferencyjnych cenach.  
W naszym mieście ceny netto za metr kwadra-
towy w gminnym lokalu użytkowym zaczynają 
się już od 3,30 zł.  Wszystkie aktualne oferty 
inwestycyjne znaleźć można na stronie www.
invest.siemianowice.pl. 

MARLENA JAGODA-RYBACKA
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

DZIAŁKI I LOKALE UŻYTKOWE – PODSUMOWANIE UBIEGŁEGO ROKU
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Głos Miasta: Małgorzata Klimczok – sie-
mianowiczanka, społeczniczka i aktywistka, 
absolwentka I LO im. Jana Śniadeckiego, nie-
przejednana obrończyni własnych tez w de-
batach oksfordzkich, laureatka wielu olimpiad, 
stypendystka Prezesa Rady Ministrów, obecnie 
studentka w Kolegium Indywidualnych Studiów 
Międzyobszarowych na Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach oraz (od grudnia 2020 r.) 
Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego. Bardzo ambitna „CV-ka”. 
Przypadek czy świadomy wybór takiej drogi?

Małgorzata Klimczok: - Tak naprawdę 
przez cały czas myślę, że był to przypadek. 
Świadczy o tym fakt, że jeszcze parę lat 
temu myślałam, że zwiążę swoją przyszłość 
z turystyką, ale wybrałam zupełnie inną dro-
gę, a mianowicie studiuję prawo w ramach 
ISM UŚ w Katowicach i jestem Przewodni-
czącą Młodzieżowego Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego (MSWŚ). Często spotykam 
się z takim określeniem: „nic się nie dzieje 
bez przyczyny, wszystko ma jakiś swój cel”. 
Myślę, że w moim przypadku ważny był ten 
cel, który był spontaniczny. Chęć działania 
i angażowania się, możliwość wprowadzania 
zmian oraz podejmowanie nowych wyzwań, 
które często były związane z wieloma wy-

rzeczeniami, nie definiują sukcesu, jednak 
zdecydowanie motywują do jego osiągnięcia. 

Głos Miasta: Jaka jest rola Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Śląskiego? Na czym 
polega jego funkcjonowanie w naszym regionie 
w kontekście np. ewentualnej pomocy dla 
młodych ludzi z naszego miasta, mając rów-
nież na uwadze trudną sytuację pandemiczną. 
Czy młodzi siemianowiczanie wiedzą, że mają 
swoją reprezentantkę w młodzieżowych wła-
dzach województwa i mogą współdecydować 
w sprawach, które ich dotyczą?

Małgorzata Klimczok: - Przede wszystkim 
rolą MSWŚ jest m.in. współpraca z młodzie-
żowymi radami, samorządem województwa 
śląskiego, organizacjami pozarządowymi i stu-
denckimi w projektach dotyczących młodego 
pokolenia, ale też upowszechnianie w tych 
środowiskach idei samorządności. Funkcjo-
nowanie Młodzieżowego Sejmiku jest bardzo 
szerokie, ponieważ łączy on przedstawicieli 
młodzieżowych rad, samorządów studenckich 
oraz osób indywidualnych. Młodzi , niezależnie 
od tego z jakiego miasta pochodzą, mogą za-
wsze zwrócić się o pomoc do Młodzieżowego 
Sejmiku. MSWŚ ma powołanego Koordynatora 
do spraw Praw Ucznia i Studenta, który za-
wsze udzieli pomocy w kwestii przedmioto-

wych praw. Mam głęboką nadzieję, że młodzi 
siemianowiczanie już niedługo dowiedzą się 
o mojej skromnej osobie, do której będą mogli 
się zwrócić z nurtującymi ich problemami nie 
tylko na szczeblu Młodzieżowego Sejmiku, 
ale też Młodzieżowej Rady Miasta. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, iż moja dro-
ga na stanowisko Przewodniczącej Mło-
dzieżowej Sejmiku rozpoczęła się od bycia 
Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta 
Siemianowice Śląskie.

Głos Miasta: Z Panią w roli przewodniczą-
cej - na pewno obrady nie są „senne”. Jakie 
tematy udało się Pani przeforsować w pra-
cach sejmiku?

Małgorzata Klimczok: - Najważniejszy-
mi projektami, które udało mi się przeforso-
wać była bez wątpienia: uchwała w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Wewnętrznego MSWŚ, 
która uporządkowała strukturę wewnętrzną 
Młodzieżowego Sejmiku. Kolejnymi moimi 
małymi sukcesami są uchwała o powołaniu 
Koordynatora do spraw Polityki Młodzieżowej 
czy powołanie Zespołu Doradczego. Sądzę, że 
niedługo będę się mogła chwalić innymi dzia-
łaniami.

Głos Miasta: Czy MSWŚ może w swoich 
pracach liczyć na wsparcie ze strony „doro-

słego” Sejmiku Województwa Śląskiego, np. 
w obecnej trudnej sytuacji pandemicznej?

Małgorzata Klimczok: - Młodzieżowy Sejmik 
w tym trudnym czasie może bez wątpienia 
liczyć na pomoc Urzędu Marszałkowskiego, 
ponieważ to właśnie ów urząd sprawuje opiekę 
i zapewnia pomoc administracyjną Młodzieżo-
wemu Sejmikowi. Oczywiście współpracujemy 
z Sejmikiem Województwa Śląskiego, jednakże 
w szerszym zakresie stawiamy na współpracę 
z Zarządem Województwa Śląskiego.

Głos Miasta: Gdzie za parę lat możemy 
spodziewać się zastać Małgorzatę Klimczok. 
Administracja rządowa? Może struktury 
Unii Europejskiej?

Małgorzata Klimczok: - Na to pytanie ciężko 
mi odpowiedzieć, bo sama nie wiem, gdzie 
się znajdę. Myślę, że w najbliższym czasie 
najważniejsze będzie dla mnie obrona pracy 
magisterskiej, ponieważ jestem już na czwar-
tym roku, a co się wydarzy dalej – zobaczy-
my. Jednak niezależnie od tego, gdzie bym 
się znalazła, zawsze będę pamiętać o moim 
rodzinnym mieście. 

Głos Miasta: Dziękuję za rozmowę

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Rozmowa z Małgorzatą Klimczok, Przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

SPRAWY SPOŁECZNE

ZAWSZE BĘDĘ PAMIĘTAĆ 
O MOIM RODZINNYM MIEŚCIE

BEZPIECZEŃSTWO

STRAŻACY MAJĄ 41-METROWĄ 
DRABINĘ NOWEJ GENERACJI
4 stycznia 2021 roku Jednostka Ratowniczo-Ga-
śnicza PSP w Siemianowicach Śląskich wzbogaciła 
się o fabrycznie nową drabinę mechaniczną Iveco 
Magirus M42L-AS, która zastąpiła wysłużoną po-
naddwudziestoletnią drabinę SD-37 Man Metz.

Ogłoszony przez Komendę Wojewódzką PSP 
w Katowicach przetarg, obejmujący zakup sa-
mochodu specjalnego z drabiną o wysokości 
minimum 40 metrów wraz z wyposażeniem, 
wygrała firma Fire-Max Sp. z o.o., wyłączny 
przedstawiciel producenta – firmy Magirus z Ulm 
(Niemcy). Wartość tego samochodu to 3 480 
900 zł brutto. Zakup został współfinansowany 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzę-
du Miasta Siemianowice Śląskie oraz środków 
finansowych pozyskanych od darczyńców w ra-
mach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP 
w Katowicach.

M42L-AS to flagowy model firmy Magirus. 
Jest to drabina z najwyższym łamanym przęsłem 
nowej generacji – wysuwanym pojedynczo. Dzięki 
klasie wysokości SD41 (wysokość ratownicza 

41 metrów) to najwyższa drabina łamana na 
świecie, zabudowana na podwoziu dwuosiowym.

Pod zabudowę wykorzystano podwozie Iveco 
Eurocargo 180-320 z 2020 roku, z  napędem 
4×2. Samochód wyposażono w silnik o mocy 235 
kW (320 KM), który spełnia wymagania normy 
spalań Euro6, a także 12-biegową, automatyczną 
skrzynię biegów. Pojazd posiada trzyosobową, 
klimatyzowaną kabinę (w układzie siedzeń 1+2) 
w której zamontowano przewoźny radiote-
lefon cyfrowo-analogowy Motorola DM4601e, 
monitor z obrazem kamery cofania, wideore-
jestrator jazdy oraz terminal statusów ELTE GPS, 
który wyświetla m.in. położenie samochodu oraz 
etap realizacji zgłoszonego zdarzenia. 

Zabudowę wykonano z materiałów odpor-
nych na korozję, a platformę– w formie podestu 
roboczego. Samochód posiada osiem skry-
tek sprzętowych – po cztery z prawej i lewej 
strony. Na wysokości tylnej osi zamontowano 
obrotnicę, a na niej drabinę M42L-AS, z elek-
tronicznym, aktywnym systemem tłumienia 
drgań CS. Zespół drabiny składa się z pięciu 
wysuwanych przęseł – ostatnie z nich jest 

łamane i znajduje się na nim kosz ratowniczy 
o udźwigu 500 kilogramów, wraz z wbudo-
wanym elektronicznie sterowanym działkiem 
wodno-pianowym o wydajności 2500 l/min.

Samochód wyposażony jest między innymi w: 
agregat prądotwórczy, wentylator nadciśnienio-
wy zasilany elektrycznie, trzy aparaty ochrony 
dróg oddechowych z butlami kompozytowymi, 
maskami i czujnikami bezruchu, zestaw sprzętu 
do ratownictwa wysokościowego (w tym trój-
nóg oraz nosze ratownicze), podręczny sprzęt 
burzący: zestaw interwencyjny Hooligan + sie-
kiera, nożyce do cięcia prętów, topór, szpadel, 
dwie pilarki do drewna, sprzęt oświetleniowy 
– 4  przenośne reflektory i 3 latarki LED, arma-
tura wodno-pianowa: węże tłoczne W-52 oraz 
W-75, rozdzielacz kulowy, przełącznik 75/52, 
prądownica typu Turbo Jet.

Komendant Miejski PSP w Siemianowicach Śląskich 
składa serdeczne podziękowania za pomoc i udzielone 
wsparcie finansowe: Śląskiemu Komendantowi Woje-
wódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Marszałkowi 
Województwa Śląskiego, Prezesowi Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, Prezydentowi Miasta Siemianowice 
Śląskie, Przewodniczącemu i Radnym Miasta Siemia-
nowice Śląskie oraz darczyńcom: Fundacji TAURON, 
TAURON Ciepło Sp. z o.o., Zakładowi Wytwarzania 
Katowice, Fundacji ORLEN, ORLEN EKO Sp. z o.o., 
ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich, Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śląskich, 
MPGKiM w Siemianowicach Śląskich, TROLL NIERU-
CHOMOŚCI Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich, 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” w Siemiano-
wicach Śląskich.

Zakupiony samochód przyczyni się do poprawy 
gotowości operacyjnej jednostki, której obsza-
rem działania jest miasto Siemianowice Śląskie 
i wzrostu bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców, 
ale i samych ratowników.

KPT. MARIUSZ ROZENBERG
KOMENDA MIEJSKA PSP 

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH   
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15 stycznia w holu basenu Kompleksu 
Sportowego „Michał”, 64 finalistów czter-
nastej edycji  akcji „Superpływak 2020”, or-
ganizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich, odebrało medale, certyfikaty oraz 
pamiątkowe kubki.

Początek minionego roku nie zwiastował 
tego, czego byliśmy świadkami w późniejszym 
okresie. Sytuacja związana z koronawirusem 
sporo  namieszała w świecie sportu i prze-
biegu akcji. Tym bardziej cieszy nas fakt, że 
pomimo trudności, wielu pływakom udało się 
uzyskać limity potrzebne do zdobycia lauru 
„Superpływaka 2020”.

Zgodnie z regulaminem, aby uzyskać tytuł 
brązowego, srebrnego lub złotego „Super-
pływaka 2020” trzeba było pokonać, w ciągu 
całego roku, dystanse odpowiednio: 40 km, 
80 km lub 120 km.

W czternastej edycji do rywalizacji przystą-
piły 202 osoby, z których 64 przepłynęły jeden 
z wymaganych dystansów. Łącznie uczestnicy 

pokonali 7 232,850 km. Tytuł Złotego Super-
pływaka wypływało 15 osób, Srebrnego – 12, 
a Brązowego– 37.

We wszystkich edycjach imprezy udział wzię-
ło już 3 656 osób, z czego 1477 zdobyło tytuł 
„Superpływaka”. Tylko jeden uczestnik, Stani-
sław Hauke może pochwalić się czternastoma 
tytułami Złotego Superpływaka i pokonanymi 
4 068,500 kilometrami.

Podczas ceremonii laureaci, oprócz certy-
fikatów i medali, otrzymali pamiątkowe kubki,  
ufundowane przez współorganizatora „Super-

pływaka 2020” - firmę Wodociągi Siemianowickie 
Aqua-Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.

Najwytrwalsi pływacy uhonorowani zostali 
przez Dyrektora MOSiR „Pszczelnik” Łukasza 
Wanota, Zastępcę Dyrektora Jana Komandera  
oraz  Jerzego  Kopyczoka, przedstawiciela firmy 
Aqua-Sprint Sp. z o.o. 

Chcąc dostosować się do panujących obo-
strzeń związanych z epidemią koronawirusa, 
zrezygnowano z organizacji ceremonii gro-
madzącej wszystkich uczestników, a nagrody 
można było odbierać w godz. 10.00 - 19.00. 

Niestety, ze względu na panujące obostrze-
nia i brak możliwości korzystania z basenu, 
inauguracja piętnastej edycji Superpływaka 
musi zostać odłożona w czasie. Mamy nadzieję, 
że już niebawem będziemy mogli zaprosić 
miłośników pływania na basen Kompleksu 
Sportowego „Michał”, do czynnego udziału 
w kolejnej edycji imprezy.  

WIESŁAW STRĘK 
(MOSIR „PSZCZELNIK”)

PEŁNA LISTA NAGRODZONYCH SUPERPŁYWAKÓW ZNAJDUJE 
SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ  
www.mosir.siemianowice.pl

W miniony czwartek (21.01), w wieku 
40 lat,  niespodziewanie odszedł od nas 
Michał Niestrój – wieloletni reprezentant 
siemianowickiego Klubu Sportowego 
„Thor” – Sekcji Sportów Siłowych Sie-
mianowice, reprezentant Polski w wy-
ciskaniu sztangi leżąc, zdobywca wielu 
trofeów i medali podczas mistrzostw 
Polski, Europy i świata, organizowanych 
przez poszczególne federacje tej dys-
cypliny sportu. Michał był również wie-
lokrotnie wyróżniany przez Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie za swoją 
działalność na rzecz propagowania spor-
tów siłowych i osiągnięcia sportowe w wy-
ciskaniu sztangi leżąc, podczas dorocznej 
Siemianowickiej Gali Sportu.
  Pogrzeb Michała Niestrója odbył się 
w miniony wtorek (26.01), a miejscem 
wiecznego spoczynku siemianowickiego 
siłacza jest cmentarz parafii pw. św. 
Michała Archanioła w Siemianowicach 
Śląskich-Michałkowicach.   

(SON)

Prezydent Rafał Piech, podpisanym 11 stycznia br. 
Zarządzeniem Nr 1808/2021, przyznał siemiano-
wickim klubom sportowym dotacje na realizację 
zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, 
w pierwszej połowie 2021 roku. Dofinansowaniem 
objęto wszystkie 45 zadań, na łączną kwotę niemal 
320 tysięcy złotych.  

Rozstrzygnięto konkurs na dotacje realizacji zadań 
publicznych w zakresie kultury fizycznej w Siemia-
nowicach Śląskich, w pierwszym półroczu 2021 roku. 
Kluby i stowarzyszenia sportowe działające w na-
szym mieście  złożyły oferty w otwartym konkursie, 
ogłoszonym 20 listopada ubiegłego roku. Łącznie 
do Urzędu Miasta wpłynęło 47 ofert, a 46 z nich po-
myślnie przeszło etap oceny formalnej, a po analizie 
merytorycznej 45 zostało zaopiniowanych pozytywnie 
i na ich realizację przyznano dofinansowanie. 

Analizy złożonych wniosków dokonała specjalnie 
powołana komisja, złożona z pracowników Wydziału 
Kultury i Sportu oraz przedstawicieli siemiano-
wickich organizacji pozarządowych. Komisja miała 
twardy orzech do zgryzienia – kluby w złożonych 
ofertach wnioskowały o niemal 400 tysięcy złotych, 
gdy tymczasem komisja miała do dyspozycji nieco 
ponad ¾ tej kwoty. Warto jednak podkreślić, że 

mimo pandemii i finansowych ograniczeń samo-
rządów z nią związanych, kwota ta jest i tak wyższa 
niż w ta, którą komisja dysponowała w konkursie 
na realizację zadań w drugim półroczu 2020 roku.  

– Praca była żmudna, każda oferta musiała zo-
stać dokładnie przeanalizowana, abyśmy mogli 
wybrać optymalne rozwiązanie. Pozytywne jest to, 
że niemal wszystkie oferty przeszły etap analizy 
formalnej. Środków nigdy nie starcza dla wszyst-
kich, dlatego staraliśmy się tak je rozdzielić, aby nie 
skrzywdzić nikogo, ale przede wszystkim umożliwić 
realizację zadań, będących najczęściej kontynuacją 
rozgrywek rozpoczętych jesienią ubiegłego roku 
– stwierdził jeden z członków komisji opiniującej 
oferty – Marek Kuna, na co dzień prezes siemia-
nowickiego oddziału WOPR..

Prezydent zaakceptował opinię komisji i przy-
znał kwoty dotacji na dofinansowanie realizacji 
poszczególnych zadań, która odbywać się będzie 
w okresie od 15 stycznia do 30 czerwca tego roku. 
Szczegóły w Zarządzeniu Nr 1808/2021 z dnia 11 
stycznia 2021 roku: https://bip.msiemianowicesl.
finn.pl/bipkod/19754272 

KRZYSZTOF NOS
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

ZMARŁ  
MICHAŁ  
NIESTRÓJ

DOTACJE NA SPORT 
PRZYZNANE

„SUPERPŁYWACY 2020”
NAGRODZENI



miesiąc	 		papier	 						tworzywa	 									szkło
	 	tektura	 							sztuczne,	 opakowaniowe
	 	 					opakowania
	 	 wielomateriałowe,
	 	 										metale
 
styczeń    5 7 (czw.), 20 20
luty   10 3, 17 24
marzec   10 3, 17, 31 24
kwiecień 8 (czw.) 14, 28 21
maj 6 (czw.) 12, 26 19
czerwiec    2 9, 23 16
lipiec   14 7, 21 28
sierpień   11 4, 18 25
wrzesień    8 1, 15, 29 22

Parking Urzędu Miasta  
ul. Michałkowicka 105

2 stycznia
6 lutego
6 marca
3 kwietnia
8 maja
5 czerwca
3 lipca
7 sierpnia
4 września

Parking przy  
ul. Okrężnej 19

16 stycznia
13 lutego
20 marca
17 kwietnia
15 maja
12 czerwca
17 lipca
21 sierpnia
11 września

Parking przy 
ul. Wróblewskiego 26a

9 stycznia
6 lutego
13 marca
10 kwietnia
15 maja
5 czerwca
10 lipca
14 sierpnia
4 września

Przy skrzyżowaniu 
ul. Moniuszki 
i ul. Dworcowej 

16 stycznia
20 lutego
20 marca
24 kwietnia
22 maja
19 czerwca
24 lipca
21 sierpnia
18 września

Zatoka postojowa  
ul. Reymonta 1, 3, 5

23 stycznia
27 lutego
27 marca
24 kwietnia
29 maja
26 czerwca
31 lipca
28 sierpnia
25 września

 MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (sobota w godz. 9.00-14.00)

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
z zabudowy jednorodzinnej w okresie styczeń–wrzesień 2021 r.

SUROWCE WTÓRNE - SYSTEM WORKOWY
(DZIEŃ ODBIORU - ŚRODA)

HARMONOGRAM	WYWOZU	PRZEDMIOTÓW	WIELKOGABARYTOWYCH

Wywóz 1 marca

Wywóz 2 marca

Wywóz 3 marca

REJON	II
Oświęcimska, Traugutta,  E. Plater,  Kochanowskiego, Barlickiego, Limanowskiego, Łukasińskiego, Przyjaźni, Kołodzieja, Kościelna, Harcerska, 
Paryska, Brandysa, Zaciszna, Londyńska, Sienna, Tarnogórska, Północna, Dreyzy, Gajdzika,  Lizbońska, Wiedeńska, Domina, Wileńska, Madrycka, 
Rzymska, Rubinowa, Brylantowa, Szafirowa, Turkusowa, Fiołkowa, Diamentowa, Szmaragdowa, Wrocławska, Malinowa, Krupanka, Bratnia, 
Okrzei, Turystyczna, Polna, Bańgowska, Willowa, Gerberowa, Krokusowa, Storczykowa, Tulipanowa, Malwowa

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

UWAGA! Odpady oraz surowce wtórne prosimy wystawiać do godz. 6.00.

REJON	I
Mysłowicka, Sadzawki,  Brzozowa,  Głowackiego, Cmentarna, Boczna, Komuny Paryskiej, Lompy, Wojska  Polskiego, Cicha,  Jasna, Astrów, 
Różana,  Al. Sportowców, Czeladzka, „Ptasie Osiedle“, Spokojna, Śląska, Św.Barbary, Jana Pawła II,  Chrobrego, Broniewskiego, Morcinka, Prusa, 
Miłosza, Ogińskiego, Wróblewskiego,  Chorzowska, Niepodległości, Dolna, Górna, Grunwaldzka, Łokietka, Zygmunta Starego, Mieszka 1-go, 
Powstańców, Piastowska, Katowicka, Śmiłowskiego, Moniuszki, Myśliwiecka, Ligonia

Więcej informacji nt. Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi można uzyskać w:
Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Michałkowicka 105, tel.: (32) 760 54 93/94/27, e-mail: ir-go@um.siemianowice.pl

 HARMONOGRAM WYWOZU BIOODPADÓW - w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.
PONIEDZIAŁEK WTOREK

REJON 1

 TERMINY ODBIORU:  TERMINY ODBIORU:

REJON 3REJON 2 REJON 4
Obwodowa,	Parkowa		

BAŃGÓW:	Zwycięstwa,	Wrocławska,	
Krupanka,	Malinowa,	Bratnia,	Okrzei,	
Turystyczna,	Polna,

Gerberowa,	Krokusowa,,	Storczykowa,	
Malwowa,	Fiołkowa	Tulipanowa,

PRZEŁAJKA: 
Bańgowska,	Willowa,	Brynicka,	Wiejska,	
Słoneczna,	Księżycowa,	Pogodna,	
Żniwna,	Łąkowa,	Makowa,	Bukowa,	
Rzeczna,	Rolna,	Dębowa,	Lawendowa,	
Rumiankowa,	Miodowa,		Słonecznikowa,	
Cyprysowa,	Sosnowa,	Wiosenna,	Jodłowa,	
Modrzewiowa,	Poranna,	Pszeniczna,	
Jaśminowa,	Chmielna,

Jana	Pawła	II,	1-go	Maja,	Krasińskiego,
Plac	Wolności,	Pułaskiego,		Damrota,	
Dąbrowskiego,	Staszica,	Kapicy,

osiedle „CHEMIK”

styczeń: 11, 25, luty: 8, 22 marzec: 8, 22, kwiecień: 6, 19, maj: 4, 17, 31, czerwiec: 14, 
28, lipiec: 12, 26, sierpień: 9, 23, wrzesień: 6, 20

styczeń: 12, 26, luty: 9, 23 marzec: 9, 23, kwiecień: 7, 20, maj: 5, 18, czerwiec: 1, 15, 
29, lipiec: 13, 27, sierpień: 10, 24, wrzesień: 7, 21

Osiedle „MŁODYCH”:
Teatralna,	Stęślickiego,	ZHP,	Boh.	
Westerplatte,	Al.	Młodych,	Potockiego,	
Krasickiego,	Waloszka,	Rzepusa,	Stabika,	
Rodziny	Dembińskich,	Popka,	Pronobisa,	
Reja
Majcherczyka	-Zdana,	Pl.	Skrzeka	i	Wójcika,	
Watoły,	Węglowa,	Polaczka,	Mikołaja,	
Górna,	Dolna,	Brylantowa,	Szafirowa,	
Rubinowa,	Turkusowa,	Diamentowa,	
Szmaragdowa,	Niepodległości,	
Chorzowska,	Wróblewskiego,	Zgrzebnioka,
Mieszka	I,	Zygmunta	Starego,
Łokietka,	Prusa,		Chrobrego,	Broniewskiego,	
Morcinka,	Miłosza,	Ogińskiego,	
Grunwaldzka,	Jagiełły,

Waryńskiego,	Kasprzaka,	Trafalczyka,	
Kopernika,	K.	Miarki,	Floriana,		Olimpijska,	
Sobieskiego,	Hutnicza,	Szkolna,	Browarowa,
Składowa,	Ligonia,
Jedności,	Jagiellońska,
Katowicka

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

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

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 „
osiedle”Wróbla-Korfantego”

Bytkowska,	Bema,	Oświęcimska,	Traugutta,
Osiedle ROBOTNICZE:
E.	Plater,	Kochanowskiego,	Limanowskiego,	
Fojkisa,	Kołodzieja,	M.	Dąbrowskiej,
Andersa,	Obr.	Warszawy,	Sikorskiego,
Kościelna,	Pocztowa,	Limanowskiego,	
Przyjaźni,	Łukasińskiego,	Dreyzy,	Harcerska
Orzeszkowej,	Maciejkowicka

Osiedle FABUD:
Wyzwolenia,		Stawowa,	Towarowa,
Domina,	Wojciecha,	Budryka,	Gajdzika,	
Paryska,	Wiedeńska,	Żeromskiego,
Londyńska,	Zaciszna,	Barlickiego,	Brandysa,	
Sienna,		Pokoju,	Bytomska,	Rozwojowa,	
Północna,	Tarnogórska,	Maciejkowicka,	
Wileńska,	Lizbońska,	Madrycka,	Rzymska

Michałkowicka,	Kościuszki,	Granitowa,	
Górnicza,	Gansińca,	Śląska,	Ogrodowa,
Św.	Barbary,		Śniadeckiego,	Wyspiańskiego,	
Powstańców,	Moniuszki,	Szeflera,	
Dworcowa,	Sienkiewicza,
Fitznerów

UWAGA! Oddaj bezpłatnie selektywnie zbierane odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego 
do PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (ul. Wyzwolenia 18E – za LABOR Sp. z o.o.):

• papier i tektura, 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).


