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Z MIESZKAŃCAMI
Rozmowa z Rafałem Piechem, prezydentem Siemianowic Śląskich

Jak może Pan podsumować pierwszy rok swojego urzędowa-
nia?

To był trudny czas, ponieważ zawsze można zrobić wię-
cej, lepiej i szybciej. Staram się jednak działać w sposób 
rozważny, nie robię niczego na pokaz. Najważniejsze, że 
od początku postawiłem na prowadzenie bezpośredniego 
dialogu z mieszkańcami, bo dzięki temu łatwiej jest mi 
określić priorytety w bieżącym rozwiązywaniu problemów 
miasta. Prowadząc taki dialog mogę śmiało powiedzieć, 
że zrealizowane inwestycje i remonty w mieście, to na-
sze wspólne dziecko. Dodam jeszcze, że moja praca jest 
na bieżąco oceniana przez mieszkańców, a ich zadowole-
nie dodaje mi energii do dalszego działania. Cieszą mnie 
też codzienne spotkania i zaangażowanie mieszkańców 
w  sprawy Siemianowic. 

Przed wyborami deklarował Pan, że stawia na młodych. 
Proszę powiedzieć, jaki jest plan na zatrzymanie ich w Sie-
mianowicach Śląskich? 

Młody człowiek rozpoczynający samodzielne życie ma 
dwa główne priorytety: szuka pracy, która zapewni mu 
źródło utrzymania oraz miejsca do którego będzie mógł 
wrócić po pracy. Siemianowice mają wielki, ale dotychczas 
niewykorzystany potencjał. Moim celem jest przyciąg-
nięcie do miasta jak największej liczby inwestorów tak, 
aby mieszkańcy mieli możliwość podjęcia lokalnie pracy. 
Powołałem Radę Gospodarczą, która inicjuje współpracę 
z przedstawicielami biznesu, a obsługa inwestorów, którzy 
chcą zatrudnić mieszkańców Siemianowic, jest w urzędzie 
priorytetem. Dodatkowo uruchomiłem Bank Zamiany 
Mieszkań. Porządkujemy także stan naszego zasobu ko-
munalnego tak, aby jak największą liczbę mieszkań prze-
znaczyć do zasiedlenia. W tym roku wyremontowaliśmy 
ponad 70 mieszkań. Moim celem jest spowodowanie, aby 
Siemianowice stały się atrakcyjnym miejscem do zamiesz-
kania. Dowodem na to mogą być wdrożone przeze mnie 
projekty wspierające rodzinę, dzięki którym nasze miasto 
zdobyło pierwsze miejsce w konkursie Wojewody Śląskie-
go „Gmina Przyjazna Rodzinie 2015”.

W tym wypadku oceny Pana działań dokonał Wojewoda. 
A gdyby to Pan miał ocenić działania w tym roku – co uznał-
by Pan za największy sukces?

Pierwsze efekty moich działań są już widoczne. Jeden 
z priorytetów to poprawienie stanu infrastruktury drogowej 

w mieście. Już jako radny, a wcześniej jako mieszkaniec za-
uważyłem, że drogi są w fatalnym stanie. Wpływało to nie 
tylko na komfort jazdy, ale też na bezpieczeństwo osób ko-
rzystających z dróg. W kilka miesięcy zdołaliśmy wyremon-
tować nawierzchnię niemal 5 km dróg oraz pozyskaliśmy 
2.200.000,00 zł z Unii Europejskiej na modernizację i rozbu-
dowę infrastruktury drogowej.

Największa porażka to...?

Trudno mówić o porażce, skoro na początku urzędowania 
stanąłem w obliczu dwóch ogromnych problemów do roz-
wiązania pozostawionych przez poprzedników. Te problemy 
to edukacja i opieka zdrowotna - czyli to co wpływa na kom-
fort życia i na poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkań-
ców. Jednocześnie są to problemy, których nie da się rozwią-
zać natychmiast, bo skala zaniedbań w tych obszarach sięga 
wielu lat. Wolę zatem mówić o największych wyzwaniach. 
Pierwszym z nich jest właśnie uratowanie Szpitala Miejskiego 
przed upadłością, czy koniecznością zamknięcia. Przez wiele 
lat był skarbonką, w którą miasto włożyło około 51 milionów 
złotych, bez trwałych korzyści dla tej placówki i mieszkań-

ców. Dlatego rozpocząłem poszukiwania nowych rozwiązań 
naprawczych, które mają postawić szpital na nogi i unieza-
leżnić go od budżetu miasta. Drugim, nie mniej ważnym wy-
zwaniem, jest reorganizacja siemianowickiej oświaty i pozio-
mu nauczania naszych dzieci i młodzieży. 
Z jednej strony miasto ponosi bardzo wysokie koszty utrzy-
mania placówek oświatowych, z drugiej strony nie może po-
chwalić się wysokimi wynikami na egzaminach gimnazjal-
nych. W tej kwestii byłem zmuszony do pilnego powołania 
komisji ds. reorganizacji szkół, której zadaniem jest dogłębna 
analiza bieżącej sytuacji i opracowanie planu zmian, które 
uchronią naszą oświatę przed dalszą zapaścią. 

To są wyzwania jakie otrzymał Pan w spadku, ale proszę 
powiedzieć jakie wyzwania Pan podjął z własnej inicjatywy, 
aby podnieść standard życia mieszkańców?

Po pierwsze, traktować całe miasto z wszystkimi zakamar-
kami jako nasz wspólny dom, o który trzeba dbać. Zaglądać 
tam, gdzie dawno nikt nie zaglądał i rozmawiać z tymi, z któ-
rymi mało kto chciał rozmawiać, naprawiać miasto w tych 
obszarach, w których mieszkańcy potrzebują. Takim sposo-
bem myślenia i działania zaraziłem cały zespół pracowni-
ków w urzędzie miasta. Dzięki temu opracowujemy bardzo 
szczegółowo Lokalny Program Rewitalizacji, który pozwoli 
odczarować zapomniane wcześniej obszary takie jak Hugo, 
czy Nowy Świat. Każdy mieszkaniec jest dla mnie ważny, bez 
względu na to w jakiej części Siemianowic mieszka. Zamie-
rzam tak zrewitalizować miasto, aby każda jego część była 
atrakcyjna do życia. Dzielenie stref miasta i samych miesz-
kańców na lepszych i gorszych jest dla mnie nie do przyję-
cia. 

Czego w takim razie życzyć Panu Prezydentowi na kolejny 
rok?

Mam dużo zapału, chęci do pracy i zespół profesjonalistów 
wokół siebie. Jednak samą chęcią i pracowitością nie załatwię 
wszystkiego, bo wiadomo, że z pustego Salomon nie naleje.  
Zamierzamy aplikować w każdym możliwym źródle o środ-
ki finansowe, które przyczynią się do rozwoju miasta. Proszę 
trzymać kciuki, aby jak największe kwoty trafiały do Siemia-
nowic Śląskich?

Rozmawiał: PIOTR KOCHANEK



CZYSTE  
MIASTO

MODERNIZACJE
• Zakup 202 i remont 149 pojemników  
   do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
• Zakup nowych koszy ulicznych
• Remonty szaletów miejskich
• Modernizacja 43 wiat przystankowych
• Montaż nowych ławek na terenie miasta
• Doświetlenie obiektów sakralnych przy ul.:  
   Orzeszkowej, Żeromskiego, Wróblewskiego, Kościelnej

WSPÓLNE DZIAŁANIA
•  Utworzenie wraz z mieszkańcami zieleńców
   przy ul. Matejki i Fabrycznej
• Sprzątanie dzikich wysypisk przez osoby bezrobotne
• Organizacja wspólnego sprzątania wraz z mieszkańcami 
  Lasku Bytkowskiego i Parku Ludowego

INWESTYCJE  
ZREALIZOWANE W 2015 R.

POLITYKA  
MIESZKANIOWA

REMONTY
MIESZKANIA

CZYSTE MIASTO
MODERNIZACJE

GOSPODARKA ODPADAMI

MODERNIZACJE
Remonty 70 mieszkań komunalnych.
• Wymiana stolarki okiennej w ponad 100
mieszkaniach komunalnych.
• Program „Zrób toaletę, wykup mieszkanie”
- skorzystało 47 rodzin

WSPÓŁDZIAŁANIE   
Z MIESZKAŃCAMI
• Powstał „Bank Zamiany Mieszkań”  
  (w systemie znajduje się dziś 106 mieszkań)
• Rozkładanie zadłużenia czynszowego na raty  
  (dotychczas zawarto 149 ugód)
• Odpracowywanie zaległości czynszowych  
• Wzywanie dłużników do spłaty zaległości czynszowych
• Wprowadzenie bonifikat na wykup  
  mieszkań komunalnych 85% i 90%



SIEMIANOWICKA
SŁUŻBA ZDROWIA

• Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt w wieku 14 lat
• Zakup dla Szpitala Miejskiego nowych kardiomonitorów, lamp
  na salę operacyjną oraz myjki do endoskopii
• Powołanie nowego prezesa Szpitala Miejskiego
• Zatrudnienie nowego zespołu chirurgów
• Inicjacja rozmów z NFZ w sprawie zwiększenia kontraktu  
  dla Szpitala Miejskiego
• Organizacja badań profilaktycznych (mammobusy) dla kobiet
• Organizacja Targów Zdrowia
• Otwarcie łaźni dla bezdomnych (dzięki pozyskanej dotacji
  przez Stowarzyszenie „Przystań”)

INWESTYCJE  
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DROGI
ZDROWIE

INFRASTRUKTURA  
DROGOWA
I OKOŁODROGOWA

• Remonty dróg i wymiana nawierzchni - 5 km w okresie 6 miesięcy! 
   ul. Wróblewskiego, Katowicka, Mysłowicka, Oświęcimska, Kapicy,  
   Parkowa, Obwodowa, Węglowa, Zielona, skrzyżowanie ulic 1 Maja,  
   PCK i Aleja Sportowców,  
• Utwardzenie części ulic: Poranna, Obrońców Warszawy, Turystyczna
• Remonty i budowa nowych chodników – ul. Zachodnia
• Utworzenie nowych parkingów:  
  przy ul. Maciejkowickiej, Parkowej, Węglowej, Skłodowskiej-Curie
• Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy schodach  
  na ul. Mikołaja
• Schody i podjazd dla niepełnosprawnych  
   przy Urzędzie Stanu Cywilnego



BEZPIECZEŃSTWO

• Zmiana struktury organizacyjnej Straży Miejskiej
• Zmniejszenie kadry kierowniczej SM z pięciu do dwóch osób,
   tym samym zwiększenie liczby osób w terenie
• Zmniejszenie liczby etatów biurowych SM
• Wszystkie dzielnice miasta mają swoich strażników rejonowych co
   przekłada się na liczbę podejmowanych interwencji komunalnych
   (tj. ujawnianie dzikich wysypisk, usuwanie wraków pojazdów
   i pojazdów długotrwale nie użytkowanych)
• W okresie letnim jest więcej patroli SM wykorzystujących skutery
   w rejonach wypoczynku mieszkańców (parki, skwery itp.)
• Wydłużono czas pracy SM w porze nocnej w piątki i soboty
• Wznowiono prewencję w szkołach poprzez stałe prelekcje  
  i pogadanki z dziećmi i młodzieżą szkolną.
• Wsparcie finansowe Miejskiej Komendy Policji:  
   -współfinansowanie zakupu 3 samochodów , 
   -finansowanie ponadnormatywnych patroli policji.

AKCJE  
SPOŁECZNE

• Powołanie Rady Sportu
• Konferencja „Uchodźcy na Śląsku” – wypracowanie stanowiska 
   śląskich gmin w zakresie przyjmowania uchodźców
• Debata o przemocy - zorganizowana przez  
   Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Policję
• Zainicjowanie remontu lokalu w budynku przy ul. Matejki 4  
   w celu utworzenia świetlicy środowiskowej
• Kampania społeczna „Wymień kartę parkingową”
• Warsztaty szkoleniowe na temat ekonomii społecznej
   dla organizacji pozarządowych
• Integracyjne kolędowanie – Park Tradycji
• Dzień Organizacji Pozarządowych
• Festyn „Powitanie Lata” i „Pożegnanie Lata” na Hugo
• Festyn „Powitanie Jesieni” na Nowym Świecie
• Nowe życie Amfiteatru – organizacja letnich koncertów 
  oraz przedstawień dla dzieci.
• Darmowe weekendowe festyny dla dzieci organizowane
   na Rynku Miejskim i przy Parku Tradycji
• Dożynki z dorożkami

INWESTYCJE  
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BEZPIECZEŃSTWO



KULTURA,  
SPORT I REKREACJA

• Budowa wielofunkcyjnego boiska z bieżnią lekkoatletyczną
   i skocznią do skoku w dal przy SP nr 5.
• Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Tuwim
• Budowa obiektu typu street workout w Michałkowicach
• Utworzenie „polanki dinozaurów” na terenie stawu „Rzęsa”
• Modernizacja bramy wejściowej do Parku Miejskiego
• Doposażenia placów zabaw
• Remont Amfiteatru w Parku Miejskim
• Wspólna inwestycja SSM i UM - budowa siłowni na wolnym 
  powietrzu na „Osiedlu Młodych” i Węzłowcu
• Uruchomienie lodowiska na okres zimy w Parku Pszczelnik
• Zakup urządzeń rekreacyjnych („Dmuchańce”)

EDUKACJA 
REORGANIZACJA,  
REMONTY I MODERNIZACJE SZKÓŁ

• Przygotowanie reorganizacji sieci siemianowickich szkół
• Wprowadzenie we wszystkich szkołach dzienników elektronicznych
• Realizacja programu unijnego „Motywacja – Edukacja – Kariera”
• Wykonanie opracowania „Siemianowicka oświata. Raport 2015”

• Szkoła Podstawowa nr 1 - wymiana okien i likwidacja zapadliska
• Szkoła Podstawowa nr 3 - wymiana okien
• Gimnazjum nr 2 - wymiana okien
• Gimnazjum nr 3 - naprawa dachu szkoły, remont toalet
• Zespół Szkół nr 4 - Budowa drogi pożarowej
• Zespół Szkół Sportowych - remont sali gimnastycznej,  
   remont dachu, remont sanitariatów
• Zespół Szkół Integracyjnych - przebudowa przejścia  
   do małej pracowni chemicznej
• Liceum Ogólnokształcące nr 1 - Remont kotłów c.o.
• Przedszkole nr 9 - remont parkietu, wymiana okien
• Przedszkole nr 9 - wymiana dźwigu towarowego
• Przedszkole nr 16 - remont łazienki, wymiana podłogi w sali dydaktycznej
• Przedszkole nr 19 - remont posadzek

INWESTYCJE  
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EDUKACJA KULTURA
REKREACJASPORT



MIASTO PRZYJAZNE 
PRZEDSIĘBIORCOM

• Powołanie Biura Obsługi Inwestora
• Przygotowanie i wydanie folderu skierowanego do inwestorów
• Rozpoczęcie działalności społecznej Rady Gospodarczej
• Seminarium na temat wsparcia przedsiębiorczości  
   w Siemianowicach Śl.
• Promocja siemianowickich terenów inwestycyjnych
• Współpraca z inwestorami przy rozbudowie  
  Siemianowickiego Parku Biznesu i zagospodarowaniu
  terenów po byłej Hucie „Jedność” oraz Pałacu Donnersmarcków

BUDŻET  
OBYWATELSKI 2015

• Budowa wielofunkcyjnych boisk z bieżnią lekkoatletyczną 
  i skocznią do skoku w dal przy: Zespole Szkół Integracyjnych,  
  Zespole Szkół nr 4, Szkole Podstawowej nr 1
• Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu na Bańgowie  
  oraz obiektu do ćwiczeń typu street workout
• Budowa Free Park Time Przełajka – skate park
• Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Bańgowie

INWESTYCJE  
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PRZEDSIĘBIORCY



FUNDUSZE DLA MIASTA  
POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ UNIJNYCH I RZĄDOWYCH W 2015 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY  
(środki pozyskane z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego)

• Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  
   i aktywizacji zawodowej oraz programy kształcenia ustawicznego  
   pracowników i pracodawców - suma pozyskanych środków ok. 11, 6 mln pln.

MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ
(środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

• „Uwierz w siebie” – projekt skierowany do osób bezrobotnych 
    i oddalonych od rynku pracy
• „Aktywny Debiut” – projekt aktywizujący społecznie i zawodowo 
   osoby młode w wieku 18 – 27 lat,  w tym szkolenie zawodowe 
   i staże u pracodawców
• Utworzenie „Klubu Integracji Społecznej”

URZĄD MIASTA 
(wnioski złożone w ramach programów rządowych i unijnych)
• Modernizacja ul. Tarnogórskiej
• Remont Pływalni Miejskiej
• Odnowienie części pałacu Rheinbabenów (Zameczku Michałkowickiego)
• Utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w rejonie Bażantarni
• Stworzenie Cyfrowej Edukacyjnej Platformy Usług Publicznych
• Rozbudowa monitoringu miejskiego oraz stworzenie aplikacji e-interwencje
• Remont nawierzchni przy ulicy Oświęcimskiej
• Poprawa efektywności kształcenia
• Poprawa efektywności kształcenia w szkołach licealnych
• Wzrost jakości kształcenia podstawowego w siemianowickich szkołach
• Pozyskanie 2,2 mln zł  refundacji poniesionych kosztów przy budowie ronda w Michałkowicach.

AQUA SPRINT 
SIEMIANOWICKIE WODOCIĄGI
• Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Kruczej

MIASTO PRZYJAZNE  
RODZINIE I SENIOROM

• Powołanie Rady Seniorów
• Stworzenie Karty Seniora 60 PLUS
• Kursy komputerowe dla seniorów
• Dancingi dla seniorów organizowane w SCK
• Infolinia dla seniorów
• Certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom
  od 2016
• Zumba dla seniorów we wszystkich grupach wiekowych
• Aerobik w wodzie dla seniorów
• Nordic Walking dla seniorów


