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SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 10  
41-100 Siemianowice Śląskie. 
Nakład: 35 tys. egz.

Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczanych ogłoszeń
tel. (32) 7605-309
e-mail: redakcja@um.siemianowice.pl

Redaktor naczelny: 
Szymon Duczek

druk: POLSKA PRESS SP. z o.o.

Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 28 stycznia 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „ Jakie to miejsce „ 
z dnia  20.12.2018 r
1. Iwona -  z Centrum
2. Weronika - z Katowic
3. Radosław - z Bytkowa
Zdjęcie przedstawiało ulicę Jana Pawła II 
z widokiem na Urząd Miasta 

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za pomoc, jaką ofiarowaliście mi Państwo 
w minionych latach, odkąd zachorowałem. Dziękuję też za 
przekazywanie mi 1% swojego podatku w formie odpisu z PIT. 
Środki te wykorzystałem  na pokrycie niektórych kosztów 
związanych  rehabilitacji. Z pieniędzy tych zapłaciłem także za 
niektóre leki i badania. W dalszym ciągu możecie mi Państwo 
pomagać w utrzymywaniu – mimo choroby – sprawności 
fizycznej, rozliczając podatek PIT za 2018 rok. Stwardnienie 
rozsiane to  choroba, która wymaga częstej, a właściwie 
nieustającej, rehabilitacji. Pomimo zwiększenia dostępności 
do świadczeń trudno tę rehabilitację sfinansować wyłącznie 
z własnych środków. Proszę więc o Państwa wsparcie. 

Wystarczy w rozliczeniu PIT, w części: Wniosek o przeka-
zanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego,  wpisać numer KRS Stowarzyszenia Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane - KRS NR 0000025638, podać 
wnioskowaną kwotę, a w  pozycji „cel szczególny” koniecznie 
wpisać: DUDEK JACEK. 
Z góry serdecznie dziękuję.

W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, że 1/4 zgro-
madzonej kwoty pozostanie do dyspozycji Stowarzyszenia 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane, zatem pomagając mi, 
pomagacie Państwo także innym chorym – często w gorszej 
ode mnie kondycji fizycznej.
Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam jeszcze raz dziękując 
za wsparcie, które umożliwiło mi zejście z wózka inwalidzkiego 
i utrzymywanie jako takiej sprawności fizycznej.

Jacek Dudek

wyślij SMS o treści „TAK” na numer

661-003-198
(opłata zgodna z taryfikatorem operatora)

NOWY NUMER DOSTĘPOWY 
DO BRAMKI SMS-OWEJ
W bieżącym roku zmieniono numer dostępowy do bramki SMS-owej, z której wysyłane są powiadomienia o aktualnych 
wydarzeniach, alertach czy imprezach kulturalnych i sportowych. Kto z Państwa chciałby otrzymywać takie powiadomienia, 
niech wyśle SMS o treści „TAK” na numer  661-003-198. Ci z Państwa, którzy byli już w naszej bazie, nadal w niej pozostają 
i nie muszą ponownie sygnalizować woli otrzymywania informacji. Serdecznie zapraszamy!



Z RATUSZA
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Zanim przybliżę Państwu bieżące sprawy, nad 
którymi pracuję razem z moim zespołem, po-
zwólcie, że kilka słów poświęcę tragedii, która 
wydarzyła się niedawno Gdańsku w trakcie 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wiem, że żadne słowa nie cofną czasu i czynu 
człowieka, który w akcie nienawiści zamordo-
wał drugiego człowieka. Jako samorządowiec 
uważam jednak, że w kontekście dialogu pro-
wadzonego z Państwem od początku mojej 
pracy urzędowej, nie mogę przejść nad tą 
sprawą obojętnie. Przede wszystkim pragnę 
w imieniu własnym, samorządowców oraz całej 
społeczności mieszkańców Siemianowic Ślą-
skich, złożyć całej rodzinie Pawła Adamowicza 
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia, 
deklarując ze swojej strony wsparcie ducho-
we i modlitwę w trudnym okresie żałoby. Jak 
mówiłem w trakcie mszy świętej w intencji 
tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska, tak 
i teraz powtórzę, że Paweł Adamowicz jako 
samorządowiec, który ponad dwadzieścia lat 
pracy na rzecz swojego ukochanego miasta 
opierał o ideę solidarności społecznej i miłości 
wobec bliźniego, jest dla mnie osobiście, i może 
być dla każdego z nas, człowiekiem godnym 
szacunku i naśladowania. Bez względu na to, 
jak bardzo możemy się różnić w poglądach 

politycznych, nigdy nie powinniśmy ich wy-
rażać za pomocą jakiejkolwiek przemocy, bo 
taka postawa nie może skończyć się inaczej, 
jak tylko tragedią. 

Mocno wierzę, że poziom debaty publicznej 
na wszystkich szczeblach władzy podniesie się 
na tyle, że wzajemny szacunek, dobre oby-
czaje i wysokie standardy etyczne i moralne 
staną się obowiązującą normą, bez względu 
na przejawiane orientacje i poglądy polityczne, 
gospodarcze, społeczne, religijne i każde inne. 
Wierzę też, podobnie jak śp. Paweł Adamowicz, 
że w naszej pracy, podstawą, na której trzeba 
wszystko oprzeć jest miłość. Dlatego też na 
miłości do ukochanego miasta oparłem swoją 
poprzednią i bieżącą kadencją samorządo-
wą. Stąd, wspólnie z tymi z Państwa, którzy 
kochają to miasto, udaje nam się realizować 
niezwykłe projekty gospodarcze, inwestycyjne 
i społeczne. Często wbrew tym, którzy odwo-
łują do taniego populizmu, krytykanctwa czy 
wręcz hejtu. 

Przybliżając Państwu najbliższy front prac, 
postanowiliśmy przygotować specjalne zesta-
wienie najważniejszych planowanych zadań 
inwestycyjnych, z których część już się roz-
poczęło. Osobiście  cieszę się z rozpoczęcia 
prac nad projektem kolejnego łącznika drogo-

wego, tym razem pomiędzy ul. Oświęcimską 
i Michałkowicką. Wiem jak wielu kierowców 
wpada w pułapkę przymusowego poranne-
go postoju na przejeździe kolejowym przy 
Kotłomontażu. Po zakończeniu tej inwestycji 
kierowcy będą mogli cieszyć się z alternatywnej 
drogi dojazdowej. Kolejnym z projektów, który 
warto odnotować są Siemianowickie Błonia 
przy polu golfowym i stawie Rzęsa. Brakowało 
w naszym mieście dużej, czystej i bezpiecznej 
przestrzeni, gdzie można by spędzić rodzin-
ny czas, poopalać się, zjeść wspólnie posiłek 
na kocu, bez obaw, że dookoła będzie pełno 
psich odchodów. Chcemy razem z Państwem 
stworzyć nową i czystą przestrzeń wokół stawu 
Rzęsa, gdzie znajdzie się nawet miejsce na 
małe pole namiotowe.  

Na koniec pragnę zaprosić tegorocznych 
absolwentów szkół podstawowych i gimna-
zjów, by zapoznali się z ofertą aż sześciu szkół 
działających w naszym mieście. Wiem, że część 
z Was nie jest jeszcze zdecydowana, co do kie-
runku swojej dalszej edukacji, dlatego objąłem 
osobistym patronatem specjalny serwis inter-
netowy www.superedukacja.siemianowice.pl  
Mam nadzieję, że odwiedziny na stronie, fil-
my promocyjne; cykl bezpośrednich spotkań 
z przedstawicielami siemianowickich szkół, 

pomogę Wam podjąć najlepszą dla siebie de-
cyzję. Liczę, że postawicie na siemianowickie 
szkoły, bo one na pewno postawią na Was, gdy 
tylko zdecydujecie się na naukę w nich. 

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

BEZ MIŁOŚCI 
NIE POWSTANIE NIC TRWAŁEGO

IV SIEMIANOWICKIE  
TARGI FIRM I PRACY
Lada dzień ruszą zapisy do udziału w kolejnej, czwartej edycji targów małych i średnich przedsiębiorstw. Tym razem, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz samych przedsiębiorców, zachęcamy firmy nie tylko do 
promowania swoich produktów i usług, ale także zaprezentowania ofert pracy. Uczestnictwo w targach to znakomita 
okazja do znalezienia grona nowych klientów, partnerów biznesowych czy pracowników, dlatego już dziś zapraszamy 
do udziału wszystkie siemianowickie firmy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 6 kwietnia w godzinach 12.00 – 16.00 
w KS MICHAŁ, mieszczącym się przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Siemianowicach Śląskich. Udział w targach jest bezpłatny. 
Więcej informacji: www.siemianowice.pl/targi-firm.

 MARTA SZALENIEC
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50
W BUDŻECIE  
ZAPLANOWANO

Nowe skwery, modernizacje parków miejskich, rewitalizacje terenów zielo-
nych, wymiany nawierzchni  ulic, termomodernizacje budynków oraz remon-
ty klatek i  mieszkań komunalnych, nowe chodniki i miejsca postojowe, to 
najbardziej istotne inwestycje zaplanowane w budżecie miasta na 2019 rok. 
Co najważniejsze, wymiana oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa systemu 
monitoringu wizyjnego sprawi, że mieszkańcy Siemianowic Śląskich poczują się 
bezpieczniej. Poniżej przedstawiamy  listę tego, co nas czeka w 2019 roku. To jeszcze 
nie wszystko. Z oszczędności w budżecie miasta będą dodawane nowe zadania.

 S I E M I A N O W I C E  Ś L Ą S K I E

INWESTYCJE 2019

INFRASTRUKTURA
 DROGOWA

ponad

Remonty i wykonanie 
kolejnych kilometrów dróg 
i chodników oraz parkingów

DROGI
 Wymiana/modernizacja nawierzchni:

 – Al. Sportowców, Hutnicza, Komuny Paryskiej, Leśna, Wierzbowa, Kopernika, Żwirki 
i Wigury, Deji, Chrobrego, Czeladzka od ul. Pawiej do ul. Żurawiej (BO), Wyzwolenia 9-11 
(BO), Kasprzaka (BO), Mysłowicka – Kolonia Wojewódzka(BO), 

 Budowa łącznika Teatralna – ZHP wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia ul. Mikołaja 
oraz postawienie trzech słupów oświetleniowych (BO),

 Projekt łącznika dróg Oświęcimskiej i Michałkowickiej – przedłużenie łącznika wy-
konanego w zeszłym roku,

 Dokumentacja projektowa – łącznik Bytomska – tereny inwestycyjne,
 Wykonanie drogi tymczasowej Jagiełły – Węglowa.

CHODNIKI
 Wykonanie chodnika: Wyzwolenia, Wróblewskiego, Budryka, Klonowa, łącznik ul. 
Szeflera-Powstańców, łącznik ul. Budryka-Domina (BO), Mickiewicza, Zgrzebnioka, 
Łokietka bezpieczna droga do Parku Śląskiego (BO), Osiedle Tuwim II z oświetleniem 
od ul. Okrężnej 7a do ul. Wróbla,

 Wymiana nawierzchni chodnika: Kasprzaka, 
 Dokumentacja projektowa – łącznik pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem Park 
Miejski – Rzęsa

PARKINGI
 Budowa parkingów i miejsc postojowych: ul. Andersa (BO), ul. Sikorskiego wzdłuż 
ogrodzenia SP nr 4 (BO), wzdłuż łącznika pomiędzy ul. Kapicy i ul. Wróbla (BO)

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (sygnalizacja świetlna):  
ul. Oświęcimska, Maciejkowicka,

 Doświetlenie przejść dla pieszych – 50 000 zł

REWITALIZACJA OSIEDLA
 Ul. Bytomska nr 1, 2, 3, 4

ROWER MIEJSKI
 Wypożyczalnia rowerów – dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie 
Siemianowickiego Roweru Miejskiego,

  Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemia-
nowicach Śląskich (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014–2020) – 134 071 zł. Wartość całej inwestycji ok. 8,5 ml

6,6 
mln
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Watoły

Michałkowicka

S I E M I A N O W I C E  Ś L Ą S K I E

INWESTYCJE 2019
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 21,6 

mln Modernizacja i rewitalizacja terenów zielonych 
i rekreacyjno-spacerowych, doposażenie i nowe  
place zabaw, nowe boiska wielofunkcyjne. 

 Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na tere-
nie miasta Siemianowice Śląskie (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014–2020) – 8 393 664 zł – zadanie wieloletnie, całkowity koszt to 
około 30 mln zł.

 Modernizacja infrastruktury terenów zielonych – budowa skwerów osiedlowch: 
Akacjowa, Wyzwolenia, Fojkisa - 500 000 zł każdy,

  Budowa tężni solankowej – 399 000 zł

  Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa (stefa rekreacji dla dzieci i młodzieży, polanka 
namiotowa, wybieg dla psów) – 750 000 zł

  Realizacja projektu „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta” (w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) – 4 332 351 zł

 Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych –  
1 200 000 zł

 Budowa Parku Akcji i Reakcji – 200 000 zł

 Realizacja projektu: „Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego 
z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii. Wymiana nieefektywnego 
energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego II etap – 700 000 zł

 Ziemia Nawa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michałkowicach – 100 000 zł
 Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta – 688 000 zł
 Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych - 100 000 zł
 Pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej przy strefie wypoczynku i rekreacji 
– 82 347 zł

  Aleja rekreacyjno spacerowa z altanami do grilowania w dzielnicy Hugo” - 66 550 zł
 Stara Aleja Akacjowa – 66 256 zł
 Realizacja projektu: „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych 
źródeł energii” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020) – 2 780 224 zł

Armata, wirujące cylindry, platformy do utrzymywania równowagi, 
stanowiska do obserwacji doświadczeń z lepkością cieczy, to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie znajdą się w Parku Akcji i Reakcji.

Kompleks Staw Rzęsa wzbogaci się o nową strefę 
rekreacji dla dzieci i młodzieży, nowy wybieg dla 
psów oraz polankę namiotową. 

fo
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INWESTYCJE 2019

KULTURA  
I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA 

 Realizacja projektu „Rewitalizacja zdegradowanego  
budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach  
Śląskich (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014–2020)”– 4 500 000 zł

 Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. 
Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich (w ramach 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2014–2020) –3 600 000 zł

4,7 
mln

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA

 Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie – 2 250 000,00
 Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie – 1 500 000,00
 Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników 
ciepła (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
2014–2020) –1 006 074 zł

Remonty mieszkań, 
klatek schodowych, 
termomodernizacje budynków, 
podłączenia do sieci cieplnych,  
budowa mieszkań komunalnych

5,86 
mln

4,6 
mln

 Adaptacja pomieszczeń pod trybunami na KS „Siemion” – 130 000 zł
 Budowa boiska u zbiegu ulic Żeromskiego i Domina – 700 000 zł
 Górka wspinaczkowo-zjazdowa przy ulicy Budryka – 59 358 zł

W tym roku zakończy się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1., 
planowane są również zlecenia wykonania projektów termomodernizacji 
objektów: szkół SP16, SP5; przedszkoli na ulicach: Grunwaldzkiej, Jana Pawła 
II, ZHP oraz MDK „Jordan”.

Boiska wielofunkcyjne, modernizacje 
i budowy placów zabaw dla dzieci, nowe 
skwery osiedlowe to plany wzbogacające  
naszą przestrzeń miejską

 S I E M I A N O W I C E  Ś L Ą S K I E
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1,2 
mln Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego,  

nowe kamery, nowe lokalizacje monitoringu
 Dofinansowanie Policji i Straży Pożarnej

 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 Zainstalowanie wind dla niepełnosprawnych
 Rewitalizacja terenu pod plac zabaw przy  
Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego 
ul. Śniadeckiego 13

 Zakup sprzętu i opogramowania  
dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

 Modernizacja pomieszczeń
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata  
2014 – 2020, tytuł projektu: „e-rozrachunki, e-podatki, 
e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje  
i elektronizacja administracji samorządowej”

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA ZDROWIA
I POMOC SPOŁECZNA

ADMINISTRACJA  
PUBLICZNA

Nowe miejsca w przedszkolach
termomodernizacje i przebudowy 
budynków szkolnych,  
doposażenie szkolnych pracowni 

OŚWIATA I WYCHOWANIE
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  
2014 – 2020 tytuł projektu: „Niskoenergetyczne budynki  
użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa  nr1  
w Siewmianowicach Śląskich)” - termomodernizacja budynku  
przy ul. Niepodległości” – 2 600 000 zł

  Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego – 812 000 zł
  Budowa wodnego placu zabaw przy MDK „Jordan” – 800 000 zł

0,6
mln

2,6
mln

INWESTYCJE 2019

ponad

3,9
 mln

Kilkanaście nowych punktów 
monitoringu oraz oprogramowanie 
analizujące obraz i reagujące na 
dostrzeżone nieprawidłowości.

Wodny plac zabaw wzbogaci ofertę 
Miejskiego Domu Kultury „Jordan”.

S I E M I A N O W I C E  Ś L Ą S K I E
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Rozpoczął się drugi etap modernizacji naj-
starszej w Polsce, krytej Pływalni Miejskiej, 
który obejmie m. in. remont elewacji budynku. 

Przypomnijmy, że na początku 2018 roku 
zakończono pierwszą część inwestycji, w ra-
mach której uszczelniono nieckę basenową, 

Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała dotację, 
w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 
RPO WSL 2014-2020, na realizację drugiego 
etapu projektu pn. „Wsparcie mobilności miej-
skiej – projekt udogodnień dla wykorzystują-
cych rower w mieście Siemianowice Śląskie”. 
Wartość całkowitą inwestycji oszacowano na  
8 446 414,50 zł, natomiast kwota dofinanso-
wania z UE wynosi 7 179 452,33 zł.

Przedmiotem projektu jest wybudowanie na 
terenie Siemianowic Śląskich trzech Zintegro-

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE 
NA KOLEJNY ETAP ROZWOJU MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

wanych Centrów Przesiadkowych – obiektów 
wspierających rozwój transportu publiczne-
go w kluczowych punktach miasta, a także 
stworzenie sieci ciągów rowerowych. ZCP 
zlokalizowane będą w dzielnicach: 

– Srokowiec przy ul. Mysłowickiej (przy-
stanek Siemianowice Kolonia Wojewódzka),

– Michałkowice przy ul. Michałkowickiej 
(przystanek Michałkowice Urząd Miasta),

– Bańgów przy ul. Bańgowskiej (przystanek 
Bańgów Kościół).

Nowo projektowane węzły przesiadkowe, 
składać się będą z trzech głównych elementów, 
tworzących spójną całość: przebudowanych 
wiat przystankowych, zamykanych boksów 
rowerowych oraz zadaszonych stojaków dla 
rowerów. 

Elementem spajającym projekt, będzie bu-
dowa sieci tras rowerowych, o łącznej długo-
ści niespełna 10 km, komunikujących ze sobą 
główne dzielnice miasta.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
BUDYNEK PŁYWALNI MIEJSKIEJ ZMIENI SWOJE OBLICZE

WIĘCEJ WODY W STAWIE RZĘSA

wymieniono wentylację, ściany i filary hali 
basenowej wyłożono płytkami ceramicznymi 
oraz przeprowadzono renowację zabytko-
wego świetlika. Na nowo zaaranżowano też 
wnętrze szatni i wyposażono w nowoczesne 
szafki, jak również zamontowano nowe kabiny 
i przebieralnie – wartość realizacji tego zadania 
wyniosła 1 067 075 zł. 

Tym razem przyszła kolej na remont ele-
wacji wraz z wykonaniem iluminacji świetlnej, 
a także wymianę rynien, zniszczonych dachó-
wek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
ścian piwnic, modernizację instalacji c.o. wraz 
z kotłownią, przebudowę wejścia głównego 
i dostosowanie go do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, instalację ogniw fotowoltaicznych oraz 
wymianę technologii wody basenowej. Prace 

modernizacyjne potrwają do lipca 2019 roku, 
a koszt inwestycji oszacowano na 3,6 mln zł. 

Rewitalizacja Pływalni Miejskiej w Siemiano-
wicach Śląskich jest elementem większej ca-
łości, obejmującej także przyległy Park Hutnik. 
Cały kompleks zostanie  dofinansowany z Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 10.3.1. 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – 
ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych 
przewidzianych w projekcie pn. „Poprawa infra-
struktury zabytkowej Pływalni w Siemianowi-
cach Śląskich wraz z tworzeniem atrakcyjnych 
przestrzeni miejskich dla rodzin z dziećmi 
– Park Hutnik” wynosi 6 600 210 zł, z czego 
85% objętych zostanie dofinansowaniem Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Uwaga: 
W związku z prowadzonymi pracami 
remontowymi Pływalnia Miejska 
jest nieczynna.

Już wkrótce rozpocznie się kolejny etap mo-
dernizacji stawu Rzęsa.  Panujące w ostatnich 
latach upały oraz brak opadów spowodowały 
obniżenie wód gruntowych, co doprowadzi-
ło do tego, że zbiornik zaczął wysychać. Po 
odmuleniu stawu, co wykonano w 2018 roku, 
ogłoszono przetarg na modernizację kanalizacji 
deszczowej. 15 stycznia podpisano umowę 
z wykonawcą, firmą z Hydrogop z Katowic. 
Prace będą prowadzone i zakończą się w okresie 
wiosennym. 

Modernizacja polega na budowie kolektora 
deszczowego z odprowadzeniem wód opado-
wych do zbiornika Rzęsa. 

Mówiąc prościej, do głównego kolektora, 
który przebiega w okolicach ul. Dworskiej zo-
stanie dobudowane odgałęzienie. Będzie to 
kanał o średnicy 500 mm, posiadający zasuwę 

odcinającą (w razie zbyt dużych opadów, czy 
roztopów, będzie można kontrolować w ten 
sposób napływ wody) oraz projektowane 
urządzenia, tj. separator substancji ropopo-
chodnych wraz z osadnikiem. Wody roztopowe 
i deszczowe, po oczyszczeniu w separatorze, 
będą doprowadzane do trzcinowiska.  W tym 
przypadku trzcinowisko będzie naturalnym 
ekologicznym filtrem. Woda po przefiltrowa-
niu ma przelewać się do zbiornika głównego 
co pozwoli na utrzymywanie odpowiedniego 
stanu wody. Miasto na ten cel przeznaczyło 
dodatkowe 500 tys. zł.

W tym roku czekają nas również kolejne re-
witalizacje. Powstaną: stefa rekreacji dla dzieci 
i młodzieży, polanka namiotowa oraz wybieg 
dla psów.   

SZYMON DUCZEK
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EDUKACJA

W 2017 roku weszła w życie reforma edukacji 
likwidująca (wygaszająca) gimnazja i przywraca-
jąca 8-klasowe szkoły podstawowe. Przypomnij-
my, że w naszym mieście proces ten przebiegł 
niemal bezboleśnie. Likwidacji uległo jedynie 
Gimnazjum nr 2, której uczniowie znaleźli miej-
sce w Gimnazjum nr 4, zaś nauczyciele zostali 
przeniesieni do innych siemianowickich szkół. 
- Teraz przed nami drugi etap reformy – mówi 
Monika Gawrońska, z-ca naczelnika Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta w Siemianowicach 
Śląskich. - Już od września br. będą funkcjono-
wać nowe licea i technika w których młodzież 
będzie uczyła się rok dłużej – dodaje.
W tym roku siemianowickie szkoły średnie będą 
miały do „zagospodarowania” 478 uczniów 
kończących naukę gimnazjalną oraz 545 
uczniów wychodzących z „podstawówek”. 
O ten rząd dusz będą walczyły siemianowickie 

EDUKACYJNY 
WACHLARZ SZANS
CO DALEJ Z ABSOLWENTAMI  
PODSTAWÓWEK I GIMNAZJÓW? 

szkoły, które mają do zaoferowania ofertę 
edukacyjną równie bogatą – bądź, jak w nie-
których wypadkach, lepszą – w porównaniu 
do miast ościennych.
Reforma oświaty dotknie 1023 siemianowickich 
uczniów. - W praktyce oznacza to prowadzenie 
dwóch trybów rekrutacji, tj. osobno do szkół no-
wego i starego typu – mówi Monika Gawrońska. 
- Uczniowie nie powinni jednak tego odczuć, 
bowiem przygotowania do procesu rekrutacji 
już trwają – dodaje.
Kluczowym terminem jest koniec lutego kiedy 
to wszystkie szkoły mają obowiązek ogłosić 
ostateczną ofertę naborową, czyli określić, 
w jakich kierunkach prowadzić będą kształce-
nie. Anna Sobieraj, naczelnik Wydziału Edukacji 
wraz z dyrektorami siemianowickich szkół 
średnich jest do dyspozycji rodziców i uczniów.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZACHĘCAJĄCA OFERTA EDUKACYJNA  
SIEMIANOWICKICH SZKÓŁ ŚREDNICH

www.superedukacja.siemianowice.pl

I Liceum Ogólnoształcącym 
im. Jana Śniadeckiego 
proponuje 5 klas: 
a) prawniczo-dziennikarską
b) artystyczno-językowa
c) biologiczno-chemczna
d) architektoniczno-urbani-
styczna oraz – jako nowość 
– klasa dwujęzyczna (tylko dla 
absolwentów szkoły podsta-
wowej)
Wszystkie klasy, w zależności 
od profilu, charakteryzują się 
przedmiotami rozszerzonymi 
o charakterze humanistycz-
nym, poszerzoną ofertą ję-
zykową (angielski, niemiecki, 
hiszpański) lub ścisłymi: ma-
tematyka czy fizyka. Ponadto 
szkoła współpracuje z Uniwer-
sytetem Śląskim w ramach 
umowy trójstronnej (szkoła-
-miasto-uśl). 
Tel. kontaktowy: 32 228 21 47 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Matejki 
proponuje klasy:
a) medialno-artystyczną
b) medyczno-ratowniczo-
-przyrodniczą
c) psychologiczno-językową
Charakterystyka profilu klas 
ukierunkowana na promowanie 
zdrowego stylu życia, reali-
zacja zainteresowań uczniów 
dotyczących ekologii i ochrony 
środowiska przez poznawanie 
elementów przyrody w ska-
li lokalnej, regionalnej oraz 
krajowej. Kształtowanie świa-
domości językowej, realizacja 
pasji i umiejętności w Klubie 
Debat Oksfordzkich i Teatrze 
Niedużym. Stała współpraca 
z uczelniami wyższymi oraz 
instytucjami kultury i me-
diami. 
Tel. kontaktowy: 32 220 02 36

V Liceum Ogólnokształcące 
z oddziałami sportowymi 
w Zespole Szkół Sportowych 
oferuje profile:
a) Ogólnokształcący z roz-
szerzonymi klasami: bio-
l o g i c z n o - c h e m i c z n ą , 
humanistyczną, matema-
tyczno-informatyczną
b) Ogólnokształcący Spor-
towy gdzie oprócz wyżej wy-
mienionych realizowany jest 
program treningu sportowe-
go z następujących dyscyplin: 
pływanie, piłka siatkowa, piłka 
ręczna. Uczniowie będą mo-
gli pochwalić się gruntownym 
przygotowaniem do egzami-
nów wstępnych na AWF. Dla 
wybitnie uzdolnionych prze-
widziany jest indywidualny 
tok nauki oraz indywidualny 
program nauki.
Tel. kontaktowy: 32 220 08 00

Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących  
MERITUM  im. Piotra Kołodzieja 
zaprasza do:
a) III Liceum Ogólnokształcącego, 
które przygotowało: klasę kompe-
tencji przyszłości (dla absolwentów 
podstawówek),  dziennikarsko-in-
formatyczno-językową (dla absol-
wentów gimnazjów)
b) Technikum nr 2, z klasami: 
technik mechatronik, technik 
informatyk, technik ekonomista 
(wszystkie dla absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjów). 
W kontekście zawodów techni-
ka mechatronika i informatyka, 
nowością w tym roku szkolnym 
będzie innowacyjny program do-
tyczący automatyki budowlanej. 
Dla wszystkich uczniów wpro-
wadzono innowację „e-sport” 
Szkoła od lat współpracuje z re-
nomowanymi uczelniami wyż-
szymi, zarówno publicznymi jak 
i niepublicznymi. Oferuje wyjazdy 
turystyczno-naukowe, warsz-
taty ekologiczne oraz coroczna 
wymiana młodzieży z partnerską 
szkołą Kisflaudy Karolly w Moha-
czu na Węgrzech. 
Tel. kontaktowy: 32 229 09 14 

Zespół Szkół COGITO 
przygotowało swoją ofertę 
w postaci dwóch szkół:
a) Technikum nr 1 ZS COGITO 
im. Zbigniewa Herberta. Tam 
swoje miejsce znajdą wszyscy, 
którzy swoją przyszłość widzą 
w zawodach: technik hotelar-
stwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik 
obsługi turystycznej, technik 
organizacji reklamy, technik 
w zawodzie kelner.
b) Branżowej Szkoły I Stop-
nia ZS COGITO im. Zbigniewa 
Herberta, która zaprasza przy-
szłych: kucharzy, cukierników, 
piekarzy, wędliniarzy. 
Szkoła od lat współpracuje 
z renomowanymi państwowy-
mi i niepublicznymi uczelniami 
wyższymi. Uczestniczy od 17 lat 
w programie Erasmus+, aktyw-
nie kooperuje z siemianowicki-
mi przedsiębiorcami pod kątem 
praktycznej nauki zawodu. 
Tel. kontaktowy: 32 220 06 91

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 
2 im. św. Jana Pawła II (Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Siemianowicach 
Śląskich) oferuje kształcenie 
w zawodach: sprzedawca, 
fryzjer, elektryk, elektrome-
chanik, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń, monter 
zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie, ślu-
sarz. Szkoła otwiera również 
możliwość nauki w klasie wie-
lozadaniowej w której można 
podjąć naukę w wybranym za-
wodzie zgodnym z klasyfikacją 
szkolnictwa zawodowego (kra-
wiec, blacharz samochodowy, 
dekarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, lakiernik, 
elektromechanik pojazdów sa-
mochodowych).
Szkoła współpracuje z uczel-
niami wyższymi, organizacja-
mi pozarządowymi oraz – co 
bardzo ważne – z dużymi, 
lokalnymi zakładami pracy. 
„Branżówka” zapewnia szereg 
zajęć pozaszkolnych, cyklicz-
ne imprezy w ramach Rodziny 
Szkół im. św. Jana Pawła II czy 
wyjazdy i imprezy integracyjne. 
Tel. kontaktowy: 32 228 28 33 
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GOSPODARKA

GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW  
ISTOTNY W ROZWOJU MIASTA
Za nami wybory, a wraz z nimi zakończenie 
minionej kadencji władz samorządowych. Jed-
nocześnie swoją pierwszą kadencję zakończyła 
Rada Gospodarcza, powołana przed czterema 
laty przez prezydenta Rafała Piecha. I choć 
nie jest to zbyt długi okres, to jednak to ciało 
doradcze, złożone z przedstawicieli lokalnego 
biznesu, stało się nieodłącznym elementem 
funkcjonowania siemianowickiego Samorządu. 

Cykliczne spotkania przedsiębiorców 
z lokalnymi władzami okazały się okazjami 
do burzy mózgów, w wyniku której narodziło 
się wiele cennych dla rozwoju miasta inicja-
tyw. To w dużej mierze dzięki ich pomysłom 
i wskazówkom rozpoczął się w mieście proces 
rozwijania i promowania szkolnictwa zawodo-
wego, które w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

9 grudnia Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 
Województwa Śląskiego dokonał wyboru nowego zarządu na 
lata 2019-2023.

Związkiem kieruje 15-osobowy zarząd, w skład którego wcho-
dzi po trzech przedstawicieli z każdego z pięciu podokręgów. 

współczesnych przedsiębiorstw, pozwoli na 
wykwalifikowanie specjalistów w zawodach 
rzemieślniczych. O tym, że sugestie członków 
Rady nie lądują w próżni niech świadczy fakt, 
że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego, otwarta została kolejna klasa zawodo-
wa: mechanik – monter maszyn i urządzeń. 
Jest to już drugi kierunek branżowy, powołany 
przez Urząd Miasta i Szkołę Branżową, we 
współpracy z firmą Adient Seating Poland 
Sp. z o.o., bowiem od roku funkcjonuje klasa 
o profilu elektromechanik.

Innym efektem pracy Rady Gospodarczej było 
także m.in. wdrożenie w naszym mieście progra-
mu „Siemianowicka Karta Młodego Przedsię-
biorcy”, ułatwiającego start w biznesie poprzez 
pakiet zniżek i rabatów oferowanych przez lokalne 

Zwolnienie, o które mogą ubiegać się pla-
nujący modernizację kamienicznicy, obejmuje 
teren całego miasta i przysługuje maksymalnie 
na okres 5 lat.

Lubimy jak wokół nas jest ładnie i przyjemnie, 
prawda? Ale pewnie większość z nas zdaje 
sobie także sprawę z tego, że poziom otacza-
jącej nas estetyki mocno związany jest z ilością 
środków finansowych. Jak tych ostatnich nie 
brakuje – przeszkodą pozostaje jedynie dobra 
wola i chęci.

Tych nie brakuje w siemianowickim magi-
stracie, który zachęca właścicieli kamienic do 
podjęcia wspólnego trudu wyremontowania 
elewacji poszczególnych posesji.

- Przez całą poprzednią kadencję robili-
śmy wszystko co możliwe, żeby Siemianowice 
Śląskie stawały się coraz czystsze, bardziej 
estetyczne i funkcjonalne, a co za tym idzie, 
aby nam wszystkim żyło się tu jak najlepiej. 
I propozycja dotycząca zwolnienia podatko-
wego w zamian za remont elewacji jak naj-
bardziej się w tego typu działania wpisuje. 
Mamy nadzieje, że beneficjentów będzie jak 
najwięcej – uważa Agnieszka Gładysz, zastępca 
prezydenta Siemianowic Śl.

Na czym konkretnie polega propozycja 
urzędników? Jeżeli jesteś właścicielem bu-

WYREMONTUJ ELEWACJĘ I ŁAP ULGĘ PODATKOWĄ

dynku wybudowanego jeszcze przed 1945 r., 
a zdecydujesz się na przeprowadzenie remontu 
elewacji – możesz liczyć na ulgę podatkową. 
Zwolnienie obejmuje teren całego miasta i przy-
sługuje maksymalnie na okres 5 lat, w wysokości 
50 proc. poniesionych kosztów. 

- Do objęcia zwolnieniem kwalifikują się 
wszelkie udokumentowane wydatki poniesione 
na prace związane z wykonaniem remontu 
elewacji frontowej oraz dachu, m.in. malowanie, 
wykonanie nowego lub uzupełnianie braku-
jących tynków, okładzin, sztukaterii, remont 
balkonów, parapetów, obróbki blacharskie, 

rynny i rury, stolarka okienna i drzwiowa, oraz 
remont lub wymiana dachu – tłumaczy szcze-
góły Jakub Nowak, szef siemianowickiego Biura 
Obsługi Inwestora.

Rzecz jasna remont elewacji musi być wy-
konany zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego oraz ustawy o ochronie zabytków, 
w przypadku nieruchomości wpisanych do 
rejestru. Remont powinien zakończyć się 
w okresie 1 roku od momentu rozpoczęcia 
prac. Zwolnienie będzie przysługiwać od 1 
stycznia roku następującego po roku, w któ-
rym wykonano modernizację. Do końca tego 

ostatniego trzeba jednak złożyć w Urzędzie 
Miasta wszelkie dokumenty.

Właściciele kamienic wpisanych do reje-
stru zabytków, mogą dodatkowo starać się 
o dotacje oraz refundacje przyznawane przez 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Warto zapoznać się z warunkami 
ich przyznawania.

Co ciekawe podobne przepisy obowiązują 
też w innych miastach Metropolii Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej., m.in. w Będzinie, czy 
Czeladzi, gdzie w ostatnich latach na remonty 
kamienic przeznaczono co najmniej 3,5 mln zł. 
Tamtejsi kamienicznicy chwalą urzędników za 
tę inicjatywę.

- Zwolnienie częściowe z podatku to, było 
nie było, jednak oszczędności, dzięki czemu 
cały zakres prac po prostu staje się tańszy. 
Myślę, że gdyby tych przepisów nie było, to 
odbiło by się to wyraźnie na liczbie remon-
tów – uważa Jan Szwerdowski z Czeladzi, 
który z takiej ulgi postanowił skorzystać 
kilka miesięcy temu.

Jeżeli chcesz to samo zrobić w Siemianowicach 
Śląskich– w pierwszej kolejności skontaktuj się 
z Referatem Podatków (tel. 32 760 52 99) lub 
Biurem Obsługi Inwestora (tel. 32 760 53 58).

MICHAŁ TABAKA

firmy z branż takich jak, m.in. usługi księgowe, 
doradztwo prawne czy dostawa Internetu. Kolejną 
z sugestii przedsiębiorców było również wprowa-
dzenie zwolnień od podatku od nieruchomości, 
które w efekcie zostały wdrożone w naszym 
mieście w 2018 roku w postaci zwolnienia od po-
datku od nieruchomości dla właścicieli kamienic 
wybudowanych do 1945 roku, którzy wykonają 
remont elewacji frontowej lub elewacji frontowej 
wraz z dachem. 

RAFAŁ PIECH W ZARZĄDZIE ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW  
SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJ. ŚLĄSKIEGO

Siemianowice Śląskie należą do podokręgu katowickiego, razem 
z miastami: Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice 
i Mysłowice.

W trzyosobowym gronie wybranych na nową kadencję do 
Zarządu z naszego podokręgu znalazł się prezydent Siemianowic 

Śląskich Rafał Piech. Wraz z nim do zarządu wybrano prezydenta 
Katowic Marcina Krupę oraz prezydent Rudy Śląskiej Grażynę 
Dziedzic. Warto przypomnieć, że celem powołania subregionów 
był sprawiedliwy podział środków unijnych.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Ponadto powołanie Rady Gospodarczej 
stworzyło warunki do ciągłego dialogu władz 
miasta ze środowiskiem biznesu, co z jednej 
strony pozwala na uwzględnianie w działaniach 
podejmowanych przez miasto potrzeb firm, a z 
drugiej strony umożliwiło rozwiązanie wielu 
problemów, zgłaszanych przez poszczególnych 
przedsiębiorców. Szczególnie docenić należy 
tutaj rolę i ponadprzeciętne zaangażowanie 
przewodniczącego rady, Eugeniusza Sowy, 
który skutecznie zabiegał o sprawy firm.

Kadencja Rady Gospodarczej dobiegła koń-
ca, ale jej działalność będzie kontynuowana, 
bowiem już wkrótce nowy skład Rady Gospo-
darczej zainauguruje kadencję 2018 – 2023. 
Życzymy owocnej działalności.

MARTA SZALENIEC
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Z RADY MIASTA

EDUKACJA

Głos Miasta: To jest pani 
początek przygody w sa-
morządzie. Co przesą-
dziło o podjęciu decyzji 
o kandydowaniu na radną 
Siemianowic Śląskich? 

Beata Gałecka: Wybory samorządowe w paź-
dzierniku 2018 roku były już drugimi z rzędu, 
w których uczestniczyłam jako kandydat-
ka do Rady Miasta Siemianowice Śląskie.  
W 2014 roku ubiegałam się o mandat radnej 
z tego samego okręgu wyborczego, co 
tym razem, czyli z okręgu nr IV – Mi-
chałkowice, Bańgów, Przełajka. Wtedy, 
startując z dziewiątego miejsca na liście, 
uzyskałam 166 głosów, co dawało drugi 
wynik, tracąc zaledwie 16 głosów do „je-
dynki” na liście. Z natury jestem osobą 
zaangażowaną na sto procent w to co robię, 
a angażując się w działalność Stowarzyszenia 
Mieszkańców Siemianowic, z którym jestem 
związana od początku 2014 roku, spełniam 
się w sferze działalności charytatywnej i kul-

10 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
rozpoczęły się w naszym mieście zapowiada-
ne wcześniej kursy komputerowe w ramach 
projektu „Śląska Akademia Senior@”, współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
a mianowicie Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa, działanie 3.1: E-Senior 65+, realizo-
wanego na terenie gminy Siemianowice Śląskie.

Pierwsi kursanci, z ogromnym zaintere-
sowaniem i zaangażowaniem przez kilka 
godzin chłonęli wiedzę i stosowali ją na no-
wiutkich laptopach, a swoje prace zapisywali 
na otrzymanych nośnikach pamięci, aby nic 
nie umknęło. Warto podkreślić, że sala wy-
kładowa i ćwiczeniowa w Miejskiej Bibliotece 
została profesjonalnie przygotowana, z całym 
zapleczem niezbędnym dla naszych seniorów.

 W ramach projektu organizowany jest 
na terenie gminy cykl szkoleń przezna-
czonych dla osób w wieku powyżej 65 
lat, obejmujący podnoszenie umiejętności 

ROZPOCZĘŁY SIĘ KURSY KOMPUTEROWE - 
„ŚLĄSKA  AKADEMIA SENIOR@”

cyfrowych oraz cykl zajęć animacyjnych 
dla uczestników projektu. Zakłada on za-
kup mobilnych pracowni komputerowych, 
dzięki którym będzie możliwość przepro-
wadzenia takich kursów. Pracownie zostaną 
przekazane najbardziej aktywnym gminom, 
czyli tym, w których weźmie udział naj-
więcej uczestników.

Projekt obejmuje również zakup tabletów, 
przeznaczonych dla uczestników kursu, aby po 

jego zakończeniu mogli samodzielnie korzystać 
ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

Każdy uczestnik, po zakończeniu kursu, któ-
ry spełni przesłanki wskazane w regulaminie 
projektu, otrzyma tablet na własność.

turalnej w mieście, rozmawiam z miesz-
kańcami i próbuję pomóc w rozwiązywaniu 
ich problemów.

Głos Miasta: 798 oddanych głosów – jak na 
debiutanta w Radzie Miasta – to dobry wynik. 
Spodziewała się pani tak dużego zaufania, ze 
strony mieszkańców? 
Beata Gałecka: 2014 rok – 166 głosów, 2018 
rok – 798 głosów. Z proporcji wychodzi wzrost 
o ponad 480%. Jednak nie należy tego rozpa-
trywać jako mojego indywidualnego sukcesu. 
Cały Komitet Wyborczy Rafała Piecha SMS 
uzyskał znakomity wynik, zdobywając ponad 
32 % poparcia w całym mieście, a nasz kan-
dydat na prezydenta Rafał Piech zdobył, ba-
gatela, 84 % poparcia. Takie wyniki wyborów 
były efektem pracy całego Stowarzyszenia 
Mieszkańców Siemianowic przez ostatnie 
cztery lata. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, 
angażowaliśmy się w budżet obywatelski, or-
ganizowaliśmy akcje charytatywne, koncerty, 
turnieje sportowe czy pikniki.

Głos Miasta: Z jakimi problemami zwracali 
się do Pani mieszkańcy miasta? Idąc dalej 
– co w pierwszej kolejności chciałaby pani 
zmienić, zrealizować w Siemianowicach 
Śląskich? 
Beata Gałecka: Nie będąc jeszcze radną, 
rozmawiałam z mieszkańcami. Od 2016 roku 
mam swój regularny dyżur, podczas którego 
przyjmuję siemianowiczan, słucham ich i w 
miarę możliwości pomagam w kwestiach 
problematycznych. Wśród tematów, na któ-
re uczulali mnie moi wyborcy znalazły się 
sprawy związane m.in. z mieszkalnictwem, 
drogami, pomocą społeczną oraz aktywno-
ścią seniorów. Program wyborczy był bardzo 
ambitny. Przyznaję, że staramy się, by był 
realizowany od samego początku obecnej 
kadencji Rady Miasta. Na pewno będę pil-
nowała, aby takie tematy jak remonty dróg, 
rozwój oświaty i strefy ekonomicznej oraz 
projekty z zakresu polityki senioralnej znala-
zły się w planie budżetu Miasta, a następnie 
były starannie realizowane.

Głos Miasta: Praca zawodowa, rola aktywnej 
radnej – to mniejszy bądź większy stres. Jak 
pani sobie z nim radzi? 
Beata Gałecka: Rodzina, praca zawodowa, 
działalność społeczna. W tej kolejności ustalam 
sobie priorytety, cele, plany oraz ich realiza-
cje. Gdy każda z tych sfer jest zagospodaro-
wana w odpowiednich proporcjach, człowiek 
nie musi martwić się o zachwianie równo-
wagi, harmonii czy spokoju. Korzystając 
z okazji właśnie rodzinie, a zwłaszcza mamie 
Helenie, chciałabym podziękować za to, 
że wspiera mnie we wszystkich projek-
tach społecznych oraz moich działaniach 
na rzecz Siemianowic Śląskich. Ponadto 
działalność w SMS-ie to nie tylko akcje 
społeczne i rozwiązywanie problemów 
mieszkańców związanych z naszym mia-
stem. Grupa ludzi zaangażowana w ten 
projekt, to osoby, które wspierają się także 
nawzajem, pomagają, motywują do pracy, 
mobilizują oraz zarażają pozytywna energią.

NOTOWAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

UWAGA WAŻNE :
Rekrutacja odbywa się dwuetapowo, tj. 
wszystkich zainteresowanych, proszę o prze-
słanie zgłoszenia SMS-em na numer 730 600 
506, z imieniem i nazwiskiem oraz numerem 
telefonu kontaktowego, wysłany sms będzie 
potwierdzeniem i zgodą do kontaktu i wysy-
łania informacji.

Drugi etap to obecność na spotkaniu, o któ-
rym będę informować wcześniej smsem, na 
którym już formalnie zainteresowani będą 
mogli wypełnić formularz zgłoszenia i uzyskać 
informacje co do szczegółów. Obecność na 
spotkaniu jest obowiązkowa.

Beata Łuczak – Koordynator ds. Seniorów
Biuro ds. Seniorów, tel. 730 600 506

BEATA ŁUCZAK

PARĘ PYTAŃ DO…
Nowy rok, pierwsze wydanie Głosu Miasta – siemianowickiej gazety samorządowej. Ponownie pytamy radnych – tym razem  
VIII kadencji – o kwestie, które mogłyby zainteresować mieszkańców naszego miasta. Nie unikamy trudnych pytań, dyskusyjnych kwestii. 

Z NATURY JESTEM ZAANGAŻOWANA 
NA 100 PROCENT 

Rozmowa z radną Beatą Gałecką

Serdecznie zapraszamy,  
kursy są bezpłatne.
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SPRAWY SPOŁECZNE

W zawiązku ze zmianami zasad rozliczania 
podatków w roku 2019 m. in. wprowadzenia 
e-PIT, warto przypomnieć, co zrobić żeby 1% 
mógł trafić do organizacji pozarządowych. 
Jeżeli nic nie zrobimy ePIT zostanie zatwier-
dzony i rozliczony automatycznie.

Jak przekazać 1% krok po kroku: 
 1. wejść na podatki.gov.pl, wybrać Twój e-PIT
 2. zweryfikować swoje dane podając: PESEL 

(lub NIP i datę urodzenia); kwotę przychodu 
z deklaracji za rok 2017, kwotę przychodu z in-
formacji od pracodawcy za rok 2018 (np. PIT8)
lub pomijając krok 1 i 2 zalogować się używając 
profilu zaufanego.

 Po zalogowaniu będzie można wybrać OPP 
(organizację pożytku publicznego), której 
chcemy przekazać 1%. Wyboru dokonuje się 
poprzez wskazanie nr KRS. Można również 
wskazać cel szczegółowy – choć jest to opcjo-
nalne. Warto pamiętać, że jeśli chcemy aby 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU 
PRZY ELEKTRONICZNYM PIT W 2019 R. 

SIEMIANOWICKIE ORGANIZACJE, KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZAĆ 1% PODATKU 

nasze środki trafiły jako pomoc dla konkretnej 
osoby, wybór celu szczegółowego jest bardzo 
ważny. Jeśli nie zostanie wskazany, pieniądze 
zostaną przekazana na konto główne orga-
nizacji, a nie rozliczone jako pomoc dla tej 
wybranej osoby. 

0000004920
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE „WZAJEMNA 
POMOC” pomaga osobom uzależnionym oraz w trudnej 
sytuacji życiowej. Prowadzi dyżury całodobowe oraz 
aktywizację mieszkańców w trudnych sytuacjach ży-
ciowych.

0000025638
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZ-
SIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ prowadzi reha-
bilitację oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu 
chorych na stwardnienie rozsiane.

0000052362
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIE-
CIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPERIUM SŁOŃCA” 
prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepeł-
nosprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych 
często jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i ak-
tywizacji społecznej.

0000105482
SPORTOWY KLUB TANECZNY „FLAMENCO” prowadzi 
zajęcia taneczne, organizuje kursy i turnieje tańca to-
warzyskiego. 

0000119986
MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SIEMIANOWICZANKA” 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  – piłkarski klub sportowy,pro-
mujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież i dorosłych, 
promuje zdrowy sportowy styl życia.

0000167689
STOWARZYSZENIE SIEMIANOWICKI KLUB ABSTYNEN-
TÓW „SZAFRAN” prowadzi działania na rzecz zdrowienia 
moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoho-
lu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych.

0000227483
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WODNIK” Z SIEDZIBĄ 
W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH 
ŚLĄSKICH promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. 
W trakcie swojej dwudziestokilkuletniej działalności 
z grona jego wychowanków wyrosło wielu medalistów 
Mistrzostw Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry 
narodowej Polski.

0000240167
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO 
RODZICIELSTWA NOWY DOM promuje ideę rodzin za-
stępczych. Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia 
nowego domu dla dzieci w potrzebie.

0000284727
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK 
„RAZEM”. Amazonki pomagają kobietom chorym na 
raka piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, poko-
nać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie 
i społeczeństwie.

0000357375
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS 
DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE 
SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „LODO-
ŁAMACZ” prowadzi działania na rzecz wyrównania 
szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje 
lody ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłodszych 
niepełnosprawnych – dzieci.

0000373079
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ 
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA 
BOROMEUSZA Prowadzi dom pomocy społecznej –
miejsce zamieszkania dla dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie kobiet.

0000380964
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE „PRO 
MERITUM” promuje działania społeczne i edukacyjne 
wśród młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i senio-
rów. Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu.

0000415129
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY „NARNIA” 
prowadzi świetlicę środowiskową „Szafa”, dla dzieci 
potrzebujących wsparcia. Aktywizuje najmłodszych, 
organizując dla nich naukę i zabawę.

0000273051
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄ-
GIEW ŚLĄSKA Hufiec w Siemianowicach Śląskich 
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli 
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 
charakteru przez stawianie wyzwań. Cel szczegółowy: 
Hufiec w Siemianowicach Śląskich.

0000012847
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI 
Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewi-
domych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną 
przez niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, 
którzy na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu 
społecznemu. Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie

0000069581
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA  
Koło Siemianowice Śląskie działa na rzecz bezdomnych. 
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

0000189430
POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ Oddział 
Siemianowice Śląskie krzewi zasady prawidłowego rozwo-
ju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc 
z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez 
rozwój. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

0000116212
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZE-
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSP Siemianowice Śląskie 
działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i śro-
dowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych 
i zagrożeń ekologicznych. Cel szczegółowy: OSP Sie-
mianowice Śląskie.

0000065610
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE Koło Siemia-
nowice Śląskie popularyzuje wiedzę w zakresie pielęgniar-
stwa i nauk pokrewnych. Kształtuje postawy etyczne 
pielęgniarek i wspiera ich zawodowy i naukowy rozwój. 
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie

0000165877
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH 
IM. ADAMA JANY Oddział Siemianowice Śląskie promuje 
wiedzę i działalność naukową, związaną z optymal-
nym odżywianiem się ludzi i ekologiczną żywnością.  
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

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

0000279928
ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS Koło Siemianowice 
Śląskie prowadzi działania na rzecz rodzin wielodzietnych. 
Koło Siemianowickie organizuje zawody sportowe,  
imprezy kulturalne, angażuje się w działalność społeczną.  
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

0000292978
„PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS” Oddział Siemiano-
wice Śląskie prowadzi działania na rzecz pomocy w reha-
bilitacji i leczeniu osób chorych. Oddział Siemianowicki 
przygotowuje się do otwarcia świetlicy dla dzieci i se-
niorów. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

Dane rozliczeniowe za rok 2018 zosta-
ną udostępnione od 14 lutego br. Wybrać 
organizację pożytku publicznego można 
do 30 kwietnia. Więcej szczegółów doty-
czących e-PIT można znaleźć na stronie 
www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. 

Będziemy również prowadzić kampanię 
informacyjną w tej sprawie na stronach 
urzędu z dołączeniem listy OPP z Siemia-
nowic oraz informacją, które z nich po-
magają w rozliczeniu podatku, (prosimy 
o sprawdzenie czy wasze dane są na liście). 
Organizacje pozarządowe działające na tere-
nie Siemianowic, które posiadają status OPP, 
a jednocześnie pomagają w rozliczaniu zeznań 
podatkowych (bezpłatnie) to: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny  
i Zastępczego Rodzicielstwa  NOWY DOM 
tel. 503 135 766,  
e-mail st.nowydom@wp.pl

Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA” 
tel. 32 228 29 81, 
e-mail:  imperium.slonca@wp.pl, 

 Fundacja PIASTUN-Wyrównywanie Szans 
tel. 32 376 42 00, 
e-mail. biuro@fundacjapiastun.pl

ELŻBIETA NIESZPOREK
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To już siódma edycja Budżetu Obywatelskie-
go w Siemianowicach Śląskich, a zarazem 
pierwsza, która będzie opierała się na za-
sadach przewidzianych ustawą. Jej zapisy 
wprowadzają jedną istotną korektę w do-
tychczasowym sposobie przeprowadzania 
budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

Przyjęta rok temu nowelizacja ustawy o sa-
morządzie gminnym po raz pierwszy w hi-

1 LUTEGO ROZPOCZNIE SIĘ  JUŻ  7  EDYCJA BUDŻETU
storii wprowadziła w polskim prawie wymóg 
przeprowadzania budżetu obywatelskiego 
w gminach będących miastami na prawach 
powiatu. Niestety jej zapisy, nie przekonsul-
towane z samorządami, które na przestrzeni 
ostatnich lat już wypracowały własne formuły 
i zasady przeprowadzania budżetu obywa-
telskiego, zostały raczej skrojone pod duże 
miasta, jak Warszawa czy Łódź. Mowa tu 
głównie o jednostkach pomocniczych, które 
w takich miastach funkcjonują i w ramach 
których mogą być dzielone środki. Mniejsze 
miasta, jak nasze, w których istnienie takich 
jednostek i ich utrzymywanie mija się z celem, 
fundusze przeznaczone na budżet partycy-

pacyjny można będzie wydatkować jedynie 
w ramach całego miasta. Zniknie w związku 
z tym możliwość składania, jak do tej pory, 
cieszących się dużą popularnością wniosków 
lokalnych, czy w ramach Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego. Pula 2.200.000  zł 
będzie przeznaczona jedynie na realizację 
projektów ogólnomiejskich z zastrzeżeniem, 
że minimalna kwota na realizację pojedyn-
czej inwestycji nie może być mniejsza niż 
60.000  zł i nie większa niż 440.000 zł., jak 
wynika z zarządzenia prezydenta miasta.

Ukłonem w stosunku do mieszkańców będzie, 
wprowadzony od tej edycji BO, tryb odwoławczy 
od decyzji zespołu opiniującego zgłaszane do 

realizacji projekty. Oznacza to, że wnioskodaw-
ca, którego projekt został odrzucony na etapie 
weryfikacji będzie miał teraz możliwość odwo-
łania się od tej decyzji do prezydenta miasta.

Pozostałe zasady przeprowadzania procedury 
Budżetu Obywatelskiego w zasadzie pozostaną 
bez zmian, a wszystkich zainteresowanych 
szczegółami i tych którzy chcieliby złożyć 
swoje propozycje inwestycyjne zapraszamy 
na spotkania przedprojektowe z urzędnikami, 
które odbędą się w dniach 24 stycznia (godz. 
18.00, SCK Zameczek) i 29 stycznia (godz. 
18.00, SCK Willa Fitznera). 

ADRIAN MERTA

GOSPODARKA

SPRZYJAJĄCY KLIMAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Pozytywne wnioski Najwyższej Izby Kontroli
Od kilku lat Siemianowice Śląskie stają się coraz bardziej 
atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców. Stworzenie 
przyjaznego klimatu sprzyjającego inwestorom to je-
den z kluczowych priorytetów prezydenta Rafała Piecha 
w strategii rozwojowej miasta.

Urząd podjął szereg działań mających na celu wzmocnienie 
współpracy z przedsiębiorcami, a także opracował dokumenty 
i procedury wspomagające tę współpracę. Wśród tych, które od 
kilku lat z powodzeniem funkcjonują na styku miasto-biznes, 
wyróżnić należy Strategię Siemianowic Śląskich do 2030 r., która 
jest kontynuacją Strategicznych Kierunków Rozwoju Miasta 
Siemianowice Śląskie na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 
2018-2022 oraz „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sie-
mianowice Śląskie na lata 2016-2022” M.in. na podstawie tych 
dokumentów zaczęło funkcjonować Biuro Obsługi Inwestora,  
promujące przedsiębiorczość w Siemianowicach Śląskich. 
- Cały czas podejmujemy aktywne i intensywne działania 
wspierające przedsiębiorców, organizujemy seminaria, targi czy 
doradztwo tematyczne – mówi Jakub Nowak, kierownik biura.

Podobne spostrzeżenia ma Najwyższa Izba Kontroli, która 
w lipcu ubiegłego roku opublikowała wnioski pokontrolne doty-
czące wspierania przedsiębiorczości przez samorządy w Polsce. 
Siemianowicki urząd miasta był sprawdzany w kontekście: wa-
runków, działań i organizacji monitoringu oraz oceny efektów 
pod kątem wspierania przedsiębiorczości w gminie.
Przypomnijmy, iż na skutek realizacji założeń programowych 
prezydenta w Siemianowicach funkcjonuje Siemianowicka 
Karta Młodego Przedsiębiorcy czyli pakiet zniżek oferowanych 
przez siemianowickie firmy dla początkujących, młodych 
przedsiębiorców, zorganizowano Śniadania Biznesowe oraz  
Siemianowickie Targi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
- To elementy współpracy, które od lat z powodzeniem funk-
cjonują w Siemianowicach Śląskich – mówi Jakub Nowak. - 
Ponadto w mieście jest przyznawana Nagroda Gospodarcza 
Prezydenta Miasta, która wyróżnia przedsiębiorców prowadzących 
tutaj działalność gospodarczą, organizujemy konkurs na najlepszy 
pomysł na firmę, czyli Firma na Start, a także prowadzimy Aka-
demię Przedsiębiorczości, czyli zapoznajemy najmłodszych 
siemianowiczan z regułami które rządzą się biznesem – dodaje.

Kolejnymi punktami, które docenili kontrolerzy NIK-u była m.in. 
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, któremu miasto 
udostępniło swoje kanały komunikacyjne, szeroko zakrojoną 
edukację i informację poprzez specjalnie stworzone strony 
internetowe i tematyczne odnośniki (www.invest.siemianowi-
ce.pl , http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/gospodarka/
projekt-moja-firma-moja-niezaleznosc.8680). 
  Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie zwróciła uwagę 
na te aspekty, które pozwalają wyróżnić się Siemianowicom 
Śląskim na lokalnym rynku biznesowym. W ramach działań 
wspierających przedsiębiorców, którzy już funkcjonują w mie-
ście, zorganizowano Śniadania Biznesowe oraz przeprowadzono 
Siemianowickie Targi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. A to nie 
koniec, bowiem równie istotnym elementem jest promocja szkół 
realizujących kształcenie zawodowe w oparciu o współpracę 
z lokalnymi przedsiębiorcami. W tym celu został opracowany 
dokument pt. „Charakterystyka Edukacji w Siemianowicach 
Śląskich”, oraz opracowano koncepcje i plany rozwoju szkół 
prowadzących edukację zawodową. Efektem jest przystąpienie 
do dwóch projektów współfinansowanych ze środków UE, 
a których wspólnym celem było podniesienie jakości szkol-
nictwa zawodowego szkół na terenie miasta. W ramach tych 

projektów przebudowano i doposażono w nowoczesny sprzęt 
łącznie 12 pracowni praktycznej nauki zawodu. 
To jednak nie wszystko, bowiem w roku 2018 nastąpiła eks-
pansja w zakresie współpracy siemianowickiego szkolnic-
twa i biznesu. Podpisano trójstronne umowy o współpracy 
pomiędzy Miastem, Szkołą Branżową I Stopnia nr 2 im. 
św. Jana Pawła II, a zakładem pracy Adient Seating Poland, 
którego efektem jest współtworzenie warunków do prak-
tycznej edukacji, gwarancja stypendiów naukowych dla 
najlepszych, a w przyszłości stała praca po zakończeniu 
edukacji, oraz Szkołą Branżową I Stopnia nr 1 w ZS COGITO 

a Zakładem Piekarniczo-Cukierniczym Andrzej Ścigała, którego 
efektem jest współtworzenie warunków do praktycznej edukacji, 
a po jej zakończeniu stała praca.

Podpisano również trójstronne porozumienie o współpracy 
pomiędzy Miastem, Szkołą Branżową I Stopnia nr 2 im. św. Jana 
Pawła II, a zakładem pracy – Walcownia Rur Silesia S.A., Fabryka 
Elementów Złącznych S.A. – w zakresie realizacji inicjatyw, progra-
mów, projektów oraz usług edukacyjnych, promocyjnych i innych.
- Powstała innowacja pedagogiczna „Hotelarz z polotem” 
– szkolenie w branży usługowej w Zespole Szkół „COGITO” 
w Siemianowicach Śląskich – mówi Monika Gawrońska, z-ca 
naczelnika Wydziału Edukacji UM Siemianowice Śląskie, - 
Ponadto w mieście realizowany jest projekt „Lepszy start 
w przyszłość”, który zakłada zakupienie sprzętu elektronicz-
nego oraz pomocy dydaktycznych w celu wspierania rozwoju 
kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych – dodaje z-ca naczelnika.

Ponadto w ramach Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawo-
dowego w Siemianowicach Śląskich do 2030 roku - w 2018 
r. przeprowadzono warsztaty diagnostyczne, opracowano 
dokument, a w listopadzie oddano do konsultacji osobom 
uczestniczącym w warsztatach. Obecnie trwają dalsze prace 
mające na celu przyjęcie Strategii przez Radę Miasta. 

Reasumując, analiza wskaźników i danych dotyczących 
rozwoju gospodarczego Siemianowic Śląskich w badanym 
przez Najwyższą Izbę Kontroli okresie wykazała, że miasto 
podjęło szereg inicjatyw na rzecz rozwoju i wspierania przed-
siębiorczości. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli – jak czytamy 
w końcowej części dokumentu – inicjowane i kontynuowane 
przez miasto działania skutkowały m.in.:
- zmniejszeniem poziomu bezrobocia z 7,3% w 2013 r. do 4% 
w 2016 r. (corocznie był on niższy niż stopa bezrobocia w Polsce), 
- zwiększeniem powierzchni terenów miasta wydzie-
lonych pod strefy aktywności gospodarczej o 23,2 ha, 
- wzrostem dochodów własnch miasta w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca (2315,02 zł w 2013 r. do 2561,48 zł w 2016 r.), 
- wzrostem wydatków inwestycyjnych miasta - w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca – z 110,46 zł w 2013 r. do 213,43 zł w 2016 r.).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Wnioski pokontrolne NIK-u jednoznacznie 
wskazują, iż w Siemianowice Śląskie obrały 
słuszną drogę w kierunku rozwoju inwesty-
cyjnego i współpracy z przedsiębiorcami. 
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SPRAWY SPOŁECZNE

Jest wolontariuszką od siedmiu lat. Wtedy 
też została po raz pierwszy babcią. Teraz 
ma już trójkę wnucząt i jak twierdzi „dały 
jej takiego kopa”, że starcza energii na nie, 
na wolontariat, i na aktywny udział w cie-
kawych wydarzeniach i zajęciach na terenie 
miasta oraz poza nim.

Krystyna Staszewska-Pępiak, była nauczycielka 
wf, była wychowawczyni przedszkolna, jest 
w awangardzie senioralnego wolontariatu. 
Zazwyczaj kojarzymy z nim młodych ludzi, 
ale od kilku lat w Polsce zaczął rozwijać się 
wolontariat wśród osób w tzw. jesieni życia. 
Pani Krystyna na przykład bardzo często od-
wiedzała oddział geriatryczny szopienickiego 
szpitala, aby …czytać książki jego pacjentom. 
Nigdy zresztą nie kończyło się na lekturze, 
bo sędziwi chorzy mieli ogromną potrzebę 
rozmowy z kimś, kto doskonale będzie czuł 
i rozumiał to, o czym chcieli powiedzieć. Z kimś 
bliskim im wiekiem . Młodzi wolontariusze 
wnoszą oczywiście w życie starszych, którym 
pomagają, powiew tego wszystkiego, co wiąże 
się z młodością – optymizmu, witalności, ra-
dości, – ale nie są w stanie dobrze zrozumieć  
myśli i odczuć seniorów. I to nie jest absolutnie 
kwestią braku wrażliwości, tylko zwyczajnie – 
różnicy przeżyć. 

- Wolontariat osób starszych to bardzo cen-
na idea – mówi – To źródło wartości, z których 
wiele czerpią zarówno osoby będące obiektem 
działań, jak i te, które podejmują owe działania. 
Uważam, że wolontariat, jak każdego rodzaju 
cykliczność, porządkuje życie i w oczywisty 
sposób pobudza aktywność. Bardzo cenię 
sobie kontakt z ludźmi, których wówczas 
spotykam na swojej drodze. To mnie wzbo-
gaca. Mam tu na myśli także podopiecznych. 
Przecież ci starsi ludzie mogą opowiedzieć 

tyle ciekawych historii ze swojego długiego 
życia, mają tyle doświadczeń. To nie są wca-
le bezużyteczne informacje i spostrzeżenia. 
I ja tym osobom staram się to uświadomić, 
bo one często czują się tak, jakby nie miały 
niczego do zaoferowania. A ja namawiam: 
proszę spisać swoją historię dla wnuczków. 
Są przecież nawet takie specjalne książeczki, 
które wystarczy wypełnić, odpowiadając na 
zadane tam pytania. Budowanie przekonania, 
że osoby starsze dysponują cennym kapitałem 

życiowych wspomnień i doświadczeń, to dla 
nich bardzo ważne i ja właśnie usiłuję to robić.

Pani Krystyna jest związana z Parkową Aka-
demią Wolontariatu i wraz z innymi seniorami 
angażuje się w obsługę wielu wydarzeń na terenie 
Parku Śląskiego. Często także służy pomocą organi-
zatorom wydarzeń  w naszym mieście, ale również 
często korzysta z miejskiej oferty dla seniorów.

– Cieszę się, że Siemianowice tak dbają 
o swoich seniorów, że konsekwentnie realizują 
politykę prosenioralną – podkreśla – Uczęsz-
czam na zajęcia Siemianowickiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, korzystam z gimnastyki 
dla seniorów, z basenu, zaliczyłam  kurs kom-
puterowy przeznaczony dla seniorów (przyda-
łoby się więcej takich kursów o nieco bardziej 
pogłębionej tematyce). Bardzo dziękuję, że 
my, seniorzy możemy korzystać ze zniżek na 
bilety na rozmaite imprezy, że specjalnie dla 
nas odbywają się seanse filmowe.

Wolontariat wśród seniorów jest ciągle 
w Polsce, ale również w Europie (oprócz Fin-
landii, Austrii i Niemiec) w powijakach. Warto 
stwarzać warunki dla rozwoju tego rodzaju  
aktywności wśród osób starszych, bowiem 
to najbardziej skuteczny jej rodzaj w dążeniu 
do tego, aby jesień życia nie toczyła się na 
jego marginesie.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

BABCIA  WOLONTARIUSZKA

Już trzeci raz pod patronatem Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie, organizowa-
na przez fundację Wolne Miejsce i Miasto 
Katowice, Wigilia dla Samotnych, przycią-
gnęła grupę ponad 3000 gości. To ogromne 
przedsięwzięcie społeczno – chrześcijańskie  
zapoczątkowane przez małżeństwo Mikołaja 
i Jolanty Rykowskich blisko 18 lat temu, zdążyło 
już dawno rozprzestrzenić się poza granicę 
Śląska na inne miasta naszego kraju oraz za-
granicy, tj. Białorusi i Kanady. W jego organizację 
zaangażowanych jest co roku blisko tysiąc 
wolontariuszy z całej Polski i nie tylko. Jednak 
do dziś, centra koordynacji, logistyki i trzonu 
wolontariackiego znajdują się w sąsiadujących 
ze sobą Siemianowicach Śląskich oraz Katowi-
cach. Święta bożego narodzenia to czas, w któ-
rym obecność bliskich lub chociaż drugiego, 
życzliwego człowieka, jest nie do przecenienia. 
Stworzenie świątecznej, rodzinnej atmosfery 
w ogromnej hali Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego w Katowicach było w ubiegłym 
roku możliwe dzięki kilkutygodniowej pracy 
wolontariuszy, którzy pozyskiwali produkty 
spożywcze na wieczerzę, przystroili salę, przy-
gotowali program artystyczny oraz przygoto-
wali prawdziwe wigilijne menu. Sukces został 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH - 
REKORDOWE ZAANGAŻOWANIE 
WOLONTARIUSZY Z COGITO  

opłacony łzami wzruszenia i wdzięczności licz-
nych gości, którym od strony gastronomicznej 
służyła m.in. rekordowo liczna grupa ponad 
50 wolontariuszy z Zespołu Szkół COGITO 
w Siemianowicach Śląskich pod opieką peda-
gogów Izabeli Duras, Helena Kruszecka oraz 

Sylwia Gralikowska. Młodzi masterchef’owie 
usłyszeli salwę braw w trakcie styczniowego 
spotkania podsumowującego katowicką Wigilię 
dla Samotnych 2018.

PIOTR KOCHANEK
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SPORT

AKCJA ZIMA 2019
FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
ul. Fitznerów 3 (tel. 32 765 62 90)
BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA 
SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY
13 lutego (środa), wyjazd godz. 9.00
Wycieczka do Muzeum Afrykanistycznego w Olkuszu
20 lutego (środa), wyjazd godz. 9.00
Wycieczka do Muzeum Ognia w Żorach 
Zbiórki o godz. 8.50 – Rynek Miejski przy Urzędzie 
Miasta, ul. Jana Pawła II 10 (uczestników wycieczek 
należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu osobi-
ście lub pod numerami telefonów: 32 765 62 97, 
32 765 62 90).
Wszystkich niepełnoletnich uczestników wycie-
czek obowiązują pisemne zgody rodziców bądź 
opiekunów prawnych dziecka wraz ze zgodami 
na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą 
na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć (druki do 
pobrania w Wydziale Kultury i Sportu). Liczba 
miejsc na poszczególne wycieczki ograniczona 
do 50 miejsc. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Mikołaja 3
tel. 32 220 08 00
11 – 22 lutego (poniedziałek – piątek), 
godz. 9.00-15.00
Bezpłatne wejście na basen dla dzieci i młodzieży, 
wejścia o godzinach: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00. Limit 40 osób/ godzinę.
RYNEK MIEJSKI
11 - 22 lutego (poniedziałek – niedziela, ponie-
działek - piątek), godz. 11.00 - 18.00 
Bezpłatne symulatory jazdy na nartach i snow-
boardzie z instruktorem dla dzieci i młodzieży.
11-24 lutego (poniedziałek - niedziela), godz. 
11.00 – 19.00 (przerwa techniczna 14.00 – 15.00)
Snowtubing (rampa) dla dzieci i młodzieży. 
Wstęp wolny.
Snowtubing to odmiana jazdy po śniegu na dmu-
chanych oponach. Dobra zabawa dla każdego nie 
wymagająca specjalnych umiejętności. 

MOSiR „PSZCZELNIK”
41-100 Siemianowice Śląskie, Park Pszczelnik
tel. 32 228 08 48
Lodowisko w Parku Pszczelnik  
11 – 15 lutego (poniedziałek – piątek), 
godz. 10.00 – 10.45 
18 – 22 lutego (poniedziałek – piątek), 
godz. 10.00 – 10.45  
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach 

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
41-103 Siemianowice Śląskiego
ul. Orzeszkowej 1
tel. 32 765 23 03 
9 lutego (sobota), godz. 8.00
VII Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Par.
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”, we 
współpracy z siemianowickimi klubami sportowymi, 
organizuje w czasie ferii zimowych,  otwarte zajęcia 
sportowe z następujących dyscyplin: 
futsal, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, 
capoeira, karate kyokushin, aikido. Szczególy na 
stronie MOSiR „Pszczelnik” http://www.mosir.
siemianowice.pl/ 

FERIE ZIMOWE Z KULTURĄ
SCK BYTKÓW – 
ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228.72.80)
11, 12, 14, 15 lutego (poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek), godz. 10.00 – Zimowe podróże – warsztaty 
plastyczne w Pracowni Plastycznej OKIENKO dla 
dzieci w wieku 6-9 lat
11, 12, 14, 15 lutego (poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek), godz. 12.00 – Zimowe podróże – warsztaty 
plastyczne w Pracowni Plastycznej OKIENKO dla 
dzieci i młodzieży od 10 lat

SCK PARK TRADYCJI – ul. Orzeszkowej 12 
(tel. 32/765.27.40-41)
11-15, 18-21 lutego (poniedziałek-piątek, ponie-
działek-czwartek), godz. 10.00 – Zimowe kino dla 
dzieci – projekcje filmowe w Kinie Maks

SCK ZAMECZEK – ul. Oświęcimska 1 
(tel. 32/763.27.33)
12-14 lutego (poniedziałek-piątek), godz.10.00 – 
Akademia Małego Odkrywcy
18-22 lutego (poniedziałek-piątek) godz.10.00 
– Zajęcia plastyczne w Pracowni Plastycznej NA 
WINKLU dla dzieci w wieku 6-9 lat
18-22 lutego (poniedziałek-piątek) godz.12.00 
– Zajęcia plastyczne w Pracowni Plastycznej NA 
WINKLU dla dzieci i młodzieży od 10 lat

DOM KULTURY „CHEMIK”
ul. Niepodległości 51
11-15 i 18-22 lutego (poniedziałek-piątek), godz. 
9.00-15.00 – Półkolonie zimowe dla dzieci.  
W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, konkursy plastyczne, turnieje wiedzy, turnieje 
sportowe, nauka tańca, konkursy typu „Śpiewać 
każdy może” i „Mam talent”, seanse filmowe  
w Parku Tradycji, wycieczki w góry, na Stadion 
Śląski, wyjścia do Muzeum Miejskiego. Zapisy  
w dniu 28 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik”
Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Gminy 
Siemianowice Śląskie.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Al. Sportowców 3 (tel. 32/228.13.29)
www.mbp.siemianowice.pl

FERIE Z BIBLIOTEKĄ – Ahoj przygodo! - czyli pi-
rackie ferie
Cykliczne spotkania w Oddziale dla Dzieci i Filiach 
– warsztaty tworzenia stroju pirackiego

ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al. Sportowców 3)
11 lutego (poniedziałek), godz. 11.00-12.00 – AHOJ! 
Rozpoczęcie cyklu „Ahoj przygodo-pirackie ferie” 
- robimy czapkę piracką - warsztaty
12 lutego (wtorek), godz. 11.00-12.00 – Pokaz 
drukarki 3D dla dzieci (3 tury). Prezentacja o druku 
3D i pokaz działania drukarki 3D
15, 22 lutego (piątki), godz. 10.00-18.00 – Puzzlowe 
piątki w bibliotece – układanie puzzli
15 lutego (piątek), godz. 11.00-12.00 – Akademia 
rękodzieła dla młodzieży SEZAM. Tworzenie bran-
soletek z drutu pamięciowego
19 lutego (wtorek), godz. 16.00-17.00 – Akademia 
rękodzieła dla młodzieży SEZAM. Decoupage
21 lutego (czwartek), godz. 11.00-12.00 – AHOJ! 
Zakończenie cyklu „Ahoj przygodo-pirackie ferie”. 
Ahoj! - chrzest morski, wręczenie dyplomów i pod-
sumowanie zajęć

MUZEUM MIEJSKIE
ul. Chopina 6 (tel. 32/228.50.80)
www.muzeum.siemianowice.pl
Otwarte drzwi Muzeum
Muzeum Miejskie zaprasza na zajęcia oraz zwie-
dzanie wystaw stałych i zmiennych.
Dla grup zorganizowanych istnieje mozliwość in-
dywidualnego umówienia tematu zajęć.

BASIA BRYCH  OBRONIŁA TYTUŁ !

SIEMIANOWICKI ZAWRÓT GŁOWY – BIEG WOKÓŁ STOŁU

Kolejny świetny występ naszej „eksportowej” 
szpadzistki - do siedmiu dotychczasowych 
indywidualnych tytułów mistrzyni Polski 
w różnych kategoriach wiekowych, w miniony 
weekend (19.01), w Radlinie, Barbara Brych 
dołożyła ósmy - broniąc tytułu Mistrza Polski 
w Szpadzie Kobiet w kategorii juniorek ! To 
kolejny ogromny sukces siemianowickiej 

szpadzistki i jej trenerki - Krystyny Rachel 
- Świrskiej.
W Radlinie siemianowicki klub - UKS Wo-
łodyjowski - oprócz Basi reprezentowały: 
Paulina Sadowska, Maja Osadnik, Aneta 
Liczberska i Zuzanna Pamuła. Basia w fi-
nałowym pojedynku pokonała Alicję Klasik 
...jednym trafieniem (14:13). Wysokie miej-

sca wywalczyły też Paulina Sadowska (35 
miejsce) i Maja Osadnik – junior młodszy 
(41 miejsce). Aneta Liczberska uplasowała 
się na 82 miejscu, a Zuzanna Pamuła była 
86. Gratulujemy Basi mistrzowskiego tytułu, 
a pozostałym zawodniczkom zdobytych miejsc. 
Warto zaznaczyć, że w turnieju indywidualnym 
startowało 99 zawodniczek!                        (SON)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
w Siemianowicach Śląskich zaprasza miłośni-
ków biegania na czwartą edycję rekreacyjnej 
imprezy pod nazwą „Siemianowicki Zawrót 
Głowy – Bieg Wokół Stołu”. Zawody odbędą się 
03 lutego 2019 r. (niedziela) w hali sportowej 
Kompleksu Sportowego „Michał”.

Zasada biegu jest dość prosta. Każdy uczestnik 
musi w jak najkrótszym czasie pokonać dystans 1 
km, czyli 117 okrążeń, biegając wokół stołu. Zgod-
nie z regulaminem nie można w żaden sposób 
dotykać stołu. Biegacze rywalizować będą w dwóch 
kategoriach: I - rocznik 2006 i młodsi, II - rocznik 2005 
i starsi (osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn).

Zapisy do biegu przyjmowane będą za pomo-
cą karty zgłoszenia (ZAŁĄCZNIK - wypełnia 
osoba pełnoletnia lub rodzic / opiekun osoby 
niepełnoletniej) w dniu zawodów w godzinach 
od 9:00 do 9:40.
Start nastąpi o godzinie 10:00. Zawodnicy 
startować będą w seriach po 6 osób.

Dla zwycięzców przewidziano puchary. Dla 
pierwszych 100 zapisanych uczestników biegu, 
którzy ukończą zawody zgodnie z regulami-
nem medale. 

WIESŁAW STRĘK

Ferie zimowe w mieście dla dzieci i młodzieży - 
na sportowo i kulturalnie
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z TERENU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA ROK 2019 w okresie styczeń-lipiec

SUROWCE WTÓRNE -  SYSTEM WORKOWY
TWORZYWA SZTUCZNE /
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE/ 
METALE

PAPIER I TEKTURA SZKŁO

środa czwartek piątek
9, 23 stycznia 10 stycznia 11 stycznia
6, 20 lutego 7 lutego 8 lutego
6, 20 marca 7 marca 8 marca
3, 17 kwietnia 4 kwietnia 5 kwietnia
8, 22 maja 9 maja 10 maja
5, 19 czerwca 6 czerwca 7 czerwca
10, 24 lipca 11 lipca 12 lipca

MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Parking Urzędu 
Miasta  
ul. Michałkowicka 
105

Parking przy 
ul. Wróblewskiego 
26a

Parking przy  
ul. Okrężna 19

Przy skrzyżowaniu 
ul. Moniuszki 
i ul. Dworcowej 

Zatoka postojowa 
przy ul. Reymonta 
1, 3, 5

5 stycznia  12 stycznia 12 stycznia 19 stycznia 26 stycznia
2 lutego 9 lutego 16 lutego 16 lutego 23 lutego
2 marca 9 marca 16 marca 23 marca 30 marca
6 kwietnia 6 kwietnia 13 kwietnia 13 kwietnia 27 kwietnia
4 maja 11 maja 18 maja 25 maja 25 maja
1 czerwca 8 czerwca 15 czerwca 22 czerwca 29 czerwca
6 lipca 6 lipca 13 lipca 20 lipca 27 lipca

HARMONOGRAM WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
REJON I REJON II REJON III

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

Oświęcimska, Traugutta, E. Plater, Kochanowskiego, Barlic-
kiego, Limanowskiego, Łukasińskiego, Rubinowa, Brylan-
towa, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa, Szmaragdowa, 
Przyjaźni, Kościelna, Harcerska, Paryska, Brandysa, Za-
ciszna, Londyńska, Sienna, Tarnogórska, Północna, Dreyzy, 
Gajdzika, Wiedeńska, Wileńska, Madrycka,  Wrocławska, 
Malinowa, Polna, Krupanka, Bratnia, Okrzei, Turystyczna, 
Bańgowska, Willowa

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

Wywóz w dniu: 18 marca Wywóz w dniu: 19 marca Wywóz w dniu: 22 marca
UWAGA! PRZEDMIOTY PROSIMY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00 !!!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI w okresie styczeń – lipiec 2019 roku
REJON I REJON II REJON III REJON IV
Obwodowa, Parkowa, 

BAŃGÓW: Zwycięstwa, Wrocławska, 
Krupanka, Malinowa, Bratnia, Okrzei, 
Turystyczna, Polna, 
PRZEŁAJKA: Bańgowska, Willowa, 
Brynicka, Wiejska, Słoneczna, Żniwna, 
Łąkowa, Poranna, Makowa, Bukowa, 
Rzeczna, Rolna, Dębowa, Lawendowa, 
Rumiankowa, Miodowa, Słoneczniko-
wa, Cyprysowa, Sosnowa, Wiosenna, 
Jodłowa, Modrzewiowa, Pszeniczna, 
Jana Pawła II, Parkowa, 1-go Maja, Kra-
sińskiego, Kapicy,
Osiedle „CHEMIK”, 
Śniadeckiego, Krasińskiego, Pułaskiego, 
Dąbrowskiego, Staszica, Kościuszki 

Komuny Paryskiej, PCK, Cicha, Lompy, 
Wojska Polskiego, Jasna, Al. Sportowców, 
Astrów, Różana,
„PTASIE OSIEDLE”: Czeladzka, Jaracza, Kor-
czaka, Krucza, Nałkowskiej, Gałczyńskiego, 
Słowików, Drozdów, Kosów, Skowronków, 
Czyżyków, Gilów, Kormoranów, Bocianów, 
Jaskółek, Sowia, Żurawia, Kukułek, Pawia, 
Jastrzębia, Gołębia, Sikorek, Szpaków, Ga-
wronów, Kawek, Pelikanów, Sokołów, Sójek, 
Wilg, Stara Szosa, Park Pszczenik
Chopina, Al. Spacerowa, Dworska, Spokojna, 
Ogrodowa, Krótka, Śmiłowskiego, Myśliwiec-
ka, Poprzeczna, Pszczelnicza, Boczna, Mickie-
wicza, Cmentarna, Brzozowa, Słowackiego, 
Piaskowa, Mysłowicka, Sadzawki, Kolejowa, 
Kilińskiego, Fabryczna, Budowlana, Matejki, 
Głowackiego, Piastowska, Lipowa, Okrężna, 
Osiedle „TUWIM STARY”, 
Osiedle „Wróbla - Kofrantego”   

Osiedle „MŁODYCH”:
Teatralna, Stęślickiego, 
Boh. Westeplatte [+ stara ul. Wieczorka], 
Potockiego, Krasińskiego, Waloszka, Rze-
pusa, Stabika, Rodziny Dembińskich, Popka, 
Pronobisa, Reja, Majcherczyka-Zdana, Skrze-
ka i Wójcika, Watoły, Węglowa, Polaczka, 
Mikołaja, Górna, Dolna, Niepodległości, 
Chorzowska, Wróblewskiego, Mieszka I, 
Zygmunta Starego, Łokietka, Prusa, Chro-
brego, Broniewskiego, Morcinka, Drzymały, 
Ogińskiego, Grunwaldzka, Jagiełły,

Waryńskiego, Kasprzaka, Trafalczyka, Ko-
pernika, K. Miarki, Floriana, Olimpijska, So-
bieskiego, Hutnicza, Szkolna, Browarowa, 
Katowicka, Składowa, Jedności, Jagiellońska, 
Katowicka

Bytkowska, Bema, Oświęcimska, Traugutta, 
Rubinowa, Brylantowa, Szafirowa, Turkusowa, 
Diamentowa, Szmaragdowa, 
Osiedle ROBOTNICZE:
E. Plater, Kochanowskiego, Limanowskiego, Foj-
kisa, Kołodzieja, M. Dąbrowskiej, Andersa, Obr. 
Warszawy, Sikorskiego, Kościelna, Pocztowa, 
Przyjaźni, Łukasińskiego, Dreyzy, Harcerska, 
Orzeszkowej, Maciejkowicka, 
Osiedle FABUD:
Wyzwolenia, Stawowa, Towarowa, 
Domina, Wojciecha, Budryka, Gajdzika, Paryska, 
Wiedeńska, Wileńska, Żeromskiego, Londyńska, 
Zaciszna, Barlickiego, Brandysa, Sienna, Pokoju, 
Bytomska, Rozwojowa, Północna, Tarnogórska, 
Michałkowicka, Kościuszki, Granitowa, Górni-
cza, Gansińca, Śląska, Ogrodowa, Św. Barbary, 
Śniadeckiego, Wyspiańskiego, Powstańców, 
Moniuszki, Szeflera, Dworcowa, Sienkiewicza, 
Fitznerów.

Termin odbioru: 
Styczeń: 14, 28 
Luty: 11, 25
Marzec: 11, 25 
Kwiecień: 8, (23 - wtorek)
Maj: 6, 20
Czerwiec: 3, 17 
Lipiec: 1, 15, 29

Termin odbioru: 
Styczeń: (2 - środa), 15, 29
Luty: 12, 26
Marzec: 12, 26
Kwiecień: 9, (24 – środa)
Maj: 7, 21
Czerwiec: 4, 18
Lipiec: 2, 16, 30

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


