
GOSPODARKA
Z RATUSZA

KULTURA
BEZPIECZEŃSTWO

SPORT

BUDŻET OBYWATELSKI

EDUKACJA

ZDROWIE
SPRAWY SPOŁECZNE

REKREACJA

ŚRODOWISKO
SENIOR

INWESTYCJE
Z RADY MIASTA

10 CZERWCA    NUMER 6  (75)               www.siemianowice.pl               TEL. 32 760 53 21  ISSN - 2392-3652

SENIOR
  Imprezy kulturalne dla Seniorów

    CZYTAJ STR. 2

Z RATUSZA
  Od lipca zmienią się numery telefonów na Policję

    CZYTAJ STR. 3
INWESTYCJE

  Ponad 6,3 miliona złotych na nowe drogi
   Wymieniamy oświetlenie na energooszczędne
  Kolejny plac zabaw dla dzieci 
  Termomodernizacja budynku UM  

    w Michałkowicach
  Mapa inwestycji miejskich
  Powstaje mural w hołdzie powstańcom śląskim

    CZYTAJ STR. 4-6
SPRAWY SPOŁECZNE

  Daj sobie pomóc - rozmowa z psychologiem OIK
  Nowe programy w MOPS

    CZYTAJ STR. 7

Z RATUSZA
  Zielone rewolucje - zmiany w utrzymaniu zieleni 

      i czystości w mieście
    CZYTAJ STR. 9

SPRAWY SPOŁECZNE
  Na dwóch kółkach po zdrowie dla Antosia Radło

    CZYTAJ STR. 11

GOSPODARKA
  Śniadania biznesowe
  Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
  Kto zostanie tegorocznym laureatem Nagrody 

     Gospodarczej Prezydenta Miasta?   

SPRAWY SPOŁECZNE
  Rozmowa z Prezesem Zarządu SM “Siemion”

    CZYTAJ STR. 13

KULTURA
  Wywiad z Krzysztofem Nosem, 

     Naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu
    CZYTAJ STR. 14  

SPORT
 Basia Brych podwójną mistrzynią Polski
 Siemianowice walczą o “Puchar Rowerowej 

    Stolicy Polski”
   CZYTAJ STR. 15 

TEMATY NUMERU:

CZYTAJ STR. 11

WERYFIKACJA 
PROJEKTÓW  
ZAKOŃCZONA

CZYTAJ STR. 15

SIEMIANOWICKI AKCENT 
NA OLIMPIADZIE

JADĄ DO TOKIO!

CZYTAJ STR. 10

JEŻELI NIE DOPILNUJESZ   
WŁASNEGO TERENU 
MOŻESZ SŁONO 
ZAPŁACIĆ 

SZANSA  NA 
DOFINANSOWANIE

WEJDŹ NA STRONĘ 

http://bit.ly/AnkietaSmog 
WYPEŁNIJ ANKIETĘ SMOG Siemianowice Śląskie. 
Jej wypełnienie pozwoli na pozyskanie środków i realizację  
działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.

CZYTAJ STR. 8

Od 10 tysięcy 
do nawet 1 miliona zł  
może zapłacić właściciel terenu, 
na którym znajdują się  
nielegalnie składowane odpady. 



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  
24 czerwca 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 17 maja  2021 r.:
1. Dorota z Centrum
2. Henryk z Bytkowa

Zdjęcie przedstawiało zabudowę byłego PGR-u 
przy ulicy Mikołaja na Bytkowie i wieżowce przy 
Placu Skrzeka i Wójcika. 

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

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

513 661 565 - 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

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
SCK Bytków,  ul. Niepodległości 45, 
tel. 32 228 72 80 
13.06, godz. 17:00 -  koncert „Szlagierowo i z hu-
morem”, bilety: 40 zł  w kasach SCK oraz on-line 
na www.bilety.siemck.pl. Zakupione wcześniej 
bilety zachowują ważność
SCK Park Tradycji 
ul. E. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40 
22.06, godz. 18:00 - wernisaż wystawy pt. „Lampy 
górnicze” połączony ze spektaklem „Światło – 
Mrok” Teatru MOMO.  Działanie artystyczne 
osnute będzie wokół tematu światła jako siły 
związanej z życiem, przemijaniem, egzystencją, 
postrzeganiem. Całość spektaklu będzie silnie 
związana z górnictwem, odwołując się do tematu 
wystawy. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.
24.06, godz. 16:00 - KINO SENIORA 60+. Licz-
ba miejsc ograniczona. Wstęp za okazaniem 
Siemianowickiej Karty Seniora.
SCK Willa Fitznera 
ul. Fitznerów 3, tel. 32 763 2730
9.06, 16.06, 23.06, 30.06, godz. 19:00 - „Milonga 
w Fitznerze”, bilety 20 zł od pary do nabycia 

w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.
siemck.pl. Liczba miejsc ograniczona.
24.06, godz. 18:00 -„Klasycy rocka i nie tylko…”, tym 
razem Krzysztof Krawczyk. Spotkanie poprowadzi 
redaktor Bartłomiej Gruchlik. Bilety 10 zł w kasach 
SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl. 
17.06, godz. 18:00 - spotkanie z Janem Wikto-
rem Urbańczykiem – szefem Siemianowickiej 
Grupy Artystycznej LAURA. Maluje techniką 
olejną, pastelem oraz akwarelą. Od 2004 r. był 
członkiem grupy plastycznej „Spichlerz 86”. 
11.06, 25.06,  godz. 20:00 - Karaoke „Jeśli potra-
fisz – pchaj się na afisz…” u nas z pewnością ci 
się to uda. Cykl spotkań dla miłośników muzyki 
i śpiewu. Tylko u nas spróbujesz swoich umie-
jętności wokalnych w miłej, przyjaznej atmos-
ferze. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.
11.06, 18.06, 25,06 godz. 17:00 - Fitzner Cafe czyli 
klimatyczne popołudnie przy aromatycznej 
kawie i muzyce na żywo, prezentowanej przez 
siemianowickiego artystę – Bohdana Wantułę. 
Bilety 5 zł, w kasach SCK, on-line na www.bilety.
siemck.pl oraz w Willi Fitznera przed imprezą.
SCK Zameczek, ul. Oświęcimska 1, 
tel. 32 204 11 27

8.06, 15.06, 22.06, godz. 19:00-
21.00 - pracowania plastyczna 
„Na winklu” zaprasza dorosłych 
pragnących twórczo spędzać 
czas na zajęciach z rysunku.
16.06, godz. 17:00 - spotkanie 
z cyklu „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie…”, wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona, 
bezpłatne wejściówki do od-
bioru w SCK Zameczek.

27 czerwca (niedziela), godz. 17:00 - koncert Alexa 
Martineza (przeniesiony z 16 maja). Koncert na 
tarasie SCK Zameczek. Wstęp wolny. UWAGA bi-
lety zakupione na wcześniejszy odwołany termin 
można zwracać w kasie SCK Bytków, przy ulicy 
Niepodległości 45.
SCK Jarzębina, ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 4846
11.06, godz. 17:00 - turniej gry w remika/jokera, 
wstęp wolny.
17.06, 23.06, godz. 17:00 - zapraszamy wielbicieli 
muzyki na Karaoke, każdy może sprawdzić się 
jako wokalista śpiewając mniej lub bardziej 
znane utwory. 
Muzeum Miejskie w Siemianowicach 
ul. Fryderyka Chopina 6, tel. 513 661 565
11.06, godz. 18:00 - Inauguracja Galerii Kolekcjone-
ra nowa forma  galerii muzealnej, której celem 
będzie prezentacja zbiorów kolekcjonerów 
z Siemianowic Śląskich.
18.06, godz. 18:00 - Promocja Rocznika Muzealnego, 
podczas wydarzenia będzie możliwość wysłu-
chania i porozmawiania z autorami artykułów.
30.06, godz. 17:00 - Podwieczorek w Muzeum 
-prowadzenie red. Beata Tomanek. Podwie-
czorek to wspaniała okazja do opowiedzenia 
i usłyszenia wielu ciekawych historii z życia 
Siemianowiczan. 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
Biblioteka Centralna ul. Sportowców 3, 
tel. 32 228 13 29,  www.mbpsiemianowice.pl  
7.06, 14.06, 21.06, 28.06 (pon.), godz. 15:30 - pi-
lates na tarasie (w razie niepogody duża sala) 
liczba miejsc ograniczona – wymagane zapisy
od poniedziałku do piątku, godz. 11:00 - 13:00 
warsztaty komputerowe 

11.06,  (piątek) godz. 18:00 - „Wieczór z poezją”. 
Spotkanie nie tylko z siemianowickimi poetami 
prowadzi Jarosław Engler.
16.06 (środa) godz. 16:00 - Dyskusyjny Klub Książki
25.06 (czwartek) godz. 17:00 - Tref przy tyju, spotkanie 
miłośników godki śląskiej, pasjonatów historii Siemia-
nowic Śląskich. Gość specjalny Stefan Maruszczyk.
„Książka pod drzwi”, wspólna akcja Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz wolontariuszy Sto-
warzyszenia Mieszkańców Siemianowic. Se-
niorzy mogą wypożyczyć książkę z biblioteki 
z dostawą do drzwi, wystarczy zadzwonić  
tel. 32 220 42 59 
Wydarzenia online:
18.06 (piątek) godz. 17:00 - spotkanie autorskie 
na żywo /online z pochodzącą z Siemianowic 
autorką kryminałów Moniką Dworak, która 
obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Będzie 
można porozmawiać  na temat książki: „Za-
chowaj to dla siebie”. To trzymający w napięciu 
thriller, opowiadający o rodzinnych sekre-
tach… które być może autorka zdradzi podczas 
spotkania? Działanie online, Facebook profil 
MBB www.facebook.com/Miejska-Biblio-
teka-Publiczna-w-Siemianowicach-Ślą-
skich-141640102566439  

 ELŻBIETA NIESZPOREK
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Myliłby się ten, kto by stwierdził, że w Urzę-
dzie Miasta, żyjemy już wakacjami. Fak-
ty świadczą o czymś zgoła innym. Każda 
z komórek organizacyjnych, wróciła już po 
pandemii do pełnej wydajności organizacyjnej 
przy realizacji własnych zadań. Kilka z pro-
jektów zasługują na przybliżenie czytelnikom 
naszej gazety samorządowej. Wśród nich zaś, 
są takie, które mają szczególne znaczenie 
dla mnie jako prezydenta, bo dają szansę 
gminie na dalszy rozwój. Pierwszym z nich 
jest bez wątpienia podpisanie przez nasz 
urząd porozumienia z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną, dzięki któremu blisko 
dziesięć hektarów ziemi znajdującej się na 
terenie Michałkowic, będzie miało szansę 
zamienić się w nową subdzielnicę bizneso-
wą, promowaną w regionie, kraju i zagra-
nicą jako Strefa 333. Jestem przekonany, 
że dzięki tej współpracy miasto nie tylko 
pozyska nowych inwestorów i miejsca pracy, 
ale podniesie wizerunkowo swoją pozycję 
w regionie, zwłaszcza, że równolegle do tego 
projektu, będzie komercjalizowany blisko 
dwudziestohektarowy teren po Walcowni Rur 
Jedność, gdzie ma powstać Śląskie Centrum 
Biznesu i Technologii. 

Kolejnym, ważnym dla miasta projektem, 
jest pozyskanie blisko sześciu i pół miliona 
złotych na budowę ulicy Traugutta od ronda 
przy ulicy Oświęcimskiej i utworzenie z no-
wym odcinkiem drogowym łącznika z ulicą 
Watoły. Nie mniej ważne jest zakończenie 
inwestycji drogowej, budowy łącznika osiedla 
Laurahute i Hugo, dzięki czemu już za kilka 
dni będziemy mogli korzystać z nowego 
alternatywnego szlaku komunikacyjnego.
Wierzę, że dzięki zmianie nawyków kierow-
ców, jeżdżących do Katowic przez te tereny, 
sama ulica Matejki stanie się bardziej bez-
pieczna dla mieszkańców Hugo, a zwłaszcza 
dla dzieci i seniorów. 

Powoli zbliżamy się do półmetku drugiej 
kadencji lub jak niektórzy w mieście mówią, 
domknięcia pierwszych siedmiu lat pra-
cy na rzecz miasta. Wkrótce będę chciał 
się podzielić z Państwem podsumowaniem 
dotychczasowej pracy, choć już dziś, warto 
zerknąć na stronę internetową zbudowaną 
na bazie map serwisu Google, gdzie zar-
chiwizowaliśmy kilkaset zadań inwesty-
cyjnych zrealizowanych w naszej gminie. 
Warto znaleźć choć kilka chwil, by przeana-

lizować, co udało nam się zrobić w mieście. 
Nie zachęcam do tego dla urzędniczego 
poklasku, tylko z szacunku do wspólnej pracy 
z urzędnikami i współudziału decyzyjne-
go mieszkańców i radnych Rady Miasta. To 
mapa inwestycji miejskich, która ilustruje 
naszą wspólną pracę na rzecz rewitalizacji 
Siemianowic Śląskich. Mam nadzieję, że 
jej lektura wypełni Państwa optymizmem, 
tak samo, jak wielu z nas wprawiły w dobry 
nastrój, wyniki młodych siemianowickich 
sportowców, Mateusza Chowańca i Ka-
mila Sieradzkiego, wychowanków Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 
i UKS Wodnik, którzy dzięki nieprzeciętnej 
sportowej pracy, otrzymali powołanie do 
pływackiej reprezentacji Polski na Igrzyska 
Olimpijskie w Tokio. 

Życząc sobie, naszym sportowcom i urzęd-
nikom tego samego: byśmy nigdy nie wątpili, 
że możemy osiągnąć lepszy wynik w swojej 
pracy, polecam lekturę Głosu Miasta i zapra-
szam do obowiązkowego kibicowania naszym 
olimpijczykom oraz kadrze piłkarskiej.  

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

Jeszcze tylko do końca czerwca można będzie 
dodzwonić się na stare numery telefoniczne 
wszystkich jednostek policji w całym kraju. 
O zmianach informujemy od ponad roku, a jak 
wynika z przeprowadzonych analiz, nadal 
dziennie przyjmujemy ponad 6 tysięcy połączeń 
poprzez starą numerację. Od 1 lipca będzie 
można skontaktować się z nami telefonicznie 
jedynie wybierając prefiks MSWiA - 47 i numer 
wewnętrzny danej komendy, używany do tej 
pory wyłącznie w wewnętrznej sieci resortowej. 
Zmianie nie ulega numer alarmowy 112.

ZMIANY W SYSTEMIE  
POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH NA POLICJĘ

SEZON NA PEWNO 
NIE OGÓRKOWY

W związku z wdrożeniem w całym kraju 
jednolitego planu numeracyjnego w opar-
ciu o nowy prefiks resortowej sieci teleko-
munikacyjnej 47, ponad rok temu doszło do 
kompleksowej zmiany sposobu wybierania 
oraz kierowania połączeń do stacjonarnych 
telefonów resortowych podległych Minister-
stwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
w tym Policji.

Prefiks 47 należy traktować jako jedno-
lity numer kierunkowy do sieci resortowej 
w skali całego kraju, wybierany zamiast do 
tej pory używanego numeru kierunkowego 
w poszczególnych geograficznych strefach 
numeracyjnych – w przypadku wojewódz-
twa śląskiego: 32, 33 i 34. Zmianie uległy 
również same numery do poszczególnych 
komend przy połączeniach wykonywanych 
z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych 
i komórkowych. Są one teraz identyczne, jak 

używane do tej pory jedynie w wewnętrznej 
sieci resortowej.

Dotąd, aby wykonać połączenie z sieci pu-
blicznej do jednostki policji, należało znać tzw. 
prefiks miejski, czyli ciąg cyfr, który poprzedzał 
numer wewnętrzny telefonu. Dla KWP w Kato-
wicach prefiks miejski, to „32 200”. Aby wyko-
nać połączenie do centrali KWP w Katowicach 
należało więc z sieci miejskiej wybrać numer 32 
200 2222, zaś z wewnętrznej sieci resortowej 
851 2222. Po wprowadzeniu prefiksu 47, numer 
miejski będzie różnił się od resortowego jedynie 
tymi dwoma początkowymi cyframi i będzie 
wyglądał tak: 47 851 2222.

Taki też numer (w zależności od operatorów 
z prefiksem międzynarodowym - dla Polski 
+48), będzie widoczny na wyświetlaczach te-
lefonów osób, do których zadzwonią policjanci 
lub urzędnicy z numerów resortowych. Prosimy 
o zapamiętanie, że dotychczas nieznany numer 

strefy numeracyjnej 47, jest obecnie prefiksem, 
jakim posługują się wszystkie służby podległe 
MSWiA, w tym Policja, czy np. Straż Pożarna 
i nie należy obawiać się ich odbierania.

DOTYCHCZAS UŻYWANE NUMERY TELEFO-
NÓW OD 1 LIPCA 2021 ROKU BĘDĄ NIEAK-
TYWNE.

Nowe numery do poszczególnych jedno-
stek śląskiego garnizonu policji znajdują się na 
stronach internetowych KWP w Katowicach 
oraz komend miejskich i powiatowych, a także 
na stronach BIP tych jednostek w zakładkach 
o danych teleadresowych.

TATIANA LUKOSZEK, 
OFICER PRASOWY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała 6 309,97 zł dofi-
nansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 
Pomoc ma na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych 
na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone 
na realizację dwóch inwestycji, związanych z modernizacją 
lokalnej infrastruktury drogowej.
Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) 
wraz z budową drogi gminnej, łączącej ul. Traugutta  
z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich.

Projekt został dofinansowany kwotą 4 268 369 zł i obejmie 
budowę drogi o długości ok. 850 m wraz z budową chodnika 
i ścieżki rowerowej, a także wykonanie kanalizacji deszczowej 
z przepompownią, oświetleniem oraz kanałem technologicznym. 
W przyszłości droga połączy ulicę Oświęcimską (zjazd przy 
rondzie) z planowanym łącznikiem drogowym, który zostanie 

poprowadzony od skrzyżowania ulic Traugutta i Brylantowej 
do granicy z Chorzowem.

Przyznana kwota dofinansowania pokryje 50% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. 
Budowa drogi gminnej w rejonie terenów inwestycyjnych 
przy ul. Bytomskiej w Siemianowicach Śląskich.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 041 600 zł. 
Realizacja zadania będzie polegała na   budowie drogi z chod-
nikiem, budowie łopatki do zawracania i przebudowie istnie-
jących zjazdów publicznych oraz indywidualnych. Będzie ona 
przebiegała w miejscu tymczasowego połączenia drogowego, 
które powstało pod koniec grudnia 2020 roku, w celu ułatwienia 
dojazdu do obszarów przemysłowych o powierzchni 13 ha.

Przyznana kwota dofinansowania pokryje 50% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Niebawem rozpocznie się budowa nowego połączenia dro-
gowego pomiędzy ulicą Władysława Jagiełły a ulicą Węglową. 
Przez najbliższe trzy miesiące realizowany będzie pierwszy 
etap inwestycji, w ramach którego przewidziano budowę jezdni 
o długości około 300 m i szerokości 7 m – na odcinku od ulicy 
Jagiełły do ulicy Diamentowej, przebudowę zjazdu publicznego, 
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PONAD 6,3 MILIONA ZŁOTYCH 
NA NOWE DROGI

BYTKÓW: NOWA DROGA  
POŁĄCZY ULICE JAGIEŁŁY I WĘGLOWĄ

SEZON NA INWESTYCJE 
DROGOWE W PEŁNI

budowę 441 m kanalizacji deszczowej oraz wykonanie zabez-
pieczeń istniejącej infrastruktury technicznej.

Łącznik nie tylko wzbogaci infrastrukturę drogową, ale biorąc 
pod uwagę rozwój zabudowy jednorodzinnej w tym rejonie, 
usprawni warunki komunikacyjne oraz rozładuje ruch na ulicy 
Węglowej. Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 1,2 mln zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Pod koniec maja ekipy budowlane rozpoczęły 
realizację zamówienia pn. „Budowa miejsc 
postojowych, parkingów oraz modernizacja 
chodników i ulic w mieście w wybranych lo-
kalizacjach”. W pierwszej kolejności ruszyły 
prace związane z wymianą nawierzchni chod-
ników na Bańgowie przy ulicy Reymonta 10-12;  
46-56 i Szymanowskiego 2, a także na Bytkowie 
przy ul. Wróblewskiego 71. Wkrótce możemy 
spodziewać się wymiany nawierzchni chodni-
ków przy ulicach: Grunwaldzkiej 6, Jagiełły 1, 
Zgrzebnioka 25, Niepodległości 58 (tu zostanie 
również wymieniona nawierzchnia jezdni) 
oraz budowy nowych ciągów pieszych przy 
ulicy Jagiełły 27-31 i ul. Zgrzebnioka 38- 40. 
Co więcej, na osiedlu Tuwim – przy ulicach 
Kasztanowej 9, 10 i Leśnej 9 – przystąpiono 
do remontu jezdni i chodników oraz budowy 

miejsc postojowych. Oprócz tego rozpoczęła 
się wymiana nawierzchni drogi dojazdowej przy 
ul. Michałkowickiej 25-35, gdzie dodatkowo 
powstaną nowe miejsca postojowe i zostanie 
utwardzony dojazd do garaży. Wraz z nadej-
ściem czerwca roboty budowlane prowadzone 

będą także na Ptasim Osiedlu i obejmą mo-
dernizację ulic: Skowronków, Kosów, Drozdów, 
Słowików i Czeladzkiej – od ul. Stara Szosa do 
ul. Żurawiej.

Powyższe zadnia drogowe, z wyjątkiem tych 
przy ulicy Leśnej i Kasztanowej, realizowane 

są w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. 
Przewidywany termin zakończenia przedsię-
wzięcia to lipiec i sierpień 2021. Koszt całej 
inwestycji wyniesie ponad 1,3 mln zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
W mieście trwa modernizacja oświetlenia 
miejskiego. Zadanie polega na montażu 
346 nowoczesnych lamp ledowych, które 
zastąpią przestarzałe oprawy sodowe. 
Inwestycja zakończy się w lipcu i oprócz 
zmiany opraw obejmie wymianę okablowa-
nia w słupach, wysięgników oraz tabliczek. 
Do tej pory ledy zainstalowano na uli-
cach: Obwodowej, Krupanka, Bańgowskiej, 
Wrocławskiej, Zwycięstwa, Żeromskiego, 
Kapicy, Waryńskiego, Katowickiej, Boh. 
Westerplatte, Chopina oraz na rondzie 
„z kulami” i rondzie Maciej. Dodatkowo 
wymienione zostały 124 wyeksploatowane 
słupy oświetleniowe. Nowe oprawy już 
wkrótce rozświetlą także ulice: Wróblew-
skiego, Jagiełły, Królowej Jadwigi, Staszica, 
Michałkowicką i Kościelną.

Modernizacja poprawi jakość oświetlenia 
miejskiego oraz bezpieczeństwo miesz-
kańców. Przyczyni się również do redukcji 
kosztów zużycia energii elektrycznej oraz 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Koszt 
inwestycji to 808 592,34, a zostanie ona 
dofinansowana ze środków unijnych kwotą 
548 200,70  zł, pozyskaną z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Tegoroczna wymiana opraw jest konty-
nuacją projektu unijnego pn. „ Jasno, bez-
piecznie i ekologicznie – wymiana opraw 
oświetlenia ulicznego, z wykorzysta-
niem rozwiązań z zakresu oszczędności 
energii”, w ramach którego w 2018 roku 
zmodernizowano łącznie 2018 punktów 
oświetleniowych w mieście.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

LEDY ZAMIAST LAMP SODOWYCH

Pod koniec maja rozpoczęła się kompleksowa 
termomodernizacja budynku urzędu miasta, 
znajdującego przy ul. Michałkowickiej 105. 
Budynek magistratu nie był remontowany od 
lat, a teraz jego metamorfoza jest możliwa 
dzięki środkom zewnętrznym w kwocie 1 757 
079,96 zł pozyskanym z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
2014-2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w wysokości 1 977 451,98 zł, 
które w całości pokryją koszty inwestycji.

Prace budowlane mają zakończyć się na 
początku 2022 roku. Ich koszt wyniesie 3 734 
531,94 zł. Zakres remontu obejmie m.in. docie-
plenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, 

wykonanie izolacji skrajnej i przeciwwodnej 
ścian piwnicy do gruntu, częściową wymianę 
drzwi zewnętrznych i okien, wymianę oświetle-
nia wbudowanego na oprawy LED, wykonanie 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
oraz wymianę instalacji grzewczej i elektrycz-
nej. Po termomodernizacji obiekt będzie zu-
żywał mniej energii cieplnej, co obniży koszty 
ogrzewania, stanie się bardziej ekologiczny 
i jednocześnie zyska estetyczny wygląd.

Inwestycja realizowana jest w ramach więk-
szego projektu unijnego pn. „Niskoenergetycz-
ne budynki użyteczności publicznej (Zespół 
Szkół Sportowych –Etap 2, ZSTiO Meritum, 
UM przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach 

Śląskich)”, który wpisuje się w realizowany od 
lat w naszym mieście Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej, zakładający poprawę efektywności 
energetycznej budynków, wymianę oświetlenia 
na energooszczędne, niskoemisyjny transport 
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PLAC ZABAW 
PRZY ULICY WESTERPLATTE
Najmłodsi siemianowiczanie zamieszkujący okolice ulicy Bo-
haterów Westerplatte już niebawem pobawią się na nowym 
placu zabaw. Na pustej dotąd działce znajdującej się pomiędzy 
ulicami Olimpijską, Kopalnianą oraz wspomnianą ulicą Boha-
terów Westerplatte w ciągu najbliższych miesięcy powstanie 
bezpieczna i atrakcyjna strefa aktywności dla dzieci. Pojawi 
się na niej zestaw zabawowy m.in. z wieżami, zjeżdżalniami, 
ścianką wspinaczkową, zjazdem strażackim i mostami, a także 
linarium stożkowe, huśtawki typu bocianie gniazdo, z siedzi-
skiem dla maluchów oraz siedziskiem typu deseczka, bujaki 

na sprężynie, jak również piaskownica. Urządzenia staną na 
bezpiecznej nawierzchni z piasku. Na terenie placu zabaw 
nie zabraknie ławek i koszy na śmieci. Całość obiektu zostanie 
ogrodzona, a od przejścia dla pieszych przy ul. Olimpijskiej do 
furtki zostanie wybudowany chodnik. Zadanie inwestycyjne 
realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego 
prace budowlane zostaną poprzedzone wykonaniem doku-
mentacji projektowej. Zakończenie zadania zaplanowano na 
wrzesień, a koszt całości działań wyniesie 134 931 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

miejski oraz wzrost wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii (OZE).

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

BUDYNEK URZĘDU 
PRZEJDZIE TERMOMODERNIZACJĘ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
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Zakończyły się prace związane z adapta-
cją pomieszczeń oraz wyposażeniem nowo 
utworzonych klasopracowni w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych (ZSP) „Cogito”. W wy-
niku realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój 
kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy uczniów techników i zasadniczych szkół 
zawodowych Siemianowic Śląskich – etap II”, 
w placówce powstały trzy profesjonalne 
pracownie kształcenia zawodowego – cu-
kiernicza, językowa i multimedialna. Każda 
z nich została wyposażona w nowoczesny 

sprzęt: m.in. piec konwekcyjny, robot plane-
tarny, stół mroźniczy, chłodziarkę i zmywarkę 
(pracownia cukiernicza), aparaty fotograficz-
ne (pracownia multimedialna) oraz system 
komputerowych stanowisk dla 16 uczniów, 
zarządzany ze stanowiska nauczycielskie-
go wraz z kompatybilnym zestawem mebli 
i oprogramowaniem (pracownia językowa). 
Koszt modernizacji pomieszczeń wraz z wy-
posażeniem wyniósł 410 tys. zł. Całość za-
dania była współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej. 

NOWE KLASOPRACOWNIE W COGITO

Na przestrzeni ostatnich lat Siemianowice 
Śląskie zmieniły się nie do poznania. Dzięki 
licznym inwestycjom ukierunkowanym m.in. 
na rozbudowę infrastruktury drogowej i ro-
werowej, rozwój gospodarki niskoemisyjnej, 
rewitalizacje terenów zielonych oraz obiektów 
rekreacyjno-sportowych i kulturalnych miasto 
stało się jedną z najprężniej rozwijających gmin 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

W celu udokumentowania działań inwe-
stycyjnych przeprowadzonych dotychczas 
w mieście powstała mapa inwestycji miejskich, 
która dostępna jest na stronie internetowej  
www.mim.siemianowice.pl. To swego rodza-

W naszym mieście z inicjatywy spółki 
Rosomak S.A. oraz Fundacji Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej, powstaje wyjąt-
kowy mural. Na powierzchni blisko 
pół kilometra kwadratowego tworzo-
ne jest historyczne grafitti, którego 
autorem i wykonawcą jest Wojciech 
Walczyk, artysta, który wykonał m.in. 
serię murali o tematyce powstańczej 

ju przewodnik ukazujący, na jakie inwestycje 
zostały przeznaczone środki finansowe po-
chodzące zarówno ze źródeł własnych, jak 
i zewnętrznych tj. z Unii Europejskiej, GZM 
i budżetu państwa. Na mapie ujęto przede 
wszystkim zadania wykonane w latach 2015-
2020, a także te, które są w trakcie realizacji. 
Każde przedsięwzięcie posiada krótki opis wraz 
ze zdjęciem, informacje o wartości zadania, 
wysokości pozyskanego dofinansowania czy 
też dane na temat budżetu obywatelskiego. 
Mapa będzie na bieżąco aktualizowana.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

w Katowicach. W założeniach inicja-
torów projektu, obraz ma stanowić 
hołd dla lokalnej i regionalnej spo-
łeczności, która bohatersko walczyła 
w powstaniach śląskich o uznanie 
tożsamości narodowej. Wśród postaci 
uwiecznionych na muralu nie zabrak-
nie postaci historycznych związa-
nych bezpośrednio z Siemianowicami 

W ramach tego samego projektu wkrótce do 
użytku zostaną oddane nowe klasopracow-
nie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących (ZSTiO) „Meritum” – pracownia 
lokalnych sieci komputerowych i ekonomicz-
na oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych (ZSOiZ), który wzbogaci się 
o pracownie warsztatów szkolnych, technologii 
oraz rysunku technicznego.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

MAPA INWESTYCJI MIEJSKICH

POWSTAJE MURAL W HOŁDZIE POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM
Śląskimi. Projekt jest realizowany we 
współpracy merytorycznej z Muzeum 
Miejskim w Siemianowicach Śląskich 
oraz z historykiem dr. hab. prof. UE 
Zdzisławem Janeczkiem. Uroczyste 
odsłonięcie muralu i płyty pamiąt-
kowej ma się odbyć już w połowie 
czerwca. 

PIOTR KOCHANEK

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zo-
stała strategicznym partnerem Urzędu Miasta  
w sprzedaży nowych terenów inwestycyjnych 
Siemianowic Śląskich, oferowanych pod szyl-
dem Strefa 333. Celem wytyczonym przez obie 
strony zawartego 25 maja br. porozumienia jest 
znalezienie najlepszego dla rozwoju miasta  
operatora nowej biznesowej dzielnicy miasta, 
która powstania na styku granicy administra-
cyjnej z Chorzowem. 

KSSE znana jest w świecie polskiego i między-
narodowego biznesu jako wiarygodny partner, 
wspierający tworzenie nowych i innowacyjnych 
stref biznesowych. Strefa 333 ma być zlokalizowa-
na w bezpośrednim sąsiedztwie działającego już 
przy ulicy Rozwojowej, Śląskiego Parku Biznesu. 

- Cieszę się, że mogliśmy z prezesem Ma-
teuszem Rykałą w imieniu Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, podpisać tak ważną 
dla nas umowę. Nawiązaliśmy dzisiaj oficjalną 

współpracę, która pozwoli nam na konkret-
ne działania operacyjne. Siemianowicki urząd 
miasta, to sztab profesjonalistów, z którymi 
już teraz świetnie się współpracuje. Wierzę, że 
w krótkim czasie będziemy mogli podzielić się 
pierwszymi dobrymi wiadomościami z nowej 
specjalnej strefy ekonomicznej, która właśnie 
powstaje w Siemianowicach Śląskich - mówi 
Janusz Michałek, prezes KSSE.

PIOTR KOCHANEK

KSSE OFICJALNYM PARTNEREM W SPRZEDAŻY TERENÓW INWESTYCYJNYCH -
RUSZA PROJEKT STREFA 333
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-W ostatnim czasie nastąpił w naszym mieście 
niepokojący wzrost prób samobójczych. Były 
wśród nich przypadki zakończone śmiercią, 
były nieudane próby, czy telefony z sygnała-
mi o samobójczych myślach. Jakiego rodza-
ju problemy są przyczyną tak desperackich 
zachowań i kogo dotykają? Jak wiele takich 
przypadków odnotowaliście ostatnio?

 
-Trudno określić tylko jedną przyczynę 
myśli lub zachowań samobójczych, gdyż 
sytuacja pandemii pokazała nam, jak wiele 
może ich być. Zgłaszają się do nas osoby, 
które poczuły, że w pewnym momencie 
sposoby radzenia sobie wyczerpały się 
i zostaje tylko jedna możliwość, aby cier-
pienie zakończyło się, bo nie są w stanie 
poradzić sobie z kryzysem w inny sposób. 
Problemy mogą dotyczyć pracy, kwestii 
finansowych, zajęć szkolnych (jeśli chodzi 
o młodzież), problemów emocjonalnych 
związanych ze smutkiem, lękiem, stra-
chem, kryzysów związanych z zaburzeniami 
psychicznymi czy relacjami między ludź-
mi. Mogą one dotknąć każdego z nas, bez 
względu na wiek czy zawód. Czas pandemii 
był bardzo dużym wyzwaniem dla naszego 
zdrowia psychicznego. 

-Proszę powiedzieć, w jaki sposób staracie się 
w OIK-u pomagać takim osobom?

-Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga in-
terwencyjnie, czyli w momencie, kiedy taka oso-
ba zgłosi się do nas czy zadzwoni. W zależności 
od jej stanu psychicznego opracowujemy plan 
bezpieczeństwa, który może zawierać towa-
rzyszenie w dotarciu do szpitala czy wezwanie 
karetki pogotowia, jeśli zajdą takie przesłan-
ki. Nigdy nie lekceważymy stanu zagrożenia 
zdrowia i życia. Po takiej interwencji zawsze 
proponujemy klientowi kolejne spotkania z psy-
chologiem oraz po około miesiącu dokonujemy 

ewaluacji jego obecnej sytuacji życiowej. Naszą 
najważniejszą rolą jest towarzyszenie, wsparcie, 
doradztwo, a często także przekierowanie na 
terapię indywidualną. 

-Gdzie jeszcze w gwałtownej potrzebie można 
się zwrócić o pomoc? Jak w ogóle się zacho-
wać, gdy myśl o zakończeniu swojego życia 
zdominuje nasze myśli?

-W takich trudnych chwilach warto pa-
miętać o innych instytucjach, które świad-
czą pomoc, takich jak: pogotowie, policja. 
W chwilach zagrożenia życia i zdrowia, po-
gotowie i policja są służbami, które również 
bezpośrednio mogą uczestniczyć w pomocy.  
Ośrodek działa całodobowo i w sytuacjach 
kryzysowych możliwe są także interwencje 
w terenie. Dodatkowo istnieją telefony za-
ufania, które będą wsparciem, jednakże i one 
w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia są 
zobligowane do wysłania odpowiednich służb. 
Jeśli pojawią się niepokojące myśli, najważniej-
sze jest skontaktowanie się ze specjalistą oraz 
poszukiwanie wsparcia u osób dla nas bliskich 
i zaufanych. Jeżeli ktoś nam się zwierzy z takich 
myśli, jak: „nie chce mi się żyć”, „wolałbym znik-
nąć”, „beze mnie będzie wam lepiej”, „wiem, jak 

SPRAWY SPOŁECZNE

DAJ SOBIE POMÓC -
  ROZMOWA Z KLAUDIĄ SYKULSKĄ, PSYCHOLOGIEM OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

skończę ze sobą” - nie warto czekać. W takiej 
sytuacji możemy zadzwonić po pogotowie lub 
zawieźć taką osobę do szpitala. Warto pytać 
wprost ją o zamiary i nie bagatelizować ich, 
gdyż możemy nie zdołać określić prawdopo-
dobieństwa ich wykonania.

-Często zmagamy się z jakimś problemem 
przez dłuższy czas. Jeśli nie potrafimy sobie 
z nim poradzić sami, nie czekajmy na to, aż 
stanie się nie do udźwignięcia i tak, jak leczymy 
ciało – leczmy duszę. Gdzie w takiej sytuacji 
można się udać w Siemianowicach Śląskich?

-W Siemianowicach Śląskich mamy możliwość 
skorzystania z Poradni Zdrowia Psychicznego 
dla osób dorosłych. Dzieci i młodzież mają 
w szkole do dyspozycji Poradnię Psychologicz-
no-Pedagogiczną oraz pomoc pedagoga i/lub 
psychologa. Zawsze do dyspozycji jest również 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie pracują 
psycholodzy i przede wszystkim interwenci 
kryzysowi, przeszkoleni, aby udzielać wsparcia 
i pierwszej pomocy psychologicznej. Wszystkie 
wymienione miejsca udzielają pomocy bez-
płatnej. 

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemia-
nowicach Śląskich otrzymał z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej środki finansowe 
na realizację dwóch programów: 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2021 ma za zadanie zapewniać m.in.
możliwość skorzystania przez osoby niepełno-
sprawne z pomocy asystenta przy wykonywa-
niu codziennych czynności i funkcjonowaniu 
w życiu społecznym;

Usługi asystenta w szczególności będą po-
legać na pomocy asystenta w: 

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane 
przez uczestnika programu miejsce (np. dom, 
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, pla-
cówki służby zdrowia i rehabilitacyjne);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego 
udziału uczestnika programu przy ich realizacji;

c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, 

teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
e) wykonywaniu czynności dnia codziennego 

NOWE PROGRAMY W MOPS
W ramach realizacji programu w Sie-

mianowicach Śląskich planuje się objąć 
wsparciem 14 osób z niepełnospraw-
nością,  w tym 10 osób ze znacznym 
stopniem niepełnoprawności, natomiast 
4 osoby z umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności.

Na realizację programu MOPS w Siemia-
nowicach Śląskich otrzymał środki finansowe                 
w kwocie 168 682,50 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                         
w Siemianowicach Śląskich pod numerem te-
lefonu 32 730 76 00 / 32 765 62 49.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ma za 
zadanie zapewniać m.in.:   czasowe odciążenie 
od codziennych obowiązków związanych ze 
sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na 
odpoczynek i regenerację;

W Siemianowicach Śląskich program reali-
zowany będzie w formie zapewniania opieki 
wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. 

Wsparcie skierowane zostanie dla 5 osób 
sprawujących opiekę  nad osobami o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności oraz 5 osób 
sprawujących opiekę nad 5 dzieci z orzecze-
niem o stopniu niepełnosprawności. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w MOPS Siemianowice Śląskie, pod numerem 
telefonu 32 765 62 49. 

Na realizację usługi opieki wytchnienio-
wej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                        
w Siemianowicach Śląskich uzyskał środki fi-
nansowe w kwocie 48 960,00 zł.

Programy finansowane są z Funduszu Solidar-
nościowego i będą realizowane  do 31.12.2021r.

AGNIESZKA RYLSKA
MOPS SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
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EKOLOGIA

W marcu br. zakończyły się konsultacje społeczne związane 
z opracowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Mia-
sta Siemianowice Śląskie na lata 2020-2035. Ze względu na 
zagrożenie covidowe zostały one przeprowadzone w formie 
zdalnej. Udział w nich wzięły stowarzyszenia mieszkańców, radni 
oraz instytucje zaangażowane w sprawy miejskie. W efekcie 
wpłynęły 43 uwagi z których 34 uwzględniono w całości, a 6 
częściowo. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek 
zawierający 9 propozycji inwestycji, z których 3 uwzględniono 
całkowicie, a 1 częściowo.

Przypomnijmy, że strategia jest projektem, którego głównym 
celem jest – realizowana wieloetapowo - znacząca poprawa 
jakości powietrza w naszym mieście. W konsekwencji będzie 
ona miała duży wpływ na poprawę zdrowia i warunków życia 
mieszkańców Siemianowic Śląskich. Jej wdrożenie  zminimalizuje 
negatywny wpływ zanieczyszczeń na człowieka i związanych 
z tym zagrożeniem chorobami układu oddechowego, krążenia 
czy astmy.

- To cel do którego dążymy, przy czym tak naprawdę strategia 
obejmuje znacznie szerszy zakres działań, których realizacja 
pozwoli nam go osiągnąć – mówi Katarzyna Mroczka, kierow-
nik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie. - Czyli nie można tutaj pominąć kwestii związanych 
z ograniczeniem hałasu generowanego przez transport czy 

STRATEGIA ELEKTROMOBILNOŚCI  
WPŁYNIE NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA  
W NASZYM MIEŚCIE

stworzeniu optymalnych i bezpiecznych warunków do prze-
mieszczania się z pominięciem… własnego samochodu – dodaje.

Redukcja zanieczyszczeń związanych z transportem dro-
gowym, która w założeniu ma doprowadzić do odczuwalnej 
poprawy jakości powietrza będzie realizowana wielotorowo.

W efekcie konsultacji społecznych czynnikami zbliżającymi 
nas do tego celu mają być m.in.:

 zmniejszenie emisyjności transportu publicznego,
 budowa nowych elementów infrastruktury rowerowej, 

zwiększającej bezpieczeństwo korzystania z niej (ro-
wery elektryczne)

 rozszerzenie zakresu istniejącej usługi roweru miejskiego 
o rowery elektryczne,

 wprowadzenie rozwiązań z zakresu Smart City (np.: e-ła-
weczki, inteligentne wiaty przystankowe, inteligentne 
miejsca parkingowe- informacja nt. aktualnych wolnych 
miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym,

 budowa elementów infrastruktury niezbędnej do funkcjo-
nowania pojazdów elektrycznych oraz zasilanych CNG 
(sprężonym gazem ziemnym),

 efektywne wykorzystanie elementów odnawialnych źródeł 
energii do funkcjonowania komunikacji zbiorowej,

 promocja idei elektromobilności wśród mieszkańców 
i przedsiębiorców.

Realizacja tez zawartych w tym dokumencie w znaczący spo-
sób wpłynie na pozytywny wizerunek miasta – mówi Katarzyna 
Mroczka. - Bowiem dzięki strategii miasto będzie postrzegane 
jako nowoczesne i innowacyjne, a przede wszystkim jako miej-
sce atrakcyjne zarówno do zamieszkania, jak i pracy – dodaje.  

Na opracowanie strategii miasto otrzymało środki z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport 
niskoemisyjny. Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności”, 
którego celem jest wsparcie działań jednostek samorządu tery-
torialnego, niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.

Projekt zakłada, że określone w nim zadania będą realizowane 
do 2035 roku, a źródłami ich finansowania będą budżet miasta 
oraz pozyskane środki zewnętrzne.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
w Siemianowicach Śląskich przygotowuje 
zmiany do  uchwały nr 605/2018 z dnia 
24 maja 2018 roku w sprawie zasad i try-
bu udzielania dotacji celowej dla osób 
fizycznych, osób prawnych i wspólnot 
mieszkaniowych na realizację zadań z za-
kresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji 
do dofinansowania.

Zmienione zapisy tej uchwały  umożliwią 
zastąpienie wysokoemisyjnego systemu 
grzewczego, opartego na paliwie stałym  
poniżej 5. klasy wg kryteriów zawartych 
w normie PN-EN 303-5:2012, niskoemisyj-
nymi systemami grzewczymi, opartymi na 
pompie ciepła, oraz kotłach przeznaczonych 
do spalania biomasy. 

Takie zapisy umożliwią osiągnięcie wyż-
szego efektu ekologicznego oraz umożliwią                                           
zainteresowanym wymianę wysokoemisyj-
nego źródła ciepła, opartego na  kotle na 
biomasę lub pompę ciepła, co uniemożliwiały 
dotychczasowe zapisy uchwały. 

Rzeczoną dotację celową na finansowanie 
zadań z zakresu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej, realizowanej na terenie Sie-
mianowic Śląskich, mogą otrzymać osoby 
fizyczne, prawne oraz wspólnoty mieszkaniowe 
w przypadku, gdy to zadanie:

1) nie korzystało z innych środków budże-
tu miasta,

2) polega na:
- zastąpieniu wysokoemisyjnych systemów 

grzewczych opartych na piecach na paliwo sta-
łe poniżej 5. klasy według kryteriów zawartych 
w normie PN-EN 303-5:2012, niskoemisyjnymi 
systemami grzewczymi, opartymi na:

- kotłach gazowych,
- podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- kotłach olejowych,
- elektrycznych urządzeniach grzewczych,

a po wejściu w życie zmienionej uchwały rów-
nież opartych na:

- pompie ciepła,
- kotłach przeznaczonych do spalania 

wyłącznie biomasy, definiowanej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 

24 września 2020 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów, które spełniają 
minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą 
pod względem granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń normy  PN-EN 303-5:2012

- włączeniu do systemów grzewczych opar-
tych na kotłach innych niż na paliwo stałe 

- kolektorów słonecznych.
Wysokość dotacji wynosi 80 procent kosztów 

kwalifikowanych (nie więcej niż 4500 zł na 
jeden lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny 
jednorodzinny). W przypadku lokalu wieloro-
dzinnego kwota dotacji będzie liczona dla każ-
dego mieszkania osobno. W rozliczeniu będą 
brane pod uwagę m.in. koszty zakupu węzła 
cieplnego, elementów instalacji grzewczych 
zlokalizowanych poza lokalem mieszkalnym 
w części wspólnej budynku oraz wewnątrz 
lokalu (gdy mówimy o budynku jednorodzin-
nym). Ponadto dotacja może objąć również 
koszt zakupu urządzenia grzewczego, koszt 
zakupu wkładu kominowego lub dobudowa-

nia komina wielopowłokowego (z wyjątkiem 
elektrycznych urządzeń grzewczych) czy 
kotła przeznaczonego do spalania biomasy 
– w przypadku pieców olejowych, gazowych, 
elektrycznych, pompy ciepła oraz kotłów do 
spalania biomasy.

W momencie skorzystania z opcji dopo-
sażenia lokalu w kolektor słoneczny, koszty 
związane z jego zakupem też podlegają dotacji.

Proponowane zmiany, które znajdą się 
w opracowywanym projekcie, a które zaczną 
obowiązywać w ciągu czternastu dni od ich 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego, są jednym z etapów popra-
wy jakości powietrza, a co za tym idzie, życia 
w Siemianowicach Śląskich, który składa się 
na opracowywaną właśnie Strategię Rozwoju 
Elektromobilności dla Miasta Siemianowice 
Śląskie na lata 2020-2035.

Szczegółowych informacji w tym temacie 
udziela Martyna Dawid z Biura Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta w Siemianowicach 
Śląskich, pod numerem telefonu: 32 760 54 60.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WYMIANY STARYCH PIECÓW  NA NOWOCZESNE,  
NISKOEMISYJNE KOTŁY GRZEWCZE

SZANSA NA DOFINANSOWANIE WEJDŹ NA STRONĘ 
http://bit.ly/AnkietaSmog 
WYPEŁNIJ ANKIETĘ SMOG Siemianowice Śląskie. 
Jej wypełnienie pozwoli na pozyskanie środków 
i realizację działań z zakresu ochrony
powietrza w gminie.
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ZIELONE REWOLUCJE
- URZĄD WPROWADZA ZMIANY W UTRZYMANIU 
ZIELENI I CZYSTOŚCI W MIEŚCIE
Coraz większy obszar terenów zielonych 
wymagających stałej pielęgnacji, coraz 
większa ilość odpadów generowana przez 
mieszkańców i coraz mniej wpływów do 
budżetu miasta z powodu pandemii, wy-
muszają wprowadzenie zmian w organiza-
cji pracy, sposobie wydatkowania środków 
publicznych na utrzymanie zieleni w este-
tycznym stanie i wsparciu zachowań pro-
ekologicznych wśród mieszkańców miasta. 
Poniżej przybliżamy temat troski o tereny 
zielone i utrzymanie estetyki przestrzeni 
publicznej z punktu widzenia dwóch uzu-
pełniających się perspektyw, tj. bieżącej 
pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej 
oraz Referatu Utrzymania Czystości.

Urząd optymalizuje koszty utrzymania czy-
stości w mieście.

Referat Utrzymania Czystości UM stanie się 
wkrótce częścią Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, który zgodnie z decyzją Rady Mia-
sta z maja br. stanie się jednostką budżetową 
miasta. 

Obie zmiany organizacyjno-formalne mają 
ten sam powód: dać szansę urzędowi miasta 
na optymalizację rosnących kosztów realizacji 
zadań własnych, związanych z gospodarką 
zielenią i utrzymaniem miasta w czystości. 
Częściowa zmiana Statutu MOSiR „Pszczelnik” 
w Siemianowicach Śląskich wynikała z faktu 
planowanego przejęcia przez samorząd części 
zadań gminnych w zakresie m.in. pielęgnacji 
zieleni, utrzymania skwerów, terenów rekreacyj-
nych, urządzeń sportowych oraz obsługi Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Michał Neumann, kierownik tej komórki oraz 
Adam Skowronek, sekretarz Miasta, w trakcie 
dyskusji mającej miejsce na sesji Rady Miasta, 
tłumaczyli konieczność takiej reorganizacji 
względami finansowymi, ale i praktycznymi:

Porządki wiosenne – wyścig z cza-
sem i niecierpliwością mieszkańców 
- o pielęgnacji terenów zielonych 
w mieście rozmawiamy z naczelniczką 
Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, 
Iwoną Robak-Charchan

 - Wiosna nadeszła w tym roku powoli, bo 
przez większość jej pierwszych tygodni, 
bardziej przypominała zimę lub jesień. Jed-

nak dzisiaj, w przededniu lata, wszystko, co 
miało się zazielenić w mieście, wyrosło, by 
nie powiedzieć, że w wielu miejscach zarosło. 
Skąd taki stan rzeczy, że w jednych częściach 
miasta zieleń jest przystrzyżona, w innych 
natomiast przypomina chaszcze?

- Obserwując miasto pod kątem zarówno 
czystości, jak i koszenia warto pamiętać 
o tym, że nie wszystkie tereny, które przy-
ciągają nasz wzrok są własnością gminy. 
Zdarza się tak, że tereny zieleni należące 
do miasta graniczą z terenami prywatnymi, 
a te często są działkami o nieuregulowanym 
stanie prawnym, których wygląd nie ma nic 
wspólnego z szeroko pojętą estetyką. Zarów-
no tereny gminne, jak i większość terenów 
prywatnych, posiadających swoich zarząd-
ców lub właścicieli, wykonało już większość 
prac związanych z wiosennym koszeniem 
trawników. W przypadku terenów należących 
do gminy – prace wykonywane są w ramach 
dwóch określonych obszarów. Ze względu na 
częstszą potrzebę koszenia – obszar „1”, do 
którego należy głównie dzielnica Centrum 
i okolice, jest koszony dwukrotnie. Aktual-
nie w ramach realizacji bieżących, trwa na 
tym obszarze drugie koszenie. Natomiast 
w obszarze „2”, do którego należą dzielnice: 
Bytków, Michałkowice, Przełajka oraz Bań-
gów, zaplanowano koszenie jednokrotne, 
które właśnie zostało zakończone. Warto 
również zaznaczyć, że na estetykę zieleni 
miejskiej mają wpływ również inne prace 
wykonywane na terenie miasta. Mam tutaj 
na myśli prace ogrodnicze, zawierające m.in. 
plewienie, sadzenie, pielęgnowanie bylin 
oraz krzewów, przecinanie różanek czy też 
samo podlewanie. Należy jednak pamiętać 
o tym, że jest to usługa, która realizowana 

jest przez innego wykonawcę i nie zawsze 
te działania będą ze sobą skoordynowane 
w tym samym czasie, co koszenie, nawet 
jeżeli odbywają się one w tej samej dzielnicy 
lub sąsiadującej działce. Każdy kto posia-
da ogródek lub ma jakieś doświadczenie 
w prowadzeniu ogrodu wie, że wszystko 
ma swój czas i pewnych rzeczy nie powinno 
się przyśpieszać lub wykonywać z opóźnie-
niem – prawidłowa pielęgnacja polega na 
wykonywaniu prac wspomnianych powyżej 
w odpowiednim momencie.

 
- Obecnie podnosi się coraz częściej argu-
menty przemawiające za pozostawieniem 
zieleni w spokoju tak, by w możliwie naj-
mniejszym stopniu ingerować w naturę. Jakie 
przemawiają za tym argumenty i czy mamy 
się nastawić, że wkrótce zamiast narzekać na 
dziko zarośnięte skwery i osiedla, powinniśmy 
być z takiego stanu rzeczy dumni?

 
- To prawda, wiele miast w ramach podjętej 
walki z suszą wycofuje się z koszenia trawni-
ków oraz zachęca do tego samego właścicieli 
ogrodów. Susza hydrologiczna to wielowątkowe 
zjawisko, które od kilku lat nieustannie się po-
większa. Zaobserwować to możemy poprzez 
coraz niższy poziom rzek, stawów czy suchość 
ściółki w lasach. Zjawisko to jednak bardzo 
mocno da się odczuć w centrach miast, gdzie 
nie ma wystarczająco dużej ilości zieleni. Pa-
nująca do niedawana moda na wszechobecny 
pokrywanie wszelkich powierzchni płaskich 
betonem, kostką brukową itp. nie wpłynęła 
korzystanie ani na nasze samopoczucie, ani 
na środowisko. Coraz częściej promowane 
i doceniane są rozwiązania, które pozwalają na 
zatrzymanie wody w glebie poprzez „zielone 
wyspy”, czyli zorganizowane miejsca w cen-

trach miast, gdzie roślinność może swobodnie 
rosnąć, chociażby dzięki zebranej i wykorzy-
stanej wodzie deszczowej.

Wielu ekspertów twierdzi również, że ko-
szenie szkodzi roślinom, ponieważ ze względu 
na panującą suszę oraz zmiany klimatyczne 
nie mają one możliwości pełnego rozkwitu 
i ich koszenie należy z tego względu opóźnić 
w czasie. Warto więc docenić miejsca w naszej 
okolicy, które mogą pozostać naturalne.

Nie każdy jednak popiera takie rozwiąza-
nia. Dla niektórych z nas widok zarośniętych 
trawników lub - jak mówią – chaszczy, jest 
bulwersujący i niezgodny z ich poczuciem 
estetyki, dlatego też popularne stają się roz-
wiązania „porządkujące” zieleń, a jednocześnie 
pozwalające jej na naturalną swobodę, np. 
zakładane coraz częściej „zielone wyspy” lub 
„łąki kwietne”. Aktualnie nie wprowadzamy 
w Siemianowicach Śląskich zakazu koszenia, 
ale wspomniane rozwiązania, oparte o zrówno-
ważone podejście, pojawiają się coraz częściej 
także w naszym mieście. Rozwiązania te mają 
wielu zwolenników, nie tylko wśród miłośników 
„naturalnych rozwiązań”, ale również wśród 
przeciwników warczących od wczesnych go-
dzin porannych kosiarek.

 
- Jaki jest obecnie plan prac waszej komórki 
i na ile zmiany organizacyjne, przegłosowane 
właśnie przez RM pomogą w zarządzaniu 
zielonym majątkiem miasta?

 
- Tak jak już wcześniej wspominałam, zakoń-
czony został jednej z etapów koszenia, drugi 
zakładający koszenie w wybranych częściach 
miasta jest aktualnie w trakcie. Trwają również 
prace ogrodnicze w tym podlewanie. Wraz z ich 
zakończeniem (wykonaniem prac przewidzia-
nych w zawartych umowach z poszczególnymi 
wykonawcami) zadania te (oraz kilka innych 
nie związanych z zielenią) zostaną zgodnie 
z uchwałą przekazane do realizacji przez MO-
SiR. Przekazanie części zadań, które wynika 
z podjętej uchwały ma na celu sprawniejsze,  
przede wszystkim bardziej ekonomiczne reali-
zowanie prac na terenie miasta. Takie rozwiąza-
nie pomoże łatwiej reagować na poszczególne 
„interwencyjne” zgłoszenia mieszkańców bez 
konieczności ingerowania w sztywno określone 
umowami harmonogramy oraz zapisy.

PIOTR KOCHANEK

Z RATUSZA
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Od wielu lat władze Siemianowic Śląskich pro-
wadzą systematyczną batalię z przedsiębior-
cami, którym - gromadząc czy przetwarzając 
odpady - nie zawsze udaje się dopełnić obo-
wiązku zabezpieczenia przed ich niekontro-
lowaną emisją na zewnątrz. To z kolei sprawia, 
że mieszkańcy mogą niepokoić się o bezpie-
czeństwo swoje i swoich rodzin. Wszyscy też 
pamiętają pożar z 2018 roku, na składowisku 
odpadów przy ul. Konopnickiej.

Po tym zdarzeniu, w czerwcu 2018 r., miesz-
kańcy sąsiadującego z instalacją osiedla Hugo 
przeprowadzili pikietę bramy firmy, unie-
możliwiając w ten sposób wjazd ciężarówek 
z kolejnymi tonami odpadów. Nieco wcze-
śniej, wspólnie z urzędnikami, zorganizowali 
i przeprowadzili akcję zbierania podpisów pod 
stosowną petycją do Henryka Kowalczyka, ów-
czesnego Ministra Ochrony Środowiska. W jej 
efekcie, po zebraniu ponad siedmiu tysięcy 
głosów siemianowiczan, przyspieszono prace 
nad tzw. ustawą antyodorową. Przypomnijmy, 
że już w 2017 roku prezydent miasta wysłał na 
ręce Prezydenta i Premiera RP apel o przy-
spieszenie oraz wsparcie prac nad prawnym 
uregulowaniem problemu uciążliwości zapa-
chowych w miastach – właśnie w kontekście 
ustawy antyodorowej.

Rok 2019 przyniósł kolejną – niemiłą dla 
wszystkich – niespodziankę, w postaci trują-
cych odpadów podrzuconych na prywatnym 
terenie przy ul. Wyzwolenia w Michałkowicach. 

Wtedy też, dzięki staraniom prezydenta 
Rafała Piecha, zainicjowano szereg działań, 
mających na celu wyeliminowanie tego pro-
blemu. W siemianowickim magistracie odbyła 
się wtedy metropolitalna konferencja pra-

Z RATUSZA

sowa poświęcona problematyce odpadów 
generujących odorowe uciążliwości, w której 
uczestniczyli przedstawiciele samorządów: 
Bobrownik, Bytomia, Czeladzi, Katowic, Knu-
rowa, Lędzin, Mysłowic, Wojkowic, Zabrza 
i Tarnowskich Gór. Ponadto, co warto pod-
kreślić i przypomnieć, byliśmy pierwszym 
w Polsce miastem, które skorzystało z tzw. 
eko-ratunku dla samorządów, które padły 
ofiarą mafii śmieciowych. W październiku 2019 
roku p. Krzysztof Iwanicki, Prezes Zarządu 
Orlen Eko oraz Rafał Piech, Prezydent Miasta, 
w obecności Wojewody Śląskiego, Jarosława 
Wieczorka i przedstawiciela Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Pawła Jabłońskiego, podpisali 
umowę, na mocy której z terenu Michałkowic 
wywieziono i zutylizowano finalnie 1318 ton 
podrzuconych niebezpiecznych odpadów. 
Operacja ta kosztowała 11 mln zł.

Na łamach „Głosu Miasta” szczegółowo 
informowaliśmy mieszkańców o wszelkich 
działaniach, mających na celu minimalizowa-
nie niebezpieczeństwa, związanego z niele-
galnymi odpadami. Od kilkunastu numerów 
naszej miejskiej gazety systematycznie ape-
lujemy o rozwagę w kontekście współpracy 
mieszkańców z przedsiębiorcami, którzy 
zajmują się wytwarzaniem, przetwarzaniem 
czy składowaniem odpadów. Dlaczego? Bo 
brak owej rozwagi może nieść za sobą do-
tkliwe konsekwencje prawne i finansowe.

Od 10 tysięcy do nawet 1 miliona zł może 
zapłacić właściciel terenu, na którym znajdują 
się nielegalnie składowane odpady. 

Precyzuje to art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o od-
padach z 14 grudnia 2012 r., który za posiadacza 
odpadów rozumie ich wytwórcę lub osobę 

fizyczną, prawną oraz jednostkę organiza-
cyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
będącą w posiadaniu odpadów. Tym samym 
domniemywa się, że właściciel terenu jest 
posiadaczem odpadów znajdujących się na 
obszarze nieruchomości.

W ostatnich miesiącach na terenie całego 
kraju zintensyfikowano działania, związane 
z przeciwdziałaniem nielegalnej gospodarki 
odpadami. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach ma w rękach sku-
teczne narzędzie w postaci art. 194 ust. 4 usta-
wy o odpadach, które w przypadku ujawnienia 
nieprawidłowości związanych z gromadzeniem 
czy przetwarzaniem odpadów, pozwala na 
nałożenie kary pieniężnej nie mniejszej niż 
10 tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach 
może ona wynosić nawet 1 mln zł.

- Od początku 2020 do kwietnia bieżącego 
roku wszczęliśmy dwadzieścia trzy postępo-
wania administracyjne za naruszenia pole-
gające na przetwarzaniu odpadów w naszym 
regionie bez wymaganego zezwolenia – mówi 
Małgorzata Zielona, rzecznik prasowy Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach. - Wydaliśmy również 17 decyzji 
wymierzających kary pieniężne w kwotach od 
10 000 zł do 200 000 zł – dodaje.

Wszelkie informacje, które pomogą nam unik-
nąć kosztownej „współodpowiedzialności” można 
znaleźć w Bazie Danych Odpadowych (BDO 
– baza danych o produktach i opakowaniach 
oraz gospodarce odpadami) oraz w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a także 
w Biurze Gospodarki Odpadami siemianowickiego 
magistratu (tel. 32 760 53 75).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W KWESTII WALKI Z ODPADAMI MIASTO NIE STOI Z ZAŁOŻONYMI RĘKAMI

PAMIĘTAJMY, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ 
RÓWNIEŻ WŁAŚCICIELE TERENU

Prokuratura Regionalna w Ka-
towicach, stosownie do swo-
jego postanowienia z dnia 
20 października 2020 roku, 
wydanego na podstawie art. 
279 § 1 kpk w sprawie RP I Ds 
36.2019, zarządziła poszuki-
wanie listem gończym Jacka 
Bałata, ps. „Jaca”, urodzonego 
19 sierpnia 1976 r. w Lubaczowie. Wśród zarzutów, które ciążą na poszukiwanym są m.in. zarzuty 
założenia, a następnie kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, w ramach której popełniano 
przestępstwa przeciwko ochronie środowiska, polegające na organizacji źródła dostaw odpadów 
niebezpiecznych, rejestrowaniu podmiotów gospodarczych, wyszukiwaniu nieruchomości, na 
terenie których były składowane substancje niebezpieczne, zawieraniu umów najmu tychże 
nieruchomości, zapewnianiu transportu ww. substancji, urządzeń niezbędnych do rozładunku 
ww. substancji, ukrywaniu odpadów niebezpiecznych, usuwaniu oznaczeń kodów odpadów 
i znaków ostrzegających, składowaniu niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a następnie ich 
porzuceniu. tj. o przestępstwo z art. 258 § 3 k.k. Zorganizowana grupa przestępcza działała na 
terenie Częstochowy, Mysłowic, Bytomia, Rogowca i innych miejscowości, w tym również na 
terenie naszego miasta.

Jak informuje Wydział Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie, w każdą sobotę na terenie mia-
sta organizowany jest przynajmniej jeden 
mobilny punkt selektywnej zbiórki opadów 
komunalnych. Mobilne Punkty znajdują 
się w pięciu lokalizacjach rozmieszczo-
nych w różnych częściach miasta, dzięki 
czemu każdy mieszkaniec, co najmniej raz 
w miesiącu, może skorzystać z takiego 
punktu w swojej dzielnicy.

Punkty działają w wyznaczonych har-
monogramem terminach w godzinach od 
9:00 do 14:00.

Frakcje odpadów komunalnych przyj-
mowane w ramach mobilnych punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny, w tym zużyte świetlówki,
- zużyte opony.
Miejsca i terminy działalności mobilnych 

punktów w okresie styczeń - grudzień 
2021  r., znajdują się na załączej po le-
wej grafice.

AGATA STRYHA, 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
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 przy  
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)
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SPRAWY SPOŁECZNE

28 maja, Tomasz Dzierga, siemianowiczanin, 
policjant, społecznik i pasjonat sportu, rozpo-
czął w wyjątkowej asyście mieszkańców miasta, 
przedszkolaków, strażaków, policjantów, rowe-
rzystów i motocyklistów, wyprawę rowerową  
z Siemianowic Śląskich do Madrytu. Jej głów-
nym celem jest pomoc rodzicom dwuletniego 
Antosia Radło, którzy co miesiąc potrzebują 
ogromnych środków finansowych na codzienną 
rehabilitację ruchową po porażeniu mózgowym 
i innych chorobach neurologicznych swojego 
ukochanego synka.

Pan Tomasz wielokrotnie już angażował się 
jako policjant i sportowiec w akcje charyta-
tywne dla potrzebujących, choć nieznanych 
mu osób. Antoś i jego rodzice, to pierwsza, 

NA DWÓCH KÓŁKACH PO ZDROWIE DLA  ANTOSIA RADŁO
znana mu osobiście rodzina, którą chce wes-
przeć finansowo. Pierwotnie miała to być kwota 
pozyskana od sponsorów, którzy gotowi byliby 
zapłacić 1 zł za promocję od jednego kilome-
tra przejechanego dla Antosia, czyli łącznie 
ok. 3600 złotych. Jednak po ogłoszeniu akcji 
zbiórki pieniędzy dla Antosia, w której formą 
podziękowania będzie możliwość śledzenia 
22-dniowej relacji z wyprawy rowerowej publi-
kowanej codziennie na portalu Facebook, kwota 
wsparcia dla rodziców zaczęła szybko rosnąć 
i nadal rośnie. W dniu wyjazdu przykroczyła już 
dwadzieścia tysięcy złotych. Zarówno rodzice 
Antosia i Tomasz Dzierga są zachwyceni skalą 
spontanicznego wsparcia dla chłopczyka.

– Zaczęło się od kilku lokalnych firm – opo-
wiada pan Tomasz – do których dołączyli kole-
dzy z siemianowickiej komendy Policji, potem 
z komendy wojewódzkiej, dalej z gliwickiego 
oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego, gdzie pracuje ojciec Antosia, a wszyst-
ko wskazuje na to, że to dopiero początek, bo 
codziennie otrzymuję telefony od organizacji 
pozarządowych z Siemianowic Śląskich i nie 
tylko, z deklaracjami wsparcia zbiórki pieniędzy 
dla Antosia i promowania wyprawy. Dodaje też, 
że niezwykle ważna była dzisiejsza solidarność 
mieszkańców z tym projektem podróżniczym, 
dedykowanym Antosiowi. W uroczystym star-
cie policjanta wzięło udział kilkudziesięciu 
mieszkańców miasta, liczne grupy siemia-
nowickich przedszkolaków, rowerzyści, mo-
tocykliści i przedstawiciele wszystkich służb 
mundurowych, a nawet reprezentacja zakładów 
ROSOMAK SA, która na linię startu przyjechała 
transporterem bojowym.

Codzienne relacje z podróży rowerowej To-
masza Dziergi możemy śledzić na jego profi-
lu społecznościowym:

https://www.facebook.com/wopertd

Zbiórka dla Antosia trwa na portalu 
ZRZUTKA.PL pod adresem: 
https://zrzutka.pl/c337my
Postępy w rehabilitacji Antosia możemy 
śledzić na profilu facebookowym, wpisu-
jąc hasło Antoś Superbohater bez Pelery-
ny lub klikając na poniższy link: 
https://www.facebook.com/Antoś-super-
bohater-bez-peleryny

PIOTR KOCHANEK
FOTO: WOJCIECH MATEUSIAK

BUDŻET OBYWATELSKI 2021

Aż 29 wniosków zgłoszonych w tegorocz-
nej edycji Budżetu Obywatelskiego przeszło 
pozytywną ocenę zespołu opiniującego i zo-
stanie poddanych pod elektroniczne głoso-
wanie mieszkańców w dniach 23.08 – 12.09 
br. Te z nich, które uzyskają najwięcej głosów, 
wzbogacą naszą przestrzeń publiczną już 
w przyszłym roku.

Niestety 6 wniosków nie spełniło wymogów 
regulaminowych i zostało negatywnie zaopi-
niowanych, w związku z czym nie znajdą się 
na liście projektów poddanych pod głosowanie. 
Jednakże zgodnie z obowiązującą procedurą 
od decyzji zespołu, zgłaszającemu projekt, 
przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie. Do dnia zamknięcia tego 
numeru gazety do siemianowickiego ratusza 
wpłynęły od wnioskodawców trzy takie odwoła-
nia, które są obecnie rozpatrywane. Ostatecz-
ną listę projektów, na które będziemy mogli 
głosować na przełomie sierpnia i września, 
zgodnie z procedurą, poznamy 28 czerwca.

Więcej na stronie www.bo.siemianowice.pl.
ADRIAN MERTA

WERYFIKACJA PROJEKTÓW NA ROK 2022 ZAKOŃCZONA
1. Przebudowa strefy wejścia wraz z montażem wrzutni książek w 3 filiach bibliotecznych

2. Wykonanie miejsc postojowych przy budynku położonym przy ul. Budryka 8 w Siemianowicach Śląskich

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

4. Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim

5. Zakup i montaż stacjonarnych urządzeń do pomiaru jakości powietrza

6. Wymiana nawierzchni drogi przy ulicy Michałkowickiej 34 abc i ulicy Granitowej wraz z wymianą krawężników drogowych

7. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego

8. Budowa samoobsługowej toalety przy Stawie Rzęsa

9. Budowa samoobsługowej toalety przy ulicy Śląskiej

10. Budowa miniparku na rogu ul. Rzepusa i Waloszka

11. Zagospodarowanie terenu przy Kompleksie Sportowym „Michał” w Michałkowicach, przy ul. Elizy Orzeszkowej

12. Budowa wielofunkcyjnego urządzenia do treningów w plenerze COMBO OCR PRO 4.5X9 V2 w Parku Pszczelnik

13. Miasteczko Ruchu Drogowego, Gry uliczne, ul. Wyzwolenia 1-3, Modernizacja placu zabaw ul. Stawowa 4-6, Parking ul. Wyzwolenia 3,5,7

14. Minipark ze ścieżką spacerowo-biegową w północnej części Michałkowic

15. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Siemianowicach Śl., ul. Gansińca 8, obejmująca wymianę nawierzchni, ogrodzenia i urządzeń zabawowych.
     Wykonanie parkingu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58, wraz z realizacją zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji

16. Wspólny projekt SP11 oraz SP5 (strefa wypoczynku, wymiana nawierzchni – ul. Słowackiego, plac zabaw – ul. Michałkowicka, parking – ul. Gansińca/Michałkowicka)

17. Budki lęgowe dla jerzyków w Siemianowicach Śląskich

18. Zmieniamy Węzłowiec i Tuwim

19. WYBIERAM MICHAŁKOWICE. Budowa skweru do wypoczynku przy ul. Przyjaźni 26/Kościelna 34. 
      Utworzenie boiska dla dzieci przy ul. Emilii Plater 9/Obrońców Warszawy 9 i doposażenie placu zabaw przy ul. Przyjaźni 10

20. Sportowy Plac Zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

21. Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 18

22. Wymiana nawierzchni na ul. Szeflera, wraz z budową miejsc parkingowych

23. Remont chodnika po obu stronach ulicy Łukasińskiego, od posesji nr 68 do posesji nr 44

24. Modernizacja ogólnodostępnego boiska szkolnego. Boisko Szkolne przy SP 3 - Huta Laura

25. Droga Marzeń na ulicy Górniczej, wraz z miejscami postojowymi i chodnikami.

26. Remont jezdni i miejsc postojowych przy przedszkolu miejskim nr 12 w parku „Górnik” w Siemianowicach Śląskich

27. Bezpieczne Osiedla, Przyjazne Mieszkańcom - Os. Młodych i Bańgów

28. Siemianowice Śląskie-miejsce z historią, miejsce dla historii

29. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dla matek z małymi dziećmi, Osiedle Tuwima, ul. Okrężna
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GOSPODARKA

Po długiej przerwie związanej z sytuacją epi-
demiologiczną, znów będziemy mogli spotkać 
się na śniadaniu biznesowym z regionalnymi 
przedsiębiorcami. 

Spotkania tego typu stwarzają doskonałą 
okazję do prezentowania swoich towarów 
i usług. W swobodnej atmosferze przy kawie 
można nawiązać nowe relacje biznesowe oraz 
dzielić się kontaktami, co w konsekwencji ułatwi 
prowadzenia własnej firmy i pozwoli ją rozwijać.  

Oferta spotkania kierowana jest zarówno do 
małych, jaki dużych przedsiębiorstw, a dotych-

czasowi uczestnicy siemianowickich śniadań, 
jasno zaznaczają, że te spotkania przynoszą 
im wymierne korzyści.  

Najbliższe śniadanie odbędzie się 18 czerwca 
br. w Hotelu Diament Vacanza przy ul. Olim-
pijskiej 4. Zaczynamy o godzinie 8:30. Udział 
w śniadaniu to koszt 40 zł.   

Przedsiębiorców, którzy chcą wziąć udział 
w spotkaniu lub delegować swoich pracow-
ników prosimy o przesłanie na adres e-mail: 
investor@um.siemianowice.pl następujących 
danych: imię i nazwisko osoby biorącej udział 

w szkoleniu, nazwa firmy, numer telefonu 
kontaktowego oraz adres e-mail, z krótką 
adnotacją, iż dotyczy udziału w śniadaniu 18 
czerwca. 

Organizatorem spotkania jest Biuro Obsługi 
Inwestora Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. 
W razie pytań jesteśmy dostępni pod numerem 
telefonu 32 760 53 58 lub wskazanym powyżej 
adresie e-mail. 
Do zobaczenia.  

JAKUB NOWAK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA 
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ZNÓW SPOTKAMY SIĘ TWARZĄ W TWARZ 

Po dłuższej przerwie, wynika-
jącej z obostrzeń sanitarnych, 
wracamy do organizacji szkoleń 
w formie stacjonarnej. Najbliższe 
odbędzie się już 15 czerwca br. 
w Siemianowickim Centrum Kultury 

„Zameczek” przy ul.  Oświęcimskiej 
1. Spotkanie poprowadzi pan Tomasz 
Król, reprezentujący Grupę Verbis. 
W trakcie szkolenia, które będzie 
trwało od godz. 10 do 14 zostaną 
omówione następujące tematy:

 strategie i założenia zdrowo-
rozsądkowego zarządzania 
z wykorzystaniem narzędzi Lean 
Management, 

 narzędzia i metody poprawy proce-
sów -5S, SMED, TPM. Dlaczego są 
ważne i stanowią podstawę wdra-
żania zmian,
 zarządzanie zmianą w przedsiębior-
stwie, 
 wybór liderów zmian, 
 usprawnianie procesu produkcyj-
nego w Polsce i na świecie,
 wpływ procesów produkcyjnych na 
wyniki finansowe firmy, 

BEZPŁATNE SZKOLENIE 
Z LEAN MANAGEMENT ORAZ FILOZOFII KAIZEN
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW 

Trwa konkurs o „Nagrodę Go-
spodarczą Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie”.  W najbliż-
szym czasie zbierze się kapituła 
konkursowa, która podda ocenie 
zgłoszone do nagrody firmy i zde-
cyduje, do czyich rąk w tym roku 
trafią statuetki. Wybór nie będzie 
łatwy, bowiem do konkursu zgło-
szonych zostało ponad dwadzieścia 
podmiotów, które swoją działalno-
ścią na rzecz lokalnej społeczno-
ści, swoich pracowników, bądź też 
swoją innowacyjnością i tempem 

KTO ZOSTANIE TEGOROCZNYM LAUREATEM  
NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA MIASTA?

rozwoju, pozytywnie wyróżniły się 
na tle lokalnych przedsiębiorstw. 
Przypominamy, że nagrody wręczo-
ne zostaną w czterech kategoriach:
- Firma Roku – zgłoszone firmy: 
Wolf System Sp. z o.o.; Milimex S.A.; 
Dombud Beton Sp. z o.o.; Akademia 
Malucha Paulina Rączkiewicz; FHU 
Wyleżałek i Wyleżałek Sp. j.;
- Nowatorskie Rozwiązania – zgło-
szone firmy: MBC Automatyka 
i Wentylacja Sp. z o.o.; RODES Wi-
told Sladkowski; MERAENG Sp. z o. 
o. Sp. k.;

- Przedsiębiorca Społecznie Zaan-
gażowany – zgłoszone firmy: 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 Skła-
dam Pstrykam Barbara Jendrzejczyk; 
ECO - TEAM s.c.

- Pracodawca Roku – zgłoszone 
firmy: AMS Metal Sp. z o. o.; UPD 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Pro-
dukcyjno-Doradcze Sp. z o.o.; P.U.H. 
INPULS Janusz Dudek.

Prezydent Miasta może także 
przyznać dodatkowe nagrody spe-
cjalne. Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie statuetek planowane jest na 
październik br.

MARTA SZALENIEC-MICHALIK

 standaryzacja procesów,
 Kaizen – nieustanne doskonalenie.
 Przedsiębiorców, którzy chcą 

wziąć udział w spotkaniu lub oddele-
gować swoich pracowników prosimy 
o wypełnienie formularza zgłosze-
niowego, który dostępny jest pod na-
stępującym adresem internetowym: 
https://forms.gle/8NzKDB3uR9n-
3DYyy9

Organizatorem wydarzenia jest 
Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Mia-
sta Siemianowice Śląskie. W razie py-
tań jesteśmy dostępni pod numerem 
telefonu 32 760 53 58 lub adresem 
e-mail: investor@um.siemianowice.pl

Liczymy, że udział w szkoleniu 
pozwoli Państwu usprawnić funk-
cjonowanie Waszych firm. 

JAKUB NOWAK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA 
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

WSPOMNIENIE

28 maja (piątek) na Cmentarzu Parafialnym 
w Michałkowicach odbył się pogrzeb śp. Pio-
tra Okonia, byłego radnego rady miasta kilku 
kadencji, członka pierwszego zarządu miasta 
Siemianowic Śląskich w latach 1990-1994, 
przedsiębiorcy i wieloletniego działacza spo-
łecznego, do końca zaangażowanego w sprawy 
społeczności lokalnej.

We mszy św. żałobnej, która rozpoczęła 
się o godz. 9.30 w kościele pw. św. Michała 
Archanioła w Michałkowicach, oprócz rodziny 
zmarłego wzięli udział przedstawiciele urzędu 
miasta z Sekretarzem Miasta Adamem Skow-
ronkiem i Przewodniczącym Rady Miasta Ada-
mem Cebulą na czele, a także radni, harcerze, 
przyjaciele, znajomi i mieszkańcy tak bardzo 

SIEMIANOWICZANIE POŻEGNALI ŚP. PIOTRA OKONIA
ukochanych przez śp. Piotra Okonia Michał-
kowic. Przybyły także poczty sztandarowe sie-
mianowickiej straży miejskiej, harcerzy i Cechu 
Rzemiosł Różnych w Siemianowicach Śląskich.

Po mszy św. trumna została złożona w grobie 
rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym w Mi-
chałkowicach.

PIOTR PINDUR
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SPRAWY SPOŁECZNE

-Panie Prezesie, jak ocenia Pan obecną kondycję Spółdzielni?
- Spółdzielnia prowadzi działalność „non-profit”. Jednak 

prowadzona przez nią działalność gospodarcza i inwestycyjna 
od wielu lat przynosi dochody –„zyski”, z których korzystają 
pośrednio członkowie. Prowadzimy na szeroką skalę termo-
modernizację naszych zasobów. W tej chwili wykonujemy 
związane z nią prace w czterech budynkach na Osiedlu Po-
wstańców, a tym samym finalizujemy trwającą już od 10 lat 
akcję docieplania. Realizujemy też inwestycje, a w ich ramach 
budowę domów jednorodzinnych w Rogoźniku, jak również 
zamierzamy jeszcze  latem bieżącego roku rozpocząć budowę 
pięciu domów w zabudowie szeregowej w Siemianowicach.

-Czyli dzieje się dobrze: Spółdzielnia odnotowuje dochody, 
dba o swoje zasoby, rozwija się, służy tutejszej społeczności, 
a przecież tak niewiele brakowało, aby już nie było jej na mapie 
Siemianowic. Był bowiem czas, gdy „Siemion” znajdował się 
nad przepaścią. Kiedy obejmował Pan stanowisko prezesa 
w 1993 roku Spółdzielnia przeżywała właśnie niezwykle ciężkie 
chwile. Proszę o nich opowiedzieć. Co spowodowało, że doszło 
wręcz do zagrożenia jej istnienia? Co mogło to oznaczać 
dla mieszkańców?

-Sytuacja Spółdzielni w tamtych latach rzeczywiście była 
bardzo trudna. Przede wszystkim dlatego, że przed rokiem 
1990 została rozpoczęta budowa kilku budynków wielorodzin-
nych, na których realizację zaciągnięte zostały kredyty. Kiedy 
objąłem stanowisko prezesa Spółdzielnia była wręcz na skraju 
bankructwa. Kredyty, których jej  udzielono na rozpoczęte 
inwestycje, były niespłacane przez członków posiadających 
mieszkania obciążone takim kredytem, a to generowało ogromne 
odsetki. Trzeba wyjaśnić, że 1 stycznia 1990 roku weszła ustawa 
o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Zmieniała ona 
oprocentowanie udzielonych kredytów, które były niespłacone  
i nieprzedawnione w dniu wejścia w życie tej ustawy. To wła-
śnie spowodowało, że nasza Spółdzielnia popadła w ogromne 
problemy finansowe. Bank zablokował nasze konto. W owym 
czasie „Siemion” miał rozpoczętych pięć inwestycji m.in.: przy  
- ul. Żeromskiego i H. Sawickiej (obecnie Londyńskiej) 
w Siemianowicach (miało powstać około 60 mieszkań),  
- ul. Sobieskiego w Siemianowicach, gdzie mieliśmy wybudo-
wać 30 mieszkań, 

- ul. Sądowej w Świętochłowicach z planowaną budową 70 
mieszkań, 

- ul. Świerczewskiego w Siemianowicach, gdzie miały powstać 
siedziby Banku Śląskiego i PZU,

- ul. Brzozowa - Sadzawki w Siemianowicach  gdzie wykonane 
zostały prace projektowe na budowę całego osiedla.

Na te inwestycje oraz na kilkaset już wybudowanych miesz-
kań zaciągnięto kredyty, których nie spłacano. W tamtych 
czasach Spółdzielnia miała z tego powodu milionowe kwoty 
kredytu i odsetek do spłaty. Oprocentowanie w roku 1990  było 
tak wysokie, że sięgało nawet 60 procent w skali miesiąca.  
W konsekwencji kredyt na inwestycje przy ul. Świerczewskie-
go  w 1990 r. wyniósł 696 tys., w pierwszych latach XXI wieku 
spowodował zadłużenie tej inwestycji na ponad 20 mln zł. To 
wszystko sprawiło, że Spółdzielni po prostu groziła upadłość. 
Chcąc  spłacać choć część kredytów, wpadała także w długi 
wobec dostawców ciepła i wody, zalegając im z rocznymi zo-
bowiązaniami.

-Zwykło się mówić, że nadzieja umiera ostatnia, ale przy 
tylu kredytach, takim oprocentowaniu, powodującym lawi-
nowe narastanie długu, sytuacja wyglądała na beznadziejną....

- Otóż ja nie przyjmowałem nawet w myślach takiego sce-
nariusza, aby Spółdzielnia miała upaść, bo przecież ponad 
2,5 tysiąca osób spośród naszych członków znalazłoby się 
w straszliwych kłopotach. Kiedy tu przyszedłem, natych-
miast próbowaliśmy wraz z członkami Zarządu uporządko-
wać sprawy. Zorientowaliśmy się, że najważniejszą kwestią 
było porozumienie z bankiem PKO odnośnie do umorzenia 
części odsetek od udzielonego kredytu na inwestycję przy  
ul. Świerczewskiego. Drugą istotną kwestią było podpisa-
nie umowy z dostawcami ciepła i wody na spłaty naszych 
zobowiązań, przy jednoczesnym odstąpieniu przez nich 
od odsetek. W tamtym okresie posiedzenia organów Spół-
dzielni, na których staraliśmy się znaleźć jakiś sposób na 
wyjście z impasu, trwały nawet do późnych godzin noc-
nych. Jeździłem do Warszawy, do różnych ministerstw, m.in.  
do ministerstwa budownictwa, którym kierowała pani Barbara 
Blida i próbowaliśmy przekonać, że wprowadzone zmienne 
oprocentowanie kredytów mieszkaniowych doprowadzi do 
upadłości Spółdzielni i utraty długo oczekiwanych miesz-
kań przez jej członków. Spotkałem wielu przychylnych ludzi, 
którzy chcieli być pomocni. Tak było w banku PKO, jednak ich 
gotowość do odstąpienia od odsetek musiała być zaakcepto-
wana w Ministerstwie Finansów. Niestety tam sprawa utknęła. 
Stwierdzono bowiem, że nie ma instrumentów prawnych, by 
doszło do umorzenia obciążających Spółdzielnię wielomilio-
nowych odsetek.

-W takiej sytuacji można już tylko powiedzieć „pas”, chyba, 
że...

-No właśnie, chyba że stworzy się potrzebne instrumenty 
prawne. Ja nie dałem za wygraną i rozpocząłem batalię o sto-
sowną ustawę. Tak więc zaczęła się kolejna seria spotkań. 
Przez pół roku przekonywałem przedstawicieli Ministerstwa 
Finansów do takiego rozwiązania. Wreszcie udało się uzyskać ich 
przychylność w tej sprawie i powstawała treść ustawy zgodnie 
z naszymi sugestiami. Opracowana została w porozumieniu 
z Ministerstwem Finansów, Budownictwa oraz bankiem PKO. 

„SIEMION” - NIESAMOWITA HISTORIA
– ROZMOWA Z PREZESEM ZARZĄDU SM „SIEMION” DARIUSZEM CIOSKIEM

Potem, zanim ustawa mogła być poddana pod głosowanie 
w sejmie, opracowana przez nas treść stała się przedmiotem 
ustaleń międzyresortowych. Odbyłem też szereg spotkań 
z posłami różnych ugrupowań, by przekonać, że w ich rękach 
spoczywa los 2,5 tysiąca ludzi. Ciekawostką, którą się ze mną 
w owym czasie podzielono, była informacja, że dług Spółdzielni 
Siemion z tytułu wstrzymanej inwestycji przy ul. Świerczewskie-
go równał się swoją wielkością  łącznemu długowi wszystkich 
polskich spółdzielni z tytułu niezakończonych inwestycji.

Obawiałem się, aby nie przyszedł taki moment, kiedy nasze 
zobowiązania zbliżą się do wartości majątku, ponieważ wówczas 
byłbym zobligowany do ogłoszenia upadłości Spółdzielni. Cały 
czas więc walczyłem, aby do takiej sytuacji nie doszło. Osta-
tecznie udało się doprowadzić do tego, że projekt ustawy trafił 
pod obrady parlamentu, no i co najważniejsze, został poparty 
przez wielu posłów. Ustawa umożliwiła umorzenie odsetek.

Kiedy zostaliśmy oddłużeni, złapaliśmy oddech, podjęliśmy 
natychmiastowe działania, aby pozbyć się innych długów. 
Tak więc podpisaliśmy z PEC-em stosowne porozumienia 
o odstąpieniu od odsetek, musieliśmy oddać pobrane zaliczki 
na budowę siedzib PZU i Banku Śląskiego, co z kolei realizo-
waliśmy w postaci przekazywanych im lokali. Trzeba było też 
uregulować należności biurom będącym autorami projektów 
wspomnianych budynków. Wreszcie nasze konta w banku 
przestały być blokowane! Wszystkie te zabiegi, o których 
opowiedziałem zajęły 10 lat.

-Przez tę dekadę Spółdzielnia była w letargu – niczego 
nie budowaliście, a Pan przeistoczył się w bywalca stołecz-
nych gabinetów...

-Rzeczywiście, po tylu spotkaniach doskonale potrafiłem po-
ruszać się po ministerialnych budynkach i wszelkich wydziałach. 
Ale ostatecznie trud i upór opłaciły się i zostały zwieńczone 
stosowną ustawą. Po tym wszystkim zaczęliśmy podejmować 
decyzje dotyczące realizacji części wcześniejszych inwestycji 
i bieżących remontów. Nasze budynki były zaniedbane. Na 
osiedlu przy ul. Budryka na przykład mieszkańcy nie mieli wcale 
ciepłej wody, a zimna woda docierała tylko do drugiego piętra. 
Krok po kroku wychodziliśmy z zastoju, rozpoczęliśmy także 
termomodernizacje naszych zasobów.

-Dzieje Siemiona pokazują, że nie należy składać broni 
nawet w sytuacjach, z których – jak się wydaje – nie ma już 
wyjścia. Według obowiązującego prawa, nie było już dla wa-
szych problemów żadnego rozwiązania, no to...zmieniliście 
prawo. Myślę, że wasza walka o przetrwanie odnotowana jest 
w ogólnopolskich, spółdzielczych annałach, jako wzorzec, 
szczególne wydarzenie w dziejach spółdzielczości...

-Oczywiście, to przecież był precedens, znany i komentowany 
w Krajowej Radzie Spółdzielczej, czy w Związku Rewizyjnym 
Spółdzielczości Mieszkaniowej. Warto nadmienić, że nasza 
walka, przynosząc zmianę ustawodawczą, stworzyła także 
możliwości do wydobycia się z finansowej zapaści innym polskim 
spółdzielniom, w które – podobnie, jak w Siemiona – uderzyła 
wcześniej wspomniana ustawa z 1990 roku. To dla mnie jeszcze 
jeden powód do dumy, choć oczywiście najbardziej cieszy mnie 
to, że nasza Spółdzielnia nadal istnieje, dobrze sobie radzi 
i budując kolejne, piękne domy, realizuje ludzkie marzenia.

-Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁA EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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KULTURA

„Głos Miasta”: - Od 15 maja w plenerze, a od 
21 maja w środku, będzie można zobaczyć 
kinową nowość, przedstawienie teatralne czy 
posłuchać swojej ulubionej kapeli w koncer-
towym wykonaniu. Przypomnij proszę kiedy 
covidowa pandemia zamknęła (fizycznie) 
siemianowickie obiekty kulturalne?

Krzysztof Nos:  - Realnie rzecz biorąc 
cała kultura, zwłaszcza w zakresie kon-
certów, wydarzeń kulturalnych, spektakli 
czy kin stanęła w połowie marca ubie-
głego roku. Było w międzyczasie kilka 
„okienek” i prób uruchomienia niektórych 
form kulturalnych. Szybciej uruchomiono 
także muzea i biblioteki, ale faktycznie ten 
obszar życia społecznego, za organizację 
którego, w największej mierze, w naszym 
mieście, odpowiada Siemianowickie Cen-
trum Kultury czy nasz wydział, został za-
mrożony na ponad rok. Mówimy oczywiście 
o działaniach w „realu”, bo chciałbym bar-
dzo pochwalić nasze instytucje za działania 
w sieci. Zarówno SCK, Muzeum Miejskie 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna bardzo 
dbały przez ten cały okres o utrzymanie 
więzi z mieszkańcami poprzez organizację 
wydarzeń, imprez, zajęć czy warsztatów 
on-line. Wiadomo jednak, że to nie to samo 
i siemianowiczanie tęsknią za „normal-
nymi” atrakcjami kulturalnymi.

TRZY PYTANIA DO… KRZYSZTOFA NOSA, NACZELNIKA WYDZIAŁU KULTURY I SPORTU 
URZĘDU MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

JESTEM OPTYMISTĄ – WIERZĘ, 
ŻE SIEMIANOWICKA „KULTURA I SPORT”, 
PO PANDEMII ROZPĘDZĄ SIĘ NA DOBRE

„Głos Miasta”: - Nie tylko ośrodki oferujące 
wydarzenia kulturalne, ale i obiekty sportowe 
były nieczynne. Czy to oznacza, że pozamy-
kane obiekty, z których korzystali mieszkańcy 
,pokryła gruba warstwa kurzu i teraz ich roz-
ruch potrwa kilka tygodni?

Krzysztof Nos: - Właśnie cały paradoks polega 
na tym, że kultura niemal w całości stała, a sport 
i większość obiektów sportowych, zwłaszcza tych 
zewnętrznych uruchomiono znacznie wcześniej 
i można powiedzieć, że od kilku miesięcy wszystko 
funkcjonuje normalnie. Teraz jedynie „wróciła” 
możliwość korzystania z basenów dla wszystkich, 
oczywiście w reżimie sanitarnym. 
Z kolei placówki kulturalne ponad rok żyły w za-
wieszeniu - ciągłej gotowości do działania, 
z zaplanowanymi wydarzeniami i impreza-
mi, w tęsknocie za normalnością, ale jednak 
cały czas z dużą dozą niepewności. Jak widać 
wszystko ruszyło w momencie odgórnego 
poluzowania pełną parą, co pokazuje, że całe 
środowisko siemianowickiej kultury z utęsk-
nieniem czekało na ten moment. 

„Głos Miasta”: - Mieszkańcy zapewne stęsknili 
się za plenerowymi imprezami, zarówno spor-
towymi, jak i kulturalnymi. Miasto wynagrodzi 
siemianowiczanom tę przymusową przerwę, 
a co w przypadku ewentualnych decyzji o po-
wrocie do obostrzeń?

Krzysztof Nos: - Cały czas staramy się tak 
organizować miejskie wydarzenia kulturalne 
i sportowe, aby każdy mieszkaniec Siemiano-
wic Śląskich znalazł coś dla siebie, a także by 
zachęcić do przyjazdu do nas i skorzystania 
z naszej oferty mieszkańców spoza miasta. 
Mam nadzieję, że zorganizowany Dzień Dziec-
ka w Parku Miejskim i Amfiteatrze, z występem 
zespołu Małe TGD i animacjami, był takim 
momentem nowego otwarcia dla siemiano-
wickiej kultury. Za nami także już pięciokrotnie 
przekładany przez SCK koncert „Baciarów”, 
który żartobliwie stał się naszym wewnętrznym 
symbolem pandemii – wierzę, że skoro już 
się odbył, to pandemia dla naszej kultury się 
skończyła. Rozpoczęliśmy także cykl animacji 
dla najmłodszych na Rynku Miejskim w nieco 
zmienionej, atrakcyjniejszej formule, które 
odbywać się będą co dwa tygodnie do końca 
wakacji. Dziś (10.06) ruszają także przesłu-
chania w konkursie wokalnym „Mikrofon Sie-
miona”, do którego zgłosiło się 120 uczestników 
z całej Polski. Ze sportowych imprez czeka 
nas wkrótce finał Siemianowickiego Mini Euro 
2021, ruszy także projekt sportowych sobót, 
który realizowany będzie przez całe wakacje 
na boiskach w różnych dzielnicach w mieście. 

Przygotowujemy się także wraz z naszymi 
jednostkami do tegorocznej Akcji Lato i mam 
nadzieję, że wszystko uda się przeprowadzić 
zgodnie z planem. Zachęcam mieszkańców do 

zapoznania się z ofertą imprez kulturalnych 
i sportowych na czas wakacyjny, zapewniam 
że coś dla siebie znajdą zarówno najmłodsi, 
młodzież, dorośli jak i seniorzy. Oczywiście 
wszystko będzie odbywać się w reżimie sani-
tarnym, bo bezpieczeństwo uczestników jest 
dla nas nadrzędne. 

Jestem optymistą i mam nadzieję, że przy-
najmniej do końca wakacji te zmiany nie będą 
tak dynamiczne i niekorzystne dla kultury jak 
do tej pory. Gdyby jednak pandemiczne ogra-
niczenia zostały znów wprowadzone w trak-
cie realizacji naszych działań, to oczywiście 
jesteśmy gotowi do reagowania na bieżąco  
i w miarę możliwości oraz zasobów – korygo-
wania programów imprez, dostosowywania ich 
do przepisów w danej chwili. To trudne, ale te 
niemal 15 miesięcy działania w ciągłej niepew-
ności sporo nas nauczyło. Należy mieć przede 
wszystkim świadomość, że na wiele rzeczy nie 
mamy wpływu, są to ograniczenia odgórne, ale 
zawsze będziemy starali się wszystko zorga-
nizować tak, żeby odbywało się z korzyścią dla 
naszych mieszkańców. Ci - co zrozumiałe – są 
bardzo stęsknieni imprez, wydarzeń, zwykłych 
relacji i kontaktu z drugim człowiekiem, które 
właśnie działalność sportowa i kulturalna ułatwia.

„Głos Miasta” - serdecznie dziękuję za roz-
mowę:

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

NIE TRZEBA MIEĆ WŁASNEJ MASKI OCHRONNEJ 
CHCĄC IŚĆ DO BIBLIOTEKI CZY NA WYSTAWĘ

Od 15 maja br. nie trzeba ubierać masek 
ochronnych będąc poza zamkniętymi po-
mieszczeniami, czyli na tzw. otwartym po-
wietrzu. Należy mieć jednocześnie na uwadze, 
by w takim przypadku  zadbać o zachowanie 
co najmniej półtorametrowego dystansu od 
innej osoby.

Bo, o ile – owszem – obostrzenia covi-
dowe są powoli luzowane, a tym samym 
ponownie otwierane są obiekty związane 
z kulturą i sportem (tj. hale, siłownie, ba-
seny, teatry, kina czy hale koncertowe), 
to nadal obowiązkowe jest prawidłowe 

noszenie masek ochronnych wewnątrz 
nich. Może się zatem zdarzyć sytuacja, 
iż będąc na spacerze w parku, najdzie nas 
ochota na zerknięcie co ma do zaoferowa-
nia Siemianowickie Centrum Kultury, czy 
Muzeum Miejskie. Brak maski ochronnej 
nie oznacza, że tam nie wejdziemy, bowiem 
siemianowicka Straż Miejska, od połowy 
maja, dostarcza maseczki do Siemiano-
wickiego Centrum Kultury i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej wraz z filiami, Muzeum 
Miejskiego, czy Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

- Pamiętajmy, że w obiektach zamkniętych 
nadal jest obowiązek zakrywania twarzy - mówi 
Michał Czaja, naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. - Maseczki te będą czekały na 
tych, którzy np. zechcą zobaczyć wystawę 
w muzeum, a nie wzięły swojej – dodaje.

Jak dodaje Michał Czaja, ewentualne braki 
będą systematycznie uzupełniane.

Warto wspomnieć, że są to te same jedno-
razowe maski ochronne, których dużą ilość 
przekazał nam Śląski Urząd Wojewódzki z Rzą-
dowej Agencji Rezerw Strategicznych. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WALCZĄ  O „PUCHAR ROWEROWEJ STOLICY POLSKI”
1 czerwca rozpoczęła się III edycja 
rywalizacji o „Puchar Rowerowej Sto-
licy Polski”, której ogólnopolskim or-
ganizatorem jest Miasto Bydgoszcz. 

Siemianowice Śląskie uczestni-
czą w projekcie pod oficjalną nazwą 
„Aktywne Miasta” po raz pierw-
szy. Organizatorem lokalnym jest 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik”. Każdy siemianowiczanin 
może kręcić kilometry, biorąc udział 
w rywalizacji o miano najbardziej 
rowerowego miasta w Polsce. Celem 
imprezy jest propagowanie aktyw-
nego wypoczynku poprzez ruch na 
świeżym powietrzu, promocja tury-
styki rowerowej i jazdy rowerem jako 
alternatywnym środkiem transportu.

Dzięki specjalnie dedykowanej 
aplikacji, można zdobywać punkty 
dla swojego miasta, jednocześnie 
spalając kalorie, prowadząc zdrowy 
tryb życia i dobrze się bawiąc.

Od 1 do 30 czerwca - wsiadając na 
rower i korzystając z aplikacji, można 
zdobywać punkty dla Siemianowic 
Śląskich. Miasto, które wykręci naj-
więcej kilometrów otrzyma nagrodę 
i tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”.

Szczegółowy regulamin ak-
cji jest dostępny na stronie  
www.aktywne.miasta.pl

Jak to zrobić? 
1. Pobierz aplikację „Aktywne Miasta” 

która rejestruje trasy i ich długości 

2. Z menu wybierz „Rywalizację” na-
stępnie w zakładce „Ogólne” - „Ro-
werowa Stolica Polski”.

3. Aby dołączyć do rywalizacji z listy 
rozwijanej wybierz „Siemianowi-
ce Śląskie”.

4. W kolejnym kroku możesz wybrać 
grupę z którą się identyfikujesz 
lub zaproponować własną i razem 
z przyjaciółmi korzystać z przy-
gotowanych opcji m.in.: rywalizo-
wać, stawiać sobie cele i dystanse, 
zgarniać zniżki i nagrody od part-
nerów akcji.
Wyniki wraz ze statystykami będą 

na bieżąco publikowane zarówno na 
stronie internetowej www.aktywne.
miasta.pl, jak i w aplikacji. W celu 

Pobierz aplikację 

AKTYWNE MIASTA

SPORT

Wspaniały sukces siemianowickich pływa-
ków! Mateusz Chowaniec i Kamil Sieradzki 
w miniony piątek (4.06) otrzymali powo-
łanie do pływackiej reprezentacji Polski na 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio! Mateusz ma 
prawo startu w sztafetach 4x100m i 4x200m 
stylem dowolnym oraz indywidualnie na 
200m stylem dowolnym, natomiast Kamilw 
sztafecie 4x200m stylem dowolnym. Tym 
samym połowę składu sztafety na 200m 
stylem dowolnym stanowić będą zawodnicy 
z Siemianowic Śląskich!

JADĄ DO TOKIO !
Obaj są wychowankami UKS Wodnik, a Ma-

teusz nadal trenuje w siemianowickim klubie, 
pod okiem trenera Leszka Małyszka ucząc 
się jednocześnie w liceum, w tutejszym Ze-
spole Szkół Sportowych. Natomiast Kamil to 
były uczeń siemianowickiego ZSS i zawodnik 
UKS Wodnik, obecnie trenujący i uczący się 
w Oświęcimiu. Obaj pływacy są także siemia-
nowickimi stypendystami sportowymi.

Zanim Mateusz Chowaniec wyjedzie do sto-
licy Japonii, na początku lipca weźmie jeszcze 
udział w Mistrzostwach Europy Juniorów, które 

odbędą się w Rzymie. Nie jest tajemnicą, że 
siemianowiczanin jedzie tam z medalowy-
mi aspiracjami.

Gratulując zawodnikom, trenerom, klubowi 
UKS Wodnik oraz rodzicom, bez poświęce-
nia których ten sukces też nie byłby możliwy, 
z pewnością będziemy mocno trzymać kciuki 
podczas olimpijskich występów naszych pły-
waków. Rywalizacja w tej dyscyplinie sportu 
w programie tegorocznych igrzysk jest prze-
widziana pomiędzy 25 lipca a 5 sierpnia br. 

(SON)

BASIA BRYCH PODWÓJNĄ MISTRZYNIĄ POLSKI !
Podczas Mistrzostw Polski w Szermierce roz-
grywanych od 21 do 24 maja br. w Raszynie, 
w konkurencji szpady kobiet znakomicie spisała 
się siemianowiczanka, Basia Brych. Wychowan-
ka UKS Wołodyjowski, obecnie reprezentująca 
barwy AZS AWF Kraków, była bezkonkurencyjna 
w rywalizacji indywidualnej, zdobywając złoty 
medal i tytuł mistrzyni Polski seniorek. W finale 
pokonała swoją klubową koleżankę Renatą 
Knapik-Miazgę 15:10.

Drugie „złoto” Basia dołożyła w rywaliza-
cji drużynowej, w której najlepsze okazały 
się reprezentantki AZS AWF Kraków, które 
w finale pokonały Vratislavię Wrocław 37:34. 
W „złotym” zespole z Basią wystąpiły Renata 
Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka i Ania Polis. 
Obecnym trenerem Basi i drużyny akademiczek 
z Krakowa jest drużynowy wicemistrz olim-
pijski w szpadzie z igrzysk w Pekinie (2008) 
- Radosław Zawrotniak.

Warto dodać, że Basia od lat jest naszą sie-
mianowicką stypendystką sportową, a w Raszy-
nie w konkurencji szpady kobiet wystartowały 
także dwie inne siemianowiczanki, zawodniczki 
UKS Wołodyjowski, także stypendystki - An-
tonina Halemba która zajęła 22 miejsce oraz 
Maja Osadnik która została sklasyfikowana na 
50 pozycji w stawce prawie 90 najlepszych 
zawodniczek z całego kraju.

(SON)

prawidłowego zapewnienia prze-
biegu rywalizacji organizator może 
sprawdzać przejazdy uczestników. 
Organizator zastrzega sobie prawo 
do wykluczenia wszelkich przejaz-
dów, które według niego są wątpliwe 
oraz usunięcia uczestnika rywalizacji 
z aplikacji.

Udział w zabawie jest dla uczest-
ników całkowicie bezpłatny !

Miasto, które wygra rywalizację 
otrzyma przechodni „Puchar Ro-
werowej Stolicy Polski”.

Siemianowickie rowerzystki i rowe-
rzyści – liczymy na was i na wasze 
kilometry! 

WIESŁAW STRĘK
MOSIR „PSZCZELNIK”



Do realizacji prac spisowych Główny Urząd Sta-
tystyczny zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni 
spisać się respondentom, którzy nie spisali się 
dotychczas samodzielnie poprzez formularz 
internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.

Rachmistrz może zadzwonić z numeru  
22 828 88 88 lub z numeru infolinii 
spisowej tj. 22 279 99 99.

Należy pamiętać, że tożsamość rach-
mistrza można sprawdzić na infolinii spi-
sowej pod numerem 22 279 99 99, jak 
również poprzez aplikację dostępną na stronie  
https://rachmistrz.stat.gov.pl/. Aż do od-
wołania rachmistrzowie nie będą odwiedzać 
respondentów w domach.

Apelujemy o ostrożność. Pomóżmy również 
osobom starszym bezpiecznie zrealizować 
obowiązek spisowy.

Wszystkie dane przekazane w spisie są 
objęte tajemnicą statystyczną, regulowaną 
przez ustawę o statystyce publicznej i służą 
wyłącznie zbiorczym analizom statystycz-
nym. Każda osoba biorąca udział w spisie 
ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby 
wykonujące prace spisowe są zobowiązane 
do przestrzegania tajemnicy statystycznej. 
Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym 
kara pozbawienia wolności.

Zachęcamy również do udziału w spisie 
powszechnym przez Internet. PAMIĘTAJ – 
od pierwszego poprawnego logowania do apli-
kacji masz 14 dni na wypełnienie formularza!

AGNIESZKA SULIŃSKA
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

RACHMISTRZOWIE POMOGĄ SPISAĆ SIĘ 
POPRZEZ INFOLINIĘ


