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GOSPODARKA
O inwestycjach drogowych- tych ak-
tualnie realizowanych, tych, które już 
ukończono oraz tych przewidzianych 
do wykonania w bieżącym roku

CZYTAJ NA STR. 4
GOSPODARKA
Po raz pierwszy, z rąk prezydenta Rafała 
Piecha, siemianowickie firmy odebrały 
Nagrody Gospodarcze. Tegorocznymi 
tryumfatorami zostali:  Rosomak S.A., 
MMJ, Barnshaws Polska sp. z o.o. oraz Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

CZYTAJ STR. 5
BUDŻET OBYWATELSKI
Dobiegła końca tegoroczna edycja 
Budżetu Obywatelskiego. W tym roku 
pod głosowanie zostało poddanych 49 
projektów mieszkańców Siemianowic 
Śląskich: 40 lokalnych, 6 ogólnomiej-
skich oraz 3 Młodzieżowego Budże-
tu Obywatelskiego.

                  CZYTAJ STR. 7-10
Z RATUSZA
Budżetowy rok zamknęliśmy nadwyż-
ką. Na czerwcowej sesji Rada Miasta 
udzieliła prezydentowi absolutorium 
za 2016 rok, akceptując przedłożone 
sprawozdanie zarówno pod kątem 
poprawności rachunkowej, rzetelno-
ści, jak i kompletności przedstawio-
nych danych.

CZYTAJ NA STR. 12
55 LAT WOPR
Być ratownikiem WOPR, to nie prężyć 
opalone, pięknie wyrzeźbione ciało 
i rządzić na plaży. Przekonują o tym trzy 
migawki z życia tych, którzy dla świata 
są tylko ludźmi, dla ludzi, których ratują 
są całym światem.     

CZYTAJ NA STR. 14
SPORT
Utalentowani, młodzi sportowcy będą 
mogli  otrzymać stypendia z budżetu mia-
sta. To kluczowa decyzja na drodze rozwoju 
sportu w Siemianowicach Śląskich, gdzie 
do tej pory, na nagrody finansowe mogli 
liczyć jedynie sportowi seniorzy.
         CZYTAJ NA STR. 15

  Po kilkunastomiesięcznych nego-
cjacjach, konsultacjach i perturbacjach 
pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Naro-
dowym Funduszem Zdrowia a szpitalami 
działającymi w Polsce, ogłoszono oficjalną 
listę Sieci Szpitali. Placówki znajdujące 
się na liście mają zagwarantowany kon-
trakt na świadczenie usług medycznych 
na najbliższe 4 lata. Tyle bowiem będzie 
trwało podstawowe zakontraktowanie.  
W województwie śląskim 75 ze 141 placó-
wek zdołało przejść przez weryfikacyjne 
sito Ministerstwa Zdrowia. Wśród zwy-
cięskich placówek, które mogą odetchnąć 
z ulgą i kontraktem w ręku, jest Centrum 
Leczenia Oparzeń i nasz siemianowicki 
Szpital Miejski.  - Spełnienie wymagań, jakie 
postawiło przed placówkami Ministerstwo, 
było dla nas jak i dla wielu innych szpitali 
wyzwaniem, któremu sprostaliśmy zarów-
no pod kątem formalnym, finansowym, 
technicznym i odpowiedniego zaplecza 
wykwalifikowanej kadry lekarskiej. Początek 
działań naprawczych  zainicjowanych przez 
nowe władze miasta w grudniu 2014 roku 
doprowadził  do tego, że dzisiaj, w dniu 
ogłoszenia oficjalnej listy Sieci przez Śląski 
Oddział NFZ, mam okazję podziękować 
wszystkim współpracownikom oraz urzęd-
nikom, którzy przyczynili się do tego, że 
szpital wychodzi dalej na prostą. Liczymy 
na to, że z czteroletnim kontraktem na 
usługi medyczne będziemy mieli szansę 

na dynamiczny i jednocześnie stabilny 
rozwój – komentuje Agnieszka Wołowiec 
prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Sie-
mianowicach Śląskich.  
Przypomnimy, że niedawno pisaliśmy   
na łamach gazety Głos Miasta o dodatnim 

wyniku finansowym, jaki Szpital Miej-
ski osiągnął w 2016 roku. W najbliższym 
numerze przedstawimy Państwu szer-
sze informacje na temat oferty leczni-
czej naszej miejskiej placówki.  

PIOTR KOCHANEK

Szpital Miejski w sieci szpitali województwa śląskiego. 
4-letni kontrakt z NFZ zagwarantowany.
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Psziszoł tyn cas, na kery (który) ce-
kali dziecka, modzioki i starziki. Jedni 
co majom fraj lot szuli (szkoły) inksi 
(inni) łot roboty. Forsiate (zamożni) 
ludzie jechali sie dychnonć (odpocząć) 
za granica, inksi zaś ze sfoji roboty, bo 
kedysik (kiedyś) kożdy zakłat pracy 
mioł sfoje łośrotki wypoczynkowe, abo 
(albo) to w gorach, abo nat morzym. 
Jo tam zaś ze sfojom celotkom (grupą 
kolegów) z moji szuli jechołech zawdy 
(zawsze) cugym (pociągiem) na obós 
hercerski. Boło nos siedmiu kamratof 
(kolegów), kerzy mielimy spać w jed-
nym namiocie, same gizdy i chachory 
(łobuzy). Kej na banchowie (dworcu) 
wleźlimy do cuga, a tyn jeszce sie fest 
niy rosfechtowoł (rozpędził) to za to, 
co my robili nojwiynksze larmo (hałas) 
to jusz my wiedzieli, kej pszijadymy na 
miyjsce, to bydymy kopidołami i sto-
lorzami, bo za kara bydymy kopać doł 
pot latryna i budować jom. Niy boło 
to take leke (łatwe), bo cza (trzeba) 
było wycyrklować (dokładnie wyliczyć) 
coby ta dziura stykła (starczyła) na 
szjśdziesiont żici (pupci) i czi tydnie 
(tygodnie). Kej my to robili, to my jeszce 
niy wiedzieli, co tukej (tutaj) bydymy 
czynści niźli w namiocie, a to besto, co 
my tak pochali (rozrabiali, broili). My 

jom dziynnie szorowali, ros (raz) za to, 
kej sie łoboźny kapnoł (zorientował) co 
po łobiedzie zamias dychać (odpoczy-
wać), to my se (się) polecieli (pobiegli) 
czi (trzy) km na loda do miasta, a kej 
(kiedy) my poszli na bigel (potańców-
ka) do fojermanof (strażaków) to nom 
dociepnył (dołożył) sztubynareszt, czyli 
ZOO (zakaz opuszczania obozu) i dwa 
dni sużby we kuchni, kaj my musieli 
strugać kartofle, glancować (czyścić) 
gorki (garnki) i cołko (całą) waszkuchnia 
pucować. Wiluś niy wyczimoł, jargoł 
sie (zezłościł się) i do komportu wsuł 
(wsypał) dwa kilo soli, a kej (kiedy) pszi 
łobiedzie (podczas obiadu) wszyscy 
s gorckof (garnuszków) tyn komport 
wylywali na zol (podłogę) to doszło 
nom dodatkowe spszontanie. Łoboźny 
tak sie snerwowoł ło te gupie czidziści 
litrof komportu, że pedzioł nom, co tako 
kara wymyśli, kej bydymy jom pamiyntać 
do końca życio i tak tysz boło (było). S 
rana po śniodaniu tyn stary purt (zgryź-
liwy człowiek) kozoł nom iś (pójść) do 
wsi, tam jakimuś bambrowi (chłopowi, 
gospodarzowi) pomosz (pomóc) nap-
sziłkłot f polu, a łon mioł nom napisać 
na kartce, komu i kaj my pomogali i na 
łobiot momy być nazot (z powrotem). 
My iptami s karasola (głupkami) niy byli, 

poszlimy do wsi kole szynku, (piwiarni) 
poprosili takego elwra (bezrobotne-
go) ło tako kartka, kożdy s nos mioł 
pora złociokof (złotówek), to zrobilimy 
ściepa, kosztowało nos to sztyry piwa 
i fajrant (gotowe). Potym poszlimy do 
losku, leglimy sie na trofce i suchalimy 
ptoszkof, kere gryfnie ćfiyrkały a niy 
brzyncynio masarof (dużych much) f 
hażlu (ubikacji). Tak sie kombinowało za 
bajtla, a teroski, kejby (gdyby) mamulka 
sie dowiedziała, że ji (jej) synek szorowoł 
za kara haźle, abo gorki, to haja (kłót-
nia) by była jak diobli. Harcerzof coros 
myni (mniej) widać, bo fto chciołby, kej 
sie zećmi (zciemni) na wiecor łazić s 
taszlampom (latarką), myć sie w rzece, 
no i miyszkać w namiocie, kaj niy ma 
komputra, ani sztekra (gniazdka) kajby 
szło ładowarka do telefonu podłonczyć.

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

GODOMY PO ŚLONSKU

WAKACJE F HAŹLU

Przed nami kolejna zagadka w ramach 
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy oso-
by, które jako pierwsze zadzwonią  
3 lipca 2017 r., (od godz. 9.00 do 9.10) pod 
numer telefonu (32) 760 53 08 i udzielą 
prawidłowej odpowiedzi, wskazując, jakie 
miejsce przedstawione zostało na zamiesz-
czonym zdjęciu, otrzymają zestaw materia-
łów promocyjnych z miasta Siemianowice 
Śląskie. 

Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce"  
z "Głosu Miasta" z dnia 7.06.2017 r. :
1. Marek Koloch - Michałkowice 
2. Irena Skwara - Bytków
3. Jerzy Mitręga - Centrum
Zdjęcie przedstawia restaurację "Pod Dwie-
ma Lipami", później był tam klub "Górnika". 
Obecnie kamienica przy ul. Śląskiej 40.

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
28.06.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

MIEJSCE?
JAKIE TO

 Przeprowadzone w dniach od 18 kwietnia do 18 maja 
badanie jakości obsługi w Urzędzie Miasta wykazało, że 
Siemianowiczanie nie mają zastrzeżeń do jakości pracy 
miejskich urzędników.
Badanym udostępniono ankiety zarówno w formie tradycyjnej 
jak również elektronicznej. 
Z możliwości wypowiedzenia się skorzystało niespełna 350 
osób, co dla ponad 60-cio tysięcznego miasta to niewiel-
ki odsetek.
Przy tak niskiej frekwencji spodziewaliśmy się raczej przewagi 
głosów krytycznych, bo z natury chętniej krytykujemy niż 
chwalimy, jednak wyniki ankiety okazały się zdecydowa-
nie optymistyczne.
Nie oznacza to, że wszyscy ankietowani z wszystkiego są 
zadowoleni; wskazano na kilka istotnych elementów wy-
magających poprawy. Dla kierownictwa Urzędu to ważny 
sygnał, w których dziedzinach należy położyć szczególny 
nacisk, aby mieszkańcy i przedsiębiorcy odwiedzający Urząd 
wychodzili stąd usatysfakcjonowani.
W kolejnym kroku, do szczegółowej analizy wyników zostaną 
zobowiązani naczelnicy i kierownicy badanych komórek or-
ganizacyjnych Urzędu w zakresie kompetencji i jakości pracy 
podległych im urzędników, natomiast Państwa opinie doty-
czące infrastruktury budynków Urzędu będą brane pod uwagę 
przy konstruowaniu kolejnych projektów budżetów miasta.
Ponieważ sprawny i przyjazny Urząd oraz kompetentni 
urzędnicy to priorytet Prezydenta Rafała Piecha systema-
tycznie będziemy prosić Państwa o ocenę jakości obsługi 
zarówno w Urzędzie Miasta jak i wszystkich jednostkach 
organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta.

ADAM SKOWRONEK SEKRETARZ MIASTA

URZĄD ZDAŁ EGZAMIN,  
ALE NIE SPOCZYWAMY NA LAURACH

KOMPETENCJE - 
FACHOWOŚĆ URZĘDNIKA

DOSTĘPNOŚĆ DRUKÓW 
I FORMULARZY

JAKOŚĆ I PRECYZJA
UDZIELONYCH INFORMACJI

OCENA INFRASTRUKTURY
BUDYNKÓW URZĘDU

BARDZO DOBRA DOBRA ZADOWALAJĄCA NIEZADOWALAJĄCA

TERMINOWOŚĆ 
ZAŁATWIENIA SPRAWY

OCENA STRONY
INTERNETOWEJ URZĘDU
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Z RATUSZA

ZAUFANIE TO PODSTAWA

W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE
GOSPODARKA

 Wśród 81 miast tworzących Subregion 
Centralny województwa śląskiego Siemia-
nowice Śląskie uplasowały się w pierwszej 
dziesiątce gmin wykorzystujących dofi-
nansowanie płynące z Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Instrument Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, czyli tzw. ZITów 
to w praktyce pula środków pieniężnych 
z EU przeznaczonych w nowej perspektywie 
programowania na projekty inwestycyjne 
wspierające zrównoważony rozwój.

Z informacji statystycznych udostępnio-
nych na koniec maja br. przez Subregion Cen-
tralny wynika, że siemianowiccy urzędnicy 
uplasowali się na szóstym miejscu w ilości 
przygotowanych wniosków oraz w pierwszej 
piątce wśród tych, których złożone wnioski 
uzyskały finalnie dofinansowanie. Łączna 
kwota pozyskanych środków w ZITach to 
ponad 25 milionów złotych. Ponadto ana-
liza danych pod innym kątem, tj. wartości 
dofinansowania do projektów stawia nasze 
miasto na ósmym na 81 gmin. Warto w tym 

  Pisząc do Państwa te słowa mam już 
za sobą ostatnią przed wakacjami sesję 
Rady Miasta. Bardzo ważną sesję dla mnie, 
Zastępców, Skarbnika i zespołu najbliższych 
współpracowników. W trakcie wspólne-
go posiedzenia miejscy Radni głosowali 
nad udzieleniem mi absolutorium. To już 
trzeci raz, kiedy nasza wspólna praca jest 
wystawiana na ocenę biegłych rewiden-
tów, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
wspomnianych wcześniej Radnych, którzy 
w tym roku większością głosów (20 za, 2 
wstrzymało się) udzielili mi absolutorium za 
wykonanie budżetu za rok 2016. Obdarzyli 
mnie tym samym po raz kolejny zaufaniem 
do dalszego wykonywania obowiązków 
na rzecz gminy. Z tego miejsca pragnę 
założyć podziękowania moim zastępcom 
oraz wszystkim naczelnikom, kierownikom 
i pracownikom, z którymi na co dzień reali-
zujemy zaplanowane w budżecie zadania. 

Przypomnę, że kiedy rozpoczynałem swoją 
prezydenturę, poziom zadłużenia miasta 
wynosił 67 milionów złotych, zaś dzisiaj 
wynosi 52 miliony złotych. Przy wszystkich 
inwestycjach i remontach, które realizu-
jemy w mieście, spłaciliśmy 15 milionów 
starych zobowiązań. Dzięki temu możemy 
przekazać mieszkańcom z podniesioną 
głową, że Miasto ma się coraz lepiej.

Coraz lepiej będzie się również miał pro-
ces przydzielania mieszkań komunalnych. 
Wraz z Wydziałem Gospodarki Lokalo-
wej UM przygotowałem projekt zmiany 
w uchwale nr 370/2017. Zmiany te odnoszą 
się do jednego z kryteriów uprawniają-
cych do pozyskania lokalu mieszkalnego 
z mieszkaniowego zasobu gminy. O szcze-
gółach tych zmian możecie Państwo prze-
czytać w tym numerze Głosu Miasta. 
Dodam tylko, że zmiany te podwyższają 
progi kwotowe dochodów, uprawniające 

do zawarcia z gminą umowy najmu lokalu. 
Wierzę, że takie korekty będą dla wielu 
osób wręcz zbawienne, bo pozwolą im 
ubiegać się o miejskie mieszkanie według 
bardziej sprawiedliwych, zaktualizowanych 
i przejrzystych zasad.

W trakcie ostatnich rozmów z mieszkań-
cami miałem już okazję kilka razy słyszeć, 
że dostałem od Państwa etykietkę: Piech 
– ten od dróg. Mam nadzieję, że poza dro-
gami da się zauważyć też inne działania na 
rzecz rodzin, przedsiębiorców jak ogólna 
rewitalizacja wielu terenów zielonych, ście-
żek, parków, basenów i boisk. Skoro jednak 
ostatnio zasłużyłem na miano drogowca, 
to śpieszę z informacją, że dotrzymam 
słowa i do końca wakacji oddam do wspól-
nego użytku kolejne kilometry wyremon-
towanych nawierzchni. Siemianowickie 
drogi remontujemy w dwóch dostępnych 
technologiach, starając się za każdym ra-

zem maksymalnie racjonalizować wydatki. 
Polecam lekturę Głosu Miasta oraz życzę 
Państwu bezpiecznych, uśmiechniętych 
i słonecznych wakacji.

 RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

miejscu wspomnieć, że wyprzedzają nas 
wyłącznie miasta, które są znacznie większe. 
Pośród miast do 100 tysięcy mieszkańców 
wiedziemy prym. Jak komentuje Agniesz-
ka Gładysz - zastępca prezydenta miasta 
odpowiedzialna za pozyskiwanie środków 
zewnętrznych w mieście – Jednym z na-
szych priorytetów jest pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych, tak aby zrealizować jak 
najwięcej inwestycji w Mieście. Biorąc pod 
uwagę raport Subregionu Centralnego oraz 
ilość wygranych konkursów o dofinansowanie 
należy przyjąć, że pozyskaliśmy dla Siemia-
nowic pierwszy raz w historii tak wysokie 
środki. Rozpędziliśmy się i nie zamierzamy 
zatrzymywać. Pozyskamy każde możliwe 
środki dla dobra naszych mieszkańców.

Jak dodaje z kolei Rafał Piech, prezydent 
miasta - Aktualnie dostępna pula w ZIT-ach 
to praktycznie ostatnie „duże” pieniądze, 
jakie Unia nam przekazuje do podziału. 
Konkurencja wśród miast jest więc bardzo 
wysoka, bo każdy wie, że w przyszłości na 
każde zintegrowane inwestycje w mie-
ście będzie musiał wziąć kredyt, podnieść 
podatki lub pozyskać nowych podatni-
ków, a ci nie pojawiają się na żądanie. Tym 
bardziej w tym kontekście cieszy nas to, 
że z każdym kolejnym projektem idziemy 
za ciosem, co zauważają już mieszkańcy. 
Wśród flagowych projektów z ZIT są m.in. 
nowe ścieżki rowerowe czy rewitalizacja 
stawu Brysiowego. 

PIOTR KOCHANEK

  W trakcie czerwcowej sesji 
Rady Miasta została podjęta uchwała 
o numerze roboczym 18/XXXIII/2017, 
która częściowo zmienia uchwałę nr 
370/2017 z 30.03.2017. Zmiany te 
odnoszą się do jednego z kryterium 
uprawniającego do pozyskania lokalu 
mieszkalnego z mieszkaniowego za-
sobu gminy, a mianowicie do dopusz-
czalnych, maksymalnych dochodów 
na członka gospodarstwa domowego. 

MIESZKANIE OD MIASTA - NOWE PROGI DOCHODOWE
W uchwale nr 370/2017 dopusz-
czalny max dochód kształtował się 
następująco: 

- dla lokali socjalnych (LS): 75% 
najniższej emerytury w przypadku 
gospodarstwa 1-osobowego oraz 
50% najniższej emerytury w przy-
padku gospodarstw wieloosobowych, 
- dla lokali wynajmowanych na czas 
nieoznaczony (LK)- 150% najniższej 
emerytury w gospodarstwie 1 -oso-

bowym i 100% w wieloosobowym, 
- dla lokali do remontu we własnym 
zakresie (LR)- 250% w 1-osobo-
wym i 200% w wieloosobowym. 
Po zmianie uchwały dopusz-
czalny max dochód na człon-
ka gospodarstwa domowego to: 
- dla lokali socjalnych - 100% gospo-
darstwie (stan na czerwiec 2017 - 
1000 zł) 1 os. 75% w wieloosobowym 
(stan na czerwiec 2017 - 750 zł) , 

- dla lokali wynajmowanych na czas 
nieoznaczony  -  175%  (stan na 
czerwiec 2017 - 1750 zł)i  125% 
(stan na czerwiec 2017 - 1250 zł), 
- dla  lokali do remontu we wła-
snym zakresie 350% (stan na czer-
wiec 2017 - 3500 zł) i 250% (stan na 
czerwiec 2017 - 2500 zł).

W nawiązaniu do kampanii infor-
macyjnej prowadzonej przez Urząd 
Miasta we wszystkich klatkach 

lokali komunalnych w miesiącach 
kwiecień-czerwiec 2017, przypomi-
namy, że każda osoba ubiegająca się 
o którykolwiek typ lokalu mieszkal-
nego z zasobu gminy zobowiązana 
jest do zaktualizowania danych nt. 
dochodów do dnia 30 czerwca br. 
w Urzędzie Miasta przy ul. Michał-
kowickiej 105 pok.7.

ANETA MOREL

SPRAWY SPOŁECZNE
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 Zgodnie z zapowiedziami, nasze Miasto po raz kolej-
ny zamieniło się w wielki plac remontowy. Nowe kilometry 
dróg remontujemy w jednym z dwóch technologicznych 
wariantów. Wszystko po to, by po Siemianowicach jeździło 
się wygodniej i przede wszystkim bezpieczniej. Wiadomo 
bowiem, że kiedy kierowca nie musi koncentrować się na 
omijaniu dziur, może się w pełni skoncentrować na tym, co 
dzieje się na drodze. 

Remonty dróg należą do jednego z kluczowych wyzwań 
w niemal każdej gminie, zwłaszcza na Śląsku. Infrastruktura 
drogowa, z której korzystają śląscy, w tym siemianowiccy, kie-
rowcy powstawała głównie w czasach, w których posiadanie 
samochodu było oznaką luksusu i jeśli ktoś już miał te wyma-
rzone cztery kółka, to był jednym z kilku posiadaczy pojazdu 
na osiedlu. Dzisiaj w standardowym 15-mieszkaniowym bloku 
potrafi się znaleźć nawet dwudziestu właścicieli aut. Taka 
sytuacja stawia przed gospodarzami miast duże wyzwanie.  
Z jednej strony trzeba remontować to, co stare i często już 
wysłużone, z drugiej rozwijać miasto, rewitalizować tereny 
poprzemysłowe, remontować klatki i kamienice komunalne  
i w tym samym czasie remontować lub budować zupełnie 
nowe drogi, które przyciągną nowych inwestorów i miesz-
kańców. W Siemianowicach przyjęta przez prezydenta Rafała 
Piecha strategia zakłada, zgodnie zresztą z obietnicą złożoną 
mieszkańcom w trakcie wyborów, że remonty dróg będą 
priorytetem w bieżącej kadencji. Zrealizowanie ambitnych 
wobec miasta planów wymusiło w pierwszej kolejności 
zinwentaryzowanie stanu siemianowickich dróg pod kątem 
ewentualnego zastosowania dwóch dostępnych rozwiązań: 
remontu nawierzchni na bazie istniejącego podkładu lub 
remontu generalnego zakładającego wymianę podkładu 
i całej infrastruktury pod zasadniczą częścią nawierzchni. 

Jak łatwo się domyślić, oba warianty różnią się zarówno 
poziomem kosztów jakie gmina musi ponieść przy zasto-
sowaniu danego rozwiązania oraz czasem niezbędnym do 
wykonania prac, a co za tym idzie okresem w którym dana 
ulica jest zupełnie wyłączona z użytku. 

Poniżej przedstawiamy porównanie orientacyjnych cen 
remontów dróg w obu wariantach. 

Wariant I 
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI W ZAKRESIE PODSTAWOWYM:
Prace:

- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- regulacja urządzeń (wpusty deszczowe, włazy studni 

kanalizacyjnych, 
- regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych, gazo-

wych itp.),
- wymiana lub regulacja krawężnika,
- malowanie linii segregacyjnych, przejść dla pieszych,
- zabudowanie warstwy asfaltobetonowej wiążącej grubość 

6 cm,
- zabudowanie warstwy ścieralnej grubość 4 cm.

Koszty
Cena za 1m2 :  46 - 60 zł – cena jednostkowa uzależniona 

jest od zakresu robót towarzyszących tj.: regulacji urządzeń 
technicznych, malowania oznakowania, wymiany bądź regu-
lacji krawężników oraz rodzaju nawierzchni warstwy ścieralnej 
tj.: asfaltobeton zwykły, czy mastyksowo-grysowy (SMA).

DWIE TECHNOLOGIE REMONTÓW, JEDEN CEL: 
BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH!

Czas
Czas realizacji jest krótki, tym samym jest minimalna 

uciążliwość dla użytkowników ruchu. 

Wariant II
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI W ZAKRESIE KAPITALNYM:
Prace

- wymagany projekt techniczny z wszelkimi uzgodnieniami
- rozbiórki istniejących nawierzchni,- korytowanie całej 

nawierzchni na głębokość określoną projektem 
technicznym (dla dróg kategorii KR6 i KR7 konstrukcja drogi 

wynosi ~ 98 cm,
- porządkowanie( regulacja, podbudowy ,przekładki ) istnieją-

cej infrastruktury w zakresie sieci uzbrojenia tj.: kanalizacji, 
wodociągów, teletechnicznej, kabli SN i NN,

- wykonanie nowej konstrukcji z zabudowaniem krawężni-
ków drogowych: podbudowa tłuczniowa lub stabilizacja 
z podbudową, warstwy asfaltobetonowe: konstrukcyjne, 
wiążące i ścieralne,
Koszty
Cena za 1m2 : 240 – 280 zł  - cena jednostkowa jest uza-

leżniona od zakresu robót koniecznych do wykonania a nie 
związanych bezpośrednio z konstrukcją drogi. Głównie dot. 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem lub koniecznymi do wykonania 
nowymi sieciami, które mogą znacząco wpłynąć na wzrost ceny.

Czas
Czas realizacji jest długi (przy porównywalnych zakresach 

robót w stosunku do remontów samych nawierzchni może 
być nawet 10-krotnie dłuższy. Tym samym duża uciążliwość 
dla użytkowników ruchu.

W obu wariantach udzielany przez wykonawców okres 
gwarancji jest taki sam i wynosi 60 miesięcy

W sytuacji, w której różnica w kosztach jest kilkukrotna, podstawą 
do wyważonego podejścia przy budżetowaniu remontów drogo-
wych było zrewidowanie nawierzchni wszystkich siemianowickich 
dróg, którą zlecił Rafał Piech na początku kadencji. Dzięki temu z po-
nad 102 kilometrów jezdni jakimi dysponuje nasze miasto, udało się 
wybrać te, których remonty są ważne z punktu widzenia komfortu 
i bezpieczeństwa kierowców i jednocześnie dobierać odpowiednie 
technologie remontu, by dbać o stabilność miejskiego budżetu. 
Uzupełnieniem takiej strategii wydatkowania i remontowania jest 
wnioskowanie o środki z Budżetu Państwa z Unii Europejskiej. Do 
pierwszych sukcesów należy zaliczyć remont generalny ulicy 
Tarnogórskiej przystosowanej do transportu ciężkiego z dofinan-
sowaniem budowy na poziomie 1,8 miliona złotych oraz uzyskanie 
2,2 miliona złotych refundacji poniesionych kosztów przy budowie 
ronda w Michałkowicach, na które pierwotnie miasto wzięło kredyt. 
Warto też wspomnieć o odzyskaniu prawie 400 tyś. złotych wkładu 
własnego na budowę ww. ronda. 

W ubiegłym roku przedstawialiśmy raport podsumowujący 
pierwsze dwa lata kadencji w ciągu których wyremontowa-
liśmy 12 km nawierzchni ulic w naszym mieście. Były wśród 
nich m.in. ulice: Węglowa, Mysłowicka, Kapicy i Niepodle-
głości, Wróblewskiego - dolny odcinek, Katowicka, Krucza, 
Parkowa, Obwodowa, PCK. 

W tym roku kolejne kilometry wyremontujemy w technologii 
remontu generalnego (np. lewoskręt przy ul. Wróblewskiego) 
oraz w wersji standardowej, czyli wykorzystującej istniejącą 
infrastrukturę podkładu oraz pięcioletnią gwarancję wyko-
nawcy. Wszystko dla Państwa bezpieczeństwa przy rozsąd-
nym wykorzystaniu miejskiej kasy. Licząc na wyrozumiałość 
w trakcie remontów, życzymy wszystkim siemianowickim 
kierowcom szerokiej, równej i bezpiecznej drogi.

ADAM PETEREK, PIOTR KOCHANEK
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Razem do końca roku wymienionych zostanie na drogach gminnych i po-
wiatowych: 7850 mb (7,85 km) za łączną kwotę około 6,2 mln złotych.
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INWESTYCJE 
DROGOWE

Zrealizowane zaplanowane na 2017 rok  
inwestycje na drogach gminnych:
1. Marii Curie-Skłodowskiej – odcinek 850m – wymiana 

istniejącej nawierzchni jezdni wraz z regulacją urządzeń.
2. Wróbla – odcinek 250m - wymiana istniejącej na-

wierzchni jezdni wraz z regulacją urządzeń oraz remon-
tem chodnika.

3. Szkolna – odcinek 170m - wymiana istniejącej na-
wierzchni jezdni wraz z regulacją urządzeń oraz remontem 
chodników i miejsc postojowych.

4. Stawowa – odcinek 180m - wymiana istniejącej na-
wierzchni jezdni wraz remontem chodników i miejsc po-
stojowych.

5. Trafalczyka – odcinek 120m - wymiana istniejącej 
nawierzchni jezdni wraz remontem chodników.

 
Modernizacja dróg powiatowych - 
zrealizowano już następujące inwestycje:
1. Stara Szosa – odcinek 1070m - wymiana istniejącej 

nawierzchni jezdni wraz z regulacją urządzeń.
2. Sienkiewicza – odcinek 250m - wymiana istniejącej 

nawierzchni jezdni wraz z regulacją urządzeń.
3. Powstańców – odcinek 800m - wymiana istniejącej 

nawierzchni jezdni wraz z regulacją urządzeń. 

Harmonogram realizowanych inwestycji 
1. Śląska – odcinek 1250m - wymiana istniejącej na-

wierzchni jezdni wraz z regulacją urządzeń (w trakcie re-
alizacji)

termin wykonania: do końca czerwca.
2. Zwycięstwa – odcinek 1700m - wymiana istniejącej 

nawierzchni jezdni wraz z regulacją urządzeń
termin wykonania: do 15 lipca.
3. Wróblewskiego (wraz z budową lewoskrętu w ulicę 

Grunwaldzką) – odcinek 550m -  przebudowa drogi (wy-
miana nawierzchni drogi wraz z podbudową)

-  przebudowa kanalizacji deszczowej
-  przebudowa oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej, 
termin wykonania: III kwartał
4. Krupanka – odcinek 650m - wymiana istniejącej 

nawierzchni jezdni wraz z regulacją urządzeń.
termin wykonania: III kwartał – IV kwartał
Razem do końca roku wymienionych zostanie na drogach 

gminnych i powiatowych: 7850 mb (7,85 km) za łączną 
kwotę około 6,2 mln złotych.

Prócz tego wymianie ulegną ulice w ramach budowy 
ścieżek rowerowych, łącznie 3100 mb (3,1 km ):
1. Aleja Spacerowa – odcinek 1500m
2. Aleja Młodych – boczna – odcinek 380m
3. Stara Katowicka – odcinek 400m (w trakcie realizacji)
4. Korfantego – odcinek 330m (w trakcie realizacji)
5. Limanowskiego – odcinek 250m;
termin wykonania: III kwartał – IV kwartał
6. Kochanowskiego – odcinek 240m;
termin wykonania: III kwartał – IV kwartał

ADAM PETEREK, PAWEŁ CWALINA

NAGRODY GOSPODARCZE

NOWA ŚWIETLICA NA HUGO

 Na sesji Rady Miasta (22.06) 
prezydent miasta Rafał Piech wrę-
czył Nagrody Gospodarcze firmom, 
które zdaniem Kapituły konkursu oraz 
mieszkańców Siemianowic Śląskich 
wyróżniały się w swoich kategoriach. 
Do konkursu zgłoszonych zostało 
łącznie 13 przedsiębiorstw w 4 róż-
nych kategoriach:

Firma Roku, Nowatorskie Rozwią-
zania, Przedsiębiorca Społecznie Za-
angażowany oraz Pracodawca Roku

W trakcie obrad Kapituły konkursu, 
w skład której wchodziły władze na-
szego miasta, przedsiębiorcy, radni 
oraz urzędnicy, wybrano laureatów 
w dwóch pierwszych kategoriach. 
I tak za Firmę Roku uznano ROSO-
MAK S.A., której sztandarowy produkt 
KTO Rosomak daje zatrudnienie wielu 
siemianowiczanom, a jest jednocze-
śnie naszą wizytówką poza granicami 
naszej gminy i kraju. W imieniu firmy 
i załogi nagrodę odebrał prezes Za-
rządu Adam Janik.

W przypadku kategorii Nowator-
skie Rozwiązania członkowie Kapituły 
zdecydowali, że nagroda trafi do rąk 
Barnshaws Polska sp. z o.o., która 
wykonywała między innymi dla stu-
dentów Politechniki Wrocławskiej me-
talowe elementy łazika marsjańskiego. 
Na sesji Rady Miasta przedsiębiorstwo 
reprezentował dyrektor zarządzający 
Maciej Walkowicz.

 Miasto złożyło wniosek  o dofinan-
sowanie realizacji projektu w ramach 
RPO Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 i uzyskało dofinansowa-
nie na utworzenia przy ulicy Matejki 
4 placówki opiekuńczo-wychowawczej 
wsparcia dziennego dla dzieci i mło-
dzieży. W  2017 roku po wcześniejszych 
pracach przygotowawczych, rozpoczęto 
remont i dostosowanie lokalu, którego 
zakończenie planowane jest na początek 
miesiąca lipca br. W pomieszczeniach 
przeznaczonych na placówkę będą dwie 
sale do prowadzenia zajęć grupowych 
i indywidualnych dla dzieci, pomieszcze-
nia dla wychowawców, pomieszczenia 
techniczne, łazienki. 

    W placówce będą prowadzone 
działania opiekuńczo - wychowaw-
cze pozwalające na zagospodarowa-
nie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Z kolei laureatów w dwóch kolej-
nych kategoriach wskazywali miesz-
kańcy Siemianowic w głosowaniu 
internetowym, które trwało od 9 do 
15 czerwca br.

W kategorii Przedsiębiorca Spo-
łecznie Zaangażowany największym 
uznaniem w oczach mieszkańców 
cieszyła się Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. Prezes SSM 
Zbigniew Lekston mówił na sesji, 
że mieszkańcy dostrzegli dobrą 
współpracę spółdzielni z miastem 
oraz inne formy jej działalności, jak 
choćby funkcjonujący Dom Kultury 
Chemik, co przełożyło się na ilość 
oddanych głosów.

Ostatnia nagroda trafiła w ręce Mi-
chała i Marcina Janos z firmy MMJ, 
siemianowickiego dostawcy internetu 
oraz telewizji. W głosowaniu miesz-
kańcy docenili politykę firmy, która 
stawia na rodzinną atmosferę w pracy.

- Po raz pierwszy mieszkańcy na-
szego miasta mieli okazję docenić 
i uhonorować naszych lokalnych 
przedsiębiorców. Nie zawsze do-
strzegamy jak duży wpływ na nasze 
miasto mają działania podejmowane 
przez sektor prywatny. W Siemiano-
wicach Śląskich udaje nam się razem 
kształtować przyszłość naszego mia-
sta – komentował wręczenie nagród 
Rafał Piech, prezydent miasta. 

JAKUB NOWAK
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Placówka przeznaczona będzie dla 40 
dzieci w wieku od 3 do 16 lat i będzie 
otwarta od rana, do godzin popołu-
dniowych. Pobyt dziecka będzie mógł 
zostać przedłużony do chwili ukończenia 
przez wychowanka 18 roku życia. Będą 
to dzieci z rodzin niewydolnych w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych, 
korzystających z pomocy społecznej. 
W placówce planuje się przeprowa-
dzać działania, które będą wpływać na 
rozwój kompetencji kluczowych (m.in. 
warsztaty komputerowe, zajęcia z ję-
zyka angielskiego, zajęcia kulturalne 
czy wycieczki edukacyjne). Dzieci będą 
miały zapewnione posiłki, które będą 
dowożone przez firmę cateringową.

Placówka będzie prowadzona przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich.

KATARZYNA JOŃCZYK

SPRAWY SPOŁECZNE
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WSPOMINAMY  
DNI MIASTA

FOTORELACJA
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Industriada Rozruch MaszynIndustriada: Fotografia industrialna

Industriada Rozruch Maszyn Koncert zespołu IRA

Pokazy akrobacji motocyklowych STUNT

Na Rynku Miejskim gotowano najlepszy na świecie śląski żurNa estradzie nie zabrakło najmłodszych artystów

Zespoły Artystyczne Klubów Złotego Wieku biesiadowały w Amfiteatrze

Na zakończenie, przepiękny pokaz sztucznych ogniKoncert zespołu DE MONO... ... zgromadził wielu fanów

„Świt robotników” – przemarsz z ul. Bytomskiej do Parku Tradycji

Koncerty  GrubSona i  Long & Junior 
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Imię i nazwisko  
wnioskodawcy

Lokalizacja Wnioskowana 
kwota

Opis projektu Liczba głosów  
oddanych na projekt

Projekty, które  
będą realizowane  
w 2018 roku

1. Krzysztof Klyszcz Całe Miasto 180 000,00 Polska i Europejska Rada Resuscytacji rekomenduje rozmieszczenie AED 
w miejscach publicznych, w okolicach dużych skupisk ludzi. Mieszkańcy 
w sytuacji koniecznej mogą wykonać defibrylację jeszcze przed przyby-
ciem zespołu ratownictwa medycznego co znacznie zwiększa szansą na 
przeżycie.

430 NIE

2. Bartosz Dudzik Park Rzęsa 146 000,00 Postawienie 4 ławek przy alei Spacerowej oraz budowa samoobsługo-
wej toalety stałej  z przewijakiem dla niemowląt na terenie Parku Rzę-
sa. Dodatkowo przy każdej ławeczce może powstać tablica informacyj-
na z ciekawostkami dotyczącymi Siemianowic oraz zadania dla najmłod-
szych np. opis unikalnego gatunku roślin i zadanie: spróbuj je znaleźć na 
terenie parku.

373 NIE

3. Grzegorz Mól Całe Miasto 500 000,00 Celem projektu jest schludne zagospodarowanie, tj. ogrodzenie, ewentu-
alne wybrukowanie, zadaszenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w mieście. 

214 NIE

4. Joanna 
Szafarczyk

Park Górnik 
w Michałkowicach

500 000,00 "Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia (na oświetlenie LED) w Parku 
Górnik na pięciu trasach: 
1. Aleja Główna od wejścia głównego przy skrzyżowaniu ulic Oświęcim-
ska-E. Plater do "Zameczku" 
2. Aleja Parkowa od tunelu w rejonie "Nowy Świat" do wejścia głównego 
przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimska-E. Plater 
3. Ścieżka pieszo-rowerowa przy "Kotłomonażu" 
4. Aleja boczna od wejścia głównego przy skrzyżowaniu ulic Oświęcim-
ska-E. Plater do "Zameczku" 
5. Aleja Parkowa łacząca trasy 1 i 2 w połowie ich długości"

683 TAK

5. Łukasz Hucz Całe Miasto 500 000,00 Pierwsza część projektu zakłada namalowanie artystycznego graffiti na 
przystankach w mieście we wszystkich dzielnicach. Druga część projek-
tu zakłada rozbudowę systemu ścieżek rowerowych które będą powsta-
wać w Siemianowicach Śląskich, o ścieżki na osiedlu Bańgów i Przełajce, 
co pozwoli mieszkańcom całego miasta na skorzystanie z nowych atrak-
cji tych dzielnic, takich jak altany grillowe, boiska, strefy rekreacji i wy-
poczynku.

412 NIE

6. Wojciech
Musiałek

Całe Miasto 500 000,00 Projekt zakłada utworzenie na obszarze Bytkowa, osiedla Tuwim, Michał-
kowic, Centrum miejsc do wspólnego wypoczynku i biesiadowania z moż-
liwością grillowania czy rozpalania ogniska. Każde takie miejsce składa-
łoby się z grilla, miejsca na ognisko, altanek, ławek, koszy, chodników 
i  oświetlenia. Ze względu, że na Bańgowie taki obiekt istnieje, proponuję 
utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, a w przypadku Przełajki 
proponuję doposażenie miejsca rekreacyjnego przy ul. Rzecznej.

303 NIE

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

PODSUMOWANIE
I WYNIKI BUDŻETU  
OBYWATELSKIEGO 
2018

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski 2018 rozstrzy-
gnięty. Dziewięć miesięcy pracy kilku-
nastoosobowego zespołu powołanego 
zarządzeniem Prezydenta Miasta, dzie-
siątki godzin poświęconych na kon-
sultacje z mieszkańcami, konsultacje 
projektowe, edukację obywatelską oraz 
konsultacje telefoniczne. Wszystko 
po to, by mieszkańcy po raz kolejny 
mogli realnie wpływać na otaczającą 
ich przestrzeń w mieście. Tegorocz-

na edycja to przełom w kwestii gło-
sowania, które w tym roku odbywało 
się wyłącznie drogą elektroniczną. To 
również druga edycja Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego, w której to 
nieletni przygotowują projekty obywa-
telskie miejskich inwestycji. Lipcowy 
numer Głosu Miasta poświęcony jest 
zarówno zwycięskim projektom, które 
zamieszczamy w dodatku specjalnym 
oraz aktualnie realizowanym projektom 

inwestycyjnym w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2017. Wśród tegorocznych 
zwycięzców warto odnotować ciekawą 
propozycję utworzenia ścieżki eduka-
cyjnej w byłym Parku Ludowym, czy też 
rewitalizacji oświetlenia w Parku Gór-
nik. W lokalnych projektach z radością 
przyjęliśmy projekt z obszaru Starego 
Bańgowa, z którego we wcześniejszych 
latach trudno było o wniosek. W tym roku 
pojawiła się inicjatywa poparta przez 

mieszkańców, dzięki czemu powstanie 
plac zabaw i rekreacji. Wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za zaangażowanie 
oraz konstruktywne uwagi. Po wakacjach 
spotkamy się ponownie, by zastanowić 
się nad udoskonaleniem formuły Budże-
tu Obywatelskiego w naszym mieście. 
Mamy nadzieję, że podobnie jak w ubie-
głym roku, przybędziecie Państwo na 
spotkania w bardzo licznej grupie.  

PIOTR KOCHANEK

Dzięki Waszym głosom powstanie tężnia 
solankowa przy stawie Rzęsa (al. Spacerowa)- 
jeden z projektów BO2017 autorstwa Jerzego 
Namysło. We wrześniu 2017 r. planowane  
jest ukończenie realizacji.
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Nr 
proj.

Nazwa projektu Imię  
i nazwisko  
wnioskodawcy

Wniosko-
wana  
kwota

Opis projektu Liczba  
głosów  
oddanych 
na projekt

Projekty, które będą  
realizowane w 2018 roku

Obszar miasta "Centrum I" - 143 362,13 zł

1 Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 
Gansińca 6-11. Wykonanie miejsc par-
kingowych wzdłuż ul. Gansińca 7,9. Wy-
miana części nawierzchni przy ul. Świer-
czewskiego 46-50

Jerzy  
Koszorek

132 000,00 Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Gansińca 6-11. Wykonanie miejsc 
parkingowych wzdłuż ul. Gansińca 7,9. Wymiana części nawierzchni przy ul. 
Świerczewskiego 46-50

83 TAK

Obszar miasta "Centrum II" - 126 398,57 zł

1 Kompleksowa wymiana nawierzchni 
drogi na ul. Mysłowickiej-kolonia Woje-
wódzka

Edyta  
Szędzielorz

80 600,00 Kompleksowa wymiana uszkodzonej nawierzchni drogi na najstarszym  
w Siemianowicach osiedlu domów jednorodzinnych, tzw. kolonia Wojewódz-
ka

115 TAK

2 Wymiana nawierzchni chodnika ul. Ko-
muny Paryskiej 3-5 i ul. Śmiłowskiego 
-Centrum II 

Andrzej  
Jagiełło

126 000,00 Wymiana nawierzchni chodnika. Obecna nawierzchnia jest bardzo zniszczona 
i zdeformowana. Zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

82 NIE

Obszar miasta "Hugo" - 66 550,73 zł

1  Aleja rekreacyjno-spacerowa z altanami 
do grillowania – Hugo

Joanna i Janusz 
Ławeccy

66550 Proponujemy utworzenie alei spacerowej z altanami do grillowania i polaną. 
Pozwoli to stworzyć strefę wypoczynku dla dorosłych i dzieci.

4 TAK

Obszar miasta "Huta Laura" - 108 434,21 zł

1 Nasz Wspólny zakątek na Laura Hucie Agnieszka 
Mendzla

76 427,57 Planty dla nas i naszych rodzin. Zielone czyste otoczenie zachęci do spędza-
nia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zadbajmy o nasze wspólne oto-
czenie.

54 NIE

2 Remont odcinka drogi prowadzącej do 
budynku przy ul. Katowickiej 16-18, 
w tym remont placu przed kamienicami.

Agnieszka  
Małachowska

108 434,21 Remont odcinka drogi prowadzącej do budynku przy ul. Katowickiej 16-18, 
w tym remont placu przed kamienicami.

33 NIE

3 Remont chodnika przy ulicy Sobieskiego Joanna Gołąb 100 000,00 Remont chodnika przy ul. Sobieskiego od nr 2 do nr 13, od nr 29 do 30. 
Chodniki przy ww. numerach wymagają remontu, aby bezpiecznie 
można było po nich chodzić.

114 TAK

Obszar miasta "Michałkowice" - 123 909,08 zł

1 Rewitalizacja osiedla- ul. Bytomska nr 1, 
2, 3, 4

Henryk Bazan/
Marian Kazuch

123 909,08 Wybrukowanie terenu wokół budynków, wykonanie miejsc postojowych, 
montaż donic wraz z nasadzeniami.

59 NIE

2 Wymiana nawierzchni jezdni 
i zatoki parkingowej ul. Pocztowa 11-15

Arkadiusz  
Tomaszewski

123 909,08 Wymiana nawierzchni jezdni i zatoki parkingowej ul. Pocztowa 11-15 119 TAK

Obszar miasta "Nowy Bańgów" - 82 338,35 zł

1 Budowa miejsc parkingowych przy 
ul. Skłodowskiej 61-77. Wymiana na-
wierzchni i budowa miejsc parkingowych 
koło Zespołu Szkół nr 1

Adam Cebula 82 000,00 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Skłodowskiej 61-77 wzdłuż ogrodze-
nia parkingu strzeżonego. Wymiana nawierzchni i budowa miejsc parkingo-
wych koło Zespołu Szkół nr 1 co poprawi komfort użytkowania dojazdu do 
szkoły podstawowej.

83 NIE

2 Skwer bańgowski zlokalizowany pomię-
dzy dwoma etapami osiedla Bańgów

Łukasz Hucz 82 338,35 Projekt zakłada budowę skweru osiedlowego na terenie pomiędzy dwoma 
etapami osiedla Bańgów. Budowa skweru ma na celu upiększenie tej części 
osiedla oraz stworzenie miejsca, gdzie będzie można pospacerować oraz spę-
dzić czas z rodziną i znajomymi. 

128 TAK

Obszar miasta "Osiedle Chemik" - 104 005,67 zł

1 Wybieg dla psów na osiedlu Chemik oraz 
nasadzenie drzew i krzewów przy ul. 
Zgrzebnioka 

Józef Bernat/ 
Stanisław 
Tomczyk

65 370,41 Wybieg dla psów na osiedlu Chemik na który składałoby się ogrodzenie, urzą-
dzenia zabawowe, psia toaleta, chodnik, ławki, kosze na śmieci i na psie od-
chody oraz lampa oświetleniowa. Dodatkowo proponuję nasadzenie drzew i 
krzewów przy ul. Zgrzebnioka

24 NIE

2 Wymiana nawierzchni chodnika łączą-
cego ul. Kapicy, Szkołę Podstawową nr 
1, Przedszkole nr 7 oraz osiedle Chemik.

Jan Dudek 104 000,00 Wymiana uszkodzonej nawierzchni chodnika wzdłuż szkoły podstawowej nr 
1 od ul Kapicy w kierunku osiedla Chemik.

122 TAK

Obszar miasta "Osiedle Fabud" - 103 530,29 zł

1 Modernizacja nawierzchni ul. Wyzwole-
nia 9, 11, 19

Jan Surmiak 103 000,00 Nowa nawierzchnia w okolicach PUP - Wyzwolenia 9, 11, 19 117 NIE

2 Budowa parkingu przy ul. Wyzwolenia 
6-10

Krystyna  
Rachel-Świrska

103 000,00 Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wyzwolenia wzdłuż drogi dojazdo-
wej do myjni.

65 NIE

3 Boisko wielofunkcyjne, Osiedle Fabud, 
ul. Wyzwolenia, Harcerska, Stawowa

Karina Siwiec-
-Magielnicka

103 530,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego podzielonego na poszczególne gry, siat-
kówkę i koszykówkę, piłkę ręczną i nożną, w pobliżu istniejącego placu za-
baw i siłowni. Boisko jest alternatywą dla dzieci starszych, które nie odnajdują 
swojego miejsca na placu zabaw. Na osiedlu brak jest miejsc gdzie dzieci star-
sze i młodzież mogłyby aktywnie spędzać czas wolny.

151 TAK

PROJEKTY LOKALNE
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Obszar miasta "Osiedle Falklandy" - 59 357,48 zł

1 Górka wspinaczkowo-zjazdowa Izabela  
Rajzer-Wysocka

59 357,48 Projekt ma uatrakcyjnić plac zabaw oraz stworzyć bezpieczne miejsce do za-
baw zimą, gdyż takich miejsc w najbliższej okolicy nie ma.

26 TAK

Obszar miasta "Osiedle Młodych" - 105 281,69 zł

1 Budowa Piłkołapu Boisko przy ul. Wró-
blewskiego 10 (Harcówka)

Adam Wanot 35 000 Otoczenie boiska siatką w wysokości 5 metrów celem zabezpieczenia oko-
licznych miejsc parkingowych przed piłką

17 NIE

2 Budowa parkingu i chodnika przy ul. Ale-
ja Młodych (wschodnia strona wzdłuż ga-
raży, N-W, kontynuacja M-H)

Jerzy Kurzawa 105 281,69 Budowa parkingu i chodnika przy ul. Aleja Młodych (wschodnia strona wzdłuż 
garaży, N-W, kontynuacja M-H)

155 TAK

Obszar miasta "Osiedle Robotnicze" - 89 719,25 zł

1 Remont chodnika na osiedlu Robotni-
czym przy ul. Sikorskiego 1

Krzysztof 
Śpiewak

35 000,00 Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Sikorskiego 1. 22 NIE

2 Remont nawierzchni ulicy Sikorskiego i 
ulicy Limanowskiego oraz budowa par-
kingu

Joanna Róg 89 700,00 "Remont nawierzchni ulicy Sikorskiego  
i ulicy Limanowskiego oraz budowa parkingu."

92 TAK

3 Wymiana nawierzchni jezdni ul. Obr. 
Warszawy 1-6

Małgorzata 
Płonka

88 000,00 Wymiana nawierzchni jezdni przy ul. Obr. Warszawy od 1 do 6 na kostkę bru-
kową.

55 NIE

Obszar miasta "Osiedle Tuwim" - 110 560,91 zł

1 Parking przy ul. Leśnej 13 "Adam Górecki/ 
Jerzy Michalik"

110 000,00 Budowa parkingu, brak miejsc parkingowych 40 NIE

2 Parking przy ulicy Lipowej Iwona Muskała 80 000,00 Parking przy ulicy Lipowej służyć będzie bezpiecznemu wsiadaniu i wysia-
daniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dowożonej do Zespołu Szkół In-
tegracyjnych. Zapewni również niezbędne miejsca parkingowe dla osób cho-
rych korzystających z usług przychodni.

35 NIE

3 Budowa miejsc parkingowych przy ul. 
Leśnej/Kasztanowej/Grabowej

Grzegorz Mól 110 500,00 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Leśnej/Kasztanowej/Grabowej 61 TAK

4 Wybieg dla psów na osiedlu Tuwim Jolanta Kopiec 50 000,00 Proponuję wykonać na osiedlu Tuwim wybieg dla psów, na który składało-
by się ogrodzenie, urządzenia zabawowe, psia toaleta, chodnik, ławki, kosze 
na śmieci i na psie odchody oraz lampa oświetleniowa. Wybieg taki pozwo-
li zmniejszyć ilość psich niespodzianek w miejscach do tego nieprzeznaczo-
nych, a jednocześnie pozwoli właścicielom czworonogów na nieskrępowane 
wyprowadzanie swoich pupili w miejsce dla nich przyjazne.

15 NIE

Obszar miasta "Osiedle Węzłowiec" - 123 133,46 zł

1 Utworzenie czterech bezpiecznych 
przejść na osiedlu Węzłowiec

Jakub Nowak 12 624,72 Proponuję oznakować dodatkowo cztery przejścia dla pieszych na osiedlu 
Węzłowiec. Działania takie poprawią bezpieczeństwo pieszych oraz kom-
fort przemieszczania się w okolicy własnego domu. Obecne przejścia są wy-
konane klasycznie, mamy tzw. zebrę i znak pionowy. Sugeruję w pierwszej 
kolejności pomalować pasy specjalną farbą w kolorystyce białej i czerwonej 
oraz zastosować dodatkowe zabezpieczenia, które pozwolą dostrzec przej-
ście kierowcy.

58 TAK - do realizacji w ramach 
pozostałych, niewykorzy-
stanych środków przyzna-
nych na obszar (na podst. 
Zarządzenia Prezydenta 
Miasta 1923/2017 z dnia 30 
stycznia 2017 r. §10 ust. 2, 
pkt 3)

2 Plac zabaw Węzłowiec ul. Jagiełły 37-39 Monika Szydło 55 000,00 Utworzenie ogrodzonego placu zabaw o trawiastej nawierzchni na osiedlu 
Węzłowiec przy ul. Jagiełły 37-39, składającego się z toru sprawnościowego 
ze zjeżdżalniami, sprężynowców, huśtawki oraz piaskownicy. Dostępne mają 
tam być ławki dla rodziców i kosze na odpadki. Powstały plac zabaw ma być 
miejscem spotkań i integracji rodzin z dziećmi a także ma wspomagać rozwój 
psychofizyczny najmłodszych mieszkańców osiedla, których jest coraz wię-
cej.

94 TAK - rekomendowany do 
realizacji z tytułu nieroz-
dysponowania wszystkich 
środków w pozostałych ob-
szarach (na podst. Zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta 
1923/2017 z dnia 30 stycz-
nia 2017 r. §10 ust. 2, pkt 6)

3 Remont drogi osiedlowej ul. Jagiełły od 
wjazdu przy budynku Jagiełły 25 do bu-
dynku Jagiełły 31

Wiesław 
Jaźwiec

110 000,00 Remont kapitalny ulicy osiedlowej w rejonie osiedla Węzłowiec. Asfaltowa 
nawierzchnia zniszczona z licznymi pojawiającymi się dziurami w jezdni, po 
wykopach wykonywanych w trakcie wymiany sieci gazowych. Wzdłuż drogi 
wykonano nową zatokę parkingową i przebudowę chodników. Wymiana na-
wierzchni usprawni komunikację w tym rejonie osiedla.

134 TAK

Obszar miasta "Osiedle Wróbla i Korfantego" - 86 729,36 zł

1 Budowa parkingu wzdłuż ul. Wróbla na-
przeciw ul. Wróbla 3

Ryszard Osyra 86 000,00 Budowa parkingu wzdłuż ul. Wróbla naprzeciw ul. Wróbla 3 72 TAK

Obszar miasta "Przełajka" - 66 763,40 zł

1 Utworzenie ogrodu integracyjnego na 
terenie ośrodka "Wichrowe Wzgórze"

Ewa Krzemień 66 100,00 Rezultatem realizacji projektu będzie stworzenie odpowiednio zagospo-
darowanych terenów zielonych i wykorzystanie ich walorów terapeutycz-
nych. Z założenia ma to być przytulne miejsce, w którym będzie mogła odby-
wać się rehabilitacja społeczna oraz terapia psychologiczna osób chorych na 
stwardnienie rozsiane wraz z integracją społeczną korzystających z gościn-
ności ośrodka pacjentów dziennego domu pomocy społecznej, prowadzone-
go przez Grupową Praktykę Lekarzy Rodzinnych "Familia" w  Siemianowicach 
Śląskich. W godzinach popołudniowych ma to być miejsce spotkań społecz-
ności lokalnej. Miejsce to będzie spełniać funkcje integracyjne zarówno wo-
bec chorych na stwardnienie rozsiane jak i będących w wieku senioralnym 
mieszkańców Siemianowic Śląskich.

7 NIE
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2 Remont ul. Wiejskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżo-
wania z ul. Żniwną

Anna Lempa 66 500,00 "Wykonanie na odcinku ul. Wiejskiej od skrzyżowania z ul. Słoneczną do 
skrzyżowania z ulicą Żniwną: 
Wyremontowanie nawierzchni drogi, naprawa krawężników, wyrównanie 
chodników, zainstalowanie progów zwalniających.  
Korzyści z realizacji projektu to: 
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
usprawnienie ruchu pieszych 
zmniejszenie siły wstrząsów generowanych przez duże, szybko poruszają-
ce się pojazdy,  
ograniczenie natężenia hałasu 
oraz rozpryskiwania wody z ulicy na przyległe posesje"

17 NIE

3 Budowa siłowni zewnętrznej na Przełaj-
ce ul. Rzeczna (Brodzik)

Andrzej Dyba 66 049,00 Celem tego projektu jest budowa zewnętrznej siłowni w dzielnicy Przełajka, 
ul. Rzeczna (Brodzik), siłownia byłaby otwarta i ogólnodostępna dla miesz-
kańców Przełajki. Siłownia zewnętrzna byłaby kolejnym elementem rekre-
acyjnym na terenie ulicy Rzecznej. Istnieje już tam skatepark, boisko, plac za-
baw.

99 TAK

Obszar miasta "Pszczelnik" - 68 527,31 zł

1 Remont chodnika zlokalizowanego przy 
ul. Stara Szosa (Czeladzka) od ul. Szope-
na do wjazdu na ul. Czeladzką

Henryk Pesel 36 000,00 Remont chodnika zlokalizowanego przy ul. Stara Szosa o długości ok. 100 m. 
szerokości 1,8 m.

18 NIE

2 Naprawa nawierzchni ul. Czeladzkiej od 
ul. Pawiej do końca

Henryk Lach 68 400,00 Naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Czeladzkiej dla uzyskania normalnych 
warunków jej eksploatacji jako ciągu pieszo-jezdnego.

64 TAK

3 Budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia 
Szkoły Podstawowej nr 6

Jan Nycz 26 972,20 Budowa chodnika dla mieszkańców osiedla Ptasiego wzdłuż ogrodzenia 
Szkoły Podstawowej nr 6. Dzięki budowie chodnika, mieszkańcy mogliby 
dojść do chodnika wzdłuż Starej Szosy. Budowa chodnika w znacznym stop-
niu przyczyni się do poprawy komfortu osób korzystających z komunikacji 
miejskiej oraz podniesie walory estetyczne osiedla.

8 NIE

Obszar miasta "Stary Bańgów" - 56 605,28 zł

1 Plac Marzeń dla najmłodszych ze Starego 
Bańgowa, działka nr 1050/122 w rejonie 
Al. Spacerowej

Monika Więcek 56 605,28 Projekt przewiduje utworzenie placu zabaw dla dzieci i wyposażenie w urzą-
dzenia zabawowe, huśtawki, piaskownicę.

35 TAK

Obszar miasta "Stary Bytków" - 74 156,81 zł

1 "Wymiana nawierzchni drogi przy ul. 
Dolnej  od ul. Niepodległości do skrzy-
żowania z drogami SSM"

Edward  
Wojdyga

74 000,00 Wymiana nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania ul. Niepodległości wraz ze 
skrzyżowaniem z drogami lokalnymi ul. Niepodległości 26-28 i wzdłuż gara-
ży. Wymiana nawierzchni ulicy będzie współgrać z nowo wykonanym parkin-
giem od strony budynku Niepodległości 22-24 jak również poprawi komfort 
dojazdu do budynków i garaży SSM oraz Stawu Brysiowego.

69 TAK

2 Wybieg dla psów na Starym Bytkowie Karolina  
Włoczyk-  
Orzechowska

50 000,00 Wybieg dla psów na Starym Bytkowie to logiczna kontynuacja ubiegłorocz-
nego pomysłu umieszczenia na osiedlu pojemników na psie odchody. Podob-
ne rozwiązania sprawdzają się już w innych obszarach miasta, a i na tym tere-
nie czworonogów nie brakuje. Inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie mieszkańców, którzy od lat informują o braku miejsc, gdzie mogliby 
spacerować z  psami czy wyrzucać ich odchody, tym bardziej, że jako miesz-
kańcy terenu zabudowy jednorodzinnej i szeregowej w większości posiadają 
zwierzęta z gatunku dużych i średnich, a jak wiadomo te potrzebują częstsze-
go i bardziej intensywnego wybiegania.

25 NIE

3 Skwer po obu stronach dojazdu do stacji 
trafo od ul. Krasickiego

Henryk  
Lisieński

70 000,00 Oczyszczenie terenu, posianie trawy, montaż ławek i koszy na śmieci, posado-
wienie lamp parkowych.

63 NIE

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI
Nr 
proj.

Nazwa projektu Imię  
i nazwisko  
wnioskodawcy

Wniosko-
wana  
kwota

Opis projektu Liczba  
głosów  
oddanych 
na projekt

Projekty, które będą  
realizowane w 2018 
roku

1 ZIEMIA NAWA. Reaktywacja Parku Ludowego w 
Michałkowicach.

Mateusz  
Styperek

198 720,00 "Ziemia Nawa to nowy rozdział w historii Parku Ludowego. 
Zostań odkrywcą. 
Wejdź w intrygująca opowieść starego Parku. 
Zostań Graczem. 
Zdobywaj wiedzę, rywalizuj, poprawiaj rekordy. 
Bądź naszym gościem. 
Odpocznij w malowniczym otoczeniu skał wapiennych i przyrody. 
Projekt Ziemia Nawa ma na celu utworzenie strefy rekreacyjnej oraz ścieżki 
edukacyjnej w formie gry/questu na terenie tzw. "Kozich Górek"  
tj. Michałkowickiego Parku Ludowego."

80 TAK

2 Doposażenie strefy rekreacyjno-sportowej dla 
młodzieży i dzieci na terenie Brodzika przy ul. 
Rzecznej o wielofunkcyjne urządzenie do ćwi-
czeń, stoły do gry w piłkarzyki, ping-ponga i w 
szachy, stojaki na rowery i ławki.

Tymoteusz  
Susło

53 600,00 Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędza-
nia wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz zwiększenie atrakcyjności 
i  różnorodności sprzętów istniejącej strefy rekreacyjno-sportowej w rejonie 
ulicy Rzecznej w dzielnicy Przełajka.

43 NIE

3 Budowa ogólnodostępnego pola do minigolfa 
przy Parku Tradycji

Tomasz  
Szafarczyk

200 000,00 Projekt obejmuje stworzenie pola do gry w minigolfa zawierającego 18 sta-
nowisk o różnym stopniu trudności oraz ciągi piesze wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą: Ławkami oraz koszami na śmieci. Miejsce to zostanie ogrodzone 
wraz z systemem łapaczy piłek do minigolfa.

55 NIE



SPRAWY SPOŁECZNE
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KOPERTA ŻYCIA
POMOŻE SŁUŻBOM

ROSOMAK S.A.- TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

„Koperta życia”–co to?
To karta, w której podaje się informacje 

dotyczące jej właściciela tj. dane osobowe, 
numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte 
choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę 
wkłada się najczęściej do lodówki, na której 
umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Ko-
perta życia”. Dlaczego w lodówce? Bo jest 
to urządzenie, które znajdziemy w każdym 
domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe 
do znalezienia.

„Koperta życia”– po co?
Umieszczenie koperty w widocznym 

i dostępnym miejscu umożliwia służbom 
medycznym w razie wypadku lub zasłab-
nięcia, a także policji,  straży pożarnej, 
straży miejskiej czy służbom socjalnym 
szybki dostęp do podstawowych informacji 
o seniorze. To pomoże uratować życie 
chorego, ułatwia pracę innym służbom 
oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
osób starszych, niejednokrotnie miesz-
kających samotnie.

„Koperta życia”– gdzie ją dostać?
26 sierpnia, w godz. 10.00-16.00, na Pik-

niku Zdrowia w Parku Tradycji a na co dzień 
w placówkach medycznych na terenie miasta.

(ERW)

ZDROWIE

 To rok wielkich jubileuszy. Oprócz rocznicy uzyskania praw 
miejskich, mamy też jubileusz naszego czołowego zakładu 
pracy – Rosomaka S.A., który świętował 65-lecie działalności. 
Przedsiębiorstwo państwowe, pod nazwą  Wojskowe Zakłady 
Mechaniczne, powstało zarządzeniem Ministra Obrony Naro-
dowej 22 maja 1952 r., choć tak naprawdę dzieje przedsiębior-
stwa sięgają połowy XIX w, kiedy to funkcjonował tu  warsztat 
kuźniczo-ślusarski.

Początkowo WZM remontowały lekkie pojazdy opancerzone 
i działa samobieżne. Kolejny krok na drodze rozwoju stanowiło 
podjęcie remontów i modernizacji czołgów T-34 oraz czołgów 
z rodziny T-54/55. Ostatni czołg opuścił siemianowicką fabrykę 
w 1991 r.  Połowa lat 90, to natomiast początek specjalizacji 
zakładu w modernizacji BRDM-2, czyli opancerzonego sa-
mochodu rozpoznawczego. Powstały liczne odmiany tego 
pojazdu ze Żbikiem i najnowszym Szakalem, którego wojsko 
używało w Iraku.

W 1999 roku Polska przystępując do NATO zobowiązała się 
m.in. do stopniowej modernizacji swojego potencjału militar-
nego. Realizując to zobowiązanie ogłoszono przetarg na kołowe 
transportery opancerzone, w  którym zwyciężyły Wojskowe 
Zakłady Mechaniczne, współpracujące z fińską Patrią oraz 
włoską Oto Melarą. Podpisana z MON  15 kwietnia 2003 roku 
umowa na dostawę w ciągu 10 lat  690 szt. Kołowych Trans-

porterów Opancerzonych, ostatecznie zredukowana do 570 
szt., rozpoczyna nowy dynamiczny rozdział w rozwoju firmy. 
Pierwsze Rosomaki – w 2004 roku – trafiają do 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej. Wkrótce pojazd ten został poddany 
największej próbie. Po niezbędnych dostosowaniach Rosomaki 
wysłano do  Afganistanu w celu wsparcia żołnierzy Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w ramach sił NATO – ISAF. Pojazd 
potwierdził techniczno - taktyczne walory,  sprawność licznych  
systemów oraz odporność balistyczną gwarantującą w możliwie 
największym stopniu bezpieczeństwo żołnierzy. W 2013 roku, 
po zakończeniu dostaw objętych dotychczasową umową,  
Zakłady zawarły z MON nowy kontrakt na dostawę do roku 

2019  kolejnej partii 307 szt. KTO, która będzie wykorzystana 
pod zabudowy specjalne.

Uwzględniając sukcesy Rosomaka w misji w Afganistanie, 
jego rozpoznawalność wśród dowódców i personelu dziesią-
tek krajów koalicji antyterrorystycznej zaangażowanych w tej 
misji, w 2014 roku zapada decyzja o zmianie nazwy firmy na 
Rosomak S.A. Ten odważny krok miał zwiększyć siłę oddziały-
wania firmy na rynkach zagranicznych i stymulować eksport, 
cel tak ważny w dobie gospodarki rynkowej. Pierwszy efekt 
eksportowy już osiągnięto sprzedając kilkadziesiąt pojazdów 
do jednego z krajów arabskich. Wiele rozmów jest w toku. 
-Jesteśmy załogą, która ma misję, cel oraz pasję tworzenia. 
Nasz najważniejszy klient  a zarazem partner - Ministerstwo 
Obrony Narodowej, docenia te atuty, czego mamy dowody na 
co dzień, a świadczą o tym także  liczne wyróżnienia. Traktujemy 
zakład z szacunkiem, bo tu  pracowali nasi ojcowie, a często też 
dziadkowie. Przekazali nam szacunek do tego miejsca i prze-
konanie, że nie jest ono jedynie fabryką, lecz spuścizną ciężkiej 
pracy, pomysłowości i odwagi  kolejnych pokoleń. Przy wsparciu 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej ciągle się rozwijamy, inwestujemy 
w  takie rozwiązania, które zmieniają naszą Spółkę w jeden 
z najnowocześniejszych zakładów tego typu  na świecie-mówi 
Michał Rumin, rzecznik Rosomaka.                                

Oprac. ERW ;źródło: http://www.rosomaksa.pl



ROK BUDŻETOWY
 ZAMKNĘLIŚMY NADWYŻKĄ

Z RATUSZA

 Miniony rok budżetowy Sie-
mianowic Śląskich zamknął się nad-
wyżką w wysokości prawie 10 mln 
zł. Dochody wyniosły 297,5 mln zł, 
z kolei wydatki 287,6 mln zł. Do bu-
dżetu wpłynęło 5,7 mln zł środków 
unijnych, z czego ponad 2,5 mln zł to 
refundacja wydatków poniesionych 
w latach 2011-2013 i 2015 na zadaniu 

 Czerwcowa sesja Rady Miasta 
należała do najważniejszych w tym 
roku, bowiem radni mieli głosować 
w sprawie udzielenia absolutorium 
prezydentowi Rafałowi Piechowi. I tak 
też się stało .Rada 20 głosami, przy 
2 –wstrzymujących się, wyraziła ak-
ceptację dla działalności finansowej, 
uznała ją za prawidłową i nie budzą-
cą zastrzeżeń. Rada zaakceptowała 
przedłożone sprawozdanie zarówno 
pod kątem poprawności rachunkowej, 
rzetelności, jak i kompletności przed-
stawionych danych. Potwierdzenie 
tych działań stanowiła odczytana na 
sesji pozytywna opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta

” Dziękuję, że jesteście ze mną 
i wspólnie zmieniamy miasto „– 
zwrócił się do radnych Rafał Piech 
i podkreślił wagę i potrzebę-przy 

inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic 
łączących Bytków z Michałkowicami”.

Miasto osiągnęło wysoką, bo pra-
wie 16,8 mln zł,  nadwyżkę operacyj-
ną – dochody bieżące były znacznie 
wyższe od wydatków bieżących.

Najważniejszymi źródłami do-
chodów są podatki, opłaty, dochody 
z majątku, udziały we wpływach z po-
datku dochodowego od osób fizycz-

zachowaniu wzajemnego szacunku- 
kontynuowania przez kolejnych wło-
darzy miasta dzieła ich poprzedników, 
bo, jak podkreślił, pozwala to osiągnąć 
sukces. Prezydent wyraził też satys-
fakcje z faktu współpracy rozmaitych 
ugrupowań i opcji politycznych, jaka 
ma miejsce  na szczeblu lokalnym. 

O ile najważniejszym punktem obrad 
sesji było absolutorium, to z pewnością 
najbardziej gorący, stanowiła debata 
nad projektem  uchwały w sprawie czę-
ściowej zmiany uchwały dotyczącej za-
sad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
Obowiązująca do tej pory uchwała, po-
chodząc sprzed kilkunastu lat, odnosiła 
się do ówczesnych  średnich dochodów, 
stąd potrzeba dostosowania kryteriów 
do współczesnych realiów. Troską  rad-
nych, jak i prezydenta, było ustalenie 
na optymalnym poziomie progów wy-

nych oraz dotacje z budżetu państwa. 
W 2016 roku najwięcej wydatkowano 
na pomoc społeczną (30,9% ogółu 
wydatków), oświatę (30,7% ogółu 
wydatków). Na wydatki majątkowe 
wydatkowano prawie 14,5 mln zł, 
z czego najwięcej przeznaczono na 
tzw. inwestycje drogowe - przebu-
dowano nawierzchnię na zniszczo-
nych odcinkach ulic: Oświęcimskiej, 

sokości dochodów, potrzebnych do 
kwalifikowania najemców . Ostatecznie 
przegłosowano projekt uchwały, choć, 
jak zapewnił prezydent, gdyby prakty-
ka wykazała potrzeby wprowadzenia 
jakichś korekt, to będą one dokonane.

Jak to niejednokrotnie ma miejsce 
na sesji Rady Miasta, tak i tym razem 
nie zabrakło na niej chwil uroczystych. 
Po raz pierwszy prezydent Rafał 

Michałkowickiej i Orzeszkowej, roz-
budowano ulicę Tarnogórską (zada-
nie to było częściowo finansowane 
z dotacji celowej z budżetu państwa), 
przebudowano nawierzchnię na wy-
branych odcinkach dróg gminnych 
i powiatowych, dokonano wymiany 
nawierzchni ulicy Kruczej.

Udzielenie absolutorium wyraża 
akceptację dla działalności finanso-

Piech wręczył nagrody gospodarcze 
w czterech kategoriach( piszemy 
o tym w osobnym tekście). Uroczysty 
ton – w przenośni i dosłownie- nada-
ła także sesji  prezentacja dokonań 
Siemianowickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Zanim bowiem 
prezes Fundacji Renata Jaroń-Guzy 
zreferowała działalność  uniwersy-
tetu, wystąpił jego chór. Przewodni-

wej, uznanie jej za prawidłową i nie 
budzącą zastrzeżeń. Rada Miasta 
akceptuje przedłożone sprawozdanie 
zarówno pod kątem poprawności 
rachunkowej, rzetelności, jak i kom-
pletności przedstawionych danych. 
Potwierdzeniem tych działań jest 
pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miasta.

JOANNA GRZESIOK

czący Adam Cebula oraz prezydent 
Rafał Piech wyrazili swoje uznanie 
dla działalności SUTW, podkreślając 
jednocześnie, jak ważną dla siemia-
nowickiej społeczności są seniorzy, 
którzy są dla niej zarówno źródłem 
doświadczenia, jak i  pięknych tradycji.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ABSOLUTORIUM  
DLA PREZYDENTA

12 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Poziom zadłużenia
 w latach 2014-2016 oraz plan na 2017 rok

70 000 000,00 zł

60 000 000,00 zł

50 000 000,00 zł

40 000 000,00 zł

30 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

0,00 zł

Wykonanie 31.12.2014 Wykonanie 31.12.2016 Plan na 30.05.2017 

67 340 000,00

26,2%
udziału w wydatkach

19,2%
udziału w wydatkach 15,95%

udziału w wydatkach

57 150 000,00
51 900 000,00

Poziom Zadłużenia

Wydatki majątkowe
 w latach 2015-2016 oraz plan na 2017 rok

70 000 000,00 zł

60 000 000,00 zł

50 000 000,00 zł

40 000 000,00 zł

30 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

0,00 zł

Wykonanie 31.12.2015 Wykonanie 31.12.2016 Plan na 30.05.2017 

11 640 503,83
14 492 634,71

60 418 826,00

Wydatki Majątkowe4,6%
udziału w wydatkach

5%
udziału w wydatkach

17,3%
udziału w wydatkach

Sprzedaż Mienia w latach 2015-2016 
 oraz plan na 2017 rok

5 000 000,00 zł

4 500 000,00 zł

4 000 000,00 zł

3 500 000,00 zł

3 000 000,00 zł

2 500 000,00 zł

2 000 000,00 zł

0,00 zł

Wykonanie 31.12.2015 Wykonanie 31.12.2016 Wykonanie 19.06.2017 

2 062 594,36

3 924 084,08

5 037 180,86

Sprzedaż Mienia

28,4%
wykonania

87,2%
wykonania

104,94%
wykonania

kwota pozyskana do końca maja 2017
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ZIT 

woj. śląskiego na lata 2014 -2020

kwota pozyskana w tej kadencji samorządowej

25 177 689 złok. 41 000 000 zł
pod względem wartości dofinansowania 
pozyskanego przez 81 gmin i powiatów 
Subregionu Centralnego woj. śląskiego

8 miejsce
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Niemal jednogłośnie absolutorium dla prezydenta 
Miasta (20 głosów za, 2 głosy wstrzymały się)
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„NOWOCZESNE SZKOŁY” NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

ROK SZKOLNY 2016/2017 ZA NAMI

REKRUTACJA DO PROJEKTU NA START

EDUKACJA

EDUKACJA
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  Wraz z końcem roku szkolnego 
zakończyliśmy kolejne działania w ra-
mach projektu „Nowoczesna szko-
ła”. Wiosną br. uczniowie i uczennice 
„zmagali” się z zajęciami z orientacji 
zawodowej. W trakcie 40-godzin-
nych zajęć 137 uczniów i uczennic 
z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 
i Gimnazjum nr 4 dowiadywali się jakie 
są ich mocne i słabe strony, jak radzić 
sobie ze stresem i współpracować 
w grupie, pracowali nad kontaktami 
interpersonalnymi oraz, co najważ-

 Uczniowie cieszą się beztroską. Zasłużony odpoczynek 
czeka także na nauczycieli. O tym, że był to intensywny rok szkol-
ny, świadczą liczne informacje zamieszczone na stronie Urzędu 
Miasta oraz na stronach internetowych szkół i przedszkoli. 
Wszystkim szkołom, przedszkolom i placówkom gratulujemy 
wszelkich sukcesów osiągniętych zarówno przez uczniów jak 
i nauczycieli, a było ich niemało. W konkursach przedmiotowych 
wysokie miejsca zajęły: SP nr 13 (I, II i III miejsce w XIII Regional-
nym Konkursie „Znam mapę świata”), Gimnazjum nr 2 (tytuł 
laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka 
Polskiego) oraz Zespół Szkół nr 1 (tytuł laureata w Konkursie 
Przedmiotowym z Chemii). Na wyróżnienie zasługuje także 
zdobycie: III miejsca w VI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym 
Śląsku przez Zespół Szkół nr 2, wyróżnienia w Ogólnopolskim 
Konkursie „Szkoła wolna od używek” przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych, wicemistrzostwa Polski w E-Sporcie 
przez „Meritum”, I miejsca na Międzynarodowym Festiwalu 

  Projekt „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowe-
go w mieście Siemianowice Śląskie”, bo o tym projekcie mowa, 
nabrał tempa. W ostatnim czasie zauważyć można było małe 
„zamieszanie” w szkołach związane z remontami pracowni 
zawodowych. Czekamy na zakończenie wszystkich prac oraz 
dostarczenie niezbędnych sprzętów, narzędzi i pomocy dy-
daktycznych. Nadszedł zatem czas na rekrutację uczestników 
i uczestniczek. Projekt przewiduje szereg działań skierowanych 
zarówno do uczniów/uczennic jak i nauczycieli/nauczycielek.

niejsze, dowiedzieli się jak podejmo-
wać decyzje zawodowe w oparciu 
o wiedzę dotyczącą własnych umie-
jętności i rynku pracy. Na podstawie 
wypracowanych indywidualnych 
planów działania, od nowego roku 
szkolnego przeprowadzone zosta-
ną zajęcia z bloku przyrodniczego, 
matematyki, języka angielskiego 
oraz języka niemieckiego. Ale to nie 
wszystko. W kwietniu, maju i czerwcu 
uczniom i uczennicom zapropono-
wano łącznie sześć wyjazdów na 

Pieśni i Tańca „INTERSHOW” przez zespół taneczny Kleks (MDK) 
oraz udział w Ogólnopolskim Finale Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym przez SP nr 6. Podziw budzą wyniki dwóch 
uczennic Zespołu Szkół nr 4 – Alicji Szeląg, która zdobyła średnią 
ocen 5.93 oraz Marty Unger, ze średnią ocen 5.82. Na gratulacje 
zasługują także uczniowie „COGITO”, którzy uzyskali wysokie 
wyniki z egzaminów zawodowych (95% zdawalności w zawodzie 
technik żywienia i usług gastronomicznych, 94% – w zawodzie 
technik hotelarstwa, 90% – w zawodzie kelner). W dziedzinie 
sportu na wyróżnienie zasługują trzy szkoły: SP nr 1 – za zdobycie  
pierwszego miejsca w miejskim współzawodnictwie sporto-
wym, SP nr 5 – za zdobycie, po raz pierwszy w historii szkoły, 
drugiego miejsca w miejskim współzawodnictwie sportowym 
oraz „Sportówka” – za zdobycie srebrnego medalu mistrzostw 
Polski w pływaniu przez ucznia Mateusza Chowańca oraz 
dwukrotnie brązowego medalu mistrzostw Polski w pływaniu 
przez uczennicę Aleksandrę Piskorz. Szeroką aktywnością 

Dla uczniów/uczennic w ramach projektu zrealizowane 
zostanie doradztwo zawodowe, doradztwo zdalne, staże 
zawodowe oraz liczne kursy i szkolenia. 

W ofercie znaleźć można:
 szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych
 szkolenie doskonalące z zakresu kompetencji cyfrowych
 szkolenie administrator baz danych
 szkolenie administrator sieci
 szkolenie programy biurowe w administracji
 szkolenie obsługa kas fiskalnych
 szkolenie kasjer/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
 szkolenie organizator ruchu turystycznego
 szkolenie barista
 szkolenie barman
 szkolenie wykonywanie usług kelnerskich
 kurs obsługi betoniarki
 kurs prawa jazdy kat. B

w organizacji różnego rodzaju akcji i przedsięwzięć wykazały się 
głównie przedszkola, które podejmowały działania w ramach 
różnorodnych programów szerzących wśród dzieci postaw 
sportowych, prozdrowotnych, kształtowania prawidłowej 
mowy dziecka oraz kultywowania tradycji świątecznych. 
W Zespole Szkół Specjalnych zorganizowano kolejną edycję 
Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
wraz z Festynem Integracyjnym, w SP nr 11 prowadzono 
akcję „Szkoła wolna od smartfona”, natomiast w Zespole 
Szkół nr 3 zrealizowano innowacyjny projekt pn. „Opowiedz 
mi swoją historię”. Ponadto na wyróżnienie zasługuje także: 
wdrożenie w Zespole Szkół Integracyjnych innowacji pt. „Wy-
chować człowieka mądrego”, zdobycie przez Przedszkole nr 
11 grantu w kategorii Warsztat Młodych Twórczych Talentów 
oraz pozyskanie przez SP nr 3 funduszy z puli MBO 2017 na 
stworzenie Strefy Gier przy szkole.

MONIKA GAWROŃSKA

Nauczyciele/nauczycielki w ramach projektu skorzystać 
mogą z następujących szkoleń:

 szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych
 szkolenie administrator baz danych
 szkolenie – barista
 szkolenie – barman.

Aby zostać uczestnikiem/uczestniczką projektu należy 
w odpowiedniej szkole w terminie do 17 września br. złożyć 
komplet dokumentów, tj. deklarację uczestnictwa oraz oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. Wzory 
dokumentów dostępne są w Biurze Projektu, w szkołach oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miasta.

MONIKA GAWROŃSKA

Uniwersytet Śląski, gdzie mogli wziąć 
udział w warsztatach i laboratoriach 
z różnorodnych tematów: od podpisu 
cyfrowego, przez rośliny użytkowe aż 
po anatomię człowieka. 24 nauczycie-
lom i nauczycielkom zaproponowano 
natomiast warsztaty z psychologiem 
w zakresie: radzenia sobie ze stresem, 
nabycia umiejętności postrzegania sy-
tuacji z punktu widzenia ucznia i rodzica 
czy motywowania. Na kolejne formy 
wsparcia zapraszamy od września.

MONIKA GAWROŃSKA
Młodzież  Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego na zajęciach uniwersyteckich realizowanych 
w ramach unijnego projektu Nowoczesna Szkoła
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NASZ CAŁY ŚWIAT
Dla świata są tylko ludźmi, dla ludzi, których ratują – są 
całym światem. Tak zwykło się mówić o ratownikach. Tak 
mówi się o członkach Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Śląscy ratownicy, a wśród nich i siemia-
nowiccy, którzy przecież w prostej linii wywodzą się od 
prekursorów wodnego ratownictwa w Polsce (siemia-
nowicka Pływalnia Miejska jest kolebką tej organizacji) 
są najwyżej oceniani. Stąd  to oni najchętniej zapraszani 
są w sezonie letnim na nadmorskie plaże, czy nad inne 
akweny, oblegane przez wczasowiczów.

  W szeregach siemianowickiego oddziału WOPR, który 
niedawno obchodził 55-lecie, znajduje się 69 ratowniczek 
i ratowników. O swoich akcjach nie opowiadają nikomu, bo 
uważają, że od tego po prostu są. Czasami tylko mówią 
między sobą o sytuacjach, które im się przydarzyły.
Paulina
Na jeziorze Pilskim ratując tonącą, została bez…spodenek. 
Śmieszne? Śmieszne, gdyby nie okoliczności. Ten niezamie-
rzony negliż był efektem szarpaniny z oszalałą z przerażenia 
kobietą. Paulina reagując na wołanie o pomoc, rzuciła tonącej 
bojkę ratowniczą. Kobieta, zamiast się jej uczepić, usiłowała- 
oddać ją ratującej. Ostatecznie Paulina oberwała bojką w głowę. 

Holowana kobieta nadal zachowywała się w wodzie bardzo 
nerwowo. Walka o dopłynięcie z nią do brzegu była zacięta. No 
i potem taki- wyżej wspomniany- efekt. Tam nikomu spośród  
obserwujących akcję  nie było do śmiechu. Ludzie natychmiast 
pobiegli do ratowniczki z ręcznikiem, aby mogła się okryć. 
Marek
To było w Gąskach, koło Mielna. Właściwie miało go już nie być 
na plaży. Został jednak trochę dłużej. Może zaniepokoiła go 
zmieniająca się pogoda? I właśnie wtedy zobaczył w wodzie 
wzniesioną w górę rękę. Ktoś wzywał pomocy. Ruszył. Od to-
nącej kobiety wyraźnie poczuł alkohol. Co raz to „zrywała” mu 

się. Fale znosiły ją, oddalając od brzegu. W którymś momencie 
znaleźli się od niego oddaleni o jakieś 100 metrów. Chwytał ją, 
po czym holowana w panice odrywała się od niego i trzeba ją 
było znowu złapać. Była chwila, w której Marek już myślał, że 
ją stracił. Ostatecznie udało się po 40-minutowej akcji wycią-
gnąć ją na piasek. Wyczerpany, przez pół godziny dochodził 
do siebie. Zobaczył, jak uratowana kobieta podniosła się i bez 
słowa oddaliła, zabierając jego ręcznik…
Dominika
Nie wiedzielibyśmy o tym, gdyby nie list burmistrza Jastarni. 
Pisał o Dominice i jej – jak to określił- „heroicznym wyczynie”. 
Nad kąpieliskiem w Juracie, na którym miała wtedy dyżur, 
powiewała, właściwa dla warunków sztormowych, czarna 
flaga, ojciec z synem poszli więc zażywać kąpieli poza strefę 
strzeżoną, tam gdzie nie sięgały oczy ratowników… Przypięta 
do ratunkowej łodzi liną asekuracyjną Dominika walczyła 
ze wzburzonym morzem o życie tej dwójki. Rozszalałe fale 
rzucały ojcem i synem, unosząc ich poza zasięg ratowniczki. 
Uratowała ich, ponieważ odpięła się. Tego nie musiała robić. 
Ona uważała inaczej.

  *   *   *
Jeśli pomyślisz „ratownik wodny”, to już teraz wiesz...

EWA ROCH- WYRZYKOWSKA
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  20 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie 
siedziby Siemianowickiej Rady Seniorów, na 
które zaproszono władze miasta. Skromny 
lokal mieści się przy ulicy Powstańców. Ta mała 
przybudówka między kamienicami o numerach 
17 i 19 należy do Stowarzyszenia Mieszkańców 
Siemianowic. Stowarzyszenie postanowiło 
podzielić się lokalem z Radą Seniorów.
Zastępca przewodniczącego SRS Barbara Mer-
ta nie ukrywała swojego zadowolenia z faktu, 
że wreszcie siemianowiccy seniorzy mają swoją 

siedzibę, gdzie mogą się spotkać i aktywnie 
działać na rzecz miasta, realizować politykę 
senioralną. Podkreśla, że od końca maja zorga-
nizowano już dwa poważne spotkania, z czego 
jedno (5 czerwca) to konsultacje z przedsta-
wicielami różnych organizacji senioralnych, 
działających na terenie centrum Siemianowic 
Śląskich, o czym można przeczytać w ostatnim 
numerze Głosu Miasta. -Teraz każdy aktywnie 
działający senior, będzie mógł przyjść do nas 
i podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwaga-

OFICJALNE OTWARCIE SIEDZIBY SIEMIANOWICKIEJ RADY SENIORÓW
SPRAWY SPOŁECZNE

55 LAT WOPR

mi, zaproponować rozwiązania, czy też udo-
godnienia. Najważniejsze, że by się spotykać, 
rozmawiać i integrować- dodaje Barbara Merta.
Przypominamy, że Siemianowicka Rada Se-
niorów pełni dyżury w pierwszy i trzeci ponie-
działek miesiąca w godzinach 15.00 – 16.00, 
a Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic 
w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 
17.00 – 19.00.

SZYMON DUCZEK

  Wspólnota Siemianowicka obchodzi w tym 
roku swoje 20-lecie. W telegraficznym skró-
cie tak podsumował ten czas pomysłodawca 
jej utworzenia, spiritus movens jej działań 
i przez owe 20 lat prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia, a także dwukrotny prezydent Sie-
mianowic Śląskich, Zbigniew Paweł Szandar. 
-11 czerwca 1997 roku, po procedurach re-
jestracyjnych, trwających od kwietniowego  
-spotkania założycielskiego odbytego w auli 
I. Licem Ogólnokształcącego im. Jana Śnia-
deckiego, zaczęło działać Stowarzyszenie – 

20 LAT WSPÓLNOTY SIEMIANOWICKIEJ 
DOBRO WSPÓLNE PONAD KORZYŚĆ WŁASNĄ

Wspólnota Siemianowicka. Swój „kąt” znalazła 
wprzódy w prywatnej posesji przy ul. Parkowej. 
Dopiero po kilku latach – zauważalnych  i ak-
tywnych działań – uzyskała w najem i wyre-
montowała zdewastowany, miejski pustostan 
przy ul. Barbary 7.
Swoją działalność Wspólnota prowadzi wy-
łącznie społecznym sumptem, pracą członków, 
według zasady – dla dobra wspólnego, ponad 
korzyść własną – no i opierając się wyłącz-
nie na funduszach ze składek członkowskich.  
Skupia siemianowiczan działających aktyw-

nie dla rozwoju miasta i dobrego życia jego 
mieszkańców.    
Bogactwo działań Wspólnoty trudne jest 
do lapidarnej prezentacji. Samych spo-
tkań stowarzyszeniowych odbyło się już 
około półtora tysiąca. Siedziba stowa-
rzyszenia była miejscem już 25 wystaw 
plastycznych, wykładów historycznych, 
spotkań z ciekawymi ludźmi – naukowcami, 
dziennikarzami, politykami. Odbywają się 
w niej imprezy kultywujące śląskie zwycza-
je. Zorganizowaliśmy też wiele wydarzeń 

na miejską (i nie tylko) skalę, a przykładami 
są wieloletnie, międzynarodowe warsztaty 
ekologiczne i półkolonie dla dzieci z rodzin 
będących w potrzebie, trwające przez 10 
lat międzymiejskie, młodzieżowe turnieje 
piłki nożnej halowej, a także zainicjowano 
Światowy Konkurs Gotowania Śląskiego Żuru. 
Wyjeżdżaliśmy na wycieczki do wielu miejsc 
w kraju, ale i za granicą (Praga, Lwów, Wie-
deń, Drezno). Uczestniczyliśmy w ogrom-
nej liczbie koncertów, zwiedzaliśmy muzea 
i ekspozycje tematyczne. 

  ( ERW)
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DOTACJE ROZDANE, STYPENDIA UCHWALONE

SPORTOWE DNI SIEMIANOWIC W OBIEKTYWIE

Prezydent Rafał Piech podpisanym 
w miniony czwartek (22.06.2017) Zarzą-
dzeniem Nr 2343/2017, przyznał siemia-
nowickim klubom sportowym dotacje na 
realizację zadań publicznych w obszarze 
kultury fizycznej, w drugiej połowie 2017 
roku. Dofinansowaniem objęto 34 zadania, 
na łączną kwotę 200 tysięcy złotych. Tego 
samego dnia Rada Miasta Siemianowic 
Śląskich jednogłośnie uchwaliła możliwość 
przyznawania stypendiów dla młodych 
siemianowickich sportowców.

Rozstrzygnięto konkurs na dotacje realizacji 
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej 
w Siemianowicach Śląskich, w drugim półroczu 
2017 roku. Kluby i stowarzyszenia sportowe, 
które złożyły oferty w otwartym konkursie, 
ogłoszonym 8 maja br., na ten moment z pew-
nością czekały z niecierpliwością. Łącznie do 
Urzędu Miasta wpłynęła rekordowa ilość - 41 
ofert, jedna odpadła na etapie oceny formalnej, 
pozostałe poddane zostały analizie meryto-
rycznej i na realizację 34 z nich przyznano 
dofinansowanie. Analizy złożonych wniosków 
dokonała specjalnie powołana komisja, złożona 

z pracowników Wydziału Kultury i Sportu oraz 
przedstawicieli siemianowickich organizacji 
pozarządowych. Prezydent zaakceptował opinię 
wspomnianej komisji i przyznał kwoty dotacji 
na dofinansowanie realizacji poszczególnych 
zadań, która odbywać się będzie w okresie od 
1 lipca do 20 grudnia tego roku
- Jak w przypadku każdego konkursu oczeki-
wania i potrzeby finansowe wnioskodawców, 
czyli klubów i stowarzyszeń sportowych były 
znacznie większe niż kwota przeznaczona 
na dotacje w tym konkursie. Praca Komisji 
nie była więc łatwa, każda oferta musiała 
zostać dokładnie przeanalizowana, abyśmy 
mogli wybrać optymalne rozwiązanie i po-
dzielić środki sprawiedliwie oraz racjonalnie, 
umożliwiając realizację dotowanych zadań 
– stwierdziła Małgorzata Pichen, przewod-
nicząca komisji opiniującej oferty. 
Także w miniony czwartek Rada Miasta Sie-
mianowic Śląskich podjęła uchwałę w sprawie: 
określenia zasad i trybu przyznawania, po-
zbawiania oraz wysokości stypendiów spor-
towych. Na podstawie tej uchwały Prezydent 
Miasta otrzymał narzędzie do finansowego 
wsparcia młodych siemianowickich sportow-

ców, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe 
w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior 
i młodzieżowiec, zgodnie z Systemem Spor-
tu Młodzieżowego koordynowanego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, w sportach 
olimpijskich i paraolimpijskich. 
Warto wiedzieć, że stypendium może zostać 
przyznane jedynie osobom fizycznym, za-
mieszkałym w Siemianowicach Śląskich, które 
osiągnęły znaczący wynik na arenie krajowej 
(podium Mistrzostw Polski lub zdobycie 
Pucharu Polski) lub międzynarodowej (m.in. 
udział w igrzyskach olimpijskich, miejsce 
w pierwszej „szóstce” podczas Mistrzostw 
Świata lub Mistrzostw Europy) albo zostały 
powołane do reprezentacji Polski w swo-
jej dyscyplinie i wzięły udział w rywalizacji 
międzynarodowej. 
Każdy kandydat na stypendystę będzie mu-
siał złożyć stosowny wniosek (w przypadku 
zawodników niepełnoletnich w ich imieniu 
wniosek składa opiekun prawny), a do wnio-
sku załączyć potwierdzenie osiągniętych 
wyników oraz plan treningów i startów na 
kolejny rok. Wzór wniosku prezydent mia-
sta przedstawi odrębnym zarządzeniem, 

po uprawomocnieniu się w/w uchwały. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem jesz-
cze w tym roku – w okresie od września do 
grudnia, młodzi siemianowiccy sportowcy 
otrzymają pierwsze stypendia. Na wspo-
mniane cztery miesiące dla stypendystów 
sportowych zabezpieczono w budżecie 
kwotę 40 tysięcy złotych. 
- Mamy świadomość, jak ważne jest wspar-
cie utalentowanych, młodych sportowców, 
zwłaszcza we wstępnym etapie ich szkolenia. 
Dotychczas poprzez uchwałę o nagrodach 
i wyróżnieniach finansowo mogliśmy wspie-
rać jedynie seniorów osiągających znaczące 
wyniki, teraz będziemy mieli instrument do 
wspierania uzdolnionej sportowo młodzieży. 
Myślę, że to kolejny krok naprzód i kluczowa 
decyzja dla rozwoju sportu w Siemianowicach 
Śląskich, która będzie procentowała w przy-
szłości kolejnymi znakomitymi wynikami, 
także w rywalizacji seniorskiej – podkreśla 
prezydent miasta Rafał Piech.
Warto zaznaczyć, że projekt uchwały podle-
gał konsultacjom społecznym, a jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała go siemianowicka 
Rada Sportu. 

KRZYSZTOF NOS

Hokejowe reprezentacje Niemiec U 18 i Polski U 21, zarówno żeńskie jak i męskie, 
rozgrywały mecze towarzyskie (8-10.06) na boisku KS „Siemion”, w ramach obcho-
dów XXXV Dni Siemianowic oraz w ramach kultywowania i propagowania ważnego 
wydarzenia historycznego, jakim było pojednanie polsko - niemieckie.

51 zawodniczek i zawodników rywalizowało w dwunastym Ekologicznym Nocnym 
Biegu Godzinnym, który tradycyjnie w piątek (9.06) odbył się na zmodernizowanej 
bieżni lekkoatletycznej w Parku „Pszczelnik”. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się 
siemianowiczanin – Adam Jagieła (16 576 m), a wśród kobiet chorzowianka – Beata 
Wrońska (13 738 m).

Ósma edycja Turnieju „6” Piłkarskich Firm o Puchar Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie rozegrana na boisku przy MDK im. H. Jordana (11.06) zakończyła się zwycię-
stwem drużyny Adientu.

Żółto – Niebieski Bajtel odbył się w niedzielę (11.06) na boisku wielofunkcyjnym 
„Sporcik”. Do piłkarskiej rywalizacji przystąpiło pięć drużyn młodych adeptów futbolu, 
reprezentujacych różne siemianowickie dzielnice.

Pierwsza edycja IKO UPPER SILESIA CUP w karate kyokushin, organizowana w sobotę 
(10.06) przez Siemianowicki Klub Kyokushin Karate w hali KS „Michał”, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Na matach zaprezentowało się ponad 100 młodych karateków. 

XXVI Spartakiada Przedszkolaków tradycyjnie już w czwartek (8.06) zainaugurowała 
obchody Dni Siemianowic Śląskich. Niemal 200 najmłodszych sportowców i tancerek 
z 15 siemianowickich przedszkoli zaprezentowało się na parkiecie hali KS „Michał”.



Jestem EKO - segreguję mądrze

Wrzucaj:
 Gazety, czasopisma
Papier szkolny, biurowy, pakowy
Katalogi, broszury, ulotki, reklamy
Stare zeszyty i książki  

   (najlepiej bez twardych okładek)
Koperty
Karton, tekturę
Tekturę falistą 
Torebki papierowe (czyste)
Wkładki tekturowe

Nie wrzucaj:
 Tapet
 Brudnego i tłustego papieru 

   (np. zabrudzonego resztkami żywności)
 Papieru woskowanego, papieru  

   z folią, papieru technicznego
 Pieluch Jednorazowych
 Artykułów higienicznych
 Kalki technicznej

Wrzucaj:
Skoszoną trawę
Liście
Małe kawałki drewna  

(gałązki po przycinaniu drzew)

Tutaj możesz wrzucać także w przypad-
ku zabudowy jednorodzinnej:

Kwiaty cięte i doniczkowe
Skórki po owocach i warzywach
Resztki owoców i warzyw
Skorupki po jajkach i orzechach

Nie wrzucaj:
 Resztek ryb, wędlin, mięs, kości
 Folii i reklamówek
 Pampersów, tekstyliów
 Papieru lakierowanego lub foliowanego
 Zatłuszczonego i brudnego papieru
 Płynnych odpadów kuchennych
 Odpadów higienicznych, leków
 Popiołu z pieców węglowych
 Odpadów niebiodegradowalnych

Do przydomowego kompostnika  
nie wrzucaj również:

 Roślin trujących
 Chorych części roślin
 Kłączy i rozłogów perzu
 Roślin potraktowanych chemicznymi 

   środkami ochronnymi

Przepisy UE dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi,  
polegają na ograniczeniu masy odpadów komunalnych skierowanej do składowania. 

W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych poziomów gmina poniesie karę  
a w konsekwencji mieszkańcy zapłacą więcej za śmieci!  

Więc by uniknąć KARY – 
NIE WYRZUCAJ JAK LECI, WSZYSTKIEGO DO ŚMIECI!

PAPIER I TEKTURA SZKŁO ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Wrzucaj
Szklane kolorowe i przeźroczyste butelki
Słoiki bez pokrywek
Szklane kolorowe i przeźroczyste  

   pojemniki po napojach, żywności  
   i kosmetykach

Inne przedmioty szklane oznakowane jako: 
GL 70 (szkło bezbarwne), 
GL 71 (szkło zielone), 
GL 72 (szkło brazowe)

Nie wrzucaj:
 Szkła kryształowego
 Porcelany, fajansu
 Szkła okularowego
 Szkła żaroodpornego
 Szkła zbrojonego
 Szkła stołowego
 Szyb, luster, żarówek, świetlówek, 

   lamp kineskopowych
 Elementów telewizyjnych, 

   monitorów komputerowych
 Zniczy z resztkami wosku
 Szkła nieprzeźroczystego

Wrzucaj:
 Butelki typu PET (zgniecione)
 Plastikowe zakrętki
 Butelki po płynach do mycia, szamponach itp.
 Worki, reklamówki
Plastikowe koszyczki po owocach 
 Opakowania wielomateriałowe 

    typu tetra-pak (po sokach, mleku itp)
Odpady oznaczone symbolem  

    przydatności do recyklingu
Puszki po napojach,  

   produktach spożywczych (konserwe itp.)
Drobne części metalu, kapsle,  

   metalowe pokrywki ze słoików
Metalowe narzędzia
Folia alumiowa

Nie wrzucaj:
 Butelek i pojemników z zawartością
 Opakowań po aerozolach
 Baterii
 Opakowań po lekach
 Zabawek
 Zużytego sprzętu AGD  

   oraz elektronicznego
 Wkładów do zniczy z resztkami wosku
 Styropianu
 Tworzyw sztucznych  

    pochodzenia medycznego
 Opakowań i butelek po olejach,  

   smarach, płynie chłodniczym
 Puszek i pojemników po farbach i lakierach
 Opakowań zanieczyszczonych

   substancjami niebezpiecznymi

Co segregujemy w naszym mieście?
TWORZYWA SZTUCZNE /  

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE / 
METALE

SEGREGUJ
MĄDRZE

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUALNYCH  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Drogi Mieszkańcu!

Oddaj bezpłatnie odpady komunalne  
pochodzące z gospodarstw domowych do PSZOK-a:
- papier i tekturę,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone),
- przeterminowane leki,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe (zgodnie z obowiązującym limitem),
- zużyte opony

PSZOK posiada również:
„GRACIARNIE” - miejsce na obiekcie przeznaczone do składowania odpadów wielko  
i średnio gabarytowych – meblowych, nadających się do dalszego użytkowania. 
„Graciarnia” jest miejscem do którego nie tylko można przynieść niepotrzebne meble 
ale również zabrać coś dla siebie.

INFORMACJA:
Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Michałkowicka 105, tel: (32) 760 54 93/94/27, e-mail: ir-go@um.siemianowice.pl


