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Siemianowice Śląskie atrakcyjnym miejscem zamieszkania

Przebudowa ulicy Wróblewskiego, 
wraz z budową lewoskrętu 

w ulicę Grunwaldzką

Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej,
wraz z budową kanalizacji deszczowej

i przebudową oświetlenia ulicznego

Przebudowa ulicy Mysłowickiej,
 ze wzmocnieniem nawierzchni

Przebudowa ulicy Zwycięstwa, 
ze wzmocnieniem nawierzchni

Miasto bezpiecznie 
i dobrze skomunikowane

Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta poprzez 
przebudowę i rozbudowę dróg wjazdowych do miasta



  

Siemianowice Śląskie atrakcyjnym miejscem zamieszkania

Wykonano w 2015 r.: Wróblewskiego, Katowicka, Mysłowicka, Oświęcimska, Kapicy, Węglowa, Zielona, Obwodowa, Parkowa, PCK.

Planowane: Bytkowska,  Westerplatte, Krucza,  Matejki, Pocztowa, Słowackiego, Chrobrego, Sienkiewicza, Michałkowicka, 
Komuny Paryskiej.

Miasto bezpiecznie 
i dobrze skomunikowane

Poprawa stanu technicznego dróg oraz podniesienie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę 

nawierzchni dróg i chodników m.in. w ciągu ulic:



  

Siemianowice Śląskie atrakcyjnym miejscem zamieszkania

parkingi i miejsca parkingowe 

 Wykonano w 2015 r.: Maciejkowicka, 
Parkowa, Zielona, Węglowa, 

Skłodowskiej-Curie.

Planowane: m.in. w rejonie ulic: Wyzwolenia, 
Westerplatte, Plac Skrzeka i Wójcika, 

Grunwaldzka, Jagiełły, Zgrzebnioka, ZHP, 
Kasztanowa,  Powstańców, 

Świerczewskiego, Reymonta,  Krucza, w 
rejonie Stawu Rzęsa, przy Siemianowickim 

Centrum Kultury oraz na Osiedlu 
Robotniczym i Osiedlu Budryka

chodniki, ciągi piesze 
i pieszo-jezdne, 

Wykonano w 2015 r.: Zachodnia

Planowane: m.in. przy ulicach: 
Wrocławskiej na Bańgowie, 

Olimpijskiej, 
Westerplatte i Mysłowickiej, 

deptak ul. Fojkisa

likwidacja barier 
architektonicznych 

i komunikacyjnych – budowa 
podjazdów dla osób 
poruszających się 

na wózkach 

Wykonano w 2015 r.: w ciągu ulicy Mikołaja

Planowane: m. in. w Siemianowickim 
Centrum Kultury przy ul. Niepodległości 
i w Kompleksie Sportowym „Pszczelnik”.

Miasto bezpiecznie 
i dobrze skomunikowane

Rozbudowa infrastruktury okołodrogowej, w tym:



  

Siemianowice Śląskie atrakcyjnym miejscem zamieszkania

Planuje się wybudowanie komunikacyjnych dróg rowerowych 
w ciągu ulic: Katowicka, Michałkowicka, Zwycięstwa

Miasto bezpiecznie 
i dobrze skomunikowane

Budowa komunikacyjnych tras rowerowych



  

Siemianowice Śląskie atrakcyjnym miejscem zamieszkania

Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie 
budynków komunalnych 

do sieciowych nośników ciepła

Modernizacja oświetlenia miejskiego 
z zastosowaniem rozwiązań 

oszczędzających energię

Termomodernizacja budynków szkolnych, m. in.:
ZSS, SP 1, ZSOiZ na ul. Budryka, Gimnazjum nr 2

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej: MOPS, PUP i MOSiR

Miasto o wysokich standardach 
ekologicznych

Zadania szczegółowe:



  

Siemianowice Śląskie atrakcyjnym miejscem zamieszkania

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

Realizowane na bieżąco: Program Czyste Miasto, 
w tym: likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

 czyste ulice, oczyszczanie terenów zielonych, 
Planowane: wybiegi dla psów

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
 na terenie Miasta: 

sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna

Miasto o wysokich standardach 
ekologicznych

Zadania szczegółowe:



  

Siemianowice Śląskie atrakcyjnym miejscem zamieszkania

Utworzenie platformy internetowej 
„Bezpieczne Siemianowice”Wykonano w 2015 r.: Zwiększenie liczby 

patroli Straży Miejskiej

Planowane: Rozbudowa systemu monitoringu 
miejskiego

Miasto o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa
Zadania szczegółowe:



  

Realizowane na bieżąco:
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych pod budownictwo 
jednorodzinne i wielorodzinne

Wprowadzenie zmian do Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
na potrzeby budownictwa mieszkaniowego Realizowane na bieżąco: 

Podjęcie działań, zmierzających
 do zmniejszenia zadłużenia 
czynszowego mieszkańców 

wobec Gminy.

Wykonano w 2015 r.:
Utworzenie 

Banku Zamiany Mieszkań.

Realizowane na bieżąco:
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne

Wprowadzenie zmian do Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
na potrzeby budownictwa mieszkaniowego Rozwój mieszkalnictwa i kształtowanie 

racjonalnej polityki mieszkaniowej

Zadania szczegółowe:



  

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie

Remonty komunalnych
 budynków mieszkalnych

Wykonano w 2015 r.:
Remonty ponad 70 pustostanów,

wymiana stolarki okiennej w ponad 100 
mieszkaniach komunalnych.

Realizowane na bieżąco:
Remonty mieszkań socjalnych

i modernizacja mieszkań komunalnych, 
w tym pustostanów.

Rozwój mieszkalnictwa i kształtowanie 
racjonalnej polityki mieszkaniowej

Zadania szczegółowe:



  

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie

Podnoszenie jakości świadczonych usług 
edukacyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem szkolnictwa 
zawodowego i kształcenia ustawicznego

W trakcie: Reorganizacja 
siemianowickiej oświaty

Realizowane na bieżąco: 
Poprawa wyników 

z egzaminów gimnazjalnych



  

Park Miejski
Wykonano w 2015 r.: przebudowa ogrodzenia, 

modernizacja i zadaszenie Amfiteatru Miejskiego

Park Miejski
Wykonano w 2015 r.: przebudowa ogrodzenia, 

modernizacja i zadaszenie Amfiteatru Miejskiego

Zadania szczegółowe:

Park Hutnik
budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, fontanny, 

przebudowa oświetlenia parkowego 
oraz układu drogowego w rejonie Pływalni Miejskiej

Park Górnik
przebudowa alejek oraz modernizacja oświetlenia

Park Pszczelnik
modernizacja obiektów oraz budowa wodnego placu zabaw

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie



  

Rewitalizacja terenów 
przy Stawie Rzęsa 

Park Bytkowski
rewitalizacja Stawu Brysiowego

Rewitalizacja 
Lasku Bytkowskiego

Rewitalizacja terenów 
przy Stawie Rzęsa 

Zadania szczegółowe:

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie



  

Zwiększenie atrakcyjności 
rekreacyjno – sportowej 

i kulturalnej Miasta
Zadania szczegółowe:

Organizacja turnieju dzielnic 
oraz amatorskiej ligi piłkarskiej

Wykonano w 2015 r.: 
Budowa środowiskowych 

boisk wielofunkcyjnych

Budowa boiska 
treningowego

w Parku „Pszczelnik”

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie

Budowa środowiskowego boiska 
ze sztuczną trawą przy zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych

przy ul. Budryka

Powołanie Rady Sportu



  

Budowa skwerów i miejsc wypoczynku
w obrębie osiedli mieszkaniowych,

m.in. przy Siemianowickim Centrum Kultury „Jarzębina”, 
na Osiedlu Robotniczym, na Osiedlu Nowy Bańgów

Budowa skwerów i miejsc wypoczynku
w obrębie osiedli mieszkaniowych,

m.in. przy Siemianowickim Centrum Kultury „Jarzębina”, 
na Osiedlu Robotniczym, na Osiedlu Nowy Bańgów

Zadania szczegółowe:

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie



  

Utworzenie terenów 
sportowo-rekreacyjnych, w tym:

Wykonano w 2015 r.:
siłownie na wolnym powietrzu na 

Osiedlu Tuwim, profesjonalny obiekt 
typu street workout – Park Tradycji

Planowane: siłownie zewnętrzne:  
Osiedle Korfantego, ul. Przyjaźni

kompleks rekreacyjno- sportowy
 z rowerowym placem zabaw typu 

pumptrack – Osiedle Wróbla-Korfantego

kompleks rekreacyjno- sportowy
 w rejonie ulicy Bytomskiej

Utworzenie terenów 
sportowo-rekreacyjnych, w tym:

Wykonano w 2015 r.:
siłownie na wolnym powietrzu na 

Osiedlu Tuwim, profesjonalny obiekt typu street workout – Park Tradycji

Planowane: siłownie zewnętrzne:  
Osiedle Korfantego, ul. Przyjaźni

kompleks rekreacyjno- sportowy
 z rowerowym placem zabaw typu pumptrack – Osiedle Wróbla-Korfantego

kompleks rekreacyjno- sportowy
 w rejonie ulicy BytomskiejZadania szczegółowe:

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie

Budowa ścianki wspinaczkowej.



  

Urządzenia rekreacyjne dla najmłodszych, w tym:

place zabaw
Osiedle Budryka, Osiedle Stawowa-Wyzwolenia, 

Osiedle Robotnicze, Osiedle Huta Laura, 
w rejonie ulic: Boczna-Piaskowa i Szkolna

budowa integracyjnego placu zabaw 
na terenie Parku Tradycji

Wykonano w 2015 r.:
letnie place zabaw - „Dmuchańce”, Park Dinozaurów

Urządzenia rekreacyjne dla najmłodszych, w tym:

place zabaw
Osiedle Budryka, Osiedle Stawowa-Wyzwolenia, 

Osiedle Robotnicze, Osiedle Huta Laura, 
w rejonie ulic: Boczna-Piaskowa i Szkolna

budowa integracyjnego placu zabaw 
na terenie Parku Tradycji

Wykonano w 2015 r.:
letnie place zabaw - „Dmuchańce”, Park Dinozaurów

Zadania szczegółowe:

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie



  

Utworzenie reprezentacyjnej przestrzeni 
publicznej w centrum Michałkowic- 

Rynek Michałkowicki

Realizowane na bieżąco: Wzmocnienie i poszerzenie oferty kulturalnej Miasta

Utworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic - Rynek Michałkowicki

Zadania szczegółowe:

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie



  

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego
Zadania szczegółowe:

Dostosowanie oferty medycznej do potrzeb mieszkańców.

Działania profilaktyczne:

udział w pilotażowym programie, mającym na celu diagnozę i przeciwdziałanie otyłości 
wśród siemianowickich dzieci i młodzieży - powstanie na terenie miasta 

Śląskiego Centrum Zapobiegania i Leczenia Otyłości

przyjęcie Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego

Wykonano w 2015 r.: cyklicznie prowadzone działania prozdrowotne np. Piknik Zdrowia

przyjęcie Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) – 
objęcie programem dziewczynek w wieku 14 lat, zamieszkałych na terenie miasta

Siemianowice Śląskie miastem przyjaznym rodzinie



  

Siemianowice Śląskie 
miastem o wysokiej aktywności społecznej

Zwiększenie świadomości obywatelskiej
i zainteresowania życiem miasta

Zadania szczegółowe:

Wspieranie aktywnych organizacji 
pozarządowych i ich działalności.

Planowane: Utworzenie platformy 
internetowej Bank Informacji o 

Mieście.

Promowanie aktywności 
mieszkańców poprzez kolejne 

edycje Budżetu Obywatelskiego.

Wprowadzenie usługi
SMS RATUSZ



  

Aktywizacja i integracja różnych
grup społecznym
Zadania szczegółowe:

Rewitalizacja społeczna rejonu ulic: 
Matejki i Fabrycznej, wraz ze 

stworzeniem świetlicy kulturalno-
środowiskowej dla dzieci i młodzieży

Wsparcie osób niepełnosprawnych
w integracji społecznej i zawodowej

Pobudzenie integracji społecznej przez organizację 
festynów rodzinnych w różnych rejonach Miasta.

Siemianowice Śląskie 
miastem o wysokiej aktywności społecznej



  

Powołanie Siemianowickiej 
Rady Seniorów

Dedykowane seniorom m.in. :

Powołanie Siemianowickiej 
Rady Seniorów

Siemianowice Śląskie 
miastem o wysokiej aktywności społecznej

Aktywizacja i integracja 
siemianowickich Seniorów

Wprowadzenie 
Karty Seniora

Dancingi, Infolinia Seniora, 
kursy komputerowe, 

aerobik, Nordic Walking, zumba

Antypoślizgowe przejścia dla pieszych



  

Siemianowice Śląskie miastem sprzyjającym
rozwojowi nowoczesnej przedsiębiorczości

Kształtowanie warunków przestrzennych 
dla rozwoju gospodarki, z zachowaniem 

zrównoważonego rozwoju Miasta 
i ładu przestrzennego

Zadania szczegółowe:

Kształtowanie ładu przestrzennego, 
sprzyjającego inwestorom, w tym:

dla inwestycji w ramach 
Górnośląskiego Parku Przemysłowego

dla inwestycji na terenie 
po byłej Hucie „Jedność”

wspieranie  Siemianowickiego Parku Biznesu 

Planowane: Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych



  

Rozwój sektora małej i średniej 
przedsiębiorczości

Zadania szczegółowe:

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej 
polityki obsługi inwestycyjnej

Seminaria dla przedsiębiorców

Siemianowickie targi małych i średnich 
przedsiębiorców

Aktywne pozyskiwanie 
inwestorów

Siemianowice Śląskie miastem sprzyjającym
rozwojowi nowoczesnej przedsiębiorczości

Utworzenie 
Biura Obsługi Inwestora



  

Rozwój lokalnych instytucji 
otoczenia biznesu

Zadania szczegółowe:

Powołanie Rady Gospodarczej
przy Prezydencie Miasta

Planowane: Promocja gospodarcza Miasta 
– instalacja interaktywnych tablic 

informacyjnych przy wjazdach do Miasta 

 Siemianowice Śląskie miastem sprzyjającym
rozwojowi nowoczesnej przedsiębiorczości



  

Drobne naprawy i remonty,
zgłaszane m.in. w interpelacjach radnych, 

będą wykonywane na bieżąco.

 Siemianowice Śląskie miastem sprzyjającym
rozwojowi nowoczesnej przedsiębiorczości
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