
krotnie zgłaszali skargi o uciążliwości tego zakładu. Nieste-
ty pozostały one bez echa. Nietrudno wyobrazić sobie, jakie 
konsekwencje mogłaby mieć ta sytuacja, gdyby szkodliwe 
substancje znajdujące się w powietrzu zostały zawiane na 
teren pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Poszkodowa-
nych byłoby wtedy prawdopodobnie dużo więcej, ale może 
wtedy Urząd Miasta zdołałby wreszcie dostrzec problem, 
bo powstałaby wyjątkowa sytuacja kryzysowa. Niestety, 
nie można wykluczyć, że w przyszłości nie dojdzie do takie-
go zdarzenia ponownie. 30 lipca 2019 r. o godz. 20:10 TVP1 
wyemitowała reportaż na temat zagrożenia jakie już od lat 
stwarza zakład BM Recykling dla okolicznych mieszkań-
ców. Aby zrozumieć powagę problemu, warto go obejrzeć. 

Program jest dostępny na stronie internetowej pod adre-
sem: https://vod.tvp.pl/video/alarm,30072019,43760821

2018 r., pisały media w całej Polsce. W dniu 17 lipca br. na 
terenie tego zakładu ponownie doszło do zdarzenia, które 
spowodowało tym razem już nie tylko bardzo duże uciąż-
liwości zapachowe ale też konsekwencje zdrowotne dla 
osób pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie firmy BM 
Recykling.

W wyniku rozprzestrzeniania się, jak pisze Sanepid „cha-
rakterystycznego zapachu chemikaliów nawiewanego od 
strony BM Recykling” doszło do zatrucia 12 osób, z czego 5 
hospitalizowano. „Osoby te uskarżały się na uporczywe bóle 
głowy, nudności i drapanie w gardle, natomiast jeden z pra-
cowników stracił przytomność”. Interweniowały Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, jednostki Ratownic-
twa Chemicznego PSP, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż 
Miejska. Poszkodowani pracownicy już wcześniej wielo-

Przedstawiciele Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie wie-
lokrotnie publicznie deklarowali, że zależy im na dobru 
mieszkańców i że dołożą wszelkich starań by ograniczyć 
uciążliwości związane z funkcjonowaniem zakładu BM 
Recykling, który powstał przy ul. Marii Konopnickiej w Sie-
mianowicach Śląskich jeszcze za czasów prezydentury 
Jacka Guzego. Niestety, jak do tej pory na deklaracjach się 
skończyło. Mimo szeregu skarg okolicznych mieszkańców 
sytuacja od wielu lat się nie zmienia, a firma nie została 
w żaden sposób zdyscyplinowana ani przez poprzednie, ani 
przez obecne władze miasta. Taktyka „miękkich negocja-
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Trujące opary z BM Recykling

WALKA ZE SMRODEM?
BIERZMY WZORCE OD NAJLEPSZYCH!

Swego czasu analizowałem roz-
wiązania w sprawie sortowni 
w innych państwach UE i niektó-
rych państwach świata takich jak 
Australia, USA czy Szwajcaria. 
Wszystkie kraje mają z tym pro-
blemem większy lub mniejszy. 
Zawsze na pierwszy plan wysu-
wa się kwestia norm odorowych. 
Jednakże po analizie wszystkich 
rozwiązań doszedłem do wnio-
sku, że najlepiej sprawę rozwią-
zali Szwajcarzy.

cji” prowadzonych przez miasto doprowadziła natomiast 
do utwierdzenia przedsiębiorcy w poczuciu bezkarności 
i spowodowała jedynie, że smród rozchodzący się właśnie 
z tego zakładu zatacza coraz szersze kręgi, stając się uciąż-
liwym już nie tylko dla pobliskich osiedli mieszkaniowych 
takich jak dzielnica Hugo, ale także dla osiedla Tuwima, 
szeroko rozumianego Centrum, a przy dobrych wiatrach 
nawet Bytkowa i Pszczelnika.  Szczególny niepokój miesz-
kańców wywołały też cyklicznie powtarzające się pożary na 
terenie BM Recykling, które miały miejsce w 2012 r., 2014 r. 
i 2017 r. O ostatnim z nich, który miał miejsce w kwietniu 
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Wielokrotnie słyszałem wypo-
wiedzi przedstawicieli władz 
miasta czy urzędników odpo-
wiedzialnych za ochronę środo-
wiska, że są bezsilni w walce ze 
smrodem i innymi szkodliwymi 
emisjami, ponieważ brak jest 
ustawy antyodorowej. Projekt 
takiej ustawy już od kilkunastu 
lat leży w Sejmie i jak do tej pory 
posłowie nie potrafią sobie z nią 
poradzić. Problemem jest ustale-
nie, kiedy mamy do czynienia ze 
smrodem. Dla przykładu podam 
fakt, że jednym ze składników 
perfum jest śmierdzące piżmo, 
które po zmieszaniu z innymi 
składnikami zaczyna pachnieć. 
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Aby ograniczyć tego rodzaju uciążliwości oraz potencjalne realne zagrożenie dla zdro-
wia ludzi, konieczne są odpowiednie regulacje prawne oraz dokumenty, określające 
kierunki zagospodarowania poszczególnych terenów. Jednym z takich dokumentów 
na poziomie gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Miasto Siemianowice Śląskie podjęło się opracowania takiego dokumen-
tu, zapewniając, że jednym z powodów jest ograniczenie uciążliwości zapachowych 
i innych pochodzących z tego typu zakładów. Pierwsza publikacja tego dokumentu 
miała miejsce w dniu 11 maja 2018 r. Został opublikowany projekt tego dokumentu, 
który niestety nie zabezpieczał interesów mieszkańców przed uciążliwościami zwią-
zanymi z funkcjonowaniem zakładów gospodarki odpadami, dlatego też mieszkańcy 
i przedsiębiorcy złożyli wiele wniosków w tym zakresie. Miasto częściowo te wnioski 
uwzględniło, co znalazło potwierdzenie w dokumencie opublikowanym przez Urząd 
Miasta Siemianowice Śląskie w grudniu 2018 r. Mieszkańcy i pracownicy pobliskich 
firm odetchnęli z ulgą. Dokument ten nie miał jednak mocy prawnej, był jedynie doku-
mentem do konsultacji publicznych, co zostało niestety skrzętnie wykorzystane.

Ku wielkiemu zaskoczeniu zainteresowanych, Prezydent Miasta Rafał Piech skierował 
do Rady Miasta projekt Studium uwarunkowań o treści znacznie odbiegającej od tej, 
którą konsultowano publicznie w aspekcie terenów, na których działa firma BM Re-
cykling. Projekt ten nie zawierał już zapisów, mających chronić mieszkańców przed 
negatywnymi skutkami funkcjonującego zakładu gospodarki odpadami. Rada Miasta 
zapewniona, że nie wprowadzono żadnych istotnych zmian, uchwaliła studium w wer-
sji przedstawionej przez Prezydenta Miasta. Jednak zgodnie z treścią uchwalonego 
studium, działalność wspomnianego zakładu może być dalej rozwijana i rozszerza-
na na pobliskich terenach, dziś niewykorzystywanych do tego celu. Warto zaznaczyć, 
że w dokumencie wyłożonym do publicznej dyskusji w grudniu 2018 roku były zapi-
sy dotyczące terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla miesz-
kaniowego (oznaczone na rysunku nr  1 jako „PU1”), które mówiły wprost o zakazie 
przetwarzania i magazynowania odpadów. W dokumencie przedłożonym Radzie Mia-
sta przez Prezydenta Miasta Rafała Piecha zmieniono oznaczenie terenu  z „PU1” na 
„PU4” co w praktyce oznacza dopuszczenie na tym terenie gospodarowanie wszelki-
mi rodzajami odpadów (rysunek nr 2)

Urząd zasłania się tym, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jest dokumentem ogólnym. To prawda, jednak jak sama nazwa wska-
zuje, wytycza on dalszy kierunek działań i niejako determinuje zapisy Planu zagospo-
darowania przestrzennego, na które później może powoływać się firma BM Recykling. 
Niepokojący jest również fakt, że tego rodzaju zmiany znacząco wpływające na treść 
są wprowadzane cichcem, za plecami mieszkańców i to z inicjatywy Prezydenta, któ-
ry wielokrotnie podkreślał, że wsłuchuje się w głos mieszkańców i będzie dążył do 
ograniczenia działalności tego typu firm w Siemianowicach. Trzeba dodać, że obecnie 
Urząd Miasta przygotowuje się do wydania decyzji w sprawie dużej rozbudowy zakła-
du BM Recykling. 

Obecnie firma BM Recykling prowadzi działalność związaną z zagospodarowaniem 
odpadów niebezpiecznych. Firma jednak planuje dalszą rozbudowę zakładu, której 
celem jest budowa obiektów takich jak:
- stanowisko dojrzewania kompostu o powierzchni zabudowy ponad 4000 m2

- hala przyjęcia i przetwarzania odpadów komunalnych, 
- magazyn wytworzonego paliwa stałego (odpady palne: paliwo alternatywne oraz 
inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne), 
 - rozbudowa i przebudowa hali wytwarzanego paliwa stałego z substratów ciekłych 
i szlamów. 

Projektowane obiekty należą do tzw. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko. Nie ulega również wątpliwości, że tak znaczne zwiększenie ilości prze-
twarzanych odpadów będzie generowało jeszcze większe niż dotychczas uciążliwości 
dla okolicznych terenów.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której interes przedsiębiorcy jest realizowany 
kosztem zdrowia mieszkańców i pracowników pobliskich firm. Odległości najbliż-
szych osiedli mieszkaniowych do granic działek będących własnością firmy BM Recy-
kling lub spółek zależnych wynoszą zaledwie  kilkaset metrów.

Aby zablokować rozbudowę zakładów, które prowadzą gospodarkę odpadami stwa-
rzając uciążliwości dla pobliskich osiedli mieszkaniowych warto napisać wniosek 
do Prezydenta Miasta o wprowadzenie odpowiednich zapisów do procedowanego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt pisma na stronie 
www.wolnesiemianowice.pl). Bardzo ważną kwestią jest data złożenia wniosku, po-
winien on zostać złożony w kancelarii Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w terminie 
do dnia 8 października 2019 r. W najbliższych dniach pojawią się u Państwa osoby, któ-
re pomogą w napisaniu wniosku z uwagami do planu zagospodarowania przetrzen-
nego, a także pomogą w dostarczeniu go do kancelarii podawczej UM Siemianowice 
Śląskie. Będzie można przy tej okazji dowiedzieć się więcej szczegółów w tej sprawie.

Ponadto warto zastanowić się nad następującymi kwestiami:
•  W czyim tak naprawdę interesie działa Prezydent Rafał Piech, który w ostatnich 
wyborach uzyskał rekordowe poparcie na poziomie 83%? Czy działa on w interesie 
mieszkańców, czy też raczej przedsiębiorcy, który nie chce i jak się wydaje nie zamie-
rza dostosować się do norm obowiązujących w społeczeństwach cywilizowanych, 
stwarzając nie tylko ciągłe problemy, ale w tej chwili już realne zagrożenie dla zdrowia 
mieszkańców?
•  Czy warto czekać na enigmatyczną ustawę antyodorową, która prawdopodobnie 
nigdy nie powstanie, a w każdym razie nie zapowiada się, by miała powstać w najbliż-
szym czasie, czy zacząć działać tu i teraz naciskając na urzędników i niezdyscyplino-
wanego przedsiębiorcę poprzez masowe wystąpienie z wnioskami o odszkodowanie 
z tytułu realnej utraty wartości nieruchomości – nie tylko mieszkań, ale też okolicz-
nych działek i zakładów. Ostatecznie to nas jest znacznie więcej i mamy na tyle dużą 
przewagę, by zmusić przedsiębiorcę do poszanowania praw mieszkańców, a Urząd do 
skutecznego działania.

Janusz Ławecki
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Mieszkańcy czują się oszukani

Smród jest pojęciem bardzo względnym i indywidualnym, dlatego czasem jednej 
osobie coś pachnie a dla drugiej ten sam zapach stanowi odór nie do wytrzymania.  
Jak do tej pory nie wymyślono urządzenia, które potrafi określić, czy coś pachnie czy 
śmierdzi, a co dopiero ustalić, czy smród jest lekki czy nieznośny. Ngdzie na całym 
świecie problem mierzenia smrodu nie został rozwiązany. Jednakże wiele krajów Eu-
ropy, Ameryki czy Azji poradziło sobie z tym problemem w inny sposób. Dla przykładu 
w Szwajcarii problem uciążliwości odorowej został rozwiązany w ten sposób, że po 
pierwsze ustalono minimalne odległości kłopotliwych zakładów od siedzib mieszkań-
ców na 1300 m, lub 2000 m, w zależności od stopnia intensywności smrodu, po dru-
gie przyjęto zasadę, że jeżeli znaczny procent okolicznych mieszkańców skarży się na 
uciążliwość jakiegoś zakładu, to dla władz jest to wystarczający powód, by skutecz-
nie zdyscyplinować ów zakład. Krótko mówiąc, ustalono jasne proste zasady i się ich 
przestrzega. Dlatego zakłady w krajach wyżej rozwiniętych zabezpieczają się poprzez 
hermetyzacje procesu przetwarzania odpadów. Przykładem jest spalarnia śmieci 
w centrum Wiednia, z której w ogóle nikt nie czuje uciążliwych zapachów. W Polsce 
też można by wprowadzić takie zasady, zamiast rozkładać bezradnie ręce. 

Ale czy już dziś można coś poradzić z problemem uciążliwych zakładów na poziomie 
władz samorządowych i samych mieszkańców? Moim zdaniem możemy dość sku-
tecznie przeciwdziałać tej uciążliwości i to niezbyt drogim kosztem. 

Po pierwsze możemy kontrolować ilość odpadów przetwarzanych w danym zakła-
dzie. Firmy często ukrywają prawdziwe ilości przyjmowanych odpadów, zaniżają ich 
ilości często wielokrotnie. Wszystko dla zysku. Moja propozycja jest taka, aby przed 
wjazdem do zakładu, na słupie ulicznym, zamontować monitoring miejski, który bę-
dzie stale rejestrował liczbę pojazdów wjeżdżających na teren zakładu wraz z nume-
rem rejestracyjnym. Następnie można skontrolować po jakimś czasie, czy w danym 
dniu firma zarejestrowała każdy ładunek śmieci wjeżdżający na teren zakładu. Takie 
wyrywkowe kontrole szybko nauczą nieuczciwych przedsiębiorców, że oszukiwanie 
nie opłaca się.

Rozbudowa BM Recykling

JAKIE DZIAŁANIA MOŻE PODJĄĆ 
GMINA JUŻ DZIŚ?

Rys. 1. Projekt przedstawiony mieszkańcom podczas konsultacji

Rys. 2. Końcowa mapa terenu przedstawiona Radzie Miasta pod obrady

Znacie zasadę, że najprostsze rozwiązania są najlepsze? Szwajcarzy przyjęli zasa-
dę dwóch warunków. Pierwszy warunek to odległość od najbliższego zabudowania 
mieszkalnego. U nas jest to według ustawy 300 m. U nich 1300 m. Drugie kryterium to 
ilość zgłoszeń o uciążliwości. Jeżeli ludzie dzwonią i piszą interwencje w sprawie smro-
du to takie zgłoszenia a konkretnie ich ilość, są brane pod uwagę przy decyzji o dal-
szym funkcjonowaniu zakładu. Dodatkową kwestią wartą uwagi jest fakt, że decyzję 
w Polsce podejmuje Marszałek województwa a w Szwajcarii są to władze Gminy lub 
Kantonu. Myślę, że moglibyśmy się wiele od nich nauczyć. A na koniec ciekawostka: 
wiecie ile wynosi ilość odpadów składowanych na wysypiskach w Szwajcarii? Zero %. 
Wszystkie odpady są segregowane a pozostałe w 100% spalane w 37 spalarniach roz-
sianych po całym kraju. Czy ktoś z was słyszał aby w Szwajcarii śmierdziało? Panie 
Prezydencie Rafał Piech, proszę pamiętać, że kredyt zaufania nie jest wieczny.

Janusz Ławecki
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Po drugie możemy kontrolować powietrze wychodzące z zakładu pod kątem ilości 
emitowanego pyłu PM 2.5 oraz PM 10. Są to emisje dające się precyzyjnie mierzyć. 
Ważne, by mierniki były ustawione w dwóch skrajnych punktach zakładu, tak aby 
mierzyć poziom zapylenia bezpośrednio przed zakładem i tuż po wyjściu z zakładu. 
Taki system pomiaru daje wiarygodne wyniki i precyzyjnie wskazuje, kto i ile emituje 
szkodliwych pyłów. Warto pamiętać, że pył, choć niewidoczny i niewyczuwalny, jest 
o wiele bardziej groźny dla naszego organizmu niż odory. Pył o wielkości PM 2.5 jest 
tak mały, że przenika przez nasze płuca do krwioobiegu tak samo jak tlen.

Innym sposobem na uciążliwe zakłady jest kontrolowanie przez policję pojazdów tuż 
przed wjazdem na teren zakładu. Stan techniczny pojazdu, prawidłowe zabezpiecze-
nie ładunku podczas transportu, zgodność dokumentacji przewozowej z obowiązują-
cymi przepisami, a także fakt czy na pojeździe znajduje się deklarowany ładunek czy 
inny bardziej niebezpieczny. Takie kontrole wytworzą sytuacje, w której nieuczciwi 
przewoźnicy będą raczej omijali to miejsce i nie zaryzykują przywożenia tam niebez-
piecznych odpadów.

Podsumowując, wszystkie te działania są jak najbardziej możliwe do wprowadzenia 
od zaraz przez władze samorządowe bez oglądania się na ustawę antyodorową. Wy-
starczy tylko chcieć. Naciskajmy na Prezydenta i Radnych, aby podjęli już dziś kon-
kretne działania dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Janusz Ławecki

Introligator
Możecie zapytać jaki związek z tematem bieżącego wydania WŚ może mieć tekst o ginących 
zawodach. Otóż, wbrew pozorom ma. Czy nam się to podoba czy nie – dziś światem rządzą mię-
dzynarodowe koncerny. Ich mottem jest hasło: produkujemy szybko, dużo i tanio. Dążenie do 
maksymalnego zysku powoduje, że coraz więcej procesów się automatyzuje eliminując czynnik 
ludzki, o jakości materiałów lepiej nie pisać. Biznes musi się kręcić, więc okres używalności ma 
być krótki. Buty na jeden sezon chyba już dla nikogo nie są zaskoczeniem. Plastikowego obu-
wia nikt nie zanosi do szewca. Wyrzucamy je i kupujemy nowe. Znów na jeden sezon. Nawet 
elektronika traktowana jest jak jednorazówki – koszt naprawy zepsutego telewizora, pralki czy 
lodówki często przewyższa koszt zakupu nowego sprzętu. I tak, zamiast naprawiać – wyrzu-
camy, powiększając i tak ogromną górę odpadów. Śmieci. Zewsząd  jesteśmy zalewani tanią, 
wątpliwej jakości tandetą której po prostu nie da się naprawić. Więc kupujemy nowe graty i kół-
ko się zamyka. W tej sytuacji coraz więcej zawodów staje się zbędnych. Znikają z rynku, często 
bezpowrotnie – znalezienie dobrego krawca, szewca czy zegarmistrza graniczy z cudem. I nie 
mam tu na myśli punktów wymiany baterii w zegarkach, czy fleczków w damskich bucikach... 
Rzemieślnicy, bo o nich mowa – nierzadko artyści w swoim fachu – odchodzą w zapomnienie. 
Są na wymarciu. Starzy mistrzowie mogący przekazać swoją wiedzę młodym wykruszają się. 
Czy ktoś jeszcze pamięta czym zajmował się czapnik czy modystka? Ginące zawody. Jedną z ta-
kich zanikających profesji jest introligator.

Z mistrzem introligatorskim Jarosławem Ulmanem, właścicielem zakładu przy ul. Parkowej 12 
rozmawia Janusz Ławecki.

JŁ: Starsze pokolenie jeszcze pamięta tradycyjne zakłady introligatorskie, młodszym introligator 
kojarzy się raczej z punktem ksero i bindowaniem prac dyplomowych. Czym właściwie zajmuje się 
introligator?

JU: Według słownika języka polskiego introligator to rzemieślnik lub pracownik przemysłu po-
ligraficznego, zajmujący się oprawianiem książek. Mamy więc z jednej strony pracownie kulty-
wujące – na miarę możliwości –  tradycyjne rzemiosło, z drugiej przemysłową masówkę dążącą 
do maksymalnego uproszczenia oprawy. O ile duża poligrafia ma się w miarę dobrze, o tyle 
rzemieślnicy w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, faktycznie odchodzą w zapomnienie –  bra-
kuje młodych kadr. Wprawdzie w szkole poligraficznej w Katowicach mamy klasę o profilu in-
troligatorskim, ale kształci głównie operatorów maszyn, więc na kontynuację rzemieślniczych 
tradycji nie ma co liczyć. Jednak drzwi mojej pracowni zawsze są otwarte dla uczniów, którzy 
znudzeni praktykami w dużych drukarniach chcą poznać tradycyjne rzemiosło introligatorskie. 

Właśnie dostałem informację, że uczennica którą gościłem w maju zdała praktyczny egzamin 
zawodowy na 100%. Mam nadzieję, że trochę się do tego przyczyniłem. Przy okazji – pozdra-
wiam Natalię! Przed całkowitym zapomnieniem ratuje też rosnąca rzesza pasjonatów-amato-
rów. Wystarczy spędzić chwilę grzebiąc w internecie, by trafić na blogi czy youtubowe poradniki 
poświęcone introligatorstwu. W większości to raczej scrapbooking, introligatorstwo traktowa-
ne hobbystycznie. Na pewno nie zostawiłbym książki do renowacji – od strony technicznej 
niewiele ma to wspólnego z poprawnym rzemiosłem. Trzeba jednak przyznać, że ludzie mają 
naprawdę świetne pomysły na oprawy. Dla takich pasjonatów wraz z SCK pod koniec roku pla-
nujemy zorganizowanie warsztatów. Postaram się przybliżyć historię i techniki opraw, poba-
wimy się we własnoręczne wykonanie notesu. Mam nadzieję, że projekt uda się zrealizować. 
Zapraszamy.

JŁ: Poziom czytelnictwa generalnie jest żałosny, do tego dochodzą eBooki, audiobooki. Czy ktoś 
dziś jeszcze oprawia książki? 

JU: Dziś to głównie zlecenia dla bibliotek. Ale paradoksalnie mimo wszechobecnej elektroniki 
książka w formie papierowej wciąż ma się nieźle. Na półkach pracowni leżą czekając na reno-
wację książki również od osób prywatnych. Zdarzają się perełki, jednak większość z nich nie 
ma właściwie żadnej wartości rynkowej, mają natomiast ogromną wartość sentymentalną dla 
ich właścicieli. Staram się podchodzić do każdego tomu indywidualnie, nie popadać w sztampę 
i w miarę możliwości technicznych oraz zasobności portfela zleceniodawcy zachować oryginal-
ny styl oprawy. Wymaga to dotarcia do źródeł, zgromadzenia odpowiednich materiałów i cier-
pliwości. Stąd czasem wysoka cena i długie terminy realizacji. Oddając książkę do renowacji 
właściciel – co zrozumiałe – oczekuje od rzemieślnika solidnie wykonanej roboty. A tego nie 
da się zrobić szybko i tanio. Choć, można... Ale na pewno nie będzie dobrze. Introligatorstwo 
nie ogranicza się wyłącznie do oprawy książek. To również galanteria: pudełka na medale czy 
firmowe gadżety, etui, teczki, tuby na dyplomy, albumy ślubne czy komunijne. Nawet banalny 
drobiazg w oryginalnym etui urasta do rangi ekskluzywnego prezentu. Najczęściej są to poje-
dyncze realizacje, a takie zlecenia zawsze wymagają sporej dozy własnej inwencji i zrozumienia 
potrzeb klienta. Idąc z duchem czasu realizujemy również niskonakładowe wydawnictwa, od 
składu poprzez druk po oprawę. Trafiają do nas zwykle tomiki poezji, opowiadania, wspomnie-
nia wydawane w kilku-kilkunastu egzemplarzach dla rodziny i przyjaciół. 

JŁ: Dziękuję za rozmowę.

Myślę, że przechodząc ulicą Parkową obok drzwi z napisem „Pracownia introligatorska”, nie bę-
dziecie się już Państwo zastanawiać: „A co tu się robi?”... Chcemy kontynuować temat ginących 
zawodów. Jeśli znacie rzemieślnika-pasjonata o którym chcielibyście opowiedzieć, zapraszamy 
do kontaktu z redakcją.

GINĄCE ZAWODY

W czyim interesie działa Rafał Piech?
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Cześć, mam na imię Kamil. W październiku kończę 13 
lat, jestem mieszkańcem Siemianowic Śląskich.

Chcę Wam pokrótce opowiedzieć moją historię.
Dokładnie 21 września 2018 r wykryto u mnie złośliwy no-
wotwór kości, a dokładniej MIĘSAK OSTEOSARCOMA. 
Jak to mówią – trafiłem na loterii jak szóstkę w lotto, bo to 
taki złośliwy i lubiący się wznawiać ROBAK!

Dziś jestem po zakończonej chemioterapii. 24 maja 2019 
skończyłem brać chemię, a dostałem ich aż 18 cykli. Nie-
które cykle były 48-godzinne, płynęły po moich żyłach i po 
nich czasem już nie mogłem się podnieść z łóżka. Nie mia-
łem siły jeść ani pić, miałem już dość, poddawałem się... 
Moja waga spadła do 33 kg przy wzroście 158 cm. Moja 
mama (rodzice) nie dawali za wygraną. Był to dla nich naj-
gorszy okres – patrzeć na swoje dziecko i nie mieć pew-
ności czy następnego dnia się obudzi. Czuwali przy mnie 
każdej nocy – czułem to, że są przy mnie. Gdyby nie moja 
rodzina nie dałbym rady. Moja siostra czekała na mnie 
w domu, a braciszek był wtedy w brzuszku u mamusi. Do-
dawała mi sił świadomość, że są osoby które czekają na 
mnie każdego dnia :)

Pierwszą chemię dostałem 2 dni przed moimi urodzinami 
6 października 2018 roku. Bałem się strasznie jak to będzie 
i bardzo bym chciał o tym zapomnieć, ale niestety się nie 
da. To były najgorsze urodziny w moim życiu – bezradność 
i niemoc z którą nie mogłem sobie poradzić kiedy chemia 
czerwona robiła z moim ciałem co chciała. Mama nie po-
kazywała mi tego, ale ja widziałem strach w jej oczach 
i bezradność, że nic nie może zrobić by mi ulżyć.

18 grudnia był dniem mojej operacji. Dzień straszny, wahał 
się mój los. Czy uda się uratować moją nogę? Zbliżający 
się termin operacji był tragiczny dla Nas. Mama mi powta-
rzała, że nawet jak będę bez nogi będzie mnie kochała jak 
dotychczas. Ale ja bałem się, że ją stracę. Przecież moje 
życie to była piłka nożna, ale i tak już pewnie nie zagram.

WWW.WOLNESIEMIANOWICE.PL4

Wybudziłem się i zobaczyłem, że najlepsi lekarze w War-
szawie (bo tam odbywało się całe leczenie) uratowali moją 
nogę. Udało im się, wszczepili endoprotezę onkologiczną. 
Tego dnia byliśmy bardzo szczęśliwi. Dla rodziców były to 
najdłuższe godziny. Jakby czas stanął w miejscu,  najdłuż-
sze 6 godzin. Czy wszystko będzie dobrze, czy podczas 
operacji nic się nie wydarzy, bo przecież byłem wykończo-
ny chemią i różnie mogło się to skończyć.

Ale Bóg zechciał inaczej. Dziś żyję, jestem w domu, ale 
potrzebuję Waszej pomocy. Od lutego mam rehabilitację. 
Jest bardzo kosztowna, rodzice robią co mogą by zapew-
nić mi zabiegi 4-5 razy w tygodniu.

Obecnie zbieramy nakrętki plastikowe. Jeśli masz, a nie 
wiesz komu oddać proszę podaruj mnie. Są w Siemianowi-
cach punkty oddawania nakrętek, one mi się przydadzą na 
długiej drodze do powrotu do pełnej sprawności. A moim 
marzeniem jest być takim jak dawniej, choć zdaję sobie 
sprawę, że już nigdy nie zagram meczu z kolegami. Nie 
mogę biegać, skakać, tak naprawdę moje dzieciństwo się 
skończyło z dniem w którym zachorowałem.

Dziś mogę powiedzieć, że rehabilitacja dała mi bardzo 
dużo – chodzę już bez kul, a dla chłopca 12-letniego to 
marzenie. Jestem nadal pod stałą opieką lekarską, jeżdżę 
co 6 tygodni do Warszawy na specjalne badania by wyklu-
czyć nowe zmiany nowotworowe.

Pragnę chodzić jak każdy z Was  – więc proszę

POMOŻESZ ????
http://fundacjapiastun.pl/blog/2018/10/23/kamil-w/

Można również wpłacać pieniądze na subkonto 
Fundacji Piastun, jestem ich podopiecznym. Każ-
da pomoc jest na wagę złota...   

Kamil

CZY SZYKUJE SIĘ GIGANTYCZNY SPADEK
WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
NA OSIEDLU TUWIM

Sielskie osiedle 
Od wielu lat, osiedle Tuwima uchodzi za jedną z najlepszych lokalizacji, jeśli bierze się 
pod uwagę rynek wtórny nieruchomości w Siemianowicach Śląskich. Ludzie chętnie 
kupują tu mieszkania ze względu na dogodne położenie i dobrą komunikację zarówno 
z Katowicami jak i Chorzowem. Osiedle jest zadbane, zielone, bloki niskie a mieszkania 
mają odpowiedni metraż i są dobrze rozplanowane. Blisko stąd zarówno do centrum, 
jak i do położonego nieopodal Lasku Bytkowskiego. W okolicy jest poczta, przystanki 
autobusowe i tramwajowe, sklepy oraz szkoły i przedszkola. A wiec wszystko, co jest 
podstawą codziennego funkcjonowania. Wszystko to razem sprawia, że poszukujący 
mieszkania do zakupu bezpośrednio dla siebie czy też pod wynajem, jako dobrą loka-
tę kapitału, często wybierają właśnie osiedle Tuwim. Ludziom po prostu dobrze się tu 
mieszka. W najbliższym czasie może się to jednak zmienić i wiele wskazuje na to, że 
będzie to zmiana o charakterze potężnego tąpnięcia. Wszystko za sprawą firmy BM Re-
cykling, która posiada nieruchomości w odległości zaledwie 250-300 m w linii prostej od 
sielskiego osiedla. Firma ta funkcjonuje w Siemianowicach już od 15-stu lat, a od mniej 
więcej 8-miu lat jest poważnym problemem zlokalizowanej w pobliżu dzielnicy Hugo. 
Smród rozchodzący się na okolice, właśnie z tej firmy, stał się codziennym utrapieniem 
mieszkańców pobliskich kamienic. Niestety, mimo licznych skarg i protestów, firma BM 
Recykling nie została w żaden sposób zdyscyplinowana ani przez poprzednie, ani przez 
obecne władze miasta. Mieszkańcy dzielnicy Hugo zostali zostawieni sami sobie, a po-

nieważ problem był lokalny i dotyczył tzw. „gorszej dzielnicy”, nikt nie zechciał zająć się 
nim na poważnie. 

Obecnie firma BM Recykling zamierza poszerzyć swoją działalność na tereny rozciąga-
jące się aż do ogrodów działkowych przy ulicy Katowickiej oraz w rejon osiedla Tuwima. 
Obszar ten to dodatkowe kilkanaście hektarów. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań, 
które w dalszej perspektywie determinuje zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego, uchwalono pod koniec maja br. (uchwała Rady Miasta nr 74/2019), że cały ten 
teren, może zostać wykorzystany pod przeróbkę odpadów. Umożliwienie przez Radę 
Miasta tak dużej rozbudowy firmy BM Recykling, która już dziś stwarza ciągłe proble-
my, pociągnie za sobą niezbyt miłe konsekwencje, zwłaszcza dla mieszkańców osiedla 
Tuwim. 

Smród i muchy
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że skoro teraz zakład ten, zajmując dużo mniej-
szą powierzchnię, jest uciążliwy dla całej dzielnicy Hugo, a także szeroko rozumianego 
centrum, to po rozbudowie z pewnością przestanie być problemem jedynie lokalnym 
i obejmie swym oddziaływaniem również bardziej oddalone dzielnice. Co to oznacza? 
Wystarczy dopytać mieszkańców ulicy Matejki, Fabrycznej czy Głowackiego. Fetor wci-
skający się do mieszkań, nawet przy zamkniętych oknach oraz całe stada much wlatu-
jących do zupy, herbaty i ciasta na stole. Będzie to miało też określone konsekwencje 
dla rynku nieruchomości.  Podobną sytuację mieliśmy już okazję obserwować kilka lat 
temu, gdy Stary Bańgów walczył o zamknięcie firmy Landeco. Spadek realnej wartości 
mieszkań będzie tylko początkiem. Wraz z rozprzestrzenieniem się informacji, że w oko-
licy znajduje się potężny zakład przetwarzający odpady, w tym również niebezpieczne, 
zainteresowanie kupnem czy wynajmem mieszkania na osiedlu Tuwima spadnie bardzo 
mocno. Nikt bowiem nie chce mieszkać w miejscu, gdzie stale śmierdzi. Mieszkańcy, 
którzy będą chcieli się stamtąd wyprowadzić, będą mieli problem ze sprzedażą miesz-
kania lub uda się im sprzedać je po cenie nieodpowiadającej realnej wartości nierucho-
mości. Ci, którzy zainwestowali w nieruchomości pod wynajem, będą mieli problem ze 
znalezieniem chętnych najemców. Ceny wynajmu również drastycznie spadną.

Czas się obudzić
Aby zapobiec temu scenariuszowi, należy baczniej przyjrzeć się pracy Rady Miasta nad 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Co bowiem zostanie zapisane w tym doku-
mencie, a następnie uchwalone przez Radę Miasta, będzie już bardzo trudno podważyć 
bądź zmienić, a w konsekwencji zdefiniuje, co czeka nas i nasze miasto przez najbliższe 
20-30 lat.

SGJ


