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PREZYDENCKIM OKIEM

Szanowni Państwo,

właśnie mija rok 
od  chwili, w której 
dzięki Waszej de-
cyzji wspólnie roz-
poczęliśmy trudną 
drogę przyjaznych 
przemian w naszym 
mieście. Serdecznie 
dziękuję Wam za oka-
zane wtedy zaufanie, 
a jeszcze bardziej 
za  każdą z  tych licz-
nych rozmów, któ-
re upewniają mnie, 
że obraliśmy słuszny, 
choć niełatwy kie-
runek. Dziękuję też 
za każdą z toczonych 
przez nas polemik, 
bo  dzięki nim mam 
pewność, że reali-
zowana przeze mnie 
wizja Świętochłowic 
opiera się na potrze-
bach i oczekiwaniach 
większości mieszań-
ców.

Już jakiś czas temu 
Prezydent Daniel Be-
ger ogłosił, że miasto 
odzyskało płynność 
finansową.
Wywołało to miesza-
ne reakcje w środo-
wiskach miejskich. 
Jedni od razu stwier-
dzili, że to dowód 
na to, że z finansami 
miasta nie było tak 
źle. Inni poddawali 
w  wątpliwość tę in-
formację, a jeszcze 
inni od razu usta-
wili się w kolejce, 

W październiku i listo-
padzie we wszystkich 
dzielnicach Święto-
chłowic odbyły się 
spotkania, podczas 
których prezydent, 
wiceprezydenci oraz 
przedstawiciele Miej-
skiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Lo-
kalowej podsumowali 
ostatnie miesiące oraz 
rozmawiali z miesz-
kańcami o ich co-
dziennych sprawach 
i problemach, które 
wymagają interwencji 
ze strony miasta.

Z mieszkańcami - dla mieszkańców

Świętochłowickie finanse 
pod lupą

Mieszkańcy mają głos!
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POŚPIECH... JEST DOBRYM DORADCĄ Z URZĘDU

Część z założonych ce-
lów udało mi się zreali-
zować. Z rozmów prze-
prowadzonych podczas 
zakończonych właśnie 
spotkań w dzielnicach 
wynika, że  mieszkańcy 
dostrzegają poprawę 
jakości i tempa obsługi 
w urzędach oraz jednost-
kach miejskich i – równie 
mocno jak ja – cenią so-
bie stały kontakt osobi-
sty, ale też ten prowa-
dzony za pośrednictwem 
mediów społecznościo-
wych oraz miesięcznika, 
którego lekturę właśnie 
Państwo rozpoczynacie. 
Pozytywne zmiany doty-
czą również innych aspek-
tów wpływu na to jak i 
gdzie mieszkamy. Dzięki 
www.naprawmyto.pl, czyli 
narzędziu pozwalającemu 
zgłaszać problemy w prze-
strzeni miejskiej, zgłosili-
ście Państwo ponad 500 
spraw. 

Świętochłowice.pl - Biuletyn Samorządowy
Wydawca: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
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aby  zwiększyć swoje 
wydatki. To jak to jest 
z tą płynnością?

Rzeczywiście sytuacja 
nie jest już dramatycz-
na... ale nadal poważna.
Miasto spłaciło wielo-
milionowe zaległości 
w stosunku do firm oraz 
przedsiębiorców i w tej 
kwestii reguluje swoje 
zobowiązania na bieżą-
co. Niestety uregulować 
musimy jeszcze składki 
komunikacyjne, których 
płatność jest odroczo-

na do przyszłego roku. 
To są kolejne miliony.

Jako miasto, nie dosta-
liśmy żadnego wsparcia 
i  sami krok po kroku na-
prawiamy finanse. Przy-
szły rok nie będzie w  fi-
nansach łatwy, ale o niebo 
łatwiejszy niż ten i pokaże 
to przygotowywany bu-
dżet... ale  o  tym następ-
nym razem.

Wśród poruszanych 
problemów najczęściej 
pojawiały się kwestie do-
tyczące stanu mieszkań 
i budynków komunalnych, 
bezpieczeństwa, jakości 
infrastruktury drogowej 
oraz problemów z parko-
waniem, a także ochrony 

środowiska – począwszy 
od walki z niską emisją, 
a  skończywszy na uciążli-
wości i żywotności miej-
skiego wysypiska i rewita-
lizacji Kaliny.

Już niebawem, na wzór 
jesiennych spotkań, opra-
cowana zostanie mapa 
miejskich problemów oraz 
odpowiedzi na nie.

„To, czego nie widać, 
to codzienna pra-
ca nad stabilizacją 
miejskich finansów, 
dzięki której miasto 
spłaciło 12 mln zł za-
ległych zobowiązań 
wymagalnych, czy-
li zaległych faktur 
za  2018 r., a całość 
zadłużenia zreduko-
wało o 14 mln zł! ”

200 zgłoszeń (m.in. dzi-
kie wysypiska śmieci, 
usterki na placach zabaw 
i remonty chodników) 
zostało już naprawio-
nych, a w trakcie załatwia-
nia jest blisko 150! 

Wspólnym sukcesem jest 
również miejski budżet 
obywatelski. W głosowa-
niu wzięło udział 4,5 tys. 
osób, czyli o 1,7 tys, więcej 
niż w poprzedniej edycji! 
Na szacunek i podziw 
zasługują też świętochło-
wiczanie, dzięki którym 
możemy zawalczyć aż o 5 
projektów w ramach 

Marszałkowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego!
Możliwość wykupu 
mieszkań  z 85% bonifi-
katą, remonty dróg, pro-
gram rewitalizacji klatek 
schodowych (10 w 2019 
r., 30-40 w 2020 r.), zwięk-
szona liczba radiowozów 
i patroli policyjnych na uli-

cach, remont oddziału 
ginekologicznego w na-
szym szpitalu – to wszyst-
ko widzicie Państwo 
gołym okiem. To jednak 
zaledwie wycinek pracy 
codziennie wykonywa-
nej przeze mnie i moich 
współpracowników.
Sugerowane nam roz-
wiązania oszczędnościo-

we wiązały się z wcze-
śniejszym wyłączaniem 
lamp ulicznych, zwalnia-
niem ludzi, łączeniem 
szkół i przedszkoli, a  na-
wet sprzedażą MPGK. 
To  wszystko realnie nam 
groziło. Tymczasem zre-
alizowaliśmy to m.in. 
dzięki redukcji wysokich 
wynagrodzeń (oszczęd-
ność ponad 1 mln zł), 
rezygnacji z luksusów 
takich jak  auto służbowe 
i kierowcy (oszczędność 
300 tys. zł), rezygna-
cji z  kosztów promocji 
i płatnej reklamy (ok. 500 
tys  zł). Odzyskana płyn-
ność finansowa już prze-
kłada się na wzrost naszej 
wiarygodności w oczach 
banków i przedsiębior-
ców. Ci ostatni już wkrót-
ce zaczną odczuwać 
również realne wspar-
cie wynikające nie tylko 
ze współpracy z woje-
wództwem i Katowicką 
Specjalną Strefą Ekono-
miczną, ale też z progra-
mu zachęt dla lokalnych 

przedsiębiorców, który 
właśnie opracowujemy 
po to, by główne ulice 
Świętochłowic znów za-
częły tętnić życiem.
Przyjazne miasto, to mia-
sto, które tworzone jest 
przez i dla mieszkańców. 
Dlatego, raz jeszcze dzię-
kując za Państwa wspar-
cie w ostatnim roku, 
zapraszam do spotkań 
i  rozmów podczas szere-
gu wydarzeń przygoto-
wanych dla mieszkańców 
w listopadzie i grudniu.

Zapraszam Państwa 
do lektury!
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POZNAJMY SIĘ

Z URZĘDU

W KULUARACH

Z URZĘDU

Artur Pawłowski - radny 
Rady Miejskiej

Relacja z XXI sesji Rady Miejskiej

Rajcowskim okiem

Remontujemy dla Was!

Lekarz-anestezjolog 
pracujący w Górnoślą-
skim Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowi-
cach. 

Z zamiłowania rowerzysta, 
który rower traktuje jako 
doskonały, choć niedoce-
niany środek transportu. 
W przeszłości zabiegał 
o rozwiązania, które miały 
poprawić wygodę po-
dróżowania po mieście 
na dwóch kołach. 

Jako radny Klubu "Przy-
jazne Świętochłowice" 
pracuje głównie nad tym, 
aby kształtować prze-
strzeń publiczną tak, by 
była atrakcyjna i  funkcjo-
nalna dla pieszych i rowe-
rzystów, by coraz więcej 
osób wybierało ten spo-
sób poruszania się po uli-
cach naszego miasta. 

14 listopada br. odbyła 
się XXI nadzwyczajna 
sesja Rady Miejskiej. 
Radni przyjęli nowe 
stawki podatkowe 
od  środków transpor-
towych i nieruchomo-
ści w 2020 roku. Spora 
część z nich będzie 
właściwie nieodczu-
walna dla mieszkań-
ców, ale ich skala 
pozwoli zasilić przy-
szłoroczny budżet.

Podatek od środków 
transportu zostanie 
podwyższony do po-
ziomu: 680 zł rocznie 
(56,67  zł/m-c) dla samo-
chodów ciężarowych 
3,5-5,5 tony; 900 zł rocz-
nie (75 zł/m-c) dla samo-
chodów ciężarowych 
5,5-9 ton; 1200 zł rocznie 
(100 zł/m-c) dla samo-
chodów ciężarowych 
9-12 ton. – Zapewniam, 
że przedsiębiorcy po-

Podczas ostatniej 
sesji podejmowa-
liśmy uchwały do-
tyczące podatków 
od nieruchomości 
i  środków transpor-
towych. Takie sesje 
zawsze budzą wiele 
emocji, ale  musimy 
brać na  barki odpo-
wiedzialność za miej-
skie finanse. Nieste-
ty nie wszyscy radni 
do tego dorośli i wolą 
uprawiać politykę, 
ale to ich problem.
 
Tutaj się urodziłem, 
mieszkam, pracuję, robię 
zakupy i prowadzę firmę. 
Tu moje dzieci chodzą 
do szkoły. Po sesji nie 
wyjadę do Katowic, czy 
Mikołowa. Nie uciek-
nę, bo jestem świadom 
podjętej decyzji i się jej 
nie boję. Wiem, że pre-
zydent z panią skarbnik 
oglądają każdą złotów-

Zaproponowane przez 
prezydenta uchwały 
w sprawie podwyżek 
stawek podatków 
lokalnych wywoła-
ły mnóstwo emocji. 
Klub radnych „Razem 
dla  Świętochłowic" 
zagłosował przeciwko 
proponowanym pod-
wyżkom.

Te złe zmiany uderzą 
w  mieszkańców oraz 
małe i średnie firmy 
z  naszego miasta. Nie-
które stawki od środków 
transportowych rosną 
o ponad 150%. 

W przypadku podat-
ku od nieruchomości 
podwyżki nie są aż tak 
drastyczne, ale to kolej-
ne opłaty, jakie miasto 
podnosi w ciągu zaled-
wie kilku tygodni. Nie-
stety ze strony obozu 
prezydenckiego pole-

Od kilku tygodni trwają 
remonty dróg w  mie-
ście. Drogowców moż-
na spotkać jeszcze 
na ul. Wiśniowej. 
18 listopada rozpoczę-
ły się prace na  rondzie 
w dzielnicy Zgoda. 

Miasto Świętochłowice 
we wrześniu otrzymało 
blisko 2,6 mln złotych do-
finansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Przedmiotem jego troski 
jest ochrona zieleni miej-
skiej. Dba przede wszyst-
kim o roślinność wysoką, 
która jest dla  niego cen-
nym elementem krajo-
brazu miasta. Stanowi  
o  jego charakterze oraz 
spełnia szereg korzyst-
nych funkcji, takich jak 
oczyszczanie powietrza 
z zanieczyszczeń, ochro-
na przed nadmiernymi 
temperaturami i  suszą 
w lecie, a także wpływa 
pozytywnie na   estetykę 
otoczenia, poprawiając 
samopoczucie.

czuwają się do odpowie-
dzialności za nasze miasto. 
Rozmawiam z  nimi m.in. 
podczas spotkań Rady 
Biznesu i jest ich przyzwo-
lenie na  poniesienie tego 
kosztu – podkreśla wice-
prezydent Adam Trzebin-
czyk.

(około 30 gr miesięcznie) wyniesie pod-
wyżka podatku od nieruchomości w skali 
roku dla 60m2 mieszkania

3,50 zł 

Od 2020 roku będą też 
obowiązywały nowe wy-
sokości stawek podatku 
od nieruchomości m.in.: 
81 gr za 1 m2 od budyn-
ków mieszkalnych oraz 
23,90 zł za 1 m2 dla nie-
ruchomości związanych 
z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej 
w mieście. 

W skali roku dla 60m2 
mieszkania podwyżka 
wyniesie około 3,50 zł 
(około 30 gr miesięcz-
nie). 
Przypomnijmy, że 28  paź-
dziernika podczas XX 
sesji Rady Miejskiej radni 

głosowali m.in. nad wybo-
rem ławników do  sądów 
okręgowego i rejonowego 
oraz wyrazili zgodę na pro-
wadzenie i  zapewnienie 
miejsc w  rudzkim środo-
wiskowym domu samo-
pomocy typu B dla miesz-
kańców Świętochłowic 
z niepełnosprawnością 
intelektualną.

W połowie września zo-
stały zlikwidowane kole-
iny na ulicy Bytomskiej 
oraz naprawiono prze-
jazdy przez tory na  wy-
sokości ulic Granitowej 
i Sikorskiego. Zakończo-
no także przebudowy 
krótkich, ale bardzo waż-
nych fragmentów ulic 
1  maja oraz Metalow-
ców. Obecnie roboty 
drogowe trwają na ulicy 
Wiśniowej, gdzie spory 

jej fragment jest przebu-
dowywany i  już można 
obserwować pierwsze 
efekty prac, których za-
kończenie planowane 
jest na koniec tego roku. 
18 listopada rozpoczął się 
także remont przejazdów 
tramwajowych oraz pero-
nów w rejonie ronda im. 
św. Jana Pawła II w  dziel-
nicy Zgoda. Warto zwra-
cać uwagę na zmiany 
w ruchu tramwajów.

kę i dzięki temu udało 
się sporo zaoszczędzić. 
Wiem też, jakie są realia 
na najbliższy rok: 
Osoby do 26. roku życia 
zwolnione z podatku 
PIT, zmniejszony sam 
podatek, wyższe kosz-
ty uzyskania przychodu 
i  najniższa krajowa, nie-
doszacowane koszty 
subwencji oświatowej – 
to wszystko ma wpływ 
na dochody budżetowe. 

Mówiąc krótko: ta pod-
wyżka to nie widzimisię 
prezydenta i radnych, 
a konieczność.

mika na  sesji zmierzała 
w bardzo złym kierunku. 
Nie odnoszono się do 
meritum, a ograniczano 
się właściwie tylko do za-
rzutów personalnych. 
Dopiero na koniec dys-
kusji mogliśmy usłyszeć 
odpowiedzi na  mery-
toryczne pytania, które 
zadali radni naszego sto-
warzyszenia. 

Niestety nie dowiedzie-
liśmy się od  prezydenta 
jakie stanowisko w spra-
wie podwyżek zajęła Rada 
Biznesu i czy były one z nią 
konsultowane....
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Tak świętowaliśmy niepodległość
Uroczysta msza świę-
ta, przemarsz ulicami 
miasta, uroczystość 
przed Muzeum Po-
wstań Śląskich i bieg 
na terenie Ośrod-
ka Sportu i Rekre-
acji „Skałka” – tak 
w  Świętochłowicach 
obchodzone było Na-
rodowe Święto Nie-
podległości.

Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości 
w  Świętochłowicach 
rozpoczęła Msza Świę-
ta w intencji Ojczyzny 
w kościele św. Józefa Ro-
botnika na Zgodzie. Na-
stępnie mieszkańcy mia-
sta i  zaproszeni goście 
przeszli w uroczystym 
przemarszu ulicami Woj-
ska Polskiego i Katowic-
ką do Muzeum Powstań 
Śląskich. Tam przedsta-
wiciele władz miasta, 
Rady Miejskiej, miejskich 
jednostek, służb mun-
durowych i organizacji 
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działających na terenie 
Świętochłowic złożyli 
kwiaty pod tablicą pa-
miątkową, a następnie 
uczestniczyli w ognisku 
z muzycznym akcentem.
Ponad 300 osób – 
w    tym wiele spoza mia-
sta – zdecydowało się 
natomiast spędzić świą-
teczne popołudnie w na-
szym mieście w  aktyw-
ny sposób. Na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji „Skałka” Świętochło-

wicki Klub Morsów „Har-
ciole” zorganizował wraz 
z Miastem Świętochło-
wice Bieg Niepodległo-
ści z przeszkodami. 

Uczestnicy mieli do po-
konania blisko 2-kilome-
trową trasę przebiega-
jącą przez teren basenu 
ekologicznego oraz wo-
kół stawu Skałka, a  naj-
młodsi – specjalny tor 
przeszkód.
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WEJD� NA www.ebo.slaskie.pl

KLIKNIJ „Zag³osuj”

WYBIERZ:
Podregion 5: Chorzów, Piekary Œl¹skie, Ruda Œl¹ska, Siemianowice Œl¹skie, 

Œwiêtoch³owice, Zabrze

ZNAJD� ZADANIA ZG£OSZONE PRZEZ MIESZKAÑCÓW ŒWIÊTCH£OWIC

DOKONAJ WYBORU: jedno zadanie = 3 punkty 

dwa zadania = 2 + 1 punkt

trzy zadania = 1 + 1 + 1 punkt

UWIERZYTELNIJ SIÊ, PODAJ¥C SWOJE DANE -> POTWIERD� WYBÓR -> ZATWIERD� G£OSY WPISUJ¥C NA 
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POTWIERD� WYBÓR

ZATWIERD� G£OSY WPISUJ¥C NA STRONIE KOD OTRZYMANY SMSem

UWIERZYTELNIJ SIÊ, PODAJ¥C SWOJE DANE

ZNAJD� ZADANIA ZG£OSZONE PRZEZ MIESZKAÑCÓW ŒWIÊTOCH£OWIC (podregion 5)
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Korfanty w Warszawie
Przedstawiciele władz 
państwowych, rządu, 
parlamentu oraz ślą-
scy samorządowcy 
wzięli udział w uroczy-
stym odsłonięciu po-
mnika Wojciecha Kor-
fantego, który stanął 
u zbiegu Al. Ujazdow-
skich i ul. Agrykola. 

Tym samym przywódca 
III Powstania Śląskiego 
dołączył do alei Ojców 
Niepodległości obok 
m.in. Józefa Piłsudskie-
go, Romana Dmowskie-
go i Wincentego Witosa. 
Na  uroczystość pocią-
giem „Powstaniec Śląski” 

pojechała delegacja z na-
szego regionu. 

W gronie samorządow-
ców obok marszałka 
Jakuba Chełstowskiego 
znaleźli się prezydent 
Daniel Beger i przewod-
niczący Rady Miejskiej, 
Zbigniew Nowak. Wraz 
z innymi zaproszony-
mi gośćmi wzięli udział 
we  mszy świętej w Bazy-
lice Archikatedralnej oraz 
uroczystym odsłonięciu 
pomnika,  którego doko-
nali prezydent RP Andrzej 
Duda, prezydent Warsza-
wy Rafał Trzaskowski i Fe-
liks Korfanty.

Z URZĘDUDZIEJE SIĘ
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Znamy wyniki głosowania nad Budżetem 
Obywatelskim 2020

Warto o siebie walczyć!

Mieszkańcy Święto-
chłowic wybrali swoje 
projekty.

Zgodnie z decyzją świę-
tochłowiczan w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 
w każdej dzielnicy zostanie 
zrealizowane zadanie inwe-
stycyjne, a w dwóch dodat-
kowo zadania społeczne. 

11 października w Cen-
trum Kultury Śląskiej 
odbyła się I edycja 
uroczystej Gali „Ini-
cjatywy – bo Twój 
ruch ma znaczenie” 
zorganizowanej przez 
Centrum Integracji 
Społecznej. Uroczy-
stość była zwieńcze-
niem konkursu o tytu-
ły uczestnika, zakładu 
szkoleniowego oraz 
instytucji roku 2019.

CIS wspiera swoich 
klientów poprzez przy-
sposabianie ich do po-
wrotu na rynek pracy 
oraz życia społecznego 
za pomocą wsparcia 
w postaci zatrudnienia 
socjalnego. Wydarzenie 
miało na  celu nagrodze-

Inna strona miasta Spotkali się w pracy Pasowanie w szkołach

ważnych oddano w sumie w głosowaniu nad 
Budżetem Obywatelskim 2020

4489 głosów

4  listopada br., grupa 
25  osób miała okazję 
do zwiedzenia za-
bytkowej walcowni 
w  dawnej Hucie Sile-
siaw Lipinach. Dzięki 
firmie Metalco zebra-
ni mieszkańcy mogli 
poznać z  bliska jak 
wyglądała praca w za-
kładzie ponad 150 lat 
temu i dziś.

Była to pierwsza wy-
cieczka z cyklu „Święto-
chłowice z innej strony” 
i na pewno nie ostatnia 
z  uwagi na olbrzymie 
zainteresowanie święto-
chłowiczan. 

Prezydent Miasta 
Świętochłowice wziął 
udział w  akcji społecz-
nej w ramach kampanii 
#normalniesiepracuje 
promującej zatrudnia-
nie osób z niepełno-
sprawnością intelektu-
alną na otwartym rynku 
pracy. 

Na początku paździer-
nika w kilku miastach 
województwa śląskie-
go odbyła się pierwsza 
edycja akcji społecznej 
„Spotkajmy się w pra-
cy” w ramach kampanii 
#normalniesiepracuje. 
Projekt promuje za-
trudnianie osób z nie-
pełnosprawnością inte-
lektualną na otwartym 
rynku pracy. W trakcie 
wydarzenia znane oso-
by publiczne miały oka-
zję pracować wspólnie 
z  osobami z niepełno-
sprawnością.  
Prezydent Świętochło-
wic pracował wraz 

Pierwszoklasiści ze 
świętochłowickich 
szkół podstawowych 
zostali oficjalnie przy-
jęci do szkolnego 
grona. W październi-
ku w  szkołach w na-
szym mieście odbyły 
się uroczystości paso-
wania na ucznia. 

Dla każdego pierwszokla-
sisty i jego rodziców roz-
poczęcie nauki w szkole 
to  duże przeżycie. Pierw-
sze dni września mijają 
zwykle na zapoznawaniu 
się z budynkiem szkoły, 
nowymi kolegami oraz 
rolą ucznia. Tradycją jest 
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Walcownia cynku po-
wstała w latach 1858-
1859, należała do Śląskiej 
Spółki Akcyjnej dla  Gór-
nictwa i Hutnictwa Cyn-
kowego. Jej zaplecze 
zawierało halę produk-
cyjną, dużą kotłownię, 
tartak z bednarnią, ma-
gazyn blachy oraz łaź-
nię. Przez wiele lat była 
uważana za największą 
w Europie. 

To najlepiej zacho-
wany w Polsce zakład 
produkcyjny związany 
z  przetwórstwem cynku, 
wpisany do rejestru za-
bytków w grudniu 1987 r.
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z  Tomkiem w Miejskim 
Zarządzie Zieleni i Go-
spodarki Komunalnej w 
Bytomiu. Tomek podzie-
lił się swoim doświadcze-
niem, prezydent nato-
miast obiecał, że będzie 
promował ten model 
zatrudnienia w  Święto-
chłowicach. 
Organizatorami akcji 
są  Polskie Stowarzy-
szenie na rzecz Osób 
z  Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Centrum 
Doradztwa Zawodowe-
go i  Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych In-
telektualnie - Centrum 
DZWONI, Oddział w By-
tomiu. 

także symboliczne przy-
jęcie do grona uczniow-
skiego w postaci pasowa-
nia. W  świętochłowickich 
szkołach podobne uro-
czystości odbywały się 
w październiku.

Podczas uroczystych aka-
demii pasowania symbo-
licznym piórem dokonywał 
Prezydent Miasta Daniel 
Beger, który życzył uczniom 
powodzenia oraz wielu suk-
cesów w nauce. Nie mogło 
zabraknąć również części 
artystycznych przygotowa-
nych przez bohaterów wy-
darzenia w każdej ze  święto-
chłowickich szkół.

Z URZĘDU DZIEJE SIĘ

nie osób, które mimo 
trudnej sytuacji życiowej 
postanowiły o siebie za-
walczyć. 
Wśród uczestników 
uhonorowano Monikę 
Kitę (grupa krawiecka), 
Czesława Kopca (gru-
pa utrzymania terenów 
zielonych), Bolesława 
Stanickiego (grupa re-
montowo-budowlana), 
Grażynę Szafraniec (gru-
pa sprzątająca), Iwonę 
Żyłę (grupa zewnętrzna) 
oraz Janusza Dziemierę 
(Kuchnia Śląska u Fran-
ka). W Kategorii Insty-
tucja Roku zwyciężył 
Powiatowy Urząd Pracy 
w  Świętochłowicach, 
a  Zakładem Szkolenio-
wym roku zostało Przed-
szkole nr 12.

W tym roku wprowadzo-
ne zostały nowe zasady 
dotyczące budżetu oby-
watelskiego. Po pierwsze 
– mieszkańcy zgłaszali i gło-
sowali nie tylko na zadania 
inwestycyjne, ale też zadania 
społeczne. 

Zwycięskie projekty reali-
zowane będą w kolejnym 
roku, a nie – jak do  tej 
pory – w tym samym, 
co pozwoli zapobiec po-
jawiającym się wcześniej 
nieprawidłowościom. 

Wprowadzenie możli-
wości głosowania także 
za pośrednictwem Inter-

netu to kolejna wprowa-
dzona zmiana, dzięki któ-
rej zdecydowanie więcej 
osób (o 1,7 tys!) postano-
wiło zdecydować o tym, 
na co warto przeznaczyć 
pieniądze w  każdej dziel-
nicy.

Zadania inwestycyjne
F CENTRUM: Strefa gier i zabaw podwórkowych 
przy Szkole Podstawowej nr 4 – 688 głosów
F CHROPACZÓW: Modernizacja placu zabaw przy 
ul. Kościelnej w Chropaczowie – 478 głosów
F LIPINY: Zielona enklawa Lipin dla dzieci i doro-
słych – 283 głosy
F PIAŚNIKI: Bezpieczny szkolny przystanek przy 
Szkole Podstawowej nr 1 – 369 głosów
F ZGODA: Ogród Sport to zdrowie przy Przed-
szkolu Miejskim nr 4 – 1061 głosów

Zadania społeczne
F LIPINY: Kobiety w Centrum, czyli program ak-
tywności dla kobiet z dzielnicy Lipiny – 171 głosów
F ZGODA: Czytajmy na Zgodzie - zakup nowości 
książkowych do Biblioteki Centralnej MBP – 99 
głosów
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Po pierwsze – stabili-
zacja finansów

Miasto odzyskało płyn-
ność finansową. I choć 
do sukcesu jeszcze długa 
droga, Świętochłowice 
odzyskują wiarygod-
ność w oczach banków 
i przedsiębiorców. Dzię-
ki wysiłkowi wielu ludzi 
udało się uniknąć zwol-
nień, zamykania instytu-
cji kultury czy wyłączania 
ulicznych latarni. 

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 22 listopada, Daniel Beger uroczyście ślubował, że urząd Pre-
zydenta Miasta będzie sprawował wyłącznie dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Świętochłowic. Jesz-
cze wtedy nie wiedział, że realizacja tej obietnicy odbywać będzie się w warunkach bardziej przypominających poligon 
wojskowy, niż samorządową scenę. Po roku podsumowuje krótko: warto walczyć o Świętochłowice, bo bez względu 
na przeciwności, nasze miasto zasługuje na więcej! Sprawdziliśmy, co udało się w tym roku dokonać!

TEMAT MIESIĄCA

Pierwszy rok, pierwsze sukcesy nowego 

to kwota zaległych faktur za 2018 r., które udało 
się spłacić

z mieszkańcami Świętochłowic, 4 otwarte kon-
sultacje społeczne

to efekt możliwości głosowania on-line nad 
projektami na 2020 rok!

12 milionów

11 spotkań

1,7 tys. głosów więcej

„ Transparencja 
działań to dla mnie 
podstawa. 
Codziennie infor-
muję mieszkańców 
o swoich działa-
niach w mediach 
s p o ł e c z n o ś c i o -
wych, a raz w mie-
siącu na łamach 
biuletynu samo-
rządowego, który 
trafia do rąk świę-
tochłowiczan”

Daniel Beger
Prezydent Miasta

Świętochłowice

„W ramach poro-
zumienia, sygno-
wanego też przez 
KSSE S.A., będzie-
my realizować pro-
gram Mieszkanie+, 
wprowadzimy  sys-
tem kształcenia 
na  potrzeby lokal-
nego rynku pracy 
oraz wypracujemy 
standardy obsługi 
inwestora i oferty 
inwestycyjnej. ”

„Cieszy mnie, że 
coraz więcej świę-
tochłowiczan chce 
działać na rzecz swo-
jego miasta. Widać 
to  min. w  wynikach 
głosowania nad bu-
dżetem obywatel-
skim, który w  tym 
roku przeprowadzo-
ny został na nowych 
zasadach”

Niektóre decyzje, choć 
niepopularne, były wy-
borem mniejszego zła. 
Część z nich, w tym 
sprzedaż limuzyny, re-
zygnacja z etatów kie-
rowców, redukcja nie-
adekwatnie wysokich 
wynagrodzeń, obniżenie 
pensji prezydenta oraz 
diet radnych, czy w koń-
cu znaczące obniżenie 
kosztów promocji – były 
oczywiste. Tylko te 
przytoczone powy-
żej dały blisko 2 mln 
oszczędności!  

Absolutnym prioryte-
tem prezydenta było 
wprowadzenie transpa-
rentnych zasad życia 
publicznego. W ciągu 
ostatniego roku odbył 
szereg cyklicznych spo-
tkań z  mieszkańcami, 
w  wyniku których zma-
powano problemy i za-
częto na bieżąco je  roz-
wiązywać. Mieszkańcy 
mogą też współdecydo-
wać o istotnych dla nich 
sprawach w ramach kon-

sultacji społecznych, któ-
re do tej pory dotyczyły 
m.in. zmian w organizacji 
ruchu i sprzedaży działki 
pod rozbudowę salonu 
samochodowego. 

Prezydent kładzie też 
nacisk na dostęp do  in-
formacji publicznej – 
wyrazem tego jest m.in. 
publikacja Centralnego 
Rejestru Umów, w któ-
rym każdy mieszkaniec 
może sprawdzić na 
co  wydawane są pienią-
dze z miejskiej kasy.
Strzałem w dziesiątkę 
okazało się również za-
proszenie świętochło-
wiczan do wspólnego 
dbania o miejską prze-
strzeń. Pół tysiąca zgło-
szeń – to  bilans 8 mie-
sięcy funkcjonowania 
platformy NaprawmyTo.
pl. Prezydent włącza się 

równie chętnie w inicja-
tywy wymagające zamia-
ny garnituru na flanelo-
wą koszulę i wspólnie 
ze współpracownikami 
chociażby sprząta mia-
sto w ramach akcji Tra-
shTag Challenge.
Jak sam przyznaje, nie-
co brakuje mu czasu 
na działalność społeczną, 
ale nie waha się ani chwi-
li, gdy trzeba wziąć udział 
w akcjach charytatyw-
nych lub umożliwić ich 
prowadzenie w mieście.  

Rozwój gospodarczy

Efektami zaowocowała 
także ścisła współpraca 
z  Województwem Ślą-
skim. W ramach mar-
szałkowskiego budżetu 
obywatelskiego święto-
chłowiczanie mogą gło-
sować na  kilka projektów 
stworzonych przez miesz-
kańców naszego miasta.  
To zresztą nie jedyny wymiar 
współpracy z marszałkiem. 

Regularne spotkania 
Rady Biznesu, śniada-
nia, szkolenia i konkur-
sy dla przedsiębiorców 
– to  wszystko już udało 
się zrealizować.  Trwają 
prace nad powołaniem 
Biura Obsługi Inwesto-
ra oraz opracowywany 
jest system zachęt dla 
przedsiębiorców, którzy 
w  ostatnich latach nie 
garnęli się do prowadze-
nia biznesu w Święto-
chłowicach. 

Już wkrótce przedsię-
biorcy będą mogli m.in. 
wynająć lokale na bardzo 
preferencyjnych staw-
kach. Zmiany widoczne 
są zresztą w odniesieniu 
do całego funkcjonowania 

Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Lokalo-
wej, które nie tylko stało 
się bardziej przyjazne dla 
mieszkańców, ale też do-
konało inwentaryzacji za-
sobu i  rozpoczęło pierw-
sze remonty za środki 
pozyskane m.in. dzięki 
ugodom zawieranym 
z dłużnikami. Na razie prace 
wykonane zostały w dziesię-
ciu klatkach schodowych, 
w  kolejce czeka kolejnych 
czterdzieści. 

Mieszkańcy chwalą też so-
bie jasne zasady przyzna-
wania mieszkań komunal-
nych i działalność komisji 
mieszkaniowej, decyzją 
prezydenta przeniesionej 
do Urzędu Miejskiego. 
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o wykup mieszkań z bonifikatą złożyli mieszkań-
cy Świętochłowic

planowany całkowity koszt remediacji Kaliny

361 wniosków

prawie 70 milionów złotych

„Oczywiście sta-
dion im. Pawła 
Waloszka, budowa 
hali sportowej, ale 
przede wszystkim 
inwestycje w infra-
strukturę, dzięki 
której w mieście 
pojawią się inwe-
storzy, a w ślad za 
nimi miejsca pracy 
i wpływy z podat-
ków. Poza tym re-
witalizacja zanie-
dbanych dzielnic 
obejmująca obok 
przywracania bla-

sku kamienicom 
budowanie społecz-
ności, która będzie 
identyfikowała się 
ze swoim miastem, 
dbała o nie i działała 
na jego rzecz.”

Jakub 
Chełstowski

Marszałek Województwa 
Śląskiego

Zbigniew 
Nowak

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ewa Forystek- 
Zabojszcz
Przewodnicząca 

Rady Biznesu

Podczas pierwszego roku 
pracy na stanowisku Pre-
zydenta Miasta Daniel 
Beger wykazał się odpo-
wiedzialnością za podję-
te wyzwanie. W trosce 
o  mieszkańców prezy-
dent szuka sposobu, aby 
miasto wzmocniło pozy-
cję – przede wszystkim 
w zakresie finansów. W 
Świętochłowicach jak w 
soczewce skupiły się pro-
blemy śląskich miast po 
transformacji – bezrobocia, 
upadającego przemysłu, 
niszczejącej substancji miej-
skiej. Jest jednak potencjał 
instytucjonalny i ludzki, 
na który wskazuje prezy-
dent Beger. Dlatego też 
jako władze województwa 

To był trudny rok dla 
miasta, a jeszcze trud-
niejszy dla prezydenta, 
który mimo wielu prze-
ciwności walczy o  to, by 
Świętochłowice zaczę-
ły się rozwijać. Po raz 
pierwszy od wielu lat 
mamy włodarza, który 
sam wychodzi do miesz-
kańców, odpowiada 
nawet na najtrudniej-
sze pytania i  podchodzi 
z szacunkiem do tych, 
którzy wybrali go na to 
stanowisko. Inaczej mó-
wiąc, Daniel Beger jest 
człowiekiem, który jest 

Oś priorytetów Prezy-
denta oparta jest o  in-
tensyfikację działań 
zwiększających stopień 
zaspokojenia zbiorowych 
i indywidualnych potrzeb 
mieszkańców. Fakt  ten 
znajduje odzwierciedlenie 
we współdziałaniu z przed-
siębiorcami  na mocy dia-
logu toczonego podczas 
comiesięcznych spotkań 
biznesowych. 
Krokiem milowym ku go-
spodarczemu rozwojowi  

Jedną z wyborczych 
obietnic prezydenta 
Begera była możliwość 
zakupu mieszkań ko-
munalnych z bonifikatą. 
Ostatecznie wynosi ona 
85%. 

238 mieszkań jest w trak-
cie wyceny, a 21 już zosta-
ło sprzedanych.

Mimo trudności finan-
sowych, w mieście spo-
ro się działo. Obchody 
100-lecia Powstań Ślą-
skich, szereg imprez 
sportowych, w tym Mi-
strzostwa Świat w Spe-
edrowerze, wciąż posze-
rzana oferta mniejszych 
wydarzeń kulturalnych 
adresowanych do róż-
nych grup społecznych 
czy w końcu wizyty pre-
zydenta i premiera RP 
pokazują, że Świętochło-
wice powoli, ale skutecz-
nie walczą o to, by odzy-
skać dawny blask.
Przyczyniają się do tego 
już zakończone lub jesz-
cze trwające remonty 
dróg i infrastruktury 
tramwajowej (Kościelna, 
Metalowców, Bukowa, 
Wiśniowa). Jak zapowia-
da prezydent, to dopiero 
początek, bo w planach 
już znajdują się m.in. wy-
czekiwane przez miesz-
kańców kompleksowe 
remonty ulic Bytomskiej 
i Łagiewnickiej. 

W dobrym kierunku 
zmierza również projekt 
remediacji stawu Kalina. 
Do przetargu, którego 
ostateczny kształt został 
wypracowany w drodze 
dialogu technicznego 
wreszcie zgłosił się wy-
konawca, a finansujące 
go instytucje zgodziły 
się na zmiany, dzięki któ-

rym udało się zmieścić 
w zakładanej kwocie.  
Jeśli jego oferta spełni 
wszystkie wymogi, umo-
wa może zostać podpi-
sana jeszcze w tym - 2019 
roku.

Kolejnym etapem będzie 
wykonanie projektu, a po 
jego zatwierdzeniu roz-
pocznie się oczyszczanie 
zbiornika. 

Co dalej? 

Daniel Beger podkreśla, 
że tempo zmian dalekie 
jest jeszcze od tego, o 
którym marzył zasiadając 
w prezydenckim fotelu, 
ale już wykonana praca 
i działania zaplanowane 
na kolejne miesiące i lata 
napawają optymizmem 
i wiarą, że od 2021 roku 
miasto ruszy pełną parą, 
a w następnych latach 
mieszkańcy cieszyć będą 
się z realizacji wyczekiwa-
nych inwestycji i projek-
tów

wspólnie z Katowicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną 
wspieramy miasto i jego 
mieszkańców w aktywnym 
poszukiwaniu inwestorów, 
a także poprzez programy 
edukacyjne umożliwiające 
uczniom odbycia staży. 

Potrzeby Świętochłowic 
znajdą także swe odzwier-
ciedlenie w projektach 
zgłoszonych do realizacji w 
ramach unijnej inicjatywy 
wsparcia regionów górni-
czych będących w trans-
formacji. Jestem pewien, że 
podjęte działania zaowocu-
ją w kolejnych latach. 

otwarty na rozmowę, 
o  ile tylko prowadzi ona 
w stronę działań dla 
dobra miasta. Wiele po-
dejmowanych w ostat-
nich decyzji nie należy 
do łatwych, ale w mojej 
ocenie są one niezbęd-
ne, żeby sprowadzić 
Świętochłowice na tory 
rozwoju gospodarczego 
i społecznego opartego 
o stabilną sytuację finan-
sową i odczuwalnego dla 
nas wszystkich. 

Świętochłowic  było podpi-
sanie umowy o współpra-
cy z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną.  Dzięki 
temu, każda złotówka za-
inwestowana w ramach 
KSSE przyniesie święto-
chłowickiemu przedsię-
biorcy znacznie wyższe 
korzyści niż  w pozostałych 
miastach aglomeracji ślą-
skiej.  Dodatkowo w wyniku 
otwartości dydaktycznej 
świętochłowickich  szkół 
zawodowych, zapewnio-
ny zostanie dopływ  kadry 
wykształconej zgodnie 
z  potrzebami lokalnego 
biznesu. 

prezydenta!
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EKOLOGIA

Konsorcjum firm Me-
nard Polska sp. z o.o., 
REMEA societe par 
actions simplifiee 
a  associe unique oraz 
REMEA sp. o.o. złoży-
ło ofertę w postępo-
waniu przetargowym 
na remediację stawu 
Kalina. Co to ozna-
cza? Miejmy nadzieję, 
że rychłe rozpoczęcie 
prac!

Jeśli komisja przetargowa 
stwierdzi zgodność oferty 
z wymogami postępowa-
nia, umowa na wykonanie 
zadania powinna zostać 
podpisana na początku 
grudnia. Zgodnie z jej tre-
ścią wykonawca będzie 
miał rok na wykonanie 
projektu, a po jego przy-
gotowaniu i zatwierdzeniu 
rozpocznie prace.

Rewitalizacja Kaliny coraz 
bliżej!

Pojawienie się oferenta 
to efekt nowego podej-
ścia, którego przykładem 
jest dialog techniczny 
ogłoszony przed po-
stępowaniem po to, by 
wypracować technolo-
gię, która pozwoli jedno-
cześnie osiągnąć efekt 
ekologiczny i zamknąć 
projekt w przeznaczonej 
na niego kwocie. 
To również dowód na 
to, ze miasto odzyskuje 
nadszarpnięte zaufanie 
inwestorów, którzy bali 
się ciągnących się latami, 
kosztownych procesów 
sądowych o zapłatę za 
wykonane prace. 

Rozbrojenie ekologicz-
nej bomby, czyli stawu 
Kalina, to jeden z naj-
ważniejszych celów, 
które wyznaczył sobie 
prezydent Beger i efekt 
rocznych ustaleń i wizyt 
w instytucjach odpo-
wiedzialnych za finan-
sowanie projektu, który 
przywróci równowagę 
środowiskową w dzielni-
cy Zgoda.

Trochę historii
Ponad 5-hektarowy staw 
od wielu lat uprzykrza 
życie mieszkańcom Zgo-
dy i Chorzowa Batorego. 
Z największego zbiorni-
ka wodnego w Święto-
chłowicach wydobywa 
się fetor, ponieważ staw 
zanieczyszczony jest fe-
nolem, który pochodzi 
z pobliskiej hałdy odpa-

dów poprodukcyjnych 
po dawnych zakładach 
chemicznych produkują-
cych farby i lakiery. 
Pierwsze działania zmie-
rzające do remediacji 
porwadzone były jesz-
cze w latach 90-tych.
Poprzednie władze sa-
morządowe również 
podejmowały wiele prób 
likwidacji uciążliwości, 
jednak poprawy nie było 
widać. Od 2015 roku 
trwał pat związany z za-
przestaniem prac przez 
poprzedniego wykonaw-
cę, który zarzucił miastu 
błędy w projekcie i do tej 
pory sądzi się z miastem. 
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50 lat radości Uwolnij książkę! Musisz tam być!

Likwidujemy dzikie 
wysypiska w mieście

Otwarcie dwóch "zielonych 
pracowni"

Wykup swoje mieszkanie

24 października 
w Młodzieżowym 
Domu Kultury odby-
ły się uroczyste ob-
chody 50-lecia świę-
tochłowickiego koła 
Polskiego Związku 
Niewidomych. 

W rodzinnej atmosferze 
spotkali się członkowie 
i  sympatycy jednej z naj-
starszych organizacji 
w  mieście, wspominając 
minione lata i planując 
działania na kolejne pół-
wiecze.
Za trud włożony w pracę 
na rzecz osób niewido-
mych i tracących wzrok 

W Urzędzie Miejskim 
na przeciwko Kancela-
rii Ogólnej (niski par-
ter, pokój nr 1) działa 
punkt wymiany ksią-
żek "Bookcrossing - 
uwolnij książkę". 

Każdy zainteresowany 
może zabrać sobie książkę 
do domu, zaś ten kto ma 
książek za dużo może do-
starczyć książki do Urzędu 
i nadać im drugie życie. 
Całość opiera się na za-
sadach społecznego dzie-
lenia się oraz działaniach 
mających na celu ochro-
nę  środowiska. Zasady 

Występ „Masztal-
skich”, wystawa 
fotografii, koncert 
i  projekcja filmu – 
to  wszystko czeka 
na osoby, które 3 
grudnia pojawią się 
w Filii nr 1 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
(Piaśniki). Powód? 
Obchody Międzyna-
rodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych.

Wydarzenie rozpocz-
ną warsztaty dla dzieci 
(9:00 – 14:00). 
O 15:00 uczestnicy 
wydarzenia będą mo-
gli zobaczyć projekcję 
filmu „Pozwól kochać, 
pozwól marzyć” w re-
żyserii Moniki Nawrot 
oraz Dominika Gór-
skiego, opowiadające-
go o roli terapii przez 
muzykę w życiu osób 
n iepe łnosprawnych . 
Po  filmie wystąpią jego 

Nielegalne składowi-
ska śmieci stanowią 
ogromny problem 
każdego miasta, dla-
tego natychmiast 
po zgłoszeniu przez 
mieszkańców takie-
go problemu przy 
ulicy Metalowców 5, 
władze Świętochło-
wic podjęły radykal-
ne działania zmie-
rzające do likwidacji 
dzikiego wysypiska 
i ukarania winnych.

Na polecenie prezy-
denta miasta Daniela 
Begera, 23 października 
przedstawiciele Referatu 
Środowiska, Straży Miej-
skiej, policji oraz straży 
pożarnej dokonali oglę-
dzin terenu pod kątem 
nielegalnego magazy-
nowania odpadów. Na 
miejscu stwierdzili zma-

„Zielone pracownie” 
to klasy wyposażone 
w    tablice multime-
dialne oraz nowocze-
sne przyrządy, dzięki 
którym uczniowie 
SP  nr 17 w Chropa-
czowie oraz SP nr  19 
w Lipinach będą 
uczyli się przyrody 
i  biologii na najwyż-
szym poziomie.
 
Pracownie powstały przy 
współpracy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Nie czekaj i wykup 
swoje mieszkanie 
za 15% wartości!

Blisko 400 świętochłowi-
czan już wkrótce cieszyć 
będzie się własnym „M”! 
Dołącz do nich i skorzy-
staj z możliwości wykupu 
mieszkań komunalnych 
z bonifikatą w wysokości 
85% lub 50%.

podczas spotkania dzię-
kował m.in. prezydent 
Daniel Beger, który 
jednocześnie podkre-
ślał wagę tych działań 
dla  blisko 100-osobowej 
społeczności osób z dys-
funkcją wzroku.

Warto przypomnieć, 
że  członkiem PZN 
może być osoba, któ-
ra ukończyła 16 lat oraz 
ze względu na stan wzro-
ku została uznana za nie-
pełnosprawną w stopniu 
znacznym lub umiarko-
wanym albo całkowicie 
niezdolną do pracy i sa-
modzielnej egzystencji. 

wymiany książek są nie-
zwykle proste. Wystarczy 
przynieść już przeczytane 
i niepotrzebne książki, 
zostawić je na specjalnej 
półce, a w zamian zabrać 
ze sobą egzemplarz lektu-
ry zostawionej przez inną 
osobę. 

Dzięki akcji wymiany ksią-
żek mieszkańcy mogą 
na bieżąco dbać o zawar-
tość domowych biblio-
teczek i przyczynić się 
do  promocji czytelnictwa 
w swoim najbliższym oto-
czeniu na niskobudżeto-
wych zasadach.

bohaterowie – integra-
cyjny zespół Tolerancja, 
który od kilkunastu lat 
działa w  ramach warsz-
tatów terapii zajęciowej 
w Świętochłowicach. 
Całość zwieńczy występ 
kabaretu „Masztalscy”. 
Goście wydarzenia będą 
mogli też podziwiać wy-
stawę fotografii autor-
stwa dr. med. Jerzego 
Rybickiego „nie?PEŁNO-
SPRAWNI”.

Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnospraw-
nych obchodzony jest od 
1992    r. i ustanowiony zo-
stał przez Organizację Na-
rodów Zjednoczonych.

Wodnej w Katowicach w ra-
mach podzielonego na dwa 
etapy konkursu. Wygrały 
projekty o największym 
wpływie na    podniesienie 
świadomości ekologicznej 
uczniów z  terenu woje-
wództwa śląskiego. Uroczy-
stego otwarcia pracowni 
dokonali Daniel Beger – Pre-
zydent Miasta Świętochło-
wice, Tomasz Bednarek – 
prezes zarządu WFOŚiGW 
Wodnej w Katowicach oraz 
radny sejmiku śląskiego Ra-
fał Kandziora.

Aby wykupić mieszkanie 
trzeba wypełnić wniosek 
o  nabycie lokalu mieszkal-
nego, który można pobrać 
w Urzędzie Miejskim lub  ad-
ministracjach MPGL. Wnio-
skodawca musi wypełnić 
część pierwszą (str.  1-2). 
Druga i trzecia część wnio-
sku wypełniona zostaje 
przez ADM. Jednym z wa-
runków jest również brak 
zaległości czynszowych. 
Czas oczekiwania od złoże-
nia wniosku do rozpatrze-
nia sprawy może wynosić 
do 6 miesięcy ze względu 
na dużą liczbę wniosków 
i konieczność dokonania 
wycen lokali przez rze-
czoznawcę.

DZIEJE SIĘ

DZIEJE SIĘ
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ze Świętochłowic już 
niedługo będzie mogło 
się cieszyć własnym 
mieszkaniem

400 osób
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Z URZĘDU Z URZĘDU

gazynowanie odpadów 
pochodzenia budowla-
nego, samochodowego 
oraz chemicznego w po-
staci pełnych i pustych 
pojemników po farbach.

Na podstawie zebranych 
materiałów i dowodów 
policjanci zawiadomi-
li prokuraturę o  moż-
liwości popełnienia 
przestępstwa. Prezy-
dent Daniel Beger we-
zwał właściciela terenu 
do  niezwłocznego usu-
nięcia odpadów z terenu 
działki jako miejsca nie-
przeznaczonego do ich 
magazynowania.

Prosimy o zgłaszanie 
wszystkich nielegal-
nych składowisk śmieci 
do odpowiednich służb 
lub za pomocą serwisu 
www.naprawmyTO.pl

Wysokość bonifikat
F 85% w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu 
na okres dłuższy niż trzy lata,
F 50% w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego 
na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu 
na okres krótszy niż trzy lata
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SUDOKU

SREBRNA STRONA MIASTA

SREBRNA STRONA MIASTA

Na dobre i na złe... Srebrny październik Nie do wiary! Spotykają się 
już od czterech lat!

Warsztaty dla seniorów

Co najmniej 50 lat 
w  małżeństwie prze-
żyły pary, które spo-
tkały się w Centrum 
Kultury Śląskiej, 
by  świętować Złote, 
Diamentowe i Żelazne 
Gody. Nie zabrakło 
gratulacji, życzeń oraz 
pamiątkowych foto-
grafii.

18 października w Cen-
trum Kultury Śląskiej 
27 par ze Świętochłowic 
świętowało jubileusz 
pożycia małżeńskiego. 
Podczas uroczystości 
spotkali się małżon-
kowie, którzy przeżyli 
ze  sobą 50, 60 a nawet 
65 lat. Dyplomy i medale 
za  Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadawane 
przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, 
wręczył jubilatom pre-
zydent Świętochłowic - 
Daniel Beger.

Świętochłowiccy se-
niorzy tradycyjnie już 
w październiku nie tyl-
ko obchodzili swoje 
święto, ale też zain-
augurowali kolej rok 
akademicki w ramach 
Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku.

Obchody Dnia Seniora 
Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i  In-
walidów miały miejsce 
11 października. 

Członkowie związku oraz 
władze miasta spotkali 
się na  uroczystej Mszy 
Świętej w Parafii Św. Pio-
tra i Pawła w Święto-

We wtorek, 8 paździer-
nika br., w Sali pod Wie-
żami KWK Polska odby-
ło się kolejne spotkanie 
seniorów z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia 
Seniora oraz jubileuszu 
4 lat spotkań starszego 
pokolenia świętochło-
wiczan.

Prezydent Daniel Beger 
wraz z wiceprezydentem 
Adamem Trzebinczykiem 
złożyli życzenia wszystkim 
zebranym oraz gratulowali 
konsekwentnej realizacji 
spotkań integrujących śro-
dowisko naszych seniorów.

Warsztaty dla osób 
starszych i ich opieku-
nów – zaproszenie 

27 listopada o godzinie 
11:00 w Urzędzie Miejskim 
w Świętochłowicach odbę-
dą się warsztaty dla osób 
starszych i ich opiekunów. 
Specjaliści z Narodowego 
Funduszu Zdrowia podzielą 
się z seniorami wiedzą od-
nośnie praw i obowiązków 
świadczeniobiorców zgod-
nie z ustawą z dnia 27 sierp-
nia o świadczeniach opieki 
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„Jestem przekonany, 
że  historia każdego 
z  małżeństw jest wy-
jątkowa, bo wzajem-
na miłość, szacunek 
i  zaufanie widoczne 
są z daleka w waszych 
oczach. Serdecznie gra-
tuluję wam wszystkim 
i    każdemu z osobna 
wspólnie spędzonych 
lat i życzę, abyście ko-
lejne spędzili w miłości, 
radości, zdrowiu, szczę-
ściu i otoczeniu najbliż-
szych”

Daniel Beger
 Prezydent Miasta

Świętochłowice

chłowicach, a następnie 
już bardziej luźno świę-
towali podczas wspól-
nej zabawy. Wspólnie 
z prezydentem bawili się 
też seniorzy w lipińskiej 
„Grocie”. Nie zabrakło 
tańców, pyszności oraz 
nagród dla najstarszego 
i najmłodszego uczestni-
ka spotkania. 

Podniosły charakter mia-
ła natomiast inauguracja 
IX roku akademickiego 
świętochłowickiego UTW, 
podczas której słuchacze 
odebrali życzenia od  pre-
zydenta miasta i wysłu-
chali wykładu o Coco 
Chanel oraz koncertu.

Wypełnione muzyką, 
śmiechem i rozmowa-
mi spotkania organizo-
wane są od 2014 roku 
przy wsparciu Centrum 
Kultury Śląskiej oraz 
zespołu De Silvers. 
Ich  uczestnikom można 
pozazdrościć energii i ra-
dości życia, którą – jak 
sami przyznają – w  du-
żej mierze właśnie stąd 
czerpią, a spotkania 
niezwykle ważny punkt 
cotygodniowych pla-
nów, bez którego trud-
no im  wyobrazić sobie 
świętochłowicką rzeczy-
wistość.

zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

To tylko jedno z wielu dzia-
łań w ramach projektu 
"Coby Starzikom żyło się le-
pij", który adresowany jest 
do mieszkających w Świę-
tochłowicach niesamodziel-
nych osób powyżej 60 roku 
życia. Jego beneficjenci 
mogą skorzystać z usług 
asystenckich, opiekuńczych 
i sąsiedzkich, teleopieki oraz 
wsparcia psychologicznego 
i prawnego.
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SPORT

Żużel

Piłka nożna

Speedrower

Finał Pucharu Polski 
na Szczeblu Podokręgu 
Katowice nie trafił po-
nownie w  ręce zawod-
ników Śląska. 22  paź-
dziernika na  stadionie 
Naprzodu, Śląsk prze-
grał ze Slavią Ruda Ślą-
ska 1:2. Wiele działo się 
także w meczach pozo-
stałych świętochłowic-
kich drużyn. 

Choć piłkarze Śląska pro-
wadzili do przerwy 1:0, 
rudzianom udało się od-
wrócić losy meczu i wy-
grać mecz finałowy Pu-
charu Polski na szczeblu 
Podokręgu Katowice 2:1. 
Bramkę dla  świętochło-
wiczan zdobył Damian 
Wasiak, dla Slavii gole 
strzelili Jacek Wujec i Ja-
kub Barteczko. 

W niedzielę 20 paź-
dziernika, na torze 
Śląska, rozegrano 
III  rundę cyklu Best 
Pairs. 

Dobiega końca sezon 
2019, jednak nasi żuż-
lowcy do końca szuka-
ją jazd. „Czarny sport„ 
nieustająco cieszy się 
popularnością w na-
szym mieście. 

6 października na torze 
w niemieckiej Miśni po raz 
47 rywalizowano w turnie-
ju o „Silbener Stahlschuh” 
czyli o „Srebrną Łyżwę”. 
Wystąpiło w nim dwóch 
zawodników Śląska, któ-
rzy na ten sezon podpisali 
z  klubem kontrakty „war-
szawskie”. Polak Rafał Ko-
nopka zajął w nim 10. miej-
sce, a Ukrainiec Witalij 
Łysak jedenaste. Zwyciężył 
Marko Lewiszyn, młody 
utalentowany zawodnik 
z Ukrainy. 
Z kolei w rozegranym 
na  węgierskim torze 
Nagyhalasz turnieju Flo-
rexim Cup, Łysak zajął 

Sezon dobiega końca

Ze świętochłowickich boisk

Na dwóch kołach - speedrowerowcy w akcji
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W  meczu ligowym roze-
granym 12 października, 
Śląsk pokonał u siebie 
Wartę Zawiercie 2:1. Bram-
ki dla  gospodarzy strzelili 
Marcin Jaskiernia, Łukasz 
Wawrzyniak, gościom sa-
mobója „podarował” Ad-
rian Lesik. Z kolei 19. paź-
dziernika Śląsk przegrał 
na wyjeździe 5:2 z  Dramą 
Zbrosławice. Bramki zdo-
byli Adrian Palka i Dawid 
Henisz. 
Tydzień później odwie-
dziła nas drużyna Unii 
Kosztowy wygrywając 0:3. 
Kolejny mecz, 2 listopada 
Śląsk rozegrał w  Ornon-
towicach, pokonując tam-
tejszy Gwarek 2:5. Bramki 
dla naszej drużyny strzelali: 
Daniel Koniarek  x  2 oraz 
Adrian Lesik, Dawid He-
nisz i  Adrian Palka. 

Sędzia w tym meczu ukarał 
zawodników aż 6 żółtymi 
i jedną czerwoną kartką. 
Niechlubny rekord usta-
nowił Kamil Ściętek, który 
w doliczonym czasie w cią-
gu dwóch minut „zarobił” 
dwie żółte a w konsekwencji 
czerwoną kartkę. Drużyna 
obecnie zajmuje 10. miej-
sce w tabeli IV ligi.

Naprzód w akcji
12 października Naprzód 
Lipiny na własnym bo-
isku przegrał z Wawelem 
Wirek 2:0. Tydzień później 
pokonał na wyjeździe Orła 
Mokre 0:3. Podczas spo-
tkania bramki strzelali Da-
wid Pawlak – 37 min., Woj-
ciech Kopyciok – 76 min, 
w a doliczonym czasie gry 
Przemysław Maciejewski. 
26 października Naprzód, 

zwyciężył u siebie z 2:1 Tę-
czę Błędów. Obie bramki 
zdobył Dawid Pawlak. 
2  listopada Naprzód wy-
brał się do Sosnowca, 
gdzie zremisował bez-
bramkowo z AKS Górnik 
Niwka. Lipińska drużyna 
zajmuje w lidze XIV miej-
sce w IV grupie klasy okrę-
gowej.
Druga drużyna Naprzodu 
grająca w Klasie B Vitasport, 
13 października pokonała 
Gwiazdę II Ruda Śląska  2:0, 
po bramkach strzelonych 
przez Daniela Rutkę i Micha-
ła. 20 października ekipa z Li-
pin pokonała Podlesiankę 
II Katowice 3:1 – dwie braki 
zdobył Mariusz Lux a  jedną 
Łukasz Mejka. Tydzień póź-
niej w Rudzie Śląskiej, Na-
przód remisuje 1:1 z Jastrzę-
biem II Bielszowice. 
3 listopada do Lipin przy-
jeżdża 1.FC Katowice 
i  gospodarze zwyciężają 
1:0  po bramce Grzegorza 
Szpitola. Rezerwy plasują 
się na 2. miejscu z jednym 
punktem straty do lidera.

Kocice walczą zaciekle
21 września, piłkarki Ty-
grysków pokonały u sie-
bie Wartę Zawiercie 13:0, 
tydzień później zremiso-
wały mecz z Rozbarkiem 
w Bytomiu 3:3. W VII ko-
lejce, która był rozegrana 
w  dniach 19-20 paździer-
nika, do Świętochłowic 
nie dojechały zawodniczki 
Wisły Skoczów i Tygryski 
otrzymały trzy punkty 
za darmo, gdyż w  tym spo-
tkaniu ogłoszono walko-
wer.

Mecz z LZS Bestwiną 
miał odbyć się w Święto-
chłowicach 6 październi-
ka, ale został przełożony 

na 2 listopada, a w efekcie 
Tygryski pokonały góralki 
5:0. Bramki strzelały: Alek-
sandra Maciejok x 3 oraz 
Alicja Fąfara i Katarzyna 
Heblik. W następnej kolej-
ce do Świętochłowic mia-
ły przyjechać Niepokorne 
z Orzesza, ale spotkanie 
zostało rozegrany 10 listo-
pada, natomiast Tygryski 
wróciły z niego z kolejnym 
zwycięstwem (bramki: 
Fąfara, Heblik, Posłuszny). 
Dziewczęta z Tygrysków 
po zakończonej run-

dzie jesiennej plasują się 
na 2. miejscu tabeli Grupy 
Śląskiej IV Ligii Kobiet tuż 
za TS Mitech II Żywiec.

16. miejsce nie zdoby-
wając żadnego punktu, 
natomiast 20 paździer-
nika wraz z drużyną Spe-
edway Center Równe 
zajął 3.  miejsce w ostat-
niej rundzie speedway 
Friendship Cup. Ukra-
iniec wywalczył na  torze 
2 punkty.

16 października w Ostro-
wie wielkopolski roze-
grano Memoriał Jerzego 
Suffnera, który był jedno-
cześnie II rundą Młodzie-
żowych Indywidualnych 
Mistrzostw Wielkopolski.  
Zawody wygrał zawod-
nik miejscowej Ostrovii 
Sebastian Szostak. W  za-
wodach wystartowała 
dwójka naszych juniorów: 
Matusz Pacek zdobył 
7  punktów i zajął IX miej-
sce, Łukasz Szczęsny z jed-
nym punktem uplasował 
się na 16. pozycji.

„Pozostaje niedo-
syt, znów drugie 
miejsce jak w Dru-
żynowych Mistrzo-
stwach Polski. To 
najlepszy rok w hi-
storii sekcji, zdoby-
liśmy dużo medali w 
Mistrzostwach Pol-
ski i Mistrzostwach 
Świata, ale brakuje 
tego drużynowego 
złota. Lepiej mieć 
złoto niż, zdobyć 
srebro. Za rok wal-
czymy o mistrzo-
stwo.”

Dawid Bas

Triumfowała drużyna 
Lwów Avii Częstocho-
wa, przed świętochło-
wickim Euro-Met Team 
w składzie Kamil Bie-
lica, Dawid Zając, Da-
wid Bas. Trzecie miej-
sce zajął Terce DEKO 
z  Ostrowa Wielkopol-

skiego. Kolejni nasi 
zawodnicy startujący 
pod szyldem LKS Stra-
żak Mikołów czyli Kamil 
i Patryk Bielaczkowie 

zajęli 4. miejsce. W koń-
cowej klasyfikacji Lwy 
również uplasowały 
się przed Euro-Metem, 

trzecie  miejsce zajął 
team DEKO z Ostrowa.  
Ekipa Strażaka Mikołów 
zajęła 4. miejsce.  
Speedrowerowcy Śląska 
wybrali się 13 październi-
ka do Leszna , by roze-
grać najważniejszy mecz 
sezonu. 

W czerwcu Śląsk wygrał 
u siebie 79 : 76 z  LKS 
Szawer Leszno. Sprawa 
złotego medalu miała 

rozegrać się w ostatniej 
kolejce. Już w w trzecim 
biegu gospodarze odro-
bili straty i bieg po biegu 
zwiększali swoją przewa-
gę, by ostatecznie zwy-
ciężyć 87 : 72. MS  Śląsk 
nie obronił złota, ale  
do  „worka” medali zdo-
bytych w Mistrzostwach 
Świata i Polski  w tym 
sezonie dołożył sre-
bro Drużynowych Mi-
strzostw Polski.
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KULTURA Qulturalne Miasto

Spektakl „Rajcula warzy wilijo”(CKŚ) 
Bilety: 25/20 zł

24.11.2019 niedziela | godz. 17:00

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełno-
sprawnych (MBP filia nr 1)

3.12.2019 wtorek 

Iwona Simka-Surma - wernisaż (Wieże 
KWK Polska)

Festiwal G. G. Gorczyckiego (MPŚ)
Liczba miejsc ograniczona

5.12.2019 czwartek | godz. 18:00

5.12.2019 czwartek | godz. 19:00

Kiermasz Świąteczny w Urzędzie Miej-
skim (ul. Katowicka 54, Świętochłowice)

9.12.2019 | godz. 8:00-15:00

Warsztaty Świątczne (MPŚ)
Bilety: 5 zł

BEZPŁATNE PŁATNE

14.12.2019 sobota | godz. 12:00

XXV Turniej Piłki Siatkowej o puchar 
Prezydenta Miasta (SP nr 2)

18-22.11.2019

200-setne spotkanie Seniorów (Wieże 
KWK Polska)

„Polska zobacz więcej - weekend za pół 
ceny” (MPŚ)

19.11.2019 | godz. 10:00-12:00

22-24.11.2019

Koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia 
Młodzieżowego Domu Kultury

23.11.2019 sobota | godz. 17:00

Świętochłowicki Bieg Andrzejkowy - 
biegniemy dla Mateusza Holewy - bieg 
charytatywny na 5 km ulicami miasta, 
zapisy od 8:30 (OSiR)
Koszt uczestnictwa: minimum 50 zł

30.11.2019 sobota | 10:00
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LISTOPAD

GRUDZIEŃ

CYKLICZNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
WYDARZEŃ - NA STRONACH INTERNETOWYCH 

ORAZ FACEBOOKU JEDNOSTEK MIEJSKICH

20.11 | 10:00 
B „Misiowe podróże duże i małe” - lite-
rackie spotkanie dla dzieci (MBP filia nr 6)

25.11 | 15:00 
B „Jadą, jadą do nas misie” - spotkanie  
literacko-plastyczne dla dzieci 
(MBP filia nr 4)

8.12 | 16:00
B Wernisaż wystawy „Szopki sznurkowe” 
Jana Drechslera - spotkanie z twórcą
(MPŚ)

25.11 | 17:00  
B Muzyczna Biblioteka z Bartkiem Gru-
chlikiem (MBP filia nr 1)

28.11 | 10:00 
B Konkurs recytatorski (MBP filia nr 1)

12.12 | 18:00
B Marian Piegza „Wigilijne zwyczaje 
w  różnych częściach świata” 
(Wieże KWK Polska)

26.11 | 18:00
B Akademia Aktywnego Rodzica
(CKŚ Grota)

09-20.12
B Świąteczny Kiermasz Książek 
(MBP filia nr 1)

25.11 | 17:00
B Otwarcie wystawy „60 na 100. Sąsiad-
ki. Głosem kobiet o Powstaniach Śląskich 
i plebiscycie” (MPŚ)

20.11 | 17:00 
B „Na słonecznym południu Włoch - 
spotkanie z cytrynową nutą” - spotkanie 
z Anną Fijałkowską (MBP filia nr 2)

02.12 | 17:00
B Spotkanie w ramach klubu Dobrego 
Słowa „Dobra książka na Święta” 
(MBP filia nr 1)

27.11 | 10:00
B Książeczki z bibliotecznej półeczki. Czy-
tamy „Leśne skrzaty pomagają zwierzę-
tom” E.Klimczak (MBP filia nr 6)

11.12 | 17:00
B „Portugalia: kraj pełen słońca” - spotka-
nie z Anną Fijałkowską (MBP filia nr 2)

25.11 | 15:30/17:00 
B „Dzień Pluszowego Misia” - spotkanie 
literacko-plastyczne dla dzieci 
(MBP filia nr 5/ MBP centrala)

8.12 | 16:00
B Projekcja odcinków „Dej pozór” Bar-
bórka i Świynta/ Gody - spotkanie z autor-
ką Izoldą Czmok-Nowak (MPŚ)

Miejska Biblioteka Publiczna (MBP)
B Klub Gier Planszowych „Pionek”
B „Bezpieczny przedszkolak” - spotkanie 
z Marcinem Michalskim z KMP
B Zajęcia szachowe dla dużych i małych
B Klub Młodego Artysty „Plastuś”

Centrum Kultury Śląskiej (CKŚ)
B Szkoła fotografii portretowej
B Warsztaty Bożonarodzeniowe

Młodzieżowy Dom Kultury (MDK)
B Każdy poniedziałek - godz. 10:30 - Pora-
nek Muzyczny Seniorów
B Każda środa - godz. 16:30 - Koło Medial-
ne dla młodzieży

19.11 | 10:00 
B „Zamki, w których straszy” - spotkanie 
z członkami Klubu Seniora „Wigor” 
(MBP centrala)

24.11.2019
godzina

17:00

Bilety w cenie 25/20 zł do nabycia na                oraz w sekretariacie CKŚ 
jak i na godzinę przed spektaklem.

 Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, ul. Krauzego 1, tel. 32 345 21 60 Mikolajki

6 grudnia
Po wiecej 
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14 grudnia 2019 r.

Inauguracja miejskiej choinki

Kiermasz Œwi¹teczny

Więcej informacji na stronie: www.swietochlowice.pl/mikolajki


