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PREZYDENCKIM OKIEM

Z mieszkańcami - dla mieszkańców
200 zgłoszeń (m.in. dzikie wysypiska śmieci,
usterki na placach zabaw
i remonty chodników)
zostało już naprawionych, a w trakcie załatwiania jest blisko 150!

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

POŚPIECH... JEST DOBRYM DORADCĄ

fot. Rafał Zduńczyk

Mieszkańcy mają głos!

aby zwiększyć swoje
wydatki. To jak to jest
z tą płynnością?
Rzeczywiście sytuacja
nie jest już dramatyczna... ale nadal poważna.
Miasto spłaciło wielomilionowe
zaległości
w stosunku do firm oraz
przedsiębiorców i w tej
kwestii reguluje swoje
zobowiązania na bieżąco. Niestety uregulować
musimy jeszcze składki
komunikacyjne, których
płatność jest odroczo-

„To, czego nie widać,
to codzienna praca nad stabilizacją
miejskich finansów,
dzięki której miasto
spłaciło 12 mln zł zaległych zobowiązań
wymagalnych, czyli zaległych faktur
za 2018 r., a całość
zadłużenia zredukowało o 14 mln zł! ”
przedsiębiorców, który
właśnie opracowujemy
po to, by główne ulice
Świętochłowic znów zaczęły tętnić życiem.
Przyjazne miasto, to miasto, które tworzone jest
przez i dla mieszkańców.
Dlatego, raz jeszcze dziękując za Państwa wsparcie w ostatnim roku,
zapraszam do spotkań
i rozmów podczas szeregu wydarzeń przygotowanych dla mieszkańców
w listopadzie i grudniu.
Zapraszam Państwa
do lektury!

Z URZĘDU

Świętochłowickie finanse
pod lupą
Już jakiś czas temu
Prezydent Daniel Beger ogłosił, że miasto
odzyskało płynność
finansową.
Wywołało to mieszane reakcje w środowiskach miejskich.
Jedni od razu stwierdzili, że to dowód
na to, że z finansami
miasta nie było tak
źle. Inni poddawali
w wątpliwość tę informację, a jeszcze
inni od razu ustawili się w kolejce,

cach, remont oddziału
ginekologicznego w naszym szpitalu – to wszystko widzicie Państwo
gołym okiem. To jednak
zaledwie wycinek pracy
codziennie wykonywanej przeze mnie i moich
współpracowników.
Sugerowane nam rozwiązania oszczędnościo-

we wiązały się z wcześniejszym wyłączaniem
lamp ulicznych, zwalnianiem ludzi, łączeniem
szkół i przedszkoli, a nawet sprzedażą MPGK.
To wszystko realnie nam
groziło. Tymczasem zrealizowaliśmy to m.in.
dzięki redukcji wysokich
wynagrodzeń (oszczędność ponad 1 mln zł),
rezygnacji z luksusów
takich jak auto służbowe
i kierowcy (oszczędność
300 tys. zł), rezygnacji z kosztów promocji
i płatnej reklamy (ok. 500
tys zł). Odzyskana płynność finansowa już przekłada się na wzrost naszej
wiarygodności w oczach
banków i przedsiębiorców. Ci ostatni już wkrótce zaczną odczuwać
również realne wsparcie wynikające nie tylko
ze współpracy z województwem i Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną, ale też z programu zachęt dla lokalnych

na do przyszłego roku.
To są kolejne miliony.
Jako miasto, nie dostaliśmy żadnego wsparcia
i sami krok po kroku naprawiamy finanse. Przyszły rok nie będzie w finansach łatwy, ale o niebo
łatwiejszy niż ten i pokaże
to przygotowywany budżet... ale o tym następnym razem.

W październiku i listopadzie we wszystkich
dzielnicach Świętochłowic odbyły się
spotkania, podczas
których prezydent,
wiceprezydenci oraz
przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej podsumowali
ostatnie miesiące oraz
rozmawiali z mieszkańcami o ich codziennych sprawach
i problemach, które
wymagają interwencji
ze strony miasta.

Wśród
poruszanych
problemów najczęściej
pojawiały się kwestie dotyczące stanu mieszkań
i budynków komunalnych,
bezpieczeństwa, jakości
infrastruktury drogowej
oraz problemów z parkowaniem, a także ochrony

środowiska – począwszy
od walki z niską emisją,
a skończywszy na uciążliwości i żywotności miejskiego wysypiska i rewitalizacji Kaliny.
Już niebawem, na wzór
jesiennych spotkań, opracowana zostanie mapa
miejskich problemów oraz
odpowiedzi na nie.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

właśnie mija rok
od chwili, w której
dzięki Waszej decyzji wspólnie rozpoczęliśmy trudną
drogę
przyjaznych
przemian w naszym
mieście. Serdecznie
dziękuję Wam za okazane wtedy zaufanie,
a jeszcze bardziej
za każdą z tych licznych rozmów, które upewniają mnie,
że obraliśmy słuszny,
choć niełatwy kierunek. Dziękuję też
za każdą z toczonych
przez nas polemik,
bo dzięki nim mam
pewność, że realizowana przeze mnie
wizja Świętochłowic
opiera się na potrzebach i oczekiwaniach
większości mieszańców.

Część z założonych celów udało mi się zrealizować. Z rozmów przeprowadzonych podczas
zakończonych właśnie
spotkań w dzielnicach
wynika, że mieszkańcy
dostrzegają
poprawę
jakości i tempa obsługi
w urzędach oraz jednostkach miejskich i – równie
mocno jak ja – cenią sobie stały kontakt osobisty, ale też ten prowadzony za pośrednictwem
mediów społecznościowych oraz miesięcznika,
którego lekturę właśnie
Państwo rozpoczynacie.
Pozytywne zmiany dotyczą również innych aspektów wpływu na to jak i
gdzie mieszkamy. Dzięki
www.naprawmyto.pl, czyli
narzędziu pozwalającemu
zgłaszać problemy w przestrzeni miejskiej, zgłosiliście Państwo ponad 500
spraw.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Szanowni Państwo,

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego!
Możliwość
wykupu
mieszkań z 85% bonifikatą, remonty dróg, program rewitalizacji klatek
schodowych (10 w 2019
r., 30-40 w 2020 r.), zwiększona liczba radiowozów
i patroli policyjnych na uli-
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Relacja z XXI sesji Rady Miejskiej

Remontujemy dla Was!

14 listopada br. odbyła
się XXI nadzwyczajna
sesja Rady Miejskiej.
Radni przyjęli nowe
stawki
podatkowe
od środków transportowych i nieruchomości w 2020 roku. Spora
część z nich będzie
właściwie nieodczuwalna dla mieszkańców, ale ich skala
pozwoli zasilić przyszłoroczny budżet.

Od kilku tygodni trwają
remonty dróg w mieście. Drogowców można spotkać jeszcze
na ul. Wiśniowej.
18 listopada rozpoczęły się prace na rondzie
w dzielnicy Zgoda.

zł

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

Od 2020 roku będą też
obowiązywały nowe wysokości stawek podatku
od nieruchomości m.in.:
81 gr za 1 m2 od budynków mieszkalnych oraz
23,90 zł za 1 m2 dla nieruchomości związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
w mieście.

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

POZNAJMY SIĘ

Artur Pawłowski - radny
Rady Miejskiej

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 koszty uzyskania przychodu
i najniższa krajowa, niedoszacowane
koszty
subwencji oświatowej –
to wszystko ma wpływ
na dochody budżetowe.
Mówiąc krótko: ta podwyżka to nie widzimisię
prezydenta i radnych,
a konieczność.

miasto_swietochlowice

Zaproponowane przez
prezydenta uchwały
w sprawie podwyżek
stawek
podatków
lokalnych
wywołały mnóstwo emocji.
Klub radnych „Razem
dla Świętochłowic"
zagłosował przeciwko
proponowanym podwyżkom.
Te złe zmiany uderzą
w mieszkańców oraz
małe i średnie firmy
z naszego miasta. Niektóre stawki od środków
transportowych rosną
o ponad 150%.
W przypadku podatku od nieruchomości
podwyżki nie są aż tak
drastyczne, ale to kolejne opłaty, jakie miasto
podnosi w ciągu zaledwie kilku tygodni. Niestety ze strony obozu
prezydenckiego pole-

fot. prywatne archiwum B. Karcza

fot. Rafał Zduńczyk

Rajcowskim okiem

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 ucieknę, bo jestem świadom
podjętej decyzji i się jej
nie boję. Wiem, że prezydent z panią skarbnik
oglądają każdą złotów-

jej fragment jest przebudowywany i już można
obserwować pierwsze
efekty prac, których zakończenie planowane
jest na koniec tego roku.
18 listopada rozpoczął się
także remont przejazdów
tramwajowych oraz peronów w rejonie ronda im.
św. Jana Pawła II w dzielnicy Zgoda. Warto zwracać uwagę na zmiany
w ruchu tramwajów.

głosowali m.in. nad wyborem ławników do sądów
okręgowego i rejonowego
oraz wyrazili zgodę na prowadzenie i zapewnienie
miejsc w rudzkim środowiskowym domu samopomocy typu B dla mieszkańców Świętochłowic
z niepełnosprawnością
intelektualną.

W KULUARACH

Podczas
ostatniej
sesji
podejmowaliśmy uchwały dotyczące
podatków
od
nieruchomości
i środków transportowych. Takie sesje
zawsze budzą wiele
emocji, ale musimy
brać na barki odpowiedzialność za miejskie finanse. Niestety nie wszyscy radni
do tego dorośli i wolą
uprawiać politykę,
ale to ich problem.

W połowie września zostały zlikwidowane koleiny na ulicy Bytomskiej
oraz naprawiono przejazdy przez tory na wysokości ulic Granitowej
i Sikorskiego. Zakończono także przebudowy
krótkich, ale bardzo ważnych fragmentów ulic
1 maja oraz Metalowców. Obecnie roboty
drogowe trwają na ulicy
Wiśniowej, gdzie spory

fot. materiały UM w Świętochłowicach

3,50

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

mika na sesji zmierzała
w bardzo złym kierunku.
Nie odnoszono się do
meritum, a ograniczano
się właściwie tylko do zarzutów personalnych.
Dopiero na koniec dyskusji mogliśmy usłyszeć
odpowiedzi na merytoryczne pytania, które
zadali radni naszego stowarzyszenia.
Niestety nie dowiedzieliśmy się od prezydenta
jakie stanowisko w sprawie podwyżek zajęła Rada
Biznesu i czy były one z nią
konsultowane....

Lekarz-anestezjolog
pracujący w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Z zamiłowania rowerzysta,
który rower traktuje jako
doskonały, choć niedoceniany środek transportu.
W przeszłości zabiegał
o rozwiązania, które miały
poprawić wygodę podróżowania po mieście
na dwóch kołach.
Jako radny Klubu "Przyjazne
Świętochłowice"
pracuje głównie nad tym,
aby kształtować przestrzeń publiczną tak, by
była atrakcyjna i funkcjonalna dla pieszych i rowerzystów, by coraz więcej
osób wybierało ten sposób poruszania się po ulicach naszego miasta.

Biuletyn Samorządowy

fot. Rafał Zduńczyk

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

czuwają się do odpowiedzialności za nasze miasto.
Rozmawiam z nimi m.in.
podczas spotkań Rady
Biznesu i jest ich przyzwolenie na poniesienie tego
kosztu – podkreśla wiceprezydent Adam Trzebinczyk.

Przedmiotem jego troski
jest ochrona zieleni miejskiej. Dba przede wszystkim o roślinność wysoką,
która jest dla niego cennym elementem krajobrazu miasta. Stanowi
o jego charakterze oraz
spełnia szereg korzystnych funkcji, takich jak
oczyszczanie powietrza
z zanieczyszczeń, ochrona przed nadmiernymi
temperaturami i suszą
w lecie, a także wpływa
pozytywnie na estetykę
otoczenia, poprawiając
samopoczucie.

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL
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wicki Klub Morsów „Harciole” zorganizował wraz
z Miastem Świętochłowice Bieg Niepodległości z przeszkodami.

Przedstawiciele władz
państwowych, rządu,
parlamentu oraz śląscy
samorządowcy
wzięli udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Wojciecha Korfantego, który stanął
u zbiegu Al. Ujazdowskich i ul. Agrykola.
Tym samym przywódca
III Powstania Śląskiego
dołączył do alei Ojców
Niepodległości
obok
m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Wincentego Witosa.
Na uroczystość pociągiem „Powstaniec Śląski”

pojechała delegacja z naszego regionu.
W gronie samorządowców obok marszałka
Jakuba Chełstowskiego
znaleźli się prezydent
Daniel Beger i przewodniczący Rady Miejskiej,
Zbigniew Nowak. Wraz
z innymi zaproszonymi gośćmi wzięli udział
we mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej oraz
uroczystym odsłonięciu
pomnika, którego dokonali prezydent RP Andrzej
Duda, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Feliks Korfanty.

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach

Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
w
Świętochłowicach
rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny
w kościele św. Józefa Robotnika na Zgodzie. Następnie mieszkańcy miasta i zaproszeni goście
przeszli w uroczystym
przemarszu ulicami Wojska Polskiego i Katowicką do Muzeum Powstań
Śląskich. Tam przedstawiciele władz miasta,
Rady Miejskiej, miejskich
jednostek, służb mundurowych i organizacji

działających na terenie
Świętochłowic złożyli
kwiaty pod tablicą pamiątkową, a następnie
uczestniczyli w ognisku
z muzycznym akcentem.
Ponad 300 osób –
w tym wiele spoza miasta – zdecydowało się
natomiast spędzić świąteczne popołudnie w naszym mieście w aktywny sposób. Na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” Świętochło-

fot. materiały Muzeum Powstań Śląskich

Uroczysta msza święta, przemarsz ulicami
miasta, uroczystość
przed Muzeum Powstań Śląskich i bieg
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” – tak
w Świętochłowicach
obchodzone było Narodowe Święto Niepodległości.

Korfanty w Warszawie

fot. Rafał Zduńczyk

Tak świętowaliśmy niepodległość

Uczestnicy mieli do pokonania blisko 2-kilometrową trasę przebiegającą przez teren basenu
ekologicznego oraz wokół stawu Skałka, a najmłodsi – specjalny tor
przeszkód.
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Spotkali się w pracy

Pasowanie w szkołach

4 listopada br., grupa
25 osób miała okazję
do zwiedzenia zabytkowej walcowni
w dawnej Hucie Silesiaw Lipinach. Dzięki
firmie Metalco zebrani mieszkańcy mogli
poznać z bliska jak
wyglądała praca w zakładzie ponad 150 lat
temu i dziś.

Prezydent
Miasta
Świętochłowice wziął
udział w akcji społecznej w ramach kampanii
#normalniesiepracuje
promującej zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku
pracy.

Pierwszoklasiści
ze
świętochłowickich
szkół podstawowych
zostali oficjalnie przyjęci do szkolnego
grona. W październiku w szkołach w naszym mieście odbyły
się uroczystości pasowania na ucznia.

Na początku października w kilku miastach
województwa śląskiego odbyła się pierwsza
edycja akcji społecznej
„Spotkajmy się w pracy” w ramach kampanii
#normalniesiepracuje.
Projekt promuje zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym
rynku pracy. W trakcie
wydarzenia znane osoby publiczne miały okazję pracować wspólnie
z osobami z niepełnosprawnością.
Prezydent Świętochłowic pracował wraz

z Tomkiem w Miejskim
Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w
Bytomiu. Tomek podzielił się swoim doświadczeniem, prezydent natomiast obiecał, że będzie
promował ten model
zatrudnienia w Świętochłowicach.
Organizatorami
akcji
są Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Centrum
Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum
DZWONI, Oddział w Bytomiu.

Z URZĘDU

Zgodnie z decyzją świętochłowiczan w ramach
Budżetu Obywatelskiego
w każdej dzielnicy zostanie
zrealizowane zadanie inwestycyjne, a w dwóch dodatkowo zadania społeczne.

Warto o siebie walczyć!

Zwycięskie projekty realizowane będą w kolejnym
roku, a nie – jak do tej
pory – w tym samym,
co pozwoli zapobiec pojawiającym się wcześniej
nieprawidłowościom.
Wprowadzenie możliwości głosowania także
za pośrednictwem Inter-

11 października w Centrum Kultury Śląskiej
odbyła się I edycja
uroczystej Gali „Inicjatywy – bo Twój
ruch ma znaczenie”
zorganizowanej przez
Centrum
Integracji
Społecznej. Uroczystość była zwieńczeniem konkursu o tytuły uczestnika, zakładu
szkoleniowego oraz
instytucji roku 2019.

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 dorosłych – 283 głosy
F PIAŚNIKI: Bezpieczny szkolny przystanek przy
Szkole Podstawowej nr 1 – 369 głosów
F ZGODA: Ogród Sport to zdrowie przy Przedszkolu Miejskim nr 4 – 1061 głosów

głosów

ważnych oddano w sumie w głosowaniu nad
Budżetem Obywatelskim 2020
W tym roku wprowadzone zostały nowe zasady
dotyczące budżetu obywatelskiego. Po pierwsze
– mieszkańcy zgłaszali i głosowali nie tylko na zadania
inwestycyjne, ale też zadania
społeczne.

netu to kolejna wprowadzona zmiana, dzięki której zdecydowanie więcej
osób (o 1,7 tys!) postanowiło zdecydować o tym,
na co warto przeznaczyć
pieniądze w każdej dzielnicy.

miasto_swietochlowice

Zadania społeczne

F LIPINY: Kobiety w Centrum, czyli program aktywności dla kobiet z dzielnicy Lipiny – 171 głosów
F ZGODA: Czytajmy na Zgodzie - zakup nowości
książkowych do Biblioteki Centralnej MBP – 99
głosów

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach
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Podczas uroczystych akademii pasowania symbolicznym piórem dokonywał
Prezydent Miasta Daniel
Beger, który życzył uczniom
powodzenia oraz wielu sukcesów w nauce. Nie mogło
zabraknąć również części
artystycznych przygotowanych przez bohaterów wydarzenia w każdej ze świętochłowickich szkół.

DZIEJE SIĘ

Znamy wyniki głosowania nad Budżetem
Obywatelskim 2020
Mieszkańcy Świętochłowic wybrali swoje
projekty.

Dla każdego pierwszoklasisty i jego rodziców rozpoczęcie nauki w szkole
to duże przeżycie. Pierwsze dni września mijają
zwykle na zapoznawaniu
się z budynkiem szkoły,
nowymi kolegami oraz
rolą ucznia. Tradycją jest

także symboliczne przyjęcie do grona uczniowskiego w postaci pasowania. W świętochłowickich
szkołach podobne uroczystości odbywały się
w październiku.

fot. materiały Centrum DZWONI

To najlepiej zachowany w Polsce zakład
produkcyjny związany
z przetwórstwem cynku,
wpisany do rejestru zabytków w grudniu 1987 r.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Była to pierwsza wycieczka z cyklu „Świętochłowice z innej strony”
i na pewno nie ostatnia
z uwagi na olbrzymie
zainteresowanie świętochłowiczan.

Walcownia cynku powstała w latach 18581859, należała do Śląskiej
Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa Cynkowego. Jej zaplecze
zawierało halę produkcyjną, dużą kotłownię,
tartak z bednarnią, magazyn blachy oraz łaźnię. Przez wiele lat była
uważana za największą
w Europie.

fot. materiały Centrum DZWONI

Inna strona miasta

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

Biuletyn Samorządowy

nie osób, które mimo
trudnej sytuacji życiowej
postanowiły o siebie zawalczyć.
Wśród
uczestników
uhonorowano Monikę
Kitę (grupa krawiecka),
Czesława Kopca (grupa utrzymania terenów
zielonych), Bolesława
Stanickiego (grupa remontowo-budowlana),
Grażynę Szafraniec (grupa sprzątająca), Iwonę
Żyłę (grupa zewnętrzna)
oraz Janusza Dziemierę
(Kuchnia Śląska u Franka). W Kategorii Instytucja Roku zwyciężył
Powiatowy Urząd Pracy
w
Świętochłowicach,
a Zakładem Szkoleniowym roku zostało Przedszkole nr 12.

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL
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TEMAT MIESIĄCA

Pierwszy rok, pierwsze sukcesy nowego
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 22 listopada, Daniel Beger uroczyście ślubował, że urząd Prezydenta Miasta będzie sprawował wyłącznie dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Świętochłowic. Jeszcze 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!
Po pierwsze – stabili- Absolutnym prioryte- równie chętnie w inicjaspotkania Miejskiego Przedsiębior„W ramach poro- Regularne
Miasto odzyskało płynność finansową. I choć
do sukcesu jeszcze długa
droga, Świętochłowice
odzyskują
wiarygodność w oczach banków
i przedsiębiorców. Dzięki wysiłkowi wielu ludzi
udało się uniknąć zwolnień, zamykania instytucji kultury czy wyłączania
ulicznych latarni.

12

tem prezydenta było
wprowadzenie transparentnych zasad życia
publicznego. W ciągu
ostatniego roku odbył
szereg cyklicznych spotkań z mieszkańcami,
w wyniku których zmapowano problemy i zaczęto na bieżąco je rozwiązywać. Mieszkańcy
mogą też współdecydować o istotnych dla nich
sprawach w ramach kon-

milionów

to kwota zaległych faktur za 2018 r., które udało
się spłacić
Niektóre decyzje, choć
niepopularne, były wyborem mniejszego zła.
Część z nich, w tym
sprzedaż limuzyny, rezygnacja z etatów kierowców, redukcja nieadekwatnie
wysokich
wynagrodzeń, obniżenie
pensji prezydenta oraz
diet radnych, czy w końcu znaczące obniżenie
kosztów promocji – były
oczywiste. Tylko te
przytoczone powyżej dały blisko 2 mln
oszczędności!
„ Tr a n s p a r e n c j a
działań to dla mnie
podstawa.
Codziennie informuję mieszkańców
o swoich działaniach w mediach
społecznościowych, a raz w miesiącu na łamach
biuletynu samorządowego, który
trafia do rąk świętochłowiczan”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

6

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

11

tywy wymagające zamiany garnituru na flanelową koszulę i wspólnie
ze współpracownikami
chociażby sprząta miasto w ramach akcji TrashTag Challenge.
Jak sam przyznaje, nieco brakuje mu czasu
na działalność społeczną,
ale nie waha się ani chwili, gdy trzeba wziąć udział
w akcjach charytatywnych lub umożliwić ich
prowadzenie w mieście.
„Cieszy mnie, że
coraz więcej świętochłowiczan chce
działać na rzecz swojego miasta. Widać
to min. w wynikach
głosowania nad budżetem obywatelskim, który w tym
roku przeprowadzony został na nowych
zasadach”

zumienia, sygnowanego też przez
KSSE S.A., będziemy realizować program Mieszkanie+,
wprowadzimy system
kształcenia
na potrzeby lokalnego rynku pracy
oraz wypracujemy
standardy obsługi
inwestora i oferty
inwestycyjnej. ”

Rady Biznesu, śniadania, szkolenia i konkursy dla przedsiębiorców
– to wszystko już udało
się zrealizować. Trwają
prace nad powołaniem
Biura Obsługi Inwestora oraz opracowywany
jest system zachęt dla
przedsiębiorców, którzy
w ostatnich latach nie
garnęli się do prowadzenia biznesu w Świętochłowicach.

stwa Gospodarki Lokalowej, które nie tylko stało
się bardziej przyjazne dla
mieszkańców, ale też dokonało inwentaryzacji zasobu i rozpoczęło pierwsze remonty za środki
pozyskane m.in. dzięki
ugodom
zawieranym
z dłużnikami. Na razie prace
wykonane zostały w dziesięciu klatkach schodowych,
w kolejce czeka kolejnych
czterdzieści.

Już wkrótce przedsiębiorcy będą mogli m.in.
wynająć lokale na bardzo
preferencyjnych
stawkach. Zmiany widoczne
są zresztą w odniesieniu
do całego funkcjonowania

Mieszkańcy chwalą też sobie jasne zasady przyznawania mieszkań komunalnych i działalność komisji
mieszkaniowej, decyzją
prezydenta przeniesionej
do Urzędu Miejskiego.

spotkań

z mieszkańcami Świętochłowic, 4 otwarte konsultacje społeczne
Prezydent kładzie też
nacisk na dostęp do informacji publicznej –
wyrazem tego jest m.in.
publikacja Centralnego
Rejestru Umów, w którym każdy mieszkaniec
może sprawdzić na
co wydawane są pieniądze z miejskiej kasy.
Strzałem w dziesiątkę
okazało się również zaproszenie świętochłowiczan do wspólnego
dbania o miejską przestrzeń. Pół tysiąca zgłoszeń – to bilans 8 miesięcy
funkcjonowania
platformy NaprawmyTo.
pl. Prezydent włącza się

Rozwój gospodarczy
Efektami zaowocowała
także ścisła współpraca
z Województwem Śląskim. W ramach marszałkowskiego budżetu
obywatelskiego świętochłowiczanie mogą głosować na kilka projektów
stworzonych przez mieszkańców naszego miasta.
Tozresztą nie jedyny wymiar
współpracy z marszałkiem.

1,7

tys. głosów więcej

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

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL Biuletyn Samorządowy

fot. materiały UM w Świętochłowicach

zacja finansów
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rym udało się zmieścić
w zakładanej kwocie.
Jeśli jego oferta spełni
wszystkie wymogi, umowa może zostać podpisana jeszcze w tym - 2019
roku.

wniosków

o wykup mieszkań z bonifikatą złożyli mieszkańcy Świętochłowic
238 mieszkań jest w trakcie wyceny, a 21 już zostało sprzedanych.
Mimo trudności finansowych, w mieście sporo się działo. Obchody
100-lecia Powstań Śląskich, szereg imprez
sportowych, w tym Mistrzostwa Świat w Speedrowerze, wciąż poszerzana oferta mniejszych
wydarzeń kulturalnych
adresowanych do różnych grup społecznych
czy w końcu wizyty prezydenta i premiera RP
pokazują, że Świętochłowice powoli, ale skutecznie walczą o to, by odzyskać dawny blask.
Przyczyniają się do tego
już zakończone lub jeszcze trwające remonty
dróg i infrastruktury
tramwajowej (Kościelna,
Metalowców, Bukowa,
Wiśniowa). Jak zapowiada prezydent, to dopiero
początek, bo w planach
już znajdują się m.in. wyczekiwane przez mieszkańców 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 wykonawca, a finansujące
go instytucje zgodziły
się na zmiany, dzięki któ-

Kolejnym etapem będzie
wykonanie projektu, a po
jego zatwierdzeniu rozpocznie się oczyszczanie
zbiornika.
Co dalej?

„Oczywiście sta-

dion im. Pawła
Waloszka, budowa
hali sportowej, ale
przede wszystkim
inwestycje w infrastrukturę, dzięki
której w mieście
pojawią się inwestorzy, a w ślad za
nimi miejsca pracy
i wpływy z podatków. Poza tym rewitalizacja zaniedbanych dzielnic
obejmująca obok
przywracania blasku
kamienicom
budowanie społeczności, która będzie
identyfikowała się
ze swoim miastem,
dbała o nie i działała
na jego rzecz.”
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 wyczekiwanych inwestycji i projektów

miasto_swietochlowice

Zbigniew
Nowak

Przewodniczący Rady
Miejskiej

To był trudny rok dla
miasta, a jeszcze trudniejszy dla prezydenta,
który mimo wielu przeciwności walczy o to, by
Świętochłowice zaczęły się rozwijać. Po raz
pierwszy od wielu lat
mamy włodarza, który
sam wychodzi do mieszkańców,
odpowiada
nawet na najtrudniejsze pytania i podchodzi
z szacunkiem do tych,
którzy wybrali go na to
stanowisko. Inaczej mówiąc, Daniel Beger jest
człowiekiem, który jest

Ewa ForystekZabojszcz

Przewodnicząca
Rady Biznesu

Oś priorytetów Prezydenta oparta jest o intensyfikację
działań
zwiększających stopień
zaspokojenia zbiorowych
i indywidualnych potrzeb
mieszkańców. Fakt ten
znajduje odzwierciedlenie
we współdziałaniu z przedsiębiorcami na mocy dialogu toczonego podczas
comiesięcznych spotkań
biznesowych.
Krokiem milowym ku gospodarczemu rozwojowi

fot. mat. pras. śląskiego UW

Podczas pierwszego roku
pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Daniel
Beger wykazał się odpowiedzialnością za podjęte wyzwanie. W trosce
o mieszkańców prezydent szuka sposobu, aby
miasto wzmocniło pozycję – przede wszystkim
w zakresie finansów. W
Świętochłowicach jak w
soczewce skupiły się problemy śląskich miast po
transformacji – bezrobocia,
upadającego przemysłu,
niszczejącej substancji miejskiej. Jest jednak potencjał
instytucjonalny i ludzki,
na który wskazuje prezydent Beger. Dlatego też
jako władze województwa

wspólnie z Katowicką Specjalną 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 odzwierciedlenie w projektach
zgłoszonych do realizacji w
ramach unijnej inicjatywy
wsparcia regionów górniczych będących w transformacji. Jestem pewien, że
podjęte działania zaowocują w kolejnych latach.

otwarty na rozmowę,
o ile tylko prowadzi ona
w stronę działań dla
dobra miasta. Wiele podejmowanych w ostatnich decyzji nie należy
do łatwych, ale w mojej
ocenie są one niezbędne, żeby sprowadzić
Świętochłowice na tory
rozwoju gospodarczego
i społecznego opartego
o stabilną sytuację finansową i odczuwalnego dla
nas wszystkich.
Świętochłowic było podpisanie umowy o współpracy z Katowicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną. Dzięki
temu, każda złotówka zainwestowana w ramach
KSSE przyniesie świętochłowickiemu przedsiębiorcy znacznie wyższe
korzyści niż w pozostałych
miastach aglomeracji śląskiej. Dodatkowo w wyniku
otwartości dydaktycznej
świętochłowickich szkół
zawodowych, zapewniony zostanie dopływ kadry
wykształconej
zgodnie
z potrzebami lokalnego
biznesu.

Rewitalizacja Kaliny coraz
bliżej!
Konsorcjum firm Menard Polska sp. z o.o.,
REMEA societe par
actions
simplifiee
a associe unique oraz
REMEA sp. o.o. złożyło ofertę w postępowaniu przetargowym
na remediację stawu
Kalina. Co to oznacza? Miejmy nadzieję,
że rychłe rozpoczęcie
prac!

Rozbrojenie ekologicznej bomby, czyli stawu
Kalina, to jeden z najważniejszych
celów,
które wyznaczył sobie
prezydent Beger i efekt
rocznych ustaleń i wizyt
w instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie projektu, który
przywróci równowagę
środowiskową w dzielnicy Zgoda.

Jeśli komisja przetargowa
stwierdzi zgodność oferty
z wymogami postępowania, umowa na wykonanie
zadania powinna zostać
podpisana na początku
grudnia. Zgodnie z jej treścią wykonawca będzie
miał rok na wykonanie
projektu, a po jego przygotowaniu i zatwierdzeniu
rozpocznie prace.

Trochę historii
Ponad 5-hektarowy staw
od wielu lat uprzykrza
życie mieszkańcom Zgody i Chorzowa Batorego.
Z największego zbiornika wodnego w Świętochłowicach wydobywa
się fetor, ponieważ staw
zanieczyszczony jest fenolem, który pochodzi
z pobliskiej hałdy odpa-

prawie

70

milionów złotych

planowany całkowity koszt remediacji Kaliny
Pojawienie się oferenta dów poprodukcyjnych
to efekt nowego podej- po dawnych zakładach
ścia, którego przykładem chemicznych produkująjest dialog techniczny cych farby i lakiery.
ogłoszony przed po- Pierwsze działania zmiestępowaniem po to, by rzające do remediacji
wypracować technolo- porwadzone były jeszgię, która pozwoli jedno- cze w latach 90-tych.
cześnie osiągnąć efekt Poprzednie władze saekologiczny i zamknąć morządowe
również
projekt w przeznaczonej podejmowały wiele prób
na niego kwocie.
likwidacji uciążliwości,
To również dowód na jednak poprawy nie było
to, ze miasto odzyskuje widać. Od 2015 roku
nadszarpnięte zaufanie trwał pat związany z zainwestorów, którzy bali przestaniem prac przez
się ciągnących się latami, poprzedniego wykonawkosztownych procesów cę, który zarzucił miastu
sądowych o zapłatę za błędy w projekcie i do tej
wykonane prace.
pory sądzi się z miastem.

Biuletyn Samorządowy

fot. materiały UM w Świętochłowicach

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

Marszałek Województwa
Śląskiego

EKOLOGIA

fot. archiwum prywatne Z. Nowaka

prezydenta!

Jakub
Chełstowski

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL

7

DZIEJE SIĘ

Likwidujemy dzikie
wysypiska w mieście

Otwarcie dwóch "zielonych Wykup swoje mieszkanie
Nie czekaj i wykup Aby wykupić mieszkanie
pracowni"

Nielegalne składowiska śmieci stanowią
ogromny
problem
każdego miasta, dlatego
natychmiast
po zgłoszeniu przez
mieszkańców takiego problemu przy
ulicy Metalowców 5,
władze Świętochłowic podjęły radykalne działania zmierzające do likwidacji
dzikiego wysypiska
i ukarania winnych.

„Zielone pracownie”
to klasy wyposażone
w tablice multimedialne oraz nowoczesne przyrządy, dzięki
którym
uczniowie
SP nr 17 w Chropaczowie oraz SP nr 19
w Lipinach będą
uczyli się przyrody
i biologii na najwyższym poziomie.

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

DZIEJE SIĘ

Z URZĘDU

podczas spotkania dziękował m.in. prezydent
Daniel Beger, który
jednocześnie podkreślał wagę tych działań
dla blisko 100-osobowej
społeczności osób z dysfunkcją wzroku.

W rodzinnej atmosferze
spotkali się członkowie
i sympatycy jednej z najstarszych
organizacji
w mieście, wspominając
minione lata i planując
działania na kolejne półwiecze.
Za trud włożony w pracę
na rzecz osób niewidomych i tracących wzrok

Warto
przypomnieć,
że członkiem
PZN
może być osoba, która ukończyła 16 lat oraz
ze względu na stan wzroku została uznana za niepełnosprawną w stopniu
znacznym lub umiarkowanym albo całkowicie
niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.
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400

osób

ze Świętochłowic już
niedługo będzie mogło
się cieszyć własnym
mieszkaniem

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

Z URZĘDU

Uwolnij książkę!

Musisz tam być!

W Urzędzie Miejskim
na przeciwko Kancelarii Ogólnej (niski parter, pokój nr 1) działa
punkt wymiany książek "Bookcrossing uwolnij książkę".

Występ
„Masztalskich”,
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 Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych.

Każdy
zainteresowany
może zabrać sobie książkę
do domu, zaś ten kto ma
książek za dużo może dostarczyć książki do Urzędu
i nadać im drugie życie.
Całość opiera się na zasadach społecznego dzielenia się oraz działaniach
mających na celu ochronę środowiska. Zasady

fot. materiały UM w Świętochłowicach

24
października
w
Młodzieżowym
Domu Kultury odbyły się uroczyste obchody 50-lecia świętochłowickiego koła
Polskiego Związku
Niewidomych.

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

trzeba wypełnić wniosek
o nabycie lokalu mieszkalnego, który można pobrać
w Urzędzie Miejskim lub administracjach MPGL. Wnioskodawca musi wypełnić
część pierwszą (str. 1-2).
Druga i trzecia część wniosku wypełniona zostaje
przez ADM. Jednym z warunków jest również brak
zaległości czynszowych.
Czas oczekiwania od złożenia wniosku do rozpatrzenia sprawy może wynosić
do 6 miesięcy ze względu
na dużą liczbę wniosków
i konieczność dokonania
wycen lokali przez rzeczoznawcę.

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL Biuletyn Samorządowy

wymiany książek są niezwykle proste. Wystarczy
przynieść już przeczytane
i niepotrzebne książki,
zostawić je na specjalnej
półce, a w zamian zabrać
ze sobą egzemplarz lektury zostawionej przez inną
osobę.
Dzięki akcji wymiany książek mieszkańcy mogą
na bieżąco dbać o zawartość domowych biblioteczek i przyczynić się
do promocji czytelnictwa
w swoim najbliższym otoczeniu na niskobudżetowych zasadach.

Wydarzenie
rozpoczną warsztaty dla dzieci
(9:00 – 14:00).
O 15:00 uczestnicy
wydarzenia będą mogli zobaczyć projekcję
filmu „Pozwól kochać,
pozwól marzyć” w reżyserii Moniki Nawrot
oraz Dominika Górskiego, opowiadającego o roli terapii przez
muzykę w życiu osób
n i e p e ł n o s p r a w n yc h .
Po filmie wystąpią jego

fot. materiały „Pixabay”

50 lat radości

swoje
mieszkanie
za 15% wartości!

fot. oprac. UM w Świętochłowicach

Pracownie powstały przy
współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Na podstawie zebranych
materiałów i dowodów
policjanci zawiadomili prokuraturę o możliwości
popełnienia
przestępstwa.
Prezydent Daniel Beger wezwał właściciela terenu
do niezwłocznego usunięcia odpadów z terenu
działki jako miejsca nieprzeznaczonego do ich
magazynowania.

Wodnej wKatowicach w ramach podzielonego na dwa
etapy konkursu. Wygrały
projekty o największym
wpływie na podniesienie
świadomości ekologicznej
uczniów z terenu województwa śląskiego. Uroczystego otwarcia pracowni
dokonali Daniel Beger – Prezydent Miasta Świętochłowice, Tomasz Bednarek –
prezes zarządu WFOŚiGW
Wodnej w Katowicach oraz
radny sejmiku śląskiego Rafał Kandziora.

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach

Na polecenie prezydenta miasta Daniela
Begera, 23 października
przedstawiciele Referatu
Środowiska, Straży Miejskiej, policji oraz straży
pożarnej dokonali oględzin terenu pod kątem
nielegalnego magazynowania odpadów. Na
miejscu stwierdzili zma-

gazynowanie odpadów
pochodzenia budowlanego, samochodowego
oraz chemicznego w postaci pełnych i pustych
pojemników po farbach.

bohaterowie – integracyjny zespół Tolerancja,
który od kilkunastu lat
działa w ramach warsztatów terapii zajęciowej
w
Świętochłowicach.
Całość zwieńczy występ
kabaretu „Masztalscy”.
Goście wydarzenia będą
mogli też podziwiać wystawę fotografii autorstwa dr. med. Jerzego
Rybickiego „nie?PEŁNOSPRAWNI”.
Międzynarodowy Dzień
Osób
Niepełnosprawnych obchodzony jest od
1992 r. i ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

miasto.swietochlowice

SREBRNA STRONA MIASTA

Srebrny październik

Co najmniej 50 lat
w małżeństwie przeżyły pary, które spotkały się w Centrum
Kultury
Śląskiej,
by świętować Złote,
Diamentowe i Żelazne
Gody. Nie zabrakło
gratulacji, życzeń oraz
pamiątkowych fotografii.

„Jestem przekonany, Świętochłowiccy se- chłowicach, a następnie

18 października w Centrum Kultury Śląskiej
27 par ze Świętochłowic
świętowało
jubileusz
pożycia małżeńskiego.
Podczas uroczystości
spotkali się małżonkowie, którzy przeżyli
ze sobą 50, 60 a nawet
65 lat. Dyplomy i medale
za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
wręczył jubilatom prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

Podniosły charakter miała natomiast inauguracja
IX roku akademickiego
świętochłowickiego UTW,
podczas której słuchacze
odebrali życzenia od prezydenta miasta i wysłuchali wykładu o Coco
Chanel oraz koncertu.

niorzy tradycyjnie już
w październiku nie tylko obchodzili swoje
święto, ale też zainaugurowali kolej rok
akademicki w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Obchody Dnia Seniora
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów miały miejsce
11 października.
Członkowie związku oraz
władze miasta spotkali
się na uroczystej Mszy
Świętej w Parafii Św. Piotra i Pawła w Święto-

już bardziej luźno świętowali podczas wspólnej zabawy. Wspólnie
z prezydentem bawili się
też seniorzy w lipińskiej
„Grocie”. Nie zabrakło
tańców, pyszności oraz
nagród dla najstarszego
i najmłodszego uczestnika spotkania.

We wtorek, 8 października br., w Sali pod Wieżami KWK Polska odbyło się kolejne spotkanie
seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia
Seniora oraz jubileuszu
4 lat spotkań starszego
pokolenia świętochłowiczan.
Prezydent Daniel Beger
wraz z wiceprezydentem
Adamem Trzebinczykiem
złożyli życzenia wszystkim
zebranym oraz gratulowali
konsekwentnej realizacji
spotkań integrujących środowisko naszych seniorów.

Wypełnione
muzyką,
śmiechem i rozmowami spotkania organizowane są od 2014 roku
przy wsparciu Centrum
Kultury Śląskiej oraz
zespołu De Silvers.
Ich uczestnikom można
pozazdrościć energii i radości życia, którą – jak
sami przyznają – w dużej mierze właśnie stąd
czerpią, a spotkania
niezwykle ważny punkt
cotygodniowych
planów, bez którego trudno im wyobrazić sobie
świętochłowicką rzeczywistość.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

fot. materiały UM w Świętochłowicach

że historia każdego
z małżeństw jest wyjątkowa, bo wzajemna miłość, szacunek
i zaufanie widoczne
są z daleka w waszych
oczach. Serdecznie gratuluję wam wszystkim
i każdemu z osobna
wspólnie spędzonych
lat i życzę, abyście kolejne spędzili w miłości,
radości, zdrowiu, szczęściu i otoczeniu najbliższych”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

Nie do wiary! Spotykają się
już od czterech lat!

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Na dobre i na złe...

SUDOKU

SREBRNA STRONA MIASTA

Warsztaty dla seniorów
Warsztaty dla osób
starszych i ich opiekunów – zaproszenie

To tylko jedno z wielu działań w ramach projektu
"Coby Starzikom żyło się lepij", który adresowany jest
do mieszkających w Świętochłowicach niesamodzielnych osób powyżej 60 roku
życia. Jego beneficjenci
mogą skorzystać z usług
asystenckich, opiekuńczych
i sąsiedzkich, teleopieki oraz
wsparcia psychologicznego
i prawnego.

miasto_swietochlowice
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fot. materiały UM w Świętochłowicach

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach

27 listopada o godzinie
11:00 w Urzędzie Miejskim
w Świętochłowicach odbędą się warsztaty dla osób
starszych i ich opiekunów.
Specjaliści z Narodowego
Funduszu Zdrowia podzielą
się z seniorami wiedzą odnośnie praw i obowiązków
świadczeniobiorców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
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SPORT

Ze świętochłowickich boisk
Finał Pucharu Polski
na Szczeblu Podokręgu
Katowice nie trafił ponownie w ręce zawodników Śląska. 22 października na stadionie
Naprzodu, Śląsk przegrał ze Slavią Ruda Śląska 1:2. Wiele działo się
także w meczach pozostałych świętochłowickich drużyn.
Choć piłkarze Śląska prowadzili do przerwy 1:0,
rudzianom udało się odwrócić losy meczu i wygrać mecz finałowy Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Katowice 2:1.
Bramkę dla świętochłowiczan zdobył Damian
Wasiak, dla Slavii gole
strzelili Jacek Wujec i Jakub Barteczko.

W meczu ligowym rozegranym 12 października,
Śląsk pokonał u siebie
Wartę Zawiercie 2:1. Bramki dla gospodarzy strzelili
Marcin Jaskiernia, Łukasz
Wawrzyniak, gościom samobója „podarował” Adrian Lesik. Z kolei 19. października Śląsk przegrał
na wyjeździe 5:2 z Dramą
Zbrosławice. Bramki zdobyli Adrian Palka i Dawid
Henisz.
Tydzień później odwiedziła nas drużyna Unii
Kosztowy wygrywając 0:3.
Kolejny mecz, 2 listopada
Śląsk rozegrał w Ornontowicach, pokonując tamtejszy Gwarek 2:5. Bramki
dla naszej drużyny strzelali:
Daniel Koniarek x 2 oraz
Adrian Lesik, Dawid Henisz i Adrian Palka.

Sędzia w tym meczu ukarał
zawodników aż 6 żółtymi
i jedną czerwoną kartką.
Niechlubny rekord ustanowił Kamil Ściętek, który
w doliczonym czasie w ciągu dwóch minut „zarobił”
dwie żółte a w konsekwencji
czerwoną kartkę. Drużyna
obecnie zajmuje 10. miejsce w tabeli IV ligi.
Naprzód w akcji
12 października Naprzód
Lipiny na własnym boisku przegrał z Wawelem
Wirek 2:0. Tydzień później
pokonał na wyjeździe Orła
Mokre 0:3. Podczas spotkania bramki strzelali Dawid Pawlak – 37 min., Wojciech Kopyciok – 76 min,
w a doliczonym czasie gry
Przemysław Maciejewski.
26 października Naprzód,

Speedrower

Kocice walczą zaciekle
21 września, piłkarki Tygrysków pokonały u siebie Wartę Zawiercie 13:0,
tydzień później zremisowały mecz z Rozbarkiem
w Bytomiu 3:3. W VII kolejce, która był rozegrana
w dniach 19-20 października, do Świętochłowic
nie dojechały zawodniczki
Wisły Skoczów i Tygryski
otrzymały trzy punkty
za darmo, gdyż w tym spotkaniu ogłoszono walkower.

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

Mecz z LZS Bestwiną
miał odbyć się w Świętochłowicach 6 października, ale został przełożony

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

fot. Marcin Mikołajek

Piłka nożna

zwyciężył u siebie z 2:1 Tęczę Błędów. Obie bramki
zdobył Dawid Pawlak.
2 listopada Naprzód wybrał się do Sosnowca,
gdzie zremisował bezbramkowo z AKS Górnik
Niwka. Lipińska drużyna
zajmuje w lidze XIV miejsce w IV grupie klasy okręgowej.
Druga drużyna Naprzodu
grająca w Klasie B Vitasport,
13 października pokonała
Gwiazdę II Ruda Śląska 2:0,
po bramkach strzelonych
przez Daniela Rutkę i Michała. 20 października ekipa z Lipin pokonała Podlesiankę
II Katowice 3:1 – dwie braki
zdobył Mariusz Lux a jedną
Łukasz Mejka. Tydzień później w Rudzie Śląskiej, Naprzód remisuje 1:1 z Jastrzębiem II Bielszowice.
3 listopada do Lipin przyjeżdża 1.FC Katowice
i gospodarze zwyciężają
1:0 po bramce Grzegorza
Szpitola. Rezerwy plasują
się na 2. miejscu z jednym
punktem straty do lidera.

Żużel

Na dwóch kołach - speedrowerowcy w akcji

Sezon dobiega końca

W niedzielę 20 października, na torze
Śląska,
rozegrano
III rundę cyklu Best
Pairs.

Dobiega końca sezon
2019, jednak nasi żużlowcy do końca szukają jazd. „Czarny sport„
nieustająco cieszy się
popularnością w naszym mieście.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

„Pozostaje niedo-

Triumfowała drużyna
Lwów Avii Częstochowa, przed świętochłowickim Euro-Met Team
w składzie Kamil Bielica, Dawid Zając, Dawid Bas. Trzecie miejsce zajął Terce DEKO
z Ostrowa Wielkopol-

syt, znów drugie
miejsce jak w Drużynowych Mistrzostwach Polski. To
najlepszy rok w historii sekcji, zdobyliśmy dużo medali w
Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach
Świata, ale brakuje
tego drużynowego
złota. Lepiej mieć
złoto niż, zdobyć
srebro. Za rok walczymy o mistrzostwo.”
Dawid Bas
zajęli 4. miejsce. W końcowej klasyfikacji Lwy
również
uplasowały
się przed Euro-Metem,
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trzecie miejsce zajął
team DEKO z Ostrowa.
Ekipa Strażaka Mikołów
zajęła 4. miejsce.
Speedrowerowcy Śląska
wybrali się 13 października do Leszna , by rozegrać najważniejszy mecz
sezonu.
W czerwcu Śląsk wygrał
u siebie 79 : 76 z LKS
Szawer Leszno. Sprawa
złotego medalu miała

Biuletyn Samorządowy

rozegrać się w ostatniej
kolejce. Już w w trzecim
biegu gospodarze odrobili straty i bieg po biegu
zwiększali swoją przewagę, by ostatecznie zwyciężyć 87 : 72. MS Śląsk
nie obronił złota, ale
do „worka” medali zdobytych w Mistrzostwach
Świata i Polski w tym
sezonie dołożył srebro Drużynowych Mistrzostw Polski.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

skiego. Kolejni nasi
zawodnicy startujący
pod szyldem LKS Strażak Mikołów czyli Kamil
i Patryk Bielaczkowie

6 października na torze
w niemieckiej Miśni po raz
47 rywalizowano w turnieju o „Silbener Stahlschuh”
czyli o „Srebrną Łyżwę”.
Wystąpiło w nim dwóch
zawodników Śląska, którzy na ten sezon podpisali
z klubem kontrakty „warszawskie”. Polak Rafał Konopka zajął w nim 10. miejsce, a Ukrainiec Witalij
Łysak jedenaste. Zwyciężył
Marko Lewiszyn, młody
utalentowany zawodnik
z Ukrainy.
Z kolei w rozegranym
na węgierskim torze
Nagyhalasz turnieju Florexim Cup, Łysak zajął

16. miejsce nie zdobywając żadnego punktu,
natomiast 20 października wraz z drużyną Speedway Center Równe
zajął 3. miejsce w ostatniej rundzie speedway
Friendship Cup. Ukrainiec wywalczył na torze
2 punkty.
16 października w Ostrowie wielkopolski rozegrano Memoriał Jerzego
Suffnera, który był jednocześnie II rundą Młodzieżowych Indywidualnych
Mistrzostw Wielkopolski.
Zawody wygrał zawodnik miejscowej Ostrovii
Sebastian Szostak. W zawodach
wystartowała
dwójka naszych juniorów:
Matusz Pacek zdobył
7 punktów i zajął IX miejsce, Łukasz Szczęsny z jednym punktem uplasował
się na 16. pozycji.

miasto.swietochlowice

Qulturalne Miasto
LISTOPAD

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

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

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

25.11 | 17:00
B Otwarcie wystawy „60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o Powstaniach Śląskich
i plebiscycie” (MPŚ)
26.11 | 18:00
B Akademia Aktywnego Rodzica
(CKŚ Grota)

20.11 | 17:00
B „Na słonecznym południu Włoch spotkanie z cytrynową nutą” - spotkanie
z Anną Fijałkowską (MBP filia nr 2)
25.11 | 15:00
B „Jadą, jadą do nas misie” - spotkanie
literacko-plastyczne dla dzieci
(MBP filia nr 4)
25.11 | 15:30/17:00
B „Dzień Pluszowego Misia” - spotkanie
literacko-plastyczne dla dzieci
(MBP filia nr 5/ MBP centrala)

27.11 | 10:00
B Książeczki z bibliotecznej półeczki. Czytamy „Leśne skrzaty pomagają zwierzętom” E.Klimczak (MBP filia nr 6)

18-22.11.2019
XXV Turniej Piłki Siatkowej o puchar
Prezydenta Miasta (SP nr 2)
19.11.2019 | godz. 10:00-12:00
200-setne spotkanie Seniorów (Wieże
KWK Polska)
22-24.11.2019
„Polska zobacz więcej - weekend za pół
ceny” (MPŚ)
23.11.2019 sobota | godz. 17:00
Koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia
Młodzieżowego Domu Kultury
24.11.2019 niedziela | godz. 17:00
Spektakl „Rajcula warzy wilijo”(CKŚ)
Bilety: 25/20 zł

28.11 | 10:00
B Konkurs recytatorski (MBP filia nr 1)
24.11.2019
godzina

GRUDZIEŃ
02.12 | 17:00
B Spotkanie w ramach klubu Dobrego
Słowa „Dobra książka na Święta”
(MBP filia nr 1)
8.12 | 16:00
B Wernisaż wystawy „Szopki sznurkowe”
Jana Drechslera - spotkanie z twórcą
(MPŚ)
8.12 | 16:00
B Projekcja odcinków „Dej pozór” Barbórka i Świynta/ Gody - spotkanie z autorką Izoldą Czmok-Nowak (MPŚ)

17:00

09-20.12
B Świąteczny Kiermasz Książek
(MBP filia nr 1)
11.12 | 17:00
B „Portugalia: kraj pełen słońca” - spotkanie z Anną Fijałkowską (MBP filia nr 2)
12.12 | 18:00
B Marian Piegza „Wigilijne zwyczaje
w różnych częściach świata”
(Wieże KWK Polska)

CYKLICZNE
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”

Młodzieżowy Dom Kultury (MDK)
B Każdy poniedziałek - godz. 10:30 - Poranek Muzyczny Seniorów
B Każda środa - godz. 16:30 - Koło Medialne dla młodzieży

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

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
WYDARZEŃ - NA STRONACH INTERNETOWYCH
ORAZ FACEBOOKU JEDNOSTEK MIEJSKICH

fot. materiały Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

KULTURA

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

Mik

30.11.2019 sobota | 10:00
Świętochłowicki Bieg Andrzejkowy biegniemy dla Mateusza Holewy - bieg
charytatywny na 5 km ulicami miasta,
zapisy od 8:30 (OSiR)
Koszt uczestnictwa: minimum 50 zł

6 gr

3.12.2019 wtorek
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (MBP filia nr 1)

5.12.2019 czwartek | godz. 18:00
Iwona Simka-Surma - wernisaż (Wieże
KWK Polska)
5.12.2019 czwartek | godz. 19:00
Festiwal G. G. Gorczyckiego (MPŚ)
Liczba miejsc ograniczona
9.12.2019 | godz. 8:00-15:00
Kiermasz Świąteczny w Urzędzie Miejskim (ul. Katowicka 54, Świętochłowice)
14.12.2019 sobota | godz. 12:00
Warsztaty Świątczne (MPŚ)
Bilety: 5 zł
BEZPŁATNE

miasto_swietochlowice

Biuletyn Samorządowy

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