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POZYTYWNA ENERGIA
na Pikniku Rodzinnym w dobrym klimacie!
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Dzieje się

Wakacyjne remonty ulic
Metalowców, Ślęzan i Reja
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Dzieje się

Tak zmieni się Kalina
- plan zagospodarowania
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PREZYDENCKIM OKIEM

Na przekór koronawirusowi
z każdym miesiącem jest
coraz mniej, pozwalają mi
roztaczać wizję realizacji
zadań, które proponowałem mieszkańcom w 2018
roku i które pchną Świętochłowice na właściwe tory
rozwoju.

Twardo stąpam po ziemi.
Dzięki uzyskaniu doﬁnansowania z wielu różnych
źródeł, realizowanych jest
kilka pokaźnych inwestycji. Remont ul. Metalowców, który jest największą
inwestycją, jakiej do tej
pory podjęło się święto-

POŚPIECH... JEST DOBRYM DORADCĄ

Ten rok jest dla naszego miasta rokiem
przełomowym, gdyż
rzeczywista wartość
wydatków majątkowych
(inwestycji)
przekroczy tą z najlepszego do tej pory
roku 2018 w poprzedniej kadencji, kiedy to
wyniosła 14,2 mln zł.
Wielu pyta jak to możliwe, że miasto które
jeszcze nie tak dawno
stało na granicy bankructwa, jest w stanie
jednocześnie
spłacać
stare długi i inwestować.

Odpowiedzią tutaj jest
racjonalizacja wydatków
inwestycyjnych. W tej
chwili głównym kierunkiem rozwoju są te projekty, w których udział ﬁnansowy miasta stanowi
tylko 15-20%, natomiast
reszta to środki z różnych
bezzwrotnych funduszy
zewnętrznych. Do takich
inwestycji należą remont
ulic Metalowców i Ślęzan, termomodernizacja
Przedszkola nr 9 i wymiana oświetlenia na LED
w placówkach oświatowych.
W przypadku rewitalizacji

Nie będzie rozwoju Świętochłowic, jeśli nie zyskamy nowych inwestorów.
Dlatego wspólnie z wiceprezydentami złożyliśmy
wnioski
inwestycyjne
w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych – zjazd
z DTŚ na Uroczysko i remont ul. Łagiewnickiej.
Te dwie inwestycje pokazują, że z jednej strony
dążymy do uwolnienia
terenów przemysłowych,

co pozwoli nam pozyskać nowych inwestorów, a tym samym zyskać
nowe miejsca pracy,
a z drugiej strony dbamy
o poprawę wizerunku
ulic, które w wyniku wieloletnich zaniedbań domagają się kapitalnych
remontów.
Nie zapominam również,
że miasto to także przedsiębiorcy, którzy właśnie
tu postanowili rozwijać
swoje ﬁrmy. Pracownicy
PUP zawzięcie walczyli, by
w jak najmniejszym stopniu odczuwalne były skutki gospodarcze wywołane epidemią COVID-19.
W sumie pozyskaliśmy do
tej pory 15 mln zł wsparcia, z czego ponad 10 mln
jest już na kontach osób,
które złożyły stosowne
wnioski.
Niestety, okazuje się,
że koronawirus nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale my także.

Z URZĘDU

fot. Rafał Zduńczyk

Inwestycje w naszym
mieście nabierają tempa!

Oszczędności na kolejne
projekty
wygenerowałem m.in. dzięki umowie
z Marszałkiem Województwa Śląskiego - Jakubem
Chełstowskim, na współprowadzenie
Muzeum
Powstań Śląskich. Umowa zapewni też szersze

partnerstwo w realizacji
kolejnych projektów historycznych. Przypomnę
tylko, że wspólne działania doprowadziły w ciągu
ostatniego półtora roku
do wizyty w naszym mieście najważniejszych osób
w Państwie, m.in. Prezydenta RP, Premiera i Wicepremiera Polskiego Rządu.
To niezwykle ważne, bo
tylko dobra współpraca
władz samorządowych
z władzą centralną prowadzi do rozwoju miast
i gmin.

stawu Kalina ten wkład
własny wyniesie niespełna
2%. Odzyskanie płynności
ﬁnansowej, stabilizacja ﬁnansów miejskich i dobre
relacje z władzami wojewódzkimi i centralnymi,
pozwolą już w przyszłym
roku podwoić tą wartość,
a w kolejnym roku, kiedy
ruszą duże projekty drogowe (ul. Łagiewnicka,
zjazd z DTŚ) oraz projekty
mieszkaniowe, nawet potroić.

Pomoc PUP dla przedsiębiorców w walce
z koronawirusem
Powiatowy
Urząd
Pracy w Świętochłowicach
otrzymał
w sumie 15 mln zł
z Funduszu Pracy
na realizację zadań
związanych z łagodzeniem skutków gospodarczych związanych z COVID-19.
Kwota ustalona z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy jest
przeznaczona na realizację zadań obejmujących
doﬁnansowanie wynagrodzeń pracowników
i osób zatrudnionych

na podstawie umowy o pracę lub innych
umów, doﬁnansowanie
kosztów
prowadzenia działalności przez
samozatrudnionych,
udzielanie
pożyczek
bezzwrotnych ze środków Funduszu Pracy dla
mikroprzedsiębiorców
oraz
doﬁnansowanie
wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i pracowników dla kościelnej
osoby prawnej.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Dla mnie to czas wytężonej pracy. Lato zaczęło się
od sesji absolutoryjnej,
na której radni docenili moje dotychczasowe
zaangażowanie i konkretne działania moich
współpracowników przy
wdrażaniu planu oszczędnościowego w 2019 roku.
Świętochłowice odzyskały
płynność ﬁnansową, na
co złożyły się dwa główne
czynniki: wprowadzenie

rygorystycznych oszczędności i optymalizacja wydatków oraz rozłożenie na
raty zaległych faktur, m.in.
za remont PUP, umowę
z "Salezjanami" i zaległe
składki na GZM/KZKGOP.
To wielki sukces całego
mojego zespołu. W ciągu I półrocza 2020 roku
Gmina spłaciła 3,5 mln zł
zaległości wynikających
z umów z lat 2017-2018,
których poprzednicy nie
zapłacili. Gdyby nie one,
dziś mógłbym za równowartość tej kwoty zlecić
wyremontowanie 175 klatek schodowych, budowę
17 nowoczesnych placów
zabaw albo wyremontowanie bandy i zaplecza
żużlowego dla młodych,
zdolnych adeptów żużla
pod wodzą trenera Basa.
Do końca 2020 roku
Gmina musi spłacić kolejne 3 mln zł, lecz świadomość, że zaległości

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Tegoroczne wakacje
z pewnością należą do wyjątkowych.
W związku z pandemią wszyscy musimy dopasować swoje plany do zaleceń
związanych z powolnym
odmrażaniem
gospodarki i stopniowym przywracaniem
normalności w zacieśnianiu więzi społecznych.

chłowickie MPUK, przebiega zgodnie z planem.
Lada moment ruszą także
prace związane z remontem i termomodernizacją
Przedszkola nr 9 w Chropaczowie, dzięki czemu
budynek zyska nie tylko
walory estetyczne, ale
przede wszystkim energooszczędne.

Przypominamy,
że wszystkie osoby chcące otrzymać wsparcie
muszą złożyć stosowny
wniosek w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Świętochłowicach bezpośrednio, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
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i perony komunikacyjne.
Prace nad remontem
ul. Metalowców potrwają zgodnie z planem
do końca sierpnia br.
„Termin
oddania
inwestycji nie jest
zagrożony.
Prace
przebiegają sprawnie, choć ze względu
na pandemię, część
materiałów dotarła
z opóźnieniem. Dodatkowo ruch samochodów okolicznych
ﬁrm, który odbywa
się tu nieprzerwanie, niejednokrotnie
koliduje z harmonogramem prac. Ponieważ
wszystkim
zależy na jak najszybszym odkorkowaniu miasta, kierownictwo
MPUK
zadeklarowało, że dołoży wszelkich starań,
by prace związane

z nawierzchnią drogi
zakończyły się przed
wskazanym wcześniej
terminem”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice
Ulica Ślęzan
Inny remont trwa obecnie przy ul. Ślęzan, gdzie
powstaną nowe miejsca
parkingowe, a droga
pokrywana jest nową
nawierzchnią. Koszt remontu to 620 tys. zł i tu
także pozyskano doﬁnansowanie w kwocie
524 tys. zł z Metropoli-

W KULUARACH

Ponadto uatrakcyjnienie
tego terenu jest szczególnie ważne ponieważ
zaspokoi potrzeby tak
naprawdę
wszystkich
mieszkańców
miasta.
Nowe boiska, place zabaw czy wybieg dla psów
z pewnością uczyni ze
stawu Kalina miejsce,
gdzie z wielką przyjemnością będzie można
spędzać swój wolny czas.
Jestem bardzo wdzięcz-

Warto
pomyśleć
o strefie ciszy... Projektowanie
przestrzeni
publicznej
musi być użyteczne
i skierowane do jak
najszerszej
grupy
mieszkańców.
Kiedyś składałem w budżecie
obywatelskim
projekt, który zakładał
budowę wybiegu dla
psów. Nie uzyskał odpowiedniego poparcia.
Cieszy mnie, że takie
miejsce pojawi się przy
Kalinie. Podobnie jak
skate park. W tej beczce
miodu jest też łyżka dziegciu: można sobie zadać
pytanie, czy kolejny plac
zabaw w tej okolicy to
dobre wyjście albo czy
zaproponowany zamiast
larsenu bentonit, faktycznie będzie barierą
nieprzepuszczalną.
Warto też pomyśleć, aby

fot. prywatne archiwum Ł. Respondka

fot. prywatne archiwum Z. Nowaka

ny za zaangażowanie
władz centralnych, Prezydenta Daniela Begera
i pracowników Urzędu
Miejskiego,
ponieważ
zdaję sobie sprawę, jak
trudne było dostosowanie specyﬁkacji, aby móc
wybrać odpowiedniego
wykonawcę.
Jednocześnie
proszę
mieszkańców o wyrozumiałość. Jestem pewny,
że jeżeli przeczekamy
cierpliwie niedogodności
związane z rozwojem inwestycji, już wkrótce będziemy wspólnie cieszyć
się z nowego, pięknego
miejsca na mapie Świętochłowic.

miasto_swietochlowice

Ulica Reja
Na początku sierpnia

Chorzowsko-Świętochłowickie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji rozpoczęło
remont sieci kanalizacyjnej na ulicy Mikołaja
Reja i tam także pojawi
się nowa nawierzchnia
wraz z chodnikami.

POZNAJMY SIĘ

Zbigniew Nowak vs Łukasz Respondek
Bardzo się cieszę, że
sprawa Kaliny jest
rozwojowa i wszystko przebiega zgodnie
z planem. Likwidacja
tej bomby ekologicznej jest obecnie jedną z najważniejszych
spraw dla miasta,
ponieważ
wszyscy
wiemy, jak bardzo
jest to uciążliwe dla
mieszkańców okolicy
stawu.

tarnego Funduszu Solidarności. Za pracę również odpowiada MPUK,
a docelowe zakończenie
remontu planowane jest
na 30 października.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Ulica Szkolna
Na ulicy Szkolnej okoliczni mieszkańcy zyskali
dodatkowe miejsca parkingowe.
Na ulicy położono nowy
asfalt, a także ułożono kostkę brukową
na chodnikach. Liczba
miejsc pojazdów zaparkowanych zgodnie
z przepisami zwiększyła
się z około 20 przed remontem do 38.

Ulica Metalowców
Trwa
kompleksowa
przebudowa ulicy Metalowców, gdzie remontowany jest blisko półkilometrowy
odcinek
od przejazdu kolejowego do ronda na Zgodzie.
To największa w tym
roku inwestycja drogowa, jaką realizuje Miejskie
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Świętochłowicach. Jej koszt
wynosi blisko 3,2 mln zł,
z czego 2,5 mln zł to doﬁnansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych.
Obejmuje prace, które
polegają na ułożeniu
nowej nawierzchni wraz
z budową chodników
i ścieżki rowerowej.
Na rondzie im św. Jana
Pawła II wymieniona
została
nawierzchnia.
Na początku roku wyremontowano
tam
przejazdy tramwajowe

wydzielić w tym miejscu tzw. strefę ciszy.
Z ławkami w formie leżaków oraz altaną, gdzie
będzie można usiąść,
poczytać książkę i po
prostu odpocząć. Najbardziej uciążliwy dla
mieszkańców
będzie
etap wykonawstwa.
Opozycja
zamierza
bacznie przyglądać się
realizacji tego przedsięwzięcia. W dobrej
wierze. Rozbrojenie tej
„bomby” to w tej kadencji cel nadrzędny.
Świętochłowice,
jak
również Hajduki czekają
na to już bardzo długo.

Zoﬁa Pogoda - radna Rady
Miejskiej
Magister pedagogiki,
emeryt, radna Stowarzyszenia "Razem dla
Świętochłowic".
W charakterze nauczyciela
dyplomowanego
oraz pełniąc funkcje dyrektorów przepracowała w świętochłowickiej
oświacie 40 lat.
Jej pasją jest turystyka,
praca, relaks na działce
i rozrywki umysłowe.
Nadal
zaangażowana
w życie społeczne i kulturalne naszego Miasta.
Wspiera i inicjuje działania
i akcje, których celem jest
dobro i pomoc mieszkańcom. Aktywnie działa
m. in.: w Stowarzyszeniu
"Razem dla Świętochłowic", Radzie Paraﬁalnej,
ROD "Kwiaty Polskie"
czy "Szlachetna Paczka".
Dzięki ścisłej współpracy

Biuletyn Samorządowy

fot. Rafał Zduńczyk

Sezon
wakacyjny
to dla drogowców
najlepszy
moment
na wykonywanie remontów – nie inaczej jest i w tym roku
w Świętochłowicach.
Zakończyła się już
przebudowa
ulicy
Szkolnej, a w trakcie remontu są ulice
Metalowców, Ślęzan
i Reja.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Wakacyjne remonty ulic

z ADM / SM "Śródmieście"
na bieżąco rozwiązuje
problemy mieszkańców
osiedla Podgórze przy
ul. Śląskiej.
W obecnej kadencji złożyła
22 wnioski, z których 11 zrealizowano. Jeden znich dot.
przystanku na żądanie przy
kościele św. Józefa, który
okazał się strzałem w dziesiątkę!
Uważa, że wiele jest do zrobienia dla starszego pokolenia i osób niepełnosprawnych, dlatego należy
stworzyć program "Miasto
przyjazne seniorom" oraz
powołać pełnomocnika
ds.polityki senioralnej.
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SPORT

Z inicjatywy Radnych reprezentujących Stowarzyszenie
Przyjazne
Świętochłowice: Agnieszki
Beger, Artura Pawłowskiego i Jacka
Kamińskiego, wzdłuż
chodników
przy
ul. Korfantego, Krasickiego i Bieszczadzkiej ustawione zostały kolejne „czerwone
ławeczki”.
To efekt próśb starszych
mieszkańców Świętochłowic, którzy potrzebowali miejsca do odpoczynku w drodze do

przystanków tramwajowych, sklepów czy biblioteki. Na razie rozstawionych zostało 8 ławek,
jednak z uwagi na spore
zainteresowanie i wyraźną potrzebę świętochłowiczan planowane jest
rozwinięcie akcji o kolejne lokalizacje. W drugiej
połowie maja br. podobne 3 ławki pojawiły się
na terenie spółdzielni
mieszkaniowej na deptaku przy SP nr 5.
Ławki wraz
na odpady
no zgodnie
na „Bieżące

Speedrower

II memoriał im. Pawła Waloszka
W sobotę, 1 sierpnia br., na torze speedrowerowym Śląska Świętochłowice
odbył się II Memoriał
im. Pawła Waloszka.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

"Czerwone ławeczki" dla
mieszkańców

zielenie miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz placów
zabaw, zewnętrznych
siłowni
plenerowych
i obiektów STREET
WORKOUT na terenie
miasta” zawartą z MPUK
w Świętochłowicach.

z koszami
postawioz umową
utrzymanie

Zwyciężył
Arkadiusz
Szymański (Harpagan
Zielona Góra), przed
Kamilem Bielicą (Śląsk
Świętochłowice) i Marcinem Kołatą (także Śląsk
Świętochłowice).

Licznie zebrana publiczność mogła zobaczyć
ciekawe i emocjonujące
widowisko, w którym po
serii zasadniczej wspomniana wyżej trójka miała po 17pkt.
Doskonała oprawa oraz
wspaniałe zachowanie
publiczności z pewnością godnie uczciły pamięć po wielkim żużlowcu ze Świętochłowic.

DZIEJE SIĘ

Zakres robót w budynkach zarządzanych
przez Miejskie Przedsię-

biorstwo
Gospodarki
Lokalowej będzie obejmował między innymi
wykonanie robót ogólnobudowlanych, murarsko – tynkarskich oraz
malarskich. To pierwsza
pula z wyznaczonych na
ten rok remontów klatek
– kolejne są w przygotowaniu.
Jako pierwsze zostaną
wyremontowane
klatki schodowe przy

fot. Dorota Wiśniewska

Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Lokalowej w Świętochłowicach
rozpoczęło procedury
związane z remontami klatek schodowych w budynkach
komunalnych na terenie miasta.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Remont klatek schodowych

ulicach Pieczki (1, 3, 7),
Łagiewnickiej (15 i 15a),
Kamionki (8 i 8a) oraz
Wolności (2 i 2a). Kolejne remonty ruszą jeszcze w tym roku.

DZIEJE SIĘ

WFOŚiGW w Katowicach rozstrzygnął
konkurs, dzięki któremu w placówkach
oświatowych województwa śląskiego
powstanie aż 58 Zielonych Pracowni.
Dwie z nich zbudowane
zostaną w Świętochłowicach – w Szkole Podstawowej nr 4 (Eko-logiczni)
oraz przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących (La-

4

boratorium Przyrody).
Nadesłano 104 zgłoszenia, spośród których
wyłoniono 58 najlepszych. Szkole Podstawowej nr 4 przyznano
dotację w wysokości
29 976,80 zł, a Zespół
Szkół
Ogólnokształcących otrzymał dotację w wysokości
30 000 zł. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki

w placówce oświatowej,
można było uzyskać do
30 000 zł dotacji.

„Pomysł, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka,
kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
różnorodność pomocy
dydaktycznych,
wyposażenia i sprzętu
– to główne elementy, które ocenialiśmy
przy wyborze Zielonych Pracowni”
Tomasz Bednarek
Prezes WFOŚiGW
w Katowicach

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL Biuletyn Samorządowy

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Zielono mi...
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TEMAT MIESIĄCA

Piknik Rodzinny w dobrym klimacie!
Spektakl, warsztaty
ekologiczne, znakowanie rowerów i wymiana roślin. To tylko
niektóre z atrakcji,
jakie czekały na
mieszkańców Świętochłowic podczas
„Pikniku Rodzinnego w Dobrym Klimacie”, który odbył się
1 sierpnia na terenie
OSiR „Skałka”.

gólne gatunki drzew.
Dzieci chętnie obejrzały również „Warzywny
Show” – spektakl przygotowany przez Fabrykę
Kultury.
Na stoisku przygotowanym przez Urząd
Miejski można było zaadoptować
roślinkę
i spróbować sił w quizie
z nagrodami. Z pytaniami z zakresu ochrony
środowiska, segregacji
odpadów, odnawialnych
źródeł energii oraz znajomości miasta mierzyli
się zarówno dorośli, jak
i dzieci.
Symbolem pikniku był
natomiast rower – jeden
z najbardziej ekologicz-

nych środków transportu. Największym zainteresowaniem cieszył się
bowiem namiot Straży
Miejskiej, gdzie można
było oznakować jednoślady.
Stowarzyszenie
Rowerowe Świętochłowice zadbało o przekąski i napoje dla cyklistów oraz stworzyło tor
przeszkód, na którym
mogli sprawdzić się najmłodsi. Przedstawiciele

Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
przekazywali natomiast
zasady
bezpiecznego
poruszania się na rowerach.
O dobry klimat dbał także Wojewódzki Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, który odwiedził Świętochłowice
ze swoim Mobilnym Biurem Programu „Czyste

Powietrze”. Zainteresowani mogli uzyskać
informacje o projekcie
lub wypełnić wniosek
o doﬁnansowanie.
„Piknik Rodzinny w Dobrym Klimacie” z pewnością naładował mieszkańców Świętochłowic
pozytywną energią. Jesteśmy przekonani, że
wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz świętochłowickich imprez.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Piknik, na który zaprosiliśmy
mieszkańców
miasta w środku wakacji,
był nie tylko doskonałą
okazją do spędzenia sobotniego przedpołudnia
na „Skałce”, ale także do
pogłębienia swojej wie-

dzy dotyczącej tematyki
ekologicznej.
Uwagę
najmłodszych
uczestników
przykuły
przede wszystkim atrakcje przygotowane przez
Fundację Ekologiczną
ARKA, gdzie w ciekawy
sposób za pomocą gier
i zabaw oraz rowerowego kina zapoznawali się
z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.
O edukację ekologiczną zadbało także Stowarzyszenie Ekorozwój
i Ochrona Lasów. Jego
członkowie dzielili się
wiedzą o leśnym ekosystemie oraz pokazywali,
czym różnią się poszcze-

DZIEJE SIĘ

Wraz z początkiem
sierpnia rozpoczęła
się akcja „Oznakuj
swój rower” prowadzona przez świętochłowicką
Straż
Miejską i od samego
początku cieszy się
ona sporym zainteresowaniem mieszkańców.
W akcji znakowania pojazdów może wziąć udział
każdy pełnoletni mieszkaniec Świętochłowic.

Procedura rejestracji polega na umieszczeniu na
ramie naklejki hologramowej z numerem oraz
naniesieniu tego numeru w kilku miejscach na
pojeździe za pomocą
markera UV. Dzięki temu
w przypadku kradzieży
i odnalezienia pojazdu,
będzie można łatwiej dotrzeć do jego właściciela.
Rower, hulajnogę lub
wózek można znakować
w każdy wtorek od 8.00

miasto_swietochlowice

Uczestnik przystępując
do programu, jest zobowiązany do udokumentowania lub oświadczenia,
że pojazd jest jego własnością. Z chwilą rejestracji wszystkie dane dotyczące właściciela pojazdu
traﬁają do bazy danych,
którą podczas swoich
interwencji wykorzystuje
Straż Miejska.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Oznakuj swój rower!

do 12.00 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Katowickiej 54a oraz przy okazji każdej większej imprezy
miejskiej organizowanej
na terenie Świętochłowic.

Biuletyn Samorządowy
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Z URZĘDU

cja zagospodarowania
terenu przewiduje podzielenie stawu Kalina
groblami na trzy części,
dzięki czemu szybciej
i efektywniej zostaną
w nim przywrócone wartości biologiczne.

Obecnie trwa etap projektowania i wyboru
przez wykonawcę najlepszej metody do uzyW obrębie stawu znaj- skania efektu ekologiczdzie się miejsce na plac nego. Prace zgodnie
zabaw, boisko do piłki z planem powinny rozCEL - Teren
Zaprezentowana pod- nożnej oraz boisko
wie- dostępny
począć siępublicznie
na początku
PLAN
przeznaczony na cele
czas spotkania koncep- lofunkcyjne, siłownię
te- lipca 2021 roku. WykoZAGOSPODAROWANIA
rekreacyjne.
TERENU

Wspólnie dla Muzeum

nawcą jest konsorcjum
ﬁrm: REMEA i MENARD,
natomiast inżynierem
kontraktu jest ﬁrma
I N W E ST- CO M P L E X .
Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego
pozwolenia na budowę
mija 7 lipca 2021 roku,
natomiast termin wykonania prac jest wyznaczony na 7 sierpnia
2023 roku. Wartość całego kontraktu wynosi
60 620 550 zł.

Marszałek
Województwa Śląskiego
– Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Świętochłowice
– Daniel Beger oraz
Wicemarszałek Województwa Śląskiego
– Wojciech Kałuża,
w obecności Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Świętochłowice - Adama
Trzebinczyka, podpisali 23 lipca br. umowę na wspólne prowadzenie Muzeum
Powstań
Śląskich,
jako wspólnej instytucji kultury.

1. Ścieżki piesze
2. Ścieżki rowerowe
3. Boisko wielofunkcyjne
4. Boisko do piłki nożnej
5. Groble
6. Kaskada
7. Plac zabaw
8. Siłownia terenowa
9. Skate – park
10. Instalacja fotowoltaiczna
11. Instalacja solarna
12. Odgrodzony wybieg dla
psów
13. Przebudowa infrastruktury
technicznej
14. Budowa nowej komory
mieszania + hermetyzacja
15. Mała architektura

Podpisana
umowa
określa
szczegółowe
zasady współprowadzenia i współﬁnansowania
muzeum. Należy pamiętać, że w zakresie działania Muzeum Powstań
Śląskich znajduje się
zarówno ochrona dóbr
dziedzictwa materialnego i niematerialnego
dotyczących Powstań
Śląskich, jak i dziejów
miasta Świętochłowice.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Zgodnie podkreślono,
że Muzeum Powstań Śląskich to placówka o ponadregionalnym zasięgu,
która utrwala wiedzę
o wydarzeniach związa-

nych z powstańczymi
zrywami mieszkańców
Śląska, a współpraca
Świętochłowic z Województwem Śląskim
w zakresie jej współtworzenia pozwoli zyskać nowe możliwości
i środki, by przybliżać
historię wydarzeń, które
przyczyniły się do odbudowy Polski.

DZIEJE SIĘ
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Władze miasta, wykonawca i inżynier
kontraktu spotkali
się z mieszkańcami,
aby
podsumować
pierwszy etap realizacji zadania rewitalizacji stawu Kalina
i przedstawić plany
zagospodarowania
tego terenu.

renową, wybieg dla psów
oraz skatepark. Wszystko dopełnią ścieżki piesze (m.in. po groblach)
i rowerowe oraz mała architektura z ławeczkami
i oświetleniem.

Z URZĘDU

Remont Przedszkola

Podwórko NIVEA przy SP nr 5

RATUSZ w Urzędzie Miejskim

Już wkrótce ruszy
kompleksowy
remont budynku Przedszkola
Miejskiego
nr 9 w Świętochłowicach. Wykonawcą
prac będzie przedsiębiorstwo budowlane
HB-UNIBUD SA.

Świętochłowice znalazły się w gronie
20 miast, którym
Nivea ufunduje podwórka o rynkowej
wartości 250 000 zł.

Już wkrótce pracę
Urzędu Miejskiego
wspomagać będą kolejne elementy zintegrowanego systemu informatycznego
RATUSZ. Wszystko
w wyniku umowy
podpisanej z firmą
REKORD SI.
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mln zł

doﬁnansowania z Unii
Europejskiej oraz
krajowych środków
budżetu państwa
Cała inwestycja będzie
kosztowała 3,2 mln zł
z czego 3 mln zł to doﬁnansowanie z Unii Europejskiej oraz krajowych
środków budżetu państwa.

Nowy plac zabaw powstanie przy Szkole
Podstawowej nr 5 przy
ul. Sudeckiej 5. Obecnie
trwają uzgodnienia dotyczące warunków technicznych.

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL Biuletyn Samorządowy

Do tej pory w Polsce
powstało ponad 140
takich podwórek. Każde
składa się z trzech stref:
sportowej, naukowej
i artystycznej. Nie zabraknie takich atrakcji
jak: ścianka wspinaczkowa, urządzenie do
balansowania, huśtawka
bocianie gniazdo, trampolina oraz gry twister, skok w dal, a także
w kapsle.

Korzyści z wdrożenia
systemu będą długofalowe. Rozpoczynając

od lepszej organizacji
pracy, poprzez optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po
usprawnienie
komunikacji z mieszkańcami
i zapewnienie im możliwości załatwiania spraw
bez konieczności wychodzenia z domu - wyjaśnia Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Świętochłowice, Sławomir Pośpiech.

fot. materiały prasowe NIVEA

Remont placówki będzie
obejmować m.in. ocieplenie budynku, wykonanie nowego pokrycia
dachu,
modernizację
węzła cieplnego, wymianę instalacji, wymianę
okien i drzwi, instalację
paneli fotowoltaicznych,
montaż żaluzji zewnętrznych, wymianę sanitaria-

tów, budowę pochylni
dla niepełnosprawnych
oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw.

miasto.swietochlowice
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Tak zmieni się Kalina
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Wakacyjny Patrol - Narkotyki
Złudne Szczęście
Próbując dotrzeć do
młodych mieszkańców Świętochłowic,
przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej i Prezydent
Daniel Beger wyruszyli w teren!

Dają z siebie 100%!

Realizatorami i Partnerami Programu są:
Centrum Integracji Społecznej, Urząd Miejski
Świętochłowice,
Komenda Miejska Policji,
Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Oﬁar Przemocy w Rodzinie "Przystań", Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w
Świętochłowicach
oraz
stowarzyszenia
i inne podmioty działające w zakresie proﬁlaktyki
uzależnień.

Centrum Integracji
Społecznej w Świętochłowicach ruszyło z realizacją programu profilaktyki
zapobiegania inicjacji
alkoholowej oraz nauki umiejętnego korzystania z komputera i Internetu, w dość
nietypowy sposób...
Jednym z elementów
programu „% tylko
te dobre, daj z siebie
100%” jest otwarty tur-

„Wszyscy
zgodnie
uważamy, że istnieje potrzeba realizacji
skutecznego programu proﬁlaktycznego
wdrożonego
przez
samorządy
lokalne.
Chcemy pomóc zarówno rodzicom w prowadzeniu
rozmów
z dziećmi na temat
skutków uzależnienia,
jak i dzieciom w niepoddawaniu się presji społecznej ze strony rówieśników”.
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

niej FIFA20 dla młodych
mieszkańców Świętochłowic.
Pierwsze rozgrywki ruszyły 6 sierpnia. Czuwał
nad nimi Marcin "mrn"
Sczes - jeden z najdłużej grających zawodników FIFA w Polsce oraz
zwycięzca I Edycji Ekstraklasa Games. Kolejny
turniej już 19 sierpnia,
a wielki ﬁnał – 31 sierpnia w Centrum Kultury
Śląskiej.

fot. materiały UM w Świętochłowicach
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„Wakacyjny Patrol – Narkotyki Złudne Szczęście”
to cykl spontanicznych
spotkań, których celem
jest kształtowanie i pro-

mowanie pozytywnych
wzorców, poprzez uświadamianie zagrożeń wynikających ze stosowania
używek.
Podczas spacerów po
mieście liderzy programu
rozmawiają o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków
i dopalaczy. Zachęcają
również do korzystania
z alternatywnych form
spędzania wolnego cza-

su, rozdając m.in. wejściówki na basen.

SUDOKU

SPORT

Piłka ręczna

Świętochłowiczanki w
ﬁnałach Mistrzostw Polski

miasto_swietochlowice

Świętochłowice były gospodarzem
półﬁnałów,
a wszystkie mecze rozegrały się 31 lipca na boisku
plażowym OSiR „Skałka”.
Szczypiornistki z MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice
wcześniej zdobyły Wicemistrzostwo Śląska i to dało
im awans do półﬁnałów
Mistrzostw Polski.
Pełnowymiarowe boisko

Biuletyn Samorządowy

do piłki ręcznej plażowej
na terenie OSiR "Skałka"
powstało na początku
czerwca, kiedy to powiększono istniejące boisko
plażowe. Dzięki temu
Świętochłowice dołączyły
do niewielu miast w Polsce,
gdzie takie boisko funkcjonuje. To pierwszy tego
typu obiekt, który powstał
w ramach projektu Ministerstwa Sportu „zRęcznie
kręcimy na piasku”.

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL
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Zawodniczki
MUKS
Skałka Śląsk Świętochłowice awansowały
do finałów Mistrzostw
Polski w piłce ręcznej plażowej. Juniorki
młodsze pokonały zawodniczki z Olkusza,
Kolonowskich i Pawonkowa.
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