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PREZYDENCKIM OKIEM

Kiedy dwa lata temu 
zastanawiałem się
w swoim wyborczym 
spocie, jak będą wy-
glądać Świętochłowi-
ce za 5 czy 10 lat, jed-
nego byłem pewien: 
miasto potrzebuje
w krótkim czasie 
odważnych decy-
zji podejmowanych 
przez ludzi, którzy 
mają Świętochłowice
w sercu. Tak wła-
śnie, z takim nasta-
wieniem, zaczęła 
się moja przygoda
z prezydenturą - moja
i moich współpra-
cowników.

Za nami dwa trudne 
lata, być może najtrud-
niejsze w historii wolne-
go samorządu naszego 
miasta. Przejąłem Świę-
tochłowice potwornie 
zadłużone, z kosztami 
administracyjnymi na 

Czy można reali-
zować wielomilio-
nowe inwestycje w 
mieście, które na-
dal musi spłacać 
rachunki po niego-
spodarnych rządach 
poprzedników?

Świętochłowice po-
kazują, że to możliwe, 
choć wymaga niemałe-
go wysiłku i to na kilku 
frontach jednocześnie. 
Po pierwsze potrzebne 
są skuteczne działania, 
aby pozyskiwać takie 
fundusze zewnętrzne, 
które wymagają niewiel-

Świętochłowice zasługują na więcej!

Świętochłowickie fi nanse pod lupą
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POŚPIECH... JEST DOBRYM DORADCĄ

poziomie małego księ-
stewka, z fatalną reputa-
cją wśród kontrahentów
i partnerów z innych 
miast w regionie, ale także 
w miastach partnerskich. 
W tym roku dodatkowo 
spadła na nas pandemia, 
która pokrzyżowała wie-
le planów fi nansowych
i inwestycyjnych. W zale-
dwie dwa lata udało się 
naprawić fi nanse miasta, 
oddłużyliśmy je o prawie 
20 milionów złotych. 

Teraz wspólnie wkra-
czamy w czas inwestycji
i zmian wizerunkowych w 
mieście. Czysty staw Kali-
na, remonty kluczowych 
dróg, uwolnienie terenów 
inwestycyjnych, budowa 
infrastruktury sportowej, 
nowe budownictwo, re-
witalizacja Lipin i Centrum 
- to wszystko przed nami
w najbliższych trzech la-
tach. 
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Wykorzystam maksymal-
nie wszelkie możliwości, 
z jakich miasto Święto-
chłowice będzie mogło 
skorzystać, aby w 2023 
roku z czystym sumie-
niem powiedzieć Wam, 

że wywiązałem się z de-
klarowanych w 2018 roku 
obietnic. Zapowiadałem, 
że chcę miasta równych 
szans, których wielu
z nas wcześniej nie mia-
ło. Zarówno wtedy, jak 
i dzisiaj nie zmieniło się 
moje najważniejsze prze-

słanie - Świętochłowi-
ce zasługują na więcej.
W mijającym tygodniu 
codziennie przedsta-
wiałem Wam fi lmowe 
migawki z najważniej-
szych działań, jakie po-

dejmowałem wraz z mo-
imi współpracownikami, 
abyśmy mogli dojść do 
tego miejsca, w którym 
dziś jesteśmy. Moje prio-
rytety, relacje z miesz-
kańcami, współpracę
z biznesem, rozwój 
oświaty i sportu, zmia-

ny w mieszkaniówce 
oraz tematy inwestycyj-
ne. Wszystko, co mieli-
ście okazję obejrzeć, nie 
miałoby miejsca, gdyby
nie ciężka praca i po-
święcenie wielu ludzi, 
najczęściej mieszkańców 
naszego miasta. Moi za-
stępcy, kadra kierownicza 
jednostek i spółek, urzęd-
nicy i współpracownicy, 
społecznicy, sportowcy
i samorządowcy wyko-
nali gigantyczną pracę,
za którą dziś z całego
serca dziękuję. Nie obyło 
się bez zgrzytów, ale spory 
wpisane są w samorządo-
wy żywot każdego miasta, 
szczególnie jeśli bazują na 
konstruktywnej dyskusji. 

Przede wszystkim jednak 
chciałbym podziękować 
Wam - mieszkańcom 
Świętochłowic. Cieszę 
się, że wielu z Was, mimo 
początkowej nieufności 
przekonało się, że pro-
gram, jaki realizuję, jest 

programem pragma-
tycznym, rozsądnym
i realnym. Uwierzyliście, 
że nie da się rozwijać 
miasta na bazie inwesty-
cyjnych i fi nansowych 
iluzji, blichtrze, blasku 
fl eszy i czerwonych dy-
wanach. Uczciwie przy-
znaję, że opieram swoją 
działalność na takich 
cechach, jak skromność, 
szczerość, szacunek
i zaufanie, bo tak mnie 
wychowali rodzice.
Takiego zarządcy, takie-
go gospodarza potrze-
bują dziś Świętochłowi-
ce. Ponadto dziesiątki 
różnych spotkań z Wami 
utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że oczekujecie 
po prostu lepszego ży-
cia na co dzień, w swo-
ich domach, w swoim 
otoczeniu. 

Zapewniam, że z raz 
obranej drogi nie zejdę, 
dlatego proszę o Wasze 
dalsze zaufanie.

kiego wkładu fi nanso-
wego gminy. Po drugie 
potrzebne są takie dzia-
łania, które pozwalają 
wygenerować środki 
na wkłady własne - róż-
nego rodzaju oszczęd-
ności budżetowe oraz 
zawieranie ugód z wie-
rzycielami, aby zaległości
z poprzednich lat można 
było spłacać sukcesyw-
nie. Niezbędne są rów-
nież dobre relacje oraz 
współpraca z władzami 
wojewódzkimi i przed-
stawicielami rządu, aby 
instytucje przydzielające 
fundusze miały pew-

ność, że Świętochłowice 
są warte uwagi, a nam 
uda się wygospodaro-
wać niezbędne wkłady 
własne, by przydzielone 
nam środki nie zostały 
zwyczajnie zmarnowane. 
Kolejne inwestycje poka-
zują, że po latach tą wia-
rygodność odzyskujemy.

W ciągu tych dwóch lat 
miasto nie tylko odzy-
skało płynność fi nanso-
wą, ale zdążyło już zreali-
zować kilka konkretnych 
inwestycji, które realnie 
wpływają na jakość życia 
mieszkańców Święto-

chłowic - remonty waż-
nych dróg w mieście, czy 
modernizacje placówek 
oświatowych. W trakcie 
realizacji jest również re-
witalizacja stawu Kalina, 
gdzie w styczniu pod-
pisana została umowa, 
a obecnie trwają prace 
projektowe i przygoto-
wawcze.  Najciekawsze 
jednak dopiero przed 
nami. 

Realnego kształtu na-
bierają kolejne duże 
inwestycje, takie jak 
remonty ulic Kato-
wickiej i Łagiewnickiej 
oraz budowa nowego 
zjazdu z DTŚ na tere-
ny inwestycyjne Uro-

czysko/Lipiny. Te dzia-
łania przyniosą setki 
nowych miejsc pracy
i miliony złotych no-
wych podatków, które 
odpowiednio wykorzy-
stane pozwolą na dobre 
zmienić oblicze naszego 
miasta.

Faktem jest, że jeszcze 
w ubiegłym roku naj-
większym tematem fi -
nansowym był program 
naprawczy do którego 
miasto zostało wezwa-
ne przez RIO. Teraz fi -
nanse miasta na tyle 
się poprawiły, że temat 
programu naprawczego 
ustąpił miejsca inwesty-
cjom. 

Stabilizacja miejskich 
fi nansów, mimo skom-
plikowanej sytuacji
i dodatkowymi koszta-
mi związanymi z koro-
nawirusem nadal po-
stępuje, a to pozwala
z wiarą patrzeć w przy-
szłość i planować kolej-
ne działania.
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Minęło już kilka mie-
sięcy odkąd koro-
nawirus pojawił się
w naszym kraju i tym 
samym w naszym mie-
ście. Pandemia zmu-
siła do zmiany pla-
nów i wprowadzenie
w życie nowych zasad 
nie tylko mieszkań-
ców Świętochłowic, 
przedsiębiorców, ale 
także miasta jako jed-
nostki samorządowej.

Zmiany w działalności 
urzędów, zdalne naucza-
nie w szkołach, prze-
branżowienie szpitala 
powiatowego, ogranicze-
nia w sklepach, dystans 
społeczny czy obowiązek 
noszenia maseczek – to 
wszystko jeszcze rok temu 
wydawało się czymś niere-
alnym, a dziś stanowi co-
dzienność, do której po-
woli się przyzwyczajamy. 
Wprowadzane obo-

fo
t. 

Ra
fa

ł Z
du

ńc
zy

k

fo
t. 

op
ra

co
w

an
ie

 U
M

 w
 Ś

w
ię

to
ch

ło
w

ic
ac

h

POZNAJMY SIĘ

Jadwiga Garbaciok - radna 
Rady Miejskiej

Koronawirus zmienił wszystko

Społecznik, radna 
Rady Miejskiej od 
1998 roku z dzielnicy 
Chropaczów. 

Udziela się w organiza-
cjach pozarządowych 
na rzecz dzieci z rodzin 
ubogich. Organizator-
ka zajęć gimnastycz-
nych i akrobatycznych 
w Domu Sportu. 

Od lat zaangażowa-
na w rozwój osiedla 
Brzezina (ulice Wiślan, 
Ślęzan, Gołęszyców).

W obecnej kadencji 
dzięki jej zaangażowa-
niu udało się zrealizo-
wać wiele pomysłów 
jak: podjazd dla wóz-
ków na ścieżce łączącej 
osiedle z przystankiem 
tramwajowym, przebu-
dowa ulicy Ślęzan z wy-
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Kontakt z mieszkańcami jest najważniejszy!
Obecna sytuacja 
związana z korona-
wirusem niestety 
nie pozwala na bez-
pośrednie spotkania
z mieszkańcami
w tradycyjnych for-
mach. Cała aktyw-
ność przeniosła się 
do Internetu, gdzie 
organizowane są 
specjalne live chaty
z Prezydentem Da-
nielem Begerem. 

Przedstawiciele władz 
miasta podczas dwóch 
lat często spotykali się 
z mieszkańcami przy 
różnych okazjach. Dwu-
krotnie odbyły się serie 
spotkań w dzielnicach, 
gdzie mieszkańcy przed-
stawiali problemy małe
i duże. Do tej formuły na 
pewno wrócimy, gdy tyl-
ko obostrzenia związane 
z epidemią koronawirusa 
zostaną złagodzone. 

Spotkania z mieszkań-
cami odbywały się także
w konkretnych sprawach, 
kiedy trzeba było rozwią-
zać jakiś problem. Usta-
lano, jak mają wyglądać 
rozwiązania drogowe 
na ul. Cmentarnej czy 
Węglowej, debatowano
o likwidacji skarpy przy 
salonie Renault, a także 
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Nowa strona internetowa
17 września br. zo-
stała uruchomiona 
nowa strona inter-
netowa Urzędu Miej-
skiego pod dotych-
czasowym adresem 
www.swietochlowi-
ce.pl. Nowe funkcjo-
nalności, nowocze-
sna szata grafi czna, 
dział „Załatw spra-
wę” – to tylko nie-
które ze zmian. 

Nowa strona dostoso-
wana jest do najnow-
szych wymagań, które 
strony miejskie muszą 
spełnić, zarówno pod 
względem dostępności 

osób niepełnospraw-
nych, jak i dostosowa-
nia do wyświetlenia na 
telefonach komórko-
wych. 

Na stronie znalazły się 
oczywiście aktualności, 
informacje o mieście 
oraz Urzędzie Miej-
skim. Mieszkańcy mogą 
skorzystać z rozbudo-
wanego działu „Załatw 
Sprawę”. Dostępny 
jest także kalendarz 
wydarzeń, który bę-
dzie pokazywał wszyst-
kie imprezy, gdy tylko 
okres pandemii pozwoli
na ich organizowanie. 

DZIEJE SIĘ Z URZĘDU

DZIEJE SIĘ

budowaniem nowych 
miejsc parkingowych, 
termomodernizac ja 
budynków przy ulicy 
Ślęzan czy nowy przy-
stanek autobusowy
na ulicy Ślęzan.
Od wielu lat sta-
ra się także
o remont DomuSportu
w Lipinach. Rad-
na chce dbać
o interesy mieszkań-
ców, działać na rzecz 
ochrony środowiska, 
walczyć o prawa ko-
biet, dzieci, a także se-
niorów. 

rozmawiano z mieszkań-
cami „domków fi ńskich”. 
Dwukrotnie odbyły się 
konsultacje społeczne
z mieszkańcami okolic 
stawu Kalina – za pierw-
szym razem przedstawio-
no nowego wykonawcę 

wraz z inżynierem kon-
traktu oraz przedsta-
wiono terminy i plany, 
natomiast za drugim 
razem pokazano jak bę-
dzie wyglądać zagospo-
darowanie okolic sta-
wu Kalina. Dwukrotnie 
odbyły się „Spotkania
z Prezydentem przy 
kawie” w miejskich ka-

wiarniach, gdzie świę-
tochłowiczanie mogli 
swobodnie porozmawiać
z Danielem Begerem 
na interesujące ich te-
maty. Specjalnie z myślą
o mieszkańcach uru-
chomiono serwis

NaprawmyTo.pl, gdzie 
można zgłaszać różne-
go rodzaju problemy
i usterki. Do dziś udało 
się naprawić ponad 500 
zgłoszonych spraw. 

Czasy epidemii korona-
wirusa spowodowały,
że spotkania bezpo-
średnie musiały zostać 
całkowicie ograniczo-
ne, co niestety spo-
wodowało odwołanie 
planowanych wizyt
w dzielnicach czy kolejnej 
„kawy z prezydentem”. 
Zmiana ta spowodo-
wała, że otworzyły się 
możliwości do zorga-
nizowania live chatów
w serwisie Facebook, 
gdzie każdy mieszkaniec 
miasta może zadać pyta-
nia prezydentowi Bege-
rowi, a wszystkie odpo-
wiedzi udostępniane są 
również na nowej stronie 
w zakładce „Prezydent”.

strzenia uderzyły także
w wieloraki sposób w go-
spodarkę. Zmierzyć się 
z tym musieli zarówno 
pracodawcy, jak i pra-
cownicy. Ucierpiały także 
budżety i codzienne funk-
cjonowanie samorządów.
Koronawirus spowodo-

wał, że trzeba było odwo-
łać większość imprez, któ-
re miały się odbyć w tym 
roku – łącznie z Dniami 
Miasta. Bardzo ograniczo-
no lub całkowito zawie-
szono działania Centrum 
Kultury Śląskiej, Muzeum 
Powstań Śląskich czy Miej-
skiej Biblioteki Publicznej.

Czas pandemii pokazał, 
że w trudnych chwilach 
chcemy i potrafi my dzia-
łać na rzecz innych. Jako 
jedno z pierwszych miast 
w Polsce wdrożyliśmy ak-
cję „Zakupy dla seniora”, 
dzięki której najbardziej 
narażeni na skutki zaka-

żenia mogli skorzystać
z pomocy wolontariuszy 
w zrobieniu codziennych 
zakupów spożywczych 
czy w wykupieniu le-
karstw. Chętnie uczestni-
czyliśmy w zbiórkach na 
rzecz służby zdrowia czy 
podopiecznych ZOL-u.
Do mieszkańców miasta 

trafi ło także kilka tysię-
cy maseczek wielora-
zowego użytku wraz
z pakietem niezbędnych 
informacji o sposobach 
ich użytkowania i za-
pobiegania zakażeniu. 
Uruchomiliśmy także 
telefoniczne Centrum In-
formacji Miejskiej. Pod nr 
tel. (32) 3491 899 można 
wciąż uzyskać aktualne 
informacje o obowiązu-
jących obostrzeniach, 
zmianach w funkcjono-
waniu Urzędu Miejskie-
go i miejskich jednostek.

Obecnie w Świętochło-
wicach liczba zakażeń 
utrzymuje się na pozio-
mie ok. 30 osób dziennie, 
a kwarantanną objętych 
jest około 400 osób. 
Jeszcze nie wiemy, co 
czeka nas w przyszłości, 
dlatego nośmy maseczki, 
utrzymujmy dystans i pa-
miętajmy o dezynfekcji.
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DZIEJE SIĘ
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Kompleksowy remont ul. MetalowcówPrzebudowa ul. Ślęzan
Miejskie Przed-
siębiorstwo Usług 
K o m u n a l n y c h
w Świętochłowi-
cach zakończyło
w sierpniu największą
w 2020 roku inwesty-
cję drogową - kom-
pleksowy remont
ul. Metalowców wraz 
z rondem im. Jana 
Pawła II w dzielnicy 
Zgoda. 

Prace remontowe na 
blisko półkilometro-
wym odcinku drogi wraz

Na początku listopa-
da 2020 r. dobiegła 
końca przebudowa 
ulicy Ślęzan. Inwesty-
cja, która rozpoczę-
ła się w pod koniec 
czerwca, obejmowa-
ła m.in. poszerzenie 
ulicy, odtworzenie 
jej nawierzchni oraz 
maksymalizację ilo-
ści miejsc parkingo-
wych na terenie osie-
dla Brzezina.

Całość inwestycji
o wartości 620 000 zł 
zrealizowało Miejskie 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych. Prace 
udało się zrealizować 
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Remont ul. Łagiewnickiej Przebudowa ul. Wiśniowej
W ramach ścisłej 
współpracy Świę-
tochłowic ze spółką 
Tramwaje Śląskie 
S.A., przygotowany 
został kompleksowy 
projekt przebudowy 
ponad dwukilome-
trowej ul. Łagiew-
nickiej (od ul. Bar-
lickiego do granicy
z Bytomiem). War-
tość inwestycji sza-
cowana jest na kwo-
tę ponad 70 mln zł.

Sporządzono wielobran-
żową dokumentację pro-
jektową, uwzględniającą 
przebudowę linii tram-
wajowej na dwutorową, 
wykonanie nowej kon-
strukcji jezdni, parkingów 
i chodników oraz przebu-
dowę sieci uzbrojenia.

Obecnie na odcinku
od skrzyżowania ul. By-
tomskiej, ul. Łagiew-

Dzięki dofi nansowa-
niu z Metropolitalne-
go Funduszu Solidar-
ności (MFS) gmina 
Świętochłowice zre-
alizowała pod koniec 
2019 roku inwestycję 
przebudowy dróg 
gminnych: ul. Wi-
śniowej, ul. Bukowej 
oraz dróg powia-
towych: ul. 1 maja,
ul. Metalowców oraz 
ul. Bytomskiej. 

nickiej i Św. Piotra
do ul. Sportowej wystę-
puje tor pojedynczy wy-
dzielony.

DZIEJE SIĘ

„Kolejna inwesty-
cja, kolejna droga
i to droga, na którą 
mieszkańcy osiedla 
czekali od wielu lat.”

Sławomir Pośpiech
Pierwszy Zastępca 
Prezydenta Miasta 

Świętochłowice

„Prace przebiega-
ły sprawnie, choć
ze względu na pro-
blemy organizacyjne 
części podwyko-
nawców związane

Odcinek od ul. Spor-
towej do ul. Kościelnej 
jest torowiskiem poje-

dzięki dofi nansowaniu
z Metropolitalnego 
Funduszu Solidarności
w kwocie 524 800 zł.

Największym utrudnie-
niem była konieczność 
realizacji wszystkich ro-
bót budowlanych bez 
jednoczesnego zamknię-
cia ulicy, która stanowi 
jedyny dojazd dla miesz-
kańców osiedla. W po-
wstanie drogi zaangażo-
wani byli świętochłowiccy 
radni: Jadwiga Garbaciok, 
Jacek Kamiński i Marcin 
Bawej.

Przebudowa drogi obej-
mowała m. in. posze-

DZIEJE SIĘ DZIEJE SIĘ

rzenie drogi i wymianę 
kilku warstw asfaltu,
co znacząco wpłynęło 
na jej przejezdność. 

Dzięki odpowiednie-
mu zagospodarowaniu 
terenu wokół drogi, 
mieszkańcy osiedla dys-
ponują obecnie ponad
100 miejscami parkingo-
wymi.

z rondem, ruszyły
na początku kwietnia
br. i objęły m.in. przebudo-
wę koryta drogi, wzmoc-
nienie asfaltu, stworzenie 
ścieżki rowerowej i chod-
ników, wymianę oświetle-
nia, modernizację ronda 
oraz nowy przystanek au-
tobusowy i tramwajowy. 

z pandemią, część 
materiałów docie-
rała z opóźnieniem.
Dodatkowo ruch 
samochodów oko-
licznych fi rm, który 
odbywał się tu nie-
przerwanie, niejed-
nokrotnie kolidował 
z harmonogramem 
prac. Mimo to, uru-
chomiliśmy drogę 
zgodnie z terminem 
wykonania zawar-
tym w umowie.”

Daniel Beger
Prezydent Miasta 

Świętochłowice

Dzięki porozumieniu
z ArcelorMittal Poland, 
wyremontowany został 
także przejazd kolejowy.

Koszt inwestycjito
3 130 874,10 zł, z czego 
2 505 067,00 zł to dofi -
nansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Szacowana wartość 
inwestycji

70 mln zł

dynczym wbudowanym
w jezdnię, natomiast od-
cinek od ul. Kościelnej 
do mostu kolejowego 
jest torem pojedynczym 
wydzielonym. W rejonie 
skrzyżowania z ul. Armii 
Ludowej znajduje się mi-
janka. 

Przewidziane jest toro-
wisko tramwajowe dwu-
torowe, a w miejscach 
uniemożliwiających pro-

wadzenie linii dwuto-
rowej – jednotorowe 
dwukierunkowe. Przewi-
dywana jest budowa no-
wych peronów w rejonie
ul. Wiechaczka. Roz-
gałęzienie w rejonie
ul. Św. Piotra i Bytomskiej 
zostanie przeprojekto-
wane jako dwutorowe. 
Złożony został również 
wniosek na dofi nanso-
wanie celowej inwestycji 
z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Projekt 
uzyskał rekomendację 
Wojewody Śląskiego.

Łączna wartość inwesty-
cji wyniosła 1 538 856,57 zł, 
przy dofi nansowaniu
w wysokości blisko
1 308 027,00 zł. W ra-
mach tego zadania prze-
budowano ul. Wiśniową, 

gdzie wymieniono na-
wierzchnię bitumiczną 
wraz z podbudową, prze-
budowano nawierzchnię 
stanowisk postojowych 
oraz zmieniono organi-
zację ruchu, dzięki czemu 
odkorkowano centrum 
miasta. Zmieniono ozna-
kowania, a na odcinkuod 
cmentarza do garaży przy
ul. Bukowej powstał 
nowy chodnik dla pie-
szych. 

W ramach inwesty-
cji udało się również 
wzmocnić konstrukcję 
dróg powiatowych:
ul.  1 maja, ul. Metalow-
ców, a także ul. Bytom-
skiej.
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Do rozbrojenia mina - staw Kalina
O stawie Kalina 
jako o ekologicznej 
bombie słyszał już
w Polsce chyba każ-
dy. Ten wielki pro-
blem zostanie już 
wkrótce rozwiąza-
ny. Prezydent Daniel 
Beger wywiązuje się
z obietnic.

W styczniu br. w Urzę-
dzie Miejskim w Święto-
chłowicach podpisano 
umowę z wykonawcą 
wyłonionym w drodze 
przetargu na realizację 
projektu pn.: „Popra-
wa, jakości środowi-
ska miejskiego Gminy 
Świętochłowice – re-
mediacja terenów zde-
gradowanych i zanie-
czyszczonych w rejonie 
stawu Kalina wraz z przy-
wróceniem jego bio-
logicznej aktywności”. 
Kontrakt realizowany 
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Inwestycje drogowe Jaśniej i oszczędniej!
Remonty ulic Ła-
giewnickiej i Bytom-
skiej oraz nowy zjazd 
z Drogowej Trasy 
Średnicowej to tylko 
niektóre inwestycje 
w infrastrukturę dro-
gową, które ułatwią 
życie mieszkańców.

Nowy zjazd z DTŚ pla-
nowany jest łącznie 
z przebudową ulicy 
Przemysłowej. Jest to 
niezbędne, aby dopro-
wadzić drogi w tereny 
inwestycyjne, które mia-
sto ma na sprzedaż. Do-
datkowo nowy zjazd od-
ciąży drogi Piaśnik i Lipin. 
Przebudowa planowana 
jest w formule „Projektuj 
i Buduj”. 

W przygotowaniu jest 
projekt przebudowy 
układu drogowego 
skrzyżowania ulic Kato-
wickiej i Wojska Polskie-

W trosce o poprawę 
efektywności ener-
getycznej oświetle-
nia w Świętochłowi-
cach, rozpoczęły się 
prace związane z wy-
mianą opraw ulicz-
nych, parkowych
i iluminacji obiektów. 
W wyniku moder-
nizacji poprawi się 
jakość oświetlenia 
oraz znacząco spad-
nie zużycie energii, 
co przełoży się na 
dodatkowe oszczęd-
ności w miejskim bu-
dżecie.

W połowie 2020 roku 
rozpoczęła się moderniza-
cja oświetlenia miejskiego 
stanowiącego własność 
spółki Tauron. Zakończo-
no wymianę latarni przy 
ul. Metalowców, ul. Polnej, 
ul. Solidarności, ul. Matejki 
oraz ul. Szkolnej. Kolej-
ne prace obejmą m.in.

go wraz z budową cen-
trum przesiadkowego 
MIJANKA. W planach 
jest budowa drugiego 
tunelu, który będzie 
przeznaczony tylko
i wyłącznie dla samocho-
dów – obecny tunel po-
zostanie dla komunikacji 
miejskiej. Zostaną wyty-
czone nowe drogi i prze-
budowany zostanie wy-
jazd z ulicy Żołnierskiej
w Katowicką. 

„Rozbrojenie eko-
logicznej bomby, 
jaką jest staw Kalina,
to jeden z najważniej-
szych celów, które 
wyznaczyłem sobie 
do osiągnięcia jako 
prezydent Święto-
chłowic.”

Daniel Beger
Prezydent Miasta

Świętochłowice

będzie z przez polsko-
-francuskie konsorcjum 
fi rm Menard Polska
Sp. z o.o., REMEA
Sp. z o.o. oraz REMEA 
société par actions 
simplifi ée a associé 
unique. Koszt zlecenia
to 60 620 550,00 zł.

EKOLOGIA 

EKOLOGIA 

Całość prac będzie reali-
zowane we współpracy 
ze spółką Tramwaje Ślą-
skie S.A. 

Kolejne plany dotyczą 
przebudowy ulicy Ka-
towickiej na odcinku
od ul. Żołnierskiej do gra-
nicy z Chorzowem, gdzie 
także we współpracy
z Tramwajami Śląskimi 
zostanie wyremontowa-
na ta często uczęszcza-

na droga. 
Największą inwesty-
cją drogą, która bę-
dzie miała miejsce
w najbliższych latach 
będzie przebudowa 
ulicy Bytomskiej –
od ulicy Polnej aż do 
granicy z Bytomiem. 
Nowy układ drogo-
wy, dodatkowy pas 
w każdym kierun-
ku, nowe chodniki
i ścieżki rowerowe – to 
wszystko przewiduje 
kompleksowa przebu-
dowa ulicy Bytomskiej.

Szacowany koszt zlecenia remediacji stawu 
Kalina

60,6 mln zł

W ramach remediacji 
stawu Kalina, w pierw-
szej kolejności zabez-
pieczony zostanie przed 
dalszą emisją emiter 
zanieczyszczeń, którym 
jest hałda odpadów 
poprodukcyjnych za-
kładów chemicznych 
„Hajduki” z Chorzowa. 
Następnie usunięte

i zneutralizowane zosta-
ną odpady zalegające na 
dnie stawu, co umożliwi 
przywrócenie biologicz-
nej aktywności w jego 
wodach.

– Na realizację umowy 
przewidziano 43 mie-

siące, a zadanie podzie-
lone zostało na dwa 
etapy. Pierwszy to faza 
projektowa, ma zająć 
półtora roku – w tym 
czasie wykonawca zo-
bowiązany jest uzyskać 
m. in. pozwolenie na 
budowę i opracować 
szczegółową metodę 
remediacji. Drugi etap 

potrwa 2 lata i obejmie 
prace remediacyjne oraz 
budowlane – stwierdził
w styczniu Norbert Ku-
rek, reprezentujący wy-
konawcę. Jak podkreśla,
w okolicach stawu po-
wstanie miejsce rekreacji 
dla mieszkańców. 

W ramach docelowego 
zagospodarowania te-

renu utworzona będzie 
między innymi sztuczna 

wyspa wraz z trzema 
groblami ze ścieżka-
mi spacerowymi, plac 
zabaw oraz boisko ze 
sztuczną nawierzchnią. 

Dodatkowo teren 
wokół stawu o po-
wierzchni ponad pię-
ciu hektarów zostanie 
wyposażony w małą 
architekturę krajobra-
zu, taką jak ławki, stoliki, 
kosze na śmieci, a także  
latarnie.

ul. 1 Maja wraz z bocznymi 
ulicami: Cichą, Brzozow-
skiego, Kochanowskiego, 
Sienkiewicza i Reja.

Dodatkowo trwa przy-
gotowanie dokumentacji 
do wymiany oświetlenia 
w ok. 70 lokalizacjach
na terenie Świętochło-
wic. Zakres prac obejmie 
demontaż istniejących 
energochłonnych opraw 
i montaż efektywnych 
energetycznie opraw 
typu LED. Łącznie w ra-
mach projektu zamonto-
wanych zostanie ponad 
600 nowych opraw. 
Po realizacji projektu 
całość oświetlenia będą-
cego własnością Gminy 
będzie zmodernizowa-
na. Projekt realizowany 
będzie w ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata
2014 – 2020.
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TEMAT MIESIĄCA

Dwa lata pracy dla dobra naszego miasta. 
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Plany dla Świętochłowic na przyszłość
Prezydent Daniel Be-
ger konsekwentnie 
realizuje program 
wyborczy, będący 
umową społeczną
z mieszkańcami Świę-
tochłowic. Wprawdzie 
program naprawczy 
oraz pandemia mia-
ły istotny wpływ na 
przesunięcia czasowe 
wielu zadań, niemniej 
warto przyglądać się, 
jakie zadania zostały 
jeszcze między innymi 
do wykonania?

DZIEJE SIĘ

W ramach idei „miasto 
przyjazne do zamiesz-
kania” planowane jest 
podpięcie do sieci cie-
płowniczej większości 
mieszkań komunalnych, 
zwiększenie konkuren-
cyjności wśród dewe-
loperów w pozyskiwa-
niu terenów miejskich 
na cele mieszkaniowe,
a także nawiązanie 
współpracy ze spółdziel-
niami mieszkaniowymi w 
celu realizacji wspólnych 
zadań. 

Miasto przyjazne dla 
środowiska naturalne-
go to np. zwiększenie 
ilości i wartości dopłat 
do wymiany pieców czy 
dokończenie rewitali-
zacji Plant Bytomskich. 
Miasto szuka montażu 
fi nansowego oraz od-
powiedniego podmiotu
w celu zapewnienia badań 
profi laktycznych chorób 
nowotworowych dla 
mieszkańców zamieszka-
łych przy stawie Kalina. 
Działając dla i z przed-

siębiorcami, wdrożo-
ny zostanie projekt 
edukacyjny „Odważnie
w przyszłość z eks-
pertem” ułatwiający 
uczniom świętochłowic-
kich szkół klas ósmych 
oraz w klasach szkół 
ponadpodstawowych 
podejmowanie decyzji
o wyborze ścieżki kariery. 
Z kolei do szkół średnich 
i zawodowych planowa-
ne jest wdrożenie do-
datkowego przedmiotu: 
“Przedsiębiorczość”.

Jak wiadomo, sport to 
zdrowie. Dlatego zmie-
niona zostanie formuła 
przebudowy stadionu 
OSiR Skałka z zachowa-
niem pełnej funkcjonal-
ności piłkarskiej oraz 
umożliwiającej organi-
zowanie rozgrywek ligo-
wych drużyny żużlowej, 
a także miasto przygoto-
wuje się do etapu przy-
szłej budowy pasywnej 
hali sportowej w ob-
rębie kompleksu spor-
towego OSIR Skałka.
Co ważne dla miesz-
kańców sieć ścieżek 
rowerowych będzie 

rozbudowana, obecne 
zostaną doprowadzone 
do stanu bezpiecznego 
użytkowania. Powoła-
na zostanie Amatorską 
Miejską Ligę piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki, 
a dla fanów sportu wir-
tualnego podejmowane 
są działania w celu po-
wołania Metropolitarne-
go Centrum E-gamingu. 

Bezpieczne i atrakcyj-
ne to przyjazne mia-
sto, dlatego w urzędzie 
powstanie Pracownia 
Urbanistyczna w celu 
zachowania ładu prze-
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To już udało się nam zrobić!
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hstrzennego w Święto-
chłowicach. Zostaną 
podjęte działania inwe-
stycyjne przywracające 
atrakcyjność centrum 
Świętochłowic. 

Nie ma miasta bez 
mieszkańców, stąd jest 
wiele działań dedykowa-
nych jest im, w tym plany 
powołania „Domu Spo-
łecznika” jako miejsca 
spotkań organizacji spo-
łecznych z mieszkańcami 
i partnerami. Z kolei dla 
seniorów przygotowa-
no szereg propozycji jak: 
utworzenie „Dom Se-

niora”, powołanie Rady 
Seniorów i Akademii 
Seniora. Wdrożony zo-
stanie projekt „Historia 
pisana na murach” jako 
hołd dla historii miasta 
odwołujące się do naj-
ważniejszych wydarzeń 
z historii miasta. Podjęte 
zostaną starania o prze-
jęcie zabytkowej wieży 
ciśnień i przeznaczenie 
jej na cele kulturalno-
-oświatowe. Władze 
Świętochłowic mają 
wiele pomysłów i wiele 
planów i chcą je móc 
realizować przez kolej-
ne lata. 

Budżet Obywatelski 2021
Znane są już wyniki 
głosowania na pro-
jekty zgłoszone do 
realizacji w ramach 
Budżetu Obywatel-
skiego 2021. 

Mieszkańcy Świętochło-
wic oddali w sumie 5678 
ważnych głosów, dzięki 
którym miasto zreali-
zuje w 2021 roku 8 pro-
jektów – 4 inwestycyjne
i 4 społeczne. Zgoszo-
ne zosytało 31 propo-
zycji zadań do realizacji

w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. Mieszkańcy 
mieli 7 dni na oddanie 
głosu. Każdy mógł gło-
sować tylko na jeden 
projekt. Przez Internet 
oddano 4 105 głosów 
(72%), natomiast 1 573 
było głosów papiero-
wych.

Najwięcej głosów wśród 
projektów inwestycyj-
nych zdobył projekt 
„Skate Park Lipiny” 
(1167 głosów), nato-

DZIEJE SIĘ

miast wśród zadań spo-
łecznych mieszkańcy 
najchętniej głosowali
na „Darmowe zajęcia 
judo dla dzieciaków” 
(294 głosy). Kolejne wy-
brane do realizacji za-
dania to: zakup sprzętu 
do działań ratowniczo 
– gaśniczych dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej, 
rozbudowa placu zabaw 
na Skałce, edukacyjny 
plac zabaw przy Szko-
le Podstawowej nr 19
im. Bolesława Chrobre-

Chropaczów
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go w Świętochłowi-
cach – Lipinach, po-
wszechny dostęp do 
rozwoju sportowego 
dla dziewczyn z mia-
sta Świętochłowice, 
projekt “Mężczyźni 
w Centrum” jak rów-
nież Tydzień Seniora
w Świętochłowicach.
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Udany start w dorosłe życie Naprawa systemu oświaty w mieście
Nowoczesne pra-
cownie, przyszkol-
ne ogródki, udział
w zajęciach prowa-
dzonych przez stu-
dentów oraz wspólne 
działania z lokalną 
społecznością – to 
tylko niektóre pro-
jekty realizowane od 
początku roku przez 
świętochłowickie 
szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe. 
W szkołach na bieżą-
co remontowane są 
także sale lekcyjne 
oraz wymieniane jest 
oświetlenie.

Na mapę świętochłowic-
kich szkół po 18 latach 
wróciła Szkoła Podsta-
wowa nr 5 im. Jerzego 
Kukuczki. Nowa szko-
ła działa od 2019 roku
w ramach Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. 

N i e z a d o w a l a j ą c e 
wyniki egzaminów 
świętochłowickich 
ósmoklasistów wy-
wołały dyskusję
o stanie systemu edu-
kacji w mieście. Po-
wołanie specjalnego 
zespołu zadaniowego 
to jeden ze sposobów 
na poprawę sytuacji.

Do celów powołanego 
we wrześniu br. zespołu 
zadaniowego do spraw 
wspierania skutecznych 
rozwiązań w funkcjono-
waniu systemu oświaty 
zespołu należą w szcze-
gólności: poprawa efek-
tywności systemu eduka-
cji w Świętochłowicach, 
zwiększenie atrakcyjno-
ści oferty edukacyjnej, 
poprawa infrastruktury 
edukacyjnej i wdroże-
nie nowych rozwiązań 
edukacyjnych, poprawa 

Dzięki temu okoliczne 
świętochłowickie pod-
stawówki nie są już tak 
przepełnione, a dzieci 
mogą uczyć się w bar-
dziej komfortowych wa-
runkach.

Szkoły zostały wyposa-
żone w ponad 100 kom-
puterów i 60 tabletów,
a w Szkole Podstawowej 
nr 19 zainstalowana zo-
stała sieć komputerową, 
z kolei w Szkole Podsta-
wowej nr 8 wyremon-
towano basen i szatnie.
W aż dziewięciu szkołach 
stołówki zyskały nowy wy-

EDUKACJA EDUKACJA

Kompleksowy remont 
Przedszkola Miejskiego nr 9

Przebudowa Zespołu Szkół 
Technicznych i Zawodowych

Naprawa systemu edukacji

Ocieplenie budynku, 
wymiana instalacji 
oraz systemu odpro-
wadzania wód opa-
dowych, wykonanie 
nowego pokrycia da-
chu, wymiana sanita-
riatów, drzwi i okien, 
budowa pochylni dla 
niepełnosprawnych, 
przebudowa ogro-
dzenia oraz rozbu-
dowa placu zabaw 
– to tylko część prac, 
jakie w ciągu zaled-
wie 4 miesięcy zre-
alizowano w Przed-

Kompleksowy re-
mont budynku, usu-
nięcie barier dla 
niepełnosprawnych 
oraz kilkanaście
w pełni wyposażo-
nych sal do prak-
tycznej nauki zawo-
du – to tylko część 
zakresu prac, jakie 
od października to-
czą się w Zespo-
le Szkół Technicz-
nych i Zawodowych
w Świętochłowicach. 
Już w marcu 2021 r. 
uczniowie i pracow-
nicy będą mogli po-
dziwiać efekty.

Wykonawcą prac jest 
konsorcjum przedsię-
biorstw: CZĘSTOBUD
z Częstochowy i BUDO-
POL z Jaskrowa. War-
tość umowy wynosi
2 427 000 zł. Miasto po-

Od września 2020 r. 
Szkoła Podstawo-
wa nr 19 w Lipinach 
podjęła współpracę
z Uczelnią Korczaka. 

To pierwszy w Polsce, 
pilotażowy program 
obejmujący komplekso-
we oraz merytoryczne 
wsparcie świętochło-
wickiej edukacji. Opie-
ra się na współpracy 
zespołu ekspertów 
(złożonego z kadry 
pedagogicznej uczelni
i grona pedagogiczne-
go SP nr 19), a także 
realizacji wspólnych 
działań dyrektorów pla-

EDUKACJAEDUKACJAEDUKACJA

szkolu Miejskim nr 9
w Świętochłowicach.

Koszt inwestycji wyno-
si 3 235 654, 24 zł netto
(3 979 854, 72 zł brutto). 
Na realizację całej inwe-
stycji władze miasta uzy-
skały dofi nansowanie
ze środków UE w wyso-
kości 2 740 376,16 zł oraz 
krajowych środków bu-
dżetu państwa w kwocie 
322 397,20 zł. Wykonaw-
cą prac jest przedsię-
biorstwo budowlane 
HB-UNIBUD SA.

zyskało na ten cel do-
fi nansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej
w wys. 1 727 908,11  zł 
oraz ze środków Bu-
dżetu Państwa w wys.
203 283,31 zł.

„Nasza kadra to 
grono ekspertów, 
którzy ogromny 
nacisk kładą na za-
jęcia praktyczne. 
Jesteśmy przeko-
nani, że nasze alter-
natywne metody 
nauki i współpraca 
z różnymi grupami 
pomogą poprawić 
jakość kształcenia
w Lipinach.”
Anna Zasada-Chorab

Dziekan Uczelni 
Korczaka 

w Katowicach

miliony złotych
dofi nansowania

blisko 2
Nowo utworzone 
sale pomogą uczniom 
kształcącym się na kie-
runkach: sprzedawca, 
technik handlowiec, 
magazynier – logistyk, 
technik logistyk, technik 
żywienia i usług gastro-
nomicznych, kucharz, 
cukiernik, piekarz, tech-
nik usług fryzjerskich, 
elektryk, elektronik
i technik teleinformatyk.

cówek oświatowych, 
instytucji miejskich
z lokalnym otoczeniem.

wyników naboru w szko-
łach ponadpodstawo-
wych w celu zachęcania
do kontynuowania edu-
kacji w Świętochłowi-
cach, poprawa wyników 
egzaminów zewnętrz-
nych (tj. egzaminu 
ośmioklasisty i matural-
nego).

Jednym z zapropono-
wanych rozwiązań jest 
wsparcie Ośrodka Roz-
woju Edukacji, placówki 
prowadzonej przez Mini-
stra Edukacji Narodowej. 
Świętochłowice są jed-
nym z dziewięciu samo-
rządów w Polsce, które 
do tej pory zdecydowały 
się na tak kompleksową 
formę pomocy. Udział 
w projekcie zapropono-
wano wszystkim świę-
tochłowickim szkołom 
podstawowym, ale to dy-
rektorzy szkół sami zde-

cydują, czy prowadzone 
przez nich placówki do 
niego przystąpią, a jeże-
li tak - w jakim zakresie
i w jakiej formie.

W listopadzie br. pod-
pisany został list inten-
cyjny z Politechniką Ślą-
ską o utworzenie klasy 
patronackiej w I LO im. 
J. Kochanowskiego. 
Dzięki patronatowi na-
ukowemu liceum zyska 
poważnego partnera 
oraz szerokie pole ma-
newru w pozyskiwaniu 
nowych uczniów w na-
borze w roku 2021. Jest 
to kolejny krok w celu 
podniesienia poziomu 
kształcenia oraz zwięk-
szenia konkurencyjno-
ści świętochłowickich 
placówek oświatowych,
a tym samym urozma-
icania wyborów dla na-
szej młodzieży. 

gląd, a dodatkowo w pla-
cówkach oświatowych 
wymieniono oświetlenie 
oraz wentylację. Od-
malowane zostały sale 
i korytarze, a także wy-
remontowano łazienki. 
Wszystko, aby zapewnić 
dzieciom i młodzieży 
odpowiednie warunki. 
Na tydzień przed rozpo-
częciem roku szkolnego 
2020/2021, w Zespole 
Edukacji Wspomagają-
cej w Świętochłowicach 
uruchomione zostały 
dwie nowoczesne pra-
cownie – matematyczna 
i chemiczna. 
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Najemcy zobowiązują się wykonać remont wynajmowanego lokalu użytkowego
w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast umowa najmu 

lokalu zawierana będzie na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia.
Stawka „1 złotówki miesięcznie” będzie obowiązywać przez pierwsze 3 lata najmu. 

W czwartym roku wysokość czynszu wyniesie 30% stawki obowiązującej 
w danym roku, a w piątym roku – 50% tej stawki.
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Bonifi katy na zakup 
mieszkań
Od czerwca 2019 
roku, w Świętochło-
wicach obowiązuje 
uchwała o sprzedaży 
lokali mieszkalnych 
w trybie bezprze-
targowym na rzecz 
najemcy z bonifi katą
w wysokości 85% lub 
50 %. Mieszkańcy 
miasta złożyli pra-
wie 500 wniosków,
a miasto sprzedało 
już 270 mieszkań. 
Kolejne czekają na 
wycenę.

Bonifi kata od jednorazo-
wej zapłaty na podstawie 
wartości lokalu określonej 
przez rzeczoznawcę wy-
nosi odpowiednio: 85% 
– w przypadku sprzeda-
ży lokalu mieszkalnego
na rzecz najemców, którzy 
posiadają umowę najmu 
na okres dłuższy niż trzy 

DZIEJE SIĘ

DZIEJE SIĘ

lata, oraz 50% – w przy-
padku sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na rzecz 
najemców, którzy po-
siadają umowę najmu
na okres krótszy niż trzy 
lata. Osoby zaintereso-
wane wykupem mieszka-
nia z bonifi katą proszeni 
są o kontakt z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Go-
spodarki Lokalowej.

wniosków o wykup 
mieszkań złożono
od czerwca 2019 r. 

500
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MPGL: Rok 2021 będzie kluczowy, bo to rok jubileuszowy!
13 stycznia 2021 roku 
obchodzić będzie-
my okrągłą, 70-tą 
rocznicę powstania 
Miejskiego Zarządu 
Budynków Miesz-
kalnych w Święto-
chłowicach, którego 
działalność od 2013 
roku kontynuuje po-
wołana w to miejsce 
spółka MPGL. 

Właścicielem 100% 
udziałów w spółce jest 
Miasto Świętochłowice, 
a więc to we współpra-
cy z gminą planowa-
ne są kolejne działania 
w świętochłowickiej 
mieszkaniówce. Tych jak 
zwykle potrzeba wiele, 
ponieważ zarządzany za-
sób należy nie tylko do 
najgorszych w regionie, 
ale także w całym kraju.  
Warto wiedzieć, że to 
właśnie Świętochłowi-

ce posiadają największy 
wskaźnik mieszkań gmin-
nych na 1000 mieszkań-
ców wśród miast na pra-
wach powiatu z terenu 
województwa śląskiego. 
To 269 budynków gmin-
nych i 136 w przymuso-
wym zarządzie z czego 
87% nie posiada wydzie-
lonych w mieszkaniach 
sanitariatów. Lata, a na-
wet całe dziesięciolecia 
zaniedbań i braku inwe-
stycji kolejnych samorzą-
dów określają nasze mia-
sto w dużej części jako 
cmentarzysko starych, 
zdegradowanych budyn-
ków mieszkaniowych. 
Traktowane po macosze-
mu przez wiele lat zasoby 
dopiero w tej kadencji 
mają szansę przetrwania 
i rewitalizacji, choć i tak 
wiele z nich będzie mu-
siało zostać w przyszłości 
zlikwidowanych.

W 2018 roku Prezy-
dent Daniel Beger 
zapowiedział, że zo-
rientowanie władz na re-
witalizację zużytych za-
sobów mieszkaniowych 
znacznie się poprawi. 

Słowa dotrzymuje, bo już
w drugim roku kaden-
cji rozpoczęło się wiele 
n iemoż l iw ych  wcze -
śniej działań zmierzają-
cych do ratowania tego,

co zostało.  Rok 2019
i 2020 to ponad 20 wy-
remontowanych klatek 
schodowych – rzecz, 
która nie wydarzyła się 
nigdy wcześniej. To także 
szereg zmian funkcjonal-

nych i organizacyjnych
w samym MPGL. Dzię-
ki nim już w 2019 roku 
powołano nową ko-
misję mieszkaniową, 
która obecnie rezyduje 

w Urzędzie Miejskim. 
Otwarto dodatkową 
administrację w Chropa-
czowie, przeprowadzono 
kompleksową inwentary-
zację zasobów i wreszcie 
uchwalono możliwość 
wykupu mieszkań komu-
nalnych nawet z 85-pro-
centową bonifi katą. 

Spółka MPGL wbrew 
pesymistycznym pro-
gnozom niektórych sa-
morządowców notuje 
najlepsze w swojej histo-
rii wyniki. 

W 2019 roku znacz-
n i e   z m n i e j s z y ł a 
s t r a t ę  f i n a n s o w ą
i dwukrotnie zwiększy-
ła ściągalność z dzia-
łań windykacyjnych. 
Rok 2021 planuje zaś 
jako czas największych
w swej historii działań 
remontowych. Ich konty-
nuacją będzie kolejnych
30 klatek schodowych, 
które zamierza wyre-
montować, będzie też 
czas na rozpoczęcie 
pierwszych rewitali-
zacji całych kamienic.
W końcu zaistniała także 
szansa na rozpoczęcie 
budowy nowych miesz-
kań komunalnych, któ-
rych planuje się aż 100
i to w pierwszej puli. Plany 
na przyszły rok obejmują 
również konieczny odzysk 
pustostanów – zarówno 
tych mieszkalnych jak
i użytkowych.  Trzymamy 
kciuki, aby jubileusz został 
zrealizowany zgodnie
z planami!
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SPORT SPORT

Sport w mieście Piłka ręczna

Stadion

Trwają prace zwią-
zane z modernizacją, 
przywróceniem bez-
pieczeństwa i estetyki 
stadionu OSiR Skałka 
im. Pawła Waloszka.

W połowie 2019 roku 
na stadionie pojawił się 
ciężki sprzęt, za pomocą 
którego usunięte zosta-
ły betonowe elementy 
tworzące dawne trybu-
ny. Zabezpieczono także 
skarpy naziemne, tak aby 
deszcz nie wypłukiwał na-
wierzchni. Skarpy obsia-
no specjalną trawą, dzięki 
czemu znacząco popra-
wił się wygląd stadionu.

Latem 2020 r. piłkarze 
MKS Śląsk Świętochłowi-

Kompleksowy remont stadionu na Skałce
ce wrócili do rozgrywania 
spotkań na swoim stadio-
nie, a kibice mogli obser-
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Latem 2019 roku
w naszym mieście od-
były się trzydniowe 
Mistrzostwa Świata. 
Z kolei jesienią tego 
roku Speedrower
MS Śląsk Świętochło-
wice zdobył Druży-
nowe Mistrzostwo 
Polski. 

Za nami niesamowite 
dwa lata w historii świę-
tochłowickiego speedro-
weru. Rozgrywki na świa-
towym poziomie toczyły 
się na wyremontowanym 

W trudnych czasach 
pandemii wiele miast 
zdecydowało się zli-
kwidować dotacje 
dla klubów sporto-
wych lub znacznie 
je ograniczyć. W 
Świętochłowicach 
dofi nansowanie do 
sportu pozostaje na 
niezmienionym po-
ziomie, a wiele klu-
bów rozwija skrzy-
dła.

W pierwszych miesią-
cach 2019 roku udało 
się przywrócić do życia 
Akademię Piłkarską Ty-
gryski, która przez wiele 
lat istniała na kobiecej 
mapie futbolowej, a po-
przednim władzom klub 
przeszkadzał. Dziś Tygry-
ski to ponad 50 dziew-
czyn i kobiet tworzących
4 grupy, a w planach 
drużyny jest dalszy 

W czerwcu 2020 roku 
Ośrodek Sportu i Re-
kreacji „Skałka” udo-
stępnił mieszkańcom 
pełnowymiarowe bo-
isko do piłki ręcznej 
plażowej. To pierw-
szy w Polsce tego 
typu obiekt, który 
powstał w ramach 
projektu „zRęcznie 
kręcimy na piasku”, 
współfinansowane-
go przez Minister-
stwo Sportu. 

Boisko powstało na ba-
zie istniejącego boiska 

„Wykonaliśmy nowy 
system odwodnie-
nia, dzięki któremu 
nie tylko zyskaliśmy 
suchą murawę, ale 
także poprawiliśmy 
stan toru żużlowego. 
Już wkrótce powinny 
ruszyć prace zwią-
zane z remontem 
budynku dyrekcji 
OSIR "Skałka", w tym 
termomodernizacja, 
wymiana ogrzewania 
oraz przebudowa po-
mieszczeń. ”

Daniel Beger
Prezydent Miasta

Świętochłowice

Speedrower chlubą miasta 

Rozwój klubów sportowych 
w Świętochłowicach

„zRęcznie rozkręcone” 
boisko plażowe

torze na Skałce. Remont 
toru rozpoczął się na 
początku czerwca 2019 
roku. W pierwszym eta-
pie główny zawór wody 
został przeniesiony
z trybun do wewnątrz 
toru. 

Kolejnym etapem była 
modernizacja systemu 
odprowadzania desz-
czówki z toru. Następ-
nie wymieniona została 
nawierzchnia toru oraz 
zamontowano nowe 
trybuny dla kibiców.

rozwój – zarówno pod 
względem sportowym,
jak i szkoleniowym.

Wiele się dzieje także
w Śląsku Świętochłowi-
ce, gdzie na początku 
września br. fi rma De-
marko została tytular-
nym sponsorem klubu,
co pozwoli klubowi
na stabilne funkcjonowa-
nie przez najbliższe dwa 
lata. Dzięki pracom na 
stadionie OSiR "Skałka" 

do siatkówki. Dzię-
ki powiększeniu jego 
wymiarów o około
10 metrów obecnie 
mogą się na nim odby-
wać zarówno treningi, 
mecze i turnieje świę-
tochłowickich siatkarzy,
jak i szczypiornistów.

Latem rozegrano 
na nim półfi nały Mi-
strzostw Polski w pla-
żowej piłce ręcznej,
w których świetnie za-
prezentowały się dziew-
czyny z MUKS Skałka 
Świętochłowice.

Speedrower

wować ich poczynania 
na nowych trybunach na
100 miejsc siedzących
i 100 stojących.

Zakres projektu komplek-
sowej termomoderniza-
cji gospodarki cieplnej 
budynku OSIR „Skałka”
w Świętochłowicach 
obejmuje wykonanie ro-
bót budowlanych zwią-
zanych m.in. z przebu-
dową budynku wraz ze 
schodami zewnętrznymi, 
dźwigiem osobowym, 
nowym zadaszeniem 
oraz najbliższym oto-
czeniem. Dodatkowo 
przebudowany zostanie 
taras widokowy wraz
z murami oporowymi
w sąsiedztwie dojść,

a także nowe dojścia 
do trybuny głównej. 
Wyremontowane zo-
staną wszystkie po-
mieszczenia i ciągi ko-
munikacyjne, a także 
wymienione zostaną 
instalacje wewnętrzne
i zewnętrzne wraz
z wszelkimi robotami 
wykończeniowymi. Ale 
to dopiero początek 
zmian jakie szykowa-
ne są na Skałce. Dzięki 
przeprowadzonej an-
kiecie wśród mieszkań-
ców miasta wiemy jakie 
kierunki należy przyjąć, 
aby Skałka była wykorzy-
stywana zarówno pod 
kątem sportowym, jak 
i rekreacyjnym. wśród 
świętochłowiczan. 

zespół może trenować
i rozgrywać swoje me-
cze na własnym boisku. 
W Lipinach w bu-
dynku dawnej szkoły
na rogu ulic 

C h o r z o w s k i e j
i Bukowego w ramach 
projektu „Sportowe 
Lipiny” powstał klub 
Tornado Team. Dzieci 
i młodzież mogą tre-
nować sporty walki 
pod okiem najlepszych 
fachowców oraz wie-
lokrotnych medali-
stów Mistrzostw Polski
i Europy. Dzięki pro-
jektowi „Sportowe 
Lipiny” angażujemy 
zarówno dzieci, jak
i młodzież z Lipin, dając 
im możliwość rozwoju 
poprzez aktywność fi -
zyczną. 
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Rada Biznesu prężnie działa Referat Rozwoju 
GospodarczegoPrzedsiębiorcy wraz 

z władzami miasta 
wspólnie działają na 
rzecz rozwoju go-
spodarczego Święto-
chłowic.

Od kwietnia 2019 roku 
w naszym mieście 
działa Rada Biznesu.
W skład Rady wchodzą 
przedstawiciele środo-
wiska gospodarczego 
Świętochłowic repre-
zentowanego przez 
przedsiębiorców oraz 
przedstawicieli organi-
zacji samorządu gospo-
darczego, organizacji 
pracodawców, instytucji 
otoczenia biznesu, śro-
dowiska naukowego
w tym instytucji ba-
dawczo-rozwojowych 
oraz organizacji pra-
cowników. Do głów-
nych zadań Rady należy 
sprawowanie funkcji opi-

Aby lepiej koordy-
nować działania w 
zakresie obsługi in-
westorów, które są 
podejmowane przez 
poszczególne wydzia-
ły Urzędu Miejskiego, 
w styczniu br. Prezy-
dent Miasta powołał 
Referat Rozwoju Go-
spodarczego.

Efektem działań podej-
mowanych przez referat 
jest kompleksowa i bez-
płatna usługa dla Małych
i Średnich Przedsię-
biorstw – od udzielania 
informacji o instrumen-
tach wsparcia fi nansowe-

niodawczo-doradczych
w sprawach związanych 
z rozwojem gospodar-
czym Świętochłowic, 
reprezentacja lokalnego 
środowiska gospodar-
czego oraz wspieranie 
planów i działań Prezy-
denta dotyczących pro-
cesów gospodarczych 
miasta. 

Celem prac Rady jest 
wypracowanie mecha-
nizmów, które ułatwią 
rozpoczynanie dzia-
łalności gospodarczej
w Świętochłowicach,
a tym, którzy już są 
p r z e d s i ę b i o r c a m i , 
stworzenie przyjazne-
go środowiska do pro-
wadzenia działalności. 
Współpraca samorządu 
i przedsiębiorców jest 
bowiem niezwykle istot-
na dla rozwoju miasta. 
Cyklicznie odbywają się 

Z URZĘDU Z URZĘDU

spotkania, na których 
rozmowy dotyczą róż-
nych aspektów życia 
gospodarczego Świę-
tochłowic. Wymieniane
są poglądy oraz two-
rzone są nowe inicjaty-
wy, które mają wpływ
na rozwój Świętochło-
wic. 

Przewodniczącą Rady 
Biznesu przy Prezyden-
cie Miasta Świętochło-
wice w kadencji 2018-

2023 jest pani Ewa 
Forystek-Zabojszcz.

Warto też podkreślić,
że Urząd Miejski w Świę-
tochłowicach wraz z in-
stytucjami przygotował 
"pakiet dla przedsiębior-
ców", dzięki któremu 
w trudnych czasach 
epidemii koronawirusa 
dla świętochłowickich 
fi rm zostały opracowa-
ne specjalne procedury 
pomocowe.

fo
t. 

Pi
xa

by

Współpraca na rzecz Świętochłowic Abolicja czynszowa 
dla gastronomiiWładze miasta ak-

tywnie współpracują 
z wojewodą śląskim, 
marszałkiem woje-
wództwa śląskiego 
oraz z Katowicką 
Specjalną Strefą Eko-
nomiczną na rzecz 
miasta i jego miesz-
kańców.

30 września 2019 r.
Prezydent Daniel Beger
w imieniu miasta Świę-
tochłowice podpisał 
porozumienie o współ-
pracy miasta z Katowic-
ką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną S.A., którego 
założeniem jest m.in.: 
zaktywizowanie gospo-
darcze terenów inwe-
stycyjnych w mieście, 
odbudowa możliwości 
inwestycyjnych miasta 
oraz wsparcie i rozwój 
szkolnictwa zawodowe-
go.
Porozumienie z KSSE 

P r z e d s i ę b i o r c y
z branży gastrono-
micznej, najmują-
cy lokale użytkowe
w zasobach zarzą-
dzanych przez MPGL 
Ś w i ę t o c h ł o w i c e , 
mogą korzystać m.in. 
z abolicji czynszowej.

Wiele fi rm walczy
o utrzymanie na rynku, 
w związku z wprowa-
dzeniem ograniczeń 
przeciwdziałającym roz-
przestrzenianiu się koro-
nawirusa. 

to pole współpracy
w zakresie aktywizacji 
gospodarczej terenów 
inwestycyjnych w Świę-
tochłowicach, ukierunko-
wanie sieci edukacyjnej 
na szkolnictwo zawodo-
we oraz dostosowania 
jej do potrzeb pracodaw-
ców, a także stworzenie 
podwalin kompleksowej 
obsługi Inwestorów.

Kluczowym elemen-
tem porozumienia 
będzie realizacja pro-
jektu „Nowe Lipiny”
w ramach programu 
Pracownik+, Mieszka-
nie+, obejmującego 
swoim zasięgiem rewi-
talizację tkanki miesz-
kaniowej najbardziej 
zdegradowanej dzielnicy 
miasta. Świętochłowi-
ce są drugim miastem
w Polsce i w woje-
wództwie śląskim, 
które przystępuje do 

DZIEJE SIĘ

Pomoc rządu bywa jed-
nak niewystarczająca.
Właściciele świętochło-
wickich lokali gastrono-
micznych mogą ubiegać 
się o umorzenie zapłaty 
czynszu w wymiarze 
pełnym w przypadku, 
gdy prowadzenie dzia-
łalności zostało ograni-
czone całkowicie, oraz 
w wymiarze 50% opła-
ty czynszowej w przy-
padku, gdy działalność 
ogranicza się wyłącz-
nie do usług w trybie
"na wynos".

„Miasto Świętochło-
wice ma potencjał do 
tego by odbudować 
możliwości inwe-
stycyjne natomiast 
Urząd Marszałkow-
ski ma instrumenty 
by wspierać miasto. 
Miasto Świętochłowi-
ce zasługuje na to by 
rozwój gospodarczy 
był jeszcze bardziej 
dynamiczny”

Jakub Chełstowski
Marszałek

Województwa
Śląskiego

„Za nadrzędny cel 
postawiliśmy sobie 
budowanie wzajem-
nego zaangażowania 
wśród wielu insty-
tucji wspierających 
świętochłowickich 
przedsiębiorców.”

Daniel Beger
Prezydent Miasta 

Świętochłowice

programu mającego 
na celu aktywizację
na rynku pracy dwóch 
grup społecznych. 

Pierwszą z nich stano-
wią osoby polskiego 
pochodzenia, kulturo-
wo związane z krajem,
ale z powodów histo-
rycznych mieszkające 

dotąd poza jego grani-
cami. Druga to osoby, 
chcące swoją aktyw-
ność życiową i zawodo-
wą związać z obszarem 
działalności KSSE – 
zwłaszcza ludzie młodzi, 
szukający stabilnego
i długotrwałego zatrud-
nienia. Inicjatywa, która 
już niebawem zostanie 
wprowadzona w życie 
w Świętochłowicach, 
przyczynić ma się do 
poprawy sytuacji na 
rynku pracy i zapobiec 
negatywnym skutkom 
depopulacji.

Współpraca z Katowic-
ką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną, marszałkiem 
województwa śląskiego 
oraz wojewodą to dzia-
łania na rzecz Święto-
chłowic i naszych miesz-
kańców. Miasto jest 
zauważane i doceniane, 
co po latach marginali-
zacji otwiera możliwości 
dynamicznego rozwoju
i inwestycji.

go, poprzez doradztwo
i szkolenia, po organiza-
cję wydarzeń i projektów 
skierowanych zarówno 
do osób prowadzących 
własny biznes, jak i przy-
mierzających się do jego 
założenia.



12 miasto.swietochlowiceŚWIĘTOCHŁOWICE.PL Biuletyn SamorządowyŚWIĘTOCHŁOWICE.PL
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