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PREZYDENCKIM OKIEM

Świętochłowice zasługują na więcej!

Za nami dwa trudne
lata, być może najtrudniejsze w historii wolnego samorządu naszego
miasta. Przejąłem Świętochłowice potwornie
zadłużone, z kosztami
administracyjnymi
na

poziomie małego księstewka, z fatalną reputacją wśród kontrahentów
i partnerów z innych
miast w regionie, ale także
w miastach partnerskich.
W tym roku dodatkowo
spadła na nas pandemia,
która pokrzyżowała wiele planów ﬁnansowych
i inwestycyjnych. W zaledwie dwa lata udało się
naprawić ﬁnanse miasta,
oddłużyliśmy je o prawie
20 milionów złotych.
Teraz wspólnie wkraczamy w czas inwestycji
i zmian wizerunkowych w
mieście. Czysty staw Kalina, remonty kluczowych
dróg, uwolnienie terenów
inwestycyjnych, budowa
infrastruktury sportowej,
nowe budownictwo, rewitalizacja Lipin i Centrum
- to wszystko przed nami
w najbliższych trzech latach.

Wykorzystam maksymalnie wszelkie możliwości,
z jakich miasto Świętochłowice będzie mogło
skorzystać, aby w 2023
roku z czystym sumieniem powiedzieć Wam,

słanie - Świętochłowice zasługują na więcej.
W mijającym tygodniu
codziennie
przedstawiałem Wam ﬁlmowe
migawki z najważniejszych działań, jakie po-

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

dejmowałem wraz z moimi współpracownikami,
abyśmy mogli dojść do
tego miejsca, w którym
dziś jesteśmy. Moje priorytety, relacje z mieszkańcami,
współpracę
z biznesem, rozwój
oświaty i sportu, zmia-

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Kiedy dwa lata temu
zastanawiałem się
w swoim wyborczym
spocie, jak będą wyglądać Świętochłowice za 5 czy 10 lat, jednego byłem pewien:
miasto
potrzebuje
w krótkim czasie
odważnych
decyzji podejmowanych
przez ludzi, którzy
mają Świętochłowice
w sercu. Tak właśnie, z takim nastawieniem,
zaczęła
się moja przygoda
z prezydenturą - moja
i moich współpracowników.

ny w mieszkaniówce
oraz tematy inwestycyjne. Wszystko, co mieliście okazję obejrzeć, nie
miałoby miejsca, gdyby
nie ciężka praca i poświęcenie wielu ludzi,
najczęściej mieszkańców
naszego miasta. Moi zastępcy, kadra kierownicza
jednostek i spółek, urzędnicy i współpracownicy,
społecznicy, sportowcy
i samorządowcy wykonali gigantyczną pracę,
za którą dziś z całego
serca dziękuję. Nie obyło
się bez zgrzytów, ale spory
wpisane są w samorządowy 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 program, jaki realizuję, jest

programem pragmatycznym,
rozsądnym
i realnym. Uwierzyliście,
że nie da się rozwijać
miasta na bazie inwestycyjnych i ﬁnansowych
iluzji, blichtrze, blasku
ﬂeszy i czerwonych dywanach. Uczciwie przyznaję, że opieram swoją
działalność na takich
cechach, jak skromność,
szczerość,
szacunek
i zaufanie, bo tak mnie
wychowali
rodzice.
Takiego zarządcy, takiego gospodarza potrzebują dziś Świętochłowice. Ponadto dziesiątki
różnych spotkań z Wami
utwierdziły mnie w przekonaniu, że oczekujecie
po prostu lepszego życia na co dzień, w swoich domach, w swoim
otoczeniu.
Zapewniam, że z raz
obranej drogi nie zejdę,
dlatego proszę o Wasze
dalsze zaufanie.

POŚPIECH... JEST DOBRYM DORADCĄ

Czy można realizować
wielomilionowe inwestycje w
mieście, które nadal musi spłacać
rachunki po niegospodarnych rządach
poprzedników?
Świętochłowice
pokazują, że to możliwe,
choć wymaga niemałego wysiłku i to na kilku
frontach jednocześnie.
Po pierwsze potrzebne
są skuteczne działania,
aby pozyskiwać takie
fundusze zewnętrzne,
które wymagają niewiel-

kiego wkładu ﬁnansowego gminy. Po drugie
potrzebne są takie działania, które pozwalają
wygenerować
środki
na wkłady własne - różnego rodzaju oszczędności budżetowe oraz
zawieranie ugód z wierzycielami, aby zaległości
z poprzednich lat można
było spłacać sukcesywnie. Niezbędne są również dobre relacje oraz
współpraca z władzami
wojewódzkimi i przedstawicielami rządu, aby
instytucje przydzielające
fundusze miały pew-

ność, że Świętochłowice
są warte uwagi, a nam
uda się wygospodarować niezbędne wkłady
własne, by przydzielone
nam środki nie zostały
zwyczajnie zmarnowane.
Kolejne inwestycje pokazują, że po latach tą wiarygodność odzyskujemy.

chłowic - remonty ważnych dróg w mieście, czy
modernizacje placówek
oświatowych. W trakcie
realizacji jest również rewitalizacja stawu Kalina,
gdzie w styczniu podpisana została umowa,
a obecnie trwają prace
projektowe i przygotowawcze. Najciekawsze
jednak dopiero przed
nami.

W ciągu tych dwóch lat
miasto nie tylko odzyskało płynność ﬁnansową, ale zdążyło już zrealizować kilka konkretnych
inwestycji, które realnie
wpływają na jakość życia
mieszkańców Święto-

Realnego kształtu nabierają kolejne duże
inwestycje, takie jak
remonty ulic Katowickiej i Łagiewnickiej
oraz budowa nowego
zjazdu z DTŚ na tereny inwestycyjne Uro-

czysko/Lipiny. Te działania przyniosą setki
nowych miejsc pracy
i miliony złotych nowych podatków, które
odpowiednio wykorzystane pozwolą na dobre
zmienić oblicze naszego
miasta.
Faktem jest, że jeszcze
w ubiegłym roku największym tematem ﬁnansowym był program
naprawczy do którego
miasto zostało wezwane przez RIO. Teraz ﬁnanse miasta na tyle
się poprawiły, że temat
programu naprawczego
ustąpił miejsca inwestycjom.

fot. Rafał Zduńczyk

Świętochłowickie ﬁnanse pod lupą

Stabilizacja miejskich
ﬁnansów, mimo skomplikowanej
sytuacji
i dodatkowymi kosztami związanymi z koronawirusem nadal postępuje, a to pozwala
z wiarą patrzeć w przyszłość i planować kolejne działania.
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Z URZĘDU

Nowa strona internetowa

wraz z inżynierem kontraktu oraz przedstawiono terminy i plany,
natomiast za drugim
razem pokazano jak będzie wyglądać zagospodarowanie okolic stawu Kalina. Dwukrotnie
odbyły się „Spotkania
z Prezydentem przy
kawie” w miejskich ka-

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

rozmawiano z mieszkańcami „domków ﬁńskich”.
Dwukrotnie odbyły się
konsultacje społeczne
z mieszkańcami okolic
stawu Kalina – za pierwszym razem przedstawiono nowego wykonawcę

wiarniach, gdzie świętochłowiczanie
mogli
swobodnie porozmawiać
z Danielem Begerem
na interesujące ich tematy. Specjalnie z myślą
o mieszkańcach uruchomiono
serwis

Czasy epidemii koronawirusa
spowodowały,
że spotkania bezpośrednie musiały zostać
całkowicie ograniczone, co niestety spowodowało odwołanie
planowanych
wizyt
w dzielnicach czy kolejnej
„kawy z prezydentem”.
Zmiana ta spowodowała, że otworzyły się
możliwości do zorganizowania live chatów
w serwisie Facebook,
gdzie każdy mieszkaniec
miasta może zadać pytania prezydentowi Begerowi, a wszystkie odpowiedzi udostępniane są
również na nowej stronie
w zakładce „Prezydent”.

DZIEJE SIĘ

strzenia uderzyły także
w wieloraki sposób w gospodarkę. Zmierzyć się
z tym musieli zarówno
pracodawcy, jak i pracownicy. Ucierpiały także
budżety i codzienne funkcjonowanie samorządów.
Koronawirus spowodo-

Czas pandemii pokazał,
że w trudnych chwilach
chcemy i potraﬁmy działać na rzecz innych. Jako
jedno z pierwszych miast
w Polsce wdrożyliśmy akcję „Zakupy dla seniora”,
dzięki której najbardziej
narażeni na skutki zakafot. opracowanie UM w Świętochłowicach

Zmiany w działalności
urzędów, zdalne nauczanie w szkołach, przebranżowienie
szpitala
powiatowego, ograniczenia w sklepach, dystans
społeczny czy obowiązek
noszenia maseczek – to
wszystko jeszcze rok temu
wydawało się czymś nierealnym, a dziś stanowi codzienność, do której powoli się przyzwyczajamy.
Wprowadzane
obo-

Nowa strona dostosowana jest do najnowszych wymagań, które
strony miejskie muszą
spełnić, zarówno pod
względem dostępności

osób niepełnosprawnych, jak i dostosowania do wyświetlenia na
telefonach komórkowych.
Na stronie znalazły się
oczywiście aktualności,
informacje o mieście
oraz Urzędzie Miejskim. Mieszkańcy mogą
skorzystać z rozbudowanego działu „Załatw
Sprawę”.
Dostępny
jest także kalendarz
wydarzeń, który będzie pokazywał wszystkie imprezy, gdy tylko
okres pandemii pozwoli
na ich organizowanie.

POZNAJMY SIĘ

Koronawirus zmienił wszystko
Minęło już kilka miesięcy odkąd koronawirus pojawił się
w naszym kraju i tym
samym w naszym mieście. Pandemia zmusiła do zmiany planów i wprowadzenie
w życie nowych zasad
nie tylko mieszkańców Świętochłowic,
przedsiębiorców, ale
także miasta jako jednostki samorządowej.

17 września br. została uruchomiona
nowa strona internetowa Urzędu Miejskiego pod dotychczasowym adresem
www.swietochlowice.pl. Nowe funkcjonalności, nowoczesna szata graficzna,
dział „Załatw sprawę” – to tylko niektóre ze zmian.

wał, że trzeba było odwołać większość imprez, które miały się odbyć w tym
roku – łącznie z Dniami
Miasta. Bardzo ograniczono lub całkowito zawieszono działania Centrum
Kultury Śląskiej, Muzeum
Powstań Śląskich czy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

miasto_swietochlowice

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

traﬁło także kilka tysięcy maseczek wielorazowego użytku wraz
z pakietem niezbędnych
informacji o sposobach
ich użytkowania i zapobiegania zakażeniu.
Uruchomiliśmy
także
telefoniczne Centrum Informacji Miejskiej. Pod nr
tel. (32) 3491 899 można
wciąż uzyskać aktualne
informacje o obowiązujących obostrzeniach,
zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek.
Obecnie w Świętochłowicach liczba zakażeń
utrzymuje się na poziomie 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 pamiętajmy o dezynfekcji.

Jadwiga Garbaciok - radna
Rady Miejskiej
Społecznik,
radna
Rady Miejskiej od
1998 roku z dzielnicy
Chropaczów.
Udziela się w organizacjach pozarządowych
na rzecz dzieci z rodzin
ubogich. Organizatorka zajęć gimnastycznych i akrobatycznych
w Domu Sportu.
Od lat zaangażowana w rozwój osiedla
Brzezina (ulice Wiślan,
Ślęzan, Gołęszyców).
W obecnej kadencji
dzięki jej zaangażowaniu udało się zrealizować wiele pomysłów
jak: podjazd dla wózków na ścieżce łączącej
osiedle z przystankiem
tramwajowym, przebudowa ulicy Ślęzan z wy-

Biuletyn Samorządowy

fot. Rafał Zduńczyk

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

Spotkania z mieszkańcami odbywały się także
w konkretnych sprawach,
kiedy trzeba było rozwiązać jakiś problem. Ustalano, jak mają wyglądać
rozwiązania
drogowe
na ul. Cmentarnej czy
Węglowej, debatowano
o likwidacji skarpy przy
salonie Renault, a także

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Obecna
sytuacja
związana z koronawirusem
niestety
nie pozwala na bezpośrednie spotkania
z
mieszkańcami
w tradycyjnych formach. Cała aktywność przeniosła się
do Internetu, gdzie
organizowane
są
specjalne live chaty
z Prezydentem Danielem Begerem.

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach

Kontakt z mieszkańcami jest najważniejszy!

budowaniem nowych
miejsc parkingowych,
termomodernizacja
budynków przy ulicy
Ślęzan czy nowy przystanek autobusowy
na
ulicy
Ślęzan.
Od wielu lat stara
się
także
o remont DomuSportu
w
Lipinach.
Radna
chce
dbać
o interesy mieszkańców, działać na rzecz
ochrony środowiska,
walczyć o prawa kobiet, dzieci, a także seniorów.
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Przebudowa ul. Ślęzan
Na początku listopada 2020 r. dobiegła
końca przebudowa
ulicy Ślęzan. Inwestycja, która rozpoczęła się w pod koniec
czerwca, obejmowała m.in. poszerzenie
ulicy,
odtworzenie
jej nawierzchni oraz
maksymalizację ilości miejsc parkingowych na terenie osiedla Brzezina.

Największym utrudnieniem była konieczność
realizacji wszystkich robót budowlanych bez
jednoczesnego zamknięcia ulicy, która stanowi
jedyny dojazd dla mieszkańców osiedla. W powstanie drogi zaangażowani byli świętochłowiccy
radni: Jadwiga Garbaciok,
Jacek Kamiński i Marcin
Bawej.
Przebudowa drogi obejmowała m. in. posze-

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych
w
Świętochłowicach
zakończyło
w sierpniu największą
w 2020 roku inwestycję drogową - kompleksowy
remont
ul. Metalowców wraz
z rondem im. Jana
Pawła II w dzielnicy
Zgoda.

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

„Kolejna inwestycja, kolejna droga
i to droga, na którą
mieszkańcy osiedla
czekali od wielu lat.”
Sławomir Pośpiech
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta
Świętochłowice

Prace remontowe na
blisko
półkilometrowym odcinku drogi wraz

Dzięki
odpowiedniemu zagospodarowaniu
terenu wokół drogi,
mieszkańcy osiedla dysponują obecnie ponad
100 miejscami parkingowymi.

z
rondem,
ruszyły
na początku kwietnia
br. i objęły m.in. przebudowę koryta drogi, wzmocnienie asfaltu, stworzenie
ścieżki rowerowej i chodników, wymianę oświetlenia, modernizację ronda
oraz nowy przystanek autobusowy i tramwajowy.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

DZIEJE SIĘ

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

mln zł

Szacowana wartość
inwestycji
Odcinek od ul. Sportowej do ul. Kościelnej
jest torowiskiem poje-

Przewidziane jest torowisko tramwajowe dwutorowe, a w miejscach
uniemożliwiających pro-

Obecnie na odcinku
od skrzyżowania ul. Bytomskiej, ul. Łagiew-
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Dzięki dofinansowaniu z Metropolitalnego Funduszu Solidarności (MFS) gmina
Świętochłowice zrealizowała pod koniec
2019 roku inwestycję
przebudowy
dróg
gminnych: ul. Wiśniowej, ul. Bukowej
oraz dróg powiatowych: ul. 1 maja,
ul. Metalowców oraz
ul. Bytomskiej.

gdzie wymieniono nawierzchnię bitumiczną
wraz z podbudową, przebudowano nawierzchnię
stanowisk postojowych
oraz zmieniono organizację ruchu, dzięki czemu
odkorkowano centrum
miasta. Zmieniono oznakowania, a na odcinkuod
cmentarza do garaży przy
ul. Bukowej powstał
nowy chodnik dla pieszych.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 538 856,57zł,
przy
doﬁnansowaniu
w wysokości blisko
1 308 027,00 zł. W ramach tego zadania przebudowano ul. Wiśniową,

W ramach inwestycji udało się również
wzmocnić konstrukcję
dróg
powiatowych:
ul. 1 maja, ul. Metalowców, a także ul. Bytomskiej.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

70

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

Przebudowa ul. Wiśniowej

wadzenie linii dwutorowej – jednotorowe
dwukierunkowe. Przewidywana jest budowa nowych peronów w rejonie
ul. Wiechaczka. Rozgałęzienie w rejonie
ul. Św. Piotra i Bytomskiej
zostanie przeprojektowane jako dwutorowe.
Złożony został również
wniosek na doﬁnansowanie celowej inwestycji
z Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt
uzyskał rekomendację
Wojewody Śląskiego.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

nickiej i Św. Piotra
do ul. Sportowej występuje tor pojedynczy wydzielony.

Sporządzono wielobranżową dokumentację projektową, uwzględniającą
przebudowę linii tramwajowej na dwutorową,
wykonanie nowej konstrukcji jezdni, parkingów
i chodników oraz przebudowę sieci uzbrojenia.
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Dzięki porozumieniu
z ArcelorMittal Poland,
wyremontowany został
także przejazd kolejowy.

DZIEJE SIĘ

Remont ul. Łagiewnickiej
W ramach ścisłej
współpracy
Świętochłowic ze spółką
Tramwaje
Śląskie
S.A., przygotowany
został kompleksowy
projekt przebudowy
ponad dwukilometrowej ul. Łagiewnickiej (od ul. Barlickiego do granicy
z Bytomiem). Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ponad 70 mln zł.

z pandemią, część
materiałów docierała z opóźnieniem.
Dodatkowo
ruch
samochodów okolicznych ﬁrm, który
odbywał się tu nieprzerwanie, niejednokrotnie kolidował
z harmonogramem
prac. Mimo to, uruchomiliśmy drogę
zgodnie z terminem
wykonania zawartym w umowie.”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

„Prace przebiegały sprawnie, choć
ze względu na problemy organizacyjne
części
podwykonawców związane

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Całość
inwestycji
o wartości 620 000 zł
zrealizowało
Miejskie
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych.
Prace
udało się zrealizować

dzięki doﬁnansowaniu
z
Metropolitalnego
Funduszu Solidarności
w kwocie 524 800 zł.

Kompleksowy remont ul. Metalowców

miasto.swietochlowice
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Do rozbrojenia mina - staw Kalina

W styczniu br. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podpisano
umowę z wykonawcą
wyłonionym w drodze
przetargu na realizację
projektu pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy
Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie
stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.
Kontrakt
realizowany

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

60,6

i zneutralizowane zostaną odpady zalegające na
dnie stawu, co umożliwi
przywrócenie biologicznej aktywności w jego
wodach.
– Na realizację umowy
przewidziano 43 mie-

„Rozbrojenie ekologicznej
bomby,
jaką jest staw Kalina,
to jeden z najważniejszych celów, które
wyznaczyłem sobie
do osiągnięcia jako
prezydent
Świętochłowic.”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

potrwa 2 lata i obejmie
prace remediacyjne oraz
budowlane – stwierdził
w styczniu Norbert Kurek, reprezentujący wykonawcę. Jak podkreśla,
w okolicach stawu powstanie miejsce rekreacji
dla mieszkańców.
W ramach docelowego
zagospodarowania te-

mln zł

W ramach remediacji
stawu Kalina, w pierwszej kolejności zabezpieczony zostanie przed
dalszą emisją emiter
zanieczyszczeń, którym
jest hałda odpadów
poprodukcyjnych
zakładów
chemicznych
„Hajduki” z Chorzowa.
Następnie
usunięte

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

EKOLOGIA

go wraz z budową centrum przesiadkowego
MIJANKA. W planach
jest budowa drugiego
tunelu, który będzie
przeznaczony
tylko
i wyłącznie dla samochodów – obecny tunel pozostanie dla komunikacji
miejskiej. Zostaną wytyczone nowe drogi i przebudowany zostanie wyjazd z ulicy Żołnierskiej
w Katowicką.

W przygotowaniu jest
projekt
przebudowy
układu
drogowego
skrzyżowania ulic Katowickiej i Wojska Polskiemiasto_swietochlowice

Całość prac będzie realizowane we współpracy
ze spółką Tramwaje Śląskie S.A.
Kolejne plany dotyczą
przebudowy ulicy Katowickiej na odcinku
od ul. Żołnierskiej do granicy z Chorzowem, gdzie
także we współpracy
z Tramwajami Śląskimi
zostanie wyremontowana ta często uczęszcza-

Jaśniej i oszczędniej!

na droga.
Największą
inwestycją drogą, która będzie miała miejsce
w najbliższych latach
będzie
przebudowa
ulicy Bytomskiej –
od ulicy Polnej aż do
granicy z Bytomiem.
Nowy układ drogowy, dodatkowy pas
w każdym kierunku, nowe chodniki
i ścieżki rowerowe – to
wszystko przewiduje
kompleksowa przebudowa ulicy Bytomskiej.

W trosce o poprawę
efektywności energetycznej oświetlenia w Świętochłowicach, rozpoczęły się
prace związane z wymianą opraw ulicznych,
parkowych
i iluminacji obiektów.
W wyniku modernizacji poprawi się
jakość
oświetlenia
oraz znacząco spadnie zużycie energii,
co przełoży się na
dodatkowe oszczędności w miejskim budżecie.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Inwestycje drogowe

Nowy zjazd z DTŚ planowany jest łącznie
z przebudową ulicy
Przemysłowej. Jest to
niezbędne, aby doprowadzić drogi w tereny
inwestycyjne, które miasto ma na sprzedaż. Dodatkowo nowy zjazd odciąży drogi Piaśnik i Lipin.
Przebudowa planowana
jest w formule „Projektuj
i Buduj”.

Dodatkowo
teren
wokół stawu o powierzchni ponad pięciu hektarów zostanie
wyposażony w małą
architekturę krajobrazu, taką jak ławki, stoliki,
kosze na śmieci, a także
latarnie.

Szacowany koszt zlecenia remediacji stawu
Kalina

DZIEJE SIĘ

Remonty ulic Łagiewnickiej i Bytomskiej oraz nowy zjazd
z Drogowej Trasy
Średnicowej to tylko
niektóre inwestycje
w infrastrukturę drogową, które ułatwią
życie mieszkańców.

wyspa wraz z trzema
groblami ze ścieżkami spacerowymi, plac
zabaw oraz boisko ze
sztuczną nawierzchnią.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

O
stawie
Kalina
jako o ekologicznej
bombie słyszał już
w Polsce chyba każdy. Ten wielki problem zostanie już
wkrótce rozwiązany. Prezydent Daniel
Beger wywiązuje się
z obietnic.

renu utworzona będzie
między innymi sztuczna

W połowie 2020 roku
rozpoczęła się modernizacja oświetlenia miejskiego
stanowiącego własność
spółki Tauron. Zakończono wymianę latarni przy
ul. Metalowców, ul. Polnej,
ul. Solidarności, ul. Matejki
oraz ul. Szkolnej. Kolejne prace obejmą m.in.

Biuletyn Samorządowy

ul. 1 Maja wraz z bocznymi
ulicami: Cichą, Brzozowskiego, Kochanowskiego,
Sienkiewicza i Reja.
Dodatkowo trwa przygotowanie dokumentacji
do wymiany oświetlenia
w ok. 70 lokalizacjach
na terenie Świętochłowic. Zakres prac obejmie
demontaż istniejących
energochłonnych opraw
i montaż efektywnych
energetycznie
opraw
typu LED. Łącznie w ramach projektu zamontowanych zostanie ponad
600 nowych opraw.
Po realizacji projektu
całość oświetlenia będącego własnością Gminy
będzie zmodernizowana. Projekt realizowany
będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020.

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL
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fot. materiały UM w Świętochłowicach

fot. Mateusz Janiszewski

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Dwa lata pracy dla dobra naszego miasta.

Plany dla Świętochłowic na przyszłość
Prezydent Daniel Beger
konsekwentnie
realizuje
program
wyborczy,
będący
umową
społeczną
z mieszkańcami Świętochłowic. Wprawdzie
program naprawczy
oraz pandemia miały istotny wpływ na
przesunięcia czasowe
wielu zadań, niemniej
warto przyglądać się,
jakie zadania zostały
jeszcze między innymi
do wykonania?

6

W ramach idei „miasto
przyjazne do zamieszkania” planowane jest
podpięcie do sieci ciepłowniczej większości
mieszkań komunalnych,
zwiększenie konkurencyjności wśród deweloperów w pozyskiwaniu terenów miejskich
na cele mieszkaniowe,
a także nawiązanie
współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi w
celu realizacji wspólnych
zadań.

Miasto przyjazne dla
środowiska naturalnego to np. zwiększenie
ilości i wartości dopłat
do wymiany pieców czy
dokończenie
rewitalizacji Plant Bytomskich.
Miasto szuka montażu
ﬁnansowego oraz odpowiedniego podmiotu
w celu zapewnienia badań
proﬁlaktycznych chorób
nowotworowych
dla
mieszkańców zamieszkałych przy stawie Kalina.
Działając dla i z przed-

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL Biuletyn Samorządowy

siębiorcami,
wdrożony zostanie projekt
edukacyjny „Odważnie
w przyszłość z ekspertem”
ułatwiający
uczniom świętochłowickich szkół klas ósmych
oraz w klasach szkół
ponadpodstawowych
podejmowanie decyzji
o wyborze ścieżki kariery.
Z kolei do szkół średnich
i zawodowych planowane jest wdrożenie dodatkowego przedmiotu:
“Przedsiębiorczość”.

Jak wiadomo, sport to
zdrowie. Dlatego zmieniona zostanie formuła
przebudowy stadionu
OSiR Skałka z zachowaniem pełnej funkcjonalności piłkarskiej oraz
umożliwiającej organizowanie rozgrywek ligowych drużyny żużlowej,
a także miasto przygotowuje się do etapu przyszłej budowy pasywnej
hali sportowej w obrębie kompleksu sportowego OSIR Skałka.
Co ważne dla mieszkańców sieć ścieżek
rowerowych
będzie

rozbudowana, obecne
zostaną doprowadzone
do stanu bezpiecznego
użytkowania. Powołana zostanie Amatorską
Miejską Ligę piłki nożnej,
siatkówki i koszykówki,
a dla fanów sportu wirtualnego podejmowane
są działania w celu powołania Metropolitarnego Centrum E-gamingu.
Bezpieczne i atrakcyjne to przyjazne miasto, dlatego w urzędzie
powstanie Pracownia
Urbanistyczna w celu
zachowania ładu prze-

miasto.swietochlowice

fot. materiały UM w Świętochłowicach
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fot. materiały UM w Świętochłowicach

fot. Mateusz Janiszewski

fot. materiały UM w Świętochłowicach

To już udało się nam zrobić!

miasto_swietochlowice

Budżet Obywatelski 2021

Mieszkańcy Świętochłowic oddali w sumie 5678
ważnych głosów, dzięki
którym miasto zrealizuje w 2021 roku 8 projektów – 4 inwestycyjne
i 4 społeczne. Zgoszone zosytało 31 propozycji zadań do realizacji

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

Li
p

Biuletyn Samorządowy

a

miast wśród zadań społecznych
mieszkańcy
najchętniej
głosowali
na „Darmowe zajęcia
judo dla dzieciaków”
(294 głosy). Kolejne wybrane do realizacji zadania to: zakup sprzętu
do działań ratowniczo
– gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
rozbudowa placu zabaw
na Skałce, edukacyjny
plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 19
im. Bolesława Chrobre-

ac
zó

od

w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy
mieli 7 dni na oddanie
głosu. Każdy mógł głosować tylko na jeden
projekt. Przez Internet
oddano 4 105 głosów
(72%), natomiast 1 573
było głosów papierowych.

Chro
p

Zg

Znane są już wyniki
głosowania na projekty zgłoszone do
realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2021.

y
in

Piaœniki

Nie ma miasta bez
mieszkańców, stąd jest
wiele działań dedykowanych jest im, w tym plany
powołania „Domu Społecznika” jako miejsca
spotkań organizacji społecznych z mieszkańcami
i partnerami. Z kolei dla
seniorów przygotowano szereg propozycji jak:
utworzenie „Dom Se-

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

w

strzennego w Świętochłowicach.
Zostaną
podjęte działania inwestycyjne przywracające
atrakcyjność centrum
Świętochłowic.

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach
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go w Świętochłowicach – Lipinach, powszechny dostęp do
rozwoju sportowego
dla dziewczyn z miasta
Świętochłowice,
projekt
“Mężczyźni
w Centrum” jak również Tydzień Seniora
w Świętochłowicach.

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL
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Udany start w dorosłe życie
Dzięki temu okoliczne
świętochłowickie podstawówki nie są już tak
przepełnione, a dzieci
mogą uczyć się w bardziej komfortowych warunkach.
Szkoły zostały wyposażone w ponad 100 komputerów i 60 tabletów,
a w Szkole Podstawowej
nr 19 zainstalowana została sieć komputerową,
z kolei w Szkole Podstawowej nr 8 wyremontowano basen i szatnie.
W aż dziewięciu szkołach
stołówki zyskały nowy wy-

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Na mapę świętochłowickich szkół po 18 latach
wróciła Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jerzego
Kukuczki. Nowa szkoła działa od 2019 roku
w ramach Zespołu Szkół
Ogólnokształcących.

EDUKACJA
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wyników naboru w szkołach ponadpodstawowych w celu zachęcania
do kontynuowania edukacji w Świętochłowicach, poprawa wyników
egzaminów zewnętrznych
(tj.
egzaminu
ośmioklasisty i maturalnego).
Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest
wsparcie Ośrodka Rozwoju Edukacji, placówki
prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
Świętochłowice są jednym z dziewięciu samorządów w Polsce, które
do tej pory zdecydowały
się na tak kompleksową
formę pomocy. Udział
w projekcie zaproponowano wszystkim świętochłowickim szkołom
podstawowym, ale to dyrektorzy szkół sami zde-

cydują, czy prowadzone
przez nich placówki do
niego przystąpią, a jeżeli tak - w jakim zakresie
i w jakiej formie.
W listopadzie br. podpisany został list intencyjny z Politechniką Śląską o utworzenie klasy
patronackiej w I LO im.
J.
Kochanowskiego.
Dzięki patronatowi naukowemu liceum zyska
poważnego partnera
oraz szerokie pole manewru w pozyskiwaniu
nowych uczniów w naborze w roku 2021. Jest
to kolejny krok w celu
podniesienia poziomu
kształcenia oraz zwiększenia konkurencyjności świętochłowickich
placówek oświatowych,
a tym samym urozmaicania wyborów dla naszej młodzieży.

EDUKACJA

Przebudowa Zespołu Szkół
Kompleksowy remont
Technicznych i Zawodowych Przedszkola Miejskiego nr 9

cówek oświatowych,
instytucji
miejskich
z lokalnym otoczeniem.
„Nasza kadra to
grono ekspertów,
którzy
ogromny
nacisk kładą na zajęcia
praktyczne.
Jesteśmy
przekonani, że nasze alternatywne
metody
nauki i współpraca
z różnymi grupami
pomogą poprawić
jakość kształcenia
w Lipinach.”
Anna Zasada-Chorab
Dziekan Uczelni
Korczaka
w Katowicach

Kompleksowy
remont budynku, usunięcie barier dla
niepełnosprawnych
oraz
kilkanaście
w pełni wyposażonych sal do praktycznej nauki zawodu – to tylko część
zakresu prac, jakie
od października toczą się w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych
w Świętochłowicach.
Już w marcu 2021 r.
uczniowie i pracownicy będą mogli podziwiać efekty.
fot. materiały UM w Świętochłowicach

To pierwszy w Polsce,
pilotażowy
program
obejmujący kompleksowe oraz merytoryczne
wsparcie świętochłowickiej edukacji. Opiera się na współpracy
zespołu
ekspertów
(złożonego z kadry
pedagogicznej uczelni
i grona pedagogicznego SP nr 19), a także
realizacji
wspólnych
działań dyrektorów pla-

Do celów powołanego
we wrześniu br. zespołu
zadaniowego do spraw
wspierania skutecznych
rozwiązań w funkcjonowaniu systemu oświaty
zespołu należą w szczególności: poprawa efektywności systemu edukacji w Świętochłowicach,
zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej,
poprawa infrastruktury
edukacyjnej i wdrożenie nowych rozwiązań
edukacyjnych, poprawa

EDUKACJA

Naprawa systemu edukacji
Od września 2020 r.
Szkoła
Podstawowa nr 19 w Lipinach
podjęła współpracę
z Uczelnią Korczaka.

Niezadowalające
wyniki
egzaminów
świętochłowickich
ósmoklasistów wywołały
dyskusję
o stanie systemu edukacji w mieście. Powołanie specjalnego
zespołu zadaniowego
to jeden ze sposobów
na poprawę sytuacji.

gląd, a dodatkowo w placówkach oświatowych
wymieniono oświetlenie
oraz wentylację. Odmalowane zostały sale
i korytarze, a także wyremontowano łazienki.
Wszystko, aby zapewnić
dzieciom i młodzieży
odpowiednie warunki.
Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego
2020/2021, w Zespole
Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach
uruchomione zostały
dwie nowoczesne pracownie – matematyczna
i chemiczna.

Wykonawcą prac jest
konsorcjum przedsiębiorstw: CZĘSTOBUD
z Częstochowy i BUDOPOL z Jaskrowa. Wartość umowy wynosi
2 427 000 zł. Miasto po-
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zyskało na ten cel doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej
w wys. 1 727 908,11 zł
oraz ze środków Budżetu Państwa w wys.
203 283,31 zł.

blisko

2

miliony złotych
doﬁnansowania
Nowo
utworzone
sale pomogą uczniom
kształcącym się na kierunkach: sprzedawca,
technik
handlowiec,
magazynier – logistyk,
technik logistyk, technik
żywienia i usług gastronomicznych, kucharz,
cukiernik, piekarz, technik usług fryzjerskich,
elektryk,
elektronik
i technik teleinformatyk.

Ocieplenie budynku,
wymiana
instalacji
oraz systemu odprowadzania wód opadowych, wykonanie
nowego pokrycia dachu, wymiana sanitariatów, drzwi i okien,
budowa pochylni dla
niepełnosprawnych,
przebudowa
ogrodzenia oraz rozbudowa placu zabaw
– to tylko część prac,
jakie w ciągu zaledwie 4 miesięcy zrealizowano w Przed-

szkolu Miejskim nr 9
w Świętochłowicach.
Koszt inwestycji wynosi 3 235 654, 24 zł netto
(3 979 854, 72 zł brutto).
Na realizację całej inwestycji władze miasta uzyskały doﬁnansowanie
ze środków UE w wysokości 2 740 376,16 zł oraz
krajowych środków budżetu państwa w kwocie
322 397,20 zł. Wykonawcą prac jest przedsiębiorstwo
budowlane
HB-UNIBUD SA.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Nowoczesne
pracownie,
przyszkolne ogródki, udział
w zajęciach prowadzonych przez studentów oraz wspólne
działania z lokalną
społecznością – to
tylko niektóre projekty realizowane od
początku roku przez
świętochłowickie
szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe.
W szkołach na bieżąco remontowane są
także sale lekcyjne
oraz wymieniane jest
oświetlenie.

Naprawa systemu oświaty w mieście

miasto.swietochlowice

DZIEJE SIĘ

MPGL: Rok 2021 będzie kluczowy, bo to rok jubileuszowy!

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

ce posiadają największy
wskaźnik mieszkań gminnych na 1000 mieszkańców wśród miast na prawach powiatu z terenu
województwa śląskiego.
To 269 budynków gminnych i 136 w przymusowym zarządzie z czego
87% nie posiada wydzielonych w mieszkaniach
sanitariatów. Lata, a nawet całe dziesięciolecia
zaniedbań i braku inwestycji kolejnych samorządów określają nasze miasto w dużej części jako
cmentarzysko starych,
zdegradowanych budynków
mieszkaniowych.
Traktowane po macoszemu przez wiele lat zasoby
dopiero w tej kadencji
mają szansę przetrwania
i rewitalizacji, choć i tak
wiele z nich będzie musiało zostać w przyszłości
zlikwidowanych.

W 2018 roku Prezydent Daniel Beger
zapowiedział, że zorientowanie władz na rewitalizację zużytych zasobów mieszkaniowych
znacznie się poprawi.

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

Słowa dotrzymuje, bo już
w drugim roku kadencji rozpoczęło się wiele
niemożliwych wcześniej działań zmierzających do ratowania tego,

nych i organizacyjnych
w samym MPGL. Dzięki nim już w 2019 roku
powołano nową komisję
mieszkaniową,
która obecnie rezyduje

Spółka MPGL wbrew
pesymistycznym prognozom niektórych samorządowców notuje
najlepsze w swojej historii wyniki.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

13 stycznia 2021 roku
obchodzić
będziemy okrągłą, 70-tą
rocznicę powstania
Miejskiego Zarządu
Budynków
Mieszkalnych w Świętochłowicach, którego
działalność od 2013
roku kontynuuje powołana w to miejsce
spółka MPGL.

w Urzędzie Miejskim.
Otwarto
dodatkową
administrację w Chropaczowie, przeprowadzono
kompleksową inwentaryzację zasobów i wreszcie
uchwalono możliwość
wykupu mieszkań komunalnych nawet z 85-procentową boniﬁkatą.

W 2019 roku znacznie zmniejszyła
stratę finansową
i dwukrotnie zwiększyła ściągalność z działań
windykacyjnych.
Rok 2021 planuje zaś
jako czas największych
w swej historii działań
remontowych. Ich kontynuacją będzie kolejnych
30 klatek schodowych,
które zamierza wyremontować, będzie też
czas na rozpoczęcie
pierwszych
rewitalizacji całych kamienic.
W końcu zaistniała także
szansa na rozpoczęcie
budowy nowych mieszkań komunalnych, których 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!

DZIEJE SIĘ

Boniﬁkaty na zakup
mieszkań

wniosków o wykup
mieszkań złożono
od czerwca 2019 r.
lata, oraz 50% – w przypadku sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz
najemców, którzy posiadają umowę najmu
na okres krótszy niż trzy
lata. Osoby zainteresowane wykupem mieszkania z boniﬁkatą proszeni
są o kontakt z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Lokalowej.

miasto_swietochlowice

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach

Boniﬁkata od jednorazowej zapłaty na podstawie
wartości lokalu określonej
przez rzeczoznawcę wynosi odpowiednio: 85%
– w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego
na rzecz najemców, którzy
posiadają umowę najmu
na okres dłuższy niż trzy

500

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach

Od czerwca 2019
roku, w Świętochłowicach obowiązuje
uchwała o sprzedaży
lokali mieszkalnych
w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemcy z bonifikatą
w wysokości 85% lub
50 %. Mieszkańcy
miasta złożyli prawie 500 wniosków,
a miasto sprzedało
już 270 mieszkań.
Kolejne czekają na
wycenę.

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.
Biuletyn Samorządowy
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Sport w mieście

Piłka ręczna

Rozwój klubów sportowych
w Świętochłowicach

„zRęcznie rozkręcone”
boisko plażowe

W trudnych czasach
pandemii wiele miast
zdecydowało się zlikwidować
dotacje
dla klubów sportowych lub znacznie
je ograniczyć. W
Świętochłowicach
dofinansowanie do
sportu pozostaje na
niezmienionym poziomie, a wiele klubów rozwija skrzydła.

W czerwcu 2020 roku
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” udostępnił mieszkańcom
pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej
plażowej. To pierwszy w Polsce tego
typu obiekt, który
powstał w ramach
projektu „zRęcznie
kręcimy na piasku”,
współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

zespół może trenować
i rozgrywać swoje mecze na własnym boisku.
W Lipinach w budynku dawnej szkoły
na
rogu
ulic

Chorzowskiej
i Bukowego w ramach
projektu „Sportowe
Lipiny” powstał klub
Tornado Team. Dzieci
i młodzież mogą trenować sporty walki
pod okiem najlepszych
fachowców oraz wielokrotnych
medalistów Mistrzostw Polski
i Europy. Dzięki projektowi
„Sportowe
Lipiny”
angażujemy
zarówno dzieci, jak
i młodzież z Lipin, dając
im możliwość rozwoju
poprzez aktywność ﬁzyczną.

Boisko powstało na bazie istniejącego boiska

„Wykonaliśmy nowy
system
odwodnienia, dzięki któremu
nie tylko zyskaliśmy
suchą murawę, ale
także poprawiliśmy
stan toru żużlowego.
Już wkrótce powinny
ruszyć prace związane z remontem
budynku
dyrekcji
OSIR "Skałka", w tym
termomodernizacja,
wymiana ogrzewania
oraz przebudowa pomieszczeń. ”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice
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wować ich poczynania
na nowych trybunach na
100 miejsc siedzących
i 100 stojących.
Zakres projektu kompleksowej termomodernizacji gospodarki cieplnej
budynku OSIR „Skałka”
w
Świętochłowicach
obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych m.in. z przebudową budynku wraz ze
schodami zewnętrznymi,
dźwigiem
osobowym,
nowym
zadaszeniem
oraz najbliższym otoczeniem.
Dodatkowo
przebudowany zostanie
taras widokowy wraz
z murami oporowymi
w sąsiedztwie dojść,

Biuletyn Samorządowy

a także nowe dojścia
do trybuny głównej.
Wyremontowane zostaną wszystkie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, a także
wymienione
zostaną
instalacje wewnętrzne
i zewnętrzne wraz
z wszelkimi robotami
wykończeniowymi. Ale
to dopiero początek
zmian jakie szykowane są na Skałce. Dzięki
przeprowadzonej ankiecie wśród mieszkańców miasta wiemy jakie
kierunki należy przyjąć,
aby Skałka była wykorzystywana zarówno pod
kątem sportowym, jak
i rekreacyjnym. wśród
świętochłowiczan.

Latem 2019 roku
w naszym mieście odbyły się trzydniowe
Mistrzostwa Świata.
Z kolei jesienią tego
roku
Speedrower
MS Śląsk Świętochłowice zdobył Drużynowe
Mistrzostwo
Polski.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Latem 2020 r. piłkarze
MKS Śląsk Świętochłowi-

ce wrócili do rozgrywania
spotkań na swoim stadionie, a kibice mogli obser-

Speedrower chlubą miasta

Za nami niesamowite
dwa lata w historii świętochłowickiego speedroweru. Rozgrywki na światowym poziomie toczyły
się na wyremontowanym

torze na Skałce. Remont
toru rozpoczął się na
początku czerwca 2019
roku. W pierwszym etapie główny zawór wody
został
przeniesiony
z trybun do wewnątrz
toru.
Kolejnym etapem była
modernizacja systemu
odprowadzania deszczówki z toru. Następnie wymieniona została
nawierzchnia toru oraz
zamontowano
nowe
trybuny dla kibiców.

miasto.swietochlowice
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Kompleksowy remont stadionu na Skałce

W połowie 2019 roku
na stadionie pojawił się
ciężki sprzęt, za pomocą
którego usunięte zostały betonowe elementy
tworzące dawne trybuny. Zabezpieczono także
skarpy naziemne, tak aby
deszcz nie wypłukiwał nawierzchni. Skarpy obsiano specjalną trawą, dzięki
czemu znacząco poprawił się wygląd stadionu.

Latem
rozegrano
na nim półﬁnały Mistrzostw Polski w plażowej piłce ręcznej,
w których świetnie zaprezentowały się dziewczyny z MUKS Skałka
Świętochłowice.

Speedrower

Stadion

Trwają prace związane z modernizacją,
przywróceniem bezpieczeństwa i estetyki
stadionu OSiR Skałka
im. Pawła Waloszka.

do siatkówki. Dzięki powiększeniu jego
wymiarów o około
10 metrów obecnie
mogą się na nim odbywać zarówno treningi,
mecze i turnieje świętochłowickich siatkarzy,
jak i szczypiornistów.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Wiele się dzieje także
w Śląsku Świętochłowice, gdzie na początku
września br. ﬁrma Demarko została tytularnym sponsorem klubu,
co pozwoli klubowi
na stabilne funkcjonowanie przez najbliższe dwa
lata. Dzięki pracom na
stadionie OSiR "Skałka"

fot. materiały UM w Świętochłowicach

W pierwszych miesiącach 2019 roku udało
się przywrócić do życia
Akademię Piłkarską Tygryski, która przez wiele
lat istniała na kobiecej
mapie futbolowej, a poprzednim władzom klub
przeszkadzał. Dziś Tygryski to ponad 50 dziewczyn i kobiet tworzących
4 grupy, a w planach
drużyny jest dalszy

rozwój – zarówno pod
względem sportowym,
jak i szkoleniowym.

Z URZĘDU

Z URZĘDU

Celem prac Rady jest
wypracowanie mechanizmów, które ułatwią
rozpoczynanie
działalności gospodarczej
w
Świętochłowicach,
a tym, którzy już są
przedsiębiorcami,
stworzenie przyjaznego środowiska do prowadzenia działalności.
Współpraca samorządu
i przedsiębiorców jest
bowiem niezwykle istotna dla rozwoju miasta.
Cyklicznie odbywają się

spotkania, na których
rozmowy dotyczą różnych aspektów życia
gospodarczego Świętochłowic. Wymieniane
są poglądy oraz tworzone są nowe inicjatywy, które mają wpływ
na rozwój Świętochłowic.
Przewodniczącą Rady
Biznesu przy Prezydencie Miasta Świętochłowice w kadencji 2018-

2023 jest pani Ewa
Forystek-Zabojszcz.
Warto też podkreślić,
że Urząd Miejski w Świętochłowicach wraz z instytucjami przygotował
"pakiet dla przedsiębiorców", dzięki któremu
w trudnych czasach
epidemii koronawirusa
dla świętochłowickich
ﬁrm zostały opracowane specjalne procedury
pomocowe.

DZIEJE SIĘ

30 września 2019 r.
Prezydent Daniel Beger
w imieniu miasta Świętochłowice
podpisał
porozumienie o współpracy miasta z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., którego
założeniem jest m.in.:
zaktywizowanie gospodarcze terenów inwestycyjnych w mieście,
odbudowa możliwości
inwestycyjnych miasta
oraz wsparcie i rozwój
szkolnictwa zawodowego.
Porozumienie z KSSE

„Za nadrzędny cel
postawiliśmy sobie
budowanie wzajemnego zaangażowania
wśród wielu instytucji wspierających
świętochłowickich
przedsiębiorców.”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

Efektem działań podejmowanych przez referat
jest kompleksowa i bezpłatna usługa dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw – od udzielania
informacji o instrumentach wsparcia ﬁnansowe-

go, poprzez doradztwo
i szkolenia, po organizację wydarzeń i projektów
skierowanych zarówno
do osób prowadzących
własny biznes, jak i przymierzających się do jego
założenia.

DZIEJE SIĘ

Współpraca na rzecz Świętochłowic
Władze miasta aktywnie współpracują
z wojewodą śląskim,
marszałkiem województwa śląskiego
oraz z Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną na rzecz
miasta i jego mieszkańców.

Aby lepiej koordynować działania w
zakresie obsługi inwestorów, które są
podejmowane przez
poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego,
w styczniu br. Prezydent Miasta powołał
Referat Rozwoju Gospodarczego.

to pole współpracy
w zakresie aktywizacji
gospodarczej terenów
inwestycyjnych w Świętochłowicach, ukierunkowanie sieci edukacyjnej
na szkolnictwo zawodowe oraz dostosowania
jej do potrzeb pracodawców, a także stworzenie
podwalin kompleksowej
obsługi Inwestorów.
Kluczowym
elementem
porozumienia
będzie realizacja projektu „Nowe Lipiny”
w ramach programu
Pracownik+,
Mieszkanie+,
obejmującego
swoim zasięgiem rewitalizację tkanki mieszkaniowej
najbardziej
zdegradowanej dzielnicy
miasta. Świętochłowice są drugim miastem
w Polsce i w województwie
śląskim,
które przystępuje do

miasto_swietochlowice

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

„Miasto Świętochłowice ma potencjał do
tego by odbudować
możliwości
inwestycyjne natomiast
Urząd Marszałkowski ma instrumenty
by wspierać miasto.
Miasto Świętochłowice zasługuje na to by
rozwój gospodarczy
był jeszcze bardziej
dynamiczny”
Jakub Chełstowski
Marszałek
Województwa
Śląskiego
Pierwszą z nich stanowią osoby polskiego
pochodzenia, kulturowo związane z krajem,
ale z powodów historycznych mieszkające

dotąd poza jego granicami. Druga to osoby,
chcące swoją aktywność życiową i zawodową związać z obszarem
działalności KSSE –
zwłaszcza ludzie młodzi,
szukający
stabilnego
i długotrwałego zatrudnienia. 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 Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, marszałkiem
województwa śląskiego
oraz wojewodą to działania na rzecz Świętochłowic i naszych mieszkańców. Miasto jest
zauważane i doceniane,
co po latach marginalizacji otwiera możliwości
dynamicznego rozwoju
i inwestycji.

Abolicja czynszowa
dla gastronomii
Przedsiębiorcy
z branży gastronomicznej,
najmujący lokale użytkowe
w zasobach zarządzanych przez MPGL
Świętochłowice,
mogą korzystać m.in.
z abolicji czynszowej.
Wiele
ﬁrm
walczy
o utrzymanie na rynku,
w związku z wprowadzeniem
ograniczeń
przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Biuletyn Samorządowy

Pomoc rządu bywa jednak niewystarczająca.
Właściciele świętochłowickich lokali gastronomicznych mogą ubiegać
się o umorzenie zapłaty
czynszu w wymiarze
pełnym w przypadku,
gdy prowadzenie działalności zostało ograniczone całkowicie, oraz
w wymiarze 50% opłaty czynszowej w przypadku, gdy działalność
ogranicza się wyłącznie do usług w trybie
"na wynos".

fot. Pixaby

Od kwietnia 2019 roku
w naszym mieście
działa Rada Biznesu.
W skład Rady wchodzą
przedstawiciele środowiska gospodarczego
Świętochłowic reprezentowanego
przez
przedsiębiorców oraz
przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego,
organizacji
pracodawców, instytucji
otoczenia biznesu, środowiska
naukowego
w tym instytucji badawczo-rozwojowych
oraz organizacji pracowników. Do głównych zadań Rady należy
sprawowanie funkcji opi-

niodawczo-doradczych
w sprawach związanych
z rozwojem gospodarczym
Świętochłowic,
reprezentacja lokalnego
środowiska gospodarczego oraz wspieranie
planów i działań Prezydenta dotyczących procesów gospodarczych
miasta.

fot. Mateusz Janiszewski

Przedsiębiorcy wraz
z władzami miasta
wspólnie działają na
rzecz rozwoju gospodarczego Świętochłowic.

Referat Rozwoju
Gospodarczego

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach

Rada Biznesu prężnie działa
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