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To już 3 lata zmieniamy Świętochłowice!
Drodzy Mieszkańcy,
dokładnie trzy lata temu
to właśnie Państwa głosy zdecydowały o tym,
że za pośrednictwem
miejskiego
biuletynu,
mogę
podziękować
Wam za to wszystko,
co wspólnie udało nam
się w tym czasie osiągnąć.
Dziś
Świętochłowice
są miastem, w którym
przestaliśmy
marzyć
i mówić o projektach i inwestycjach, a zaczęliśmy
je realizować. Dziesiątki milionów złotych już
spłynęły do Świętochłowic dzięki dobrej współpracy z władzami regionu
i kraju. Remediacja stawu
Kalina, remont ul. Łagiewnickiej,
modernizacja
obiektów OSiR Skałka,
inwestycje w infrastrukturę szkolną, czy wreszcie powrót żużla – to
zaledwie początek całej listy tego, co dzieje
się w naszym mieście.
To wszystko nie byłoby

jednak możliwe, gdyby
nie zespół ludzi, którzy
te projekty przygotowują
i realizują. Na sukces
Świętochłowic pracuje
wiele osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim oraz świętochłowickich
jednostkach,
instytucjach i spółkach,
którym chciałbym z tego
miejsca serdecznie podziękować za wysiłek i zaangażowanie w realizację
idei przyjaznego miasta.
To również sukces radnych, którzy umożliwiają
realizację przedsięwzięć,
których świętochłowiczanie oczekiwali od lat.
Przede wszystkim jednak
jest on zasługą mieszkańców, którzy każdego dnia motywują nas
do działania na rzecz
rozwoju miasta i zwiększania komfortu życia,
ale też sami podejmują
inicjatywy mające na celu
stworzenie przestrzeni
i relacji, dzięki którym

nam wszystkim będzie
się tutaj po prostu dobrze żyło.
Choć wyjściowa sytuacja
ﬁnansowa i okoliczności,
z którymi przyszło nam

się mierzyć, nie należały do najłatwiejszych,
daliśmy radę pokonać
przeciwności. Nie przeszkodziła nam nawet
pandemia, z której większość świętochłowickich
przedsiębiorców – również dzięki miejskim
inicjatywom i wsparciu
– wyszła obronną ręką.

Ten trudny czas pokazał,
że potraﬁmy wspólnie
angażować się w pomoc
najsłabszym i skutecznie
odpowiedzieć na wyzwania tego trudnego czasu.
Dziś
Świętochłowice
stają się przykładem dobrych praktyk w zakresie
skutecznego zarządzania

ponieść trud po to, aby
coś osiągnąć.

miastem w czasie kryzysu. Te trzy lata ciężkiej
pracy wiele nas nauczyły,
ale przede wszystkim pokazały, że największą wartością w każdym mieście
są ludzie, którzy je tworzą, wyznaczają kierunki
rozwoju i mają odwagę
realizować zmiany, ponieważ wierzą, że warto

Chciałbym, aby o tym,
jak rozwija się nasze miasto,
współdecydowali
jego mieszkańcy. Dlatego dziękuję za Państwa
udział w spotkaniach
dzielnicowych, konsultacjach
społecznych
oraz rozmowach o trudnych tematach, podczas
których udaje nam się
wypracować kompromisowe
rozwiązania
kwestii, które są istotne

dla świętochłowiczan.
Dziękuję też za wszelkie
przejawy
aktywności
sportowej, artystycznej,
edukacyjnej, społecznej
i każdej innej, dzięki której o Świętochłowicach
jest głośno na skalę regionalną, krajową i międzynarodową.
Jestem dumny z tego,
że krok po kroku dążymy do tego, aby nasze
miasto było przyjazne do zamieszkania,
w którym ważna jest
dbałość o środowisko
naturalne, które stwarza
możliwości rozwoju dla
biznesu, sprzyja aktywności sportowej, jest
bezpieczne, atrakcyjne
i odpowiada oczekiwaniom mieszkańców.
Jestem
przekonany,
że kolejne lata przyniosą
długo oczekiwane efekty, a miejsce już zrealizowanych planów i marzeń
zajmą kolejne, dzięki którym będziemy myśleć
o
Świętochłowicach
jako o dumnie bijącym
sercu Metropolii.

przez miasto. Wreszcie
rok trzeci, to pozytywne
oceny Regionalnej Izby
Obrachunkowej wszystkich kryteriów dotyczących ﬁnansów miasta
oraz pozyskanie największych w historii środków
zewnętrznych w kwocie
ponad 70 mln zł na ważne inwestycje miejskie.
Wiele z nich już teraz
jest w trakcie realizacji,
co widać na każdym
kroku: remediacja stawu
Kalina, remont budynku OSIR Skałka, czy remont ulicy Łagiewnickiej,
po prostu się realizują.

Kolejne takie jak: budowa
ulicy Przemysłowej i nowego zjazdu z DTŚ, budowa ulicy Zielonej, czy projektowanie hali sportowej
są przekazane do realizacji wykonawcom. Kolejne przetargi są w trakcie
przygotowań, a ich skala
jest bezprecedensowa
w historii: remont ulicy
Katowickiej (od granicy
z Chorzowem), budowa boisk przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących, budowa pełnowymiarowego
boiska
ze sztuczną nawierzchnią
do piłki nożnej na Skał-

ce, czy przebudowa ulicy Bytomskiej od DTŚ
w kierunku Bytomia,
to tylko kilka przykładów.
Kwota ponad 150 mln zł
musi robić wrażenie,
a takie środki inwestycyjne już teraz są do dyspozycji. Świętochłowice
wrzucają wyższy bieg
i na pewno nie zwolnią
już tempa.

Tworzona właśnie Strategia Rozwoju Miasta
Świętochłowice, w której
zawarta jest wizja tego,
gdzie chcielibyśmy być za
dziesięć lat, jest wypadkową otwartej dyskusji
o mieście, oczekiwaniach,
możliwościach, potencjałach, które chcemy
i musimy rozwijać, ale
też obszarach, w których
wciąż jeszcze mamy wiele
do zrobienia ze względu
na zaniedbania liczone
w dekadach.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

PREZYDENCKIM OKIEM

Świętochłowice wrzucają wyższy bieg
Czas szybko leci. Minęły już trzy lata tej
wyjątkowo dynamicznej kadencji.
Początek, o którym jedni już zapomnieli, a inni
woleli by zapomnieć, był
czasem dramatycznym.
Zdewastowane
przez
poprzedników ﬁnanse
miasta, mocno podcięły
skrzydła zaraz na starcie.
Zamiast
dynamicznie
ruszyć do przodu z działaniami inwestycyjnymi,

na które od lat czekali mieszkańcy, trzeba
było walczyć o przetrwanie miasta. Nieopłacone
rachunki
i składki, utrata zdolności
kredytowej, czy wezwanie
Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedstawienia programu naprawczego,
jednoznacznie
pokazywały że miasto
jest na skraju bankructwa i swojego upadku.
Na szczęście to wszystko
już za nami. Determina-

cja wielu osób i realizowany krok po kroku
plan, już po roku pokazał
pierwsze efekty - odzyskanie płynności ﬁnansowej. W kolejnym roku
nastąpił zdecydowany
spadek zobowiązań ﬁnansowych i pojawiły się
pierwsze ważne inwestycje (ulice Metalowców, Wiśniowa, Ślęzan,
czy remont przedszkola
nr 9), realizowane dzięki pierwszym środkom
zewnętrznym pozyskam
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POŚPIECH... JEST DOBRYM DORADCĄ

INWESTYCJE

Rozwój infrastruktury sportowej na terenie OSiR "Skałka"

W 2020 roku Świętochłowice
pozyskały na ten cel 3,5 mln zł
z Rządowego Funduszu
Inwestycji
Lokalnych,
a w 2021 r. dodatkowe 3,3 mln zł z programu „Sportowa Polska”.
Nowe boisko piłkarskie
o wymiarach 115 m x 74 m
będzie zgodne z aktualnym
podręcznikiem
licencyjnym dla klubów
IV ligi i niższych, wydanym przez Polski Związek
Piłki Nożnej. Powstanie
na pozostałościach po

nieczynnych i zdegradowanych terenach starej
infrastruktury obiektu.
Inwestycja
obejmie
także
modernizację
istniejącego już boiska
treningowego
z
trawy
naturalnej
(1675 m² powierzchni)

Cały
teren
będzie
ogrodzony,
odpowiednio
oświetlony
i stale monitorowany.
Dzięki
mieszkańcom,
którzy
zaangażowali
się w głosowanie nad
podziałem
środków
w ramach Budżetu Oby-

jekt wielofunkcyjnej hali
widowiskowo-sportowej
na terenie OSiR Skałka.
Miasto Świętochłowice
pozyskało 2 mln zł doﬁnansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na projekt
energooszczędnej hali,

Hala dostępna będzie

zarówno dla klubów
sportowych, jak i mieszkańców
uprawiających sport amatorsko.
Będzie również idealnym miejscem do organizacji różnego rodzaju
wydarzeń sportowych
i kulturalnych. Dokładny
projekt inwestycji zostanie zaprezentowany
w 2022 roku.

Tomasz
Grudniok

Radny Rady Miejskiej

oraz wymianę nawierzchni na boisku ORLIK 2012
(1960 m² powierzchni).
Dodatkowo dobudowane zostaną wiaty dla zawodników oraz zaplecze
sanitarno-magazynowe
o powierzchni ok. 119 m²
składające się z ośmiu
kontenerów
przeznaczonych na szatnie, natryski, magazyn oraz pomieszczenie dla sędziów.

watelskiego na 2022 rok,
przebudowany
zostanie tor żużlowy,
który
dodatkowo
zostanie
wyposażony w nowe bandy.
To pierwszy od lat, realny krok, by czarny
sport wrócił na stałe do Świętochłowic!
Coraz bardziej realnych
kształtów nabiera pro-

spełniającej wszelkie wymogi polskich związków
sportowych.
Obecnie
trwa etap projektowy.
W ramach inwestycji
o wartości ok. 30 mln zł
powstanie:
B boisko o powierzchni
1000 m2, z płytą główną spełniającą wymogi
polskich związków koszykówki, piłki siatkowej, piłki

Warto wspomnieć, że
„SKAŁKA” to nie tylko
obiekty sportowe, ale
również
wielopokoleniowe miejsce spotkań,
wypoczynku i rekreacji.
Mamy piękny, zadbany
park, który sprzyja wypoczynkowi na świeżym
powietrzu. Przy współpracy z CHŚPWiK został
wykonany drenaż stadionu oraz udrożniona
kanalizacja deszczowa.
Efektem tych działań jest
stopniowo podnoszący
się stan wody w stawie.
Wróciły kajaki i rowery
wodne. Porządkowany
jest drzewostan. Tylko

w tym roku posadzono
100 drzew. Co chwila
coś zmienia się na lepsze i bardziej nowoczesne. Skatepark, zadaszone boisko z funkcją
kortu tenisowego, które
już niebawem stanie
się lodowiskiem. Warto również nadmienić
o wspólnym karnecie na
wszystkie obiekty OSiR
„SKAŁKA”. Już wkrótce
kolejne inwestycje, kolejne zmiany na lepsze. Ja
się pod tym podpisuję!

przy SP1. Dzięki wymianie
przestarzałych źródeł światła na
nowoczesne
ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla
i poprawione zostanie
naświetlenie we wszyst-

kich pomieszczeniach.
Oznacza to również
poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie
kosztów energii, a co
za tym idzie niższe rachunki za prąd w kolejnych latach.
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Takiej skali inwestycji w infrastrukturę sportową jeszcze
w historii Świętochłowic nie było!
Jesienią 2022 roku
młodzi świętochłowiccy piłkarze wybiegną na nowe boisko
trawiaste zlokalizowane na terenie OSiR
Skałka, a ich rodzice
i przyjaciele zasiądą
na wygodnych trybunach na 300 osób.

ręcznej i nożnej, zgodnie
z wytycznymi federacji
międzynarodowych;
Btrybuny na 300 miejsc
siedzących;
B cztery dodatkowe sale
do zajęć ruchowych;
B nowa droga dojazdowa oraz parking
na ok. 130 miejsc.

EDUKACJA

Powrót po wakacjach był dla uczniów
i nauczycieli wielu
świętochłowickich
szkół nie lada zaskoczeniem. Oprócz
pierwszego dzwonka
przywitały ich odnowione i nowoczesne
sale lekcyjne… i nie
tylko!
Najwięcej zmian nastąpiło w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych,
gdzie zostały utworzone
sale do praktycznej nauki
zawodu wraz z nowym
wyposażeniem. Dodatkowo wyremontowano
korytarze i dobudowano windę. Całość
prac pochłonęła blisko
2,5 mln zł.

Uczniowie Szkoły Podstawowej
Specjalnej
nr 10 im. Janusza Korczaka mogą już rozgrywać pierwsze mecze na nowym boisku.
Z kolei uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 mogą
trenować na nowym
boisku
zewnętrznym
do siatkówki. W Zespole
Edukacji Wspomagającej
oraz Szkole Podstawowej
Specjalnej nr 10 powstały dwie nowe pracownie
w ramach programu
„Zielona
Pracownia”
doﬁnansowanego z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Także w ramach współpracy z WFOŚiGW

miasto_swietochlowice

powstał
Uczniogród
w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Jego celem
jest poprawa jakości nauki z przedmiotów przyrodniczych, zwiększenie
ilości czasu spędzanego
przez uczniów SP5 i II LO
na świeżym powietrzu
oraz rozbudzenie w nich
miłości do przyrody.

W ostatnim czasie
przedszkola miejskie nr 4
i nr 13, szkoły podstawowe nr 1, 8, 19, 10, a także
Zespół Szkół Ogólnokształcących
zyskały
energooszczędne
LED-owe
oświetlenie.
Dodatkowo wymienione zostało oświetlenie
na basenie miejskim

Agnieszka
Beger

Radna Rady Miejskiej

Świętochłowickie szkoły SP2 I SP10 od kilkunastu lat czekały na takie
inwestycje.
Wreszcie
obie szkoły mają do dyspozycji profesjonalną
infrastrukturę sportową
- SP2 boisko do mini pił-

ki siatkowej oraz SP10
boisko wielofunkcyjne,
co z pewnością wpłynie
na rozwój ﬁzyczny ich
uczniów.

Bożena
WojciechowskaZbylut

Radna Rady Miejskiej

Modernizacja boisk przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole
Podstawowej nr 5 to zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Planie
Finansowym z ﬁnansowaniem w wysokości
2.637.620,00 zł, z czego
800.000 zł, to doﬁnansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z zapi-

Biuletyn Samorządowy

sami WPF, w tym roku
zawarto umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej, natomiast
główne prace budowlane przewidziane zostały na rok 2022, czego z całą pewnością
oczekuje cała społeczność szkolna.
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Remontujemy świętochłowickie szkoły i przedszkola!
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DROGI

Na
modernizację
ul.
Łagiewnickiej
mieszkańcy czekali tak naprawdę od
kilkudziesięciu lat!
Wykonawca
inwestycji zakończył już
etap projektowania.
Przebudowa ulicy –
od Lipin do granicy
z Bytomiem jest jedną z największych inwestycji drogowych
ostatnich lat. To także zapowiedź kolejnych działań zmierzających do zmiany
charakteru i wizerunku Chropaczowa.
Wspólna
inwestycja
Tramwajów
Śląskich
i Miasta Świętochłowice
obejmie przebudowę
torowiska wraz z siecią
trakcyjną. To ok. 2500
metrów jednotorowej
linii tramwajowej. Dzię-

ki temu na trasie będą
mogły pojawić się nowoczesne wagony niskopodłogowe. Przystanek

Chropaczów Lampego
otrzyma formę przystanku
wiedeńskiego
(w jego rejonie jezdnia
zostanie
podniesiona
do poziomu chodnika), a na wysokości
ul. Wiechaczka powstanie nowy przystanek.

W ciągu ul. Łagiewnickiej, od ul. Barlickiego
do granicy z Bytomiem,
powstanie linia dwu-

torowa na odcinku
od ul. Górnej do ul. Sportowej
wbudowana
w jezdnię w technologii prefabrykowanych
płyt żelbetowych z zastosowaniem
wkładek wibroizolacyjnych.
Na pozostałych odcin-

Inwestycja realizowana
przez Tramwaje Śląskie
przewiduje także:

B budowę i przebudowę peronów przystankowych;
B budowę odwodnienia
torowiska;
B przebudowę trakcji
tramwajowej;
B montaż słupów trakcyjnych.

Jadwiga
Garbaciok

Radna Rady Miejskiej

Od dłuższego czasu
oczekujemy, że ulica Łagiewnicka będzie wyremontowana i cieszę się
bardzo, że stanie się to
już wkrótce. Jakiś czas
temu została wyremontowana ulica Barlickiego i ten odcinek drogi
w Chropaczowie domaga się już remontu.
Cieszy mnie to, że
przebudowa
będzie
kompleksowa i będzie nowa jezdnia, to-

rowisko i chodniki.
Dla mnie ważną sprawą, o którą zabiegałam
od lat, jest powstanie
przystanku przy ulicy
Wiechaczka. Jestem
przekonana, że wszyscy mieszkańcy Chropaczowa, jak i całego
miasta będą usatysfakcjonowani efektami.

Wśród najważniejszych
prac
realizowanych
przez Miasto Świętochłowice znalazły się:
B rozbudowa ul. Łagiewnickiej,
B przebudowa wlotów
do ul. Łagiewnickiej,
B przebudowa sygnalizacji świetlnych,
B budowa zatok auto-

busowych,
B budowa miejsc postojowych,
B budowa i przebudowa chodników,
B budowa ścieżek rowerowych,
B przebudowa lub zabezpieczenie
kolizyjnych sieci uzbrojenia
terenu.

cja ul. Zielonej obejmie
także budowę chodnika, ścieżki rowerowej,
kanalizacji deszczowej
i systemu oświetlenia.
Inwestycja będzie służyła nie tylko przedsiębiorcom, ale także
planom rozwoju mieszkalnictwa komunalnego
w ramach realizacji projektu SIM Śląsk oraz planom stworzenia rowe-

rowej Velostrady, która
ma połączyć Katowice
z Gliwicami.
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Remont ul. Łagiewnickiej

kach torowisko dwutorowe będzie wydzielone
z jezdni.

DROGI

Przebudowa ul. Przemysłowej i nowy zjazd z DTŚ

Inwestycja otworzy dostęp do nowych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz ułatwi
dojazd do ﬁrm działających już na terenie
Lipin.
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Nowy zjazd z Drogowej
Trasy Średnicowej już
przyciąga uwagę przedsiębiorców.

„Otwarcie

zjazdu
gwarantuje miastu
większy
przychód
z podatków dzięki
zwiększeniu zainteresowania
potencjalnych inwestorów
terenami znajdującymi się w zachodniej
części Świętochłowic.
Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować wiele
innych
mniejszych
inwestycji. Nowe tereny inwestycyjne to
także wiele nowych,
atrakcyjnych miejsc
pracy dla mieszkańców naszego miasta

”

Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

Przebudowa zostanie
w całości sﬁnansowana
ze środków zewnętrznych (z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych). Inwestycję realizować będzie
Grupa DROGOPOL, jedna z największych ﬁrm
z polskim kapitałem
w sektorze budownictwa drogowego na Śląsku. Prace będą obejmować:
B przebudowę odcinka ul. Przemysłowej
od
skrzyżowania
z ul. Mickiewicza, aż do
istniejącego
obiektu
inżynierskiego w ciągu
DW 902;
B budowę wielowlotowego skrzyżowania
skanalizowanego
łączącego projektowaną
ul. Przemysłową, łącznicę północną z DTŚ
oraz zjazd ze skrzyżo-
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wania (bez przejazdu)
w kierunku pod istniejącym
wiaduktem
z
DTŚ,
który
w
przyszłości
ma zostać rozbudowany w południową łącznicę;
B budowę łącznicy DTŚ wraz z najazdem na nasyp jezdni
głównej DW902 oraz
z pasami włączenia
i wyłączenia.
Już wkrótce także tereny inwestycyjne przy
ul. Zielonej (Zgoda) staną się atrakcyjną alternatywą dla wszystkich
planujących uruchomienie działalności gospodarczej w naszym regionie. Zakres prac obejmie
budowę drogi jednojezdniowej połączonej poprzez rondo z ulicami
Ceramiczną i Wojska
Polskiego. Moderniza-

„To będzie początek wielkich zmian,
które
znacznie
zwiększą atrakcyjność inwestycyjną
naszego miasta.”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

Rafał
Łataś

Radny Rady Miejskiej

Inwestycja niezwykle
potrzebna miastu –
uwolni spore tereny inwestycyjne, do których
będzie możliwy dojazd,
a wszak uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę to klucz do
ożywienia gospodarczego terenu wokół ul.
Przemysłowej, a w konsekwencji całego mia-

sta. Inwestycja ta tym
bardziej cieszy, że jest
w 100% ﬁnansowana
ze środków zewnętrznych, a więc będziemy
mieć nową drogę bez
wydatkowana z budżetu miasta.
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fot. archiwum prywatne R. Łataś

W kwietniu 2021 r.
Miasto
Świętochłowice podpisało umowę z wykonawcą przebudowy
ul.
Przemysłowej.
Zgodnie z deklaracją
firmy otwarcie nowego zjazdu z DTŚ
nastąpi w 2023 roku.
To
inwestycja,
na którą czekają nie
tylko lokalni przedsiębiorcy, ale też
mieszkańcy. Dzięki
połączeniu ul. Przemysłowej z drogą
wojewódzką odciążony zostanie ruch
w północnej części
ul. Bytomskiej.

fot. opracowanie UM w Świętochłowicach

TEMAT MIESIĄCA - 3 LATA KADENCJI ZA NAMI

Z URZĘDU

Trzy lata prezydentury Daniela Begera
przypadły w czasie,
który trudno nazwać łatwym. Jeśli
przyjrzeć się z bliska
wydarzeniom, które
miały miejsce w samych
Świętochłowicach oraz temu,
co działo się w skali
regionu i kraju, trzeba
przyznać, że poruszanie się w tej rzeczywistości – zwłaszcza
dla
samorządowca
bez zaplecza politycznego i finansowego
– nie było i nadal nie
jest proste. Okazuje
się jednak, że konsekwentne działania
i odporność na wylewające się morze hejtu są w stanie przynieść solidne efekty.
Gdy w listopadzie 2018
roku Daniel Beger zo-

stał prezydentem Świętochłowic, odziedziczył
po swoim poprzedniku
szereg
negatywnych
opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej (RIO)
dotyczących
kondycji miejskich ﬁnansów.
Dodatkowo
Kontrola
RIO wykazała szereg
nieprawidłowości w poprzedniej kadencji dotyczących np. braku dokumentów, wypłaty premii,
braku sprzętów niepodlegających inwentaryzacji, kosztów delegacji
do Rio de Janeiro i wielu
innych.
Koniec 2018 roku Świętochłowice zamknęły zadłużeniem na poziomie
102 651 131,35 zł (bez jednostek budżetowych).
Konieczne było zmierzenie się z naprawą miejskich ﬁnansów. W lutym
2019 r. Daniel Beger
ogłosił wdrożenie planu
naprawczego. Do jego
opracowania wezwała
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go również miesiąc później RIO.
Ostatecznie, w połowie 2019 r., Świętochłowice wprowadziły
plan oszczędnościowy.
Mimo szeregu cięć udało się ochronić funkcjonowanie jednostek
kultury i sportu oraz
uniknąć zwolnień. Początkowo efekty drakońskich oszczędności nie
były w stanie zaspokoić
oczekiwań organu kontrolnego, spowodowały
natomiast szereg ataków na prezydenta ze
strony opozycji.

kańców. W grudniu
2020 r. RIO pozytywnie,
choć z zastrzeżeniami,
oceniło projekty budżetu na 2021 oraz WPF na
lata 2021-2036.
W 2021 r. RIO po raz
kolejny dobrze oceniła
działania władz w opinii odnośnie wykonania budżetu za 2020 r.
Pozyskano 22,5 mln zł
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na
remont ul. Łagiewnickiej oraz przebudowę
ul. Przemysłowej wraz
z połączeniem do DTŚ.
Ruszyła też remediacja
Stawu Kalina.

Wiosną 2020 r. miasto
podpisało umowę na rewitalizację Stawu Kalina.
Gdy w marcu wybuchła
pandemia Covid-19, administracja samorządowa musiała skupić się na
działaniach mających na
celu minimalizację liczby
zakażeń i zapewnienie
bezpieczeństwa miesz-

Tym samym, po trzech
latach
prezydentury
Daniel Beger uzyskał
jednoznaczne potwierdzenie stabilizacji miejskich ﬁnansów, odzyskania wiarygodności
kredytowej oraz wizerunku gminy zdolnej
do regulowania swoich
zobowiązań.

DOTACJE
I DOFINANSOWANIA
Miasto Świętochłowice pozyskało ponad
80 mln zł w ramach rządowego
wsparcia samorządów, dzięki którym
zrealizujemy
kluczowe
inwestycje
drogowe, które otworzą nowe tereny
inwestycyjne zlokalizowane w różnych dzielnicach Świętochłowic oraz
rozbudujemy mocno zaniedbaną miejską
infrastrukturę sportową:
B ok. 34,3 mln zł z Funduszu Inwestycji
Lokalnych
B ok. 22,8 mln zł z Funduszu Rozwoju
Dróg
B ok. 20.9 mln zł z Programu Inwestycji
Strategicznych
B ok. 3,3 mln zł z Programu Sportowa
Polska
B ok. 2,6 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych
B ok. 2,3 mln zł z Funduszu Inwestycji
Samorządowych

Biuletyn Samorządowy
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fot. opracowanie UM w Świętochłowicach

Mamy to!
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Ruszyło uciepłownienie Świętochłowic

Będą mieszkania w ramach SIM Śląsk

Świętochłowice od
wielu lat czekały
na rozbudowę sieci
ciepłowniczej
i wreszcie się doczekały. Po raz pierwszy
w historii realizowany jest duży projekt doprowadzenia
ciepła
sieciowego
do budynków komunalnych.

Rusza projekt budowy nowych osiedli
mieszkań czynszowych w ramach Społecznej
Inicjatywy
Mieszkaniowej – SIM
Śląsk, do której przystąpiły w maju Świętochłowice. SIM Śląsk
wraz z Krajowym
Zasobem Nieruchomości (KZN) zbudują
mieszkania na wynajem z umiarkowanym
czynszem i – co bardzo ważne – z drogą
dojścia do własności.

W przyszłym roku popłynie do kolejnych 4,
tym razem w Centrum
na ulicy Strzelców Bytomskich, a w roku 2023
do pozostałych 11 budynków na ulicy Średniej
i Łagiewnickiej. Już
teraz trwają rozmowy z Tauron Ciepło,
o kolejnych inwestycjach
w mieście. Aby tak się
stało potrzeba nie tyl-

Istotne jest to, że zrealizowane
zadanie
wpłynie także bardzo
dobrze na poziom zanieczyszczenia środowiska.
ko dobrej współpracy
ze spółką ciepłowniczą, ale również konkretnych
środków
ﬁnansowych na wewnętrzne
instalacje
CO w mieszkaniach.
Tylko w tym roku spółka MPGL wyda na ten
cel prawie 2 mln zł, które pochodzą z budżetu
miasta.

SZPITAL

Projekt
ﬁnansowany
w ramach RPO Województwa
Śląskiego
pozwoli
uruchomić
elektroniczną platform
do realizacji e-usług. Medyczny Portal Informacyjny (MPI) umożliwi rejestrację i koordynację
procedur medycznych
oraz administracyjnych,
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Dobrze, że pojawiła się
w naszym mieście inicjatywa budownictwa społecznego. To przełom
w budowie mieszkań
o umiarkowanym czynszu, dla osób które
dysponują
środkami
na regularne opłacanie

czynszu, jednak ich
dochody są za niskie
na zaciągnięcie kredytu
hipotecznego
na mieszkanie.

W pierwszym etapie
w ramach SIM Śląsk
w Świętochłowicach powstanie ok. 110 mieszkań.
Nowe budynki zostaną
zlokalizowane przy ulicy
Śląskiej, naprzeciw wyjazdu z ulicy Zielonej. Docelowo ma powstać aż pięć
budynków.

DZIEJE SIĘ

Szpital zmienia się dla Pacjentów
i Pracowników!
„Elektroniczny system cyfrowych usług
dla pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o”
to projekt rozwoju
e-usług publicznych
w obszarze zdrowia
o wartości blisko
4,2 mln zł. 3,5 mln
to środki unijne,
0,7 mln wkładu własnego zapewni Miasto Świętochłowice.

Radny Rady Miejskiej

fot. materiały UM w Świętochłowicach/ R. Zduńczyk

Jako radny dzielnicy
Chropaczów bardzo
cieszę się z uciepłowienia kamienic na ulicy Średniej ponieważ
sam wychowałem się
w tak zwanym familoku
i wiem jak uciążliwe jest
ogrzewanie
piecem
węglowym.

Adam
Jankowiak

videokonsultacje lekarz-lekarz oraz lekarz-pacjent oraz dostęp do
danych dotyczących pacjenta dla niego samego
oraz innych jednostek
medycznych.
Szpital
zyska też 160 komputerów, nowe serwery i ponad 100 tabletów, które
traﬁą w ręce personelu
medycznego.
Dzięki temu jako pierwszy
w województwie realizować będzie m.in.
e-obchód.
Kolejne 400 tys. zł unijnych środków spłynie
do ZOZ na poprawę
warunków pracy. Zakupione zostanie m.in.
wyposażenie pracowni
endoskopii,
mobilne
wózki wielofunkcyjne
dla stanowisk pielęgniarskich, urządzenia

rolkowe wspomagające transport pacjenta,
podnośniki transportowo-kąpielowe i stół
pionizacyjny, ergonomiczny sprzęt biurowy,
urządzenia i wyposażenie techniczne.
Zmiany szpitala to również zakup urządzenia
do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn
dolnych z biofeedback
na potrzeby rehabilitacji za blisko 140 tys. zł.
w ramach Programu
Proﬁlaktyki i Leczenia
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
POLKARD na lata 20172021 Dzięki temu Pacjenci po udarze mózgu zyskają możliwość
szybszego
powrotu
do zdrowia.
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Ambitne plany remontowe MPGL
Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Lokalowej sp. z o.o.
oraz Centrum Integracji
Społecznej,
przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy, realizuje projekt
wyremontowania
100 klatek schodowych do 2023 r. Po latach oczekiwania wyremontowana została
także zabytkowa elewacja budynku przy
ul. Chorzowskiej 99
w Lipinach.
W 2020 roku wyremontowane
zostały
23 klatki schodowe,
w
obecnym
dokładnie
tyle
samo.
Plan na ten rok to
co najmniej 30 kolejnych
klatek. Remonty klatek to
oczywiście nie wszystko.
W tym roku rozpoczęliśmy także przywracanie

pożądanego
wyglądu
elewacji wybranych budynków. Gotowe są już
frontowe elewacje budynków przy ulicy Chorzowskiej 99 i Żołnierskiej 21-23 oraz 26-28.
„Oprócz wymienionych prac oczywiście
stale dbamy o poprawę bezpieczeństwa
i komfortu mieszkańców naszych zasobów poprzez montaże
domofonów
na drzwiach budynków jak również systematyczną wymianę
okien czy remonty
dachów i głowic ko-

minowych. Nasza załoga codziennie wykonuje całe mnóstwo
drobnych
napraw
i remontów, których
pewnie na co dzień
się nie zauważa a są
niezbędne do tego,
aby budynki komunalne mogły służyć
ich
mieszkańcom
w kolejnych latach.”
Tomasz Lemański
Prezes MPGL
w Świętochłowicach
Rozpoczęto także prace na elewacji budynku przy ul. Św. Jana 2.
Kolejne planowane są
na przyszły rok.
fot. materiały UM w Świętochłowicach

W tym roku ciepło popłynęło już do 9 budynków na ulicy Średniej.

Radny Rady Miejskiej

fot. R. Zduńczyk

Projekt
realizowany
jest wspólnie ze spółką
Tauron Ciepło Sp. z o.o.,
która
odpowiada
za dostarczenie ciepła
do wymienników zlokalizowanych w każdym
z budynków, zaś po stronie miasta jest budowa
wewnętrznych instalacji
grzewczych.

Marcin
Bawej
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Rewitalizacja terenów wokół stawu Kalina

Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców,
wykonawca prowadzi
bieżący
monitoring
zanieczyszczeń powietrza (pomiar pasywny)
w czterech punktach
zlokalizowanych
wokół stawu. Jak dotąd,
wyniki pomiarów nie
wskazywały na przekroczenia tzw. „wartości
odniesienia” podanych
w
Rozporządzeniu
Ministra
Środowiska
z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji
w powietrzu (Dz.U.
z 2010r. nr 16 poz.87).

Najważniejszym aspektem inwestycji jest jednak oczyszczenie stawu
z zanieczyszczeń i przywrócenie aktywności
biologicznej. Po zakończeniu prac, Kalina będzie pełnić rolę m.in.
zbiornika retencyjnego

Ze względu na niewielką
powierzchnię
Świętochłowic
niezwykle
ważne
jest utrzymanie jak
największej
liczby
terenów zielonych.
Cały czas pojawiają
się inicjatywy, które
mają na celu dbanie
o ład środowiskowy.

wód opadowych. Wokół stawu wybudowane zostaną m.in.:
place zabaw, boisko
do piłki nożnej, boisko
wielofunkcyjne, siłownia plenerowa, wybieg
dla psów oraz skatepark.

Zbigniew
Nowak

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Staw Kalina i wszystkie związane z nim
problemy
przejdą
do historii. Dziś dla dobra wszystkich lepiej zapomnieć o problemach
i wydarzeniach, które
przez wiele lat towarzyszyły temu zbiornikowi
i otoczeniu. Po wielu
trudach w końcu, dzięki
zaangażowaniu obecnych władz i przychylnych środowisk, będzie-

my mogli się chwalić,
a co najważniejsze
Staw Kalina stanie się
w końcu bezpieczny
dla wszystkich okolicznych mieszkańców.
Bardzo się cieszę,
że mimo wielu problemów mam w tym
wszystkim swój własny
skromny wkład.
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Na północy miasta powołany został Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Lipinki”
obejmujący obszar Ajski charakteryzujący się
bogatą i zróżnicowaną
ﬂorą i fauną. Dodatkowo na obszarze Zespo-

łu znajdują się hałdy
po kopalni i hutach,
które przez lata działalności człowieka oraz
działania sił natury przyjęły niesamowite formy.
Ze szczytu hałdy „Kopyto” rozpościera się
szeroka
panorama
na Chropaczów.
Terenem zielonym pozostanie tzw. „lasek”
w Piaśnikach – naprzeciwko OSiR Skałka. Już
wkrótce zostaną wykonane chodniki i mała
architektura, tak aby
tym terenem mogli się
cieszyć okoliczni mieszkańcy.
fot. materiały UM w Świętochłowicach

W sierpniu rozpoczął
się kolejny etap prac,
obejmujący m.in. z wydobycie zanieczyszczonych osadów dennych
z dna stawu, poddanie
ich procesowi odwadniania oraz przygotowanie do neutralizacji.
Na ich przeprowadzenie

wykonawca zaplanował
cztery miesiące. Zakończenie tej fazy remediacji powinno nastąpić
na przełomie stycznia
i lutego przyszłego roku.

fot. R. Zduńczyk

W kwietniu bieżącego roku, rozpoczęto prace, które
skupiały się na wykonaniu tzw. bariery
przeciwfiltracyjnej w
gruncie, okalającej
hałdę odpadów byłych Zakładów Chemicznych „Hajduki”,
mającej za zadanie
niedopuszczenie
do dalszego przenikania zanieczyszczeń
z hałdy do okolicznych terenów, w tym
do Stawu Kalina.

Tereny zielone pod ochroną

DZIEJE SIĘ

Koniec problemów z "trudnymi odpadami" Nowe kamery w dzielnicy Lipiny
W połowie roku
w kilku miejscach
dzielnicy
Lipiny
zainstalowane zostały pierwsze kamery
pilotażowej
wersji
Zintegrowanego Inteligentnego Monitoringu
Miejskiego (ZIMM).
Nowoczesny
monitoring opiera się
na sztucznej inteligencji, która potrafi
„wyłapać” zachowania odbiegające
od normy.

Wszystkie zebrane odpady będą regularnie
wywożone do miejsc
docelowego unieszkodliwienia dedykowanego dla ich konkretnego rodzaju.

Jacek
Kamiński

Radny Rady Miejskiej

Warto
zaznaczyć,
że gmina zobowiązana jest do zapewnienia łatwego dostępu do PSZOK-u
każdemu mieszkańcowi. Istotne jest, aby
lokalizacja
punktu
posiadała dobrą obsługę komunikacyjną
oraz umożliwiała samodzielnie dostarczenie odpadów przez
mieszkańców,
co w Świętochłowicach ma miejsce, gdyż
mamy już dwa PSZOK-
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-i - jeden na Zgodzie
na ul. Wojska Polskiego na terenie
wysypiska oraz nowy
na ul. Szpitalnej.
Mam nadzieję, że pojawienie się takiego
punktu spowoduje
ograniczenie lub – co
daj Boże – zlikwiduje
nielegalne odkładanie odpadów gdzieś
w „krzakach”.

ZIMM stanowi nowoczesne narzędzie integrujące działania Powiatowego
Centrum
Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji
w Świętochłowicach.
Jego
zwiększa

skuteczność
możliwość

bezpośredniego
łączenia się ze Śląskim
Centrum Monitoringu
pozwalająca na wykrywanie przestępstw
i wykroczeń oraz aktów
wandalizmu już w momencie ich popełniania.
Jeżeli Zintegrowany Inteligentny Monitoring
Miejski w wersji pilotażowej się sprawdzi,

przeprowadzona zostanie dokładna analiza
potencjalnych miejsc
zagrożeń na terenie
Świętochłowic,
która będzie podstawą
do sporządzenia dokładnego planu rozmieszczenia
kamer
w pozostałych dzielnicach miasta.

Dawid
Malcherek

Radny Rady Miejskiej

Bardzo dobrze, że nasze miasto inwestuje środki z budżetu
na
przedsięwzięcia
poprawiające
bezpieczeństwo. Jestem
przekonany, że nowoczesny system kamer
pozytywnie wpłynie na
komfort życia mieszkańców Lipin. Mam
nadzieję, że tego typu

Biuletyn Samorządowy

rozwiązania zostaną
zastosowane w każdej
dzielnicy Świętochłowic, ponieważ nasi
mieszkańcy oczekują
i zasługują na rozwiązania
poprawiające
bezpieczeństwo.
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fot. R. Zduńczyk

PSZOK
zostanie
otwarty już na początku grudnia. To nie
miejsce
składowania
odpadów, a jedynie
w
pełni
bezpieczny punkt ich odbioru.
Mieszkańcy
będą mogli oddać
tu m.in. zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny,
oleje,
farby,
rozpuszczalniki, zużyte opony, odpady
poremontowe
i
wielkogabarytowe,
a także przeterminowane leki.

fot. R. Zduńczyk

Zakończyła się budowa
kolejnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w
Świętochłowicach (PSZOK). Prace budowlane przy
ul. Szpitalnej rozpoczęły się w lutym
2021 roku i trwały
pół roku, natomiast
całość projektu wraz
z kampanią informacyjno-edukacyjną zostanie zrealizowana
do końca bieżącego
roku.
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miasto.swietochlowice

fot. materiały UM w Świętochłowicach

fot. materiały UM w Świętochłowicach/ R. Zduńczyk

