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PREZYDENCKIM OKIEM

poza ramy miasta i przybrały międzynarodowy
charakter. Jestem dumny,
że mogę być świętochłowiczaninem, ponieważ
w ostatnich tygodniach
wspólnie udowodniliśmy,
że w naszym mieście nie
ma rzeczy niemożliwych,
gdy chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi.
Niepostrzeżenie, mimo
otaczających nas tragedii,
nadeszła jednak wiosna.
Wraz z jej nastaniem do
życia budzi się nie tylko
przyroda, ale i my z radością witamy coraz dłuższe
dni i wyższe temperatury. Coraz więcej czasu
spędzamy na zewnątrz,
co wielu z nas daje sposobność do obserwowania zmian w naturze, ale
też w miejskim krajobrazie. A tu zmienia się naprawdę wiele, ponieważ
realizacja miejskich inwestycji nabiera tempa. To
wreszcie czas, w którym
intensywnie rozmawiamy
o edukacji, ponieważ zwiastuje szkolne egzaminy

i wybory determinujące przyszłość naszych
dzieci. Właśnie dlatego
w kwietniowym wydaniu znajdziecie Państwo
informator, w którym
pokazujemy jak bardzo

zmieniają się nasze szkoły
ponadpodstawowe.
Zależy nam na tym, aby
młodzi
świętochłowiczanie kontynuowali naukę w naszym mieście,
a młodzież spoza niego
upatrywała w naszych
szkołach możliwości rozwoju co najmniej równych
do tych, oferowanych
w miastach ościennych.
Wyróżnia nas świetna

kadra nauczycielska. Robimy wszystko, aby na
równie wysokim poziomie
znalazła się infrastruktura sportowa, a szkoły
dysponowały
specjalistycznymi pracowniami

wyposażonymi w nowoczesny sprzęt. Równie intensywny jest proces dostosowywania proﬁli klas
do oczekiwań uczniów
oraz
realiów
rynku
pracy, dzięki któremu
na bieżąco aktualizujemy
ofertę szkół ponadpodstawowych tak, aby była
jak najbardziej atrakcyjna dla naszej młodzieży.
W te prace zaangażowana
jest również Młodzieżo-

DZIEJE SIĘ
AGNIESZKA KILKA

Życzę Państwu, aby ten
czas wypełniony był radością z przebywania
z bliskimi oraz reﬂeksją
nad kruchością tego,
co zwykliśmy nazywać
szczęściem, a co tak
właściwie sprowadza się
do tego, by mieć z kim
spędzać ważne dla nas
chwile.

ZOFIA POGODA

cisk kładziemy na zapewnienie im godnych
warunków mieszkania.
Każda oferta zakwaterowania jest sprawdzana
przez naszych pracowników socjalnych, którzy jednocześnie, obok
realizowania swoich codziennych obowiązków,
pomagają
przybyłym
w załatwianiu wszystkich
formalności związanych

RADNA RADY MIEJSKIEJ

z pobytem w naszym
mieście. Ponadto pracownicy OPS realizują
różne formy wsparcia
dla osób z Ukrainy, które wynikają nie tylko
z konieczności realizacji stosownych przepisów, ale także z potrzeby chwili.
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Jednocześnie duży na-

Przed nami czas Wielkanocy – zupełnie innej,
bo spędzanej w cieniu wielkich wydarzeń,
na które mamy wpływ
poprzez małe, codzienne gesty solidarności
i wsparcia.

DZIEJE SIĘ

DYREKTOR OPS W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
We wszystkich działaniach koncentrujemy się na tym, aby
jak najszybciej i najskuteczniej udzielać
niezbędnego wsparcia przybywającym
do nas obywatelom
Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym.

A skoro już o przyszłości
mowa – aktualny czas
wypełniony jest działaniami, które w perspektywie
najbliższych lat znacząco poprawią komfort
i jakość życia w mieście.
Za kilka miesięcy raz
na zawsze pożegnamy
uciążliwości zapachowe
związane ze stawem Kalina, a jego remediacja
wkroczy w etap bioi ﬁtomediacji oraz napowietrzania i budowy grobli. Już teraz Mieszkańcy
mogą wypowiedzieć się
odnośnie swoich oczekiwań względem powstającego tam terenu
rekreacyjnego. Miłośników sportu z pewnością
ucieszy trwająca budowa
kompleksu boisk przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz kolejny kompleks powstający
na terenie OSiR „Skałka”,

jak również trwający remont siedziby Ośrodka
i perspektywa budowy
toru żużlowego. Jeśli
dodamy do tego już
trwające remonty dróg
oraz te, które rozpoczną
się za chwilę, otrzymujemy obraz miasta, które
w końcu zaczęło inwestować w zaniedbane
od lat obszary (więcej
o inwestycjach w poszczególnych
dzielnicach na stronach 4-5).

Miejska Rada Seniorów w Świętochłowicach została powołana w październiku
2021 r. w 9-osobowym składzie.
Rada dyżuruje w Urzędzie
Miejskim w każdy trzeci
poniedziałek miesiąca,
w godzinach od 15.00
do 16.00. W celu uściślenia współpracy i ko-

ordynacji działań na
rzecz osób starszych,
w marcu br. odbyło się
spotkanie z przedstawicielami jednostek budżetowych oraz organizacji
pozarządowych, podczas którego ustalono
zakres pomocy w zorganizowaniu tegorocznego Dnia Seniora, który
odbędzie się w październiku.

Wszystkich mieszkańców
Świętochłowic,
którym zależy na poprawie bezpieczeństwa
oraz aktywizacji seniorów, serdecznie zapraszam do współpracy
z naszą Radą.
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Szanowni Mieszkańcy,
ostatnie tygodnie naszego życia wypełniają wydarzenia mające miejsce
za wschodnią granicą.
Konﬂikt zbrojny na Ukrainie to przede wszystkim
ogrom ludzkiego nieszczęścia, który wyzwolił
w nas to co najlepsze
– solidarność z potrzebującymi, chęć bezinteresownej pomocy i dzielenia się tym, co mamy
z ludźmi, których życie
zawaliło się jak domek
z kart. W Świętochłowicach przebywa dziś kilkaset osób, które właśnie
w naszym mieście próbują poskładać je na nowo.
Z całego serca dziękuję
tym wszystkim, którzy
zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Żadne
słowa nie oddadzą uznania i wdzięczności dla
tych, którzy przyjęli pod
swój dach rodziny, włączyli się w wolontariat,
dokonywali niezbędnych
zakupów, czy wreszcie
koordynowali działania,
które szybko wykroczyły

wa Rada Miejska, dzięki
której już dziś wybrzmiewa głos tych, którzy już
wkrótce
podejmować
będą dorosłe wybory
i tym samym decydować
o przyszłości miasta.
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Świętochłowice rozkwitają na wiosnę!

DZIEJE SIĘ

“Grota” w Lipinach zyska dawny blask. Rusza projektowanie modernizacji budynku

Projekt przebudowy budynku ma na celu dostosowanie go do potrzeb
statutowych Centrum
Kultury Śląskiej oraz
obowiązujących przepisów prawa, m.in. zasad
p r z e c i w p o ż a ro w y c h
oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych,
jak również dostępności
dla osób ze szczególnymi potrzebami.

„ W y r e m o n t o w a - zamówienia
na „Grota” będzie
reprezentacyjnym
miejscem na kulturalnej mapie Świętochłowic, spełniającym obowiązujące
dziś wymagania techniczne. Da nam
to większy wachlarz
możliwości tworzenia kultury w profesjonalnej
odsłonie, a przede wszystkim dostępnej bez
barier.”
Magdalena
Nowacka-Kolano
Dyrektor Centrum
Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach

Wyłonionym w przetargu
wykonawcą
dokumentacji
jest
firma Karol Cudziło
Architektura
i
Budownictwo
z
Warszawy.
Wartość

opiewa
na kwotę 344 400,00
zł brutto. - Zakres prac
obejmuje opracowanie
wielobranżowej dokumentacji projektowej
oraz uzyskanie decy-

zji administracyjnych
niezbędnych do przebudowy “Groty” - opisuje Robert Kamiński,
Naczelnik
Wydziału
Inwestycji i Zamówień
Publicznych
Urzędu
Miejskiego w Świętochłowicach.
Podkreśla
jednocześnie,
że w obiekcie ko-

DZIEJE SIĘ

W połowie kwietnia nastąpi przeproﬁlowanie
Oddziału Pediatrycznego. Najmłodsze dzieci
nadal leczone będą na
miejscu, w Świętochłowicach, w oddziałach patologii noworodka i neo-

Modernizacja “Groty”
to kolejny krok zmierzający do wydobycia
na światło dzienne
potencjału Lipin obok
remontów kamienic,
powstania
Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Dolina
Lipinki”,
rozbudowy
sieci monitoringu miejskiego i coraz większej
liczby inicjatyw społecznych.

natologii. Starsze dzieci
natomiast leczone będą
w ościennych miastach,
w których znajdują się
specjalistyczne oddziały,
do których i tak kierowani byli pacjenci wymagający pogłębionej
diagnostyki i leczenia. Nadal funkcjonować będzie
także poradnia dla dzieci.
Dzięki uwolnionej infrastrukturze oddziału oraz
środkom ﬁnansowym
w wysokości przekraczającej 800 tys. zł w miejsce
pustych łóżek pediatrycznych powstanie szybszy
dostęp do opieki medycznej dla starzejącej się
populacji naszego miasta.
Szpital będzie rozwijał
ogólnoustrojowe, neurologiczne i pocovidowe
świadczenia rehabilitacyjne. Przeproﬁlowany
oddział przyniesie dodatkowy przychód, który

miasto_swietochlowice

wraz z oszczędnościami
z zamknięcia nierentownego oddziału znacząco
odciąży koszty utrzymania całego szpitala.

Najważniejsze dane:
• 3 – tyle dzieci średnio
przebywało na 15-łóżkowym oddziale w 2021 r.
(6 dzieci w 2019 r.);
• łączna strata oddziału
w ciągu ostatnich 5 lat to
3,643 mln zł;
• w ciągu 5 lat o 83%
wzrosły koszty wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek;
• 24% – o tyle spadł

Nowe boiska na "Skałce"
Jeszcze w tym roku
dzieci trenujące w świętochłowickich
klubach sportowych oraz
mieszkańcy
chcący
spędzać aktywnie czas,
będą mogli korzystać
z nowoczesnego zaplecza sportowego na terenie OSiR „Skałka”.

przychód
oddziału
w tym samym okresie;
• ponad 80% kosztów
utrzymania
oddziału
to koszty osobowe;

• koszt utrzymania oddziału w 2021 r. wyniósł
1,5 mln zł, w tym roku
znacznie wzrośnie;
• dzieci przebywają
na oddziale średnio
4-5 dni, czyli o 1-2 dni
dłuższej od średniej
krajowej;
• w drugim półroczu
2021 r. przyjęto 262 dzieci, co daje średnią
1,4 dziennie.
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Ten kierunek, choć trudny, daje sporą szansę na
uratowanie szpitala –
zwłaszcza w kontekście
coraz trudniejszej sytuacji ﬁnansowej związanej
głównie ze wzrostem
oczekiwań płacowych
personelu medycznego
na poziomie 6,5 mln zł.

„Gdy blisko rok
temu wokół “Groty”
pojawiło się wiele
nieścisłych informacji, zapewniałem, że
przeprowadzenie
prac mających na
celu spełnienie wymogów
prawnych
jest konieczne. Teraz
plany się materiali-

zują. Jestem przekonany, że po zakończeniu remontu
budynek
będzie
tętnił życiem dużo
bardziej, niż do tej
pory, stając się wizytówką Lipin oraz
powodem do dumy
dla
mieszkańców
dzielnicy.”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

INWESTYCJE

Początek zmian w szpitalu powiatowym
Z początkiem roku
rozpoczął się proces
restrukturyzacji szpitala i dostosowania
go do realnego zapotrzebowania na usługi medyczne wśród
mieszkańców Świętochłowic.

nieczne jest zarówno zaplanowanie, jak
i dokonanie wymiany
wszystkich
instalacji,
unowocześnienie systemu ogrzewania, remont
dachu oraz elewacji.
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5 kwietnia 2022 roku
przedstawiciele Gminy
i wykonawcy podpisali
umowę na wykonanie
dokumentacji projektowej zabytkowego budynku “Groty”.
„Dokumentacja,
która
powstanie
jeszcze przed końcem roku, otwiera
nam drogę do ubie-

gania się o środki
unijne na poprawę
efektywności energetycznej budynków
użyteczności
publicznej. M.in. dzięki
nim planujemy zrealizować kompleksową modernizację.
Wstępnie szacowana
wartość prac to ponad 7 mln zł.”
Daniel Beger
Prezydent Miasta
Świętochłowice

Inwestycja ﬁnansowana
będzie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych,
Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej
– edycja 2021 i budżetu

Biuletyn Samorządowy

własnego Gminy Świętochłowice.
Modernizacja i budowa
obiektów infrastruktury
OSiR „Skałka” obejmuje
m.in. budowę pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej, przebudowę boiska treningowego
z trawy naturalnej, wymianę nawierzchni boiska
“Orlik”, budowę budynku
zaplecza sanitarno-szatniowego. Wykonawcą
prac jest ﬁrma Serwis-Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Koszt
robót
budowlanych
w ramach umowy wynosi 7 441 500,00 zł. Zakończenie prac zaplanowano
na listopad br.
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Miasto Świętochłowice podpisało umowę na wykonanie
dokumentacji projektowej niezbędnej
do modernizacji budynku Centrum Kultury Śląskiej “Grota”
w Lipinach. To wstęp
do
kompleksowego odrestaurowania
kulturalnego serca
dzielnicy oraz kolejny krok zmierzający
do zmiany jej wizerunku.
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POZNAJ NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE REALIZOWANE

4

ŚWIĘTOCHŁOWICE.PL Biuletyn Samorządowy

miasto.swietochlowice

INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
OFERTA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DZIEJE SIĘ

SŁAWOMIR POŚPIECH

Warto, aby ten wybór był świadomy
i oparty z jednej strony na predyspozycjach
i potencjale ucznia,
a z drugiej na ofercie
szkoły. Równie ważne, choć pomijane,
są aspekty dotyczące
kształtu relacji we-

wnątrz szkolnej społeczności, ale też możliwości
związanych
ze współpracą z otoczeniem zewnętrznym.
Nie bez znaczenia są
wreszcie kwestie dotyczące codzienności,
takie jak odległość
od domu i dogodny dojazd.
Świętochłowickie szkoły mają coraz więcej
do zaoferowania. Nie
tylko pod względem
miejsc w edukacyjnych
rankingach,
rosnącej
liczby nowoczesnych
pracowni, profili edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i wciąż rozwijanej infrastruktury
sportowej. O ich atrakcyjności równie mocno
decydują pedagodzy,
którzy wyposażają swoich uczniów nie tylko
w niezbędną wiedzę,

ale też w umiejętności
i kompetencje, dzięki
którym mogą z odwagą wyruszać w dorosły świat. Jak zabierać
w nim głos, uczą się
również w ramach
Młodzieżowej
Rady
Miasta.
Niezależnie od profilu
klasy i typu szkoły naszych uczniów łączy
znajomość
uniwersalnych wartości oraz
szacunek dla drugiego człowieka. O tym,
na co warto zwrócić uwagę w każdej
z nich, przeczytacie
na łamach naszego dodatku. Mamy nadzieję,
że ta lektura pomoże Wam w podjęciu wyboru, dzięki
któremu
wspólnie
przywitamy
nowy
rok szkolny właśnie
w Świętochłowicach.

PIERWSZY ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Nowe boiska, pracownie,
zakup sprzętu i wyposażenia na miarę XXI wieku
oraz szereg remontów
mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu
uczniów oraz nauczycieli
– w świętochłowickich
szkołach i przedszkolach
naprawdę sporo się dzieje!
Z jednej strony musimy
dbać o stan techniczny samych obiektów, aby były
czyste, bezpieczne i atrakcyjne, a z drugiej inwestować w infrastrukturę
i wyposażenie, dzięki której nasze dzieci i młodzież
korzystają z nowoczesnych rozwiązań. Ubiegły
rok był pod tym względem przełomowy. Praktycznie w każdej szkole
powstała jakaś pracownia
tematyczna: komputerowa, chemiczna, czy „zielona”. Na ten rok już zostały
zaplanowane kolejne, m.in.
pracownie informatyczne
w SP1, SP10 i SP 17, pra-

cownia chemiczna w SP2,
oraz tzw. „zielone: w ZEW
i SP10. Dodatkowo zarówno szkoły, jak i przedszkola
otrzymają kolejne partie
sprzętu umożliwiającego
prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i pobudzający kreatywne myślenie.
Będą to aktywne tablice,
programowalne roboty,
czy – uwielbiane zwłaszcza przez przedszkolaków
– interaktywne dywany.
Równie ważna jest infrastruktura
sportowa.
W tej kwestii mamy się
czym pochwalić! Jeszcze
przed wakacjami uczniowie i mieszkańcy będą
mogli skorzystać z boiska
do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska
wielofunkcyjnego, boiska
do siatkówki oraz bieżni
do sprintu i skoku
w dal, które powstają przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących (ul. Sudecka). A to nie wszystko!
Kompleks
sportowy,

który właśnie powstaje
na Skałce, ma być również, poza swoją podstawową funkcją, bazą
dla klasy sportowej
w Szkole Podstawowej
nr 4. Dzięki tym działaniom uczniowie do tej
pory szukający szansy
rozwoju w różnych dyscyplinach w miastach
ościennych, wreszcie
będą mieli odpowiednie warunki w kolejnych
otwieranych oddziałach
sportowych, których
do tej pory brakowało
w Świętochłowicach.
Dynamiczne zmiany dotyczące infrastruktury
i proﬁli kształcenia nie
omijają też szkół ponadpodstawowych. Więcej
informacji na ten temat
znajdziecie Państwo na
kolejnych stronach.
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Twoja przyszłość zaczyna się już dziś!
Liceum, technikum,
a może szkoła branżowa? We własnym
mieście, czy może
jednak poza jego
granicami? Wspólnie
z paczką z podstawówki, czy samodzielnie? To zaledwie część pytań,
które zadają sobie
ósmoklasiści oraz ich
rodzice. Nierzadko są
one podszyte lękiem
o to, czy wybór będzie trafiony i jak
wpłynie na dalsze
losy nastolatków.

INFORMATOR
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ZESPÓŁ EDUKACJI WSPOMAGAJĄCEJ
ZEW to placówka dla
osób ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (np. autyzm, afazja, zespół Aspergera,
niepełnosprawność
intelektualna oraz ze
sprzężeniami). Wspieramy wszechstronny
rozwój uczniów, kierując się ich indywidualnymi możliwościami.
Dzięki nowej siedzibie zajęcia prowadzimy
w komfortowych salach
- praktycznie każda wyposażona jest w tablicę

multimedialną oraz inne
sprzęty TIK. Oprócz kilku
pracowni posiadamy gabinet terapeutyczny oraz
salę do zajęć z integracji
sensorycznej. Mamy także radiowęzeł oraz szkolny mini-ogród.
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 dla uczniów
posiadających aktualne
orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (niepełnosprawność
intelektualna w stopniu
lekkim; autyzm w tym Zespół Aspergera, afazja) to
szkoła kształcąca w różnych zawodach. Oferta

co roku dostosowana jest
do potrzeb i możliwości
uczniów oraz do potrzeb
rynku pracy. Najpopularniejsze zawody to: kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, ślusarz,
piekarz, cukiernik, fryzjer,
sprzedawca, mechanik
pojazdów samochodowych,
murarz-tynkarz,
elektryk.
W ramach nauki w Szko-

le Przysposabiającej do
Pracy (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz ze sprzężeniami) oferujemy zajęcia w pracowniach: gospodarstwa domowego,
krawieckiej, małych form
witrażowych, ogrodniczej,
biurowej oraz możliwość
odbywania tzw. praktyk
wspomaganych.

EDYTA TOMAS

KIEROWNIK SZKOLENIA
PRAKTYCZNEGO
O naszych uczniów
dba wykwaliﬁkowana
kadra
pedagogiczna
z zakresu oligofrenopedagogiki, edukacji
i rehabilitacji osób
z
niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem
Aspergera, surdo i tyﬂopedagogiki.
W szkole prowadzone
są zajęcia rewalidacyjne
i rehabilitacyjne, m.in.
integracja sensoryczna,
EEG biofeedback, logo-

pedia i inne. Uczniowie
szkoły branżowej realizują praktyczną naukę
zawodu u pracodawców.
Wspólnie pokazujemy,
że osoby o specjalnych
potrzebach edukacyjnych mogą uczyć się,
uzyskać upragniony zawód i doskonale radzić
sobie w życiu!

fot. archiwum prywatne E. Tomas/ ZEW w Świętochłowicach
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
JOLANTA DANILUK

DYREKTOR

Oferujemy naukę w klasie dwujęzycznej, udział
w dodatkowych zajęciach,
atrakcyjnych wycieczkach
krajowych, zagranicznych,
wyprawach oraz obozach
sportowych. Nasi uczniowie mogą korzystać
z sal multimedialnych,
nowej pracowni informatycznej, siłowni, bogato
wyposażonej biblioteki,
kawiarenki „uKochana”
oraz miejsca relaksu. Pozytywny klimat tworzą
zaangażowani uczniowie i
kompetentni nauczyciele.

Możliwość
rozwijania swoich pasji
i
zainteresowań,
nastawienie
na nowoczesne trendy, a jednocześnie od
72 lat wierność tradycji – takie właśnie
jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego.
I Liceum Ogólnokształcące
współpracuje
ze śląskimi uczelniami wyższymi, aby jak
najlepiej przygotować
uczniów do egzaminu
maturalnego i dalszej
edukacji na studiach.
Nauka w I LO pomoże
Ci zdobyć przepustkę
do spełnienia swoich
edukacyjnych marzeń
na uczelniach wyższych.
Tegoroczna
oferta pozwala przygotować absolwentów
do studiów wyższych
na praktycznie wszystkich kierunkach. Dlate-

go nawet jeśli nie masz
sprecyzowanych planów
na swoją przyszłość,
uzyskasz wiedzę pozwalającą na szeroki wybór
tego, co możesz studiować – od psychologii
po programowanie.
I LO pomaga uczniom
realizować się w różnych zajęciach i aktywnościach
pozalekcyjnych, takich jak udział
w wolontariacie, imprezach sportowo-rekreacyjnych,
akcjach
charytatywnych, warsztatach
psychologicznych czy z zakresu ratownictwa medycznego,
a także uczestnictwo
w wymianach młodzieżowych, wycieczkach
i obozach czy imprezach
tematycznych. Dużą popularnością cieszy się
akcja
„Kochanowski
w Azji”, dzięki której
młodzież zwiedziła już
m.in. Indie i Nepal, Wietnam, Indonezję, Singapur, Gruzję.

KLASA POLITECHNICZNA
Realizowany przedmiot
rozszerzony:
informatyka. Drugi
przedmiot rozszerzony do wyboru
spośród: geografia,
biologia, matematyka, Wiedza o Społeczeństwie (WOS).
Specjalność
klasy
uwzględnia:
• naukę języka HTML
i JavaScript;
• programowanie w języku Python;
• programowanie w języku C++;
• udział w warsztatach
oraz wykładach na Politechnice Śląskiej.

Dlaczego warto uczyć
się w klasie politechnicznej:
• poznasz tajniki najpopularniejszych języków
programowania;
• zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą
zasad tworzenia dynamicznych stron internetowych;
• otrzymasz ogromne
spektrum zawodowych
możliwości w branży IT;
• uświadomisz sobie,
że programowanie to
jedna z najważniejszych
umiejętności współczesnych czasów, w której
naukę warto inwestować.

KLASA OGÓLNA
Realizowany przedmiot
rozszerzony:
język polski. Drugi
przedmiot rozszerzony do wyboru spośród:
geografia,
biologia,
matematyka, WOS.

Klasa realizuje kształcenie ogólne dla osób,
które mają szerokie zainteresowania, a nie sprecyzowały do tej pory
swoich planów zawodowych.

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Przedmiot rozszerzony: historia + drugi
przedmiot do wyboru:
geografia, biologia,
matematyka, WOS.
Specjalność klasy:
• zajęcia z pedagogiki
i psychologii (2 godz/ tyg.);
• warsztaty i wykłady
na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego, konsultacje
z wykładowcami Uniwersytetu SWPS w Katowicach;
• udział w wydarzeniach
organizowanych
przez
uniwersytet SWPS w Katowicach takich jak „Dzień
z psychologią” „Dzień
z psychokryminalistyką”;

• spotkania z praktykami – psychologami i pedagogami, pracującymi
w różnych placówkach.
Dlaczego warto wybrać
tę klasę?
• zdobędziesz umiejętność pracy w grupie i radzenia sobie ze stresem;
• poszerzysz umiejętności komunikacyjne;
• nauczysz się asertywności, kreatywności oraz
odpowiedzialności;
• zdobędziesz zdolność
do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych;
• dowiesz się, jak sprawnie prowadzić negocjacje.

KLASA DWUJĘZYCZNA
Przedmiot rozszerzony:
WOS + drugi przedmiot
do wyboru: geografia,
biologia, matematyka.
Specjalność klasy:
• zwiększona liczba godzin
języka angielskiego oraz
elementy języka angielskiego na lekcjach matematyki, WOS, informatyki,
wychowania ﬁzycznego;
• kontakt z językiem w trakcie spotkań ze studentami
z programu Erasmus oraz
międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC;

• wycieczki zagraniczne.
Dlaczego warto wybrać
tę klasę?
• masz możliwość
opanowania znajomości języka angielskiego
na wysokim poziomie,
przyswojenia specjalistycznego słownictwa
tematycznego;
• opanujesz funkcjonalną znajomość języka;
• poznasz zastosowanie
nowoczesnych technologii w procesie rozwijania
kompetencji językowych.

fot. archiwum prywatne J. Daniluk/ I LO im. J. Kochanowskiego w Świętochłowicach
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Dobrym relacjom sprzyja też system wsparcia
pedagogiczno-psychologicznego. Ściśle współpracujemy z rodzicami
uczniów oraz uczelniami
wyższymi. Pomocą objęci są także uczniowie
zdolni, którzy motywowani są do udziału
w konkursach i rozwijania
swoich zainteresowań.

EDUKACJA

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja
MARZENA GRELA

DYREKTOR

Dbamy o dobrą atmosferę
i przyjazne relacje, bo przecież istotą edukacji jest
wymiana doświadczeń,
nawiązywanie nowych
znajomości, wspólne poznawanie świata. Odnajdą
się u nas uczniowie, którzy
lubią wyzwania i przygodę,
ale również ci, którzy wolą
świat książek i cenią sobie
poczucie bezpieczeństwa.
Na uczniów czeka wykwaliﬁkowana kadra, empatyczni specjaliści – bo przecież najważniejsi są ludzie.
Niewątpliwie otoczenie

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja to szkoła
z ponad 40-letnią
tradycją. Aby dostosować się do zachodzących w oświacie
zmian oraz potrzeb
edukacyjnych i zainteresowań uczniów,
profil
działalności
szkoły został w ostatnich latach przemianowany z klasycznego na wojskowy
i integracyjny.
Swoją ofertę kierujemy
nie tylko do zainteresowanych służbami mundurowymi, ale także do tych
zainteresowanych turystyką i rekreacją, nauką
języków obcych.
Wielu
absolwentów
klas mundurowych wybiera dalszą edukację
na uczelniach wojskowych. Dlatego szkoła stawia na ciągły rozwój swojej oferty w tym zakresie.

W grudniu 2021 r. odbyło
się oﬁcjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy systemu – POJEDYNEK, która
jest
multimedialnym,
przenośnym, strzeleckim
systemem szkolno-treningowym działającym
w wirtualnej rzeczywistości. W tym roku przy
ZSO powstaje również
kompleks
nowoczesnych boisk: boisko
wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej,
boisko do piłki nożnej
o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do siatkówki plażowej, bieżnia
lekkoatletyczna, skocznia
do skoku w dal i trójskoku.
Tradycją szkoły jest organizowanie każdego roku
Mega Festynu Szkolno-Wojskowego, jednoczącego społeczność lokalną. Tym razem odbędzie
się on 20 maja 2022 r.
o godz. 16:00. Jednocześnie będzie możliwość
zwiedzenia szkoły podczas Dnia Otwartego
II LO.

KLASA MUNDUROWA
Nasze klasy mundurowe objęte są programem Ministerstwa
Obrony Narodowej Oddział Przygotowania Wojskowego.
Nauczanie
wojskowe
w
OPW
obejmuje
szkolenie
zasadnicze
w klasach I–III liceum,
w trakcie którego są
realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne
oraz obóz szkoleniowy
w klasie IV liceum.
Zajęcia przeprowadzane
są zarówno w szkole, jak
i w „patronackiej” jednostce wojskowej, którą
jest 5 PUŁK CHEMICZNY
IM. GEN. BRONI LEONA
BERBECKIEGO w Tarnowskich Górach.
Absolwenci OPW mogą
liczyć na dodatkowe
punkty przy rekrutacji na
uczelnie wojskowe oraz
na odbycie skróconej

służby przygotowawczej
– to rozwiązanie specjalnie przygotowane przez
MON dla klas wojskowych. Po jej ukończeniu
mają szansę zostać żołnierzem Sił Zbrojnych RP.
Nasza szkoła jest bardzo
dobrze przygotowana
do prowadzenia zajęć
wojskowych m.in. na
nowoczesnej strzelnicy
systemu POJEDYNEK,
co znajduje odzwierciedlenie w licznych wyróżnieniach i nagrodach
ogólnopolskich.
Klasa mundurowa to
kształcenie umiejętności
takich jak:
• dyscyplina, sprawność
ﬁzyczna i fajna zabawa;
• musztra, strzelnica,
wyjazdy (obóz w Kucobach), zawody;
• pokonywanie własnych słabości;
• odpowiedzialność za
siebie i innych.

KLASA INTEGRACYJNO-SPOŁECZNA
Zespół
może
liczyć
maksymalne
20 uczniów, a mniejsza grupa oznacza lepsze wyniki nauczania.
Proces dydaktyczny
wsparty jest przez
obecnego na lekcjach
drugiego
nauczyciela, dzięki czemu
uczniom łatwiej pokonać trudności edukacyjne bądź związane
z funkcjonowaniem
w grupie.
Uczniowie mają możliwość uczestniczyć:

• w dodatkowych zajęciach
związanych
z psychologią społeczną
(współpraca
z Uniwersytetem SWPS
w Katowicach),
• w spotkaniach koła
pedagogicznego oraz
koła psychologicznego,
• w projekcie Euro-Week.
Budynek naszej szkoły
jest w pełni dostosowany do potrzeb osób
z
niepełnosprawnościami, posiada m.in.
podjazdy oraz windę.

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA
Klasa ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych turystyką i rekreacją,
pasjonatów podróży,
wiążących swoją zawodową przyszłość
z turystyką, lubiących aktywny tryb
życia.
W ramach zajęć dodatkowych proponujemy:
• planowanie i realizację imprez i usług turystycznych;
• kurs animatorów czasu wolnego;
• obowiązkowe rozszerzenie z języków ob-

cych;
• udział w programie
Euro-Week;
• elementy turystyki
krajowej – poznanie
atrakcji turystycznych
i kulturalnych na Śląsku
oraz na terenie całego
kraju;
• coroczny wyjazd zagraniczny "Poznawanie
Europy" (tradycja szkoły),
• blok lekcji poświęcony branży turystycznej
(zawody związane z turystyką i obsługą ruchu
turystycznego);
• lekcje języka włoskiego lub hiszpańskiego.

fot. archiwum prywatne M. Grela/ II LO im. M.Reja w Świętochłowicach
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również odgrywa istotną
rolę – u nas można uczyć
się w nowoczesnych pracowniach, a na przerwie
wybrać się do Uczniogrodu. Latem w ogrodzie
odbywają się nawet zajęcia lekcyjne. Już niedługo będziemy korzystać
z nowego kompleksu
boisk sportowych. Z radością czekamy na Was!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH IM. AUGUSTYNA ŚWIDRA
ANDRZEJ NIEŚCIOR

O SZKOLE
Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych to placówka
z tradycjami, początki jej istnienia sięgają
1956 roku. W czasie
swojej działalności
szkoła przygotowała
wiele pokoleń świętochłowiczan do ról
zawodowych na lokalnym rynku pracy.
Placówka cieszy się dużym uznaniem w środowisku pracodawców
współpracujących
ze
szkołą
Obecnie poszerza swoją działalność o nowe
kierunki kształcenia oraz
otwierając nowe pracownie kształcenia zawodowego.
W skład ZSTiZ wchodzą:
Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna, Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ
NAUKI ZAWODU
Jesteśmy szkołą z tradycjami, która przygotowała wiele pokoleń
świętochłowiczan do ról
zawodowych. Realizujemy projekty unijne, a nasi
uczniowie mogą korzystać
z bogato wyposażonych
14 pracowni. Oferujemy
też możliwość zdobycia
dodatkowych kwaliﬁkacji
zawodowych. Ważną częścią edukacji są praktyki:
płatne u pracodawców
lub bezpłatne w zawodach
kierowcy mechanika i elek-

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
ELEKTRYK
Pracę znajdziesz w zakładach wytwarzających,
przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, wykorzystujących
energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia.
ELEKTRONIK
Zapotrzebowanie na elektroników jest związane
z nowymi inwestycjami
ﬁrm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
FRYZJER
Zatrudnienie w zakładach
fryzjerskich, perukarniach,
charakteryzatorniach
w teatrach i telewizji,
na planach ﬁlmowych.
KIEROWCA MECHANIK
Praca w ﬁrmach transportowych związanych
z przewozem osób i towarów, prowadzenie własnej
działalności gospodarczej.
SPRZEDAWCA
Praca we wszelkiego ro-

dzaju punktach sprzedaży
detalicznej i hurtowej, jak
również w innych miejscach sprzedaży i akwizycji.
MECHANIK
Praca na stacjach kontroli
i obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach
produkcyjnych i naprawczych pojazdów oraz
w salonach sprzedaży i instytucjach zajmujących się
obrotem częściami samochodowymi.
MURARZ - TYNKARZ
Uzyskanie
kwaliﬁkacji
czeladnika gwarantuje zatrudnienie na rynku pracy,
a doskonalenie umiejętności to droga do uzyskania w przyszłości dyplomu
mistrzowskiego w zawodzie murarz-tynkarz.
KUCHARZ
Praca w restauracjach, jadłodajniach, stołówkach,
szpitalach, sanatoriach.
MAGAZYNIER LOGISTYK
Praca w ﬁrmach logistycznych, przewozo-

wych,
spedycyjnych,
magazynach, składach
materiałów.
ŚLUSARZ
Praca w zakładach
usługowych
naprawy
sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych.
MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
Zatrudnienie w ﬁrmach
budowlanych na stanowiskach posadzkarskich,
tynkarskich, okładzinowych,
malarsko-tapeciarskich,
murarskich,
stolarskich.
CUKIERNIK
Praca w restauracjach,
cukierniach itp.
ELEKTROMECHANIK
Zatrudnienie w ﬁrmach
branży elektrycznej jak
i w innych podmiotach,
gdzie istnieją stanowiska
związane z eksploatacją
energii elektrycznej.

tryka. Zdanie egzaminów
zawodowych oznacza
otrzymanie świadectwa
potwierdzającego kwaliﬁkacje zawodowe, a tym
samym możliwości znalezienia pracy. Stajemy się
nowoczesną placówką,
która elastycznie reaguje
na potrzeby rynku i posiada świetnym relacje
z pracodawcami.

TECHNIKUM
TECHNIK
EKONOMISTA
Znajdziesz pracę w instytucjach
związanych
z bankowością, ubezpieczeniami, w miejscach,
w których potrzebna jest
wiedza z zakresu ﬁnansów
i rachunkowości.
TECHNIK ELEKTRYK
Praca w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających
energię elektryczną; wykorzystujących energię elektryczną oraz zakładach
produkujących maszyny
i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających
maszyny
i urządzenia elektryczne.
TECHNIK
INFORMATYK
Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych ﬁrmach
informatycznych
oraz
we wszystkich gałęziach
gospodarki narodowej,
w których mają zastosowanie komputery.
TECHNIK
TELEINFORMATYK
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach
korzystających z informacji
w formie elektronicznej,
w ﬁrmach montujących
i sprzedających komputery,
w organach administracji
publicznej, przedsiębiorstwach eksploatujących

systemy teleinformatyczne i innych.
TECHNIK LOGISTYK
Zatrudnienie w działach
logistyki przedsiębiorstw
przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych,
usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz
w jednostkach samorządu terytorialnego.
TECHNIK REKLAMY
Zatrudnienie jako specjalista do spraw marketingu i handlu, spraw public
relations oraz reklamy.
Jako administrator produkcji ﬁlmowej, handlowiec, przedstawiciel handlowy, telemarketer.
TECHNIK USŁUG
FRYZJERSKICH
Technik usług fryzjerskich jest przygotowany
do zarządzania salonem
fryzjerskim. Zna i stosuje
zasady zarządzania zasobami ludzkimi.
TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH
Znajdziesz pracę jako szef
kuchni, kucharz, kierownik do spraw żywienia
w zakładach gastronomicznych, menager do
spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, organizator imprez,
czy też doradca w zakresie
prawidłowego żywienia.

fot. archiwum prywatne A. Nieścior/ ZSTiZ im. A. Świdra w Świętochłowicach

W ramach projektu:
"Utworzenie sal do praktycznej nauki
zawodu wraz z zakupem wyposażenia
i usunięciem barier dla osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkół
Technicznych i Zawodowych,
przy ul. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach"
utworzono lub zmodernizowano
i wyposażono 11 nowoczesnych pracowni
zawodowych: elektryczne
i elektroniczne (4), sprzedażową,
kucharską, kelnerską, mechaniczną,
fryzjerskie (2), informatyczną.
Ponadto szkoła wysyła uczniów
na zagraniczne praktyki zawodowe,
głównie do Niemiec, ale także do Włoch
i Wielkiej Brytanii.

INWESTYCJE

I PROJEKTOWANE W TWOJEJ DZIELNICY
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EKOLOGIA

Remediacja Kaliny: wypowiedz się o przyszłości!

Zmiana jest konieczna

Za kilka miesięcy
zostanie wyeliminowany fenolowy fetor
wydobywający
się
ze stawu Kalina. Dobiega końca historia
wieloletnich, do tej
pory
nieudanych,
starań o przywrócenie
biologicznej
aktywności
stawu
i ekologicznej równowagi zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów w jego
rejonie.

Pod koniec marca
radni przegłosowali
zmianę stawki miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecny etap prac to
najlepszy czas na rozmowę z mieszkańcami
o przyszłym kształcie
tego terenu. Oprócz
już zaplanowanych udogodnień możliwa będzie
realizacja zadań, które
wskażą sami mieszkań-

cy. Warunkiem na takie
wykorzystanie wygenerowanych oszczędności
ﬁnansowych jest zgoda
udzielona przez instytucje ﬁnansujące, czyli
Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
oraz jego krajowy odpowiednik. Mieszkańcy
Zgody już otrzymali obietnicę dotyczącą nurtującego ich
od wielu lat tematu ponownych nasa-

DZIEJE SIĘ

dzeń, zgodnie z którą zarówno gmina,
jak i wykonawca zadania postarają się
o to, by teren jak najbardziej zadrzewić.
W przyszłym roku
mieszkańcy odetchną
pełną piersią i będą
mogli korzystać z nowego terenu rekreacyjnego, a miasto
znajdzie się w gronie
samorządowych
liderów ekologicznych
innowacji.
Chcesz
mieć
swój
udział
w wyznaczaniu kierunków zmian?
Wypełnij ankietę!

ANKIETA

Od lipca będzie to 32,5 zł
miesięcznie od osoby,
o ile drastycznie nie
wzrosną koszty opłaty
środowiskowej.
Łączny wzrost kosztu
odbioru i zagospodarowania
odpadów
w tym roku to ponad
2 mln zł! Mimo podwyżki gmina i tak będzie musiała dopłacić
ok. 1,5 mln zł.
fot. materiały UM w Świętochłowicach

Wkrótce zakończą się
prace związane z wydobywaniem osadów
dennych.
Wcześniej
utworzono
barierę
oddzielającą hałdę odpadów
chemicznych
od zbiornika wodnego.
Dzięki temu do stawu
nie będę traﬁać kolejne
zanieczyszczenia.
Te, już wydobyte, są neu-

tralizowane w procesie
termicznej
desorpcji
i raz na zawsze tracą toksyczne właściwości. Kolejny etap to biomediacja
i ﬁtomediacja oraz napowietrzanie.

DZIEJE SIĘ

Co wpływa na wzrost
cen?
• Wzrost opłat środowiskowych.
• Rosnące koszty paliwa, energii elektrycznej i płacy minimalnej,

determinujące wzrost
cen usług.
• Ukrywanie faktycznej
liczby osób w części
gospodarstw domowych: za śmieci nie płaci kilka tysięcy mieszkańców.
• Coraz większa ilość
produkowanych śmieci.
•
Rosnące
stopy
procentowe,
które przekładają się na
wzrost
płaconych
przez gminę odsetek
od obligacji, kredytów,
pożyczek.
• Brak dodatkowych
wpływów do budżetu
z tytułu niewielkiej podwyżki stawek podatków od nieruchomości
i środków transportu,
do której w ubiegłym
roku nie dopuścili radni.
• Obowiązek utworzenia i utrzymywania
PSZOK-ów.

EKOLOGIA

75-lecie nadania praw
Świętochłowickie MOTOSERCE PSZOK - to działa!
Mieszkańcy Święto- farby, rozpuszczalniki,
28 maja serca
miejskich Świętochłowicom Już
chłowic coraz chęt- oleje, tusze, sprzęt elekmieszkańców Świę-
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niej zostawiają swoje odpady w Punkcie
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy
ul. Szpitalnej.

tochłowic będą biły
mocniej w rytm warkotu motocyklowych
silników.

Między godz. 11.00 a 20.00
teren OSiR Skałka wypełnią atrakcje zorganizowane w ramach Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa
MOTOSERCE. W programie m.in. wystawy samochodów
zabytkowych,
oﬀ-road i motocykli, pokazy średniowiecznych
wojów, ognisko z pieczeniem kiełbasek, atrakcje
dla dzieci, liczne koncerty,
między innymi zespołów
Oberschlesien,
Coria,
418 i innych oraz parada
motocyklowa. Podczas
imprezy będzie zorganizowana zbiórka dla małej
mieszkanki Świętochłowic
Oli Kretschmer. MOTOSERCE nie jest organiza-
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cją, ani stowarzyszeniem.
Jest Ideą wynikającą
z potrzeby serca i z chęci
działania. - Najważniejsza
w tym wszystkim jest
oddana honorowo krew.
Doskonale wiemy, jak bardzo jest nam potrzebna. –
podkreślają organizatorzy
- Przy okazji tego szczytnego celu, możemy również poprawić wizerunek
motocyklistów. Jeździmy
wspólnie na zloty, integrujemy się na imprezach
organizowanych przez
kluby, ale tak naprawdę
mamy mało działań, które
angażują wszystkie kluby
i powodują, że możemy
pokazać naszą prawdziwą
siłę - dodają.

Od 7 kwietnia każdy odwiedzający to miejsce
otrzymuje
specjalną
naklejkę za jedną oddaną rzecz. Po zebraniu
6 naklejek będzie można
wymienić je na nagrodę!
W PSZOK-u zbierane
są m.in. odpady poremontowe takie jak gruz,
kafelki, zaprawy, kleje,

troniczny i elektryczny
(np. zepsute telewizory, lodówki, świetlówki,
lampki), gabaryty –
np. meble, materace,
dywany, opony, leki
i chemikalia, akumulatory, baterie oraz tekstylia.
Odpady można oddać
całkowicie bezpłatnie:
• w poniedziałek i czwartek w godzinach od 7.00
do 18.00
• we wtorek, środę, i piątek w godzinach od 7.00
do 15.00
• w soboty od godz.
8.00 do godz. 14:00.
fot. materiały UM w Świętochłowicach

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Pocztom sztandarowym
na wejściu towarzyszył

świętochłowicki
hejnał grany na trąbce.
Po mszy mieszkańcy
poczęstowali się urodzinowym kołoczem.
To dopiero początek
wydarzeń, jakie miasto szykuje z tej okazji.
Rocznicę nadania praw
miejskich Świętochłowice planują celebrować przez cały rok.

fot. MOTOSERCE

Uroczysta msza święta w Kościele pw. św.
Piotra i Pawła, zorganizowana 13 lutego,
oficjalnie zapoczątkowała całoroczne
obchody 75-lecia nadania Świętochłowicom praw miejskich.

miasto.swietochlowice
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Świętochłowice solidarne z Ukrainą

W tym celu w MDK
zorganizowano magazyn, który przyjmuje
dary od mieszkańców.
Na ten moment najbardziej potrzebna jest
żywność krótkotrwała
(wędliny, pieczywo, jogurty itp.). Bieżące potrzeby są aktualizowane
na dedykowanej podstronie
internetowej
www.swietochlowice.
pl/ukraina oraz na miejskim proﬁlu Facebook.

„Stale pomaga nam
około 100 osób ze Świętochłowic. Ich przekrój
jest szeroki. Są to zarówno nastolatkowie,
ludzie pracujący jak
i osoby na emeryturze. Każdy wybiera
obszary, którymi woli
się zająć. Jedni oprowadzają Ukraińców po
mieście, inni działają
w magazynie, a kolejni
pomagają w załatwianiu spraw urzędowych.”
Monika Szpoczek
Kierownik Sekcji
Aktywności Lokalnej

Do pomocy zgłosiło
się wiele osób dobrej
woli. W akcję włączyła
się także Polonia z Francji, Niemiec czy Anglii.
Do Świętochłowic przyjeżdżają tiry z darami,
w tym z miast partnerskich. Część z nich
traﬁa
na
front,
a część do uchodźców
zamieszkujących nasze
miasto.
Każdy z uchodźców
może korzystać z darów
przynoszonych do magazynu oraz żywności
zapewnianej przez miasto. Cała akcja nie byłaby
możliwa, gdyby nie wielkie serca mieszkańców.
To oni przyjęli pod swój
dach większość naszych
ukraińskich
sąsiadów.
To oni też zaopatrują
miejski punkt pomocowy
w jedzenie, sprzęty, po-

„Chcemy, by każdy
choć trochę poczuł
się w Świętochłowicach jak w domu.
Po
pierwszej
fali
uchodźców, która napłynęła do naszego
miasta,
zorganizowaliśmy w bibliotece
spotkanie informacyjno-integracyjne. Opowiedzieliśmy o mieście,
możliwościach spędzania czasu, komunikacji,
opiece
zdrowotnej.
Do rozmów włączył się
Miejski Zarząd Oświaty
oraz Powiatowy Urząd
Pracy. Dzięki tym działaniom ukraińskie dzieci uczęszczają do szkół
i przedszkoli, wiele
mam znalazło zatrudnienie.”
Paula Niewiadomska
miejska koordynatorka ds. pomocy
Ukrainie

trzebne przedmioty.
Obecnie w Świętochłowicach przebywa
ok. 400 osób, które
uciekły przed wojną.
Na uchodźców czeka
specjalny punkt relokacyjny
zlokalizowany przy ul. Szkolnej.
Wyremontowany przez
miasto budynek został
wyposażony w kuchnię,
sanitariaty, nowe łóżka.
W CKŚ już odbywają
się pierwsze dodatkowe
zajęcia dla najmłodszych w języku ukraińskim.

umawia nowe osoby
z Ukrainy chcące pozyskać numer PESEL,
zaś Ośrodek Pomocy
Społecznej przyjmuje
wnioski na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli
Ukrainy. Z kolei osoby,

które
zaoferowały
schronienie uchodźcom mogą wypełniać
i składać w Urzędzie
Miejskim
wnioski
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia.

Nad całością akcji pomocowej czuwa Ośrodek Pomocy Społecznej,
Powiatowe
Centrum
Zarządzania Kryzysowego oraz Kancelaria
Prezydenta Miasta. Wydział Obywatelski Urzędu Miejskiego stale

Magazyn zbiórki: MDK, ul. Harcerska – czynne pn-śr-pt 17.00-19.00 oraz sb 10.00-13.00
Nr konta do wpłat: 29 1020 2313 0000 3502 1071 1028 – dopisek: „Darowizna-Pomoc dla Ukrainy”
Wolontariat: tel. 732 663 943 | Infolinia dla uchodźców i opiekunów: tel. 695 100 677
miasto_swietochlowice
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fot. materiały UM w Świętochłowicach

Od 25 lutego miasto
z pomocą wolontariuszy na różne sposoby stara się pomóc
mieszkańcom
dotkniętej konfliktem
Ukrainy.
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fot. rodzina Dittmer (II)

Trzecie zdjęcie przedstawia rodzinę świętochłowiczanki,
Pani
Elżbiety Bielaczek, na
którym
sfotografowano jej pradziadków,
babcię, ciotki w pięknych nakryciach głowy,
a także małego chłopca
w czapce amerykańskiego marynarza – to ojciec
Pani Elżbiety. Zdjęcie datowane jest na rok 1933/34.

fot. materiały UM w Świętochłowicach

Dziękujemy za przesłane do nas stare
rodzinne
fotograﬁe
pełne uroku i magii.
Na poziomym zdjęciu
sześcioosobowej rodziny znajdują się pradziadkowie Pani Aleksandry
Malatyńskiej - Maria
i Józef Dittmer wraz
z dziećmi. Najmłodsze dziecko to babcia
Pani Aleksandry - Stefania. Pozostałe dzieci
to rodzeństwo babci
- Janina, Czesław i Bolesław. Zdjęcie zrobiono
w Atelier Germania
Kattowitz w roku 1907.

Na drugim zdjęciu – pionowym - uwieczniono
tego samego pradziadka
Pani Aleksandry, Józefa
Dittmera, który pozuje
do zdjęcia ze swoją córką,
a babcią Pani Aleksandry,
Stefanią przystępującą do
I Komunii Św. Widać tam
także rodzeństwo babci
- Janinę i Czesława. Zdjęcie pochodzi z roku 1916.

fot. rodzina Stolorz (III)

Przedstawiamy
wyniki
konkursu
„Świętochłowicka
rodzina”, który ogłosiliśmy w poprzednim Biuletynie.

fot. rodzina Dittmer (I)

„ŚWIĘTOCHŁOWICKA RODZINA” NA STARYCH ZDJĘCIACH
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