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Wstęp
Niniejsze opracowanie wykonane zostało w ramach prac nad przygotowaniem Strategii
Rozwoju Świętochłowic do roku 2030. Analiza dotyczy miasta Świętochłowice. Zawiera
najbardziej aktualne informacje, dane i zestawienia ważne z punktu widzenia aktualnej kondycji
i przyszłego rozwoju miasta.
W Analizie szczegółowo zostały opisane następujące elementy związane z aktualnym
charakterem i kondycją miasta: położenie i otoczenie, zasoby materialne, potencjał
gospodarczy, kultura, zasoby ludzkie, struktura i organizacja społeczna, obszary koncentracji
problemów, najważniejsze wyzwania i potencjał rozwojowy z uwzględnieniem specyfiki
poszczególnych dzielnic miasta, podstawowe potrzeby i poziom satysfakcji mieszkańców.
Analiza

została

uzupełniona

o

wyniki

badania

sondażowego

z

udziałem

blisko

700 mieszkańców miasta przeprowadzonego w styczniu 2014 r. oraz wyniki konsultacji
społecznych z udziałem 170 osób.
Analiza została wykonana w oparciu o najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne oraz
wyniki opracowania pt. „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych
na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic – określenie obszaru funkcjonalnego
poprzez jego identyfikację i delimitację”, przygotowanego przez Miasto Chorzów.
Główne wnioski z analizy stanowią bardzo ważny przyczynek dla opracowania Strategii Rozwoju
Świętochłowic do roku 2030.
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1. Położenie, historia miasta i powiązania funkcjonalne
Gmina Świętochłowice jest miastem na prawach powiatu. Administracyjnie miasto
zlokalizowane jest w województwie śląskim, podregionie katowickim. Miasto oddalone
jest zaledwie o 7 km od Katowic - stolicy regionu. Miasto graniczy:
 od północy z Miastem Bytom,
 od wschodu i południowego wschodu z Miastem Chorzów,
 od zachodu i południowego zachodu z Miastem Ruda Śląska.
Mapa 1 Świętochłowice na mapie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Źródło: „Sposób na Metropolie. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłębiowskiej
metropolii”, red. R. Pyka, Katowice 2010 r.

Podając za danymi GUS, powierzchnia miasta wynosi 13,31 km2. Świętochłowice to jedno
z najmniejszych miast w regionie, a zarazem najgęściej zaludnione. Jest to element
wyróżniający miasto w skali regionu i kraju.
Świętochłowice stanowią odrębną jednostkę statystyczną na poziomie NUTS 4 (Nomenclature
of Units for Territorial Statistics). Miasto Świętochłowice należy do wymienionej w Strategii

7

Świętochłowice 2013. Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej miasta

Rozwoju Województwa Śląskiego tzw. Metropolii Górnośląskiej. Metropolia Górnośląska
to centralny obszar rozwojowy województwa śląskiego, o znaczeniu europejskim, składający
się z 23 miast, w tym Katowic - miasta wojewódzkiego. Ponadto w skład jej bezpośredniego
otoczenia funkcjonalnego wchodzi 29 gmin. Metropolia charakteryzuje się zdywersyfikowaną
strukturą gospodarczą i jest, obok Warszawy, najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w kraju.
Na terenie Metropolii zlokalizowanych jest szereg instytucji o charakterze międzynarodowym,
instytucji kultury wysokiej oraz wysokospecjalistycznych placówek ochrony zdrowia.
Metropolia jest silnym ośrodkiem naukowym i badawczo-rozwojowym w Polsce. Ośrodek
ma duże znaczenie w sferze gospodarczej oraz w zakresie zaspokojenia dostępu mieszkańców
do usług publicznych wyższego rzędu.
Głównym potencjałem wynikającym z lokalizacji miasta na obszarze Metropolii Górnośląskiej,
jest stosunkowo łatwy i szybki dojazd do innych miast, stanowiących główny rynek pracy
dla świętochłowiczan oraz możliwość dostępu do wysokiej jakości usług publicznych,
zawłaszcza w dziedzinie edukacji, kultury, służby zdrowia. Z kolei głównym wyzwaniem
rozwojowym związanym z położeniem jest konieczność zdobycia przewagi konkurencyjnej
w skali Konurbacji - elementu z dziedziny gospodarki lub życia społecznego, który w sposób
trwały wyróżniał będzie miasto w skali całego regionu, przyczyniając się w znacznym stopniu
do jego przyszłego zrównoważonego rozwoju.
Miasto Świętochłowice jest jednostką samorządu terytorialnego. Do jego organów należy
Prezydent Miasta oraz Rada Miejska. Urząd Miejski w Świętochłowicach to jednostka
prowadząca działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownikiem jest Prezydent
Miasta. Przedmiotem działalności Urzędu jest w szczególności świadczenie pomocy
Prezydentowi Miasta Świętochłowice przy wykonywaniu przez niego zadań (własnych
i zleconych) określonych przepisami prawa. Zadania realizowane są przez poszczególne
wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki oraz miejskie spółki handlowe. Jednostki miejskie
głównie realizują zadania miasta z dziedziny mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego,
edukacji, kultury, sportu, opieki społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu, opieki zdrowotnej itp.
Jednostkami miejskimi w Świętochłowicach są:
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
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 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”,
 Rodzinny Dom Dziecka nr 1,
 Powiatowy Urząd Pracy,
 Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 Komenda Miejska Policji,
 Młodzieżowy Dom Kultury,
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej (w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej),
 Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Ligonia (instytucja kultury),
 Muzeum Powstań Śląskich (instytucja kultury),
 Centrum Kultury Śląskiej (instytucja kultury),
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”,
 Centrum Integracji Społecznej,
 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.
Spółki handlowe (w tym miejskie) zajmują się gospodarką wodno-ściekową, działalnością
wydawniczą i promocyjną, naukową i wspierającą przedsiębiorczość, budownictwem,
transportem, ochroną zdrowia oraz mieszkalnictwem. Miasto Świętochłowice jest właścicielem
(posiada 100% udziałów) trzech spółek handlowych, prowadzących działalność gospodarczą
z zakresu użyteczności publicznej:
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.,
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.,
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Gospodarką wodno-ściekową zajmuje się Samorządowy Chorzowsko-Świętochłowicki Związek
Wodociągów i Kanalizacji.
Miasto Świętochłowice posiada również udziały w następujących firmach o znaczeniu lokalnym
i regionalnym:
 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.,
 Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium”,
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 Śląska Telewizja Miejska Sp. z o.o.,
 Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o.,
 Tramwaje Śląskie S.A.,
 Goniec Górnośląski Sp. z o.o. w likwidacji.
Historia miasta
Historia Świętochłowic sięga końca XIII w. Jako pierwsza w przekazach źródłowych pojawiła
się wzmianka dotycząca Chropaczowa. Nazwę „Chropazcow” wymieniono 21 lipca 1295 r.
w dokumencie księcia bytomskiego Kazimierza II. Dopiero 18 lat później, 25 maja 1313 r.,
w dokumencie księcia Ziemowita występują „Swentochlowicze”. W początkowym okresie
istnienia Świętochłowice składały się z dwóch odrębnych osad: Małych Świętochłowic
(nazywanych też Świętochłówkami) oraz Świętochłowic zwanych Wielkimi. Ta właśnie „Wielka”
część powstała później, na przełomie XIII/XIV w. jako osada lokowana na prawie magdeburskim.
W jej pobliżu istniała, co najmniej od połowy XII w., stara część Świętochłowic („Mała”).
Chropaczów, podobnie jak Świętochłowice, lokowany był na prawie niemieckim. Obydwie wsie
należały raczej do małych. W końcu XV w. doliczono się zaledwie dwunastu gospodarzy
w Świętochłowicach i dziesięciu w Chropaczowie. Przez następne stulecia, do końca XVII w.,
wsie przechodziły przez ręce kolejnych właścicieli.
Ostatecznie zespolenie Świętochłowic „Wielkich” i „Małych” nastąpiło w 1790 r.,
gdy w ich posiadanie wszedł Józef von Lippa. Po nim majątek obciążony długami przejął Jan
Porembski (1817), zaś po 10 latach przeszedł na własność Emila von Rheinhabena. W końcu,
w 1828 r. tereny te nabył właściciel Chropaczowa - Karl Lazarus Henckel von Donnersmarck.
Pierwsza połowa XIX w. radykalnie zmieniła charakter miejscowości. W tym czasie nastąpił
gwałtowny rozwój przemysłu (górnictwa i hutnictwa), co spowodowało, że Świętochłowice
przekształciły się z gminy wiejskiej w przemysłową. Powstała wówczas kolejna osada – Lipiny,
która w późniejszym okresie weszła w skład Świętochłowic. Podobnie kolejna ze współczesnych
dzielnic Świętochłowic - Zgoda, powstała na terenach leśnych, od XVII w. nazywanych „Czarnym
Lasem”, a należących do miasta Bytomia. Tereny Zgody jako pierwsze zostały wykorzystane
dla celów przemysłowych. W 1777 r. rozpoczęto wydobycie węgla kamiennego, zaś od 1800 r.
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- rudy żelaza. Do lat czterdziestych XIX w. na terenach obecnej Zgody powstało 11 kopalni węgla
kamiennego.
Okres pierwszej połowy XIX w. charakteryzował się gwałtownym rozwojem przemysłu.
W dużym stopniu proces ten dotyczył także terenów obecnych Świętochłowic. Przyczynił
się do tego przede wszystkim hrabia Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck. Hrabia
na zakupionym w 1828 r. terenie byłego gospodarstwa młyńskiego wybudował hutę żelaza
„Bethlen-Falva” (później Huta „Florian” a obecnie zakład koncernu ArcelorMittal), zaś
w otwartej w 1831 r. kopalni „Fausta” rozpoczął eksploatację węgla kamiennego. W 1827 r.
Donnersmarck nabył większość udziałów kopalni „Matylda” od jej poprzedniego właściciela
Józefa von Porembskiego, zaś w 1838 r. wybudował kolejną hutę żelaza „Eintracht” („Zgoda”).
W 1886 r. huta ta została przekształcona w fabrykę wysoko specjalistycznych maszyn i urządzeń
kopalnianych.
W 1848 r. majątek Donnersmarcków przejął syn Karola Łazarza - Gwidon Henckel.
Był on współzałożycielem pierwszej spółki akcyjnej na Górnym Śląsku - Śląskie Kopalnie
i Cynkownie (powstałej w 1853 r.), z siedzibą w Lipinach. Spółka w krótkim czasie nabyła
kopalnie rud cynkowo - ołowiowych (m. in. „Bethlen”, „Gute Concordia”, „Urszula”), kopalnie
węgla („Quintoforo”, „Śląsk”, „Niemcy”, „Matylda”) i huty cynku („Guidotto”, „Constantia”,
„Gabor". W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. spółka wybudowała na terenie
Lipin kolejne huty cynku (m. in. „Dawid”), prażalnię, walcownię, fabrykę kwasu siarkowego
i nadała im wspólną nazwę Huta „Silesia”.
Rozwój przemysłu przyczynił się do rozbudowy obecnych Świętochłowic. Powstawały kolonie
robotnicze, szkoły, kościoły. W obecnym centrum Świętochłowic całkowicie zmieniła
się zabudowa. Także w Chropaczowie rozwój przemysłu spowodował gwałtowny wzrost liczby
ludności, co wiązało się z rozwojem budownictwa mieszkalnego o charakterze miejskim.
W 1883 r. powstała kopalnia „Śląsk” z pól węglowych „Gabor”, „Jung” i „Detlev”. Jednakże
najbardziej spektakularny rozwój przeżyły Lipiny. Pierwsze lipińskie kopalnie i huty powstały
na terenie całkowicie niezabudowanym. Uruchomienie w 1826 r. Huty „Dawida” przyczyniło
się do budowy pierwszych domów z mieszkaniami dla robotników. Budowa kolejnych hut
i kopalń spowodowała wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą, co pociągnęło za sobą
konieczność budowy mieszkań.
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13 lipca 1875 r. Lipiny zostały decyzją Wydziału Powiatowego w Bytomiu odłączone
od Chropaczowa. W ten sposób powstała samodzielna gmina Lipiny, obejmująca okoliczne
kolonie robotnicze: Piaśniki, Szyb Marcina, Kopanina. Faktyczne utworzenie gminy Lipiny
nastąpiło dopiero 1 kwietnia 1879 r. na mocy dekretu ówczesnego króla pruskiego.
Tereny obecnej dzielnicy Piaśniki nie stanowiły w przeszłości odrębnej jednostki osadniczej.
Zabudowa tego obszaru rozpoczęła się dopiero około połowy XIX w. W 1859 r. wzniesiono
zespół budynków dla zarządu Śląskiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa. W latach 1862
- 1870 powstała kolonia domów robotniczych oraz kamienice mieszkalne, zaś w 1906 r.
postawiono szpital.
Do 1922 r. gminy Świętochłowice, Lipiny i Chropaczów należały do powiatu bytomskiego.
Po przeprowadzonym plebiscycie w 1922 r. utworzono powiat świętochłowicki (objął 14 gmin
wiejskich i 7 obszarów dworskich), w skład którego wchodziły m.in. dzisiejsze dzielnice Lipiny
i Chropaczów. W 1929 r. włączono także Zgodę (wcześniej należącą do Nowego Bytomia).
Dwudziestolecie międzywojenne przyniosło dalszy rozwój powiatu w wytyczonym już kierunku.
Istniejące kopalnie i huty wciąż zwiększały swoje możliwości produkcyjne. Przez cały ten okres
Świętochłowice pozostawały powiatem ziemskim. Powiat istniał do 1 kwietnia 1939 r.
Dnia 1 stycznia 1947 r. zarządzeniem ówczesnego wojewody katowickiego gmina
Świętochłowice otrzymała prawa miejskie. 17 marca 1951 r. Świętochłowice stały
się wydzielonym miastem na prawach powiatu, a jednocześnie do miasta zostały przyłączone
gminy Lipiny i Chropaczów (stając się jego integralną częścią).
Podział administracyjny
Dzielnice miasta Świętochłowice zostały wytyczone Uchwałą nr XLVI/305/97 Rady Miejskiej
z dnia 22 grudnia 1997 roku, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1998 roku. Ich granice
administracyjne są określone i funkcjonują na podstawie uchwały, jako:
 Centrum,
 Chropaczów,
 Lipiny,
 Piaśniki,
 Zgoda.
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Niemniej w przeszłości granice obecnych dzielnic przebiegały odmiennie. Przykładowo większa,
wschodnia część obecnej dzielnicy Zgoda (Kalina, Góra Hugona) historycznie należy
do Świętochłowic (Centrum), natomiast tereny na zachód od ul. Śląskiej (Zgoda właściwa)
stanowiły część gminy Nowy Bytom. Z kolei Piaśniki wchodziły w skład gminy Lipiny. Ponadto
na terenie obecnego miasta istniały w przeszłości inne kolonie robotnicze, np. Martinschacht.
Funkcjonowanie pięciu dzielnic, z zaznaczającymi się odmiennościami w sferze tożsamości
mieszkańców i kultury, jest elementem wyróżniającym miasto.
Mapa 2 Świętochłowice w najbliższym otoczeniu – mapa poglądowa

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/

Powiązania funkcjonalne
Z uwagi na położenie miasta Świętochłowice w Konurbacji Górnośląskiej oraz bliskość miasta
Katowice, aktualną i przyszłą sytuację społeczno-gospodarczą miasta Świętochłowice należy
rozpatrywać przede wszystkim z punktu widzenia powiązań funkcjonalnych z najbliższym
otoczeniem.
Opracowanie pt. „Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego”,
wykonane w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Regionalne Centrum Analiz
Strategicznych (RCAS)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Śląskiego

wskazuje

jednoznacznie, że miasto Katowice jest najważniejszym rynkiem pracy dla mieszkańców innych
miast, głównie tych zlokalizowanych w Konurbacji Górnośląskiej. Najsilniejsze relacje
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w tzw. „strumieniu powiązań” występują z Sosnowca do Katowic (13,3 tys.). Na następnych
pozycjach znajdują się: Bytom (8,5 tys. – do Katowic), Chorzów (8,1 tys. – do Katowic), Rybnik
(7,9 tys. – do Katowic), Tychy (7,8 tys. - do Katowic), Zabrze (7,5 tys. – do Katowic,
6,8 tys. – do Gliwic). Z kolei w województwie śląskim gminami o największym odsetku
wyjeżdżających do pracy do gmin zewnętrznych są:
 gminy wiejskie: Hażlach (88%), Psary (87%), Wyry (86%),
 gminy miejsko - wiejskie: Łazy (80%), Wilamowice (75%), Blachownia (71%),
 gminy miejskie: Wojkowice (81%), Czeladź (76%), Radlin (72%),
 miasta na prawach powiatu: Świętochłowice (68%), Siemianowice Śląskie (55%),
Żory (54%).
Ponadto analiza wszystkich dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych wskazuje, że w skali
województwa do gminy położonej poza gminą zamieszkania dojeżdża ponad 22% spośród
prawie 245 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Maksymalna liczba osób wyjeżdżających
do szkoły do innej gminy największą wartość osiąga z Sosnowca do Dąbrowy Górniczej (651).
Ponadto największe wartości mają relacje:
 Gorzyce - Wodzisław Śląski (646),
 Świętochłowice - Chorzów (632),
 Jasienica - Bielsko-Biała (616),
 Mysłowice - Katowice (572),
 Mykanów - Częstochowa (558),
 Czerwionka - Leszczyny - Rybnik (551),
 Bytom - Tarnowskie Góry (524).
Przyjazdy z największej liczby gmin następują do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych
w Katowicach (69).
Powyższa analiza wskazuje, że aż 68% pracujących świętochłowiczan pracuje poza granicami
miasta, głównie w miastach Konurbacji Górnośląskiej. Natomiast największa liczba uczących się
w szkołach ponadgimnazjalnych, poza granicami miasta, wybiera placówki oświatowe
w Chorzowie.
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2. Zagospodarowanie przestrzenne
Uwarunkowania historyczne miały decydujący wpływ na współczesny krajobraz kulturowy
miasta i stanowią bardzo istotny potencjał rozwojowy miasta. Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wskazuje na następujące ważne elementy
krajobrazu kulturowego miasta:
 struktura przestrzenna miasta, wyraźnie narastająca i rozwinięta wokół zakładów
przemysłowych głównie na przełomie XIX i XX wieku, w czasie transformacji wsi
rolniczych w jednostki będące administracyjnie wsiami o charakterze osad
przemysłowych, strefa centrum miasta i dzielnic Lipiny i Chropaczów, skupiona
wokół „rusztowego” układu ulic z XIX i XX wieku i opartego na przebiegu ulicy
Katowickiej oraz wzdłuż ulicy Chorzowskiej i Łagiewnickiej,
 wartościowa substancja zabytkowa i kulturowa, w skład której wchodzą dominujące
w krajobrazie pozostałości zespołów przemysłowych, obiekty sakralne, obiekty
użyteczności publicznej, zabudowa mieszkaniowa oraz mała architektura
i fortyfikacje (część umocnień tzw. Obszaru Warownego „Śląsk”),
 założenia zieleni projektowanej, obejmujące układy historyczne oraz współczesne,
w tym cmentarze o historycznym rodowodzie,
 układ komunikacyjny oparty na historycznym zarysie ciągów komunikacyjnych
układu drogowego i kolejowego,
 wartości niematerialne, np. zachowane historyczne nazwy miejscowe, zanikające
elementy krajobrazu czy miejsca upamiętniające historyczne wydarzenia.
Krajobraz kulturowy uzupełnia również kultura niematerialna, do której należy przede
wszystkim kultura śląska, obrzędowość oraz różnoreligijność mieszkańców Świętochłowic.
Z uwagi na specyficzny, poprzemysłowy charakter Świętochłowic, obszar miasta nie jest
szczególnie istotny z punktu widzenia powiązań przyrodniczych w skali kraju czy nawet regionu.
Znajduje się poza krajowymi sieciami ekologicznymi ECONET oraz Natura 2000.
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim podkreśla, że miasto Świętochłowice,
położone na obszarze Konurbacji Górnośląskiej, jest szczególnie predestynowane do rozwoju
turystyki biznesowej i turystyki przemysłowej. Położenie przy najważniejszych ciągach
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komunikacyjnych sprawia, że może rozwijać się turystyka tranzytowa. Bogata historia miast
Konurbacji Górnośląskiej oraz liczne zabytki architektury i techniki stanowią atut sprzyjający
rozwojowi turystyki miejskiej i kulturowej. Muzeum w Świętochłowicach zostało wymienione
w Strategii Rozwoju Kultury Województwa Śląskiego, jako ważne miejsce w zakresie
pielęgnowania historii śląskich miast.
Plany zagospodarowania przestrzennego.
GUS podaje, że miasto dysponuje 20 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
na podst. ustawy z 7 lipca 1994 r. oraz ustawy z 27 marca 2003 r. Powierzchnia miasta, która
jest objęta planami zagospodarowania przestrzennego, wynosi 517 ha. Udział powierzchni
objętej

obowiązującymi

miejscowymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego

w powierzchni ogółem miasta wynosi 38,8%. Szacuje się, że do końca 2014 r. powierzchnia
miasta objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wyniesie blisko 90%.
Tabela 1. Spis uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego w Świętochłowicach

Data i numer
uchwały

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

1

XXII/266/12
08.08.2012 r.

pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa
Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska

2

XXXII/263/2001
25.04.2001 r.

śródmieście miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy
Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice, ul. Metalowców, ul. Wojska
Polskiego, granice administracyjne miasta

3

IV/29/03
19.02.2003 r.

4

X/91/2003
22.10.2003 r.

5

X/92/2003
22.10.2003 r.

w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice Gliwice, ul. Metalowców, ul. Wojska Polskiego, granice administracyjne
miasta w obszarze jednostek E10/01 E19/02, oraz 304-D1/2TKS2/3

6

X/93/2003
22.10.2003 r.

w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice Gliwice, ul. Metalowców, ul. Wojska Polskiego, granice administracyjne
miasta w obszarze jednostki E2/3

16

fragment miasta Świętochłowice, dla terenów położonych na północ
od ul. Chorzowskiej pomiędzy działkami o numerach 57/3, 61/6, 66/20,
123/2, 124/2, 148/2 liniami rozgraniczającymi planowanych ulic tranzytowych
oraz istniejącym nasypem
południowa części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik w granicach wyznaczonych
przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne miasta (od
zachodu), ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ z ulicą
Mickiewicza (od wschodu)
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7

XXXI/238/2005
28.02.2005 r.

dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta,
ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul.
Ludwika Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona

8

XXXII/251/2005
30.03.2005 r.

Śródmieście miasta Świętochłowice w rejonie ulic Kubiny i Rzecznej

9

XXXII/250/2005
30.03.2005 r.

Śródmieście miasta Świętochłowice w rejonie skrzyżowania Drogowej Trasy
Średnicowej z ulicą Bytomską

10

XLIII/318/06
25.01.2006 r.

Śródmieście miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Żołnierskiej i w rejonie
zjazdu z Drogowej trasy Średnicowej

11

IX/60/07
05.06.2007 r.

przy ulicy Sienkiewicza 3 w Świętochłowicach

12

LVII/447/10
10.11.2010 r.

Śródmieście miasta Świętochłowice w zakresie zmian w tekście dotyczących
jednostki B3-03-OPF/TCM

13

VI/50/11
30.03.2011 r.

Śródmieście miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowicka, Szpitalna,
Żołnierska, Polna

14

VI/49/11
30.03.2011 r.

obszar ograniczony ulicami: Bytomską, Ślęzan i Chropaczowską oraz granicą
administracyjną miasta

15

VIII/110/11
29.06.2011 r.

pomiędzy: południową i zachodnia granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska
Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska
Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej
jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego

16

X/130/11
31.08.2011 r.

Śródmieście miasta Świętochłowice przy ulicy Hutniczej 10, obejmujące
działki o numerach: 1456/293, 1522/23

17

X/131/11
31.08.2011 r.

Śródmieście miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny

18

XVIII/217/12
18.04.2012 r.

w rejonie ulicy Wojska Polskiego

19

XXIV/288/12
24.10.2012 r.

w rejonie ulicy Szkolnej

20

XXIV/289/12
24.10.2012 r.

obszar ograniczony ulicami: Chorzowską, Bytomską, Bieszczadzką, Sudecką
i Stawową
Źródło: http://www.bip.swietochlowice.pl
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Mapa 3 Zasięg miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Świętochłowicach

Źródło: http://www.bip.swietochlowice.pl

Obszar Świętochłowic stanowi fragment południowej części Wyżyny Śląskiej, znajdujący
się w obrębie Wyżyny Katowickiej. Pod względem gęstości zaludnienia miasto Świętochłowice
osiąga najwyższy poziom w Polsce. Powierzchnia miasta wynosi 13,31 km2. Grunty zabudowane
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i zurbanizowane (czyli tereny mieszkaniowe, przemysłowe, rekreacyjne, komunikacyjne)
zajmują powierzchnię 757 ha, co stanowi aż 57% całkowitej powierzchni miasta.
Tabela 2 Podział gruntów ze względu na ich rodzaj i powierzchnię w Świętochłowicach

Rodzaj gruntu

Powierzchnia

Użytki rolne

153 ha

Zadrzewienia i zakrzewienia

168 ha

Grunty pod wodami

46 ha

Użytki ekologiczne

35 ha

Nieużytki

114 ha

Różne

57 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane

757 ha

w tym:
tereny mieszkaniowe

187 ha

tereny przemysłowe

123 ha

Inne tereny zabudowane

150 ha

zurbanizowane tereny niezabudowane

23 ha

tereny rekreacyjne

83 ha

tereny komunikacyjne
inne

185 ha (w tym151 ha drogi, 34 ha kolej)
6 ha

Źródło: Urząd Miejski w Świętochłowicach, Wydział Geodezji i Kartografii

Struktura własności gruntów w Świętochłowicach przedstawia się następująco:
 grunty stanowiące własność Gminy - 653 ha, co stanowi 49,1% ogólnej powierzchni,
 grunty gminy przekazane w wieczyste użytkowanie - 120 ha, co stanowi 9,02% ogólnej
powierzchni,
 grunty osób fizycznych - 115 ha, co stanowi 8,65% ogółu powierzchni,
 grunty kościołów i związków wyznaniowych – 19 ha, co stanowi 1,43% ogółu
powierzchni,
 grunty skarbu państwa – 96 ha, co stanowi 7,22% ogółu powierzchni,
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 grunty skarbu państwa przekazane w użytkowanie wieczyste - 297 ha, co stanowi
22,33% ogółu powierzchni,
 pozostałe - 30 ha, co stanowi 2,25% ogółu powierzchni.
Na terenie Miasta Świętochłowice znajdują się cenne zabytki, które zostały wpisane do rejestru
zabytków Województwa Śląskiego. Należy podkreślić, że związane są one jedynie z industrialną
przeszłością miasta oraz dorobkiem wspólnot religijnych. Zabytki zostały zaprezentowane
w poniższej tabeli.
Tabela 3 Zabytki Świętochłowic w rejestrze zabytków Województwa Śląskiego

Lp.

Adres

Numer rejestru
Data wpisu

Obiekt

1.

Świętochłowice - Lipiny
Ul. Chorzowska

Zespół zabudowań walcowni na terenie Zakładów
Metalurgicznych Silesia: budynek walcowni, A/1355/87
kotłowni, warsztatu mechanicznego, pralni 23 XII 1987
i rozdzielni elektrycznej

2.

Świętochłowice
plac księdza Rabbe 1

Budynek kościoła ewangelicko - augsburskiego A/65/02
pw. Jana Chrzciciela
7 III 2002

3.

Świętochłowice
ul. Wojska Polskiego 16

Dwie wieże wyciągowe nr I i II dawnej kopalni A/110/04
Polska oraz ich otoczenie w ramach działki
20 I 2004

4.

Świętochłowice
Ul. Kościelna 29-31

Krzyż Męki Pańskiej pomiędzy budynkami nr 29- B/24/01
31
27 XII 2001

5.

Świętochłowice –
Chropaczów ul. Armii
Ludowej 11

Budynek kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej
Różańcowej wzniesiony w latach 1910–1912 wg A/152/05
projektu Maksa Giemsy w stylu neoromańskim 7 X 2005
oraz otoczenie kościoła wraz z ogrodzeniem

6.

Świętochłowice,
ul. Chorzowska 56

Kaplica szpitalna przy Szpitalu Powiatowym

A/245/09
25 V 2009

7.

Świętochłowice,
ul. dr. Antoniego
Bukowego

Budynek kościoła parafialnego św. Augustyna

A/411/13
13 XI 2013

Źródło: http://www.wkz.katowice.pl/

20

Świętochłowice 2013. Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej miasta

W ważnej kwestii dalszego rozwoju obszaru miasta, w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świętochłowice wyznaczono następujące kierunki
polityki przestrzennej:
1. Prowadzenie

skutecznej

polityki

rozwoju:

przestrzennego,

programowego,

środowiskowego, społecznego i gospodarczego, zgodnej z realizowanymi w studium
celami

maksymalnego

wykorzystania

istniejącego

potencjału

poszczególnych

zurbanizowanych i uzbrojonych terenów, z jednoczesnym zachowaniem zasad
i warunków zrównoważonego rozwoju.
2. Utrzymanie i podniesienie rangi miasta, jako jednego z istotnych ośrodków
Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego - Silesia, z rozwijającą się i zróżnicowaną pod
względem programowym gospodarką.
3. Utrzymanie i stabilny rozwój indywidualnego systemu przestrzennego wraz
z występującymi w jego strukturze obszarami zurbanizowanymi - zabudowanymi
i niezabudowanymi, jak również obszarami niezurbanizowanymi, gwarantującymi
jakość środowiska i ciągłość dotychczasowych, i stabilność przyszłych procesów
rozwojowych miasta.
4. Przebudowa centrum miasta, której celem jest zmiana wizerunku tej części miasta,
zwiększając atrakcyjność i intensywność funkcji usług kultury, edukacji, zróżnicowanego
programowo

handlu,

administracji,

ograniczającą

jednocześnie

postępującą

dezintegrację urbanistyczną.
5. Przebudowa północnych dzielnic Lipiny i Chropaczów, której celem są zmiany
ich wizerunku, kompleksowe rewitalizacje, podniesienie standardu zabudowy
i zagospodarowania, wprowadzenie spójnej zabudowy uzupełniającej, zwiększenie
atrakcyjności funkcji mieszkaniowych i usługowych.
Infrastruktura
Infrastrukturę miasta można ująć w dwie podstawowe kategorie:
 infrastrukturę służącą komunikacji,
 infrastrukturę służącą zaopatrzeniu w media.
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Infrastruktura drogowa w Świętochłowicach jest w dobrym stanie, ale wymaga ciągłego
rozwoju i usprawnienia ze względu na niewystarczającą przepustowość (zwłaszcza podczas
szczytu komunikacyjnego) i rosnącą liczbę pojazdów samochodowych. Powołując się na dane
GUS na koniec 2012 r. w Świętochłowicach zarejestrowanych było 23 248 pojazdów, w tym 19,5
tys. pojazdów samochodowych. Średnio na tysiąc mieszkańców przypadają 372 pojazdy.
W miastach sąsiadujących ze Świętochłowicami również rośnie liczba zarejestrowanych
pojazdów, a zakładając że Świętochłowice to miasto tranzytowe, jest to również przyczyną
rosnącego natężenia ruchu w mieście.
Zestawienie 1 Liczba zarejestrowanych pojazdów w Świętochłowicach w latach 2009 – 2012

24 000

23 248
22 605

23 000
21 553

22 000

21 000

20 556

20 000
19 000

19 499
18 950

18 000
18 074
17 000

17 260

16 000
2009

2010
pojazdy ogółem

2011

2012

pojazdy samochodowe i ciągniki
Źródło: GUS

Drogowa infrastruktura komunikacyjna miasta składa się z dwóch rodzajów dróg:
 powiatowe o długości 22,2 km,
 gminne o długości 44,5 km.
Osią układu komunikacyjnego Świętochłowic jest przebiegający przez miasto odcinek Drogowej
Trasy Średnicowej. Układ ten tworzą:
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 ul. Katowicka i ul. Bytomska, które przebiegają przez Centrum, łączą one Świętochłowice
z jednej strony z Chorzowem Batorym, a dalej z Katowicami, a z drugiej strony
z Bytomiem,
 ul. Chorzowska przebiegająca przez Piaśniki i Lipiny, która łączy Świętochłowice z jednej
strony z Chorzowem, a tam z drogą wojewódzką nr 914, a z drugiej strony z Rudą
Śląską i dalej Gliwicami,
 ul. Wojska Polskiego i Śląska, które prowadzą przez Zgodę do Rudy Śląskiej,
 droga wojewódzka nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa), która łączy Świętochłowice
z Katowicami i Rudą Śląską.
Mapa 4. Układ drogowy w Świętochłowicach

Źródło: https://www.google.pl/maps

Przez miasto przebiega fragment ważnej tranzytowej trasy kolejowej, biegnącej z zachodu
na wschód, łączącej Wrocław, Opole, Katowice i Mysłowice. Trasa ta poprzez węzły kolejowe
w Katowicach i Gliwicach zapewnia Świętochłowicom kolejowe połączenia z Europą Zachodnią,
Południową i Wschodnią.
W odległości około 35 km na północ od Świętochłowic znajduje się międzynarodowy port
lotniczy Katowice - Pyrzowice. Ponadto w odległości do 100 km od Świętochłowic znajdują
się jeszcze dwa inne międzynarodowe porty lotnicze - w Ostrawie i Krakowie. W mieście bardzo
dobrze rozwinięte są urządzenia sieciowe wodno - kanalizacyjne i gazowe. W Świętochłowicach
99% mieszkańców korzysta z wodociągu, a 83% z kanalizacji.
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Tabela 4 Urządzenia sieciowe na terenie Świętochłowic – stan na koniec 2012 roku

Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej

73,3 km

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

51 977 mieszkańców

Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności

99,2%

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

94,1 km

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

43 399 mieszkańców

Korzystający z instalacji kanalizacji w % ogółu ludności

82,9%

Długość czynnej sieci gazowej

95 407 m

Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności

74,8%
Źródło: GUS

Ochrona środowiska
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice na lata
2009-2012 określa, że najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie gminy
Świętochłowice są:
 konieczność ograniczenia niskiej emisji,
 rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym rozwiązanie problemu stawu „Kalina”
i zagospodarowanie ich w kierunku rekreacyjnym,
 prawidłowa gospodarka odpadami, w tym usunięcie problemu powstawania „dzikich
wysypisk”,
 wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i edukacja
ekologiczna.
Głównymi celami miasta Świętochłowice w zakresie ochrony środowiska są:
 poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
 poprawa klimatu akustycznego miasta,
 ograniczanie i monitoring promieniowania elektromagnetycznego,
 ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko oraz
sukcesywna rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych,
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 zachowanie różnorodności biologicznej oraz powiększanie powierzchni terenów
przyrodniczo cennych w oparciu o istniejące i docelowe tereny zieleni,
 przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych
oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości,
 budowa i wdrażanie miejskiego kompleksowego systemu gospodarki odpadami,
 wykształcenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Mieszkalnictwo
Powołując się na dane GUS, na terenie miasta Świętochłowice znajduje się 2 087 budynków
mieszkalnych, w których znajduje się 22 360 mieszkań (dane za 2012 rok). Średnio w jednym
budynku znajduje się 10 mieszkań. W Świętochłowicach liczba mieszkań pozostaje na stabilnym
poziomie.
Zestawienie 2 Zasoby mieszkaniowe w Świętochłowicach – lata 2000- 2012

23 500

21 855

21 905

21 899

21 932

21 918

21 916

21 925

21 953

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

22 360

2001

21 500

22 332

2000

22 000

22 350

22 837

22 500

22 867

23 000

2010

2011

2012

21 000
20 500
20 000

Źródło: GUS

Infrastrukturę mieszkaniową na terenie miasta można uznać za dobrze rozwiniętą, a zarazem
bardzo zróżnicowaną. Niejednolity jest stan techniczny oraz stopień wyposażenia budynków
w media. Zgodnie z danymi GUS 99,7% mieszkań posiada podłączenie do wodociągu, jednakże
już tylko 83,6% łazienkę, a 65% centralne ogrzewanie. Substancja mieszkaniowa

25

Świętochłowice 2013. Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej miasta

w Świętochłowicach charakteryzuje się niską jakością, zwłaszcza w zakresie wyposażenia
w łazienkę oraz dostępu do sieci centralnego ogrzewania.
Tabela 5 Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno–sanitarne w 2012 roku

Obszar

Wodociąg

Łazienka

Centralne ogrzewanie

Świętochłowice

99,7%

83,6%

65,0%

Bytom

99,4%

94,5%

81,1%

Chorzów

99,6%

81,9%

61,1%

Ruda Śląska

99,5%

91,7%

77,0%

Katowice

99,7%

95,1%

79,5%

podregion katowicki

99,6%

91,1%

74,6%

woj. śląskie (w miastach)

99,3%

94,5%

81,1%
Źródło: GUS

W latach 1995 - 2012 w Świętochłowicach oddano do użytkowania 383 mieszkań. Spośród tego,
aż 35% stanowiły mieszkania przeznaczone na sprzedaż i wynajem, 29,5% mieszkania
indywidualne, 18,3% spółdzielcze i 17,2% komunalne. Warto dodać, że w ostatnich latach
w mieście rozwija się tylko budownictwo indywidualne oraz widoczna jest działalność
deweloperów, budujących na sprzedaż lub wynajem. Jednakże jak na miasto powyżej 50 tys.
mieszkańców, liczba nowych mieszkań oddawanych do użytkowania nie jest zbyt wysoka.
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Zestawienie 3 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Świętochłowicach w latach 1995 - 2012
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Źródło: GUS

W większości przypadków, za zarządzanie i utrzymanie pod względem technicznym
wielorodzinnych bloków mieszkaniowych odpowiedzialne są spółdzielnie mieszkaniowe.
Zasoby

mieszkaniowe

w

Świętochłowicach

należą

do

następujących

spółdzielni

mieszkaniowych:
 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach,
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wiosenna” w Świętochłowicach,
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Matylda” w Świętochłowicach,
 „Monolit” Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie,
 Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa w Rudzie Śląskiej,
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik” z Chorzowa,
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siemion” w Siemianowicach Śląskich.
Działania podejmowane na terenie miasta przez spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie
remontów nie są wystarczające, przez co zasoby mieszkaniowe w Świętochłowicach wymagają
licznych prac modernizacyjnych. Do szczególnie ważnych należą te z zakresu usuwania
elementów azbestowych z budynków, ich termomodernizacji oraz remonty instalacji:
elektrycznej, sanitarnej i CO. Wiek budynków pozwala sądzić, iż zapotrzebowanie na działania
remontowo i modernizacyjne będzie stopniowo wzrastało. Jednakże spółdzielnie mieszkaniowe
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w ostatnich latach nie podejmują działań inwestycyjnych, które przekładają się na zwiększenie
zasobów mieszkaniowych miasta.
Tabela 6 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2012 roku – porównanie

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
Obszar
1 mieszkania

na 1 osobę

Świętochłowice

50,9 m2

21,7m2

Bytom

54,6 m2

22,8 m2

Chorzów

51,8 m2

24,3 m2

Ruda Śląska

54,3 m2

22,0 m2

Katowice

59,8 m2

26,9 m2

podregion katowicki

56,9 m2

24,7 m2

woj. śląskie

69,6 m2

25,8 m2
Źródło: GUS

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w Świętochłowicach wynosi 1 137 596 m², co daje
średnią powierzchnię mieszkania na poziomie 50,9 m². Należy podkreślić, że powierzchnia
użytkowa mieszkania w Świętochłowicach nie należy do niskich, ale statystycznie jest dużo
niższa niż średnia dla województwa śląskiego, wynosząca 69,6 m2 i podregionu katowickiego
56,9 m2. Niższa powierzchnia mieszkań w Świętochłowicach przekłada się również na niższy
niż w otoczeniu wskaźnik powierzchni mieszkania na osobę. 21,7 m2 w Świętochłowicach
to wskaźnik niższy niż we wszystkich miastach sąsiedzkich, Katowicach oraz średniej
dla województwa śląskiego.
W Świętochłowicach zarządzaniem budynkami komunalnymi, budynkami osób fizycznych oraz
budynkami większości wspólnot mieszkaniowych zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Założycielem i właścicielem Spółki jest Gmina Świętochłowice.
Tabela 7 Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice do 2017 roku

2013

2014

2015

2016

2017

2 300

2 220

2 200

2 150

2 145

Lokale socjalne

285

305

340

390

440

Lokale ogółem

2 585

2 525

2 540

2 540

2 585

Lokale komunalne

Źródło: GUS
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Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata
2013 - 2017 zakłada stałe zwiększanie liczby mieszkań socjalnych. Miasto Świętochłowice
planuje, że powiększenie zasobu mieszkaniowego i zasobu lokali socjalnych oraz pomieszczeń
tymczasowych w kolejnych latach może być realizowane w szczególności przez:
 nowe budownictwo komunalne,
 adaptację budynków komunalnych i powierzchni niemieszkalnych (np. strychów, pralni
itp.),
 przekwalifikowanie lokali na lokale socjalne lub pomieszczenia tymczasowe,
 przejęcie budynków lub lokali na podstawie obowiązujących przepisów, celem adaptacji
na lokale mieszkalne, socjalne lub pomieszczenia tymczasowe.
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3. Potencjał demograficzny i społeczny
Powołując się na dane GUS liczba mieszkańców Świętochłowic na koniec grudnia 2012 r.
wyniosła 52 372 (faktyczne miejsce zamieszkania). Zauważalna jest tendencja, że liczba ludności
w mieście systematycznie i dynamicznie spada. W 1995 roku miasto zamieszkiwało
59 600 mieszkańców. Oznacza to, że w przeciągu ostatnich 17 lat liczba mieszkańców miasta
spadła aż o 7 228 osób.
Miasto Świętochłowice cechuje się najwyższym spośród miast na prawach powiatu w Polsce
wskaźnikiem liczby ludności w przeliczeniu na km2. W 2012 roku wyniósł on 3 935 osób.
Dla porównania w województwie śląskim wynosi 374.

52 372

52 813

53 304

54 091

54 360

54 525

54 938

55 327

55 660

56 023

56 258

56 436

56 852

57 174

59 249

59 304

59 458

59 600

Zestawienie 4 Liczba mieszkańców Świętochłowic w latach 1995-2012 (faktyczne miejsce zamieszkania)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Źródło: GUS

Jedną z przyczyn stałego spadku ludności miasta Świętochłowice jest stały, ujemny przyrost
naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów w danym okresie). W latach
1995 – 2012 miasto zanotowało ujemny przyrost naturalny wynoszący (minus)
-1 920 osób, co przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 8 Bilans przyrostu naturalnego Świętochłowic w latach 1995-2012

rok

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

bilans

- 70

- 113

- 55

- 153

- 203

- 110

- 218

-96

- 108

rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

bilans

- 94

- 95

- 78

- 92

-6

- 89

- 76

- 106

- 150

saldo

- 1 920

Źródło: GUS

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1 000 ludności
w Świętochłowicach jest ujemne i na koniec 2012 roku wyniosło (minus) - 288 osób. Bilans
migracji w latach 1995 - 2012 jest również zdecydowanie ujemny (więcej osób dokonuje
wymeldowania, niż melduje się w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach). Na przestrzeni tych lat bilans migracji (osoby meldujące się odjąć osoby,
które dokonały wymeldowania) wynosi (minus) – 3 009 osób. Saldo migracji dla Świętochłowic
przedstawia poniższa tabela.
Tabela 9 Saldo migracji miasta Świętochłowice w latach 1995-2012

rok

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

bilans

-53

-25

-68

114

-95

-235

-176

-58

-123

rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

bilans

-187

-323

-270

-262

-168

-190

-217

-385

-288

saldo

- 3 009

Źródło: GUS

Analiza migracji mieszkańców Świętochłowic wykazała, że zdecydowanie największa jej część
odbywa się na linii „do” i „z” obszarów miejskich. Można zaryzykować stwierdzenie,
że Świętochłowice „rywalizują o mieszkańców” z innymi miastami regionu. W latach 2008 2012 z obszarów miejskich w Świętochłowicach zameldowało się 2,3 tys. mieszkańców,
a wymeldowało 2,9 tys. Ważnym kierunkiem migracji jest również zagranica. W analogicznym
okresie aż 402 osoby oficjalnie dokonały wymeldowania, podając kierunek migracji poza
granice kraju.
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Tabela 10 Migracje do i z obszarów miejskich dla Świętochłowic w latach 2008 – 2012

700

670
622

650

592

600

531

550
500

471

522

499

480

450

441

450
400
350
300
250
200

2008

2009

2010

zameldowanie z miast

2011

2012

wymeldowania do miast
Źródło: GUS

Analiza współczynnika salda migracji dla Świętochłowic (saldo migracji na pobyt stały ludności
o określonym wieku na 10 tys. osób w tym wieku) wskazuje, że miasto w ostatnich dwóch latach
zmaga się z odpływem młodych ludzi poniżej 18. roku życia. Zdecydowanie mniejszą mobilność
wykazują mieszkańcy Świętochłowic w wieku poprodukcyjnym, co przedstawia poniższa tabela.
Tabela 11 Współczynnik salda migracji dla Świętochłowic

Ekonomiczne grupy
wiekowe

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

2011*

2012*

wiek przedprodukcyjny
(0-17lat)

- 79,4

- 53,8

- 68,6

- 24,9

- 34,8

- 44,3

- 127,8

- 75,6

wiek produkcyjny
(18-59/64 lata)

- 60,9

- 58,9

- 54,6

- 37,9

- 44,8

- 47,6

- 67,9

- 62,9

wiek poprodukcyjny
(60/65 i więcej lat)

- 21,5

- 2,3

1,1

- 9,9

1,1

- 11,7

- 38,7

- 9,2

Źródło: GUS *wskaźniki odnoszące się do liczby i struktury ludności (płeć, grupy wieku) zostały przeliczone zgodnie
z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2011.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011 roku wykazały, że co 13. dorosły mieszkaniec
Świętochłowic posiada wyższe wykształcenie. Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni
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legitymują się wykształceniem co najmniej średnim i policealnym. Wykształcenie to posiada
46,6% kobiet i 39,7% mężczyzn. Z kolei mężczyźni w większym stopniu niż kobiety wykształceni
są w kierunkach zawodowych. Grupą mieszkańców najbardziej zagrożoną bezrobociem
są osoby nie posiadające wykształcenia. Ostatni spis powszechny pokazał, że blisko co 3 kobieta
w mieście posiada wykształcenie co najwyżej gimnazjalne.
Zestawienie 5 Ludność wg płci i poziomu wykształcenia w Świętochłowicach [ %]

100,0
90,0
80,0

0,8
20,4

0,7
16,0

24,5

5,8
5,1

30,4

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia
szkolnego
podstawowe ukończone

4,5

70,0
60,0

0,8

37,9

23,6

gimnazjalne

50,0
zasadnicze zawodowe

40,0
30,0

30,6

32,6
28,5

średnie i policealne - ogółem

20,0

10,0

12,7

11,2

14,0

ogółem

mężczyźni

kobiety

wyższe

0,0
Źródło: GUS, dane ze Spisu Powszechnego 2011 r.

W Świętochłowicach odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 16,9%, produkcyjnym
64,3%, a poprodukcyjnym 18,8%. Analiza danych dotyczących struktury wieku mieszkańców
Świętochłowic (w kategoriach ekonomicznych) wskazuje bardzo duże podobieństwa
do średniej dla województwa śląskiego. W porównaniu do średniej dla miast podregionu
katowickiego Świętochłowice legitymują się mniejszym odsetkiem osób w wieku
poprodukcyjnym. Na poziomie regionu widoczny jest bardzo niski odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym.
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Tabela 12 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w 2012 r. - porównanie

Świętochłowice

podregion
katowicki*

województwo
śląskie

Polska

wiek przedprodukcyjny
(0-17lat)

16,9 %

16,0%

17,0%

18,3%

wiek produkcyjny
(18-59/64 lata)

64,3 %

64,0%

64,3%

63,9%

wiek poprodukcyjny
(60/65 i więcej lat)

18,8 %

20,0%

18,7%

17,8%

Ludność w %

* obejmuje następujące miasta na prawach powiatu w woj. śląskim: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda
Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice
Źródło: GUS

Spośród pięciu dzielnic Świętochłowic, najludniejszą jest Centrum, z 17,6 tys. mieszkańców,
co stanowi 35,5% całej populacji miasta. Następną w kolejności dzielnicą jest Chropaczów,
liczący 12,5 tys. mieszkańców. Lipiny, Piaśniki i Zgoda posiadają bardzo zbliżoną liczbę
mieszkańców (Lipiny – 6,4 tys., Piaśniki – 6,7 tys., a Zgoda 6,2 tys.).
Zestawienie 6 Liczba mieszkańców poszczególnych dzielnic Świętochłowic – stan na koniec 2013 r.

17601

12589

Centrum

Chropaczów

6431

6717

6273

Lipiny

Piaśniki

Zgoda

Źródło: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Spośród wszystkich dzielnic Świętochłowic, to Lipiny są „najmłodszą pod względem wieku
mieszkańców dzielnicą”, czyli legitymują się najwyższym odsetkiem osób do 15. roku życia.
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Aż 19,2 % mieszkańców tej dzielnicy jest w wieku przedprodukcyjnym. Przykładowo
w Piaśnikach jest to jedynie 10,4 %. Ponadto w Piaśnikach, blisko co trzeci mieszkaniec
jest w wielu poprodukcyjnym. Tak znaczne rozbieżności pod względem udziału ludności według
ekonomicznych grup wieku wynikają przede wszystkim z różnic w cenach mieszkań na poziomie
dzielnic, poziomie życia oraz faktu, że dzielnica Lipiny zamieszkiwana jest przez osoby w części
zagrożone wykluczeniem społecznym.
Tabela 13 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w dzielnicach Świętochłowic – stan na 2013 r.

Kategorie mieszkańców

Centrum

Chropaczów

Lipiny

Paśniki

Zgoda

14,5%

13,6%

19,2%

10,4%

12,9%

63,7%

68,4%

68,0%

59,2%

59,8%

21,8%

18,0%

12,8%

30,4%

27,3%

wiek przedprodukcyjny:
do 15 lat
wiek produkcyjny:
kobiety: 16 – 59 lat,
mężczyźni: 16 – 64 lat
wiek poprodukcyjny:
kobiety: 60 lat i więcej
mężczyźni: 65 lat i więcej

Źródło: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Poza tendencją systematycznego i dynamicznego spadku liczby mieszkańców Świętochłowic,
widać też wyraźnie zjawisko „starzenia się” społeczności. Z roku na rok wzrasta w mieście
odsetek ludności w wieku nieprodukcyjnym w porównaniu do osób w wieku produkcyjnym
(jeden ze wskaźników obciążenia demograficznego). Podczas gdy w roku 2008 wskaźnik
ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wyniósł 52,5 osoby,
w roku 2012 wzrosło do 55,4.
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Tabela 14 Prognoza liczby ludności w wybranych miastach woj. śląskiego do 2035 roku

Prognoza liczby ludności

Spadek liczby ludności

Obszar
Liczba ludności
w 2015 r.

Liczba ludności
w 2035 r.

Ubytek
ludności [os.]

Ubytek
ludności [%]

Bytom

90 253

75 433

- 14 820

16,4%

Piekary Śląskie

29 507

25790

- 3 717

12,6%

Zabrze

92 415

77 918

- 14 497

15,7%

Chorzów

112 173

108 328

- 3 845

3,4%

Katowice

293 946

248 455

- 45 491

15,5%

Mysłowice

74 196

68 928

- 5268

7,1%

Ruda Śląska

139 149

121 944

- 17205

12,4%

Siemianowice Śląskie

67 900

56 879

- 11 021

16,2%

Świętochłowice

52 096

44 905

- 7 191

13,8%

Jastrzębie-Zdrój

88 005

71 558

- 16 447

18,7%

podregion katowicki

387 105

339 491

- 47 614

12,3%

2 355 068

2 103 921

- 251 147

10,7%

woj. śląskie

Źródło: GUS

Prognozy GUS są jednoznaczne - liczba ludności w województwie śląskim będzie radykalnie
maleć. W perspektywie 2035 roku liczba mieszkańców woj. śląskiego spadnie o blisko 11%.
Dla Świętochłowic w tej perspektywie czasowej prognoza ta wskazuje na spadek liczby ludności
o 7,2 tys. mieszkańców, co stanowi 13,8% ich aktualnej liczby. W 2035 roku liczba mieszkańców
Świętochłowic wyniesie 44,9 tys.
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4. Bezpieczeństwo
Do podstawowych zbiorowych potrzeb społecznych tworzących warunki rozwoju
i funkcjonowania lokalnej społeczności należą bezpieczeństwo, porządek i ład publiczny.
Jednym ze zjawisk społecznych, które podobnie jak większość miast, dotyka również
Świętochłowice jest przestępczość.
Do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Świętochłowicach należy
Policja oraz Straż Miejska. Poziom zagrożenia przestępczością jest wartością zmienną, której
struktura i dynamika zależy od wielu czynników. Poniżej przedstawiono najbardziej istotne
kategorie przestępczości ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości nieletnich.
Tabela 15 Przestępstwa w Świętochłowicach w latach 2009 – 2013 (w tym czyny nieletnich)

Rok
Kategoria
przestępstwa

2009

2010

2011

2012

2013

ogółem

nieletni

ogółem

nieletni

ogółem

nieletni

ogółem

nieletni

ogółem

nieletni

Kradzieże

351

20

410

18

563

16

397

41

382

17

Kradzieże
z włamaniem

386

12

455

12

457

26

387

27

212

8

Rozboje

75

14

65

20

51

8

86

20

60

30

Uszkodzenia ciała

21

3

28

13

68

42

49

29

81

66

Pobicia

21

2

23

5

37

17

39

20

45

27

Zniszczenie
mienia

141

5

124

4

117

3

124

7

109

5

Przestępstwa
narkotykowe

33

5

28

0

61

27

51

7

72

19

Oszustwa

93

1

45

0

70

1

26

1

-

-

Nietrzeźwi
kierujący

135

1

126

0

131

0

125

0

132

0

8

2

11

5

15

1

21

5

-

-

Przeciwko
funkcjonariuszom

Źródło: Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
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Jak wynika z powyższego zestawienia najwięcej popełnianych przestępstw dotyczy kradzieży
oraz kradzieży połączonych z włamaniem. Tendencja ta nie zmienia się od lat, choć w roku 2012
po raz pierwszy od pięciu lat zanotowano spadek popełnianych kradzieży.
Najczęstszym przestępstwem popełnianym przez młodocianych jest uszkodzenie ciała. W 2013
roku było ich aż 66 (a w 2012 r. 29). Zauważyć można, że liczba tego rodzaju przestępstw
popełnianych przez młodocianych w 2013 roku radykalnie wzrosła. W Świętochłowicach rośnie
również liczba pobić (z 21 w 2009 roku do 45 w 2013 roku) oraz przestępstw narkotykowych
(z 33 w 2009 roku do 72 w 2013 roku). Odnotowywane są również coraz częstsze przypadki
przestępstw przeciwko funkcjonariuszom publicznym (np. służby mundurowe, nauczyciele).
W ostatnich pięciu latach radyklanie zmalała liczba oszustw i kradzieży z włamaniem.
Dzielnicą miasta, w której popełniono najwięcej przestępstw jest Centrum. W 2013 roku
popełniono tam 272 przestępstwa kryminalne. Najmniej w Lipinach. Biorąc pod uwagę liczbę
przestępstw kryminalnych w stosunku do liczby mieszkańców najwięcej przestępstw w 2013
roku popełniono w dzielnicy Zgoda. Wbrew pozorom najbezpieczniej z tej perspektywy jest
w Centrum.
Tabela 16 Liczba przestępstw w dzielnicach Świętochłowic w 2012 r. w porównaniu do danych wojewódzkich

Obszar

Liczba ludności*

Liczba przestępstw
kryminalnych**

Liczba przestępstw
na 1000 mieszkańców

Centrum

17 952

272

15,2

Chropaczów

12 761

207

16,2

Lipiny

6 673

114

17,1

Piaśniki

6 830

143

20,9

Zgoda

6 322

158

25,0

Świętochłowice

50 538

894

17,7

woj. śląskie***

4 615 870

96.647

20,9

Źródło: * Urząd Miejski w Świętochłowicach
** Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
*** Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
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Ważnym aspektem w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców jest również występowanie
niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Na liczbę zdarzeń drogowych oraz ich negatywnych
skutków

istotnie

wpływa

jakość

infrastruktury

drogowej,

dostosowanie

układu

komunikacyjnego do zagrożeń oraz skuteczne działania policji. Poniżej zaprezentowano
dynamikę występowania niebezpiecznych zdarzeń drogowych w Świętochłowicach w latach
2008 - 2013.
Tabela 17 Zdarzenia drogowe w Świętochłowicach w latach 2008-2013

Rok

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Zabici

Ranni

Liczba kolizji

2013

271

29

2

27

242

2012

269

21

0

21

248

2011

349

30

4

30

319

2010

323

33

1

33

290

2009

315

41

0

57

274

2008

320

29

1

38

291

Źródło: Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Dane Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach wskazują, że w ostatnich 5 latach
na drogach w 183 wypadkach zginęło 8, a rannych zostało 206 osób. Odnotowano 1 664 kolizji
drogowych. Zarówno liczba wypadków, jak i kolizji, na przestrzeni ostatnich lat nie podlega
znacznym zmianom. Częstą przyczyną wypadków i kolizji jest niedostosowanie prędkości
do warunków ruchu, brawura na drodze (agresja i wysoka ocena swoich umiejętności). Bardzo
częstą przyczyną wypadków i kolizji jest też niewłaściwa i niedostateczna infrastruktura
drogowa oraz alkohol i lekceważenie przepisów ruchu drogowego.
Straż Miejska w Świętochłowicach prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na podstawie zapisów programu „Bezpieczne Świętochłowice”, Ustawy o strażach
gminnych (miejskich) oraz Regulaminu Straży Miejskiej.
Straż Miejska w 2013 r. ogółem odnotowała w prowadzonym elektronicznym rejestrze
podjętych interwencji i przyjętych zgłoszeń 12 432 pozycje, w tym dyżurny przyjął 7 150
interwencji, zgłoszeń telefonicznych lub osobistych od mieszkańców, a także od swoich patroli

39

Świętochłowice 2013. Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej miasta

lub pracowników innych jednostek oraz 559 interwencji odnotowanych w trakcie działań
podejmowanych na nocnej zmianie, przez patrol wspólny Straży Miejskiej i Policji. Ponadto
odnotowano 4 723 interwencje ujawnione przez urządzenie samoczynnie rejestrujące
„fotoradar”.
Tabela 18 Liczba czynności służbowych podjętych przez Straż Miejską w Świętochłowicach 2012 i 2013 r.

Czynności służbowe

2012 r.

liczba czynności służbowych
podjętych przez dyżurnych SM

8 527

ogółem nałożonych mandatów
karnych (MK)

1 477

na ogólną kwotę (w złotych)

120 420 zł

ogółem udzielonych pouczeń

936

skierowania sprawy do Sądu

26

ogółem ukaranych

2 439

2013 r.
12 432
4 723*
3 803
2 919*
420 740 zł
303 140 zł*
758
204*
66
43*
4 627
3 166*

Źródło: Straż Miejska w Świętochłowicach *dotyczy wykroczeń ujawnionych fotoradarem
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5. Potencjał gospodarczy
Świętochłowice są miastem położonym na Górnym Śląsku - obszarze tradycyjnie silnie
uprzemysłowionym. W ostatnich latach, w czasie transformacji ustrojowej nastąpiło wiele
przemian w gospodarce, polegających na próbie zastąpienia przemysłu przez sektor usług.
Podając za GUS na koniec 2012 roku w Świętochłowicach do rejestru REGON wpisanych było
3 878 podmiotów gospodarki narodowej. Jedynie 179 (4,6%) spośród nich należało do sektora
publicznego. Najliczniejszą grupę z tego sektora stanowią państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego (jednostki sektora finansów publicznych, bez osobowości prawnej).
Tabela 19 Podmioty w REGON i osoby prowadzące działalność gospodarczą w Świętochłowicach 1995-2012

3866

3379
3319 3343

3505 3475

3581 3569 3595 3590 3605

3724 3699

3684

3186
3044

2983

3148

2819

2596

2566

2650

2745 2752 2792

2920 2891

3003 2955 2976 2979 2981 3032

2976 2934

2404
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
sektor prywatny - ogółem
sektor prywatny - zakłady osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Źródło: GUS

Podając za GUS liczba podmiotów gospodarki narodowej z sektora prywatnego
w Świętochłowicach na koniec 2012 roku wyniosła 3 699. Najliczniejszą grupę – 2 934 (79,3%),
stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Od roku 1997 do 2010 liczba
podmiotów gospodarczych systematycznie rosła. W latach 2011 i 2012 wykazuje tendencję
spadkową.
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Tabela 20 Przedsiębiorstwa w Świętochłowicach – zarejestrowane i wyrejstrowane w latach 2003-2012

530

podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane w rejestrze
REGON – sektor prywatny
podmioty gospodarcze wyrejestrowane w rejestrze REGON –
sektor prywatny

480
430

473
447

380
330
280
230

361

356
298
256

288

304

299

253

282

273
240

282

334 343

284

261 255

180
130

133

80
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
Źródło: GUS

W roku 2011 zlikwidowano największą liczbę przedsiębiorstw biorąc pod uwagę lata 2003 2012. Likwidacja 473 firm (w tym aż 462 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
przyczyniła się do ogólnego spadku liczby przedsiębiorstw w mieście. Skutki kryzysu
gospodarczego widoczne były również w roku 2012, kolejnym, w którym zlikwidowano więcej
firm niż ich powstało. Bardzo duża liczba likwidowanych przedsiębiorstw wymaga szczególnej
uwagi władz samorządowych i wsparcia tych podmiotów, które są bardzo istotne z punktu
widzenia lokalnego rynku pracy.
Tabela 21 Podmioty gospodarki narodowej w Świętochłowicach wg sekcji PKD 2007, stan na 2012 r.

Sekcja PKD 2007
Sekcja G
Handel hurtowy i detaliczny
Sekcja F
Budownictwo
Sekcja H
Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja C
Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja S i T
Pozostała działalność usługowa
Sekcja Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Liczba podmiotów

Odsetek [%]

1 165

31,5

467

12,6

309

8,4

283

7,7

259

7,0

226

6,1

191

5,2
Źródło: GUS
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Podmioty gospodarcze zakwalifikowane do sekcji G PKD - handel, zdecydowanie dominują
na mapie gospodarczej Świętochłowic. Wśród 1 165 takich podmiotów, aż 66,6% zajmuje
się handlem detalicznym. Ważnym działem gospodarki w mieście jest budownictwo. Spośród
przedsiębiorstw przyporządkowanych do sekcji F PKD - budownictwo, ponad połowa zajmuje
się specjalistycznymi robotami budowlanymi (roboty rozbiórkowe, budowlane, instalacyjne,
wykończeniowe). Silny jest również sektor przedsiębiorstw zajmujących się wznoszeniem
budynków. Spośród przedsiębiorstw z sekcji H PKD - transport, zajmujących 3. miejsce
pod względem liczby firm w mieście, aż 94% (290 podmiotów) zajmuje się usługami z zakresu
transportu lądowego (pasażerów i towarów). Ważnym działem gospodarki, związanym
bezpośrednio z produkcją (nie usługami) jest przetwórstwo przemysłowe. Spośród 283
przedsiębiorstw w sekcji C PKD - przetwórstwo przemysłowe, największa ich liczba, bo aż 73,
zajmuje się produkcją metalowych wyrobów gotowych (elementy konstrukcji, opakowania
metalowe itp.).
Sektor gospodarki w Świętochłowicach związany jest głównie z rodzimym kapitałem. Na 272
zarejestrowane w mieście spółki prawa handlowego, jedynie 35 to spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego.
Porównując podmioty gospodarcze w Świętochłowicach z podregionem katowickim
i województwem śląskim można zauważyć względną przewagę firm małych, zatrudniających
do 9 pracowników. Mimo lokalizacji miasta na obszarze z dużymi tradycjami przemysłowymi
(co powinno wiązać się z lokalizacją dużych zakładów przemysłowych) w Świętochłowicach
nie prowadzi działalności żaden zakład pracy zatrudniający powyżej 1 000 pracowników.
Zakładów zatrudniających od 250 do 999 pracowników w Świętochłowicach jest 4 i stanowią
0,1% ogółu podmiotów gospodarczych, podczas gdy w podregionie katowickim jest ich aż 137,
co stanowi 0,17% ogółu firm. Dobrze rozwinięta mała przedsiębiorczość, nastawiona głównie
na świadczenie usług (handel, budownictwo, transport) stanowi o charakterze lokalnej
przedsiębiorczości i rynku pracy w Świętochłowicach.
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Tabela 22 Podmioty gospodarcze według klas wielkości zatrudnienia stan na rok 2012 – porównanie

Świętochłowice

podregion katowicki
woj. śląskiego

woj. śląskie

liczba

odsetek

liczba

odsetek

liczba

odsetek

ogółem

3 878

100%

82 233

100%

453 496

100%

0 – 9 pracowników

3 682

94,95%

77 396

94,12%

429 909

94,80%

10 – 49 pracowników

159

4,10%

3 886

4,73%

19 302

4,26%

50 – 249 pracowników

33

0,85%

791

0,96%

3 708

0,82%

250 – 999 pracowników

4

0,10%

137

0,17%

500

0,11%

1000 i więcej
pracowników

0

0,0%

23

0,03%

77

0,02%
Źródło: GUS

Na kształt i wielkość lokalnego rynku pracy ma wpływ liczba podmiotów gospodarczych
i osób w nich zatrudnionych. Szczególnie ważny dla rozwoju gospodarczego miasta jest rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw, a wśród nich dynamika zmian liczby osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą. Poziom przedsiębiorczości, wyrażony liczbą
podmiotów gospodarki narodowej w stosunku do liczby mieszkańców w Świętochłowicach jest
dość niski (740 podmiotów na 10 tys. mieszkańców), w porównaniu do średniej z miast
podregionu katowickiego, zwłaszcza Katowic (1 434 podmiotów na 10 tys. mieszkańców)
i Chorzowa (1 008 podmiotów na 10 tys. mieszkańców).
Tabela 23 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON – porównanie, stan na 2012 r.

Podmioty wpisane do
rejestru REGON na 10
tys. ludności

Podmioty
zatrudniające do 9
osób na 10 tys.
ludności

Podmioty
zatrudniające powyżej
250 pracowników na
10 tys. ludności

Bytom

934

888

0,52

Piekary Śląskie

728

684

0,52

Zabrze

918

876

1,45

Chorzów

1 008

956

1,53

Katowice

1 434

1 343

3,48

917

862

1,33

Obszar

Mysłowice
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Ruda Śląska

687

651

1,05

Siemianowice Śląskie

923

874

1,01

Świętochłowice

740

703

0,76

Racibórz

955

898

1,25

Jastrzębie-Zdrój

648

607

1,42

Zawiercie

970

927

1,35

1 085

1 021

2,11

981

930

1,25

1 032

985

1,19

podregion katowicki
woj. śląskie
Polska

Źródło: GUS

Niski wskaźnik przedsiębiorczości w mieście, nie wynika tak jak np. w przypadku JastrzębiaZdroju z dominacji jednej gałęzi przemysłu, charakteryzującej się znaczną liczbą dużych
zakładów pracy. Jak wykazała analiza, w Świętochłowicach nie prowadzą działalności zakłady
zatrudniające powyżej tysiąca osób. Miasto w porównaniu do innych miast regionu posiada
również niski wskaźnik liczby dużych zakładów pracy (zatrudniających powyżej 250
pracowników) w stosunku do liczby mieszkańców (0,76 por. podregion katowicki 2,11).
Atrakcyjność inwestycyjna
Najnowsza publikacja Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. „Atrakcyjność inwestycyjna
województw

i

podregionów

Polski

2013”

wskazuje,

że

podregion

katowicki

(na którego obszarze położone są Świętochłowice) zajmuje pierwsze miejsce w rankingu
atrakcyjności inwestycyjnej podregionów w Polsce dla działalności przemysłowej. Do mocnych
stron podregionu, które mają wpływ na możliwość przyciągnięcia inwestorów należą:
 zasoby pracy: bardzo duża liczba wykwalifikowanych pracowników, absolwentów szkół
zawodowych, a także bezrobotnych,
 dostępność transportowa: duży węzeł transportowy rangi krajowej, wysoka gęstość
infrastruktury drogowej, ponadprzeciętna dostępność do granicy zachodniej, dobrze
rozwinięty sektor transportu i logistyki,
 infrastruktura gospodarcza: duża powierzchnia wolnych terenów w SSE, duża
aktywność inwestorów w SSE,
 stopień ochrony środowiska przyrodniczego: niski udział obszarów chronionych,
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poziom rozwoju gospodarki: korzystana struktura gospodarki, duża liczba firm
z udziałem kapitału zagranicznego, wysoka wydajność pracy.

Do słabych stron podregionu katowickiego w kwestii atrakcyjności inwestycyjnej należy bardzo
wysoki poziom wynagrodzeń i relatywnie niski poziom bezpieczeństwa powszechnego: wysoki
poziom przestępczości, niski poziom wykrywalności przestępstw. Miasto Świętochłowice
posiada tereny inwestycyjne, ale z jednej strony posiadają one małą powierzchnię, z drugiej
nie stanowią części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., przez to ich atrakcyjność
jest znacznie niższa. Miasto prowadzi aktywną działalność z zakresu promocji inwestycyjnej.
W opracowaniu Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, pt. „Atrakcyjność inwestycyjna
regionów 2013 r.”, Świętochłowice zaliczone zostały do miast o wysokiej atrakcyjności
inwestycyjnej. Głównym kryterium tej oceny są zasoby, walory lokalizacyjne do napływu
kapitału inwestycyjnego oraz efektów inwestycji, rozpatrywanych z punktu widzenia
produktywności i efektywności poniesionych nakładów.
Tabela 24 Wskaźnik potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej powiatów w woj. śląskim na 2013 r.

Klasa

Powiat

Klasa A

Powiat m. Bielsko-Biała, Bytom, Piekary Śląskie, Częstochowa, Gliwice,
Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie,
Świętochłowice, Jastrzębie-Zdrój

Klasa B

cieszyński, tarnogórski, Zabrze, będziński, Jaworzno, pszczyński
Źródło: Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, w Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2013 r.

Ważnych informacji o atrakcyjności inwestycyjnej Świętochłowic dostarcza opracowanie pt.
„Europejskie szlaki – śląskie drogi Trendy rozwojowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Silesia

w

świetle

opinii

ekspertów

instytucjonalnych”1.

Opracowanie

podaje,

że na obszarze 14 miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitarny najwyżej oceniona
została jakość kapitału ludzkiego. Ten zasób „dobrze” i „bardzo dobrze” oceniło aż 275 osób
spośród 520 (co stanowiło blisko 53% badanych). Drugie miejsce w tym zestawieniu otrzymał

1

Paulina Rojek – Adamek. Grzegorz Gawron, Europejskie szlaki ….”, red. M. Szczepański, Tychy 2011 r.
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kapitał infrastrukturalny, który pozytywnie oceniło 245 badanych (47%), trzeci zaś okazał się
kapitał społeczny, doceniony przez 193 badanych (37%). Najgorzej w opiniach ekspertów GZM
wypadła ocena kapitału finansowego i przyrodniczego. Obydwa typy zasobów oceniło
pozytywnie zaledwie 180 badanych, co stanowi 34%. Warto jednak zauważyć, że o ile kapitał
finansowy został oceniony „źle” i „bardzo źle” przez 128 badanych (24,6%), o tyle kapitał
przyrodniczy negatywnie oceniło aż 159 ekspertów (30,6%).
Najważniejsze atuty Świętochłowic to:
 lokalizacja miasta,
 rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
 dobre skomunikowanie i jakość dróg - DTŚ, A4.
Najważniejsze minusy lokalnej gospodarki to:
 brak nowych inwestycji i inwestorów,
 niewykorzystane środki z UE,
 brak programów wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.
W przypadku pozostałych gmin, wchodzących w skład badanego obszaru metropolitalnego,
kooperacja między lokalnymi aktorami dostrzegana jest słabiej, z godną podkreślenia sytuacją
odnotowaną w Mysłowicach i Świętochłowicach, gdzie wśród ankietowanych dominowały
opinie o braku jakiejkolwiek współpracy na poziomie gminy, która sprzyjałaby jej rozwojowi.
Analizując informacje zebrane dla każdego z 14 miast obszaru GZM widać, że aż w 9 miastach
(Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach,
Sosnowcu, Tychach, Zabrzu) jako branżę najważniejszą dla przyszłości gospodarki gminy/
powiatu wybrano technologie innowacyjne.
Aby zdobyć dominację w tym zakresie w przypadku Świętochłowic należy:
 stworzyć dogodne warunki dla inwestycji (np. ulgi podatkowe),
 prowadzić profesjonalną promocję miasta,
 pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.
Najważniejsze inwestycje realizowane na terenie powiatu/ gminy w okresie ostatnich 3 lat
w Świętochłowicach:
 modernizacja sieci kanalizacyjnej,
 przedsięwzięcia firmy transportowej Delta Trans,

47

Świętochłowice 2013. Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej miasta

 remonty dróg.
Produkty i/ lub usługi stanowiące markę, która jest pozytywnie identyfikowana z miastem
(stanowią pozytywną wizytówkę miasta):
 Delta Trans Sp. z o. o.,
 Arcelor Mittal Poland S.A.,
 Fabryka Kosmetyków Pollena-Malwa Sp. z o.o.
Najczęstsze propozycje działań służących zwiększeniu zainteresowania potencjalnych
inwestorów gminą/ powiatem:
 przygotowanie terenów pod inwestycje/ rekultywacja terenów poprzemysłowych,
 odpowiednia promocja/ budowanie pozytywnego wizerunku/ opracowanie strategii
rozwoju,
 rewitalizacja miasta oraz rozbudowa infrastruktury atrakcyjnej dla mieszkańców
i inwestorów,
 odpowiednia działalność władz samorządowych w kierunku zdobycia nowych
inwestorów.
Do kluczowych problemów w większości miast należy w tej chwili pozyskiwanie nowych
inwestorów, zmniejszenie bezrobocia, wzrost zatrudnienia oraz promocja i rozwój
przedsiębiorczości.
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6. Rynek pracy
Rynek pracy w Świętochłowicach tworzą prócz instytucji publicznych, głównie małe firmy
z sektora usług (na terenie miasta pracują jedynie 4 zakłady zatrudniające więcej niż 250 osób).
Podmioty

gospodarcze

(prywatne

i

publiczne)

zatrudniające

do

9

pracowników

(mikroprzedsiębiorstwa) stanowią aż 95% ogółu podmiotów gospodarki narodowej. Jednakże
statystyki GUS pokazujące liczbę pracowników (bez podmiotów gospodarczych o liczbie
pracujących do 9 osób) wskazują, że w kreowaniu miejsc pracy w Świętochłowicach wciąż silny
jest sektor przemysłu i budownictwa. Jest on zdominowany przez firmy z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Mimo, że firmy z tych branż stanowią jedynie 20% podmiotów
gospodarczych w mieście, to zatrudniają aż 36% pracujących. W sektorze usług zatrudnionych
jest aż 63% pracujących.
Tabela 25 Pracujący według sekcji gospodarki narodowej w Świętochłowicach

Sekcja gospodarki

Odsetek
pracujących

Przemysł i budownictwo

36%

Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja

31%

Pozostałe usługi

28%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości

4%

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

1%
Źródło: GUS

Cechą charakterystyczną rynku pracy w Świętochłowicach jest spadek liczby zatrudnionych,
który spowodowany jest z jednej strony systematycznym spadkiem liczby mieszkańców,
z drugiej strony spadkiem liczby dużych zakładów pracy. Dane GUS wskazują,
że w Świętochłowicach od roku 2002 liczba przedsiębiorstw zatrudniających ponad
10 pracowników wzrosła jednie o 7 firm, a od 2004 r. nie ma już zakładu zatrudniającego ponad
tysiąc pracowników. Jednocześnie liczba mikroprzedsiębiorstw stale rośnie (z 3 387 w 2002
roku do 3 682 w 2012 roku). Rynek pracy w Świętochłowicach zmienia swoją charakterystykę
również ze względu na stały spadek liczby ludności. Dane GUS wskazują, że liczba pracujących
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w zakładach pracy zatrudniających ponad 9 osób spadła z 13,5 tys. w 1996 roku do 8 tys.
w 2012. Największy spadek miał miejsce pod koniec lat 90.
Tabela 26 Pracujący w głównym miejscu pracy w Świętochłowicach wg płci w latach 1996-2004

Pracujący
wg płci

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ogółem

13 541

13 745

12 479

10 852

10 489

10 594

9 620

8 813

8 288

mężczyźni

7 941

7 692

6 785

5 838

5 402

5 707

5 071

4 774

4 564

% ogółu

58,6

56,0

54,4

53,8

51,5

53,9

52,7

54,2

55,1

kobiety

5 600

6 053

5 694

5 014

5 087

4 887

4 549

4 039

3 724

% ogółu

41,4

44,0

45,6

46,2

48,5

46,1

47,3

45,8

44,9

Dane bez uwzględnienia podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, fundacji, stowarzyszeń i
innych organizacji, bez zatrudnionych poza granicami kraju, źródło: GUS.
Tabela 27 Pracujący w głównym miejscu pracy w Świętochłowicach wg płci w latach 2005-2012

Pracujący
wg płci

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ogółem

8 139

8 280

8 618

8 789

8 068

8 114

8 406

8 028

mężczyźni

4 496

4 609

4 935

5 135

4 590

4 656

4 979

4 692

% ogółu

55,2

55,7

57,3

58,4

56,9

57,4

59,2

58,4

kobiety

3 643

3 671

3 683

3 654

3 478

3 458

3 427

3 336

% ogółu

44,8

44,3

42,7

41,6

43,1

42,6

40,8

41,6

Dane bez uwzględnienia podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, fundacji, stowarzyszeń i
innych organizacji, bez zatrudnionych poza granicami kraju, źródło: GUS.

Na koniec 2012 roku w Świętochłowicach w przedsiębiorstwach powyżej 9 pracowników
pracowało aż 58,4% mężczyzn i 41,6% kobiet. Stale rozwijający się sektor mikroprzedsiębiorstw
jest, jak się wydaje, dogodniejszym miejscem pracy dla kobiet. Może jednak mamy do czynienia
z innym czynnikiem, jak np. tradycyjny śląski wzorzec rodziny z przypisanymi rolami kobiet
(prowadzenie domu) i mężczyzn (praca zarobkowa), które nadal służą do uzasadniania
asymetrycznego udziału kobiet i mężczyzn w rynku pracy2.

2

„Kobiety na rynku pracy w województwie śląskim. Informacja statystyczna”. Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach, Katowice, czerwiec 2009 r., str. 2.
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Zestawienie 7 Źródła utrzymania ludności w Świętochłowicach. Wyniki NSP 2011 r. [%]

100,0

4,5

4,4

29,0

26,2

5,1

5,1
5,2

4,6

nieustalone

90,0
80,0
70,0
60,0

7,0

50,0

31,5

5,2

utrzymywani

pozostałe źródła

8,7
18,4

niezarobkowe źródło, renta

18,9
40,0
30,0
20,0

19,3

3,4
2,7

niezarobkowe źródło, emerytura
2,0

32,8

37,3
28,6

10,0

praca na rachunek własny poza
rolnictwem lub dochody z wynajmu
praca najemna poza rolnictwem

0,0
ogółem

mężczyźni

kobiety
Źródło: GUS

Wyniki

ostatniego

Narodowego

Spisu

Powszechnego

z

2011

roku

wykazały,

że w Świętochłowicach aż 37,3% mężczyzn i tylko 28,6% kobiet znajduje zatrudnienie
(w postaci pracy najemnej poza rolnictwem). Kobiety w Świętochłowicach są w większym
stopniu dotknięte bezrobociem niż mężczyźni. Ponadto mniejszy odsetek kobiet niż mężczyzn
podejmuje własną działalność gospodarczą. Co ciekawe, aż co trzecia kobieta w mieście
określiła swój status jako osoba utrzymywana.
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7. Wynagrodzenia
Świętochłowice należą do miast, w których statystycznie zarobki nie należą do najwyższych.
Podając za danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w 2012 roku w Świętochłowicach
jest zdecydowanie niższe niż średnia zarówno krajowa, jak i dla województwa śląskiego. Należy
wziąć pod uwagę, że statystyka GUS nie uwzględnia podmiotów gospodarczych o liczbie
pracujących do 9 osób, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, organizacji
pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego i zatrudnionych poza granicami kraju.
Tabela 28 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej 2012 r.

Polska

100,0 %

3 744,38 zł

woj. śląskie

103,0 %

3 855,26 zł

podregion katowicki

121,4 %

4 543,87 zł

Katowice

132,6 %

4 966,80 zł

Mysłowice

92,5 %

3 461,96 zł

Chorzów

90,4 %

3 384,99 zł

Siemianowice Śląskie

89,2 %

3 338,13 zł

Ruda Śląska

88,4 %

3 309,17 zł

Świętochłowice

78,1 %

2 926,12 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Podając za GUS, statystyczne w 2012 roku średnie miesięczne zarobki w Świętochłowicach
wynosiły 2 926,12 zł. brutto. W sektorze publicznym średnie wynagrodzenie było wyższe,
niż w sektorze prywatnym. W Świętochłowicach zarabia się jedynie 78,1% średniej krajowej,
wynoszącej 3 744,38 zł. Ponadto w Świętochłowicach zarobki są najniższe spośród wszystkich
miast wchodzących w skład podregionu katowickiego, których średnia wynosi aż 4 543,87 zł.
Konkurencja ościennych miast w zakresie zarobków jest duża i można przypuszczać, że wielu
mieszkańców Świętochłowic pracuje poza granicami miasta. Szacuje się, że aż 68%
mieszkańców miasta wyjeżdża do pracy do sąsiednich miast.
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8. Bezrobocie i pomoc społeczna
Na koniec listopada 2013 roku liczba bezrobotnych w Świętochłowicach wyniosła 2 465 osób,
spośród których 1 076 (43,7%) stanowili mężczyźni, a 1 389 (56,3%) kobiety. Kobiety
są w znacznie większym stopniu dotknięte problemem bezrobocia, niż mężczyźni.
Na przestrzeni lat od 2004 do 2008 roku, w Świętochłowicach systematycznie malała liczba
bezrobotnych. Miało to związek zarówno z migracjami mieszkańców, jak i otwartym rynkiem
pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tendencja ta została zatrzymana i od 2009 roku do
dnia dzisiejszego liczba osób bezrobotnych systematycznie rośnie.
Zestawienie 8 Liczba bezrobotnych w Świętochłowicach w latach 2000 – 2013

4703

4622

4559

ogólna liczba

4268

bezrobotni mężczyźni

3847

bezrobotne kobiety

3589
3062
2386

2547

2564

2572
2219

2060

1881
2156
1882

2058

1472

1389

929

982

1076

2011

2012

2013

1328

1333

1010

2010

1995

1072

1628

2465

2262

1743

1987

1529

2454

2338

1181

1249
818

1100

895

671
431
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Źródło: GUS, dane za 2013 obejmują listopad i pochodzą z danych PUP Świętochłowice

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Świętochłowicach wynosząca 17,9% (dane za październik
2013 roku) jest wyższa niż średnia dla województwa śląskiego, wynosząca 11%. Bezrobocie jest
poważnym problemem społecznym w Świętochłowicach. Mimo bliskości i relatywnie dobrego
dojazdu do Katowic, miasta z bardzo niską stopą bezrobocia, bezrobocie jest wysokie. Może
to wskazywać na brak odpowiednich kwalifikacji mieszkańców, bądź wręcz chęci do znalezienia
zatrudnienia. Ponadto, posiłkując się Miejską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Świętochłowicach obszarami o największej koncentracji problemów i kwestii społecznych
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są Centrum Świętochłowic, Lipiny oraz Chropaczów. Bez cienia wątpliwości można jednak
powiedzieć, że obszarem o szczególnych wskaźnikach nasilenia występowania zjawisk
i problemów społecznych jest Centrum Świętochłowic.
Zestawienie 9 Stopa bezrobocia rejestrowanego w Świętochłowicach i w woj. śląskim w latach 2002 – 2013 [%]

35,0
30,0

28,2

29,0

26,1

25,3

25,0

22,2

20,0

17,6
15,2

15,0

16,5

16,4

16,9

16,6

17,8

17,9

13,0
15,5

9,4

12,7

10,0

9,2

5,0

9,4

10,0

10,2

11,1

11,0

2009

2010

2011

2012

2013

6,9

0,0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Świętochłowice

woj. śląskie

Źródło: GUS, PUP Świętochłowice*dane za 2013 rok obejmują miesiąc październik

Analizując szczegółowe dane dotyczące bezrobocia w mieście można zauważyć, że problemem
bezrobocia dotknięte są przede wszystkim osoby młode, w wieku 25 – 36 lat. Według
najnowszych danych odsetek osób do 24 roku życia w grupie bezrobotnych świętochłowiczan
wyniósł 17,7%.
Zjawisko starzenia się społeczeństwa jest widoczne również z perspektywy rynku pracy
(w strukturze osób bezrobotnych). Odsetek bezrobotnych świętochłowiczan poniżej 24 roku
życia stopniowo maleje, natomiast systematycznie rośnie dla osób powyżej 55. Z całą
stanowczością można stwierdzić, że rosnąca liczba osób starszych (seniorów), stanie
się wyzwaniem rozwojowym dla władz miasta Świętochłowice.
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Zestawienie 10 Bezrobotni według wieku w Świętochłowicach – porównanie [%]
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Źródło: GUS,WUP Katowice. Dane za 2013 rok obejmują miesiąc wrzesień

Zestawienie 11 Bezrobotni według wykształcenia w Świętochłowicach – porównanie [%]
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Źródło: GUS,WUP Katowice. Dane za 2013 rok obejmują miesiąc wrzesień
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W Świętochłowicach osoby nie posiadające wykształcenia stanowią najliczniejszą grupę osób
bezrobotnych. 40,8% osób bezrobotnych to osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym.
Jest to o tyle zaskakujące, że w skali województwa śląskiego wskaźnik na rok 2012 wyniósł
jedynie 27,5%. Odsetek osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem jest bardzo niski i wynosi
6,5%, ale w perspektywie od roku 2003 stale rośnie. W porównaniu do danych z województwa
śląskiego jest on znacznie niższy.
Podawany w statystykach publicznych wskaźnik obciążenia bezrobociem, czyli liczba
bezrobotnych przypadająca na 100 osób pracujących, jest w Świętochłowicach bardzo wysoki.
31 osób bezrobotnych przypadających na 100 pracujących to wskaźnik bardzo niepokojący,
zwłaszcza że dla województwa śląskiego wynosi on 17.
Świętochłowice są miastem, które boryka się z problemami społecznymi, a jedną z ich przyczyn
jest bezrobocie. Mimo bliskiego sąsiedztwa z bogatym w oferty rynkiem pracy w Katowicach
dla miasta bezrobocie jest wciąż poważnym problemem.
Tabela 29 Wskaźnik obciążenia bezrobociem w 2013 r. – porównanie

Obszar

Wskaźnik obciążenia bezrobociem

Bytom

34

Piekary Śląskie

27

Zabrze

20

Chorzów

19

Katowice

7

Mysłowice

14

Ruda Śląska

13

Siemianowice Śląskie

25

Świętochłowice

31

Racibórz

11

Jastrzębie-Zdrój

13

Zawiercie

29

woj. śląskie

17
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
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9. Opieka społeczna i ochrona zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach jest podstawową jednostką organizacyjną
wykonującą zadania gminy, powiatu i administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.
Pełni również funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach świadczy usługi publiczne w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców
(pomoc finansowa, materialna, prawna). Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej
w zakresie ustalonym ustawami, należące do gminy i powiatu, a także do administracji
rządowej.
Miasto podzielone jest na tzw. rejony opiekuńcze, miejsca pracy pracowników socjalnych:
 Rejon 1 (Centrum),
 Rejon 2 (Centrum),
 Rejon 3 (Lipiny),
 Rejon 4 (Chropaczów).
W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej wyodrębnione jest Centrum Aktywizacji Osób
Starszych (dawniej Dom Dziennego Pobytu). Centrum służy pomocą osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji z różnych powodów, szczególnie osobom w wieku emerytalnym
i inwalidom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, niesamodzielnym życiowo. W mieście
prowadzi działalność jadłodajnia dla osób najuboższych. Pomoc dla osób z zaburzeniami
psychicznymi prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy

(będący jednostką OPS

Świętochłowice).
W mieście prowadzi działalność Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”. Przeznaczony jest
on dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających całodobowej opieki. Ważną
placówką na mapie pomocy społecznej w Świętochłowicach jest Dom Pomocy Społecznej,
dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia. W mieście prowadzi działalność Rodzinny Dom Dziecka nr 1, który zajmuje
się dziećmi pozbawionymi częściowo albo całkowicie opieki rodzicielskiej.
Podając za GUS w 2012 roku liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w Świętochłowicach wyniosła 1 461 (zamieszkiwało w nich 3 548 osób).
Liczba ta znacznie spadła w stosunku do ostatnich lat. Jedną z przyczyn jest fakt długoletniego
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zamrożenia przez państwo progów dochodowych, uprawniających do korzystania z pomocy
społecznej.
Zestawienie 12 Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej w Świętochłowicach 2008-2012
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Źródło: GUS

Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w Świętochłowicach
wynoszący 6,7% populacji, jak na warunki województwa śląskiego (5,4%) jest dosyć wysoki.
Jednakże w porównaniu do miast najbliższego otoczenia w Świętochłowicach nie aż tak
znaczący. Przykładowo w Bytomiu wynosi 8,2%, a Chorzowie 7,2%.
Udział osób w wieku produkcyjnym w gospodarstwach domowych korzystających
ze środowiskowej pomocy społecznej, będący miernikiem negatywnego wpływu bezrobocia,
wynosi w Świętochłowicach 5,6% i jest praktycznie zbieżny ze wskaźnikiem na poziomie
podregionu katowickiego, ale wyższy niż średnia w województwie śląskim. Mimo występowania
w Świętochłowicach obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w porównaniu do ogółu
społeczności lokalnej problemy społeczne nie są poważniejsze niż w miastach ościennych.
Bardzo niepokojący jest wskaźnik udziału dzieci w rodzinach pobierających zasiłek rodzinny.
Statystyka GUS pokazuje, że 3 na 10 dzieci do 17 roku życia w Świętochłowicach wychowuje się
w rodzinach z problemami finansowymi. Średnia dla województwa wynosi 22,1%. Można
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przypuszczać, że w Świętochłowicach problemami społecznymi dotknięte są zwłaszcza rodziny
wielodzietne.
Tabela 30 Wskaźniki pomocy społecznej – porównanie, stan za 2012 rok [%]

udział osób
w gospodarstwach
domowych
korzystających
ze środowiskowej
pomocy społecznej
w ludności ogółem

udział osób w wieku
produkcyjnym
w gospodarstwach
domowych korzystających
ze środowiskowej pomocy
społecznej w ogólnej liczbie
osób w tym wieku

udział dzieci w wieku
do lat 17, na które
rodzice otrzymują
zasiłek rodzinny
w ogólnej liczbie
dzieci w tym wieku

Bytom

8,2

7,5

26,7

Piekary Śląskie

5,6

5,0

22,5

Zabrze

7,9

6,9

24,9

Chorzów

7,2

6,8

27,5

Katowice

5,7

4,7

17,0

Mysłowice

4,5

4,0

20,2

Ruda Śląska

6,1

5,4

16,8

Siemianowice Śląskie

8,4

7,9

25,6

Świętochłowice

6,7

5,6

29,3

Racibórz

3,2

-

19,7

Jastrzębie-Zdrój

3,5

3,3

15,0

Zawiercie

7,6

-

26,7

podregion katowicki

6,2

5,4

20,6

woj. śląskie

5,4

4,8

22,1

Polska

8,1

7,2

32,2

Obszar

Źródło: GUS

Podając za GUS Miasto Świętochłowice 2012 roku udzieliło 15 173 dodatków mieszkaniowych
na łączną kwotę 2 664 tys. zł. Stanowiło to 1,6% ogółu wydatków budżetowych miasta. Dodatek
mieszkaniowy to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych
z utrzymaniem mieszkania w pełnej wysokości. Dane GUS wskazują, że aż 66% dodatków
mieszkaniowych w 2012 roku wypłacono mieszkańcom miejskiego zasobu komunalnego,
a 16 % z zasobu prywatnego.
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W przeliczeniu na mieszkańca miasto wydaje znaczne środki na tę formę pomocy społecznej.
Liczba udzielonych dodatków mieszkaniowych w stosunku do liczby mieszkańców jest dość
wysoka w porównaniu do średniej dla województwa śląskiego, ale zbliżona do tej na poziomie
podregionu katowickiego. Można przypuszczać, że gęsto zaludniony obszar Górnego Śląska,
gęsta zabudowa, znaczny zasób lokali komunalnych generuje wiele problemów społecznych,
które ograniczają możliwości rozwojowe miasta.
Tabela 31 Dodatki mieszkaniowe w stosunku do liczby mieszkańców – stan na 2012 rok

Liczba przyznanych dodatków
mieszkaniowych
(na 1000 mieszkańców)

Wydatki samorządu na dodatki
mieszkaniowe
(na 1000 mieszkańców)

Świętochłowice

289,72

50 877,59 zł

podregion katowicki

314,70

66 804,57 zł

województwo śląskie

162,66

34 354,34 zł

Obszar

Źródło: GUS

Opiekę nad najmłodszymi dziećmi zapewniają dwa żłobki i 3 kluby dziecięce. Placówki
te dysponują 98 miejscami dla dzieci. W 2012 roku znalazło w nich opiekę 150 dzieci.
O postępującej komercjalizacji sektora usług w zakresie ochrony zdrowia świadczy fakt,
że w Świętochłowicach prowadzi działalność 25 przychodni zdrowia, z których jedynie
3 podległe są samorządowi terytorialnemu. Dla porównania w 2003 roku było ich 16.
W mieście prowadzi działalność bardzo ważna instytucja - Centrum Integracji Społecznej,
prowadząca działalność w zakresie pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przedmiotem działania Centrum jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej oraz
realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez:
 kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie
lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
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 naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność
gospodarczą,
 uczenie

umiejętności

racjonalnego

gospodarowania

posiadanymi

środkami

pieniężnymi.
Z oferty Centrum mogą skorzystać osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu
i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich
podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym
i rodzinnym.
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10. Oświata
Podając za danymi Sytemu Informacji Oświatowej z 30 września 2013 r. w Świętochłowicach
prowadzi działalność 11 placówek przedszkolnych. Spośród nich tylko jedna jest placówką
niepubliczną. Aktualnie, łącznie przedszkola liczą 59 oddziałów, do których uczęszcza 1 369
dzieci.

Opiekę

nad

dziećmi

prowadzi

85

nauczycieli

pełnozatrudnionych

i 20 niepełnozatrudnionych.
Tabela 32 Placówki wychowania przedszkolnego w Świętochłowicach, stan na 30.09.2013 r.

Liczba
wychowanków

Nazwa szkoły, placówka

Ulica

Organ prowadzący

Przedszkole Miejskie nr 1

K. Miarki 1

Samorząd Świętochłowic

72

Przedszkole Miejskie nr 2

Wodna 13

Samorząd Świętochłowic

174

Przedszkole Miejskie nr 3

Harcerska 6

Samorząd Świętochłowic

100

Przedszkole Miejskie nr 4

A. Mielęckiego 19

Samorząd Świętochłowic

100

Przedszkole Miejskie nr 7

B. Chrobrego 6

Samorząd Świętochłowic

185

Przedszkole Miejskie nr 8

F. Zubrzyckiego 10 Samorząd Świętochłowic

122

Przedszkole Miejskie nr 9

Sportowa 6

Samorząd Świętochłowic

157

Przedszkole Miejskie nr 11

Hajduki 14

Samorząd Świętochłowic

149

Przedszkole Miejskie nr 12

Harcerska 10

Samorząd Świętochłowic

97

Przedszkole Miejskie nr 13

Sudecka 1

Samorząd Świętochłowic

213

Punkt Przedszkolny Kolorado

Wiślan 9

Kolorado - usługi edukacyjne

bd.

Źródło: System Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2013 r.)

W Świętochłowicach działalność prowadzi 8 placówek oświatowych, prowadzących kształcenie
na poziomie podstawowym (w tym jedna placówka specjalna) Aktualnie uczęszcza do nich
2 723 uczniów (w tym do szkoły specjalnej 85). Liczba oddziałów w szkołach podstawowych
wynosi 134 (w tym 10 w szkole specjalnej), czyli na jedną klasę (bez szkoły specjalnej) przypada
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21 uczniów. Wszystkie placówki oświatowe na tym poziomie są publiczne, a organem
prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.
Tabela 33 Szkoły podstawowe w Świętochłowicach, stan na 30.09.2013 r.

Nazwa szkoły, placówka

Adres

Szkoła Podstawowa nr 1

F. Zubrzyckiego 38

Szkoła Podstawowa nr 2

Wyzwolenia 50

Szkoła Podstawowa nr 3

F. Chopina 1

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkolna 17

Szkoła Podstawowa nr 8

P. Komandra 9

Organ prowadzący

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 Łagiewnicka 65
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 17

Armii Ludowej 14

Szkoła Podstawowa nr 19

Bolesława Chrobrego 4

Liczba uczniów

Samorząd
Świętochłowic
Samorząd
Świętochłowic
Samorząd
Świętochłowic
Samorząd
Świętochłowic
Samorząd
Świętochłowic
Samorząd
Świętochłowic
Samorząd
Świętochłowic
Samorząd
Świętochłowic

593
302
214
268
425
85
459
377

Źródło: System Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2013 r.)

W Świętochłowicach działalność prowadzi 7 placówek prowadzących kształcenie na poziomie
gimnazjalnym. Aktualnie uczęszcza do nich 1 468 uczniów. Spośród gimnazjów jedna placówka
– Salezjańskie Gimnazjum Publiczne – nie jest prowadzona przez samorząd Świętochłowic,
a przez organizację pozarządową – Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska.
Tabela 34 Gimnazja w Świętochłowicach, stan na 30.09.2013 r.

Nazwa szkoły, placówka

Adres

Organ prowadzący

Liczba uczniów

Gimnazjum nr 1

Licealna 1

Samorząd Świętochłowic

302

Gimnazjum nr 2

Sudecka 5

Samorząd Świętochłowic

402

Gimnazjum nr 3

dr. A. Bukowego 23 Samorząd Świętochłowic

156

Gimnazjum nr 5

Wojska Polskiego
75

Samorząd Świętochłowic

193

Gimnazjum Specjalne nr 7

Szkolna 13

Samorząd Świętochłowic

52

Salezjańskie Gimnazjum Publiczne

Wojska Polskiego
82

Towarzystwo Salezjańskie
Inspektoria Krakowska

296

Publiczne Gimnazjum dla
Dorosłych

dr. A. Bukowego 23 Samorząd Świętochłowic

67

Źródło: System Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2013 r.)
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System szkolnictwa ponadgimnazjalnego oparty jest o publiczne placówki edukacyjne. Jedna
z nich - Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” jest prowadzona przez organizację
pozarządową, pozostałe przez Miasto Świętochłowice. Wykaz placówek edukacyjnych
na poziomie ponadgimnazjalnym przestawia się następująco:
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego,
 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja,
 Technikum,
 I Liceum Profilowane,
 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 Technikum Uzupełniające,
 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
 Szkoła policealna.
Tabela 35 Szkoły ponadgimnazjalne w Świętochłowicach - stan na 30.09.2013 r.

Nazwa szkoły, placówka
Salezjańskie Liceum
Ogólnokształcące
Salezjańskie Technikum
Elektroniczne

Adres
Wojska Polskiego 82

I Liceum Profilowane

gen. Wł. Sikorskiego 9

Samorząd Świętochłowic

10

Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych

gen. Wł. Sikorskiego 9

Samorząd Świętochłowic

32

Technikum

gen. Wł. Sikorskiego 9

Samorząd Świętochłowic

67

Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych

dr. A. Bukowego 23

Samorząd Świętochłowic

101

I Liceum Ogólnokształcące

Licealna 1

Samorząd Świętochłowic

131

II Liceum Ogólnokształcące im.
Sudecka 5
Mikołaja Reja

Samorząd Świętochłowic

183

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

gen. Wł. Sikorskiego 9

Samorząd Świętochłowic

125

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna

Szkolna 13

Samorząd Świętochłowic

44

Szkoła policealna

gen. Wł. Sikorskiego 9

Samorząd Świętochłowic

66

Wojska Polskiego 82

Organ prowadzący
Liczba uczniów
Towarzystwo Salezjańskie
144
Inspektoria Krakowska
Towarzystwo Salezjańskie
15
Inspektoria Krakowska

Źródło: System Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2013 r.)
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Aktualnie na poziomie ponadgimnazjalnym w Świętochłowicach naukę pobiera 918 uczniów.
Największa liczba uczniów uczęszcza do liceów ogólnokształcących, spośród których prym pod
względem liczby uczniów wiedzie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja.
Do pozostałych placówek edukacyjnych w mieście, świadczących usługi publiczne
dla mieszkańców należy:
 Młodzieżowy Dom Kultury,
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
 Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
Spadek liczby mieszkańców ma silne przełożenie na spadek liczby uczniów w świętochłowickich
szkołach. W ostatnich latach liczba uczniów i absolwentów szkół podstawowych
w Świętochłowicach ma tendencję zdecydowanie malejącą. W 2005 roku do szkół
podstawowych uczęszczało 3 298 uczniów, w 2012 już o 583 uczniów mniej. W analogicznym
okresie liczba uczniów szkół gimnazjalnych spadała o 578; z 2 113 do 1 535. Spadek liczby
uczniów w szkołach niesie za sobą konieczność dokonywania ich restrukturyzacji
i kontrowersyjnych z punktu widzenia mieszkańców decyzji o likwidacji placówek oświatowych.
Zestawienie 13 Absolwenci szkół podstawowych w Świętochłowicach 2005 - 2011
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Źródło: GUS
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W Świętochłowicach aktywnie działalność prowadzi Uniwersytet III Wieku. Uniwersytet jest
stowarzyszeniem. Głównym celem Uniwersytetu jest prowadzenie edukacji dla osób dorosłych
w różnych dziedzinach nauki a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk
humanistycznych, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk o Ziemi i Wszechświecie, kultury
i sztuki, problematyki technicznej. Ponadto celem stowarzyszenia jest:
 aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia
społecznego, proponowanie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej
i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania mieszkańców,
 upowszechnianie wiedzy o Śląsku i Świętochłowicach, w szczególności poprzez
prezentowanie dorobku kulturalnego, społecznego i walorów turystycznych,
 organizowanie racjonalnego wypoczynku i czasu wolnego członków i mieszkańców,
 inicjowanie działań na rzecz środowiska osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
bezrobotnych i chorych.
Zestawienie 14 Zdawalność egzaminów maturalnych – licea ogólnokształcące, w latach 2007 - 2012 [%]
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Zestawienie 15 Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 roku – porównanie [%}
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Źródło: GUS

Licea ogólnokształcące – tak bardzo popularne wśród uczniów w Świętochłowicach osiągają
bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego. Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach
ogólnokształcących na przestrzeni lat 2007 – 2012 jest bardzo wysoka, wyższa niż średnia
dla województwa śląskiego. W 2012 roku 95,5% uczniów zdało maturę, podczas gdy
w województwie śląskim 89,6%.
Wysoki poziom nauczania w liceach ogólnokształcących jest elementem wyróżniającym miasto
Świętochłowice zarówno w województwie śląskim, jak i w podregionie katowickim. W 2012
roku licealiści ze Świętochłowic osiągnęli wyższą zdawalność niż ich rówieśnicy m. in. z Katowic,
Rudy Śląskiej, czy Chorzowa. W mieście najlepszy wynik pod względem zdawalności matury
osiągają uczniowie z ZSO nr 1. W mieście nie prowadzi działalności żadna uczelnia kształcąca
na poziomie wyższym.
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Tabela 36 Zdawalność egzaminu maturalnego 2013 (sesja maj/czerwiec) w szkołach w Świętochłowicach

Liczba tegorocznych
absolwentów, którzy
przystąpili do
wszystkich egzaminów
obowiązkowych

Liczba świadectw
otrzymanych
przez
tegorocznych
absolwentów

Zdawalność
matury *

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego

50

48

96,0 %

II Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Reja w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2

33

26

78,8 %

Liceum Profilowane w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych
im. A. Świdra

4

3

75,0 %

Technikum w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych
im. A. Świdra

4

1

25,0 %

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
w Salezjańskim Zespole Szkół
Publicznych „Don Bosko”

38

35

92,1 %

Salezjańskie Technikum Elektroniczne
w Salezjańskim Zespole Szkół
Publicznych „Don Bosko”

11

7

63,6 %

Średnia dla miasta

140

120

85,7%

-

-

82%

Placówka edukacyjna

Średnia dla województwa śląskiego

Źródło: OKE Jaworzno* dotyczy tegorocznych absolwentów w odniesieniu do osób, które przystąpiły do wszystkich
egzaminów obowiązkowych
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11. Kultura i sport
Kultura na mocy Ustawy o samorządzie gminnym należy do zadania własnego miasta
Świętochłowice. Działalność w zakresie kultury, w tym prowadzenie bibliotek gminnych i innych
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest obowiązkiem ustawowym
ciążącym na samorządach. W Świętochłowicach działalność prowadzą 3 instytucje kultury:
 Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach,
 Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.
Ośrodki kultury pełnią bardzo ważną funkcję w społeczności lokalnej. Są to tzw. ośrodki
skupienia lokalnego, które kształtują w dużym stopniu tożsamość społeczności lokalnej,
a zarazem poziom jej wewnętrznej integracji. Instytucje te gwarantują wszechstronny dostęp
do usług publicznych z dziedziny kultury.
Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach oprócz tradycyjnych form prowadzenia
działalności kulturalnej podejmuje szeroką działalność oświatową i wychowawczą, organizując
wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, wieczory literackie, spotkania autorskie.
Z kolei głównym celem działania Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach jest budowanie
i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki, jako ważnych i twórczych sfer
w mieście i regionie, wpływających na jakość życia mieszkańców. Centrum Kultury Śląskiej
mieści się w dwóch budynkach zlokalizowanych w dzielnicy Lipiny i Zgoda. Dzięki temu
dysponuje

sceną

kameralną

(ok.

200

miejsc)

jak

również

salą

widowiskową

(ok. 400 miejsc siedzących z możliwością aranżacji przestrzeni wnętrza), posiadającą głęboką
scenę (18 m x 10 m) z zapleczem technicznym.
Tabela 37 Biblioteki w Świętochłowicach – przegląd posiadanych zasobów za 2013 rok

Placówki biblioteczne
biblioteki i filie
księgozbiór
czytelnicy w ciągu roku
wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

6
157 228
7 953
186 414
Źródło: Urząd Miejski w Świętochłowicach
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W skład sieci bibliotecznej w Świętochłowicach wchodzi 6 agend. Jest to Biblioteka Centralna
i filie: 1, 2, 4, 5, 6. We wszystkich jednostkach wypożycza się i udostępnia zbiory na miejscu
czytelnikom (dorosłym i dzieciom), udziela potrzebnych informacji, organizuje się lekcje
biblioteczne i imprezy kulturalno - oświatowe. W Bibliotece Centralnej prowadzone są kartoteki
zagadnieniowe (regionalna i o Unii Europejskiej). Podając za danymi Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach w 2013 roku biblioteka posiadała blisko 8 tys. czytelników.
Darmowy dostęp do Internetu oferują wszystkie placówki biblioteczne w mieście,
tj. Biblioteka Centralna, Filia nr 1, Filia nr 2, Filia nr 4, Filia nr 5 i Filia nr 6. Filia nr 2 posiada
w swoich zbiorach książki mówione na kasetach magnetofonowych dla czytelników
niewidomych i niedowidzących. Biblioteka Centralna od 2013 roku posiada urządzenie
do odtwarzania książek mówionych – „Czytak Plus” - który wypożyczać mogą osoby niewidome
i niedowidzące oraz zbiór książek mówionych i audiobooków, wydanych w zakodowanym
standardzie cyfrowym mp3, Czytak oraz standardzie Daisy.
Tabela 38 Uczestnicy imprez w domach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, 2012 r.

Rodzaj

Liczba uczestników

ogółem

20 032

wystawy

500

występy zespołów amatorskich

2 500

występy artystów i zespołów zawodowych

12 152

dyskoteki

300

imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne

860

konkursy

1 000

inne

2 720
Źródło: GUS

Placówki kulturalne świadczą usługi publiczne z dziedziny kultury zwłaszcza dla mieszkańców
miasta. Podając za GUS w 2012 roku instytucje kultury w Świętochłowicach zorganizowały
bardzo dużą liczbę wystaw, występów, dyskotek, konkursów i imprez rekreacyjnych.
Bardzo ważną instytucją na mapie kulturalnej Świętochłowic będzie Muzeum Powstań Śląskich.
Muzeum będzie się mieścić w pięknym, charakterystycznym budynku przy ul. Polaka 1,
wzniesionym w 1907 roku. Budynek zostanie odrestaurowany i zaadaptowany na potrzeby
muzeum. Nowo powstająca placówka będzie zgodna z najnowszymi trendami muzealnictwa.
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Została pomyślana, jako centrum edukacji, w dużej mierze nastawione na młodzież. Znaczna
część ekspozycji będzie miała charakter multimedialny i interaktywny. Eksponaty uzupełnione
zostaną o repliki i reprodukcje, dzięki czemu będzie można je nie tylko oglądać, ale również
dotykać. Muzeum będzie przystosowane do zwiedzania przez grupy mieszane językowo.
Na ponad 1000 m2 wszystko, począwszy od ekspozycji po wystrój wnętrz i dźwięk, będzie
przenosić zwiedzających w czasy powstańców, tak aby jak najpełniej przedstawić historię
Powstań Śląskich.
Tabela 39 Obiekty sportowe w Świętochłowicach

Rodzaj obiektu sportowe

Liczba obiektów

Stadiony do 3 tys. miejsc

2

Boiska do gier małych

21

Sale sportowe

16

Pływalnie sportowe kryte

2

Pływalnie sportowe otwarte

2

Sztuczne lodowiska

1

Kompleks "Orlik” 2012 z boiskiem wielofunkcyjnym

2

Scateparki

1

Tor do speedrowera

1

Korty tenisowe

2
Źródło: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Miasto dysponuje bardzo zróżnicowaną bazą obiektów sportowych. W Świętochłowicach
działalność prowadzi 8 klubów sportowych (łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS).
GUS podaje, że łączna liczba ich członków wynosi 855, a liczba sekcji sportowych wynosi 19.
Kluby sportowe w swoją działalność angażują 8 trenerów i 25 instruktorów sportowych.
Aktywność klubów sportowych jest zauważalna w mieście, a organizacje te przyczyniają
się do popularyzacji kultury fizycznej i sportu w Świętochłowicach.
Wykaz klubów i stowarzyszeń sportowych w Świętochłowicach przedstawia się następująco:
 MUKS „Skałka – Śląsk”,
 ŚUKS „Naprzód Lipiny”,
 UKS „Zryw”,
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 UKS Sztuk Walk „Kempo”,
 UKS „Taekwon-do” Świętochłowice,
 UKS „Jedynka”,
 UKS „Judo Świętochłowice” w Świętochłowicach,
 UKS „Thaiboxer”,
 UKS AP „Tygryski”,
 UKS „Wolę Vollej”,
 MKS „Śląsk Świętochłowice”,
 ŚKS „Naprzód Lipiny”,
 Klub Rekreacyjno - Sportowy T.K.K.F. „Tytan” z siedzibą w Świętochłowicach,
 Klub Rekreacyjno - Sportowy T.K.K.F. „Wypoczynek”,
 Klub Sportów Przestrzennych „Sokół” z siedzibą w Świętochłowicach,
 Stowarzyszenie „Orka” Świętochłowice,
 Ognisko T.K.K.F. „Na Wzgórzu”,
 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salesia”,
 Stowarzyszenie Żużlowe „Śląsk” Świętochłowice,
 Świętochłowickie Towarzystwo Tenisowe „Bekhend”,
 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko Żeglarskie „Zgoda”,
 Terenowe Ognisko T.K.K.F. „Sandow”,
 Towarzystwo Sportowe „Flor-Amator” Świętochłowice.
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12. Aktywność lokalna
Liczba działających na terenie danej gminy czy miejscowości organizacji pozarządowych jest
jednym ze wskaźników aktywności danej społeczności. Najczęściej spotykaną formą organizacji
pozarządowej jest stowarzyszenie. Organizacje pozarządowe z jednej strony są ważnym
elementem wpływającym na rozwój lokalny, z drugiej są w stanie świadczyć profesjonalne
usługi publiczne dla społeczności lokalnej, zwłaszcza w dziedzinie sportu, pomocy społecznej,
edukacji, kultury i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.
W ostatnich latach w Świętochłowicach liczba organizacji pozarządowych sukcesywnie wzrasta.
Dynamika tego wzrostu jest względnie wysoka – od 2009 roku przybyło w mieście 11 NGO.
Zgodnie z danymi GUS w 2012 roku działało tu 75 organizacji społecznych (w tym
65 stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 10 fundacji).
Zestawienie 16 Liczba organizacji pozarządowych w Świętochłowicach w latach 1995-2012
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Źródło: GUS

Od czerwca 2011 roku w Świętochłowicach działalność prowadzi Miejska Rada Działalności
Pożytku Publicznego. Rada jest organem doradczo - opiniującym, w zakresie dotyczącym
pożytku publicznego. W marcu 2013 roku został powołany Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jego działania wspierają kształtowanie
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społeczeństwa obywatelskiego poprzez korelację działań organizacji pozarządowych i władz
samorządowych.
W przyjętym przez Radę Miejską w Świętochłowicach Rocznym Programie Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok miasto zamierza przeznaczyć kwotę
1 518 782 zł. na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. Priorytetowo traktowane
są następujące obszary:
 profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
 kultura fizyczna i sport,
 kultura i sztuka,
 pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych,
 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dokonując przeglądu organizacji pozarządowych w Świętochłowicach można zauważyć
aktywność społeczną mieszkańców, wywodzącą się z przywiązania do lokalnej społeczności
(lokalnej ojczyzny). Aktywność lokalna wyrażona liczbą organizacji społecznych w stosunku
do liczby mieszkańców jest w Świętochłowicach stosunkowo niska. Jedynie 14 organizacji
pozarządowych na 10 tys. mieszkańców to wynik znacznie odbiegający od średniej
dla podregionu katowickiego – 26 oraz województwa śląskiego – 22.
Poniższa tabela zestawia aktywność lokalną mieszkańców wyrażoną liczbą organizacji
w stosunku do liczby mieszkańców z aktywnością gospodarczą wyrażoną liczbą osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą. Z małymi wyjątkami (np. Jastrzębie-Zdrój miasto
z monokulturą górniczą) zauważyć można dużą zależność aktywności społecznej z aktywnością
gospodarczą mieszkańców. Im więcej organizacji pozarządowych na danym obszarze, tym
wyższy wskaźnik przedsiębiorczości.
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Tabela 40 Wskaźnik przedsiębiorczości oraz aktywność obywatelska w organizacjach w 2012 roku

Podmioty wpisane do
rejestru REGON na 10
tys. ludności

fundacje,
stowarzyszenia
i organizacje społeczne
na 10 tys.
mieszkańców

osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą na 100
osób w wieku
produkcyjnym

Katowice

1 434

41

14,1

Chorzów

1 008

20

11,8

Zawiercie

970

16

11,9

Racibórz

955

22

9,8

Bytom

934

17

9,6

Siemianowice Śląskie

923

15

11,0

Zabrze

918

17

9,3

Mysłowice

917

16

10,3

Świętochłowice

740

14

8,7

Piekary Śląskie

728

12

8,4

Ruda Śląska

687

13

8,1

Jastrzębie-Zdrój

648

19

7,8

1 085

26

11,6

981

22

11,3

1 032

30

11,9

Obszar

podregion katowicki
woj. śląskie
Polska

Źródło: GUS

Każdego roku miasto przeznacza ze swojego budżetu środki finansowe na zadania realizowane
we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ogólna kwota wydatkowana przez Miasto
Świętochłowice na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym
w drodze konkursów wyniosła:
 w 2010 roku 332 649 zł,
 w 2011 roku 160 199 zł,
 w 2012 roku 87 985 zł,
 w 2013 roku 650 485 zł.
Społeczność

Świętochłowic

wykazuje

niską,

aczkolwiek

stale

rosnącą

aktywność

w zakresie frekwencji wyborczej, która jest podstawowym wskaźnikiem partycypacji
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obywatelskiej. W ostatnich wyborach samorządowych w 2010 roku w głosowaniu do Rady
Miasta głosowało 40% uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta (17 234 z 42 969
uprawnionych). Jest to wynik bardzo zbliżony do średniej dla miast na prawach powiatu
w województwie śląskim wynoszącej 39,1 %, jednak na poziomie województwa frekwencja
wyborcza wyniosła 42,9%. Frekwencja w kolejnych trzech wyborach samorządowych
w Świętochłowicach jest więc niska, co obrazuje poniższe zestawienie.
Zestawienie 17 Frekwencja w wyborach samorządowych w Świętochłowicach i woj. śląskim (w %)
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42,9
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40,0
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36,6
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35,0
34,0
33,0
2002
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Świętochłowice

2010
woj. śląskie

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza (www.pkw.gov.pl)

Poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego kształtuje się więc na dobrym poziomie.
Sposobem na wzmocnienie obywatelskie społeczności lokalnej są dobrze działające organizacje
pozarządowe. Już obecnie miejskie organizacje uczestniczą w ważnych wydarzeniach
kulturalnych, edukacyjnych, sportowych czy zdrowotnych na ternie miasta i województwa.

76

Świętochłowice 2013. Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej miasta

13. Budżet samorządu i inwestycje
W ciągu ostatnich 10 lat można zaobserwować bardzo wysoką dynamikę wzrostu dochodów
budżetu świętochłowickiego samorządu. Jest ona oczywiście ściśle powiązana ze wzrostem
wydatków (w dużej mierze koszty są generowane w miarę wzrostu zakresu obowiązków
delegowanych i nakładanych na samorządy lokalne przez administrację centralną
lub regionalną).
W 2012 roku dochody ogółem samorządu Świętochłowic wynosiły 162 361 778 zł. Na dochody
ogółem składają się: 1) dochody własne, 2) dotacje, 3) subwencja ogólna na oświatę, 4) środki
na dofinansowanie zadań. W 2012 roku dochody własne Świętochłowic, wynoszące 80,4 mln
zł, stanowiły 49,5% ogółu dochodów budżetowych.
Zestawienie 18 Struktura budżetu miasta – strona dochodowa – 2012 r. [zł]

80 417 140,43

44 106 571,00
37 838 066,57

dochody własne

subwencja ogólna

dotacje
Źródło: GUS

Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym samorządu Świętochłowic
jest podatek od nieruchomości oraz udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podając za GUS w 2012 roku w budżecie Świętochłowic wartości te kształtowały
się następująco:
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 udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy
od osób fizycznych (w 2012 r. była to kwota 39 151 020 zł i stanowiła 48,6% dochodów
własnych miasta),
 podatek od nieruchomości (w 2012 r. była to kwota 21 615 912,39 zł i stanowiła 26,8%
dochodu własnego miasta).
Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie
stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda
równoważenia budżetów samorządu terytorialnego. Stanowią one:
 39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych
na terenie gminy,
 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych, niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie
gminy.
W 2012 roku dochody ogółem w przeliczeniu na mieszkańca dla Świętochłowic wyniosły
3 088,43 zł. Dochód własny będący udziałem w podatkach od osób fizycznych (pracujących
mieszkańców Świętochłowic) w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 744,73 zł i był niższy
niż średnia dla woj. śląskiego. Może to być wynikiem niższych niż w otoczeniu zarobków
w Świętochłowicach oraz mniejszą liczbą pracujących (np. z uwagi na wysokie bezrobocie
w mieście).
Tabela 41 Wskaźniki dochodów miasta Świętochłowice na 1 mieszkańca w latach 2009 – 2012 [zł]

Dochody budżetowe wg rodzaju

2009

2010

2011

2012

ogółem

2 430,57

2 516,17

2 837,55

3 088,43

dochody własne

1 241,28

1 309,65

1 444,89

1 529,69

dochody własne - udziały w podatkach (podatek
dochodowy od osób fizycznych)

633,54

659,42

742,85

744,73

dochody własne - udziały w podatkach (podatek
dochodowy od osób prawnych)

16,29

8,97

15,13

21,77

dochody własne - dochody podatkowe ustalone
i pobierane na podstawie odrębnych ustaw

365,54

377,81

429,75

456,54
Źródło: GUS
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Poniżej w tabeli dokonano zestawienia dochodów samorządów woj. śląskiego w przeliczeniu na
mieszkańca. Zestawienie pokazuje, że ogólny dochód na mieszkańca w Świętochłowicach
(3 088,43 zł.) jest niższy niż średnia dla woj. śląskiego, a w sposób znaczący odbiega
od wskaźnika osiąganego w Katowicach - 4 515 zł.
Tabela 42 Dochody budżetu na mieszkańca – porównanie dla 2012 roku [zł]

Samorząd

Dochody na mieszkańca ogółem

Dochody własne na mieszkańca

Katowice

4 515,32

3 185,55

Zabrze

4 278,10

2 432,52

Podregion katowicki

4 000,09

2 566,67

Chorzów

3 926,99

1 983,84

Bytom

3 913,31

2 124,15

Ruda Śląska

3 815,96

2 452,72

Mysłowice

3 639,86

2 346,53

woj. śląskie

3 547,64

2 055,80

Siemianowice Śląskie

3 292,51

2 013,98

Świętochłowice

3 088,43

1 529,69

Piekary Śląskie

2 981,21

1 676,17
Źródło: GUS

Dochody własne samorządu pochodzące w głównej mierze z podatków (również dochodowego
od osób fizycznych i prawnych), opłat i dochodów majątkowych, pokazują rzeczywiste
możliwości samorządów w kwestii pozyskiwania wpływów budżetowych i zależą w głównej
mierze od liczby pracujących i zarabiających mieszkańców. Dochód budżetowy własny
w przeliczeniu na mieszkańca w Świętochłowicach w 2012 roku wyniósł 1 529,69 zł. Był tym
samym niższy o ponad tysiąc złotych od średniej dla podregionu katowickiego wynoszącej
2 566,67 zł.
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Zestawienie 19 Dochody budżetu samorządów na mieszkańca – porównanie dla 2012 roku [zł]

Świętochłowice
woj. śląskie
Ruda Śląska
Bytom
Chorzów
Podregion katowicki
Zabrze

745
3 088
806
3 548
889
3 816
752
3 913
837
3 927
1 029
4 000
814
4 278
1 250

Katowice

4 515
dochody własne - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
podatek dochodowy od osób fizycznych
ogółem
Źródło: GUS

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są kategorią finansową środków
publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo ważną
pozycją budżetową w samorządzie są wydatki majątkowe. Obejmują one wydatki inwestycyjne
(w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na
zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Poprawiają jakość
życia mieszkańców oraz pokazują rzeczywiste możliwości budżetowe samorządu.
Tabela 43 Wydatki budżetu Świętochłowic w latach 2005 – 2012 [w tys.) i odsetek wydatków na inwestycje

Wydatki

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ogółem

98 181

123 695

127 364

135 383

137 052

144 296

157 224

162 855

na inwestycje

4 151

7 282

19 050

15 658

10 254

9 081

19 842

14 185

4,2

5,9

15,0

11,6

7,5

6,3

12,6

8,7

wydatki na inwestycje [%]

Źródło: GUS
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Wydatki budżetu Świętochłowic z roku na rok rosną, a w 2012 roku wyniosły 162,9 mln. zł.
W tym roku na inwestycje przeznaczono 14,1 mln złotych, co stanowiło jedynie 8,7% ogółu
wydatków. Samorząd inwestuje w głównej mierze w zadania z zakresu ochrony środowiska oraz
infrastrukturę społeczną. W 2012 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki budżetu
wyniosły 3 098 zł.
Tabela 44 Wydatki budżetu miasta Świętochłowice na mieszkańca 2003 - 2012 [zł]

3500
3098
2962

3000
2698

2500

2242

2000
1500

1772

1771
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2529
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2327

1496

1000
500
2003

2006

2007

2010

2011

2012
Źródło: GUS

Jednym z ważnych współczynników, za pomocą których można dokonywać porównań poziomu
zamożności danego samorządu, jest wartość budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca danej
jednostki. W przypadku Świętochłowic zestawienie z innymi wybranymi jednostkami prezentuje
poniższy wykres.
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Zestawienie 20 Wydatki budżetowe na mieszkańca w 2012 roku – porównanie [zł]
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źródło: GUS

Zestawienie 21 Główne pozycje wydatkowe w budżecie Świętochłowic w 2012 roku [%]

Gospodarka mieszkaniowa

1,1

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2,1

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2,2

Kultura fizyczna

3,2

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona…
Ochrona zdrowia

3,9
4,9

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7,7

Transport i łączność

8,1

Administracja publiczna

8,6

Pomoc społeczna

20,6

Oświata i wychowanie

32,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0
Źródło: GUS
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Z powyższego zestawienia wyraźnie widać, że pod względem poziomu zamożności
w przeliczeniu na mieszkańca samorząd Świętochłowic osiąga pozycję znacznie poniżej średniej
w

podregionie

katowickim

oraz

niżej

niż

średnia

wojewódzka.

Konsekwencją

jest znacznie niższy budżet i mniejsze możliwości inwestycyjne miasta.
Wydatki na oświatę stanowią najważniejszą pozycję wydatkową Świętochłowic. W 2012 roku
wydano na ten cel 53,4 mln zł, co stanowiło blisko 33% ogółu wydatków miasta. Blisko 21%
wydano na pomoc społeczną. Mimo, że wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska stanowią 7,7% ogółu wydatków, to miasto w 2012 roku w tym dziale przeznaczyło
najwięcej środków na inwestycje.
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14. Obszary koncentracji problemów
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świętochłowicach 2006 – 2015
wskazuje, że obszarami o największej koncentracji problemów i kwestii społecznych są Centrum
Świętochłowic, Lipiny oraz Chropaczów. Bez cienia wątpliwości można jednak powiedzieć,
że obszarem o szczególnych wskaźnikach nasilenia występowania omawianych zjawisk
i problemów społecznych jest Centrum Świętochłowic. Niewiele ustępuje jej druga w kolejności
występowania zjawisk i problemów społecznych, dzielnica Lipiny. Lokalny Program Rewitalizacji
Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007 – 2015 (opracowany w 2007 roku
i zaktualizowany w 2010 roku) pokazuje główne problemy w sferze przestrzennej oraz
gospodarczej miasta. Przedstawia to poniższa tabela.
Tabela 45 Zdiagnozowane problemy Świętochłowic w sferze przestrzennej i gospodarczej

Problemy w sferze przestrzennej miasta











84

duża gęstość zaludnienia powodująca brak
możliwości rozwoju miasta w sferze
przestrzennej,
tkanka mieszkaniowa najstarszych części
miasta wymaga dużych nakładów
finansowych,
miasto ma niewystarczające powiązania
komunikacyjne z Drogową Trasą
Średnicową w kierunku północ-południe,
co powoduje trudności w komunikacji
i konieczność przemieszczania się ciężkiego
transportu przez śródmieście,
infrastruktura techniczna miasta jest
przestarzała i wyeksploatowana, zwłaszcza
w jego najstarszych częściach
(Świętochłowice - Centrum, Lipiny
i Chropaczów),
infrastruktura kultury i oświaty, pomimo
przeprowadzanych w sposób
systematyczny remontów, znajduje się
ogólnie w złym stanie technicznym,
wymaga remontów kapitalnych
i doinwestowania,
wiele nieruchomości prywatnych, w tym
również w administracji MPGL, ma
nieuregulowany stan prawny,
brak pełnej dokumentacji technicznej dla
planowanych inwestycji komunalnych,

Problemy w sferze gospodarczej miasta











małe zainteresowanie wśród dużych
przedsiębiorców lokalizacją inwestycji
w Świętochłowicach,
niewiele wolnych, nie zainwestowanych
terenów, brak uzbrojonych terenów pod
inwestycje,
niska atrakcyjność terenów inwestycyjnych
spowodowana utrudnionym połączeniem
z kluczową siecią drogową,
niewiele głównych siedzib dużych
przedsiębiorców, co skutkuje brakiem
wpływów do budżetu miasta z podatku
dochodowego,
niewielki budżet miasta i skromne
możliwości przeznaczenia środków na
inwestycje (np. wykonanie połączeń
drogowych z DTŚ dla udostępnienia
terenów inwestycyjnych),
niewielka przedsiębiorczość mieszkańców,
wyrażająca się w niskim wskaźniku
podmiotów zarejestrowanych w rejestrze
REGON na 10 tys. ludności,
niskie wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe mieszkańców.
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obiekty zabytkowe, objęte ochroną lub
kwalifikujące się do objęcia ochroną
konserwatorską ze względu na posiadane
walory, wymagają znacznych nakładów
remontowych w celu uchronienia ich przed
degradacją i zniszczeniem.
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007 – 2015

Analiza przeprowadzona na potrzeby Strategii w większości potwierdziła występowanie
problemów wykazanych już w innych dokumentach strategicznych Miasta Świętochłowice. Do
najważniejszych czynników warunkujących aktualną sytuację miasta oraz jego przyszły rozwój
należy lokalizacja oraz dziedzictwo historyczne, a zwłaszcza przemysłowe (czy poprzemysłowe)
miasta.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego podkreśla znaczenie Metropolii Górnośląskiej, jako
prężnego ośrodka wzrostu w skali kraju. Jest to obszar, na którym zlokalizowany
jest szereg instytucji świadczących usługi publiczne i komercyjne na wysokim poziomie. Z jednej
strony mieszkańcy mogą korzystać z bardzo bogatej oferty miast sąsiedzkich, zarówno w kwestii
usług z dziedziny edukacji, służby zdrowia, jak i (co bardzo istotne) z rynku pracy. Ponadto
jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych miasta, przyjętym w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest utrzymanie i podniesienie rangi miasta, jako
jednego z istotnych ośrodków Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego - Silesia, z rozwijającą
się i zróżnicowaną pod względem programowym gospodarką. To właśnie poszukiwanie swojego
miejsca i budowanie powiązań w Metropolii jest kluczowym czynnikiem w przyszłym rozwoju
miasta. W dłuższej perspektywie czasowej, rosnącej mobilności mieszkańców kwestia
znalezienia swojej specjalizacji w określonym zakresie usług stanowić będzie o dalszym rozwoju
miasta.
Bogate zasoby krajobrazu kulturowego (dziedzictwa kulturowego) – struktura przestrzenna
miasta, wartościowa substancja zabytkowa i kulturowa, założenia zieleni projektowanej, układ
komunikacyjny, wartości niematerialne (kultura śląska), jest z jednej strony doskonałym
potencjałem dla rozwoju miasta, z drugiej jednak powoduje ograniczenia rozwojowe
szczególnie. Ponadto miasto w sposób szczególny zostało dotknięte przez transformację
ustrojową w Polsce po 1989 roku oraz restrukturyzację przemysłu ciężkiego. Jest to przyczyną
wielu problemów społecznych i gospodarczych miasta, takich jak bezrobocie.
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Zestawienie 22 Najważniejsze elementy warunkujące rozwój miasta Świętochłowice

Miasto Świętochłowice jest położne na obszarze tzw. Metropolii Górnośląskiej –
najsilniejszego obok Warszawy ośrodka gospodarczego w kraju

Świętochłowice to jedno z najmniejszych miast w regionie, a zarazem najgęściej
zaludnione i zabudowane

Bogata historia miasta położonego na Górnym Śląsku, bogate zasoby krajobrazu
kulturowego (dziedzictwa kulturowego) i gospodarczego (przemysłu)

Źródło: Opracowanie własne

Dokonując próby usystematyzowania problemów, z którymi boryka się społeczność lokalna
i władze samorządowe w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na niekorzystne tendencje
demograficzne. Ich przejawem jest spadek liczby mieszkańców, starzenie się społeczeństwa,
ujemny przyrost naturalny, migracje. W przeciągu ostatnich 17 lat liczba mieszkańców miasta
spadła aż o 7 228 osób, osiągając liczbę 52 372. W perspektywie 2035 roku liczba mieszkańców
zmniejszy się jeszcze o 14%. Świętochłowice „rywalizują o mieszkańców” z innymi miastami
regionu.
Świętochłowice to jedno z najmniejszych miast w regionie, a zarazem najgęściej zaludnione,
zabudowane i zurbanizowane.

Powoduje to problemy z możliwością lokalizacji nowych

inwestycji. Pasywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. W mieście występują problemy
związane

ze

środowiskiem

naturalnym:

niska

emisja,

hałas,

promieniowanie

elektromagnetyczne, występowanie terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Tradycje
przemysłowe i restrukturyzacja przemysłu mają wpływ na niski wskaźnik przedsiębiorczości –
liczba podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby ludności oraz niski wskaźnik liczby NGO
w stosunku do liczby mieszkańców. Problemem są niższe niż w otoczeniu wynagrodzenia.
W Świętochłowicach zarabia się jedynie 78,1% średniej krajowej.
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Zestawienie 23 Drzewo problemów rozwojowych dla miasta Świętochłowice

Okoliczności generujące bariery rozwojowe
Niekorzystne
tendencje
demograficzne

Niski wskaźnik
przedsiębiorczości

Wysoka gęstość
zaludnienia

Wysoki poziom
urbanizacji

Restrukturyzacja
przemysłu

Wysoka stopa
bezrobocia

Degradacja
środkowiska
i obszarów

Bariery rozwojowe
Niskie dochody
budżetowe

Kurczący się rynek
pracy

Słabo rozwijające się
budownictwo
mieszkaniowe

Negatywne konsekwencje barier rozwojowych
Niska jakość
infrastruktury
społecznej

Niskie wydatki na
inwestycje

Brak lokalizacji dla
inwestycji

Problemy społeczne

Migracja i niski
przyrost naturalny

Źródło: Opracowanie własne

Cechą charakterystyczną rynku pracy w Świętochłowicach jest spadek liczby zatrudnionych,
który spowodowany jest z jednej strony systematycznym spadkiem liczby mieszkańców,
z drugiej strony spadkiem liczby dużych zakładów pracy. Aż 37,3% mężczyzn i tylko 28,6% kobiet
znajduje zatrudnienie jako pracę najemną poza rolnictwem. Kobiety w Świętochłowicach
są w większym stopniu dotknięte bezrobociem niż mężczyźni. Co trzecia kobieta w mieście
określiła swój status, jako osoba utrzymywana. Stopa bezrobocia rejestrowanego
w Świętochłowicach wynosząca 17,9% (dane za październik 2013 roku) jest wyższa niż średnia
dla województwa śląskiego, wynosząca 11%. Bezrobocie dominuje wśród młodych i osób
z najniższym wykształceniem. Problemy na rynku pracy powodują również zmniejszenie
dochodów budżetu Świętochłowic.
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15. Podstawowe potrzeby mieszkańców
W dniach od 17 do 21 lutego 2014 roku w ramach przygotowań dokumentu Strategii
przeprowadzono konsultacje społeczne. Odbyły się one w każdej z dzielnic Świętochłowic.
W konsultacjach społecznych łącznie wzięło udział 170 osób. Do najważniejszych postulatów
mieszkańców zgłaszanych podczas konsultacji społecznych, a dotyczących przyszłego rozwoju
miasta należy:
 tworzenie otwartych, ogólnodostępnych miejsc rekreacji, wypoczynku, w zakresie
istniejących terenów zielonych, terenów sportowych,
 szerokie wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości,
 poprawa jakości i funkcjonalności obiektów infrastruktury społecznej,
 przyciągnięcie inwestora (inwestorów) i stałe tworzenie miejsc pracy,
 poprawa bezpieczeństwa w mieście,
 poprawa jakości polityki informacyjnej miasta w zakresie oferowanych usług
publicznych.
W celu zebrania szczegółowych informacji o potrzebach mieszkańców w zakresie przyszłego
rozwoju miasta, przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców Świętochłowic. Został
on przeprowadzony od 9 do 31 stycznia 2014 roku. Kwestionariusz ankietowy można było
wypełniać w tradycyjnej formie (formularze wyłożono w Urzędzie Miejskim oraz wybranych
jednostkach miejskich) oraz on-line.
Tabela 46 Próba ankietowanych ze względu na wykształcenie i status na rynku pracy

Gimnazjalne i niższe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

22%

13%

36%

29%

Pracujący

Uczący się

Bezrobotny

Inne

51%

30%

9%

10%

Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

W ramach przeprowadzonego sondażu zebrano łącznie 697 ankiet. Aż 45% respondentów
to osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia. Z kolei 24% to osoby powyżej 45 roku życia.
Zdecydowanie najliczniejszą grupą biorącą udział w badaniu były osoby pracujące (stanowiące
ponad połowę uczestniczących). Z uwagi na rozpowszechnienie formularza ankietowego
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w placówkach oświatowych w Świętochłowicach, aż 30% ankietowanych to uczniowie
i uczennice.
Zestawienie 24 Badanie sondażowe. Struktura wieku ankietowanych

7%

4%
16-25
28%
26-35

13%

36-45
46-55
56-66
31%

17%
67 i więcej

Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

Świętochłowice to miasto położne na Górnym Śląsku, w bliskim sąsiedztwie Katowic oraz Gliwic
– dużych rynków pracy dla mieszkańców miasta. Mimo poważnych problemów, jakie
napotykają w znalezieniu pracy w mieście, niskiego wskaźnika przedsiębiorczości, niższych
zarobków, 6 na 10 mieszkańców deklaruje chęć pozostania w mieście w perspektywie
najbliższych 5 lat. Może mieć na to wpływ deklarowane przywiązanie mieszkańców do miasta
oraz łatwość dojazdu do dużych ośrodków miejskich, wchodzących w skład Konurbacji
Górnośląskiej, które stanowią dla mieszkańców ważne miejsce z punktu widzenia rynku pracy.
Spośród ankietowanych 36% deklaruje chęć zamieszkania poza Świętochłowicami.
Najliczniejszą grupę spośród tych, którzy deklarują migrację z miasta, stanowią osoby chcące
zamieszkać w innym mieście w województwie śląskim (14%) oraz za granicą (9%). Można
przypuszczać, że główną przyczyną migracyjnych nastrojów mieszkańców jest chęć znalezienia
pracy „na miejscu” oraz możliwość uzyskania wyższych zarobków. Mimo ujemnego bilansu
migracji miasto również przyciąga nowych mieszkańców. Atutem mogą być niższe koszty
mieszkań oraz bardzo dobre możliwości dojazdu do innych miast (samochodem oraz
komunikacją publiczną).
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Zestawienie 25 Badanie sondażowe. Preferencje przyszłego miejsca zamieszkania (w perspektywie 5 lat)

W Świętochłowicach (tu gdzie mieszkam)

5%
9%

W Świętochłowicach, ale w innej dzielnicy
6%
W innym mieście w województwie śląskim
7%
51%

W innym mieście w Polsce, poza Śląskiem
Na wsi

14%
Za granicą
8%

Brak odpowiedzi

Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

W grupie respondentów poniżej 25 roku życia, tendencje migracyjne są dużo wyraźniejsze.
W porównaniu do całości próby, już jedynie 46% młodych mieszkańców deklaruje chęć
pozostania w mieście w najbliższych 5 latach. Dla młodzieży, deklarującej chęć opuszczenia
miasta, najpopularniejszą destynacją jest inne miasto w regionie oraz wyjazd za granicę. Wynik
ten powinien być wyzwaniem dla samorządu Świętochłowic do systematycznej poprawy jakości
życia mieszkańców, nakierowanej na możliwość znalezienia pracy oraz spędzania wolnego
czasu w mieście.
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Zestawienie 26 Badanie sondażowe. Preferencje przyszłego miejsca zamieszkania, grupa do 25 roku życia

1%
W Świętochłowicach (tu gdzie mieszkam)

16%

W Świętochłowicach, ale w innej dzielnicy
3%
42%
8%

W innym mieście w województwie śląskim
W innym mieście w Polsce, poza Śląskiem
Na wsi
Za granicą

26%
4%

Brak odpowiedzi

Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

Przeprowadzone w mieście konsultacje społeczne Strategii pokazały, że mieszkańcy w głównej
mierze zwracają uwagę na stan techniczny obiektów infrastrukturalnych, bezpieczeństwo
i możliwość rekreacji ściśle w najbliższym otoczeniu (dzielnicy). Zwracano bardzo często uwagę
na skutki restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i związaną z nią likwidacją dużych zakładów
pracy, znajdujących się na terenie Świętochłowic. W ogólnym odczuciu mieszkańców, jest
to zmiana negatywna, a jej skutki są aktualnie wciąż dotkliwie odczuwalne (bezrobocie,
problemy społeczne, przestępczość, niszczenie mienia publicznego).
Mieszkańcy Świętochłowic, biorący udział w badaniu ankietowym, w największym stopniu
dostrzegają konieczność podejmowania działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Aż 26%
wskazało to za najistotniejszy element, mogący wpłynąć pozytywnie na przyszły rozwój miasta.
Na uwagę zasługuje fakt, że w formularzu ankietowym było to tzw. pytanie otwarte
(niesugerujące żadnej odpowiedzi). Analizując odpowiedzi ankietowanych można wyciągnąć
wniosek, że najpilniejszą potrzebą dla mieszkańców jest zapewnienie odpowiedniej bazy
sportowej, kulturalnej i rozrywkowej. Konieczne jest również zaangażowanie animatorów życia
kulturalno - społecznego w mieście, liderów mogących mieć duży wpływ na aktywność
mieszkańców i zaangażowanie w sprawy lokalne.
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Zestawienie 27 Badanie sondażowe. Najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w Świętochłowicach

Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

29%

Poprawa czystości miasta w tym oczyszczenie Stawu Kalina

13%

Poprawa bezpieczeństwa

13%

Więcej miejsc zieleni

9%

Dostępność przedszkoli oraz żłobków

8%

Poprawa jakości życia mieszkańców

6%

Powrót do żużla

6%

Poprawa zasobów mieszkaniowych

3%

Zmiana władz miasta

3%

Poprawa infrastruktury drogowej

3%

Infrastruktura sportowa (budowa hali, basen na Skałce)

3%

Dofinansowanie szkoleń oraz szkolnictwa

2%

Stworzenie miejsc pracy

2%
0%

10%

20%

30%

40%

Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

Druga w hierarchii ważności jest czystość w mieście. 12% biorących udział w sondażu wskazało
to za najważniejsze zadanie, jakie należy tutaj zrealizować. Wysoki wynik należy interpretować
również w kontekście znacznej liczby niezagospodarowanych przestrzeni miejskich.
Do priorytetu w zakresie rozwoju należy również poprawa bezpieczeństwa w mieście. Podczas
konsultacji społecznych bardzo często padały głosy dotyczące złej pracy służb odpowiedzialnych
za porządek i bezpieczeństwo.
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16. Poziom satysfakcji mieszkańców
Przywiązanie do lokalnej ojczyny, miejsca zamieszkania, jest elementem, na którym można
budować aktywność społeczną. W przypadku Świętochłowic, aż 43% ankietowanych
zadeklarowało chęć aktywnego działania na rzecz miasta. Jest to o tyle zaskakujące, że nie
legitymuje się ono dużą liczbą organizacji pozarządowych w stosunku do liczby mieszkańców.
Z drugiej strony 7 na 10 ankietowanych zaprzeczyło stwierdzeniu, że miasto jest mu obojętne.
Można jednoznacznie stwierdzić, że wola działania na rzecz miasta, mająca swoje podłoże
w patriotyzmie lokalnym, jest bardzo duża i zasługuje na znaczną uwagę decydentów. Ponadto
interesujący jest fakt, że 37% ankietowanych odpowiedziała twierdząco na pytanie o związanie
z jedną z dzielnic miasta. Wywodzące się z historii miasta różnice na poziomie dzielnic, mimo
ubiegu lat są nadal żywe w społeczeństwie, co może być elementem sprzyjającym w szukaniu
różnych metod i sposobów rozwoju poszczególnych dzielnic miasta.
Zestawienie 28 Badanie sondażowe. Stosunek mieszkańców do miasta Świętochłowice

Chcę aktywnie działać na rzecz rozwoju miasta

43%

Jestem dumna/y z tego, że mieszkam w Świętochłowicach

Świętochłowice są mi obojętne

25%

36%

37%

7% 14%

Czuję się związany tylko z jedną dzielnicą miasta

20%

71%

37%

17%

Jestem mocno związana/y ze Świętochłowicami 4%

0%

24%

8%

7%

8%

40%

6%

96%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

Prace nad Strategią, przy zastosowaniu różnych metod, m.in. warsztatów, konsultacji
społecznych oraz ankietyzacji pokazały, że mieszkańcy wyraźnie dostrzegają potencjał miasta
w zakresie możliwości poprawy jakości życia mieszkańców. Bardzo często podkreślano fakt,
że miasto w dużej części jest zagospodarowane, w znaczeniu posiadania obszarów i budynków
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pełniących konkretne funkcje publiczne, jednakże brakuje bieżących remontów, napraw,
konserwacji, mogących mieć wpływ na możliwość i komfort ich użytkowania. Nie dziwi zatem
fakt, że najlepiej postrzeganym elementem w mieście jest infrastruktura sportowa i rekreacyjna
(w tym tereny zielone). Kluczowym obiektem z punktu widzenia możliwości podniesienia,
jakości życia mieszkańców jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”. Jednakże mieszkańcy
w sposób wyraźny zgłaszają konieczność podejmowania działań inwestycyjnych w zakresie
utrzymania i użytkowania tych obiektów. Na uwagę zasługuje również kultura – jako element
pozytywnie wyróżniający miasto.
Zestawienie 29 Badanie sondażowe. Najbardziej pozytywny element w Świętochłowicach

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna (Skałka)

29%

Lokalizacja

11%

Brak pozytywnych elementów

10%

Tereny zielone i czystość miasta

8%

Rozwój kultury

8%

Rozbudowa infrastruktury drogowej

5%

Dostępność szkół i przedszkoli, edukacja

5%

Rozwój i inwestycje

5%

Komunikacja publiczna

4%

Potencjał mieszkańców

3%

Władze

2%

Aktywność organizacji pozarządowych

1%
0%

10%

20%

30%

40%

Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

Brak miejsc pracy, bezrobocie to największy problem w mieście Świętochłowice. Jednakże,
w pozytywnych stronach miasta wskazano dogodną lokalizację, która wiąże się z łatwiejszą
możliwością znalezienia pracy w okolicznych miastach.
Miasto Świętochłowice jest jednym z najbardziej zurbanizowanych miasta w Polsce. Liczne
tereny zabudowane, duża liczba budynków mieszkalnych oraz obiektów poprzemysłowych
powoduje, że na samorządzie ciąży konieczność stałego utrzymania i inwestowania
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w infrastrukturę miejską. W odczuciu mieszkańców estetyka miasta (w tym zły stan
infrastruktury) jest poważnym problemem miasta.
Zestawienie 30 Badanie sondażowe. Najważniejsze problemy Świętochłowic

Brak miejsc pracy

26%

Poziom zanieczyszczenia i estetyka miasta

11%

Budownictwo mieszkaniowe

9%

Poziom bezpieczeństwa

9%

Infrastruktura drogowa

7%

Poziom życia mieszkańców

5%

Rozwój infrastruktury sportowej

5%

Władze, urzędnicy

4%

Dostępność edukacji

4%

Rozwój miasta

3%

Brak imprez kulturalnych

2%

Komunikacja

1%
0%

10%

20%

30%

Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

Mieszkańcy miasta oceniali poszczególne elementy stanowiące, o jakości życia w mieście.
Ocenie podano 27 czynników wpływających, na jakość życia w mieście. Poniżej, w zestawieniu,
przedstawiono szczegółowe wyniki.
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Zestawienie 31 Badanie sondażowe. Ocena wybranych aspektów jakości życia mieszkańców Świętochłowic

Dostępność Internetu

55%

Poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej

55%

Poziom edukacji ponadgimnazjalnej

22%
26%

42%

Dostępność i jakość komunikacji publicznej

24%

39%

Jakość obsługi w UM i jego jednostkach

33%

11%

Stan infrastruktury kulturalnej i rozrywkowej

29%

Załatwianie spraw urzędowych przez Internet

27%

Stan infrastruktury sportu i rekreacji

27%

Dostępność do przedszkoli i żłobków

26%

Jakość oferty kulturalnej i rozrywkowej

26%

30%

Jakość oferty sportowej i rekreacyjnej

26%

33%

Dostępność usług służby zdrowia

25%

19%

30%

Stan techniczny chodników i oświetlenia

20%

Jakość ofert kierowanych do seniorów

18%

Aktywność organizacji pozarządowych

18%

Jakość usług pomocy społecznej

18%

Działalność spółdzielni mieszkaniowych

17%

Poziom bezpieczeństwa w mieście

16%

36%

Czystość w mieście

15%

36%

Otwartość samorządu na inicjatywy mieszkańców

12%

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej

12%

Stan techniczny infrastruktury drogowej

12%

Jakość oferty i programów kierowanych do młodzieży

10%

6% 2%

40%

4% 2%

37%

2% 2%

43%
28%

29%

28%

30%

1% 2%

33%
24%

23%

19%

2%
6% 2%

34%

35%

24%

21%
36%

37%

19%

2%
5% 2%

26%

29%

21%

5% 2%

33%

25%

27%

2%

27%

2%

30%

2%

24%
43%

2%
4% 2%

46%
34%

1%1%
27%

29%

3%

51%

26%

46%

19%

2%

36%

32%

58%
71%

2%

9% 2%

35%

33%

Stan środowiska naturalnego

15%

26%

28%

4%
7% 2%

19%

34%

22%

Możliwość znalezienia zatrudnienia w mieście 2% 8%

19%
21%

30%

29%

9%

9% 8% 2%

32%

Sprawność systemu kanalizacji i wodociągów

Poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego

16% 5% 2%

3% 2%
16%

3%

11% 3%
16%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bardzo dobra i dobra

Średnia

Słaba i bardzo słaba

Nie mam zdania

Brak odpowiedzi

Źródło: badanie sondażowe mieszkańców
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Edukacja (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym) oraz poziom
rozwoju społeczeństwa informacyjnego to elementy najlepiej ocenione przez mieszkańców
miasta. Na wysoką ocenę edukacji wpływa z jednej strony jakość bazy edukacyjnej, z drugiej
oferta i jakość nauczania. Faktem jest, że uczniowie świętochłowickich szkół średnich
w większym stopniu zdają egzamin maturalny, w porównaniu do średniej z podregionu
katowickiego. Poziom nauczania w szkołach jest wysoki.
Należy podkreślić, że 4 na 10 mieszkańców pozytywnie ocenia dostępność komunikacji
publicznej, co jest pozytywnym elementem w możliwości budowania powiązań funkcjonalnych
w świadczeniu usług publicznych w ramach Konurbacji Górnośląskiej.
Zestawienie 32 Badanie sondażowe. Najlepiej ocenione elementy jakości życia w Świętochłowicach
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Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

Mała liczba miejsc pracy oraz słaby rozwój budownictwa mieszkaniowego to najważniejsze
bariery rozwojowe wymienione w analizie, które znalazły potwierdzenie w opiniach
ankietowanych mieszkańców miasta. Aż 70% mieszkańców źle oceniła możliwość znalezienia
pracy w mieście. Podobne opinie wyrażali mieszkańców podczas konsultacji społecznych,
jednocześnie wskazując na konieczność pozyskania dużego inwestora, który tworzył będzie
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miejsca pracy. Ponad połowa ankietowanych mieszkańców (51%) krytycznie ocenia jakość
infrastruktury drogowej.
Zestawienie 33 Badanie sondażowe. Najkrytyczniej ocenione elementy jakości życia w Świętochłowicach
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Źródło: badanie sondażowe mieszkańców

Bardzo ważną kwestią dla władz samorządowych jest realizacja programów dla osób młodych.
Aż 46% ankietowanych krytycznie odnosi się do jakości oferty kierowanej do młodzieży.
Poprawa jakości i oferty w zakresie edukacji formalnej oraz nieformalnej może przyczynić się
do zatrzymania odpływu młodych mieszkańców miasta. Znaczącą rolę w tej kwestii odgrywają
organizacje pozarządowe. To ich umiejętności mogą przyczynić się do polepszenia oceny tego
czynnika. Ważne jest również poznanie oczekiwań młodzieży, co do zakresu i metod
programów.
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17. Podsumowanie
Gmina Świętochłowice jest miastem na prawach powiatu położonym w podregionie
katowickim województwa śląskiego, na obszarze tzw. Metropolii Górnośląskiej. Metropolia
to centralny obszar rozwojowy województwa śląskiego, o znaczeniu europejskim, składający się
z 23 miast, w tym Katowic - miasta wojewódzkiego. Metropolia jest obok Warszawy
najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w kraju. Świętochłowice sąsiadują z Bytomiem,
Chorzowem, Rudą Śląską, a od stolicy regionu - Katowic - dzieli je zaledwie 7 km.
Głównym potencjałem, wynikającym z lokalizacji miasta na obszarze Metropolii Górnośląskiej,
jest stosunkowo łatwy i szybki dojazd do innych miast, stanowiących główny rynek pracy
dla świętochłowiczan oraz możliwość dostępu do wysokiej jakości usług publicznych,
zawłaszcza w dziedzinie edukacji, kultury, służby zdrowia. Z kolei głównym wyzwaniem
rozwojowym związanym z położeniem jest konieczność zdobycia przewagi konkurencyjnej
w skali Konurbacji - elementu z dziedziny gospodarki lub życia społecznego, który w sposób
trwały wyróżniał będzie miasto w skali całego regionu, przyczyniając się w znacznym stopniu
do jego przyszłego zrównoważonego rozwoju.
Miasto posiada bardzo bogatą historię, której przełomowym momentem był datowany
na I połowę XIX wieku dynamiczny rozwój przemysłu (górnictwo, hutnictwo). Skutkiem była
szybko

rosnąca

liczba

mieszkańców,

rozwój

budownictwa

mieszkaniowego

oraz

zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Transformacja ustrojowa w Polsce, przeprowadzona
po 1989 roku, spowodowała upadek dużych zakładów pracy, spadek liczby miejsc pracy,
bezrobocie i wynikające z tego liczne problemy w sferze społecznej (wykluczenie społeczne,
„gettyzacja” części miasta, przestępczość) i infrastrukturalnej (niszczejące budynki mieszkalne
i obiekty poprzemysłowe).
Bogate zasoby krajobrazu kulturowego (dziedzictwa kulturowego), struktura przestrzenna
miasta (z terenami inwestycyjnymi), wartościowa substancja zabytkowa (m. in. obiekty
poprzemysłowe) i kulturowa, założenia zieleni projektowanej, układ komunikacyjny, wartości
niematerialne (kultura śląska oraz różnoreligijność mieszkańców Świętochłowic), jest z jednej
strony doskonałym potencjałem dla rozwoju miasta, z drugiej jednak powoduje ograniczenia
rozwojowe

(szczególnie

w

zakresie

zagospodarowania

przestrzennego).

Aktualnie
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Świętochłowice to jedno z najmniejszych miast w regionie, a zarazem najbardziej
zurbanizowane. Elementem wyróżniającym miasto jest funkcjonowanie pięciu dzielnic,
z zaznaczającymi się wyraźnymi odmiennościami w sferze tożsamości mieszkańców i kultury.
Należy podkreślić, że w mieście bardzo dobrze funkcjonują instytucje kultury, do których należy
Centrum Kultury Śląskiej, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Powstań Śląskich.
Wobec regresu przemysłu ciężkiego i nasilenia się zjawiska bezrobocia oraz problemów
społecznych, dla Świętochłowic kluczowe okazało się sąsiedztwo innych dużych organizmów
miejskich Konurbacji Górnośląskiej. Aktualnie aż 68% pracujących mieszkańców miasta znajduje
zatrudnienie poza miastem (głównie w Katowicach), a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
bardzo chętnie uczą się w Chorzowie. Zjawisko to powoduje umacnianie się powiązań
funkcjonalnych Świętochłowic z innymi miastami Konurbacji, a zwłaszcza Katowicami
(w dziedzinie rynku pracy) i Chorzowem (w dziedzinie edukacji).
Rozpatrując przyszły rozwój miasta w sposób szczególny należy mieć na uwadze następujące
czynniki, stanowiące o jego potencjale:
 Położenie na obszarze tzw. Metropolii Górnośląskiej – najsilniejszego obok Warszawy
ośrodka gospodarczego w kraju, o dużej atrakcyjności inwestycyjnej,
 Świętochłowice to jedno z najmniejszych miast w regionie, a zarazem najgęściej
zaludnione i zabudowane,
 Bogata historia miasta położonego na Górnym Śląsku, zasoby krajobrazu kulturowego
(dziedzictwa kulturowego) i gospodarczego (przemysłu) wraz z silnymi elementami
kultury śląskiej.
Jednym z ważniejszych problemów Świętochłowic są niekorzystne zjawiska demograficzne. Ich
przejawem jest ciągły spadek liczby mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, ujemny przyrost
naturalny, migracje (zwłaszcza do innych miast woj. śląskiego). Datowana na lata 90. XX wieku
restrukturyzacja przemysłu i spadek liczby dużych zakładów pracy spowodowała bardzo istotne
zmiany w gospodarce miasta. Aktualnie do rejestru REGON wpisanych jest 3 878 podmiotów
gospodarki narodowej, spośród których najliczniejszą grupę 79,3% stanowią osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
Poziom przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów gospodarki narodowej w stosunku
do liczby mieszkańców w Świętochłowicach jest dość niski (740), w porównaniu do średniej
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z miast podregionu katowickiego, zwłaszcza Katowic (1 434) i Chorzowa (1 008). Mimo
lokalizacji miasta na obszarze z dużymi tradycjami przemysłowymi, w Świętochłowicach
nie prowadzi działalności żaden zakład pracy zatrudniający powyżej tysiąca pracowników.
Zakłady zatrudniające od 250 do 999 pracowników w Świętochłowicach są 4 i stanowią one
jedynie 0,1% ogółu podmiotów gospodarczych.
Dobrze rozwinięta mała przedsiębiorczość, nastawiona głównie na świadczenie usług (handel,
budownictwo, transport), stanowi o charakterze lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy
w Świętochłowicach. Jedynym widocznym działem gospodarki, związanym bezpośrednio
z produkcją (nie usługami), jest przetwórstwo przemysłowe (produkcja metalowych wyrobów
gotowych, elementów konstrukcji, opakowań metalowych itp.).
Pod względem poziomu zamożności w przeliczeniu na mieszkańca samorząd Świętochłowic
osiąga pozycję znacznie poniżej średniej w podregionie katowickim oraz niżej niż średnia
wojewódzka. Konsekwencją jest znacznie niższy budżet i mniejsze możliwości inwestycyjne
miasta.
Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w Świętochłowicach
wynoszący 6,7% populacji, jak na warunki województwa śląskiego (5,4%) jest dosyć wysoki.
Bezrobocie jest poważnym problemem społecznym w Świętochłowicach. Stopa bezrobocia
rejestrowanego w Świętochłowicach, wynosząca 17,9% (dane za październik 2013 roku) jest
wyższa niż średnia dla województwa śląskiego (11%). Bezrobocie dominuje wśród młodych
mieszkańców i osób z najniższym wykształceniem. Mimo bliskości i relatywnie dobrego dojazdu
do Katowic (doskonałej lokalizacji z punktu widzenia rynku pracy) bezrobocie jest wysokie.
Może to wskazywać na brak odpowiednich kwalifikacji mieszkańców bądź wręcz chęci
do znalezienia zatrudnienia. Problemy na rynku pracy powodują również zmniejszenie
dochodów budżetu Świętochłowic. Ponadto Świętochłowice należą do miast, w których
statystycznie zarobki nie należą do najwyższych (w mieście zarabia się jedynie 78% średniej
krajowej).
Czynnikami wyróżniającymi miasto są sprawnie funkcjonujące organizacje pozarządowe,
budżet obywatelski oraz wysoki poziom nauczania w szkołach średnich (zwłaszcza liceów
ogólnokształcących). Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących

101

Świętochłowice 2013. Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej miasta

na przestrzeni lat 2007 – 2012 jest bardzo wysoka, wyższa niż średnia dla województwa
śląskiego.
Konsultacje społeczne Strategii przeprowadzone w dniach 17 – 21 lutego 2014 roku, z udziałem
170 osób pokazały, że do najważniejszych postulatów mieszkańców w zakresie przyszłego
rozwoju miasta należy:
 tworzenie otwartych, ogólnodostępnych miejsc rekreacji, wypoczynku, w zakresie
istniejących terenów zielonych, terenów sportowych,
 szerokie wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości,
 poprawa jakości i funkcjonalności obiektów infrastruktury społecznej,
 przyciągnięcie inwestora (inwestorów) i stałe tworzenie miejsc pracy,
 poprawa bezpieczeństwa w mieście,
 poprawa jakości polityki informacyjnej miasta w zakresie oferowanych usług
publicznych.
Sondaż opinii społecznej przeprowadzony wśród mieszkańców Świętochłowic (w którym wzięło
udział blisko 700 osób) przeprowadzony w dniach od 9 do 31 stycznia 2014 roku pokazał,
że mimo poważnych problemów mieszkańców, jakie napotykają w znalezieniu pracy w mieście,
niskiego wskaźnika przedsiębiorczości i niższych zarobków, 6 na 10 mieszkańców deklaruje chęć
pozostania w mieście w perspektywie najbliższych 5 lat.
Mieszkańcy Świętochłowic w największym stopniu oczekują podejmowania działań
skierowanych do dzieci i młodzieży. Aż 26% uznało to za najistotniejszy element, mogący
wpłynąć pozytywnie na przyszły rozwój miasta. Bardzo pilną potrzebą jest zapewnienie
odpowiedniej bazy sportowej, kulturalnej i rozrywkowej. Konieczne jest również
zaangażowanie animatorów życia kulturalno-społecznego w mieście, liderów mogących mieć
duży

wpływ

na

aktywność

mieszkańców

i

zaangażowanie

w

sprawy

lokalne.

Do priorytetów w zakresie rozwoju miasta należy również poprawa bezpieczeństwa w mieście.
Brak miejsc pracy, bezrobocie to największy problem w mieście Świętochłowice.
Miasto Świętochłowice jest jednym z najbardziej zurbanizowanych miast w Polsce. Liczne
tereny zabudowane, duża liczba budynków mieszkalnych oraz obiektów poprzemysłowych
powoduje, że na samorządzie ciąży konieczność stałego utrzymania i inwestowania
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w infrastrukturę miejską. W odczuciu mieszkańców estetyka miasta (w tym zły stan
infrastruktury) jest jego poważnym problemem.
Z całą stanowczością należy stwierdzić, że do kluczowych kwestii decydujących o przyszłym
rozwoju miasta należy pozyskiwanie nowych inwestorów, zmniejszenie bezrobocia, wzrost
zatrudnienia oraz promocja i rozwój przedsiębiorczości. Spowoduje to być może zatrzymanie
negatywnych tendencji migracyjnych i pozwoli miastu zdobyć przewagę konkurencyjną
w zakresie zapewnienia wysokiej jakości życia w mieście.
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