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PREZYDENCKIM OKIEM

Szanowni Państwo,

przekazuję na Wasze 
ręce biuletyn infor-
macyjny. Jego rolą 
jest dotarcie z bieżą-
cymi wydarzeniami, 
które mają miejsce 
w Świętochłowicach, 
do jak największej 
liczby mieszkańców. 
Szczególnie zależy mi 
na dotarciu do  tych 
osób, które nie ko-
rzystają z mediów 
społecznościowych, 
gdzie na bieżąco 
na  facebookowym 
profilu Daniel Beger 
– Prezydent Świę-
tochłowic, możecie 
przeczytać o moich 
aktualnych działa-
niach.

Infrastruktura miasta 
jest bardzo ważną spra-
wą i chyba nikogo do 
tego nie trzeba przeko-
nywać. To nasze szlaki 
komunikacyjne, czyli 
drogi oraz torowiska 
tramwajowe. Właśnie 
rozpoczęły się remonty 
ulic, które finansowane 
są z funduszy: dróg sa-
morządowych i solidar-
ności. Remonty obejmą 
ulice: Bytomską, frag-
ment 1 Maja, Metalow-
ców, fragment Wiśnio-
wej i Bukowej. 

1 października 2019 r. 
na stanowisko Dru-
giego Zastępcy 
Prezydenta Miasta 
Świętochłowice zo-
stał powołany Adam 
Trzebinczyk, do-
tychczasowy pełno-
mocnik prezydenta 
miasta ds. rozwoju 
gospodarczego i ak-
tywizacji społecznej.
 
W mieście odpowie-
dzialny będzie za sprawy 
społeczne, ale jak sam 
podkreśla, stawia przede 

„ P r o w a d z o n y 
w  przyjaznej at-
mosferze dialog 
to podstawa roz-
woju miasta. Tylko 
dzięki temu można 
wypracować roz-
wiązania, dzięki 
którym miasto 
może iść do przo-
du i jednocześnie 
zapewniać miesz-
kańcom możliwość 
realnego wpływu 
na otaczającą ich 
r z e c z y w i s t o ś ć . 
Biuletyn ma słu-
żyć rozbudzaniu 
dyskusji o Święto-
chłowicach, która 
zaowocuje działa-
niami dla miasta. ”

Daniel Beger
Prezydent Miasta 

Świętochłowice

Gazeta - nowy kanał informacyjny, 
dzięki któremu mieszkańcy dowiedzą się 
co w mieście „piszczy”

Pośpiech... jest dobrym 
doradcą

Adam Trzebinczyk nowym
wiceprezydentem
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Z URZĘDU Z URZĘDU

Jestem przekonany, że 
magazyn wkrótce na 
stałe zagości w Pań-
stwa domach – przede 
wszystkim za sprawą 
rzetelnych informacji 
dotyczących wszystkich 
sfer życia miasta. Znajdą 
tu Państwo informacje 
dotyczące spraw urzę-
dowych oraz kwestii bli-
skich miejskim radnym. 
Obok nich w każdym 
numerze znajdą się te-
maty dotyczące inwesty-
cji, środowiska, kultury, 
sportu, zdrowia, oświaty, 
organizacji pozarządo-
wych – jednym słowem 
tego wszystkiego, co wy-
znacza codzienny rytm 
naszego życia. 
Część każdego z wy-
dań dedykowana bę-
dzie również seniorom. 

Troska o ich dobro jest 
bowiem bliska nie tylko 
mojemu sercu, ale też 
wyznacza trendy rozwo-
ju współczesnych miast. 
Nie zabraknie również 
tematów dotyczących 
rozwoju biznesu w na-
szym mieście – wszak 
to właśnie lokalni przed-
siębiorcy są motorem 
napędowym zmian, a ich 
rola w procesie kształto-
wania wizerunku miasta 
jest nieoceniona. 
Mam nadzieję, że Biule-
tyn będzie czymś więcej, 
niż tylko przekazem tra-
fiającym z gmachu Urzę-
du Miejskiego do  Pań-
stwa domów. 

Chciałbym, aby każ-
dy jego numer był 
pretekstem do  pu-

blicznej debaty 
o  mieście – zarówno 
w  kontekście dotyka-
jących nas wszystkich 
problemów, ale też 
dużych i  małych sukce-
sów, którymi możemy 
i chcemy się chwalić. 
Redakcja, którą tworzą 
pracownicy Biura Rzecz-
nika Prasowego, już dziś 

czeka na Państwa sy-
gnały dotyczące spraw, 
nad którymi powinni się 
pochylić urzędnicy, ale 
też na informacje o war-
tościowych ludziach, 
ciekawych miejscach, 
cennych inicjaty-
wach     i  interesujących 
wydarzeniach, które 
warto pokazać wszyst-

kim mieszkańcom. Za-
praszam nie tylko do 
lektury, ale też współ-
tworzenia miejskiej gaze-
ty o łamach przyjaznych 
dla wszystkich mieszkań-
ców.

Świętochłowice.pl - Biuletyn Samorządowy
Wydawca: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
tel. +48 (32) 3491-800, fax: +48 (32) 3491-812, e-mail: rzecznik@swietochlowice.pl
Strona miejska: www.swietochlowice.pl
Redakcja: Biuro Rzecznika Prasowego, Katarzyna Tomczyk (redaktor naczelny), tel. +48 (32) 3491-826
Nakład: 15 000 egzemplarzy
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów. 
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

W przygotowaniu są 
duże projekty związane 
z przebudową ulic By-
tomskiej i Łagiewnickiej. 
Przyszłoroczny budżet 
oraz Wieloletnia Pro-
gnoza Finansowa na ko-
lejne lata, uwzględniają 
te zadania w ramach 
wkładu własnego, więc 
już na wiosnę Święto-
chłowice będą mogły 
aplikować o przyznanie 
środków z tych fundu-
szy. 
Lada moment, na po-
czątku przyszłego roku 

ruszy również przebudo-
wa linii nr 11 wzdłuż uli-
cy Chorzowskiej. Dzięki 
uzgodnieniom z „tram-
wajami” i Chorzowem, 
odcinek świętochłowic-
ki realizowany będzie 
w  tym samym czasie 
co  remont ulicy 3 Maja. 
Tak więc, pod kątem roz-
woju naszej infrastruktu-
ry z optymizmem patrzę 
w przyszłość.

wszystkim na rozwój po-
tencjału gospodarczego 
i inwestycyjnego. 

To dzięki jego stara-
niom podpisane zo-
stało porozumienie 
pomiędzy Miastem, 
Województwem Ślą-
skim oraz KSSE S.A., 
które zaowocuje pozy-
skaniem nowych inwe-
storów oraz rozwojem 
dzielnicy Lipiny. 

Adam Trzebinczyk to ab-
solwent Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa w Po-
znaniu w zakresie au-
dytu i bezpieczeństwa 
informacji. Ukończył też 
studia podyplomowe 
z  zarządzania bezpie-
czeństwem. 
Od  pokoleń związany 
z życiem społecznym, 
samorządowym oraz 
gospodarczym Święto-
chłowic i Chorzowa. 
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Od sierpnia pacjent-
ki Szpitala Powiato-
wego w Świętochło-
wicach korzystają 
z wyremontowanej 
porodówki. Na przy-
szłe mamy czeka 
nowoczesny, dobrze 
wyposażony i kom-
fortowy oddział oraz 
specjalna strefa do 
kangurowania nowo-
rodków. 

Poród pierwsza klasa!

ZDROWIE
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W poniedziałek, 
30 września, miało 
miejsce uroczyste 
podpisanie poro-
zumienia pomiędzy 
W o j e w ó d z t w e m 
Śląskim, Miastem 
Świętochłowice oraz 
Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną 
S.A.

Przystąpienie do pro-
gramu Pracownik+ 
Mieszkanie+, aktywiza-
cja gospodarcza tere-
nów inwestycyjnych, 
szkolnictwo zawodowe 
oraz obsługa inwestora 
– to  główne punkty do-
kumentu, pod którym 
podpisy złożyli Jakub 
Chełstowski – Marszałek 
Województwa Śląskiego, 
Daniel Beger – Prezy-
dent Miasta Świętochło-
wice oraz dr Janusz Mi-
chałek – Prezes Zarządu 
KSSE S.A.
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„Miasto Święto-
chłowice ma po-
tencjał do tego 
by  odbudować 
możliwości inwe-
stycyjne, natomiast 
Urząd Marszałkow-
ski ma instrumenty 
by wspierać miasto. 
Miasto Świętochło-
wice zasługuje na 
to, by rozwój gospo-
darczy był jeszcze 
bardziej dynamicz-
ny”

Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, 
Jakub Chełstowski

TEMAT MIESIĄCA

„Bardziej wiary-
godnych partne-
rów, do tego żeby 
pokazać, że miasto 
wychodzi na pro-
stą w Metropolii 
nie ma. Wierzę, że 
tą dzisiejszą decy-
zją o podpisaniu 
porozumienia, któ-
re jest kamieniem 
milowym dla mia-
sta, uda się wdro-
żyć bardzo szyb-
ko i  namacalnie 
te  działania, które 
zostały zagwaran-
towane w  porozu-
mieniu”

Daniel Beger
Prezydent Miasta 

Świętochłowice

Inwestorzy, mieszkania i edukacja - 
Marszałek i KSSE wspierają 
Świętochłowice!

Porozumienie ma na celu 
nawiązanie współpracy 
w zakresie aktywizacji 
gospodarczej terenów 
inwestycyjnych w na-
szym mieście, ukierun-
kowanie sieci eduka-
cyjnej na szkolnictwo 
zawodowe oraz dosto-

sowanie jej do potrzeb 
pracodawców, a także 
stworzenie podwalin 
kompleksowej obsługi 
Inwestorów.

Prezes Zarządu KSSE S.A., 
dr Janusz Michałek, opo-
wiadając o początkach 
współpracy z miastem 
podkreślał z kolei: - Uda-
ło się wypracować pew-
ne kierunki, które mogą 
zmienić Świętochłowice 
na wiele lat do  przodu. 

Bez wątpienia sprzyjać 
będzie temu kluczowy 
element porozumienia, 
czyli realizacja projektu 
„Nowe Lipiny”. 
W ramach programu 
Pracownik+ Mieszkanie+ 
rewitalizowana będzie 
tkanka mieszkaniowa 
najbardziej zdegradowa-
nej dzielnicy miasta. 

Ś w i ę t o c h ł o w i c e 
są  drugim miastem 
w  Polsce (po Strzel-
cach Opolskich), któ-
re przystępuje do pro-
gramu mającego na 
celu aktywizację na 
rynku pracy dwóch 
grup społecznych.

Pierwszą z nich stanowią 
osoby polskiego pocho-
dzenia, kulturowo zwią-
zane z krajem, ale  z  po-
wodów historycznych 
mieszkające dotąd poza 
jego granicami. Druga to 
osoby chcące swoją ak-
tywność życiową i zawo-
dową związać z  obsza-
rem działalności KSSE 

– zwłaszcza ludzie mło-
dzi, szukający stabilnego 
i długotrwałego zatrud-
nienia. Inicjatywa, która 
już niebawem zostanie 
wprowadzona w  życie 
w Świętochłowicach, 
przyczynić ma się do po-
prawy sytuacji na  rynku 

pracy i zapobiec nega-
tywnym skutkom depo-
pulacji.

Pierwsze efekty gospo-
darczego przebudzenia 
Świętochłowic miesz-
kańcy odczują już wkrót-
ce, a  miasto zyska dzięki 
temu szansę na rozwój 
i  zasłużone miano samo-
rządu przyjaznego przed-
siębiorcom.

wartość projektu, 
w tym środki unijne 
2,2 mln zł

3,1 mln zł- Przyjście na świat każ-
dego dziecka to wiel-
ka chwila. Dlatego tak 
ważne jest to, by sprzęt 
i ludzie pomagający 
w  narodzinach, stano-
wili gwarancję bezpie-
czeństwa i komfortu 
należnego temu cudowi. 
W Świętochłowicach tak 
właśnie się dzieje – pod-
sumowuje prezydent 
Daniel Beger. Nowocze-

sne wyposażenie po-
zwoli na dokładne moni-
torowanie stanu zdrowia 
mam i dzieci, wczesne 
wykrywanie problemów 
zdrowotnych oraz zni-
weluje możliwość wystą-
pienia komplikacji. 
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EKOLOGIA

Kalina - do trzech razy sztuka!

Służbę zdrowia czekają duże zmiany

2 października ru-
szył kolejny przetarg 
na remediację stawu 
Kalina. To już trzecie 
postępowanie w cią-
gu roku, które tym 
razem uwzględnia 
wiele sugestii i uwag 
ze strony potencjal-
nych wykonawców.

Ratowanie ludzkie-
go życia i zdrowia 
to wartości najwyższe. 
Niestety ich realiza-
cja opiera się o dwie 
kwestie: ludzi i pie-
niądze. Podobnie, jak 
pozostałe powiatowe 
placówki medyczne, 
świętochłowicki ZOZ 
dotykają problemy 
kadrowe i finansowe.

Szpital powiatowy 
w  2012 roku przekształ-
cony został w podmiot 
prawa handlowego ze 
100% udziałem Gminy 

całkowita wartość projektu remediacji 
stawu Kalina

70 milionów złotych 

Przypomnijmy, że miasto 
Świętochłowice pozy-
skało na ten cel 70 mln zł, 
z  czego ok.  60  mln zł 
to dofinansowanie z Na-
rodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
(NFOŚ), a  pozostałe 
10 mln zł to preferencyj-
na pożyczka za pośred-
nictwem Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 

Środowiska (WFOŚ). 
Zadanie ma być reali-
zowane w formule „za-
projektuj i wybuduj” 
na  podstawie decyzji 
Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska 
(RDOŚ) oraz Programu 
Funkcjonalno-Użytko-
wego. 

Do pierwszego konkur-
su, który miał miejsce 
jeszcze w październiku 
2018, nie przystąpił ża-
den chętny. To był dobit-
ny sygnał, że z przygoto-
waną dokumentacją jest 
„coś nie tak”. 
Na początku roku ruszył 
dialog techniczny. Zosta-
li do niego zaproszeni 

potencjalnie zaintereso-
wani wykonawcy, którzy 
zgłosili wiele uwag tech-
nicznych i  formalnych. 
Ostatecznie te  kwestie 
przełożyły się na zbyt 
duże ryzyko, uniemoż-
liwiając przystąpienie 
do  przetargu. Postę-
powanie ponownie 

ogłoszone na wiosnę 
zawierało pewne możli-
we modyfikacje, jednak 
nadal nie zakończyło się 
wyłonieniem wykonaw-
cy. Konieczne adaptacje 
dokumentacji wymagały 
wypracowania porozu-
mienia z NFOŚ, WFOŚ 
i RDOŚ. 
Kolejne miesiące to wła-
śnie szereg uzgodnień 
w  ramach następnego 

dialogu techniczne-
go, ale również wizyty 
w  tych instytucjach i ne-
gocjacje co do możli-
wych zmian i  adaptacji 
wielu zapisów. 
Ostateczne dzięki życz-
liwości i pomocy wielu 
osób, których nie sposób 
tu wszystkich wymienić, 
uzgodniono zakres moż-
liwych modyfikacji w ra-
mach tego projektu. 

W dużym uproszczeniu, 
teraz wykonawca będzie 
miał większe możliwości 
wykorzystywania róż-
nych dostępnych na ryn-
ku technologii, tak aby 
ostatecznie osiągnąć 
efekt ekologiczny. Dzięki 
tym zabiegom obecny 
przetarg ma wreszcie 
szansę na sukces, na któ-
ry mieszkańcy i Święto-
chłowice od lat czekają.
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ZDROWIE

„Po dogłębnej ana-
lizie zdecydowałem 
o uchyleniu decy-
zji zarządu szpitala 
w  sprawie zawie-
szenia działalności 
oddziału pedia-
trycznego na 3 mie-
siące. Nadchodzące 
zimne miesiące tym 
bardziej nie służą 
tej decyzji. Decy-
zja Sanepidu, która 
obowiązuje od  ze-
szłego roku, zosta-
nie zrealizowana 
w  najbliższym cza-
sie, kiedy obłożenie 
na pediatrii będzie 
mniejsze ”

Daniel Beger
Prezydent Miasta 

Świętochłowice

Świętochłowice. Zadłu-
żenie placówki wynosi-
ło wówczas 42 mln zł. 

kwota dokapitalizowa-
nia ZOZ we wrześniu 
2019 roku

0,5 mln zł

Mimo upływu lat i wielu 
podjętych działań, ZOZ 
nadal boryka się z pro-
blemami finansowymi. 
Na tę chwilę same zo-
bowiązania wymagalne 
to ponad 1 mln zł, a wy-

sokość straty finansowej 
jest tak duża, że groziła li-
kwidacją spółki. W związ-
ku z tym 19  września br. 
Prezydent Miasta Daniel 
Beger na Nadzwyczaj-
nym I Zgromadzeniu 
Wspólników podjął de-
cyzję o dokapitalizowa-
niu ZOZ na kwotę 0,5 mi-
liona złotych. 
Zła kondycja finansowa 
szpitala przekłada się 
m.in. na trudności w  za-
gwarantowaniu płac 
konkurencyjnych w sto-
sunku do miast ościen-
nych. Dramatyczną sy-
tuację w tym zakresie 
pogarsza jeszcze ogólna 
sytuacja na rynku pracy 
w tym sektorze. Nie bez 
znaczenia mają limity 
ustalone przez Minister-
stwo Zdrowia, które wy-
magają obsługi persone-
lu – bez względu na ich 

obłożenie - na poziomie 
0,8 pielęgniarki na łóżko 
na oddziałach pedia-
trycznych i 0,9 na od-
działach pediatrycznych 
i zabiegowych.

POZNAJMY SIĘ

najmłodszy radny 
w obecnej kadencji

22 lata

Dawid Malcherek - radny 
Rady Miejskiej
Najmłodszy radny tej 
kadencji, absolwent 
dziennikarstwa i ko-
munikacji społecz-
nej na Uniwersytecie 
Śląskim. Aktualnie 
student marketingu 
i logistyki na Uni-
wersytecie Jagielloń-
skim. 

Interesuje się dziennikar-
stwem, marketingiem, 
polityką oraz sportem, 
a  pasje te udaje mu się 
łączyć z życiem zawodo-
wym. 

Tematem jego pracy 
licencjackiej był „Marke-

ting polityczny na  pod-
stawie kampanii wybor-
czej przed wyborami 
do  Parlamentu Europej-
skiego z 2019 r.”
Szlify zdobywał m.in. 
podczas praktyk w  Ślą-
skim Związku Piłki 
Nożnej oraz w Ruchu 
Chorzów, gdzie przygo-
towywał analizy rywa-
li oraz przeprowadzał 
wywiady i  wypowiedzi 
pomeczowe. Pracował 
również w  rudzkim aqu-
aparku jako pomocnik 
hali basenowej.
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WYWIAD

Świętochłowice to 
miasto, w którym 
drzemie spory, choć 
wciąż niewykorzysta-
ny potencjał. Diagno-
za jest postawiona: 
pacjent wymaga le-
czenia. Z góry jednak 
wiadomo, że  będzie 
to długi, kosztowny 
i  trudny proces. Ta-
kich samorządów jest 
jednak więcej. Czy 
i na jaką pomoc mogą 
liczyć w  najbliższych 
latach?
Na przykładzie Święto-
chłowic widać, do czego 
może doprowadzić nie-
odpowiedzialna władza 
w samorządzie. Najważ-
niejsze teraz jest od-
dłużenie miasta, tak aby 
mogło stanąć na nogi, 
sprawnie funkcjono-
wać w bieżącej sytuacji 
i planować przyszłość. 
Być może warto też 
wprowadzić rozwiązania, 
które uniemożliwią do-
prowadzanie do takich 
sytuacji, bo jak wiadomo 
– lepiej zapobiegać niż 
leczyć. To dobra okazja, 
by obalić pewien mit 
o  tym, że to poprzednie 
rządy sprzyjały samorzą-
dom, a obecne nie. Jest 
dokładnie odwrotnie. 
Ogromna część naszych 
programów, cała nasza 
koncepcja zrównowa-
żonego rozwoju, sprzyja 
właśnie Polsce lokalnej 
i daje nowe narzędzia 
rozwoju na poziomie sa-
morządowym. Od pro-
gramów ekologicznych, 
termomodernizacy j -
nych, po budowę dróg 
i dworców – to wszystko 
wsparcie tych miast, tak-
że mniejszych. 

Kwestie związane 
z ochroną środowiska 
są niezwykle istotne 
nie tylko w  aspekcie 
globalnym, ale przede 
wszystkim lokalnym. 
W  Świętochłowi-
cach problemów nie 
brakuje – począw-

szy od  ekologicznej 
bomby, czyli Stawu 
Kalina, poprzez za-
nieczyszczenia po-
wietrza pochodzące 
z ogrzewania domów 
i środki transportu, 
a skończywszy na se-
gregacji śmieci. Czy 
miasto takie jak nasze 
może liczyć na wspar-
cie w tych obszarach?
Ochrona środowiska 
to jedno z największych 
zadań naszych czasów, 
a także jedna z najpil-
niejszych misji naszych 
rządów. Problem Sta-
wu Kalina jest mi znany. 
Na  oczyszczenie tych 
terenów przeznaczamy 
prawie 60 mln zł z  fun-
duszy europejskich, 
z Programu Infrastruktu-
ra i Środowisko. Projekt 
ruszył w 2018 i potrwa 
4 lata. Staw Kalina to  jed-
no z miejsc, o które trze-
ba zawalczyć i o  które 
będziemy walczyć, dlate-
go ta inicjatywa ma na-
sze pełne wsparcie. 
Działania rządu w obsza-
rze ochrony środowiska 
są zakrojone na  dużą 
skalę. W Programie Czy-
ste Powietrze na  lata 
2018-2029 budżet wy-
nosi 103 mld zł. W  ra-
mach tego programu 
realizowane są dotacje 
i pożyczki na termomo-
dernizację budynków, 
wymianę starych pie-
ców i kotłów. Program 
działa w całej Polsce, 
więc środki muszą trafić 
także do Świętochłowic. 
W działaniach proekolo-
gicznych niezwykle waż-
ne jest także budowanie 
świadomości społecznej 
w tym temacie, edukacja 
i zmiana postaw, trzeba 
o tym pamiętać. Chciał-
bym również zachęcić 
do udziału w programie 
„Mój prąd”, który ruszył 
we wrześniu. To pro-
gram dla gospodarstw 
domowych, chodzi 
w  nim o poprawę efek-
tywności energetycznej 

Najlepszą granicą jest granica zdrowego rozsądku - 
rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim
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w domach, co nie tyl-
ko daje oszczędności, 
ale jeszcze ma dodatni 
wpływ na środowisko.

Miasto tworzą miesz-
kańcy. To od nich 
w  dużej mierze zale-
ży jego kształt i funk-
cjonowanie. Z aktyw-
nością obywatelską 
bywa jednak różnie. 
Jak przekonać ludzi 
do tego, że w  miej-
skiej przestrzeni liczy 

się każdy głos i każda 
inicjatywa?
Oczywiście, kluczowe 
decyzje mieszkańców 
co do przyszłości miasta 
zapadają w czasie wy-
borów samorządowych, 
bo wtedy wybierają oni 
gospodarzy swojej miej-
scowości. Jednak głos 
mieszkańców powinien 
się liczyć zawsze, nie tyl-
ko raz na cztery, pięć lat. 
Ten głos będzie się liczył 
tylko wtedy, jeśli miesz-
kańcy będą go zabierać 
i głośno wyrażać swoje 
opinie. Na łamach Pań-
stwa czasopisma zachę-
cam więc mieszkańców 
miast na Śląsku i w całej 
Polsce do aktywności 
społecznej, Wasz głos 
się liczy, wykorzystaj-
cie to! Polska może się 
zmienić, pokazaliśmy 
to przez ostatnie 4 lata. 
A do zrobienia jest jesz-
cze więcej i dokonamy 
tego wspólnym wysił-
kiem. 
W naszym mieście 
olbrzymią rolę od-

grywają marzenia 
o  infrastrukturze-
sportowej z prawdzi-
wego zdarzenia. 
Stadion, hala sporto-
wa – to dla mieszkań-
ców kwestie wręcz 
palące, a dla samo-
rządu – nie lada wy-
zwanie. 
Czy i w jakim zakresie 
Świętochłowice, jako 
jedyne miasto na pra-
wach powiatu niepo-
siadające hali, mogą 

liczyć na  wsparcie 
przy jej budowie oraz 
pomoc w  odbudowie 
tradycji żużlowych 
poprzez doinwesto-
wanie modernizacji 
stadionu?
Tradycje sportowe 
to ważny element tożsa-
mości każdego miasta. 
Wiem, że część prac 
udało się już rozpocząć 
i ze względu na trudną 
sytuację budżetową mia-
sta zostały one przerwa-
ne. Szkoda byłoby zmar-
nować czas i  pieniądze 
włożone we wstępne 
roboty. 
Czy uda się je sfinalizo-
wać? Tutaj wiele zależy 
od obecnych władz mia-
sta. Mam świadomość, 
że dramatyczna kondycja 
budżetu Świętochłowic 
to efekt niegospodarno-
ści w latach poprzednich 
i rozumiem, że część wy-
datków trzeba zawiesić, 
by nie zrujnować kasy 
miasta doszczętnie. 
Sygnały, które do  mnie 
docierają, każą patrzeć 

na przyszłość Święto-
chłowic z umiarkowa-
nym optymizmem. Kiedy 
tylko uda się przezwy-
ciężyć te największe 
trudności, przyjdzie czas 
na halę sportową. Nie tyl-
ko kibicuję tym planom, 
ale dołożę starań by je 
wesprzeć. 

Kapitał dla rozwoju, 
wysoka jakość życia 
i cyfrowa transfor-
macja – tak w skrócie 
można podsumować 
przyszłość miast. 
Elastyczny samorząd 
to ten, który wpisuje 
się w te trendy, re-
alizując je w oparciu 
o potrzeby miesz-
kańców i współpra-
cę z administracją 
wszystkich szczebli, 
biznesem, nauką 
i  sektorem społecz-
nym. To model ideal-
ny. Jak wprowadzić 
go w życie?
To model idealny, a ide-
ały wyznaczają kieru-
nek działania. Kluczowa 
w   tym przypadku jest 
wola realizacji tych ce-
lów i  wola współpracy 
z innymi podmiotami 
ze strony samorządów. 
Chodzi o współpracę z 
władzą centralną, bizne-
sem, nauką czy organiza-
cjami społecznymi. Śląsk 
zresztą rwie się do  in-
nowacji, myślę, że  nie-
długo będziemy mogli 
mówić o prawdziwym 
zagłębiu innowacyjno-
ści. W ramach Programu 
dla Śląska 44 projekty 
z obszaru Badań i Roz-
woju otrzymały łącznie 
wsparcie w wysokości 

220 milionów złotych. 
Śląsk jest szczególnie 
aktywny w  programie 
INNOSTAL, dotyczą-
cym nowych rozwiązań 
w  dziedzinie przemysłu 
stalowego. To, że do-
bra współpraca rządu 
i samorządu przynosi 
efekty pokazuje rów-
nież przykład Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
Dzięki temu programowi 
w  samorządach powsta-
ją inwestycje, na  które 
w innym wypadku trzeba 
by czekać latami.

Słabością polskiego 
prawodawstwa jest 
brak odpowiedzial-
ności decydentów 
za  podejmowane de-
cyzje, które prowadzą 
do zapaści finansowej 
miasta. Ich późniejsza 
odbudowa jest cza-
so- i kosztochłonna. 
Czy przewidziane są 
zmiany w  tym zakre-
sie?  
Zmiany w tym zakresie 
na pewno są potrzeb-
ne. Politycy na każdym 
szczeblu muszą być od-
powiedzialni za swoje 
działania. Wydaje mi się, 
że wraz z naszymi rząda-
mi na poziomie władzy 
centralnej rozpoczął 
się taki czas odpowie-
dzialności. Wystarczy 
zobaczyć, co udało się 
dokonać Ministerstwu 
Finansów w obszarze 
uszczelnienia podatku 
CIT i VAT. To epokowa 
zmiana. 
To dzięki takiemu podej-
ściu do finansów publicz-
nych mamy dzisiaj szero-
kie programy społeczne, 
ale także wiele inwestycji 
i wdrożeń. Nie może być 
również taryfy ulgowej 
dla władzy, która zadłu-
ża samorząd na potęgę, 
bo za błędy rządzących 
płaci nie kto inny jak 
mieszkańcy. Przez lata 
pracowałem w banko-
wości i wiem, że działanie 
na kredyt ma swoje gra-
nice. A najlepszą granicą 
jest w tym przypadku 
granica zdrowego roz-
sądku.

Jeśli jednak pro-
gram naprawczy 
wdrażany przez 
prezydenta Begera 
okaże się wiary-
godny i efektywny, 
miasto może liczyć 
na pewne wsparcie 
ze  środków pań-
stwowych. 
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Dzięki staraniom 
wielu ludzi, udało 
się – mimo trud-
nej sytuacji finan-
sowej Świętochło-
wic – zorganizować 
trzydniowe święto 
miasta. Tegoroczne 
Dni Świętochłowic 
były co prawda nie-
co skromniejsze niż 
w latach ubiegłych, 
jednak wypełniły się 
wydarzeniami spor-
towymi, muzycznymi 
i społecznymi, w któ-
rych uczestniczyć 
mogły całe rodziny.

Dni Świętochłowic roz-
poczęliśmy w piątko-
wy wieczór. Tego dnia 
na scenie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji „Skałka” 
królował rock i blues.
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Dni Świętochłowic 2019
Drugi dzień świętowa-
nia rozpoczął się już 
rano, sobotnie atrakcje 
zainaugurował turniej 
koszykówki Sordrew 
Streetball. Popołudniu 
na  świętochłowiczan 
i gości czekała duża daw-
ka muzyki dzięki ostat-
niemu wydarzeniu z  cy-
klu Muzyczne Spotkania 
Sąsiadów z Radiem 
Silesia. Mimo padające-
go deszczu, na Skałce 
nie  zabrakło także przy-
jemnych dla oka barw. 
Wszystko za sprawą wy-
rzucanych przez uczest-
ników zabawy specjal-
nych proszków. To była 
prawdziwa Eksplozja Ko-
lorów! Chętni mogli się 
także sprawdzić w  ry-
walizacji e-sportowej 
(m.in. FIFA).

Ostatni dzień święta 
miasta był jednocześnie 
Piknikiem Organizacji 
Pozarządowych. Odwie-
dzający „Skałkę” mogli 
zapoznać się z działal-
nością organizacji, które 
pracują na rzecz miasta 
i jego mieszkańców. Tego 
dnia zachęcaliśmy tak-
że do sięgania po książki 
za  pośrednictwem ak-
cji Narodowe Czytanie, 
na scenie zaprezentowali 
się natomiast młodzi 
artyści w ramach Prze-
glądu Kapel i Solistów 
„Lipisong”.

Dziękujemy za Waszą 
obecność i dobrą za-
bawę!
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12 września Wojewo-
da Śląski Jarosław 
Wieczorek przeka-
zał samorządowcom 
symboliczne czeki 
na  łączną kwotę po-
nad 40 milionów zło-
tych.  Świętochłowice 
otrzymały blisko 2,6 

Trudne decyzje i wy-
bory. Wiele miesięcy 
ciężkiej pracy i sze-
reg niepopularnych 
działań. Tak właśnie 
wyglądała rzeczywi-
stość tych, którzy od-
ważyli się powiedzieć 
prawdę: w mieście 
dzieje się źle. A zaraz 
potem zakasali ręka-
wy i zabrali się do ro-
boty, której efektem 
ma być odzyskanie 
przez miasto płynno-
ści finansowej.

Płynność finansowa 
to  nic innego jak zdol-
ność do terminowego 
regulowania zobowiązań 
bieżących w wymaganej 
wysokości i czasie. 
- To był trudny czas dla 
mnie i  dla wszystkich 
osób, które miały od-
wagę podjąć się zadania 
szukania oszczędności 

Mieszkańcy ulic Wi-
śniowej i Bukowej 
niebawem odetchną 
z ulgą, bo już za chwilę 
będzie widać na  nich 
drogowców. 

Na Hugobergu nie tylko 
zostanie wymieniona na-
wierzchnia, ale powstaną 
też nowe miejsca parkin-
gowe, o które zabiegali 
mieszkańcy dzielnicy.

„Świętochłowice 
zasługują na wię-
cej niż do tej pory 
było to widocz-
ne we wszystkich 
dziedzinach życia 
społecznego. Wię-
cej nie może jed-
nak oznaczać życia 
na kredyt, którego 
nie jesteśmy w sta-
nie jako miasto 
spłacać ”

Daniel Beger
Prezydent Miasta 

Świętochłowice

Z URZĘDU

Świętochłowice wychodzą na prostą!

Mamy 2,6 mln zł!
Startuje remont ulicy Metalowców 

Będzie bezpieczniej i ładniej!

Z URZĘDU Z URZĘDU

mln złotych dofinan-
sowania z Funduszu 
Dróg Samorządo-
wych. Pieniądze prze-
znaczone zostaną na 
remont ulicy Meta-
lowców. 
Warunkiem przystąpie-
nia do konkursu było 

Remont w ramach środ-
ków z Funduszu Solidar-
ności Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii 

posiadanie dokumen-
tacji technicznej oraz 
zabezpieczenie wkładu 
własnego w wysokości 
40% inwestycji. 
Prezydent Daniel Beger 
już zapowiedział, że mia-
sto wkrótce składać bę-
dzie kolejne wnioski.

(1,3 mln zł) obejmie rów-
nież ul. 1-go Maja oraz 
pobliski fragment ul.  By-
tomskiej, newralgiczne 
dla świętochłowickich 
kierowców. W ramach 

fundusz przeznaczony 
na modernizację 
systemu oświetlenia 
miejskich placówek 
oświatowych

kwota zaległych 
faktur, które zostały 
spłacone do sierpnia 
2019 roku

1,6 mln zł

12 mln zł

po to, by  nasze miasto 
mogło złapać drugi od-
dech - podsumowuje 
prezydent Daniel Beger.

Odzyskanie płynności 
finansowej to nie spła-
ta zadłużenia, nie da się 
bowiem w ciągu półro-
cza spłacić brakujących 
w kasie prawie 30 mln zł. 
Realizowana przez Pre-
zydenta Daniela Begera 
strategia odchudzonej 
gospodarki, poprzedzo-
na była dogłębną analizą 
budżetową i finansową. 
Przyjęto takie ścieżki 
działań, dzięki którym 
wyeliminowano niewła-
ściwe obszary realizacji 
zadań, przeprowadzono 
reorganizację urzędu 
i  miejskich jednostek 
w  taki sposób, aby  zmi-
nimalizować straty w  lu-
dziach i jednocześnie 
zapewnić realizację 

ustawowych zadań. Bli-
sko o  połowę obniżono 
stawki wynagrodzeń 
kadry zarządzającej, zre-
dukowano liczbę wydzia-
łów, a co za tym idzie 
liczbę naczelników. 

Te i wiele innych dzia-
łań pozwoliły na w mia-
rę szybką spłatę faktur 

z 2018 (12 mln zł) oraz 
częściową spłatę debe-
tu w rachunku budżetu 
miasta. 
Do spłacenia pozostały 
składki do ZTM i ZUS, 
których termin płatno-
ści odroczony został 
do  końca 2019 roku 
lub  rozłożony do spłaty 
w kolejnych latach. 
Czy to oznacza, że Świę-
tochłowice najgorsze 
mają już za sobą? Nie-
odzyskanie płynności 
finansowej nie ozna-
cza, że już jest dobrze, 
przed władzami miasta 
mnóstwo ciężkiej pracy, 
mnóstwo trudnych wy-
borów, niepopularnych 
decyzji, a  wszystko po 
to, aby postawić finanse 
Świętochłowic na nogi. 
Utrzymanie płynności 
finansowej, a w zasa-
dzie jej optymalizacja, 
to problem, który teraz 

dla władz miasta jest 
najistotniejszy. Nie  jest 
to jednak jednoznacz-
ne z brakiem inwestycji 
w Świętochłowicach. 
Oczywiście, optyma-
lizacji ma służyć reali-
zowana od samego 
początku strategia od-
chudzonej gospodarki, 
ale to nie tylko oszczę-
dzanie, a  przede wszyst-
kim rozwój. Świętochło-
wic nie stać na stagnację, 
bo  stagnacja to krok 
wstecz. 

Faktem jest, że miasta 
nie stać na nieprzemy-
ślane inwestycje, które 

będą przede wszystkim 
obciążeniem dla miej-
skiej kasy. Dlatego Pre-
zydent Beger prowadził 
rozmowy z jednostkami 
zewnętrznymi, w  wyniku 
których udało się pozy-
skać środki w wysokości 
1,3 mln zł na poprawę 
infrastruktury drogowej 
w  ramach Metropoli-
talnego Funduszu So-
lidarności, 1,6 mln zł na 
wymianę oświetlenia 
na ledowe w  szkołach 
i  przedszkolach, 128 tys. 
zł na modernizację toru 
do speedroweru oraz  
2,5 mln na remont ul. Me-
talowców z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
Można powiedzieć, 
że  sytuacja jest trudna, 
ale stabilna, a decyzje 
podejmowane przez Da-
niela Begera pozwalają 
z  lekkim optymizmem 
patrzeć w przyszłość.

Funduszu (za blisko 
1,6 mln zł) wykonana zo-
stanie również moderni-
zacja systemu oświetle-
nia miejskich placówek 
oświatowych .
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Bezpieczne ulice

fo
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Z URZĘDU

Od września na uli-
cach Świętochłowic 
pojawiły się STOP-ki, 
czyli osoby przepro-
wadzające przez ulicę 
dzieci i osoby starsze. 
To efekt starań rad-
nego Marcina Baweja, 
które poparł i umożli-
wił prezydent Daniel 
Beger. 

STOPki, czyli osoby ubra-
ne w odblaskowe kami-

zelki i wyposażone w znak 
„STOP”, pomagają poko-
nać przejścia dla pieszych 
na ulicy Łagiewnickiej – 
chodzą tędy głównie dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej 
nr 17  - oraz w okolicy 
Przedszkola nr 12 przy uli-
cy Harcerskiej.
W tej roli występują osoby 
skierowane do pracy z Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
i wcześniej odpowiednio 
przeszkolone. 

DZIEJE SIĘ

MPGL: Stabilność już jest.
Teraz czas na rozwój!
W świętochłowickiej 
mieszkaniówce cały 
czas dzieje się bar-
dzo dużo, a o każdej 
zmianie na korzyść 
klienta na bieżąco in-
formuje mieszkanio-
wa spółka MPGL. Tyl-
ko w 2019 roku udało 
się całkowicie zreor-
ganizować obsługę 
klienta w siedzibie 
przy ul. Tunelowej, 
ale przede wszystkim 
uruchomiono nową 
Administrację Do-
mów Mieszkalnych 
w Chropaczowie, 
dzięki czemu miesz-
kańcy tej dzielnicy 
zyskali możliwość 
bezpośredniej obsłu-
gi na swoim terenie.

O zasadności tej decyzji 
świadczy naprawdę duże 
zainteresowanie i dzie-
siątki odwiedzin naszych 
klientów każdego dnia.
Najważniejsze zmiany 
dotyczą jednak sektora 

finansowego. Optyma-
lizacja procesów i roz-
sądne gospodarowanie 
kosztami dają nadzieję 
na znacznie lepsze, niż 
w ostatnich latach wy-
niki finansowe. Niewielu 
z mieszkańców ma bo-
wiem świadomość, że 
w 2013 roku przy okazji 
powołania spółki do ży-
cia, decyzją ówczesnych 
władz „przerolowano” 
do MPGL prawie 16 mi-
lionów zł długu, który 
wcześniej był długiem 
Gminy. Tym jednym ru-
chem na samym starcie 
zamknięto spółce moż-
liwość rozwoju, czego 
efekty mieliśmy okazję 
w  ostatnich latach ob-
serwować. 

Dziś wiadomo, że aby 
utrzymać się na rynku 
i  stabilnie działać, przed-
siębiorstwo musi się 
rozwijać. Dla spółki przy-
gotowano scenariusz 
zakładający pozyskiwa-

nie przychodów spoza 
dotychczasowych ob-
szarów działalności, ale 
również znaczną popra-
wę zdolności do odzyski-
wania swych należności. 

Więcej informacji na stronie: www.swietochlowice.pl/bonifikaty.html fo
t. 
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kwota, na którą opie-
wają ugody podpisane 
w ramach mediacji z 
dłużnikami w ciągu 2 
tygodni od uruchomie-
nia programu

290 tys. zł

Na remont czekają od wie-
lu lat dziesiątki klatek 
schodowych i liczne pu-
stostany mieszkań. Trzeba 
dodać, że pomimo tym-
czasowego braku tych 
środków, spółka i tak wy-
konuje wiele mniejszych 
i większych prac re-
montowych, na  bieżąco 
usuwa awarie, dokonuje 
niezbędnych napraw, 

a także we współpra-
cy z  Centrum Integracji 
Społecznej remontuje 
klatki schodowe.
- Dziś realizujemy takie 
działania, które są spójne 
z polityką Gminy, pracu-
jemy przede wszystkim 
nad zatrzymaniem pro-
cesu zadłużania, zarówno 
samej spółki, ale rów-
nież naszych najemców. 
W  niespełna rok udało 
się nam ustabilizować 
sytuację finansów po 
stronie kosztowej, czy-
li wydatków, można już 
powiedzieć, że jesteśmy 
na tym etapie, kiedy po-
został zaledwie niewiel-
ki procent wydatków, 
na które nie chcemy wy-
dawać pieniędzy. Z  dru-
giej strony, staramy się 
zapewniać dodatkowe 
środki, które pozwolą 
nam na realizację celów 
statutowych, czyli przede 
wszystkim dbałość o na-
sze zasoby. Przez wiele 
lat ściągalność czynszów 
była na niskim poziomie, 
zaś proces windykacyjny 
nie był efektywny – in-
formuje Prezes MPGL, 
Tomasz Lemański.

 - Obecnie, dzięki 
bardziej przyjaznym 
dla  klientów rozwiąza-
niom zdecydowanie po-
prawiła się zdolność do 
odzyskiwania należności 
spółki, czego wyraźnym 
efektem jest ponad 700 
podpisanych ugód. Rów-
nież w tym roku, po  raz 
pierwszy od bardzo 
dawna w jednym mie-
siącu uzyskano wartość 
przychodów większą 
niż wartość wydatków, 
gdzie wcześniej ten 
wskaźnik oscylował zwy-
kle na granicy 80-90 %. 

Chcemy iść krok dalej 
i  wprowadzać kolejne 
dobre rozwiązania. Jed-
nym z nich są prowadzo-
ne od  niedawna media-
cje z naszymi dłużnikami, 
przy udziale Śląskiego 

Centrum Arbitrażu i Me-
diacji Fundacji Wydziału 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskie-
go, gdzie tylko w  cią-
gu pierwszych dwóch 
dni podpisano 14  ugód 
na  łączną kwotę ponad 
290 tys. zł. 

Każdy klient został ob-
służony indywidualnie, 
adekwatnie do sytuacji 
materialnej, rodzinnej, 
możliwości skorzystania 
z pomocy OPS, stosowa-
nia ulg czy odpracowa-
nia zaległości czynszo-
wej. Najważniejszy cel 
dla spółki to perspekty-
wa odzyskania swoich 
należności, zaś dla klien-
tów – możliwość wyjścia 
z zadłużenia. 

Cieszy fakt, że z  każdym 
z nich udało się zawrzeć 
ugody i  zaplanować ra-
talną spłatę zadłużenia 
na takich zasadach, któ-
re odpowiadają zarówno 
wierzycielowi, jak i dłuż-
nikowi – dodaje Prezes 
MPGL w Świętochłowi-
cach, Tomasz Lemański.

„Gmina już w 2020 
roku przekaże 
spółce pierwsze 
środki ze sprze-
daży mieszkań 
z  bonifikatą, któ-
re zostaną prze-
znaczone m.in. na 
rozpoczęcie prac 
remontowych na 
znacznie większą 
skalę niż dotych-
czas”

Tomasz Lemański
Prezes MPGL

 Świętochłowice
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SUDOKU

SREBRNA STRONA MIASTA

Stworzenie miasta 
przyjaznego senio-
rom poprzez udziela-
ne im wsparcie, akty-
wizację i poprawianie 
miejskiej infrastruk-
tury– to tylko nie-
które z planów, któ-
re realizowane będą 
w najbliższych latach 
w Świętochłowicach. 
Na Srebrnej stro-
nie miasta Biulety-
nu Samorządowego, 
będzie można prze-
czytać o  aktualnych 
działaniach skie-
rowanych właśnie 
do seniorów.

Obraz seniora jest dziś 
bowiem zdecydowanie 
inny niż jeszcze 10-15 lat 
temu. Osoby w wieku 
55+ realizują się w obsza-
rach, które kiedyś były 
dla nich obce i niedo-
stępne.

Aktywny senior na wagę złota
- Realizacja polityki se-
nioralnej jest jednym 
ze  strategicznych celów, 
jakie postawiliśmy sobie 
na najbliższe lata. Chce-
my uaktywnić niewy-
korzystany w tej grupie 
społecznej potencjał, 

Plany na przyszłość
• Organizacja Miejskiego Dnia Seniora 
w nowej formule „Srebrne Miasto”
• Budowa międzypokoleniowej sieci 
wolontariuszy w Świętochłowicach 
• Współpraca z UTW z pobliskich miast 
• Realizacja programu „Senior z Wigo-
rem”
• Zacieśniona współpraca profilaktycz-
na z ZOZ w Świętochłowicach 
• Świętochłowicka Uniwersjada 
• Utworzenie Centrum Integracji Mię-
dzypokoleniowej
• Dzielnicowe kluby seniora
• Zmieniona formuła Świętochłowickiej 
Karty Seniora, skupiająca się na usłu-
gach lokalnych
• Atrakcyjna oferta w ramach miejskich 
jednostek sportowych i kulturalnych
• Dostosowanie przestrzeni miejskiej  - 
głównie elementów małej architektury 
- do potrzeb osób starszych

korzystać z wiedzy i do-
świadczenia, ale także 
odpowiadać na potrze-
by – mówi Magdalena 
Domańska-Rosin, Peł-
nomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Aktywizacji 
Społecznej. 

mieszkańców Świę-
tochłowic pod koniec 
2018 roku stanowiły 
osoby w wieku 55+

34 %

- Wkroczenie w srebrny 
wiek może być w dzi-
siejszych czasach rów-
nie atrakcyjnym czasem 
w  życiu jak ten 30 lat 
wcześniej – dodaje.
Wiek nie jest barierą 
w prowadzeniu aktywne-
go życia. Trzeba jednak 
stworzyć mechanizmy, 
które to ułatwią. Dotyczą 

one szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa, 
zdrowia, dostosowania 
infrastruktury, służby 
zdrowia czy rynku pracy 
dla osób, które osiągnęły 
wiek senioralny.
Prawie 34% mieszkań-
ców Świętochłowic  pod 
koniec 2018 roku stano-
wiły osoby w wieku 55+.
W Świętochłowicach 
realizowane są projekty 
edukacyjne kierowa-
ne do osób starszych, 
w mieście działa Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, 
miejskie instytucje pro-
ponują w swoim progra-
mie różne wydarzenia, 
które mogą zaintereso-
wać seniorów. Oferta ta-
musi zostać poszerzona, 
dawać możliwość od-
krywania i realizacji pasji 
oraz aktywnego spędza-
nia czasu wolnego. Pla-
nowane są też konkret-
ne działania mające na 
celu m. in. o wspieranie 
wolontariatu i rozwój in-
frastruktury społecznej. fo

t. 
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SPORT

Zawody sportowe

Piłka nożnaSpeedrower

Po lipcowych Mi-
strzostwach Świata, 
Świętochłowice były 
we wrześniu gospoda-
rzem kolejnego spe-
edrowerowego święta 
- 15 września na torze 
OSiR „Skałka” odbyły 
się Mistrzostwa Pol-
ski w  kategorii Open. 
Na podium stanął 
zawodnik Młodzieżo-
wego Stowarzyszenia 
„Śląsk”.

W rywalizacji na torze 
OSiR "Skałka" wzięło 
udział 18 zawodników. 
Po zaciętej rywalizacji 
1 miejsce zajął Jakub Ko-
ściecha, zawodnik klubu 
TSŻ Toruń. Świętochło-
wiczanie zgromadzeni 

MKS Śląsk Święto-
chłowice pokonał 
utytułowany Ruch 
Chorzów w półfi-
nale Pucharu Polski 
na szczeblu Podokrę-
gu Katowice i zagra 
o  triumf w rozgryw-
kach.

Grający na co dzień w IV li-
dze Śląsk Świętochłowice 
po zwycięstwach we 
wcześniejszych rundach 

Na sportowo rozpo-
częli nowy rok szkolny 
najmłodsi świętochło-
wiczanie, uczestnicząc 
w   Miejskiej Olimpia-
dzie Przedszkolaka. 
W imprezie, która od-
była się 23 września, 
wzięło udział ponad 
200 dzieci. 

Młodzi sportowcy ry-
walizowali w dziesięciu 
dyscyplinach, m.in. w bie-
gach, skokach czy rzu-
tach piłką. 
Najlepiej w zawodach za-
prezentowali się  przed-
stawiciele Przedszkola 
Miejskiego nr 11, drugie 
miejsce zajął zespół 
z Przedszkola Miejskiego 
nr 4, a najniższy stopień 
podium przypadł Przed-
szkolu Miejskiemu nr 12. 
Impreza miała wyjątko-
wą oprawę, ponieważ 

W duchu olimpijskim

Speedrowerowe ściganie
na „Skałce”

MKS Śląsk Świętochłowice 
pokonał „Niebieskich” 
i zagra w finale!
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na trybunach także mieli 
powody do dumy, dość 
niespodziewanie drugie 
miejsce w zawodach za-
jął bowiem Mateusz Pa-
cek, zawodnik MS „Śląsk” 
Świętochłowice. Podium 
uzupełnił Marcin Szy-
mański (Lwy Avia Czę-
stochowa). 

Podczas zawodów Pre-
zydent Daniel Beger 
wyróżnił także święto-
chłowiczan, którzy w nie-
dawnych Mistrzostwach 
Świata zdobyli medale. 
Nagrody i listy gratu-
lacyjne powędrowały 
w ręce Marcela Krzykow-
skiego, Dawida Basa, Igo-
ra Orłowskiego i Patryka 
Bielaczka.

wzięło udział w Miej-
skiej Olimpiadzie 
Przedszkolaka

200 dzieci

zapłonął znicz, na maszt 
wciągnięto flagę, oraz 
odegrano Hymn Przed-
szkolaka. 

We wrześniu przedszko-
laki z naszego miasta, 
stanęły do sportowej ry-
walizacji jeszcze raz, tym 
razem w I Świętochło-
wickich Mistrzostwach 
Przedszkolaków w piłce 
nożnej. Impreza zosta-
ła zorganizowana przez 
Miejski Klub Sportowy 
Śląsk Świętochłowice 
na Orliku OSiR “Skałka”. 
Do udziału w imprezie 
zgłosiło się 8 placó-

wek ze Świętochłowic. 
Zwyciężyła drużyna 
z  Przedszkola Miejskie-
go nr 13, kolejne miejsca 
na podium zajęli piłkarze 
z Przedszkola Miejskiego 
nr 2 i Przedszkola Miej-
skiego nr 9.

Pucharu Polski na szcze-
blu Podokręgu Katowice, 
w tym z Naprzodem Lipi-
ny, w półfinale rozgrywek 
mierzył się z  Ruchem 
Chorzów, który w  bieżą-
cym sezonie jest trzecio-
ligowcem.
Spotkanie półfinałowe 
rozegrano na stadionie 
Naprzodu Lipiny bez 
udziału publiczności – 
na  wniosek świętochło-
wickiej policji.

DROGA DO FINAŁU
1 runda  03.08.2019 r. 
GKS Urania Ruda Śląska - MKS Śląsk Świętochłowice 1:7
2 runda  20.08.2019 r. 
GKS II Katowice - MKS Śląsk Świętochłowice 0:2
3 runda  17.09.2019 r. 
ŚKS Naprzód Lipiny - MKS Śląsk Świętochłowice 0:2
Półfinał 01.10.2019 r. 
MKS Śląsk Świętochłowice - Ruch Chorzów 3:2

„Mecz z 14-krot-
nym Mistrzem 
Polski zawsze jest 

Do przerwy po golach 
Daniela Paszka i Jakuba 
Nowaka utytułowany 
rywal świętochłowiczan 
prowadził 2:0. W drugiej 
połowie dwie bramki 
strzelił Damian Wasiak, 
trzecią dołożył Marcin 
Jaskiernia i w 71. minucie 
„Niebiescy” stracili pro-
wadzenie, a Śląsk był bli-
żej zwycięstwa. Święto-
chłowiczanom udało się 
utrzymać wynik do koń-
ca spotkania i zapewnić 
grę w finale rozgrywek. 
Rywalem Śląska będzie 
Slavia Ruda Śląska.

wielkim wydarze-
niem piłkarskim. 
Dlatego w  pierw-
szej połowie meczu 
było widać respekt 
przed przeciwni-
kiem. Po  przerwie 
ambicja i wola 
zwycięstwa dała 
jednak Śląskowi 
awans. Ten mecz 
pokazuje że przy 
odpowiedniej mo-
bilizacji  możemy 
wygrać z  każdym. 
Dziękuję i  gratulu-
ję Śląskowi, a dru-
żynie Ruchu życzę 
awansu do 2 ligi”

Damian Malujda, 
prezes MKS Śląsk 

Świętochłowice
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KULTURA

Październik pełen atrakcji

Europejskie Dni Dziedzictwa - tego jeszcze nie było!

Qulturalne Miasto

Spotkanie z Sebastianem Belakiem „Wy-
spa Thassos. Wspinaczka na Ipsarion” 
(Wieże KWK Polska)

17.10.2019 czwartek | godz. 18:00

Piąte urodziny przi byfyju (MPŚ)
18.10.2019 piątek | 18:00

„Skrzydlaty odlot” spektakl dla dzieci 
(CKŚ)
Bilety: 5 zł

23.10.2019 środa | godz. 18:00

„Najśmieszniejszy” Kabaret Skeczów 
Męczących” (CKŚ)
Bilety: 70 zł

25.10.2019 piątek | godz. 17:00

„Koncert z Humorem i Muzyką” z Ra-
diem Silesia (CKŚ)
Bilety: 45 zł

27.10.2019 niedziela | godz. 16:00

Halloween - zabawa dla dzieci (MBP)

BEZPŁATNE PŁATNE

30.10.2019 środa | godz. 17:00

Inauguracja Roku Akademickiego 
2019/20 Uniwersytet Trzeciego Wieku

9.10.2019 środa | godz. 17:00

Koncert operetkowy „Ze Straussem 
przez Wiedeń (CKŚ)
Bilety: 55/45 zł

11.10.2019 piątek | godz. 17:00

„Fascynujący Świąt Pająków” - wystawa 
(CKŚ)
Bilety: 15/10/5 zł

15-20.10.2019 | godz. 10:00-18:00

II Kabareton Biblioteczny (MBP)
18.10.2019 piątek | 17:00
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Miejskie jednostki przygotowały na październik bogaty program dla dzieci i dorosłych. Na naj-
młodszych czekają m. in. zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe i wiele innych propozycji. 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty. 

PAŹDZIERNIK

9.10/10:00 
B „Lubię książki i czytanie” - literackie 
spotkanie dla seniorów z cyklu Radosna 
Jesień Życia (MBP filia nr 6)

9.10/18:00 
B Zumba - zajęcia taneczno -sportowe 
dla kobiet i nie tylko... (CKŚ Grota)

14.10/15:00 
B „Mądra głowa” - quiz dla dzieci  
(MBP filia nr 4)

16.10 
B Animacja czasu wolnego - szkolenie dla 
Animatorów - wydarzenie ogólnodostęp-
ne, poprzez wcześniejszą rezerwację (CIS)

28.10/17:00
B Muzyczna Biblioteka z Bartkiem Gru-
chlikiem (MBP filia nr 1)

AKADEMIA AKTYWNEGO RODZICA - 
co wtorek, godz. 18:00-19:00, ul. Chodkowska 73 Świętochłowice

22.10/10:00
B Z cyklu „Niezwykli ludzie - niezwykłe bi-
grafie... W kęgu rodu Kossaków” - spotka-
nie seniorów (MBP centrala)

19.10/15:00
B Grupa wsparcia dla rodziców dzieci nie-
pełnosprawnych 
ul. Chorzowska 73 Świętochłowice

19.10/10:00
B Wystawa zwierząt hodowanych przez 
czytelników (MBP filia nr 1)

09, 16, 23/17:00 
B Zajęcia szachowe dla dużych i małych
(MBP filia nr 1)

21.10/17:30 
B Klub Młodego Artysty „Plastuś” - zaję-
cia plastyczne dla dzieci (MBP filia nr 1)

14, 21, 28/16:00 
B Klub Gier Planszowych „Pionek” 
(MBP filia nr 2)

23.10/17:00
B Włochy; szlakami pielgrzymkowymi do 
Rzymu - spotkanie z Anną Fijałkowską dla 
dorosłych (MBP filia nr 2)

14.10/17:00 
B „Polscy autorzy godni polecenia” - spo-
tkanie literackie dla seniorów 
(MBP filia nr 1)

09, 16, 23/16:00 
B Klub Gier Planszowych „Pionek” 
(MBP filia nr 1)

Europejskie Dni 
Dziedzictwa (EDD) 
to inicjatywa Rady 
Europy i Unii Euro-
pejskiej oraz naj-
większy w  Europie 
projekt społeczno-
-edukacyjny oraz co-
roczne święto zabyt-
ków kultury Starego 
Kontynentu. Świę-
tochłowice również 
włączyły się w  jego 
obchody!

Głównym celem EDD 
jest edukacja historycz-
na i kulturalna, promo-
cja regionalnego dzie-
dzictwa kulturowego, 

podkreślenie wspólnych 
korzeni kultury europej-
skiej oraz propagowanie 
dialogu międzykulturo-
wego. W tym roku w ra-
mach święta odbyły się 
dwa spacery po naszym 
mieście.
7 września chętni mogli 
odkrywać starą część 
Piaśnik. Uczestnicy od-
wiedzili zabytkową ka-
plicę przyszpitalną oraz 
ciężki schron bojowy 
nr  39, należący do  dru-
giej linii obrony polskich 
fortyfikacji Obszaru Wa-
rownego „Śląsk”. 
Drugi spacer, który od-
był się 14 września, po-

łączony był z prelekcją 
„Lipiny. Burzliwe dzieje 
śląskiej osady przemy-
słowej”. Po wysłuchaniu 
opowieści o fenomenie 
dynamicznego rozwoju 
osady, a później gminy 
Lipiny, uczestnicy wyru-
szyli na historyczny spa-

cer po dzielnicy. W  roli 
przewodników wystą-
piły dzieci i młodzież 
z  Programu Aktywności 
Lokalnej „Razem może-
my więcej” działające-
go w  ramach Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Świętochłowicach.
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