
Chorzów dołączył do miast 
z  monitoringiem wizyjnym. 
Od 6 listopada bezpieczeństwa 
mieszkańców strzeże kilkana-
ście kamer. Lokalizacje wybrano 
na podstawie analizy zagrożeń 
opracowanej przez chorzow-
ską policję i straż miejską. 
-  W  pierwszym etapie kamery 
pojawią się w newralgicznych 
miejscach w mieście. Dzięki wy-

sokiej jakości obrazu łatwiej bę-
dzie wskazać sprawców zarów-
no przestępstw, jak i wykroczeń 
drogowych –  podkreśla prezy-
dent Chorzowa Andrzej Kotala. 
Pierwsze kamery pojawią się, 
m.in. na: ul. 11-go Listopada 
i Placu Mickiewicza, ul. Stefana 
Batorego i Czempiela, ul. Strzel-
ców Bytomskich i  Wolności, 
ul.  Katowickiej i 3-go Maja, 

ul. 3-go Maja, Janasa i Styczyń-
skiego, ul. Gałeczki i Ryszki. 
System będzie sukcesywnie roz-
budowywany o kolejne urzą-
dzenia. Kolejne kamery będą 
instalowane np. w  okolicach 
podziemnych przejść. Monito-
ring obsługiwany jest przez pra-
cowników Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, Stra-
ży Miejskiej i Policji.

Rozstrzygnięto przetarg na 
budowę nowego budynku 

w Zespole Szpitali Miejskich. 
Tam zostaną przeniesione: 
oddział wewnętrzny z podod-
działem geriatrycznym i hema-
tologiczny, które dziś znajdują 
się w  szpitalu przy ul. Karola 
Miarki.
To oznacza finał prac związa-
nych z centralizacją usług me-
dycznych w Chorzowie. 
- To jedna z ważniejszych inwe-
stycji w naszym mieście - mówi 
Andrzej Kotala, prezydent Cho-

rzowa. - Cieszę się, że zrobimy 
kolejny krok, by ochrona zdro-
wia w naszym mieście była na 
jeszcze wyższym poziomie. 
Inwestycja to przede wszystkim 
poprawa sytuacji pacjentów. 
- Dziś nasze usługi świadczone są 
w dwóch miejscach, w jednost-
kach przy ulicy Strzelców By-
tomskich i Karola Miarki - mówi 
Jerzy Szafranowicz, dyrektor Ze-
społu Szpitali Miejskich. - Sku-
pienie ich na terenie kompleksu 
szpitalnego w centrum miasta 
nie tylko usprawni pracę szpi-

tala, ale przede ułatwi życie pa-
cjentom, którzy nie będą musieli 
być transportowani w  sytuacji, 
gdy trzeba zrobić dodatkowe ba-
dania czy konsultacje. 
Przetarg wygrała świętochło-
wicka firma PERFEKT Miro-
sław Serkies. Po podpisaniu 
umowy firma ma nie więcej 
niż cztery miesiące na przygo-
towanie projektu budowlanego 
w konsultacji m.in. z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków. 
- To, co widzimy na wizuali-
zacjach to główna wytyczna 

estetyczna do koncepcji, która 
będzie dopiero opracowywana 
-  mówi Maciej Franta, archi-
tekt z  pracowni Franta Group. 
-  Trudnym zadaniem jest wpa-
sować nowy obiekt o takiej ku-
baturze do zespołu budynków 
przy ulicy Strzelców Bytomskich 
w  odpowiedni sposób, tak, by 
nie dominował on nad pozosta-
łymi. On ma być drugim planem, 
a pierwszym piękny przecież za-
bytkowy zespół budynków cho-
rzowskiego szpitala. Wszystko 
to ma się uzupełniać. 

Po opracowaniu koncepcji bu-
dowlanej i uzyskaniu pozwo-
lenia na budowę firma ma 480 
dni na zbudowanie budynku, 
który ma mieć trzy kondygnacje 
i przyziemie. Będzie połączo-
ny łącznikiem z Pawilonem II, 
w którym dziś znajdują się m.in. 
Pracownie Diagnostyczne czy 
Oddział Wewnętrzny. Koszt in-
westycji to 18 milionów złotych. 
Czternaście milionów to  środki 
własne szpitala (w tym kredyt), 
cztery miliony to środki gminne. 
Przypomnijmy: na ulicy Karola 

Miarki, gdzie dziś funkcjonu-
ją dwa oddziały, które zostaną 
przeniesione do nowego budyn-
ku, powstaje nowoczesna po-
rodówka. Śląski  Instytut Matki 
i Noworodka działa jeszcze przy 
ulicy Strzelców Bytomskich. 
Przygotowuje się do podwyższe-
nia standardu szpitala poprzez 
uruchomienie oddziału neonato-
logii o II stopniu referencyjności. 
Inwestor prowadzi rozmowy 
z NFZ w celu uzyskania kontrak-
tu na opiekę nad wcześniakami 
walczącymi o życie i zdrowie.
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Ja jako chorzowianin, piłkarz 
Ruchu Chorzów jestem za tym, 
aby Ruch grał na stadionie 
przy Cichej, aby podtrzymy-
wać tę tradycję. Historia tego 
klubu od początku związana 
jest z Hajdukami i stadionem 
przy ulicy Cichej. Mój apel 
jest taki, aby wszystkie osoby 
i  organizacje, które wokół tej 
sprawy działają połączyły siły 
i doprowadziły do wyremon-
towania obecnego stadionu 
Ruchu. Zwrócę uwagę na taki 
szczegół, że na przykład Biel-
sko ma fantastyczny stadion. 
Myślę, że na taki obiekt stać 
również Chorzów. Chciałbym, 
aby i to nasze miasto miało 
obiekt konkurencyjny dla Biel-
ska, Zabrza i wielu innych klu-
bów. Jeżeli za kilka lat Wielki 
Ruch zagra w Lidze Mistrzów, 

np. z Barceloną, wtedy Stadion 
Śląski gwaranantuje, że pomie-

ści 40 tys ludzi Ale na mecze, 
gdzie przychodzi po kilka ty-

sięcy ludzi stadion przy Cichej 
jest absolutnie wystarczajacy.

Wybory

Na plakatach lidera Wspól-
nie dla Chorzowa Marka 

Kopla czytam: rozsądek za-
miast polityki. Tymczasem, 
obserwując działania radnych 
tego ugrupowania, trudno 
nie odnieść wrażenia, że wie-
le decyzji ma podłoże w 100% 
polityczne, które niewiele ma 
wspólnego z rozsądkiem. Radni 
Wspólnie dla Chorzowa, sta-
nowiący większość w Radzie 
Miasta, wielokrotnie odrzucali 
projekty służące dobru miesz-
kańców i miasta. Bo jaki zwią-
zek z rozsądkiem ma krytyka 
Budżetu Obywatelskiego, fakt 
odrzucenia modernizacji placu 
zabaw na ulicy Pawła, odrzuce-
nie propozycji inwestora, który 
chciał zagospodarować znisz-
czony budynek po byłym kinie 
Pionier, zablokowanie adapta-
cji budynku przy ulicy Karola 
Miarki na mieszkania komunal-
ne, których w mieście brakuje? 
Jak inaczej, niż względy poli-
tyczne, można wytłumaczyć 
sprzeciw wobec inicjatywy 
uchwałodawczej dla mieszkań-
ców, by mogli sami wnosić po-
mysły i propozycje zmian w na-
szym mieście? Przypomnijmy, 
że to właśnie wtedy radny 
Wspólnie dla Chorzowa Ry-
szard Sadłoń stwierdził, że „on 
sam i jego ugrupowanie wiedzą 
lepiej, czego chcą mieszkańcy 
Chorzowa”. Opozycja grzmi 
i  wytyka za to m.in. wyjazd 

zagraniczny, który odbyliśmy 
w celu pozyskania inwestorów 
czy zakup żagli do żaglówki 
MORiSu (zgodny ze wszystkimi 
procedurami), która startując 
w regatach i uzyskując świetne 
wyniki, promuje nasze miasto.
Opozycja zamiast pojedynku 
na programy i wizję Chorzowa 
na łamach nowych wydaw-
nictw stworzonych na potrzeby 
kampanii wyborczej insynuuje 
i kłamie, przypisując sobie za-
sługi, za inwestycje, które nie 
były z ich inicjatywy.
 
Nieprawdą jest, że nie 
spełniłem obietnicy 
wyborczej dotyczącej bu-
dowy stadionu na Cichej.
Nie trzeba uzasadniać, że Ruch 
Chorzów jest najbardziej zasłu-
żonym klubem sportowym dla
Chorzowa, promującym to 
miasto w całej Polsce. Sukce-
sy naszych piłkarzy przekła-
dają się na wzrost aktywności 
sportowej dzieci i młodzieży. 
Niestety nasz stadion odbiega 
od współczesnych standar-
dów. Dlatego postanowiłem 
przeznaczyć część środków 
z budżetu miasta na budowę 
nowoczesnego stadionu do-
stosowanego do potrzeb klubu 
grającego w ekstraklasie, któ-
ry jednocześnie mógłby służyć 
mieszkańcom Chorzowa jako 
zaplecze sportowe dla młodzie-
ży, być sceną wydarzeń kultu-

ralnych, a także, ze względu na 
swoje położenie przy drodze 
DTŚ, stać się  symbolem i wi-
zytówką Chorzowa. Ogłosiłem 
konkurs na koncepcję moder-
nizacji i zaplanowałem sposób 
finansowania. Niestety projekt 
zablokowali radni Wspólnie 
dla Chorzowa. To zadziwiające 
tym bardziej, że w 2010 roku to 
właśnie Wspólnie dla Chorzo-
wa w swoim programie wybor-
czym obiecywało przebudowę 
stadionu przy Cichej. Czy za-
tem sprzeciw radnych wynikał 
z troski o miasto? Szczególnie, 
że decyzja o nie modernizowa-
niu C6 oznacza dalsze pono-
szenie milionowych kosztów 
utrzymania obiektu. Czy potem 
nie pójdą krok dalej i w trosce 
o finanse miasta nie zostanie 
podjęta decyzja o likwidacji 
starego stadionu i sprzedaży 
terenu? Tymczasem w długo-
falowym rozliczeniu korzy-
stanie ze Stadionu Śląskiego 
może być droższe, niż wybu-
dowanie własnej areny. A czy 
zapomnieliśmy jak zakończyły 
się starania Chorzowa o Euro 
2012?  Wniosek przygotowany 
przez poprzednią władzę i by-
łego prezydenta Kopla został 
oceniony najgorzej. Euro omi-
nęło Chorzów. Miasto straciło 
historyczną szansę.
 
Nieprawdą jest, że 
wybudowano m.in. 

autostradę A4 i Drogo-
wą Trasę Średnicową 
dzięki radnym Wspól-
nie dla Chorzowa.
To wyjątkowo absurdalne 
stwierdzenie. Obie trasy to dro-
gi krajowe, będące elementami 
długofalowej inwestycji rządu. 
Inwestycje te nie zależały i nie 
były finansowane przez miasto. 
W tym samym czasie ówcze-
sne władze miasta nie potrafi-
ły nawet zająć się na przykład 
ulicą Armii Krajowej. Moder-
nizowana jest w tym roku. Na 
remont przez wiele lat czekały 
też inne drogi jak: Nomiar-
ki, 17-tego sierpnia, 75 Pułku 
Piechoty, Podmiejska, Pokoju, 
skrzyżowanie na Krajcoku czy 
budowa obwodnicy Chorzowa 
Batorego. Te inwestycje zostały 
podjęte podczas mojej kadencji. 
W tym zakresie tempo i zakres 
modernizacji jest nieporów-
nywalny do okresu, w którym 
rządzili działacze Wspólnie dla 
Chorzowa.
 
Nieprawdą jest, że nie 
spełniłem obietnicy 
budowy Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 
w Chorzowie.
Specjalne strefy ekonomiczne 
w wojewódzkie śląskim istnieją 
od czternastu lat. Oznacza to, 
że już w 2000 roku ówczesny 
prezydent Marek Kopel wraz 
ze sprzyjającą mu Radą Miasta 

zamiast sprzedawać pojedyn-
cze działki pod budowę stacji 
benzynowych mógł podjąć 
starania o powstanie Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej (SSE) 
w  Chorzowie. Temat Strefy 
został podjęty dopiero podczas  
mojej kadencji. Udało mi się już 
uzyskać zgodę prezesa SSE na 
powstanie Strefy na terenach 
MTK i byłej Huty Kościuszko. 
Strefa powstanie w przyszłym 
roku. Mieszkańcy oczekują 
szybszych rozwiązań na rynku 
pracy, dlatego już finalizowana 
jest umowa, w ramach której 
prywatny inwestor zobowiązu-
je się do uruchomienia kopalni 
Barbara Chorzów II. To ozna-
cza 1000 nowych miejsc pracy.
 
Nieprawdą jest, że nie 
spełniłem obietnicy 
wyborczej dotyczącej 
zwiększenia liczby 
miejsc w żłobkach 
i przedszkolach.
 
W ciągu mojej kadencji liczba 
miejsc w żłobkach zwiększyła 
się o 250. Doprowadziłem do 
tego, że liczba miejsc w przed-
szkolach i oddziałach zerowych 
w szkołach podstawowych 
wzrosła o 400, to tak, jakby-
śmy dodatkowo otworzyli 22 
oddziały przedszkolne. Rodzi-
com łatwiej umieścić dziec-
ko w  przedszkolu, niż było 
to za poprzedniej ekipy. My 

– w  przeciwieństwie do ekipy 
Marka Kopla - nie zlikwido-
waliśmy żadnej szkoły ani pla-
cówki oświatowej. Zadbaliśmy 
także o polepszenie jakości 
świadczonych usług medycz-
nych. To naszą inicjatywą jest, 
że właśnie wybrano firmę, któ-
ra zbuduje budynek, do którego 
przeniesione będą dwa oddzia-
ły: wewnętrzny z pododdzia-
łem geriatrycznym i hemato-
logiczny z ulicy Karola Miarki 
na ulicę Strzelców Bytomskich. 
Tym samym zakończymy cen-
tralizację szpitala i pacjenci 
będą mieć wszystkie usługi do-
stępne w jednym miejscu.
 
Ostatnie cztery lata w Cho-
rzowie upłynęły pod znakiem 
wielu inwestycji, których 
łączna wartość to  niemal pół 
miliarda złotych. To ogromne 
środki pozyskane z Unii Eu-
ropejskiej i innych instytucji 
wspierających. Nie powinna 
zatem nikogo dziwić sytuacja, 
że przeciwnicy polityczni, 
którzy jak twierdzą „chcą być 
z  dala od polityki” zawłasz-
czają sobie nasze dokonania 
i  w  sposób nieuprawniony 
przypisują sobie autorstwo 
wielu moich działań. Jak tłu-
maczyć tak prowadzoną kam-
panię wyborczą przez opo-
zycję? Chyba tylko jednym: 
bezradnością i brakiem wizji 
Chorzowa na następne lata. 

Antoni Piechniczek apeluje, 
by połaczyć siły i zmodernizować C6

Zamiast pojedynku na programy 
mamy kłamstwa i pomówienia

Szanowna Redakcjo. Co-
dziennie chodzę na spacer 
z  moim psem do Parku 
Róż. Widzę, jak wiele 
się zmieniło. Wcześniej 
sprzątano tu raz na dwa 
tygodnie, teraz to nie do 
pomyślenia. Teren jest za-
dbany, nawet w niedzielę 
jest czysto. Znikają śmie-
ci, pojawiają się nowe wo-
reczki na psie kupy… ktoś 
w końcu dba o tą prze-
strzeń, o nasze miasto. 
Najważniejsze jednak jest 
dla mnie to, że ludzie są 
bardziej przyjaźni. Nigdy 

nie przypuszczałabym, że 
będę chwalić urzędników. 
Pamiętam, jak kiedyś 
człowiek traktowany był 
wyłącznie jako petent, 
który przeszkadza. Obec-
ny standard obsługi jest 
na wyższym poziomie. 
Pracownicy są grzeczniej-
si i  chętniej udzielają in-
formacji. Może to dlatego, 
że widzi się dużo nowych 
twarzy, a nie te, które 
spotykało się przez ostat-
nie 20 lat.

Dorota Lazar, 
chorzowianka 

List mieszkanki 
Chorzowa

Oświadczenie Andrzeja Kotali, prezydenta Chorzowa
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W Państwowej Komisji Wybor-
czej zarejestrowano 8 komite-
tów, z których w sumie 341osób 
postara się o mandaty radnych 
w naszym mieście. O stano-
wisko prezydenta ubiega się 
siedmioro kandydatów. Cho-
rzowianie, wspólnie z  miesz-
kańcami Piekar Śląskich, Rudy 
Śląskiej, Siemianowic Śląskich, 
Świętochłowic i Zabrza wy-
biorą także radnych do Sejmi-
ku Województwa Śląskiego. 
W okręgu nr 5 zarejestrowano 
144 kandydatów, do zdobycia 
jest 6 mandatów. 

W Chorzowie uprawionych do 
głosowania jest 86 358 osób. 
Głosy oddawać będziemy w 53 
komisjach obwodowych oraz 
8 tzw. komisjach zamkniętych 
działających w szpitalach i do-
mach pomocy społecznej. 
W Chorzowie wybory sa-
morządowe przeprowadzane 
są zgodnie z ordynacją pro-
porcjonalną. Miasto zostało 
podzielone na 4 okręgi wy-
borcze. W każdym okręgu za-
rejestrowana jest inna liczba 
wyborców. Proporcjonalnie 
do liczby wyborców każde-
mu okręgowi została przypo-
rządkowana liczba mandatów, 
o które będą ubiegać się kan-
dydaci na radnych. 
Największe pod względem licz-
by wyborców są okręgi 1 (Cho-
rzow II i Chorzów Stary) i 3 
(część Centrum i Klimzowiec). 
Stamtąd w 25-osobowej Radzie 
Miasta zasiądzie po siedmiu 
radnych. Z okręgu 2 (część cen-
trum i Chorzowa II) będzie po-
chodziło sześciu radnych, a z 4 
(Chorzów Batory) pięciu. 

Wyborca niepełnosprawny o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnospraw-
nych mógł do 26 października 
zgłosić pisemnie, telefonicznie, 
faksem lub drogą elektroniczną 
zamiar głosowania korespon-
dencyjnego. Po tym fakcie otrzy-
mał pakiet wyborczy z kartami 

do głosowania, który zostanie 
odebrany w dniu wyborów i 
dostarczony do wyznaczonej ob-
wodowej komisji wyborczej. 
Wyborca niepełnosprawny o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych lub wyborca, który 
najpóźniej w dniu wyborów 
kończy 75 lat mógł do 7 listo-
pada złożyć wniosek o głoso-
wanie przez pełnomocniczka, 
który w jego imieniu odda głos. 
Do 12 listopada można złożyć 
wniosek o dopisanie do spisu wy-
borców w wybranym obwodzie 
głosowania przystosowanym dla 
osób niepełnosprawnych, na tere-
nie Chorzowa w okręgu wybor-
czym właściwym ze względu na 
adres zameldowania.

Lokale przeznaczony do gło-
sowania korespondencyjnego 
dla osób niepełnosprawnych, 
które w wyznaczonym termi-
nie zadeklarowały zamiar ta-
kiego głosowania:
• osoby zamieszkałe w okręgu 

wyborczym nr 1 głosują w 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2, ul. Harcerska 2 
(lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-
sprawnych);

• osoby zamieszkałe w okręgu 
wyborczym nr 2 głosują w 
Zespole Szkół Technicznych 
nr 2, ul. Powstańców 6a;

• osoby zamieszkałe w okręgu 
wyborczym nr 3 głosują w  
Szkole Podstawowej nr 29, 
ul. Lwowska 36;

• osoby zamieszkałe w okręgu 
wyborczym nr 4 głosują gło-
sują w Zespole Szkół nr 2, ul. 
Dyrekcyjna 3 (lokal dostoso-

wany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych).

Obwody głosowania przysto-
sowane dla osób niepełno-
prawnych:
nr 3 - Zespól Szkół Ogólno-
kształcących nr 2, ul. Harcerska 
2; nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 
29, ul. Lwowska 36; nr 8,9,10 - 
Szkoła Podstawowa nr 17, ul. 
Łagiewnicka 18; nr 26, 27 - Ze-
spół Szkół Ekonomicznych, 
ul. L. Urbanowicza 2; nr 32,33 
- Klub Młodzieżowy ChSM, ul. 
Młodzieżowa 29; nr 34 - Zespół 
Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących nr 1, ul. Sporto-
wa 23; nr 35, 36 - Zespół Szkół 
Sportowych Nr 2, ul. Wolności 
133; nr 37, 38 - Chorzowskie 
Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych, ul. Powstań-
ców 70/3; 39,40, 41 - Szkoła Pod-
stawowa nr 37, ul. Ratuszowa 

20; nr 42 Zespół Szkół nr 2, ul. 
Dyrekcyjna 3; nr 48,49 - Gim-
nazjum nr 8, ul. ks. J. Czempie-
la 52; nr 50 - Przedszkole nr 16 
Integracyjne, ul. Brzozowa 9; nr 
51,52,53 - Szkoła Podstawowa nr 
12, ul. Skrajna 2 oraz wszystkie 
tzw. komisje zamknięte. 

Nakładki w alfabecie Braille’a 
będą w lokalu wyborczym wy-
dawane na prośbę wyborcy przez 
obwodową komisję wyborczą. 

Informacja dla mieszkańców 
zameldowanych czasowo lub 
bez zameldowania
Zameldowanie wyłącznie na po-
byt czasowy na terenie Chorzo-
wa nie uprawnia do głosowania 
w Chorzowie. Osoby zameldo-
wane tylko na pobyt czasowy 
(bez pobytu stałego) lub zamel-
dowane na pobyt stały poza 
Chorzowem, a czasowo w Cho-

rzowie aby głosować na terenie 
Chorzowa powinny wpisać się 
do rejestru wyborców. Wnio-
sek powinien zawierać m.in.: 
nazwisko, imię, imię ojca, datę 
urodzenia oraz numer PESEL 
wnioskodawcy. Do wniosku do-
łączyć należy także: kserokopię 
dowodu osobistego oraz pisem-
ną deklarację, w której podane 
jest obywatelstwo i adres stałe-
go zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polski.

Wybory

Przewodnik wyborczy
Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Wybierzemy w nich radnych Chorzowa, 

sejmiku wojewódzkiego i prezydenta miasta. 

Głosowanie 
to troska 
o miasto

Przed nami wybory samorzą-
dowe – 16 listopada wybierze-
my naszych przedstawicieli 
do  Rady Miasta i Sejmiku 
Wojewódzkiego, a także Prezy-
denta Miasta na kolejne cztery 
lata. Zachęcam wszystkich 
uprawnionych do głosowania 
chorzowian do udziału w tym 
ważnym wydarzeniu. Niech 
wysoka frekwencja wyborcza 
będzie przejawem naszej wspól-
nej  troski o miasto. 

Z satysfakcją obserwuję, że 
mieszkańcy Chorzowa coraz 
aktywniej włączają się w życie 
swego najbliższego otoczenia. 
Chcą się organizować i mieć 
wpływ na decyzje w mieście. 
Wielu z Państwa dało temu 
wyraz chociażby podczas zgła-
szania własnych pomysłów 
i głosowań nad tzw. budżetem 
obywatelskim. To najlepszy do-
wód na to, że samorząd tworzą 
sami mieszkańcy, a nie instytu-
cje czy urzędy.

Decydując o kształcie samorzą-
du, decydujemy o swojej przy-
szłości. Warto o tym pamiętać 
16 listopada i skorzystać ze swe-
go prawa wy-
borczego.

Andrzej 
Kotala 

prezydenta 
Chorzowa

Informacje wyborcze dla niepełnosprawnych
W sprawach wyborczych do-
datkowych informacji można 
uzyskać na stornie interneto-
wej Urzędu Miasta Chorzów 
– www.chorzow.eu oraz 
w  Wydziale Spraw Obywa-
telskich pok. nr 4 i 5 lub te-
lefoniczne pod nr 32416500 
wew. 207, 328. 

16 listopada osoby niepeł-
nosprawne ruchowo będą 
mogły skorzystać z nieod-
płatnego dowozu do lokali 
wyborczych w godzinach od 
9.00 do 12.00 i od 15.00 do 
18.00. Potrzebę dowozu do 
lokalu należy zgłosić dzwo-
niąc pod nr tel 32 416 50 00.

OKRĘG 1

Część miasta z ujęciem Cho-
rzowa II, Chorzowa Starego 
i Maciejkowic na wschód od 
ul. Katowickiej do granic ad-
ministracyjnych z Katowicami, 
Siemianowicami, Piekarami 
Śląskimi, Bytomiem, Świę-
tochłowicami, a ul. 3 Maja, 
ul. Floriańską, linią kolejową 
Katowice – Bytom do skrzyżo-
wania ul. Tadeusza Kościuszki 
z ul. Parkową

Liczba mandatów 7
Liczba list wyborczych 8 
Liczba kandydatów 94

OKRĘG 2

Część Chorzowa II między linią Katowice – Bytom, ul. 3 Maja, 
a granicą administracyjną ze Świętochłowicami oraz Centrum 
Miasta do ul. Strzelców Bytomskich, ul. Hajduckiej, ul. Cmentar-
nej, ul. Żwirki i Wigury i ul. Jana Kilińskiego

Liczba mandatów 6
Liczba list wyborczych 8 
Liczba kandydatów 82

OKRĘG 4

Część Chorzowa Batorego wzdłuż linii PKP Katowice-Gliwice 
i linią kolejową Huty Batory, granicą administracyjną 
z Katowicami, Rudą Śląską i Świętochłowicami

Liczba mandatów 5
Liczba list wyborczych 8 
Liczba kandydatów 72

OKRĘG 3

Część miasta łącznie z Klimzowcem od ul. Katowickiej, 
granicą administracyjną z Katowicami (osiedle 1000-lecia), 
ul. ks. Jana Gałeczki, linią kolejową PKP Katowice-Gliwice 
oraz Katowice-Bytom, a ul. Hajducką do ul. Cmentarnej 
oraz do skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Parkową

Liczba mandatów 7
Liczba list wyborczych 8 
Liczba kandydatów 93

Wybory samorządowe od-
będą się 16 listopada. Jeżeli 
podczas nich nie poznamy 
zwycięzcy o fotel prezydenta, 
to 30 listopada przeprowa-
dzona będzie druga tura gło-
sowania. Przechodzi do niej 
dwóch kandydatów z najlep-
szym wynikiem.

Aby zagłosować, każdy wy-
borca musi mieć ze sobą 
dokument ze zdjęciem np. 
dowód osobisty, paszport, 
legitymację szkolną. 

Wyborca dostanie trzy karty 
do głosowania o formacie A4: 
białą, niebieską oraz różową.
• biała zawiera nazwiska kan-

dydatów do rady miasta
• na niebieskiej znajdziemy 

kandydatów do sejmiku
• na karcie różowej znajdzie-

my kandydatów na prezy-
denta 

16 listopada obwodowe ko-
misje wyborcze czynne będą 
od 7.00 do 21.00. 

Aby głos był ważny, w kratce na karcie do głosowania należy po-
stawić znak „x”. Punkt przecięcia kresek tworzących znak „x” musi 
się znaleźć w obrębie kratki – przypomina Państwowa Komisja 
Wyborcza. Oddajemy tylko jeden głos na każdej z kart. 
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Gospodarka 
komunalna

Trwa sezon grzewczy, co 
wiąże się ze zwiększoną 

liczbą niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia zatruć 
czadem. By im zapo-
biec uruchomiono pi-
lotażowy program 
„Czujny Chorzó-
w”,którego celem 
jest montaż czu-
jek tlenku węgla, 
a co za tym idzie 
z w i ę k s z e n i e 
bezpieczeństwa 
m i e s z k a ń c ó w. 
Prezydent Miasta 
Chorzowa oraz 
Straż Pożarna sfi-
nansowali zakup 
urządzeń, za któ-
rych instalację odpo-
wiedzialny będzie ZK 
„PGM”. Wytypowano już 
listę budynków uwzględ-
nionych w  realizacji zamie-
rzeń ww. programu. Grupę 
obiektów wyselekcjonowano 
bardzo dokładnie, uwzględ-
niając największe potencjal-
ne zagrożenie. Na początku 
urządzenia trafią do prawie 60 
mieszkań. Czujki czadu ode-
brano 5 listopada br, w tym 
samym dniu rozpoczęła się ich 
instalacja. Jako pierwsze urzą-
dzenia trafiły do mieszkańców 
budynku przy ul. Katowickiej 
167. Następnie czujki pojawią 
się w budynkach przy ul. Brze-
zińskiej 9, Hajduckiej 43 oraz 

Pudlerskiej 28. Oprócz czujek 
tlenku węgla zamontowanych 
zostanie również 10 szt. czujek 
dymu.
- Czad nie bez przyczyny zwa-
ny „cichym zabójcą” to morder-
czy, niewidoczny i bezwonny 

gaz - mówi Mariusz Kściuczyk, 
dyrektor ZK „PGM”. - Jesteśmy 
przekonani, że czujki uchronią 
nie tylko przed zatruciami, ale 
przede wszystkim mogą urato-
wać życie, a to jest dla nas naj-
ważniejsze. Warto zaznaczyć, 

że jedyną możliwością wy-
krycia czadu jest właśnie ww. 
urządzenie, dlatego też można 
je uznać za bezcenne dla na-
szego zdrowia i życia. Mając na 
uwadze, jak groźnym przeciw-
nikiem jest czad, mamy zamiar 

systematycznie rozwijać pro-
gram w naszym mieście. Po-
nadto stanowi on kontynuację 
kampanii „NIE DLA CZADU”, 
której zadaniem jest informo-
wanie o zagrożeniach związa-
nych z zatruciami wywołanymi 

tlenkiem węgla. Mamy nadzie-
ję, że dzięki realizacji programu 
mieszkańcy Chorzowa będą 
mogli we własnych mieszka-
niach czuć się bezpieczniej. 
Czekamy zatem na pierwsze 
efekty przedsięwzięcia!

Rusza program „Czujny Chorzów”. Cel? Ochrona mieszkańców przed zatruciami czadem.

Czujki uchronią przed zatruciem

Inwestycje w obiektywie

ul. Beskidzka 20-28 - realizaujemy miejsca postojowe.

ul. Ligonia 15-17, Dombka 10-16 - utwardzanie terenu. ul. Pudlerska / Ligonia - budynek oddany do użytku.

ul. 3 Maja 118-132 - powstaje parking.

ul. Beskidzka 15-19 - parking.
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Infrastruktura 
drogowa

ul. Bałtycka 8A, tel.  32 241 12 70      www.mzuim.chorzow.euMiejski Zarząd Ulic i Mostów

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

To była ważna dla mieszkań-
ców inwestycja, która kosz-

towała ponad 975 tys. zł. Prace 
obejmowały modernizację drogi, 
jej odwodnienia, instalacji gazu. 
- W ramach prac drogowych 
wykonano nową jezdnie o na-
wierzchni z mieszanek mineralno 
– bitumicznych, chodniki z kostki 
brukowej, wjazdy, parkingi oraz 
miejsce na śmietniki z kostki bru-
kowej betonowej szarej - mówi 
Piotr Wojtala, dyrektor Miejskie-
go Zarządu Ulic i Mostów. Dodat-
kowo wykonana została regulacja 
kratek ściekowych, włazów ka-
nałowych oraz studzienek. Pod 
powierzchnią jezdni wykonano 
odwodnienie oraz przebudowano 
sieć gazową. 
- Celem tej inwestycji było upo-
rządkowanie ruchu pojazdów 
w wewnętrznej strefie osiedlo-
wej oraz wydzielenie miejsc 

postojowych dla samochodów 
osobowych - wyjaśnia Wojtala. 
- Dodatkowo zakłada się upo-
rządkowanie miejsc przezna-
czonych do ustawienia kontene-
rów na śmieci.
Przebudowa układu drogowego 
zakłada usankcjonowanie ruchu 
jednokierunkowego na przewa-
żającym odcinku ul. Morcinka 
(szerokość jezdni 4,00 m) z wjaz-
dem od ul. Reymonta. W rejonie 
dojazdu do sklepu ruch po ul. 
Morcinka zakłada się utrzyma-
nie ruchu dwukierunkowego
Łącznie oddano do użytku 81 
miejsc parkingowych. 
- Zakładamy utrzymanie chod-
nika jednostronnego po stronie 
budynków wielorodzinnych o 
szerokości od 1,50 m do 1,80 m 
oddzielonego od jezdni pasem 
zieleni szerokości 1 metra - do-
daje Wojtala. 

Nowa droga i więcej parkingów
Kończy się przebudowa ulicy Morcinka w Chorzowie od ul. Reymonta do ul. Bocznej. 

Ruch na tym skrzyżowaniu 
odbywa się z wykorzystaniem 
tzw. mini ronda, czyli ronda 
z tak zwaną wyspą przejezdną.
- Rozwiązanie tego typu ma jed-
ną główną zaletę – poprawę bez-
pieczeństwa i uspokojenie ruchu 
kołowego - wyjaśnia Piotr Woj-
tala, dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Ulic i Mostów. Celem zmiany 
organizacji ruchu na tym skrzy-
żowaniu była rownież poprawa 

jego przepustowości – zwłaszcza 
wlotu od ul. Parkowej, gdzie w 
godzinach szczytu komunikacyj-
nego tworzyły się kilkusetmetro-
we kolejki pojazdów.
W ramach przebudowy zostały 
wykonane dwa nowe przejścia 
dla pieszych przy ul. Kościuszki w 
rejonie skrzyżowania z ul. Parko-
wą, zabezpieczane wyspą wynie-
sioną (azylem). To ma poprawić 
bezpieczeństwo dzieci udających 

się do szkoły, a także pieszych po-
ruszających się od ul. Parkowej do 
Szybu Prezydent i marketu Lidl. 
- Wymienione zostaną również 
barierki chroniące pieszych. Zmo-
dernizowane będzie także oświe-
tlenie skrzyżowania – istniejące 
oświetlenie punktowe zostanie 
zastąpione mocniejszym, białym 
światłem - tłumaczy Wojtala.                                                                                                     
Koszt inwestycji to ponad 
150 tys. zł. 

Dobiegła końca budowa mini ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Parkowej.

Ruch będzie spokojniejszy
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Olbrzymi kolaż, błękitna woda w fontannach, niebieskie latarnie 
przy Jagiellońskiej. W ten sposób, 3 listopada, uczczono pamięć 

legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, w rocznicę jego śmierci.

Ruszyła trzecia edycja Kursu Pielęgniarki Endoskopowej w Zespole 
Szpitali Miejskich. O tej inicjatywie rozmawiamy z dr n. med. Małgorzatą  

Błaszczyńską, specjalistą gastroenterologii, Kierownikiem Pracowni 
Endoskopii i USG w ZSM.

Twoja dzielnica

C E N T R U M

Ruszyła budowa Centrum Przesiadkowego

CENTRUM

Wszystko, 
co musisz 
wiedzieć 
o swojej 

dzielnicy

Endoskopia na najwyższym poziomie

Bezpłatne zajęcia dla najstarszych
mieszkańców miasta

Uczczono pamięć Gerarda Cieślika 

Jak to się stało, że kurs organi-
zowany jest w naszym szpitalu? 
Nasza pracownia oferuje szkolenie 
w nowoczesnych, wysokospecja-
listycznych a równocześnie mało 
inwazyjnych zabiegach endosko-
powych. Od 5 lat poziom i zakres 
naszych badań i zabiegów endo-
skopowych bezustannie się pod-
nosi. Wykonujemy znacznie więcej 
specjalistycznych zabiegów, niż 
przeciętnie w szpitalach o profilu 
miejskim. Dzięki temu możemy 
skutecznie leczyć endoskopowo 
naszych ciężko chorych pacjentów, 
a także prowadzić szkolenia.
Moją ambicją, po objęciu stano-
wiska kierownika pracowni, było 
szkolenie techniczne i meryto-
ryczne współpracowników, co 
pozwoliło na stworzenie bardzo 
fachowego zespołu  lekarzy i pie-
lęgniarek - endoskopistów.

Które zabiegi, pani zdaniem, 
są najważniejsze?
Najważniejsze są zabiegi pozwa-
lające na zahamowanie krwoto-

ku z  przewodu pokarmowego, 
gdyż ratują one życie chorego. 
Osiągamy to poprzez zastosowa-
nie ostrzykiwania krwawiących 
miejsc, zakładanie specjalnych 
klipsów oraz inne metody. Dzięki 
temu, że wykonujemy zabiegi opa-
skowania żylaków przełyku poma-
gamy nie tylko naszym chorym, 
ale również pacjentom leczonym 
w Szpitalu Specjalistycznym w 
Chorzowie. Dla chorych z  krwo-
tokiem z żylaków przełyku jeszcze 
5 lat temu nie było w Chorzowie 
możliwości leczenia zabiegiem en-
doskopowym. Jest to wielki postęp 
w terapii, jak również w organiza-
cji , nie trzeba dla chorych szukać 
ratunku w innym miejscu.

Czy zabiegi te są bolesne?
Nie, wszystkie zabiegi prowadzą-
ce do zahamowania krwotoku 
z przewodu pokarmowego przy 
zastosowaniu metod endoskopo-
wych, wykonywane są zawsze 
w  asyście znakomitych specja-
listów anestezjologii, którzy za-

pewniają naszym chorym kom-
fort i bezpieczeństwo.

Jakie inne zabiegi lub badania wy-
konuje się w pracowni endoskopii?
Wykonujemy polipektomie, czyli 
endoskopowe usuwanie polipów 
z  jelita grubego i z żołądka, po-
nadto zakładamy przez powłoki 
brzucha zestawy do żywienia 
chorych, którzy nie mogą poły-
kać, czyli tzw PEG – przezskór-
ną endoskopową gastrostomię 
.Spośród wymienionych różnych 
zabiegów opaskowanie, zakłada-
nie PEG i stosowanie Hemospray 
wykonujemy jako nieliczni na 
Śląsku. Pragnę podkreślić, że no-
woczesne wyposażenie pracowni 
endoskopii jest możliwe dzięki 
wsparciu dyrekcji szpitala, która 
wykazuje troskę o podnoszenie 
jakości leczenia. A  kurs stano-
wi doskonałą promocję naszego 
szpitala nie tylko w Chorzowie. 
Mamy kursantów z Opola, Strze-
lec Opolskich, Jastrzębia, Zabrza, 
Tarnowskich Gór, Gliwic.

Pod koniec października za-
kończyła się akcja nadsyłania 
zdjęć tzw. „selfie” na stadionie 
Ruchu. W ten sposób każdy 
mógł oddać hołd legendzie 
chorzowskiego klubu. Do cho-
rzowskiego Urzędu Miasta, 
pomysłodawcy akcji, wpłynęło 
kilkadziesiąt fotografii. Stwo-
rzyły one portret legendy Ru-
chu, wielkoformatowy kolaż 
o  powierzchni 60 mkw., który 
zawisł na gmachu urzędu. 
– W ten sposób razem 
z  mieszkańcami chcemy od-
dać hołd Gerardowi Cieśliko-
wi w  pierwszą rocznicę jego 
śmierci. Ilość nadesłanych 
zdjęć, to kolejny dowód na to, 
że jego wspomnienie wciąż 
żyje w naszej pamięci – pod-
kreśla Andrzej Kotala, prezy-
dent Chorzowa.
To nie jedyny pomysł na ucze-
nie Honorowego Obywatela 

Chorzowa. 3 listopada w mie-
ście zrobiło się niebiesko. Błę-
kitna woda popłynęła w fon-
tannach przy Poczcie Głównej 
i w Parku Hutników. W takim 
samym kolorze świeciły latar-
nie przy ul. Jagiellońskiej.
3 listopada otwarto także wy-
stawę pamiątek przekazanych 

przez rodzinę piłkarza. W ga-
blocie na półpiętrze chorzow-
skiego magistratu, zobaczyć 
można m.in. szmaciankę wy-
konaną własnoręcznie przez 
Gerarda Cieślika, sławną kary-
katurę z 1951 roku i unikatowe 
zdjęcia z przełomowych mo-
mentów w karierze. 

Budowa Centrum Przesiadkowego to wspólne zadanie Tramwajów Śląskich S.A. 
i Urzędu Miasta Chorzów. Projekt zakłada skupienie wszystkich torowisk w jednym 
punkcie w północno-wschodnim narożniku rynku (po stronie BZ WBK), co uwolni 
od torów przestrzeń przed gmachem ratusza. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, 
zaznacza, że w tego typu rozwiązania inwestują miasta w kraju i na świecie. Pod-
kreśla, że budowa centrum przesiadkowego będzie dla pasażerów i miasta sporym 
udogodnieniem.- Podróżujący nie będą musieli biegać od przystanku do przystanku. 
Wszystkie będą bowiem skupione w jednym miejscu. W ten sposób komfort podró-
żowania znacznie się poprawi. Budowa centrum pozwoli odzyskać również część 
płyty rynku. Ta przestrzeń będzie mogła być przeznaczona na inne cele np. gastro-
nomiczne czy handlowe. Prace zaczęły się z początkiem listopada i prowadzone będą 

przy zachowaniu ruchu tramwajowego po jednym torze. W tym celu zabudowa-
no rozjazdy technologiczne w rejonie dawnej Huty Kościuszko oraz na wysokości 
ul. Chopina. W pierwszym etapie prac, tramwaje kursować będą w obu kierunkach 
torem wschodnim (kierunek Bytom). Budowa centrum przesiadkowego powinna za-
kończyć się w maju 2015 roku. Koszt inwestycji to ponad 20 mln zł, z czego 15 mln zł 
to środki Tramwajów Śląskich a przeszło 5,5 mln zł miasta Chorzów.
Zmiana organizacji ruchu nastąpi 17 listopada. Kierowców i pieszych przepraszamy 
za utrudnienia.

Dzielnicowa Akademia Seniora ru-
sza na Klimzowcu. 
Na bazie Chorzowskiej Akademii 
Seniora tworzymy w dzielnicach 
podobne akademie, w ramach któ-
rych najstarsi mieszkańcy Chorzo-
wa mogą brać udział w cyklu bez-
płatnych zajęć, szkoleń i warsztatów 
- mówi Andrzej Kotala, prezydent 
Chorzowa. Na Klimzowcu współ-
organizatorem Dzielnicowej Akade-
mii Seniora jest Chorzowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, w której od 
lat najstarsi mieszkańcy miasta mają 
okazję spędzać wspólnie czas.  
Zajęcia odbywają się  Klubie Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Pokolenie” przy ul. Młodzie-

żowej 29. Jak zostać członkiem 
Dzielnicowej Akademii Seniora? 
Wystarczy przyjść, podpisać dekla-
rację uczestnictwa u koordynatora 
akademii i… gotowe! Udział w zaję-
ciach jest bezpłatny.

Harmonogram zajęć 
Wtorek
10.00 - 13.00 - międzypokoleniowa in-
tegracja (gry, zabawy, aktywne zajęcia, 
wycieczki dla seniorów i wnuków) 
13.00 - zajęcia taneczne 
14.00 - 15.00 - krzyżówki na finał 
(wspólne rozwiązywanie krzyżó-
wek, kalambury, gry karciane) 
Piątek
10.00 - 11.00 - konsultacje komputerowe

11.00 - 12.00 - język angielski 
12.00 - 14.00 - warto rozmawiać (dys-
kusje na wybrane tematy, promocja 
dobrej literatury i.t.p.)
14.00 - 15.00 - język niemiecki 
15.00 - 16.30 - coś dla wnuków, czyli... 
korepetycje z przedmiotów huma-
nistycznych i ścisłych na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjum

Na początku października podpisano umowę na budo-
wę Centrum Przesiadkowego na chorzowskim Rynku. 

Po okresie przygotowawczym rozpoczęły się prace 
związane z realizacją inwestycji. 

Dyżury koordynatorów akademii:
każdy wtorek w godz. 10.00 - 15.00 
każdy piątek w godz. 10.00 - 16.30 
Tel. 692 478 026 lub 660 430 864 

E-mail: akademiaklimzowiec@
interia.pl 

Zabieg opaskowania polega na wessaniu  krwawiącego  lub nabrzmiałego żylaka do  nasadki endoskopu, a następnie nałożenia 
specjalnej gumki - opaski, która zatrzymuje dopływ krwi do naczynia.
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Śląski Instytut Matki i Nowo-
rodka to jedyny szpital gineko-
logiczno-położniczy w mieście. 
Od kiedy przejął go prywatny 
inwestor, stale zwiększa się 
ilość porodów i  satysfakcja ro-
dzących w nim kobiet. Przyszłe 
mamy przyjeżdżają rodzić do 
chorzowskiego szpitala z miej-
scowości oddalonych nawet o 
100km. W tym roku urodzi się 
około 1100 maluchów, co ozna-
cza dwukrotny wzrost od chwili 
przejęcia.
- Podejmując decyzję o inwesto-
waniu w SIMiN, od razu zamie-
rzaliśmy stworzyć z niego szpital 
o wysokim standardzie opieki 
medycznej. Te dwa lata poka-
zały, że to się udało. Jednak nie 
zamierzamy na tym poprzestać. 
Chcemy na oddziale neonatolo-
gicznym ratować dzieci, które 
przyszły na świat stanowczo 
zbyt wcześnie. Chorzowianki 
zasługują na to, by czuć się bez-
piecznie w ciąży i podczas roz-
wiązania a potem mieć pewność, 
że ich dzieci są w najlepszych 
rękach i z dostępem do najwyż-
szej klasy sprzętu medycznego 
- mówi Roman Wylezol, prezes 
NEOMEDIC.

Obecnie szpital posiada pierwszy 
stopień referencyjności, co ozna-
cza, że może przyjmować dzieci 
urodzone po 34. tygodniu ciąży. 
Kobiety, które z powodu powi-
kłań zaczną rodzić wcześniej, 
muszą szukać pomocy w innych 
miastach.
-Niestety rośnie liczba ciąż, które 
kończą się przedwcześnie. W wie-
lu z tych nagłych przypadków 
czas jest kluczowy i często decy-
dujący o życiu i zdrowiu dzieci. 
Rozwinięty i zaawansowany od-
dział neonatologiczny był jednym 
z priorytetów wizji funkcjonowa-
nia szpitala, jaką przedstawiliśmy 
władzom miasta poszukującym 
inwestora dla upadającej placów-
ki - mówi Roman Wylezol.
SIMIN rozwija się bardzo dyna-
micznie. Współpracuje ze świato-
wej klasy specjalistami w zakresie 
wdrażania najlepszych standar-
dów opieki nad pacjentami. Do 
stałych konsultantów szpitala na-
leż m.in. prof. Uwe Ewald promu-
jący skandynawski model opieki 
w ścisłej bliskości mamy i dziec-
ka. Przyznanie neonatologii II 
stopnia referencyjności byłoby 
kolejnym krokiem na drodze roz-
woju tej placówki. Oddział mógł-

by wówczas ratować wcześniaki 
urodzone nawet 2 miesiące przed 
terminem.
-Oddział neonatologiczny z II 
stopniem referencyjności umożli-
wia sprawowanie opieki zarówno 
nad noworodkami zdrowymi, jak 
również chorymi i urodzonymi 
przedwcześnie, po 32. tygodniu 
ciąży i z masą ciała powyżej 
1250  g, a wymagającymi inten-
sywnej opieki medycznej lub in-
tensywnej terapii - mówi prof. 
Janusz Świetliński, Ordynator 
Oddziału Neonatologii SIMiN.
W Chorzowie ma szansę pojawić 
się ośrodek, w który mógłby się 
zająć noworodkami pochodzą-
cymi z ciąż wysokiego ryzyka 
czy takimi, które wymagają 
poszerzenia diagnostyki, inten-
sywnego nadzoru, wspomaga-
nia oddychania, zabezpieczenia 
czynności życiowych.
- Jestem przekonany, że urucho-
mienie w Chorzowie oddziału 
neonatologicznego z II stopniem 
referencyjności wpłynie na sta-
tystyki umieralności okołoporo-
dowej noworodków, znacząco 
je obniżając. Personel i zaplecze 
sprzętowe, jakie szpitalowi za-
pewnił inwestor, jest najwyższej 

jakości i byłoby stratą dla miasta 
i jego mieszkańców, gdyby te za-
soby nie były w pełni wykorzy-
stywane - dodaje profesor.
- Rozmowy z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia trwają już po-
nad rok. Żyjemy więc w niepew-
ności, czy uda nam się rozpocząć 
nowy etap rozwoju szpitala. 
Spełniamy wszystkie wymogi, 
by naszemu oddziałowi podwyż-
szono stopień referencyjności. 
W ramach przygotowań zain-
westowaliśmy w sprzęt, dosto-
sowanie budynku i personel już 
15 mln zł. Jednak by nasze plany 
mogły się urzeczywistnić po-
trzebna jest wola ze strony NFZ, 
a tej póki co nie widać - dodaje 
prezes Wylezol.
NEOMEDIC podjął pierwsze 
kroki inwestycyjne w nowym 
budynku przy ul. K. Miarki, gdzie 
docelowo  będzie  funkcjonować 
szpital. Większa powierzchnia, 
podwyższony standard oraz 
możliwość przyjmowania więk-
szej liczby pacjentów w połą-
czeniu z nowoczesnym oddzia-
łem neonatologicznym miałyby 
uczynić Chorzów ważną pla-
cówką medyczną na mapie wo-
jewództwa.

Twoja dzielnica

C H O R Z Ó W  I I

CHORZÓW II

Wszystko, 

co musisz 

wiedzieć 

o swojej 

dzielnicy

Podwyższony standard chorzowskiej kliniki
Przy ulicy Karola Miarki powstaje nowoczesna klinika ginekologiczno-położnicza, Śląskiego 

Instytutu Matki i Noworodka, która przygotowuje się do podwyższenia standardu szpitala poprzez 
uruchomienie oddziału neonatologii o II stopniu referencyjności. Inwestor prowadzi rozmowy z NFZ 

w celu uzyskania kontraktu na opiekę nad wcześniakami walczącymi o życie i zdrowie.

Chorzów mniej znany

Adam Lapski, przewodniczący 
Stowarzyszenia Miłośników 
Chorzowa im. J. Ligonia  

Przy ul. Krzyżowej stoi jeden 
z najstarszych zabytków zalicza-
nych do tak zwanej małej archi-
tektury sakralnej. Jest to krzyż 
przydrożny, od którego nazwę 
wzięła cała dzisiejsza ulica Krzy-
żowa biegnąca od ul. Katowic-
kiej do ul. Łagiewnickiej, gdzie 
u  jej wylotu stoi neoromański 
kościół z 1907 r. pw. św. Józefa. 
Jak głosi tradycja krzyż został 
ufundowany w 1806 r. przez 
mieszkańców tzw. Pnioków, 
części dzisiejszego Chorzowa 
rozciągającej się za kościołem 
św. Józefa w obrębie m.in. ulic 
Opolskiej, Mariańskiej, Janasa, 
Tęczowej, Nowaka będąc świa-
dectwem ich pobożności. Pier-
wotnie krzyż stał na narożu uli-
cy Katowickiej i T. Kalidego, lecz 
kiedy został zniszczony przez sa-
mochód ciężarowy został prze-
niesiony kilkanaście metrów 
w  obecne miejsce. Po zniszcze-
niu z pierwotnego krzyża pozo-
stał cokół z płaskorzeźbionym 
wizerunkiem Matki Boskiej Bo-
lesnej, zaś krzyż został odrestau-
rowany. Cokół krzyża u szczytu 
zwieńczony został dekorowa-
nym półkolistym gzymsem za-
kończonym rozetkami. Matka 
Boska przedstawiona jest cało-
postaciowo z rękami ułożonymi 
na piersiach z lekko pochyloną 
głową. Rzeźba opracowana jest 
prosto w konwencji ludowej. 

Figura Chrystusa umieszczona 
na spłaszczonych ramionach 
krzyża wykonana została, jako 
odlew cynowy. Dawniej krzyż 
był wyższy, posiadał wysmukłe 
ramiona zakończone trójliściem. 
Krzyż stoi w wydzielonym miej-
scu otoczonym ażurowym deko-
racyjnym ogrodzeniu.

W Chorzowie II otwarto pierwszą z czterech Dzielnico-
wą Akademię Seniora. Powstała na bazie Chorzowskiej 
Akademii Seniora, która działa w centrum miasta.
- Zainteresowanie jest ogromne, seniorzy bardzo ak-
tywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach. Ponie-
waż wielu z nich dojeżdża z najdalszych zakątków 
miasta, ma problemy z poruszaniem się postanowi-
liśmy z tą ofertą dotrzeć jeszcze bliżej najstarszych 
mieszkańców Chorzowa. Dlatego powstał pomysł 
stworzenia akademii w dzielnicach - mówi Magdale-
na Sekuła, pełnomocnik prezydent ds. seniorów i osób 
niepełnosprawnych.
W Chorzowie II współorganizatorem Dzielnicowej 
Akademii Seniora jest Stowarzyszenie na Rzecz Ro-
dziny, którego pracownicy od lat pracują z najstar-
szymi mieszkańcami Chorzowa: organizują szkolenia 
komputerowe, spotkania, dbają o integrację pokoleń.
- Powstanie akademii to poszerzenie istniejącej już w 
naszym ośrodku oferty. Pracujemy z seniorami, wie-
my, że chcą dokształcać się, poznawać nowych ludzi. 
Akademia będzie kolejną szansą dla nich, by mogli 
być jak najdłużej aktywni - mówi Robert Gierek, za-
stępca prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny. 

 Akademia działa w budynku przy ul. Pudlerskiej 22, 
gdzie stowarzyszenie prowadzi m.in. Ośrodek Akty-
wizacji. Jak zostać członkiem Dzielnicowej Akade-
mii Seniora? Wystarczy przyjść, podpisać deklarację 
uczestnictwa u koordynatora akademii i… gotowe! 
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Harmonogram zajęć
Poniedziałek
15.30 - popołudniowe łamigłówki (krzyżówki, gry kar-
ciane etc.)
16.30 - język angielski
17.30 - zajęcia technologiczne

Środa
11.45 - zajęcia komputerowe grupa podstawowa
12.45 - zajęcia komputerowe grupa zaawansowana

Czwartek
15.30 - zajęcia rehabilitacyjno - sportowe I grupa
16.00 - popołudniowe łamigłówki (krzyżówki, gry kar-
ciane etc.)
16.45 - zajęcia rehabilitacyjno - sportowe II grupa
18.00 - zajęcia taneczne

Integracja i aktywizacja
Rusza Dzielnicowa Akademia Seniora. Teraz najstarsi mieszkańcy Chorzo-

wa będą mieć jeszcze bliżej do miejsca, w którym specjalnie dla nich zorgani-
zowano cykl bezpłatnych zajęć aktywizujących.

Współpraca koordynatorów Chorzowskiej Akade-
mii Seniora, Urzędu Miasta Chorzów i Stowarzy-
szenia na Rzeczy Rodziny zaowocowała powsta-
niem cyklu bezpłatnych zajęć dla Seniorów.

Dyżury koordynatora akademii:
każdy poniedziałek w godz. 15. 30 - 19. 00
każdy czwartek w godz. 16. 15 - 19. 15
Tel. 798 657 179
E - mail: chorzowdrugi@interia.pl



wiadomości samorządowe

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

10

11 listopada w hali przy ul. Dąbrowskiego 113 odbędzie się 
18 Chorzowska Biesiada Rocznicowa, na gości czeka znakomita 

zabawa i poczęstunek.To było naprawdę gorące spotkanie

Twoja dzielnica

C H O R Z Ó W  B A T O R Y

Rondo imienia 
Gerarda Cieślika

CHORZÓW 
BATORY

Wszystko, 
co musisz 
wiedzieć 
o swojej 

dzielnicy

Chorzowska Biesiada Rocz-
nicowa to jedno z najciekaw-
szych wydarzeń kulturalnych 
w mieście. Od lat impreza 
cieszy się dużą popularnością. 
W tym roku okazją do zabawy 
jest 80-lecie miasta Chorzów. 
W 1934 roku uchwałą Sejmu 
Śląskiego doszło do połącze-
nia Królewskiej Huty, Chorzo-
wa (Starego warz z Maciejko-
wicami) oraz Nowych Hajduk. 

Powstałe w ten sposób miasto 
otrzymało nazwę Chorzów, 
do którego w 1939 r. włączono 
jeszcze Wielkie Hajduki. 

O niezapomniane wrażenia ar-
tystyczne zadbają: Bernadetta 
Kowalska, Mona Lisa, Miro-
sław Jędrowski, Szlagier Ma-
szyna a także Jacek Silski oraz 
Andrzej Rybiński. Impreza za-
czyna się o godzinie 17.00.

Chorzów mniej znany

Adam Lapski, przewodniczący 
Stowarzyszenia Miłośników 
Chorzowa im. J. Ligonia  

Mało, kto pamięta, że do 1939 r. 
przed budynkiem hajduckiego 
ratusza na dzisiejszym placu 
L. Waryńskiego stała płyta po-
święcona ku czci Nieznanego 
Żołnierza. Pierwotnie pomnik 
ten stał na dzisiejszym placu im. 
Olimpijczyka Henryka Nowary.  
Ustawiony został wówczas nie-
legalnie w nocy z 1 na 2 sierpnia 
1925 r. Płyta została wykonana 
z szydłowieckiego piaskowca 

o wymiarach 100 x 60 x 10 cm, na 
której wyryto napis w czerwo-
nym kolorze o treści: „Niezna-
nemu Żołnierzowi poległemu 
za Ojczyznę”. 3 sierpnia 1925  r. 
przy tablicy odbyły się uroczy-
stości złożenia kwiatów przez 
miejscowy Związek Inwalidów 
Wojennych RP, który w  tym 
dniu obchodził uroczystość po-
święcenia swojego sztandaru. 14 
sierpnia 1925 r. Rada Gminy Haj-
duki Wielkie podjęła uchwałę 
o  przeniesieniu monumentu na 
plac przy poczcie naprzeciw ra-
tusza. Adaptacji pomnika w no-

wym miejscu podjęła się firma 
budowlana Leona Murłowskiego 
i już we wrześniu 1925 r. pomnik 
był gotowy. W  1928 r. pomnik 
uzyskał zatwierdzenie Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowi-
cach niemniej władze centralne 
z  Warszawy żądały usunięcia 
płyty, ponieważ uznawano 
wówczas istnienie tylko jedne-
go pomnika – Grobu Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie. 
Mimo tych żądań pomnik stał na 
swoim miejscu do czasów znisz-
czenia go po wkroczeniu wojsk 
niemieckich do Hajduk w 1939 r.

Tego jeszcze nie było: seniorzy 
będą mieć okazję wziąć udział w 
bezpłatnych zajęciach rehabilita-
cyjnych, spotkaniach ze stylistą 
czy kosmetyczką. Najaktywniejsi 
w nagrodę otrzymają bezpłatne za-
biegi na przykład hydroterapii rąk 
- to wszystko w ramach Centrum 
Spa, Mody i Aktywności Senio-
rów, które właśnie wystartowało. 
W każdym tygodniu odbywać się 
będą tematyczne spotkania. 

Jak wygląda ich plan? 
• „Aktywny poniedziałek” - 4 

godziny zajęć dla uczestników 

z trenerami, rehabilitantami: 
fitness, nordic walking (sprzęt 
własny uczestnika), dietetyk 
oraz dla wybranych uczestni-
ków zajęć dwa zabiegi hydro-
terapii rąk i masaż relaksacyjny 
w szczególności dla najaktyw-
niejszych uczestników.

• „Środa - uroda” - 4 godziny 
zajęć z specjalistami od fry-
zjerstwa, kosmetyki, stylizacji 
i wizażu, zajęcia odbywać się 
będą w każdą środę

• „Spotkania czwartkowe” – kul-
turalne spotkania w czasie 3 
godzin np. z lokalnymi twórca-

mi przy bezpłatnej kawie i her-
bacie. Zajęcia będą odbywać się 
w każdy czwartek.

Centrum powstało na bazie współ-
pracy Urzędu Miasta i Centrum 
Medycznego BetaMed, gdzie od-
bywają się spotkania - zawsze 
w tych samych godzinach od 14.00 
do 17.00.

Wstęp wolny, obowiązują zapi-
sy. Zapisać można się dzwoniąc 
pod nr tel. 606 715 359 lub w Be-
taMed w czasie trwania zajęć 
(ul. Racławicka 20 a). 

Wybitnego piłkarza Ruchu Chorzów 
upamiętnia rondo w Chorzowie Batorym. 

Podczas listopadowej, ostatniej sesji Rady Miasta, 
radni jednogłośnie podjęli decyzję o nazwaniu 

ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Żelaznej 
imieniem Gerarda Cieślika.

Biesiada w Dzień Niepodległości

W Miejskim Domu Kultury „Batory” odbyła się I Chorzowska Biesiada Se-
niorów. Było dużo dobrej zabawy, a na deser koncert śląskich przebojów.

Miasto chętnie wspiera takie inicja-
tywy. Mają one pozytywny wpływ 
na kondycję naszych strażaków, 
sprzyjają także integracji zespołu.

Marcin 
Michalik, 

zastępca 
prezydenta ds. 
gospodarczych

6 listopada, w hali kompleksu 
„Hajduki” przy ul.  Granicznej, 
odbył się finałowy mecz XXII 
Halowych Mistrzostw Śląska 
Strażaków PSP w Futsalu. 
O puchar Śląskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Straży 
Pożarnej walczyły 22 drużyny. 
Nagrodę do domu zawieźli  za-
wodnicy z Wodzisławia Ślą-

skiego. W ostatecznym starciu 
pokonali oni piłkarzy z Bielska 
– Białej wynikiem 4:2. Mistrzo-
stwa po raz pierwszy odbyły 
się w Chorzowie. – W grudniu 
śląscy strażacy ponownie spo-
tkają się w Chorzowie. Tym ra-
zem drużyny rywalizować będą 
w  turnieju we wspinaniu przy 
użyciu drabiny hakowej.

Futsalowe rozgrywki 
strażaków

Rusza Centrum Spa, Mody 
i Aktywności Seniorów
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W Chorzowie powstaną dwa nowe 
budynki mieszkalne TBS. Przy 
ul. Rębaczy znajdzie się 18 mieszkań 
o powierzchni od 35 m2 do 65 m2. 

Budowa rozpocznie się już za ty-
dzień, a zakończy w I kwartale 2016. 
Kolejny nowy dom stanie przy 
ul. Kościuszki, niemal w samym 

centrum Chorzowa. Prace roz-
poczną się w I kwartale przyszłe-
go roku i  zakończą pod koniec 
2016. W budynku powstanie 61 
mieszkań, których wielkość to 
od 30 m2 do 74 m2. 
Szczegółowych informacji udzie-
la Regionalne Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego przy 
ul.   Dworcowej 3/3 w Chorzo-
wie, tel. (32) 216 83 71.

11 Twoja dzielnica

C H O R Z Ó W  S T A R Y

Takiej sali można pozazdrościć

CHORZÓW 
STARY

Wszystko, 
co musisz 
wiedzieć 
o swojej 

dzielnicy

Powstanie 79 nowych mieszkań w ramach TBS 
W 2013 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano 
fragment Alei Wycieczkowej. W tym roku ścieżka prowadząca 

do Parku Śląskiego wypiękniała w całości.

W Chorzowie Starym w ra-
mach ubiegłorocznego budżetu 
obywatelskiego najwięcej gło-
sów oddano na modernizację 
Alei Wycieczkowej. W ramach 
tych prac miasto m.in. ustawiło 
ławki, poprawiło oświetlenie. 
W tym roku naprawiono na-
wierzchnię alei, którą chorzo-

wianie skracają sobie drogę do 
Parku Śląskiego. Zadowolenie 
z prac mogą być nie tylko pie-
si ale i rowerzyści, dla których 
utworzono ścieżkę. Wzdłuż 
całego traktu zamontowano 
oświetlenie z oprawą LED. Za-
dbano również o odnowienie 
małej architektury. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. 17 
Sierpnia 1 mogą cieszyć się z sali gimnastycznej z za-
pleczem szatniowo-łaźniowym.
- Przez okno podglądałyśmy jak budują salę. Nie mo-
gliśmy się doczekać otwarcia - przyznają uczennice 
z SP 24. Ola, Kasia, Julia, Patrycja, Alicja, Martyna, 
Emilia, Klaudia i Karolina nowym obiektem są za-
chwycone. - Bardzo nam się podoba. Jest nowoczesny, 
bezpieczny i o wiele większy od sali, w której ćwiczyli-
śmy. Tam nie mogliśmy się pomieścić – mówią.
Do tej pory zajęcia wychowania fizycznego dla naj-
młodszych odbywały się bowiem w szkolnej salce. 
Starsi uczniowie korzystali natomiast z gościnności 
ZSO nr 2. Od teraz nowa sala gimnastyczna, wyposa-
żona m.in. w drabinki, kosze do gry, ruchomą siatkę, 
specjalną kotarę dzielącą boisko na dwie niezależne 

części i monitoring, będzie sporym udogadnianiem 
dla dzieci i nauczycieli.
- Na zrealizowanie tej inwestycji czekaliśmy bardzo 
długo. Było warto, bo doczekaliśmy się nowoczesnego 
obiektu. Nasi uczniowie przestaną korzystać z gościn-
ności ościennych szkół – mówi Jolanta Kotala, dyrektor 
SP 24. - Nie musimy już przychodzić do kogoś. Teraz to 
mym możemy zapraszać do nas – dodają dziewczyny.
Budowę obiektu rozpoczęto w ubiegłym roku. Uro-
czyście otwarto go 29 października.
- Tutejsi mieszkańcy długo oczekiwali tej inwestycji. 
Sala tchnęła takiego ducha nowoczesności w tę dziel-
nicę. Będzie to perełka tej okolicy. W końcu dzieci 
skończyły wędrówki między szkołami i mogą ćwiczyć 
u siebie. Sport wpływa przecież na pozytywny rozwój 
dzieci, kształtuje charakter i osobowość. Myślę, że z tej 

sali będą korzystać jednak nie tylko dzieci ale także 
wszyscy lubiący uprawiać aktywny tryb życia – mówi 
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
Koszt realizacji inwestycji to ponad 3,8 mln zł, z tego nie-
mal 1,1 mln zł przekazało ministerstwo sportu i turystyki.

W Chorzowie Starym wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną. 
Obiekt uroczyście otwarto pod koniec października.

Projekt realizowany był od 
roku 2008 roku. W tym 

czasie uczestniczyło w nim 
2868 osób zarejestrowanych 
w  Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Chorzowie, w tym 1690 
kobiet. Ważne jest, że ponad 
90% uczestników projektu za-
kończyło w  nim udział zgod-
nie z  zakładana ścieżką (2551 
osób), 66 osób nadal kontynu-
uje udział w projekcie. Niewiel-
ka ilość osób (251) przerwała 
udział w projekcie z  różnych 
powodów osobistych, rodzin-
nych, zdrowotnych itp. Za-
kończenie projektu planowane 
jest na ostatni dzień grudnia. 
Wśród uczestników, którzy 
weszli do projektu znajdowały 

się osoby w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, w tym  
787 osób długotrwale bezro-
botnych, 801 osób młodych do 
24 r.ż., 159 osób w  wieku 55-
64, a  także 109 osób niepełno-
sprawnych. 

- Istotne jest również celem 
realizowanego projektu była 
pomoc zarejestrowanym oso-
bom bezrobotnym z małym 
doświadczeniem zawodowym 
lub bez doświadczenia lub 
osobom z niskimi kwalifika-

cjami zawodowymi w znale-
zieniu zatrudnienia a osobom 
chętnym na założenie działal-
ności gospodarczej w uzyska-
niu środków na jej rozpoczę-
cie - tłumaczy Jerzy Kędziora, 
dyrektor PUP. - Każdy uczest-
nik projektu miał tworzoną 
ścieżkę rozwoju zawodnego 
poprzez sporządzenie Indy-
widualnego Planu Działania 
(tzw. IPD), co pozwala na 
dopasowanie form wsparcia 
do indywidualnych potrzeb, 
a  tym samym zwiększyć 
efektywność zastosowanych 
działań oraz konkurencyjność 
osób na rynku pracy oraz 
udzielić wsparcia w poszuki-
waniu zatrudnienia. 

Projekt zakładał ponadto usu-
nięcie barier utrudniających 
znalezienie pracy, w tym oso-
bom niepełnosprawnym po-
przez zorganizowanie staży, 
przygotowań zawodowych, 
szkoleń lub wypłatę jednora-
zowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej.
Od roku 2008 ponad 1300 osób 

uczestniczyło w szkoleniach 
zawodowych, udzielono 581 
dotacji  na uruchomienie dzia-
łalności gospodarczej (z czego 
10 osobom niepełnospraw-
nym), 923 osoby uczestniczy-
ły w stażach. Ogólna suma 
środków przeznaczonych na 
realizację tego projektu to po-
nad 19 mln zł.

Wspierali poszukujących zatrudnienia
Dziewięćdziesiąt procent uczestników ukończyło projekt „Szansa dla Ciebie”, udzielono 

prawie sześćset dotacji. To duży sukces Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.

ul. Opolska 19, tel.  32 34 97 101      www.pupchorzow.plPowiatowy Urząd Pracy

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Osoby uczestniczące w realizowanym projekcie posiadały 
różny poziom, wykształcenia:

• Podstawowe,gimnazjalne i niższe 701 osób
• ponadgimnazjalne 1596 osób
• pomaturalne 153 osób , 
• wyższe 418 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza 
 do składania wniosków w zakresie:

Dofinansowania bezrobotnemu środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

Wnioski przyjmowane są od 06.11.2014 r.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby, 

które brały już udział w projekcie „Szansa dla Ciebie” 

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie 
tut. Urzędu w pokoju nr 4 lub pod nr tel. 32-3497-115 i 32-3497-122 

Projekt w liczbach
UWAGA

Będą nowe TBS Zmodernizowano Aleję Wycieczkową
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- W tegorocznym Budżecie 
Obywatelskim pojawiło się wie-
le głosów za tym, by w mieście 
powstało miejsce, gdzie miło-
śnicy jazdy na desce czy rolkach 
mogliby trenować. Mimo, że 
propozycja nie wygrała, nie mo-
gliśmy pozostać obojętni wobec 
tej prośby. Jeszcze w tym roku 
będziemy mieli gotowy projekt. 
Prace powinny zakończyć się 
w przyszłym roku – wyjaśnia 
Zuzanna Kurczek, naczelnik 
wydziału usług komunalnych 
i  ochrony środowiska. Twórca-
mi projektu są „specjaliści z tej 
branży”, którzy sami od wielu lat 
jeżdżą na desce. Ich prace może-
my oglądać, m.in. w Swarzędzu, 
Wolsztynie a nawet Moskwie. 
– Nie sztuką jest, by stworzyć 
coś ładnego. Ważne, by to było 

funkcjonalne. Niestandardowe 
elementy betonowych skatepar-
ków swym kształtem nawiązują 
do miejskiej architektury. Bo 
właśnie z ulicy wywodzi się ten 
sport. Jeszcze dziesięć lat temu 
nikt nie marzyłby o takich prze-
strzeniach. Cieszy nas to, że co 
raz częściej miasta decydują się 
na ich stworzenie – przyznaje 
Maciej Bobowski, twórca pro-
jektu.
W 2015r. część terenu przy 
szybie Prezydent stanie się ka-
wałkiem miasta, gdzie w bez-
pieczny i nikomu nie szkodzą-
cy sposób środowisko skaterów 
będzie mogło w pełni oddać się 
swej pasji. – Teraz miłośnicy 
BMXów czy rolek porozrzucani 
są po całym mieście. Ćwiczą na 
prowizorycznie wykonanych 

urządzeniach w pobliżu blo-
ków. Mamy nadzieję, że wkrót-
ce to się zmieni. Chcemy, by 
Chorzów dogonił inne miasta, 

w których od dawna funkcjo-
nują takie rozwiązania – tłuma-
czy Andrzej Kotala, prezydent 
Chorzowa.

Aktualności

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich ga-
dżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie (ul. Rynek 1, 
41-500 Chorzów) do 12 grudnia 2014 r. W następnym numerze opublikujemy listę listopadowych i grudniowych 
zwycięzców „Chorzowskiej krzyżowki”.
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ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000
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Powstanie skatepark przy szybie Prezydent
Gotowa jest już koncepcja stworzenia skateparku przy szybie Prezydent.

www.chorzow.eu

Stowarzyszenie Handlu Deta-
licznego „Prymus” zwróciło się 
do Andrzeja Kotali, prezydenta 
Chorzowa o obniżenie stawek 
czynszów dla lokali w których 
prowadzona jest działalność 
handlowa znajdujących się 
przy modernizowanej ulicy 
Armii Krajowej. W związku 
z  trwającym remontem obroty 
w tych lokalach spadły. 
Prezydent złożył stosowny pro-
jekt uchwały, dzięki jego in-
terwencji przedsiębiorcy mogą 
liczyć na zniżki w opłatach za 
czynsz, jeśli remont dróg trwa 
dłużej niż 30 dni. 
Musimy wspierać lokalnych 
przedsiębiorców - mówi Andrzej 
Kotala, prezydent Chorzowa. 
- Dlatego nie wahałem się, kiedy 
zwrócili się do mnie o pomoc.

Przedsiębiorcy są za tę inter-
wencję bardzo wdzięczni.
- Na naszego prezydenta można 
liczyć. Nie zostawił nas w  po-
trzebie - mówi Luiza Kuwik, 
przewodnicząca Stowarzyszenia 
Handlu Detalicznego „Prymus”. 
- Teraz każdy, kto chce uzy-
skać zniżkę, muszą jak najszyb-
ciej złożyć stosowny wniosek. 
W dzisiejszych czasach bardzo 
trudno prowadzić drobny biz-
nes - mówi Jan Skórka, który 
od lat prowadzi sklep z warzy-
wami na Klimzowcu. - Dlatego 
tego typu inicjatywy są nie-
zwykle ważne i często mogą 
uratować właścicieli małych 
firm przed bankructwem. 

Więcej informacji można uzy-
skać pod nr tel. 534 716 224

W Chorzowie Starym na ulicy 
Kościuszki rozpoczęły się prace 
przy budowie kilkudziesięciu 
miejsc parkingowych. Powsta-
ną one w miejscu dawnego 
torowiska linii tramwajowej 
nr 12 – odcinek Kościuszki od 
ul. Mazurskiej do Siemiano-
wickiej. O miejsca parkingowe 
w tej dzielnicy wnioskowali 
mieszkańcy podczas spotkań 
z prezydentem i składając pro-
pozycje do Budżetu obywatel-
skiego. Inwestycja finansowana 
jest ze środków MZUiM.

Kończą się prace budowlane przy 
dwóch nowych budynkach miesz-
kalnych zlokalizowanych przy uli-
cy Kościuszki. Deweloper postawił 
jeden budynek 3 piętrowy i drugi 
5 piętrowy z windą. W sumie 
powstało 50 nowych mieszkań 
o metrażach od 36m2 do 75m2. 
Każde mieszkanie posiada balkon. 
Komórki lokatorskie przynależne 
do każdego z lokali mieszkalnych 
zaprojektowano w kondygnacji 
piwnic. Znajdują się tam równez 
pomieszczenia na wózki i rowery. 
Cały teren będzie ogrodzony z bra-
mą otwieraną na pilota. Na terenie 
inwestycji zaprojektowano też 18 
garaży wolnostojących i oznako-
wane miejsca parkingowe. 

Niższe czynsze 
dla małych 

przedsiębiorstw

Powstają nowe 
miejsca parkingowe

Nowi mieszkańcy ulicy Kościuszki


