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Cechą charakterystyczną Budżetu Obywatelskiego jest to, że 
mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty 
związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta. Dzięki 
temu powstają inwestycje, które odzwierciedlają rzeczywiste 
potrzeby chorzowian. To także dowód na to, że mieszkańcy chcą 
aktywnie brać udział w życiu swojego miasta. Z tego potencjału 
korzystamy już od wielu lat. Dlatego realizujemy nie tylko 
zwycięskie projekty ale otwieramy się przy okazji na ciekawe 
propozycje. Jedną z nich była na przykład budowa skateparku 
przy Szybie Prezydent. Wśród aktywnie głosujących dominują 
osoby do 35. roku życia. To z myślą o nich i ich rodzinach 
budujemy place zabaw, czy siłownie plenerowe. Chcemy zachęcić 
ich do pozostania w Chorzowie, dlatego przygotowaliśmy m.in. 
atrakcyjne oferty mieszkaniowe. Andrzej Kotala 

Prezydent Chorzowa

Mieszkańcy zdecydowali
Statystycznie bardziej aktywne 
w  tworzeniu Budżetu Obywatel-
skiego są panie. W tegorocznej 
edycji zagłosowało 3 400 kobiet 
i ponad 2 600 mężczyzn. Najwięcej 
głosów, biorąc pod uwagę wiek, 
oddały osoby 35-letnie – 207. Naj-
starszy głosujący miał 99 lat. 
Podobnie jak w zeszłym roku, cały 
proces przebiegał jedynie drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem 
prostego formularza na stronie 
internetowej. Takie głosowanie 
ogranicza do minimum ryzyko 
oszustw i fałszowania głosów, 
dzięki np. weryfikacji SMS. Osoby 
starsze lub te, które nie posiada-
ją telefonów komórkowych czy 
komputerów mogły skorzystać 
ze  specjalnych punktów do gło-

sowania w Urzędzie Miasta oraz 
we  wszystkich filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 
Na jeden numer telefonu komór-
kowego można było otrzymać 

maksymalnie pięć wiadomości 
SMS z kodem autoryzacyjnym. 
W  praktyce oznacza to, że pięć 
osób mogło zagłosować podając 
ten sam numer. 
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M INWESTYCYJNY „Od juniora do seniora”: modernizacja sali sportowej 

przy ul. Powstańców 68 3321 PUNKTÓW

SPOŁECZNY Cykl imprez dla dzieci „Szyb Prezydent w kolorach” 1667 PUNKTÓW
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INWESTYCYJNY Stworzenie ogrodu botanicznego w Parku Róż 785 PUNKTÓW

SPOŁECZNY „Coś fajnego”: kreatywne warsztaty 852 PUNKTÓW
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 II INWESTYCYJNY Budowa parkingu i nowego oświetlenia przy ul. Beskidzkiej 15-19 684 PUNKTÓW

SPOŁECZNY Zajęcia dla mam i dzieci w każdym wieku 537 PUNKTÓW CW
AJ

KA

INWESTYCYJNY Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej u zbiegu 
ul. Piotra Niedurnego i 11 Listopada 1881 PUNKTÓW

SPOŁECZNY Badania mammograficzne dla młodych kobiet 2380 PUNKTÓW
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INWESTYCYJNY Budowa drogi wewnętrznej od ul. Gdańskiej do ul. Głównej 775 PUNKTÓW

SPOŁECZNY Święto Maciejkowic wraz z oprawą muzyczną 867 PUNKTÓW

CH
OR

ZÓ
W

 
BA

TO
RY

 1 INWESTYCYJNY Założenie kamer monitoringu miejskiego na ul. Armii Krajowej 216 PUNKTÓW

SPOŁECZNY Akademia Małego Naukowca 707 PUNKTÓW CH
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 2 INWESTYCYJNY Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Odrodzenia 2449 PUNKTÓW

SPOŁECZNY Festyn Rodzinny Dwunastki 1830 PUNKTÓW
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AR
Y INWESTYCYJNY Modernizacja terenu rekreacyjnego u zbiegu 

ul. Siemianowickiej i Kasprowicza 1118 PUNKTÓW

SPOŁECZNY Impreza rodzinna „Piknik na Starym” 1519 PUNKTÓW

ZWYCIĘSKIE

PROJEKTY

POWITANIE LATA

22
CZERWCA

CHORZÓW, PARK PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ

PREZYDENT CHORZOWA ANDRZEJ KOTALA ZAPRASZA NA

WODA / ŚWIATŁO / DŹWIĘK 

PROWADZENIE

KRZYSZTOF
HANKE

17.00   WYSTĘPY CHORZOWSKICH ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH

18.30   MIREK SZOŁTYSEK

20.00   PIERSI [TWÓRCY BAŁKANICY]

22.00
TAŃCZĄCE
FONTANNY

Skate park przy Szybie Prezydent

W 2016 roku otwarto
street workout w Chorzowie Batorym

W głosowaniu wzięły udział 6 082 osoby – to ponad 1 200 więcej, 
niż w zeszłym roku. 16 zwycięskich projektów zostanie 

zrealizowanych w 2019 roku

6. BUDŻET OBYWATELSKI CHORZOWA

Listę wszystkich zwycięskich 
pomysłów można znaleźć 
pod adresem
www.bo.chorzow.eu
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Stadion Śląski 
areną gwiazd

W Chorzowie mogliśmy zobaczyć 
gwiazdy światowej lekkoatletyki: 
kapitalną Genzebe Dibabę, która 
z ogromną przewagą wygrała bieg 
na 1500 m, francuskiego tyczka-
rza Renauda Lavillenie, który był 

o krok od odpadnięcia z konkursu, 
ale uporał się z problemami i zwy-
ciężył w wielkim stylu, potężnego 
litewskiego dyskobola Andriusa 
Gudziusa, który ustanowił najlep-
szy tegoroczny wynik na świecie.

Były także polskie triumfy, któ-
re będą zapamiętane na długo. 
Przede wszystkim sukces Justy-
ny-Święty Ersetic, która w biegu 
na 400 m wyprzedziła na finiszu 
utytułowaną Allyson Felix. Woj-
ciech Nowicki pobił na Stadionie 
Śląskim rekord życiowy, wy-
grywając konkurs rzutu młotem 
i pokonując kolegę z kadry Pawła 
Fajdka. Ewa Swoboda była naj-
szybsza na „setkę”.

Co najważniejsze, bohaterowie 
memoriału chwalili publiczność 
w Chorzowie. Podkreślali, że 
atmosfera była znakomita, a na 
Stadionie Śląskim regularnie po-
winny odbywać się duże mityngi. 
Kolejny - już 22 sierpnia: Memo-
riał Kamili Skolimowskiej.

Stadion Śląski był jedną z aren XI Ogólnopolskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, w których 
wzięło udział 1000 sportowców z niepełno-
sprawnością intelektualną. Rywalizacja toczyła 
się od 9 do 12 czerwca w Katowicach, Chorzowie 
i Mikołowie. 

Na chorzowskim stadionie odbyły się zawody w lek-
koatletyce, piłce nożnej, kolarstwie, trójboju siło-
wym i bocce. 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych to jeden z trzech 
- obok igrzysk olimpijskich i paraolimpiady - fila-
rów ruchu olimpijskiego. Jest dedykowany osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną (w Polsce żyje 
ich ok. 1,2 mln).
Dyrektor generalny Olimpiad Specjalnych Polska 
chwaliła organizatorów igrzysk na Śląsku. - Za czte-
ry lata (zawody odbywają się w cyklu czteroletnim 
- przyp. red.) poprzeczka będzie zawieszona bardzo 
wysoko - przyznała Joanna Styczeń-Lasocka.

Pierwszy krok został zrobiony i chyba nikt nie ma 
wątpliwości, że Stadion Śląski to doskonałe miejsce 
na organizację wielkich imprez lekkoatletycznych. 
8 czerwca z trybun „Kotła Czarownic” uczestników 
memoriału oklaskiwało ponad 20 tysięcy widzów. 

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
2 przy ul. Harcerskiej w Chorzowie rozgrywają me-
cze na pełnowymiarowym boisku zgodnym ze stan-
dardami UEFA. Nowoczesny obiekt z trybuną, ław-
kami sędziowskimi i ekologicznym oświetleniem 

zastąpił stare boisko trawiaste przy szkole. Przy 
ul. Harcerskiej znajduje się jedyna Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego w Chorzowie a uczniowie często 
trenują też popołudniami. Inwestycja kosztowała 
ponad 2,5 mln złotych. 

17 maja, po trwającej ponad pól 
miesiąca wyprawie Magdalena 
Gorzkowska stanęła na szczycie 
Mount Everest.  – W czasie wypraw 
wysokogórskich czuję się jak ryba 
w wodzie. Uwielbiam zawieszać 
sobie wysoko poprzeczkę i przeć 
mimo przeciwności do celu – prze-
konuje Magdalena Gorzkowska.

 Chorzowianka ma na swoim 
koncie nie tylko zdobyte szczyty: 
Kilimandżaro, Elbrus, Aconcague 
i Mount Blanc, ale także liczne 
sukcesy biegowe. Zanim zaczęła 
się wspinać zdobyła halowe wi-
cemistrzostwo świata w Portland 
i reprezentowała kraj na olimpia-
dzie w Londynie.

Aby móc wejść na Mount Everest, 
lekkoatletka musiała pozyskać 
130 tys. zł. - To nie byłoby możliwe 
bez pomocy sponsorów – zdradza. 
Wyprawę finansowo wsparło tak-
że miasto Chorzów.

W województwie śląskim wystę-
puje najwięcej zaginięć w kraju. 
W  związku z tym Chorzowska 
Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa 
wraz z Komendą Główną Policji 
i Fundacja „Itaka” organizują kon-
ferencję, w ramach której specja-
liści pokażą narzędzia do poszuki-
wań. Wezmą w niej udział nie tylko 
przedstawiciele służb czy urzędów, 
ale także seniorzy i rodzice. 
Wydarzenie będzie okazją do wy-
miany informacji i doświadczeń 
pomiędzy przedstawicielami służb 
i instytucji, które zajmują się tą 

tematyką – m.in. policją, samo-
rządem terytorialnym, szpitalami, 
organizacjami pozarządowymi, 
służbami mundurowymi. 
- Przedstawione zostaną również 
najbardziej aktualne problemy na 
przykład dotyczące zaginięć Pola-
ków przebywających za granicą 
naszego kraju – mówi Andrzej 
Kotala, Prezydent Chorzowa. – Na 
konferencję zapraszamy wszyst-
kich chętnych – dodaje.  
Inicjatorem zorganizowania konfe-
rencji jest poseł Marek Wójcik, któ-
ry w Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych zajmuje się m.in. 
sprawami związanymi z poszuki-
waniem osób zaginionych.
W ramach imprezy zorganizowany 
będzie piknik, na którym bezpłat-
nie będzie można zobaczyć pokaz 
umiejętności policyjnych koni czy 
sprzęt formacji mundurowych.

Nowy system pozwoli narzu-
cić dyscyplinę osobom, które 
nie płacą regularnie za media. 
Obecnie koszty ich zaniedbań 
ponoszą rzetelni płatnicy. Jeśli 
pilotaż się sprawdzi to zaosz-
czędzone środki będzie można 
przeznaczyć na potrzebne re-
monty. 

Jak to działa?
Mechanizm systemu przedpłato-
wego jest bardzo prosty. Działa na 
zasadzie podobnej do doładowań 
w telefonie. Będzie można je wyku-
pić w siedzibie Zakładu Komunal-
nego „PGM”. Następnie pracownik 
za pomocą specjalnej aplikacji do-
kona doładowania na wodomierzu 

- w  takiej ilości metrów sześcien-
nych, za jaką z góry dokonano za-
płaty. Urządzenie dozuje wodę do 
czasu wyczerpania zakupionego 
limitu, zatem lokator będzie zmu-
szony do kontrolowania zużycia 
i dokonania kolejnego doładowania. 
Urządzenie odcina przepływ wody 
przy próbach zakłócania jego pracy.

Chorzowianka na szczycie 
Mount Everestu

Jak odnaleźć zaginionego?

Przedpłata zamiast zaległości

Magdalena Gorzkowska jest najmłodszą Polką, 
której udało się zdobyć najwyższą górę świata.

Każdego roku w okresie wakacji zwiększa się liczba zaginięć. Problem ten 
dotyczy wszystkich grup społecznych, a w szczególności dzieci i seniorów.

W Chorzowie ruszył pilotażowy program montażu wodomierzy przedpłatowych.

Ewa Swoboda była 
najszybsza na 100 metrów

Siergiej Szubienkow rozdaje autografy

Boisko na europejskim poziomie
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Piknik odbędzie się 26 czerw-
ca na łące naprzeciw budynku 
dyrekcji Parku Śląskiego, w go-
dzinach od 15. 00 do 18. 00. 
Wstęp wolny.
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Kolejna pula mieszkań dla młodych
Wystartowała druga edycja programu „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian”. 

W pierwszej wnioski złożyło ponad 140 osób.

Na absolwentów gimnazjów czeka ponad 1840 miejsc. W lipcu uczniowie dowiedzą się, 
czy dostali się do wymarzonej szkoły. 

Na nowe mieszkanie w centrum 
miasta szanse mieli chorzowianie, 
którzy nie ukończyli jeszcze 35 
roku życia. Urząd Miasta dodat-
kowo punktował wnioski złożone 
przez pary, małżeństwa i rodziny 
z dziećmi. Premiowane było także 
wyższe wykształcenie i długi staż 
mieszkania w Chorzowie.
– Na początku czerwca roz-
poczniemy nabór wniosków 
o  mieszkania, tym razem przy 
ul. Truchana 56 – wyjaśnia Mar-
cin Michalik, Zastępca Prezyden-
ta Chorzowa ds. Technicznych 

i Rozwoju. –  Tym programem 
chcemy zatrzymać u nas młodych 
ludzi, którzy często właśnie z po-
wodu braku mieszkania wyjeż-
dżają z miasta – dodaje.
Joanna Lekston-Grzyb, dyrektor 
PGM, zapewnia, że odbiór nowej 
inwestycji planowany jest na li-
piec. – Prace przebiegają spraw-
nie. W okolicy września powinni 
wprowadzić się tutaj pierwsi lo-
katorzy. Dyrektor podkreśla, że 
PGM, remontuje i przeznacza dla 
chorzowian około 300 pustosta-
nów. – Natomiast obecnie trwa 

procedura zmierzająca do wyło-
nienia wykonawcy przebudowy 
budynku byłego szpitala przy ul. 
Karola Miarki. Powstanie tam 70 
mieszkań komunalnych – mówi 
Joanna Lekston-Grzyb.
Budynek przy ul. Truchana ma 5 
kondygnacji, a swoim wyglądem 
nawiązuje do charakteru sąsied-
nich zabudowań. W ramach dru-
giej edycji programu „Mieszkanie 
dla Młodych Chorzowian” młodzi 
mogą ubiegać się o jedno z szes-
nastu dwupokojowych mieszkań 
z  aneksem kuchennym. Lokale 

mają metraż od 37 do 
45 m2. Koszt inwestycji 
przy ul. Truchana 56 to 
prawie 4 mln zł. Miasto 
otrzymało na ten cel 
dotację z  Banku Go-
spodarstwa Krajowe-
go w wysokości 1 mln 
534 tys. zł.
Wnioski o przydział mieszkania 
można składać w UM do 29 czerw-
ca. Więcej informacji w Wydziale 
Zasobów Komunalnych UM Cho-
rzów. Tel. 32 416 50 00, mail: zl@
chorzow.eu.

Tegoroczny nabór do szkół ponad-
gimnazjalnych obejmuje: 7 liceów 
ogólnokształcących (755 miejsc, 
27 oddziałów), 7 techników (774 
miejsca, 25 oddziałów), 4 szkoły 
branżowe I stopnia (314 miejsc, 
10 oddziałów). Chorzowską ofertę 
uzupełnia Liceum Katolickie. 
Do chorzowskich szkół, z pierw-
szej referencji, chce się dostać po-

nad 1060 kandydatów.
4 lipca w całym województwie 
równocześnie ruszy proces przy-
dzielania miejsc. 6 lipca kandyda-
ci dowiedzą się, do której szkoły 
i klasy zostali zakwalifikowani. 
Natomiast do 12 lipca muszą po-
twierdzić swój wybór. 13 lipca 
nastąpi ogłoszenie list przyjętych 
uczniów.

W firmie Alstom Konstal produ-
kowane są wagony dla Rijadu, 
stolicy Arabii Saudyjskiej. Czy 
takie same pojawią się w naszym 
województwie? Profesor Janusz 
Ćwiek z Politechniki Śląskiej 
przekonuje, że wkrótce będziemy 
mieli sprawny system komunika-
cyjny. - Rozwiązania techniczne 
są już gotowe. Firmy są w stanie 
przygotować całą inwestycję 
„pod klucz”, łącznie z infrastruk-

turą i taborem - mówi Leszek Ku-
zaj, prezes Alstom Polska. Zazna-
cza, że na Śląsku warto rozważyć 
wprowadzenie tzw. lekkiego me-
tra. - Jeździ ono na poziomie jezd-
ni, po estakadach, rzadko zjeżdża 
pod ziemię. Śląsk ma wiele tere-
nów poprzemysłowych, ale słabo 
wykorzystanych, gdzie można 
takie metro wybudować. Profesor 
Janusz Ćwiek wylicza zalety me-
tra. - Porusza się po niezależnych 

liniach, ma największą przepusto-
wość i nie stoi w korkach. A pre-
zes Alstom Polska zapewnia, że 
jego firma jest w stanie zaprojek-
tować odpowiednią infrastruktu-
rę i zbudować nowoczesne metro. 
W ogłoszeniu o przetargu nie 
wyklucza się też budowy no-
wych linii tramwajowych, a nie 
tylko kolei czy metra. Koncepcja 
kolei metropolitalnej ma być go-
towa do grudnia.

Ruszył przetarg na wykonanie ge-
neralnego remontu przejścia pod-
ziemnego pod skrzyżowaniem ulic 
3 Maja i Katowickiej. Miasto otrzy-
mało na ten cel 1 083 900 zł dotacji 
z budżetu państwa. Szacowany 
koszt inwestycji to prawie 2 mln zł.
Dodatkowe środki pozwolą 
na wykonanie kompleksowej 
przebudowy. Zmodernizowa-
ne przejście podziemne zosta-
nie przystosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych dzięki 
zamontowaniu nowoczesnych 
wind. Nie zabraknie również 
różnokolorowych zadaszeń oraz 
nowoczesnego oświetlenia. Wy-
mienione zostaną posadzki, a tak-
że przestarzałe okładziny ścian, 
stropów i schodów.
Projekt zakładający częściowy 
remont przejścia wygrał w gło-
sowaniu w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Chorzowa.

- Dzięki dotacji możliwe będzie 
rozszerzenie zakresu prac i  prze-
prowadzenie kompleksowego re-
montu - wyjaśnia Marcin Michalik, 
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. 
Technicznych i Rozwoju.
W tym roku zostanie wykonana 
również dokumentacja projek-
towa przebudowy dwóch po-
zostałych przejść podziemnych 
w  Chorzowie: przy ul. Chopina 
i przy ul. Młodzieżowej. 

Rekrutacja do szkół 
ponadgimnazjalnych

„Flota” doczeka się remontu

Ze względu na duże zainteresowanie programem, podjęliśmy 
decyzję o oddaniu młodym kolejnego budynku.

Metro
z Chorzowa

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na przygotowanie 
koncepcji kolei metropolitalnej. Nie jest wykluczone, że po śląskich torach 

może jeździć metro i to z wagonami wyprodukowanymi w Chorzowie.

Miasto otrzymało ponad milion zł dotacji z budżetu państwa 
na remont przejścia podziemnego na tzw. flocie.

30 hektarów terenów zielonych objęto opryskami przeciwko klesz-
czom i komarom. Substancję, nieszkodliwą dla zwierząt, rozpy-
lono 16 czerwca w Parku Róż, Parku pod Kasztanami, Parku 
Redena, Parku Amelung i Parku Hutniczym. To kolejna tego 
typu akcja w Chorzowie – opryski w parkach wykonywane 
są regularnie od kilku lat.

Miasto walczy z komarami i kleszczami

Drużyna Akademii Handball 
Ruchu Chorzów wywalczyła 
wicemistrzostwo w Final Four 
Pucharu ZPRP Młodziczek. Tur-
niej finałowy odbył się w Kiel-
cach i  to właśnie gospodynie 
Korona Handball pokonały cho-

rzowskie szczypiornistki 27:22. 
W turnieju wyróżniono zawod-
niczki z naszego klubu. Najlep-
szą bramkarką została Oliwia 
Suliga a w „drużynie gwiazd” 
znalazły się Paulina Małyska 
i Setia Szulc. 

Srebrne dziewczyny

Marcin Michalik 
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju
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Absolwenci chorzowskich szkół 
ponadgimnazjalnych mają duże szanse 
na pracę m.im. w zawodzie górnika 
czy elektronika. Dzieje się tak ponieważ 
szkoły podpisały umowy gwarantujące 
uczniom staże oraz zatrudnienie.

Wiesław Ciężkowski 
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Społecznych
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Wielka parada, koncerty i Industriada pod Szybem Prezydent oraz impreza na ul. Wolności. 
W Chorzowie hucznie obchodzimy150 lat od nadania praw miejskich Królewskiej Hucie.

Święto Miasta 2018 w obiektywie

Świętowanie rozpoczęło się 26 maja od pochodu ulicą Wol-
ności. W barwnym korowodzie przeszli m.in. aktorzy prze-
brani za związane z naszym miastem postaci, przedstawiciele 
chorzowskich szkół i stowarzyszeń. Natomiast pod Szybem 
Prezydent zaprezentowały się m.in. zespoły z chorzowskich 
domów kultury. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych w po-
staci licznych dmuchańców. Wieczorem na scenie wystąpili: 
Damian Holecki, Katarzyna Cerekwicka i Golec uOrkiestra. 

Tydzień później, 2 i 3 czerwca, ponad 50 grup rekonstruk-
cyjnych z różnych epok zaprezentowało się w skansenie 
podczas imprezy „Z orężem przez wieki”. – To największe 

wydarzenie w Polsce, które łączy grupy rekonstrukcyjne 
z  różnych okresów historycznych – mówi Wiesław Cięż-
kowski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Wo-
jowie i żołnierze wzięli udział w licznych pokazach i turnie-
jach. W programie znalazły się m.in. zawody sprawnościowe 
dla jeźdźców, turniej rycerski na miecze długie i pokaz bro-
ni czarno-prochowej. Podczas imprezy nie zabrakło także 
atrakcji dla dzieci. 

8 i 9 czerwca świętowanie, za sprawą Industriady, powróciło 
pod Szyb Prezydent. W programie Święta Zabytków Techni-
ki znalazły się wystawy, koncerty, gry terenowe i warsztaty. 

Pod szyb zjechali się również rowerzyści. Tu miał bowiem 
miejsce finał rowerowej imprezy - Trzy wieże. Wieczór za-
kończył się projekcją filmu Metropolis z muzyką na żywo 
zespołu Czerwie.

16 czerwca sporo działo się także przy ul. Wolności podczas 
Festiwalu Animacji SamoVolka i Dnia Chorzowskich Or-
ganizacji Pozarządowych. Na scenie przy budynku Poczty 
Głównej wystąpili m.in: DonGURALesko i Pokahontaz.

Obchody Święta Miasta zakończą się 24 czerwca o godzinie 
11.00 uroczystą mszą w kościele pw św. Marii Magdaleny.

Industriada

Samovolka

Parada na ul. Wolności „Z orężem przez wieki”
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Inwestycje

Raport z miejskich inwestycji
Plac zabaw w Parku Róż, nowa droga w Chorzowie Starym, rewitalizacja Rynku 

– to tylko niektóre z realizowanych właśnie miejskich inwestycji. 

Osiedle nad Rawą
Z początkiem 2018 roku zakoń-
czono modernizację oświetlenia 
zewnętrznego na terenie „Osiedla 
nad Rawą”. Inicjatorami przedsię-
wzięcia byli mieszkańcy zgłasza-
jący pomysł w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2017. 
Ciekawostką jest to, że latarnie 
przypominają brzozy, a nad pracą 
oświetlenia czuwa system kompu-
terowy.

Amelung
Trwają prace przy stawach Ame-
lung, związane z modernizacją 
systemu napowietrzania wody 
i  budową ścieżek edukacyjnych, 
składających się z 7 tablic z infor-
macją o danym gatunku chronio-
nym. Dostępna będzie też apli-
kacja, która pozwoli prowadzić 
edukację ekologiczną w szerszym 
zakresie. W terenie będą się rów-
nież odbywać lekcje przyrodnicze 
dla najmłodszych chorzowian. Pra-
ce mają potrwać do końca 2018 r. 
Koszt projektu oszacowano na nie-
co ponad 2 mln zł, dofinansowanie 
z UE wyniesie przeszło 1 mln zł. 

Park Róż
Zjeżdżalnie, samochód strażacki 
czy zestaw do wspinaczki liniowej 
– to atrakcje, które czekają już na 
najmłodszych na terenie zmoder-
nizowanego placu zabaw w Parku 

Róż. Rozpoczęte w październiku 
2017 roku prace zakończą się pod 
koniec czerwca. Zakres robót ob-
jął powierzchnię ok. 3000 m2. Cał-
kowicie przebudowano przy tym 
stary plac zabaw. Nowy podzielo-
ny jest na strefy dla dzieci młod-
szych oraz starszych. Wszystkie 
alejki przyległe do placu zabaw 
mają nową nawierzchnię bruko-
wą. Koszt modernizacji to ponad 
1,4 mln zł.

Drogi i chodniki
Wiosną Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów przeprowadził szereg prac 
remontowych. Przy ulicy Bytkow-
skiej wyremontowano chodnik, 
starą nawierzchnię asfaltobetono-
wą  wymieniono na kształtkę. Na 
ulicy Harcerskiej wymieniono 90 
metrów bieżących nawierzchni 
asfaltowej na całej szerokości dro-
gi. Z  kolei przy ulicy Szczęśliwej 
stare płytki chodnikowe wymie-
niono na kształtki. Dostosowano 
w ten sposób nawierzchnię do tej 
obowiązującej na osiedlu „Ruchu”. 
Końca dobiegła też modernizacja 
jezdni i chodników przy ul. Skraj-
nej. Przebudowa drogi prowa-
dzona była na odcinku pomiędzy 
łącznikiem z ulicą Bolesława Prusa 
po stronie zachodniej, a jej zakoń-
czeniem po stronie wschodniej – 
na połączeniu z ulicą Prześwit. Po 
stronie północnej i  południowej, 
wzdłuż ul. Skrajnej, powstały nowe 
chodniki i miejsca postojowe. Wy-
konano także nowe oświetlenie 
LED. Tuż obok przeprowadzono 
prace związane z  modernizacją 
ulicy Tetmajera, wymieniono na-
wierzchnię jezdni i chodników. 
Natomiast przy ul.  Młodzieżowej 
trwa modernizacja związana z wy-

konaniem miejsc postojowych 
i chodników. Prace toczą się rów-
nież przy budowie przedłużenia 
ulicy Wschodniej w  Chorzowie 
– od ulicy Siemianowickiej do 
skrzyżowania z projektowaną uli-
cą Świerkową. Na nowym odcinku 
powstanie m.in.: jezdnia, chodniki, 

ścieżka rowerowa, oświetlenie. Ro-
boty budowlane powinny zakoń-
czyć się w lipcu 2018 r. 

Rynek
Trwa jedna z największych te-
gorocznych inwestycji – rewita-
lizacja Rynku. Pod koniec maja  
dokonano odbioru technicznego 
i zakończono pierwszy etap re-
alizacji inwestycji – moderniza-
cję parkingu południowego pod 
estakadą. Parking dopuszczono 
do użytkowania i otwarto dla 
ruchu. Do dyspozycji jest 41 

miejsc postojowych, w tym dwa 
dla osób niepełnosprawnych. 
Obecnie toczą się roboty na par-
kingu północnym, prowadzone 
są też prace związane z budową 
przedszkolnych pawilonów dla 
gastronomii, usług czy instytucji 
miejskich. Przypomnijmy, że po 
lewej i  prawej stronie estakady 
zaplanowano miejsce dla zie-
lonych skwerów, zaś przed bu-
dynkiem Urzędu Miasta pojawi 
się fontanna. Zakończenie prac 
zaplanowano na drugi kwartał 
2019 roku.

Amelung

Parking pod estakadą Plac zabaw w Parku Róż

Przedłużona ul. Wschodnia

Parking na ul. Młodzieżowej

Modernizacja ul. Skrajnej
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Zdrowie

Gdyby nie połączenie, trzeba by 
było zamknąć kilka oddziałów dla 
dorosłych, mniej pieniędzy było-
by na inwestycje w rozwój szpi-
tala dziecięcego. Udało się jednak 
połączyć obie placówki, dzięki 
czemu dziś chorzowianie mogą 
korzystać z pełnego zakresu usług 
medycznych.   Połączenie było 
także  gwarancją stałego podno-
szenia jakości leczenia, zwiększe-
nia szans na rozwój i wprowadza-
nie nowoczesnych rozwiązań. 
Od 1 sierpnia 2017 roku w Cho-
rzowie działa już szpital połączo-
ny w dwóch lokalizacjach – przy 
ul. Strzelców Bytomskich 11, 
gdzie leczeni są dorośli i ul. Tru-
chana 7, gdzie leczone są dzieci.  
Połączenie szpitali miało charak-
ter administracyjny - nie zmieniła 
się dostępność usług medycznych 
dla pacjentów. 
- Pojawiły się natomiast dodatko-
we, wyraźne korzyści dla funk-
cjonowania placówki – mówi 
Henryk Konik, zastępca dyrektora 
ds. lecznictwa w Zespole Szpitali 
Miejskich w Chorzowie. - Jako je-
den organizm ZSM zaczął działać 
sprawniej i efektywniej. Nastąpiła 
udana integracja pionów admini-
stracyjnych – z sukcesem połączo-
no działy – księgowości, kadr, za-
mówień publicznych i techniczny. 

Połączenie spowodowało także 
możliwość skupienia się na roz-
woju inwestycyjnym połączo-
nego szpitala: kontynuowana 

jest budowa nowego pawilonu 
na potrzeby Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii 
oraz szpitalnej apteki, moderni-

zowane są przyszpitalne przy-
chodnie, oddano wyremonto-
wany oddział, w którym leczone 
są noworodki. 

- Te miesiące to okres wytężonej 
pracy inwestycyjnej i podnoszenia 
jakości leczenia – dodaje Henryk 
Konik. – Prace trwają na wielu 

frontach, co doceniają nasi pacjen-
ci. Gdy zakończymy ten etap inwe-
stowania w infrastrukturę, na pew-
no w znacznym stopniu poprawi 
się komfort leczenia. To właśnie 
dzięki sprawnemu, centralnemu 
zarządzaniu, wykrystalizowanym 
celom i wizji rozwoju oraz kon-
sekwentnym inwestycjom przy-
szłość Zespołu Szpitali Miejskich 
może być określana jako pewna i 
stabilna. Chorzów dysponuje po-
tencjałem dużego podmiotu me-
dycznego z zapleczem 588 łóżek 
– jednego z 5 największych szpitali 
na Śląsku. To trudne do zakwestio-
nowania powody do dumy.

Mimo podjęcia szeregu działań 
w  celu pozyskania lekarzy spe-
cjalistów – dermatologów nie 
udało się znaleźć wystarczającej 
liczby personelu, by Oddział Der-
matologiczny mógł funkcjono-
wać zgodnie z prawem. 
- Oddział szpitalny może istnieć 
tylko w przypadku zatrudnienia 
dwóch lekarzy z II stopniem 
specjalizacji – wyjaśnia Henryk 
Konik, zastępca dyrektora ds. 
lecznictwa w Zespole Szpitali 
Miejskich w Chorzowie. - W tej 
chwili na etacie pozostaje jeden 
lekarz, a bezskuteczne poszu-
kiwania obsady wakatu zajęły 
ponad rok. Ogłoszenia o nabo-
rze były publikowane w prasie 
i branżowych portalach inter-
netowych. Uruchomiono także 
kontakty osobiste, aby zintensy-

fikować działania w tej kryzyso-
wej sytuacji. Problem nie został 
rozwiązany. 

Brak możliwości znalezienia ob-
sady drugiego, niezbędnego dla 
oddziału etatu wpisuje się w ogól-

nokrajową sytuację na rynku. 
- Nawet pobieżna analiza przynosi 
przerażające wnioski – dermato-

logia stała się od dłuższego czasu 
specjalizacją niszową. Dostęp do 
specjalistów jest bardzo trudny. 
Trzeba dodać, że w Polsce od lat 
obserwuje się jedne z najniższych 
wskaźników liczby lekarzy i pielę-
gniarek przypadających na 10 000 
mieszkańców w porównaniu z in-
nymi państwami Unii Europej-
skiej. Według danych Eurostatu 
liczba lekarzy przypadających na 
10 000 mieszkańców klasyfikuje 
Polskę na ostatnim miejscu w ca-
łej UE. Obraz sytuacji dopełnia 
fakt, że 55% polskich lekarzy to 
osoby powyżej 50 roku życia – 
dodaje Henryk Konik. 
Skutkiem tej sytuacji była ko-
nieczność podjęcia decyzji o  za-
mknięciu oddziału dermatologicz-
nego w Zespole Szpitali Miejskich 
w Chorzowie z dniem 01.07.2018 r. 

Gdyby takich kroków nie podję-
to, całemu szpitalowi groziłoby 
zamknięcie, bo nie spełniałby 
ustawowych wymogów. Wtedy 
mogłoby to skutkować  wykreśle-
niem go ze spisu śląskich placó-
wek medycznych przez Wojewo-
dę Śląskiego. Taki scenariusz nie 
mógł być brany pod uwagę. 
- To była trudna decyzja, ale in-
nej podjąć nie mogliśmy – wyja-
śnia Henryk Konik. - Podjęliśmy 
wszystkie możliwe działania, aby 
jej następstwa nie wpłynęły na 
dobro pacjentów. Z 200 osób le-
czonych na oddziale, aż 180 może 
kontynuować terapię na innych 
oddziałach. 20 pacjentów z m.in. 
objawami ciężkiego łuszczyco-
wego zapalenia skóry będzie mo-
gło znaleźć pomoc w ośrodkach 
w Zabrzu i Katowicach.

Połączenie na medal
Rządowe zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania szpitali w 2017 roku 
spowodowały konieczność połączenia Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego 

Centrum Pediatrii i Onkologii.

Inwestycje 
Od chwili połączenia Zespół Szpitali Miejskich 
bardzo intensywnie się rozwija dla dobra 
pacjentów. Jeszcze w roku 2017 z własnych 
środków zainwestowano:
• ponad 2 mln zł – na  budowę lądowiska wraz 

z infrastrukturą,
• ok. 700 tys. zł – na modernizację oddziału 

niemowlęcego i patologii noworodka
• sprzęt medyczny dla potrzeb oddziałów 

dziecięcych za blisko 800 tys. zł

Ponadto:
• wykonano modernizację systemu informatycznego 

– koszt ok. 1,1 mln zł (w tym dotacja z Urzędu 
Miasta Chorzów w wysokości 1 100 000 zł.)

• zmodernizowano Oddział  Wewnętrzny i trakty 
w Izbie Przyjęć – koszt ok. 1,1 mln zł (w tym dotacja 
z Urzędu Miasta Chorzów w wysokości  640 tys. zł)

• rozpoczęto budowę pawilonu na potrzeby apteki 
i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz 
z wyposażeniem - koszt całkowity ok. 16,5 mln zł 
(w tym 8 mln zł dotacji z Urzędu Miasta Chorzów)

• rozpoczęto modernizację poradni przyszpitalnych 
– koszt ok. 1,7 mln zł (w tym dotacja z Urzędu 
Miasta Chorzów w wysokości 1 340 000 zł)

Finanse 
To właśnie sytuacja finansowa szpitala wskazuje 
na to, że połączenie obu placówek było dobrą 
decyzją. Po badaniu biegłego rewidenta 
wykazano, że jest ona stabilna i pozwala na dalszy 
rozwój szpitala i podnoszenie jakości usług. 

Rok pod znakiem inwestycji i bezpieczeństwa finansowego

Zamknięty szpital w Pszczynie czy dwa oddziały w Jastrzębiu Zdroju – to kolejne efekty stale pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia. Brak lekarzy 
czy pielęgniarek odczuwany jest już w całym kraju. Problem ten nie ominął Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Z powodu braku specjalistów dyrekcja 

stanęła przed wyborem: zamknąć oddział dermatologiczny lub… cały szpital

Najważniejsze jest dobro pacjenta
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Kultura

Po uzyskaniu przez Królewską Hutę praw miejskich 
w  mieście przybyło wiele nowych, wytwornych lokali 
przeznaczonych dla dobrze sytuowanych klientów. Jedną 
z najstarszych kawiarni była elegancka  „Cafe Monopol” 
otworzona na początku lat 90. XIX wieku w kamienicy 
przy obecnej ulicy Wolności 14. Na początku XX wieku 
była jednym z nielicznych lokali w mieście czynnych 
całodobowo. Specjalnością „Cafe Monopol” były mona-
chijskie i pilzneńskie piwa oraz wody mineralne. W tym 
czasie w kawiarniach piło się przeważnie piwo oraz wino,   
kawę podawano na sposób niemiecki (z małą ilością mle-
ka), a wybór ciastek był niewielki. 

Okres największej prosperity tej kawiarni przypadł na 
lata dwudzieste XX wieku, która od nazwiska ówczesne-

go właściciela Otto Huttmachera była znana jako „Cafe 
Huttmacher”. Codziennie odbywały się tam koncerty 
popołudniowe, a w niedziele i środy dodatkowo kon-
certy poranne, w czwartki natomiast organizowane były 
koncerty nadzwyczajne, w których występowali znani 
artyści z orkiestrą. W 1931 roku lokal zmienił właściciela, 
którym został restaurator Zygmunt Stańczyk i przeszedł 
gruntowną renowację. Po kilku latach z nieznanych powo-
dów został zamknięty. Obecnie pod tym adresem  mieści 
się siedziba jednego z banków. Pocztówka wydana około 
1911 roku przedstawia wejście do kawiarni z szyldem in-
formującym,  że właścicielem lokalu był Karl Wittek.

Renata Skoczek / Muzeum w Chorzowie 
Pocztówka ze zbiorów Muzeum w Chorzowie

Muzeum w Chorzowie ul. Powstańców 25   tel. 32 241 31 04   fax. 32 241 39 26
Wtorek, Czwartek, Piątek 10.00 - 15.00      Środa 10.00 - 17.00      Sobota, Niedziela 11.00 - 16.00

w godzinach otwarcia wystaw kasa prowadzi sprzedaż wydawnictw   www.muzeum.chorzow.pl

Kawiarnia „Monopol”

Powrót do przeszłości Chorzowskie Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 3    tel. 32 349 78 63    www.chck.pl
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Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy 
miejskich gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta 

w Chorzowie (ul. Rynek 1, Chorzów) do 16 lipca 2018 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 
Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie 
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000

Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów 
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec

www.chorzow.eu

Rezerwacja i informacja: grajfka@chck.pl, tel: 32 349 78 71/63

lipiec/sierpień 2018

Więcej 
informacji: 
kino.chck.pl

Kino 
należy 

do sieci

Dofinansowano 
ze środków

Z tęsknoty za kinem
Nowe kino społeczne

REPERTUAR

20.07 pt 18:00 „Dobrze się kłamie się w miłym towarzystwie” reż. Paolo Genovese, Włochy 2016 Na ekranie

24.07 wt 18:00 „Ostatnia rodzina” reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2016 Na ekranie

27.07 pt 20:00 „O północy w Paryżu” reż. Woody Allen, Francja, USA 2011 Na leżakach

31.07 wt 18:00 „Maria Skłodowska-Curie” reż. Marie Noelle, Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016 Na ekranie

03.08 pt 18:00 „Gwiazdy” reż. Jan Kidawa-Błoński, Polska 2017 Na ekranie

04.08 sb 20:00 „Przełęcz ocalonych” reż. Mel Gibson, Australia, USA 2016 Na leżakach

07.08 wt 18:00 „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” reż. Maria Sadowska, Polska 2017 Na ekranie

10.08 pt 20:00 „Szef” reż. Jon Favreau Francja 2014 Na leżakach

14.08 wt 18:00 „Nieściszalni” reż. Johannes Stjaerne Nilsson, Ola Martin Simonsson, Francja, Szwecja 2011 Na ekranie

18.08 sb 18:00 „Boska Florence” reż. Nicholas Martin, USA, Wielka Brytania 2018 Na ekranie

21.08 wt 18:00 „Seks, miłość i terapia” reż. Tonie Marschall, Francja 2014 Na ekranie

23.08 czw 18:00 „Planeta Singli” reż Mitja Okorn, Polska 2016 Na ekranie

31.08 pt 20:00 „Złe mamuśki” reż. Scott Moore, Jon Lukas, USA 2016 Na leżakach

5 PLN
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