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Co zmieniło się w Chorzowie 
w ostatnich latach? Przede wszyst-
kim drogi. Gruntowny remont 
przeszły prawie wszystkie naj-
ważniejsze arterie miasta. Zdecy-
dowanie lepiej jeździ się m.in. po 
ulicy Kościuszki, Armii Krajowej, 
Dąbrowskiego, Wolności i Siemia-
nowickiej. Modernizację przeszła 
także Drogowa Trasa Średnicowa 
i ulica Katowicka. 

Nie tylko samochodem
W Chorzowie mówiąc o komu-
nikacji nie myśli się jednak tylko 
o kierowcach – nowe inwestycje 
mają zachęcić mieszkańców do 
wybierania bardziej ekologicz-
nych środków transportu. W 2016 
roku oddano do użytku pierwsze 
na Śląsku Centrum Przesiadkowe. 
Nowe rozwiązanie zintegrowało 
7 przystanków, które wcześniej 
znajdowały się w  różnych czę-
ściach rynku. Teraz z jednego 

miejsca co minutę odjeżdża tram-
waj lub autobus. 
Nie zapomniano o rowerzystach. 
Już wkrótce Chorzów uruchomi 
największą sieć rowerów miej-
skich w Metropolii. Miłośnicy 
dwóch kółek będą mieli do dyspo-
zycji aż 460 rowerów, w tym także 
tandemy, rowery typu cargo i ro-
werki dla dzieci. Stacje będą roz-
lokowane we wszystkich dzielni-
cach i na większości osiedli, tak 
aby rower miejski stał się wygod-
nym środkiem transportu. - Tak 
gęsta sieć ma sprawić, że każdy 
będzie miał stacje w pobliżu miej-
sca, gdzie mieszka i pracuje. Na 
przykładzie innych miast widzi-
my, że tylko uruchomienie kil-
kudziesięciu stacji naraz ma sens 
– argumentuje Prezydent Cho-
rzowa Andrzej Kotala. Oprócz 
szybkiego przemieszczania się po 
mieście, rowery będą także pełnić 
funkcję rekreacyjną – wypoży-

czalnie znajdą się między innymi 
w Dolinie Górnika, Parku Róż, 
a  kilka z ich zostanie ulokowa-
nych też w Parku Śląskim. Pierw-
sze stacje staną w Chorzowie już 
w październiku, a  cała sieć uru-
chomiona zostanie w marcu. Już 
teraz w mieście powstają nowe 
ścieżki rowerowe: trasy dla mi-
łośników dwóch kółek utworzo-
no w ostatnich latach m.in. przy 
ul. Gałeczki, Kościuszki, 75-Pułku 
Piechoty i Nomiarki. Kolejne in-
westycje mają połączyć ścieżki 
tak, aby zapewnić wygodny do-
jazd na dwóch kółkach z centrum 
do każdej dzielnicy

Chorzów odzyska rynek
Inwestycje rowerowe to nie jedy-
ny plan na przyszłość. Największy 
plac budowy znajduje się pod esta-
kadą – to tam trwają intensywne 
prace nad przywróceniem Cho-
rzowowi rynku z prawdziwego 
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Dobiega końca VII kandencja Rady Miasta. - To dobry moment 
na podsumowanie tego okresu. Ostatnie cztery lata upłynłęy pod znakiem 
ciężkiej, intensywnej pracy. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, sporo prac 

też rozpoczęliśmy - mówi Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala.

zdarzenia. – Jak każdy chorzo-
wianin z tęsknotą spoglądałem 
na archiwalne zdjęcia centrum 
naszego miasta. Na pocztówkach 
z dawnych lat widać tętniące ży-
ciem centrum z mnóstwem ziele-
ni – wyjaśnia Prezydent. - Przez 
długi czas wydawało nam się, że 
estakada na zawsze przekreśliła 
nasze szanse na rynek. Z pomocą 

przyszli jednak projektanci, którzy 
w smutnej konstrukcji zobaczy-
li zadaszenie dla nowoczesnych, 
przeszklonych pawilonów. W re-
alizowanym właśnie projekcie nie 
zabrakło także zieleni. Na nowym 
rynku stanie kilkadziesiąt drzew 
i  kilka tysięcy krzewów – pod-
kreśla Prezydent. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z  planem to in-

westycja zakończy się na wiosnę 
przyszłego roku. - Wszystko wska-
zuje na to, że uda nam się doko-
nać w centrum zielonej rewolucji. 
I nawet estakada nam w tym nie 
przeszkodzi! – dodaje Prezydent 
Kotala. 

Więcej o inwestycjach 
na stronach 4-5

W ciągu ostatnich czterech lat uzyskaliśmy dofinansowanie 
z Unii Europejskiej na kwotę ponad 68 milionów złotych. 
To olbrzymi zastrzyk gotówki, dzięki któremu nasze 
miasto może rozwijać się 
w szybkim tempie

Andrzej Kotala 
Prezydent Chorzowa

Morska bryza rozniesie się wkrótce w centrum Chorzowa. 
Relaks i zdrowe powietrze zapewni tężnia solankowa.

Tężnia to pomysł mieszkańców. 
Dwa lata temu Urząd Miasta 
zapytał na fanpage’u jak zago-
spodarować Plac Hutników? 
Koncepcja odwołująca się do 
uzdrowiskowych tradycji Cho-
rzowa spodobała się większości 
internautów. Teraz pomysł bę-
dzie realizowany, prace ruszą już 
wkrótce. Teren wokół pomnika 
hrabiego Redena przejdzie rewi-
talizację. Do września 2019 roku 
powstanie tu publiczna tężnia 
solankowa – drewniana kon-
strukcja, której wnętrze wypeł-

nią wiązki gałązek tarniny. Po-
wstały wokół niej aerozol będzie 
bogaty w cenne mikroelementy 

m.in. jod, potas, sód. Oddycha-
nie takim powietrzem ma dzia-
łanie lecznicze i  profilaktyczne. 
Oczyszcza płuca i wzmacnia od-
porność na infekcje. Plac Hutnika 
stanie się przestrzenią rekreacyj-
ną, powstaną tu ścieżki rowero-
we i spacerowe, wygodne ławki 
i stojaki na rowery. Wieczorem 
odpowiedni klimat zapewni de-
koracyjne oświetlenie. 
Projekt zakłada jak najmniejszą 
ingerencję w istniejącą w tym 
miejscu zieleń, a także nasadze-
nia nowych roślin i trawników.

Tężnia w środku miasta
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- Jesteśmy spadkobiercami samo-
rządowych tradycji zapoczątkowa-
nych 150 lat temu. Dlatego musimy 
wspólnie dążyć do tego, by to co zo-
stało wypracowane przez 15 dekad 

nie zostało zaprzepaszczone. To 
jest naszym zobowiązaniem wobec 
przyszłych pokoleń i mieszkańców 
– mówił podczas obrad Andrzej 
Kotala, Prezydenta Chorzowa.

Krótki wykład wygłosił profesor 
Tadeusz Sławek, który podkreślał, 
że śląskie tereny – w tym Chorzów 
– były miastami pogranicza, co 
czyniło je wyjątkowymi. – Są one 

otwarte na to, co się dzieje, gotowe 
do przyjmowania obcego. Były też 
zawsze proeuropejskie. Zebrani w 
sali ChCK mogli wysłuchać też, 
okolicznościowych przemówień. 
Wśród prelegentów znalazł się 
m.in. arcybiskup Damian Zimoń, 
honorowy obywatel naszego mia-
sta, który mówił o chorzowskich, 
wybitnych osobach duchownych. 
- Tu byli wspaniali duszpasterze, 
którzy pokazali pełny wymiar 
chrześcijaństwa – podkreslał ar-
cybiskup. 

Swoją obecnością chorzowski 
jubileusz uświetnili również: Flo-
rian Lesik - honorowy obywatel 
miasta, Poseł na Sejm RP Marek 
Wójcik, Członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego Henryk Mer-
cik, Radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego Maciek Kolon, Zastępca 
Prezydenta Miasta Katowice Ma-
rzena Szuba, Zastępca Prezydenta 
Miasta Świętochłowice Stanisław 
Korman oraz przedstawiciele 
miast partnerskich Chorzowa: 
Zastępca Burmistrza Ózd – Far-

kas P. Barnabás, radny miasta Zlin 
przewodniczący Komisji Kultury 
– Pavel Stojar.
Po oficjalnej części obrad odbył się 
koncert muzyki poważnej. W za-
prezentowanym programie zna-
lazło się premierowe wykonanie 
dedykowanego miastu Chorzów 
utworu Adama Wesołowskiego 
„Sinfonia industrialna na orkiestrę 
smyczkową i multimedia”. Na za-
kończenie kompozytor przekazał 
pamiątkową partyturę na ręce 
Prezydenta Miasta.

Chorzów świętuje urodziny

Szczepienia ochronne to najskuteczniejszy i naj-
efektywniejszy sposób zapobiegania chorobom 
zakaźnym. Stworzony w Polsce w latach pięćdzie-
siątych poprzedniego stulecia Program Szczepień 
Ochronnych jest systematycznie uaktualniany i do-
skonalony.

Szczepienia wytwarzają odporność wobec chorób bez 
konieczności ich przechorowania. Pozwalają uniknąć 
chorób zakaźnych, które stanowią ryzyko ciężkiego 
przebiegu, groźnych powikłań, a nawet zgonu. Powiato-
wa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie re-
alizuje obecnie kolejny program WHO dotyczący elimi-
nacji odry i różyczki. Niezbędny jednak do osiągnięcia 
zamierzonego celu jest wysoki poziom zaszczepienia 
populacji objętej obowiązującym Programem Szcze-
pień Ochronnych. Staje się to jednak niezwykle trudne 
z powodu wzrostu ilości osób uchylających się od szcze-

pień ochronnych. Dla porównania, na terenie Chorzowa 
i Świętochłowic na przestrzeni 7 lat prawie dwukrotnie 
wzrosła liczba uchylających się od szczepień. Najczęst-
szą przyczyną uchylania się od szczepień jest wpływ 
ruchów antyszczepionkowych, które zamieszczają w in-
ternecie nierzetelne informacje na temat szczepień. Sys-
tematyczny spadek osób zaszczepionych może zagro-
zić tzw. odporności zbiorowiskowej, która definiowana 
jest jako odsetek osób uodpornionych w populacji, po 
osiągnięciu którego liczba nowych zakażonych zaczyna 
się zmniejszać. Zjawisko to zwykle wymaga 90-95% 
populacji odpornej i ma różną wartość dla poszczegól-
nych chorób. Jednym z zadań realizowanych przez pra-
cowników Inspekcji Sanitarnej jest więc edukacja oraz 
propagowanie szczepień ochronnych, ograniczając tym 
samym występowanie groźnych chorób zakaźnych, 
chroniąc również osoby, które z powodów medycznych 
nie mogą być zaszczepione.

• Irys-Med, 
ul. Ks. Władysława Opolskiego 9,

• Starochorzowska Fundacja Zdrowia 
i Ekologii, ul. Narutowicza 3,

• Introl – Energomontaż, 
ul. Szczecińska 10,

• Centrum Medyczne Hajduki, 
ul. Jubileuszowa 3,

• Centrum Medyczne Beskidzka 
ul. Beskidzka 3,

• NZOZ Centrum Medyczne, 
ul. Zjednoczenia 3,

• Nasza Poradnia, ul. Młodzieżowa 33,
• NZOZ św. Pawła 11A,  ul. Św. Pawła 11A,
• Centrum Medyczne Św. Pawła, 

ul. Św. Pawła 11,
• Poradnia Remedium, ul. Staszica 4,
• Betamed, ul. Racławicka 20A.

ABC Szczepień ochronnych

Program realizowany jest w następujących placówkach:

W Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miasta z okazji 150-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie.

Ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, koncerty. 
Na boisku Szkoły Podstawowej nr 25 odbył się 
wielki, rodzinny piknik.
Mieszkańcy Maciejkowic nie mogli narzekać na brak 
atrakcji. Dzieci mogły skorzystać m.in. ze strefy zabaw, 
starsi z bogatej oferty gastronomicznej. Dla gości przygo-

towano też pokaz sztuk walki, prze-
prowadzono konkurs, w którym głów-
ną wygraną była wycieczka dla całej 
rodziny do Brukseli. Na scenie nato-
miast wystąpili m.in. Marek „Maka-
ron” Motyka, KaeN i Pablopavo i Lu-
dziki. Wydarzenie zorganizowano 
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Święto Maciejkowic

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

Według kapituły odznaczenia 
Chorzów i jego mieszkańcy mają 
szczególne zasługi w upamiętnia-
niu osoby papieża św. Jana Pawła 
II. Medal wręczono 18 września w 
Chorzowskim Centrum Kultury, 
podczas wernisażu - „Święty wśród 
świętych”. Można na niej oglądać 
pamiątki papieskie z prywatnego 

zbioru Krzysztofa Knasa. To wysta-
wa przygotowana między innymi 
na 40. rocznicę wyboru Karola Woj-
tyły na biskupa Rzymu, a także w ra-
mach 35. rocznicy wizyty papieża w 
Katowicach. Zobaczyć można m.in. 
własnoręczny podpis św. Jana Pawła 
II, oryginalne papieskie dewocjona-
lia oraz oficjalne  kartki świąteczne i 

obrazki pielgrzymkowe upamiętnia-
jące podróże apostolskie.
Wystawę można oglądać do 22 
października. Wstęp wolny. Orga-
nizatorem ekspozycji jest Stowa-
rzyszenie Miłośników Chorzowa 
im. Juliusza Ligonia we współpracy 
z Chorzowskim Centrum Kultury i 
Miastem Chorzów.

Bezpłatne poradnictwo psycholo-
giczne realizowane jest w ramach 
Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego w Chorzowie na lata 
2014-2018. Będzie odbywać się ono 
w  formie spotkań indywidualnych 
(w każdy wtorek i środę, w godzinach 

od 15 do 18) i dyżurów telefonicznych 
(każdy poniedziałek, w godzinach od 
10 do 18). Oferta skierowana jest do 
osób, które ukończyły 18 rok życia 
i są mieszkańcami Chorzowa. Świad-
czenia będą realizowane w okresie od 
17 września do 19 grudnia 2018 roku.

Szczepienia dla seniorów
Mieszkańcy Chorzowa powyżej 60 roku życia od września mogą 

skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

Chorzów, jako drugie miasto w Polsce, został uhonorowany Medalem Świętego 
Jana Pawła II, nadanym przez Stowarzyszenie „Pamięć Jana Pawła II”.

Przy ul. Franciszkańskiej 1 uruchomiiono bezpłatne poradnictwo 
psychologiczne dla mieszkańców Chorzowa.

Grypa u osób starszych miewa 
niekiedy ciężki przebieg. Wynika 
to na przykład ze zmniejszonej 
odporności organizmu. W dodat-
ku w szczególności u seniorów, 
choroba ta często prowadzi do roz-
maitych powikłań, jak na przykład 
zapalenie płuc.
– Zdaniem lekarzy, szczepie-
nie to najskuteczniejsza meto-
da zapobiegania grypie – mówi 
Magdalena Sekuła, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Polityki 
Zdrowotnej i  Aktywizacji Spo-
łecznej. – Dlatego też ten pro-
gram profilaktyczny realizujemy 
już od wielu lat – dodaje.
Program szczepień przeciw-
ko grypie skierowany jest do 

mieszkańców Chorzowa powy-
żej 60 roku życia i będzie reali-
zowany od września do wyko-

rzystania limitu świadczeń, ale 
nie dłużej niż do 28 listopada 
2018 roku.

Miasto Chorzów 
otrzymało tytuł 
Krajowego 
Honorowego 
Eksperta 
w dziedzinie 
profilaktyki 
grypy

Miastu przyznano medal papieża Polaka

Medal św. Jana Pawła II 
odebrał Wiesław Ciężkowski, 

Zastępca Prezydenta Miasta 
ds. Społecznych



wiadomości samorządowe 3

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

„Mieszkanie dla Młodych Cho-
rzowian” to miejski program skie-
rowany do osób, które nie ukoń-
czyły jeszcze 35. roku życia i nie 
mogą pozwolić sobie na zakup 
mieszkania lub wzięcie kredytu. 

Urząd Miasta dodatkowo punk-
tował wnioski złożone przez pary, 
małżeństwa i rodziny z dziećmi. 
Premiowane było także wyższe 
wykształcenie i długi staż miesz-
kania w Chorzowie. Te warunki 

spełnili m.in. Dawid Mierzwa, 
Daria Samorajska i ich szesna-
stomiesięczna córka Wiktoria. 
– Mieszkamy w pobliżu. Widzie-
liśmy jak powstaje ten budynek 
i zainteresowaliśmy się tym pro-
gramem. W pierwszej edycji nie 
mieliśmy tyle szczęścia – mówi 
Dawid. – Teraz wynajmujemy 
mieszkanie. Chcieliśmy posiadać 
własny kąt i zapewnić dziecku 
stabilizację. Ten program nam to 
umożliwił – dodaje Daria. 
Budynek przy ul. Truchana ma 
5 kondygnacji, a swoim wyglą-
dem nawiązuje do charakteru są-

siednich zabudowań. W ramach 
drugiej edycji programu młodzi 
mogli ubiegać się o jedno z szes-
nastu dwupokojowych mieszkań 
z aneksem kuchennym. Lokale 
mają metraż od 37 do 45 m2. Na-
bór do programu rozpoczął się 
w czerwcu. – Mieliśmy bardzo 
dużo chętnych. Chcemy zatrzy-
mać w naszym mieście młode ro-
dziny, stąd ta idea. Cieszę się, że 
chorzowianie mogą się już tutaj 
wprowadzać. To nasz drugi bu-
dynek komunalny wybudowany 
od podstaw – mówi Marcin Mi-
chalik, Zastępca Prezydenta Mia-

sta ds. Technicznych i Rozwoju. 
Dawid i Daria przyznają, że ni-
gdy nie myśleli o opuszczeniu 
Chorzowa, a ten program tylko 
ich w tym utwierdził. – To świet-
ny pomysł, idealny na start dla 
młodych ludzi nie mających pie-
niędzy na zakup mieszkania. To 
także dodatkowy bonus za to, 
że mieszka się w Chorzowie – 
mówią. Zastępca prezydenta za-
znacza, że nowa zabudowa przy 
ul.  Truchana ma także wpłynąć 
na zmianę oblicza tej ulicy. 
– W kolejnych latach przeprowa-
dzimy jej remont – dodaje. 

Koszt inwestycji przy ul. Trucha-
na 56 to prawie 4 mln zł. Miasto 
otrzymało na ten cel dotację 
z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go w wysokości 1 mln 534 tys. zł.
Przypomnijmy, że w pierwszej 
edycji programu można było starać 
się o 16 mieszkań komunalnych 
w nowym budynku przy ul.  Ko-
ściuszki. Wniosek o mieszkanie 
złożyło wówczas ponad 140 osób. 
Kolejne mieszkania komunalne 
powstaną w przebudowywanym 
pawilonie szpitalnym przy ul. Ka-
rola Miarki oraz w nowym seg-
mencie przy ul. Żeromskiego. 

Aktualności

Mieszkanie na start

W Przedszkolu nr 29 przeprowa-
dzono bezpłatne badania prze-
siewowe USG w obrębie jamy 
brzusznej oraz pachwin dla dzieci 
i młodzieży. Przy tej okazji Prezy-
dent miasta przekazał czek o war-
tości 50,5 tys. złotych na zakup 
ultrasonografu dla oddziału hema-
tologii dziecięcej ZSM.
W akcji charytatywnej „Profilak-
tyka jest OK!” brały udział dzieci 
i młodzież w wieku 3-17 lat.
- Zapisy na badania cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem - li-
mit 250 miejsc został wyczerpany 
już na kilka dni przed akcją - mówi 

Aneta Klimek-Jędryka, dyrektor 
biura Fundacji Iskierka, która wraz 
z Fundacją Nasze Dzieci przepro-
wadziły akcję. 
Lekarze wskazują, że profilaktycz-
ne badanie jamy brzusznej jest 
niezwykle ważne.
- U większości dzieci, u których 
stwierdza się nowotwory w obrę-
bie jamy brzusznej, proces nowo-
tworowy jest z reguły bardzo za-
awansowany, często z przerzutami 
do innych części ciała. Większość 
z tych pacjentów nie miała nigdy 
wcześniej wykonywanego badania 
ultrasonograficznego jamy brzusz-

nej - tłumaczy prof. dr hab. n. med. 
Tomasz Szczepański, Kierownik 
Katedry i Kliniki Pediatrii, Hemato-
logii i Onkologii Dziecięcej Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego.
W Chorzowie potrzeby profilakty-
ki badań USG są dobrze rozumia-
ne. To dlatego pieniądze zebrane 
podczas Balu Prezydenta trafią do 
Zespołu Szpitali Miejskich przy 
ulicy Truchana w Chorzowie. - Po-
nad 50 tysięcy złotych pochodzą-
cych od ludzi dobrej woli będzie 
mocnym wsparciem do zakupu 
sprzętu dla szpitala – mówi Pre-
zydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Pierwszy w Polsce Zaćmobus 
uruchomiono w Chorzowie. To 
inicjatywa Weiss Klinik. Dzięki 

niemu bezpłatne badania będą 
łatwiej dostępne dla mieszkań-
ców, co jest szczególnie ważne 

dla osób starszych i z ogranicze-
niami ruchowymi. Pojazd wy-
posażony jest w profesjonalny 
sprzęt okulistyczny, dzięki któ-
remu można wykryć nie tylko 
zaćmę, ale również jaskrę, krót-
kowzroczność, nadwzroczność, 
astygmatyzm, daltonizm i wiele 
innych.
Zaćmobus może docierać do bar-
dzo odległych miejscowości w re-
gionie i kraju. Najbliższą okazją 
do bezpłatnych badań okulistycz-
nych będą Chorzowskie Dni Pro-
mocji Zdrowia, które rozpoczną 
się 13 października.

Zakończyła się druga edycja programu „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian”. 
Nowi lokatorzy budynku przy ul. Truchana 56 wprowadzają się do swoich „M”.

Bezpłatne badania i nowy 
sprzęt dla szpitala

9 września w kościele im. dra Mar-
cina Lutra, parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej w Chorzowie, od-
prawiono specjalne nabożeństwo 
dziękczynne z okazji 120-lecia 
jego wybudowania. W nabożeń-
stwie wzięli udział na zaproszenie 
proboszcza parafii ks. Bogusława 
Cichego, zwierzchnik Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce ks. bp Jerzy Samiec, bi-
skup diecezji katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego ks. 
dr Marian Niemiec oraz przedsta-
wiciele władz miasta Chorzowa 
z Prezydentem Andrzejem Kotalą 
i Zastępcą Prezydenta Miasta Mar-
cinem Michalikiem. Zaproszonym 
gościem był również dr  Henryk 

Mercik – Członek Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego. Warto wspo-
mnieć, że pierwsi wierni Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, 
czyli Luteranie na terenie ówcze-
snej Królewskiej Huty pojawili 
się w drugiej połowie XVIII  w. 
wraz z początkiem gwałtownego 

uprzemysłowienia tego terenu tj. 
powstaniem kopalni „Król” oraz 
huty „Królewskiej”. Byli to w prze-
ważającej części królewscy urzęd-
nicy na czele z hrabią Fryderykiem 
Wilhelmem von Redenem, dyrek-
torem Wyższego Urzędu Górni-
czego we Wrocławiu.

120 lat kościoła 
im. ks. dra Marcina Lutra

Wiele osób - zwłaszcza seniorów - zgłaszało za-
interesowanie większą dostępnością do basenów 

miejskich. Po przeanalizowani możliwości tych 
obiektów Prezydent Chorzowa zdecydował, że na 

basenach przy pl. Powstańców i w KS Hajduki będą 
zarezerwowane dodatkowe tory do użytku m.in se-

niorów - uczestników Programu 60+.

Mobilny gabinet okulistyczny

Mieszkańcy i goście mogą korzystać z darmowego dostępu do internetu. Na ma-
pie chorzowskich hotspotów pojawiły się cztery nowe miejsca: Urząd Miasta 
Chorzów, ul. Rynek, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13, Kompleks Sportowy 
„HAJDUKI” przy ul. Granicznej 92 i basen przy pl. Powstańców Śląskich 1.

Chorzowski HotSpot

Kolejny raz różne pokolenia zespołu „Na Szlaku” 
spotkały się na jednej scenie. W MDK Batory odbył 
się 23 koncert wspomnień „I znów jesteśmy razem” 
Koncert to efekt całorocznej pracy wokalnej i warsz-
tatów muzycznych, festiwali i konkursów w jakich 
„Na Szlaku” miało okazję uczestniczyć. Dla zespołu 
zawsze jest to wielkie wydarzenie, którym chcą się 
podzielić ze wszystkimi miłośnikami muzyki.
W tym roku na scenie wystąpili m.in.: Magda Du-
mond, Katarzyna Pogoda, Paulina Flak, Nadia Al-

berska, Zespół Tańca Indyjskiego Natarang oraz go-
spodarze - zespół „Na Szlaku”. Zaproszono też kilku 
gości, w tym m.in. zespół wokalny z Bułgarii.

Na Szlaku znów razem

Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju, spotkał się 
z nowymi mieszkańcami budynku przy ul. Truchana
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Inwestycje

PRZEDSZKOLE NR 9
Gmach dawnej podstawówki przeszedł kompleksową 
modernizację i został rozbudowany o nowy obiekt 
z kuchnią i z salą do zajęć teatralnych, gimnastyki i rytmiki. 
Inwestycja kosztowała ponad 9 milionów złotych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1
Totalną metamorfozę przeszły już wszystkie sale, wymienione zostały elewacje, drzwi 
oraz okna, docieplono ściany, wymieniono instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji 
oraz zakończono kompleksowy remont stołówki i auli. Obecnie trwa modernizacja 
szkolnego basenu oraz szatni. Całkowity koszt inwestycji to ponad 26 mln zł. 

CENTRUM EDUKACJI PRZECIWPOŻAROWEJ
W 2016 r. w Chorzowie uruchomiono jedyne w Polsce Centrum Edukacji 
Przeciwpożarowej. Koszt całego projektu wyniósł około 480 tys. zł, z czego miasto 
przekazało 186 tys. zł.

DOPOSAŻENIE POLICJI
W 2018 r. na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie 
znalazły się kolejne nowe radiowozy marki Toyota Auris z napędem 
hybrydowym, sfinansowane częściowo przez miasto. Również w 2018 r. 
w Chorzowie ruszyła Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa.

PARK AMELUNG
Teren przeszedł kolejny etap odnowy. Zmodernizowano system 
napowietrzania i obiegu wody w stawach, co stworzyło jeszcze lepsze 
warunki do rozwoju wodnych zwierząt i roślinności. Powstaną również ścieżki 
edukacyjne z informacjami o występujących tu gatunkach chronionych oraz 
edukacyjna aplikacja na smartfony. Projekt oszacowano na ponad 2 mln zł.

ULICA KOŚCIUSZKI
Znacznym ułatwieniem dla kierowców jest zamiana 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, 
Poniatowskiego i Skargi na bezpieczne rondo. Koszt 
prac to ponad 5,5 mln zł.

CENTRUM PRZESIADKOWE
10 sierpnia 2016 r. zostało oddane do użytku pierwsze na Śląsku 
Centrum Przesiadkowe. Wykonano m.in. przebudowę układu 
torowego i budowę peronów tramwajowych oraz wiat, budowę 
sygnalizacji świetlnych i peronów autobusowych. Zintegrowano 
w ten sposób prawie wszystkie linie autobusowe i tramwajowe.

LĄDOWISKO ZSM
Przy ul. Truchana powstało nowoczesne 
lądowisko dla helikopterów Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Inwestycja 
kosztowała prawie 5,5 mln zł, z czego ponad 
3 mln zł wyniosła dotacja unijna.

TAK ZMIENIŁ SIĘ 
CHORZÓW

TO INWESTYCJE, 
KTÓRE ZREALIZOWANO 

W LATACH 2014-2018



wiadomości samorządowe 5

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

Inwestycje

ULICA SIEMIANOWICKA
W 2016 r. gruntowny remont przeszła ul. Siemianowicka. 
Inwestycja objęła przebudowę 2 km drogi na odcinku od 
ul. Karolinki do granicy z Katowicami. Koszt przebudowy 
to 3,4 mln zł.

MIESZKANIA KOMUNALNE
Mieszkanie dla Młodych Chorzowian to miejski program 
skierowany do osób, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia 
i nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania lub wzięcie 
kredytu. Programem objęto nowe mieszkania przy ul. Kościuszki 
i Truchana.

RYNEK 2019
Pod koniec 2017 r. rozpoczęła się rewitalizacja 
chorzowskiego Rynku. Kawę chorzowianie wypiją 
tu w 2019 roku. Jest to największa, bo kosztująca 
ok. 25 mln zł inwestycja. 

REMONTY ZSM
Również w 2017 r. gruntowną modernizację przeszedł 
Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka przy 
ul. Truchana. Koszt inwestycji wyniósł prawie 
1,6 mln złotych, z czego ponad połowę 
– 800 tys. zł – przekazało miasto Chorzów. 

BOISKO PRZY UL. HARCERSKIEJ
Od czerwca 2018 r. uczniowie z ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej 
w Chorzowie rozgrywają mecze na pełnowymiarowym boisku zgodnym 
ze standardami UEFA. Inwestycja kosztowała ponad 2,5 mln złotych.

STREET WORKOUT PARK
Poza kilkunastoma siłowniami pod chmurką w Chorzowie 
znajduje się również street workout park. Obiekt wyposażony 
jest w 10 zestawów różnych urządzeń. Powstało tu także boisko 
do piłki ręcznej oraz mini siłownia plenerowa.

INWESTYCJE ZSM
W 2017 r. do użytku został oddany nowy pawilon 
w Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców 
Bytomskich. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 
19 mln zł, miasto przekazało na ten cel 16 mln zł. 

SKATE PARK
W 2016 r. pod wieżą Szybu Prezydent 
powstał skatepark z 20 przeszkodami. 
Całkowita powierzchnia skateparku 
to 1000 m2.

MODERNIZACJA KAMIENIC
Miasto remontuje też sukcesywnie stare budynki, które wciąż stanowią 
większość komunalnych zasobów mieszkaniowych w Chorzowie. Remonty 
obejmują m.in. termomodernizację, zmianę sposobu ogrzewania, 
podniesienie standardu i przywrócenie walorów estetycznych elewacji, 
czego przykładem jest piękna kamienica przy Rynku 7.

PARK RÓŻ
W Parku powstał nowoczesny plac zabaw z dwoma 
rodzajami nawierzchni oraz z podziałem na dwie części - 
dla dzieci młodszych oraz tych nieco starszych. W ramach 
inwestycji zmodernizowano również otoczenie placu zabaw. 
Przebudowa Parku Róż kosztowała 1,49 mln złotych.

BASEN MIEJSKI
W marcu 2018 r. otworzono 
po gruntownym remoncie basen 
przy placu Powstańców Śląskich. 
Koszt inwestycji to 5,4 mln zł.

ROWERY MIEJSKIE
W czerwcu 2018 r. Chorzów powołał oficera rowerowego. Jesienią 
pojawią się pierwsze stacje rowerów miejskich. Pod estakadą powstanie 
parking Bike&Ride na prawie 100 rowerów, a w całym mieście 
przybędzie ponad 20 kilometrów dróg rowerowych. Mieszkańcy będą 
mogli korzystać z 460 rowerów miejskich dostępnych na 46 stacjach.

TAK ZMIENIŁ SIĘ 
CHORZÓW

TO INWESTYCJE, 
KTÓRE ZREALIZOWANO 

W LATACH 2014-2018
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Miasto

Lato dobiegło końca. Koncertowo
Na skwerze przy ulicy Gałeczki i Astrów bawiło się około 7,5 tys. osób. Jedną z gwiazd „Pożegnania lata” była Kasia Kowalska. 

Na scenie, oprócz znanej wo-
kalistki, wystąpili też: Mate-
usz Ziółko, Blues Machine, DJ 
Bass, Inga Papkala, Romuald 
Ardanowski, Mirosław Kot, 
Damian Wilpert. 

Chorzowianie, poza zabawą 
przy dźwiękach dobrej muzy-
ki, mogli skorzystać z oferty 
foodtrucków i punktów infor-
macyjnych organizacji poza-
rządowych. 

- Takie imprezy jak ta na Klim-
zowcu czy przy ulicy Floriań-
skiej pokazują, że mieszkań-
cy mają potrzebę spotkania, 
wspólnej zabawy i integracji 
- zauważa Prezydent Chorzowa 
Andrzej Kotala.
Lato żegnały całe rodziny. Pod 
sceną bawili się zarówno naj-
młodsi chorzowianie, jak i se-
niorzy. Obleganym punktem na 
mapie imprezy była też górka sa-
neczkowa, która powstała w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. 
Wielu uczestników imprezy wła-
śnie stamtąd przysłuchiwało się 
koncertom.

W tym rajdzie nie zawiedli 
uczestnicy i pogoda

Peleton wystartował sprzed hali 
MORiS przy ul. Dąbrowskiego 113. 
Podczas rajdu miłośnicy dwóch 
kółek mogli bliżej poznać najcie-
kawsze zakątki naszego miasta. 
W tym celu odwiedzali rozmiesz-
czone w Chorzowie punkty kon-
trolne, gdzie zbierali pieczątki 

potwierdzające przejazd trasy. 
Finał imprezy odbył się podczas 
festynu „Zakończenie lata” .
Dla uczestników rajdu przygo-
towano okolicznościowe koszul-
ki oraz specjalnie opracowane 
mapki. Nie zabrakło także cen-
nych nagród.

32 drużyny z całej Polski walczy-
ły w pierwszym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Gerarda Cieśli-
ka. Rywalizacja trwała przez trzy 
dni na stadionie przy ul. Cichej 
oraz na Kresach. Od początku 
imprezy świetnie prezentowało 
się Zagłębie Lubin. Drugim fina-
listą został niespodziewanie MKS 
Fablok Chrzanów. I to ta druży-
na, po serii rzutów karnych, 
zwyciężyła turniej. 

Rywalizację młodych piłkarzy 
obserwował Jan Cieślik, syn Ge-
rarda Cieślika. - Dzieci wykazały 
się bardzo dużymi umiejętno-
ściami, niektóre drużyny grały 
bardzo technicznie. Mój ojciec 
prowadził młodzież przez długie 
lata. To było jego oczko w gło-
wie. Najbardziej cieszył się z pra-
cy z dziećmi - mówił. 
- Bardzo mocna rywalizacja, 
wysoki poziom rozgrywek. Myślę, że spotkamy się za rok. 

Być może kiedyś będzie to mię-
dzynarodowy turniej - wyraził 
nadzieję Prezydent Chorzowa 
Andrzej Kotala.
Dodajmy, że wszystkie cztery 
drużyny z Chorzowa znalazły się 
w finale B (czyli turnieju pocie-
szenia). Najdalej w finale B za-
szedł UKS Ruch Chorzów.

Ponad trzysta osób wzięło udział w II Chorzowskim Rajdzie Rowerowym 
z okazji 150 lat Królewskiej Huty.

Fablok Chrzanów niespodziewanie triumfował w Turnieju o Puchar 
Gerarda Cieślika (kategoria U-13). Z chorzowskich drużyn najwyżej 

został sklasyfikowany UKS Ruch Chorzów, czwarty w finale B.

Walczyli o puchar 
legendy Ruchu
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„Każdy może zostać Mistrzem” 
– to hasło Athletics Camp – 
imprezy sportowej dla dzieci 
w wieku od 9 do 12 lat, organi-
zowanej przez Fundację Kamili 
Skolimowskiej. Lekkoatleci Ju-
styna Święty-Ersetic i Piotr Mała-
chowski poprowadzili lekcję wy-
chowania fizycznego dla ponad 
300 uczniów. Najmłodsi mogli po-
znać techniki biegania, pchnięcia 
kulą, rzutu młotem czy dyskiem. 
- Zostać mistrzem nie jest łatwo. 
Patrząc na zaangażowanie dzieci 
twierdzę, że wielu z nich ma na to 
szanse – uśmiecha się olimpijczyk 
Piotr Małachowski. – Nie wszy-
scy muszą zostać olimpijczykami. 

Sport hartuje przecież ciało i cha-
rakter. Wiele uczy – dodaje.
Z zapału dzieci i młodzieży za-
dowolona jest też Justyna Świę-
ty-Ersetic.
- Takie campy mają zachęcić do 
uprawiania sportu, do poruszania 
się, wyjścia z domu i oderwania 
od komputera – mówi. – Upra-
wiając sport nie należy się pod-
dawać. U mnie nie raz było cięż-
ko. Z  czasem przyszły pierwsze 
sukcesy. Spodobało mi się. Było 
to takie uwieńczenie ciężkich tre-
ningów – wyznaje.
Kilka dni później w KS „Hajduki” 
odbyły się pierwsze w tym roku 
zajęcia z cyklu Otylia Swim. Ca-

łodniowe warsztaty dla młodych 
adeptów pływania, ale także zaję-
cia dla rodziców i trenerów cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem.

 – Zajęcia odbywały się na pły-
walni i w sali gimnastycznej. 
Prowadzili je wybitni trenerzy 
pływania oraz trenerzy przygoto-
wania fizycznego i fizjoterapeuci 
– mówi Otylia Jędrzejczak. Naj-
młodsi uczestnicy nie ukrywali 
zadowolenia ze spotkania z mi-
strzynią. 
– Cieszę się, że tu przyjechałem, 
ponieważ lubię pływać i po-
dziwiam panią Otylię. Pływam 
od sześciu lat i bardzo mi się tu 
podoba – mówi Maciek, jeden 
z uczestników imprezy.
Projekt skierowany był do dzieci 
w wieku od 9 do 14 lat oraz do ich 
opiekunów i trenerów. 

– Przez trzy lata przeszkoliliśmy 
2,5 tysiąca dzieci oraz 4,5 tysiąca 
rodziców. W tym roku będziemy 
w sześciu miastach w całej Polsce, 

a w zajęciach weźmie udział ponad 
tysiąc dzieci. Chcemy, by dzieciaki 
zostały mistrzami życia – dodaje 
mistrzyni olimpijska.

WF ze znakomitymi sportowcami
W Kompleksie Sportowym Hajduki najmłodsi chorzowianie mogli potrenować pod okiem mistrzów. Batory odwiedzili utytułowani lekkoatleci i pływacy.

W tegorocznej edycji imprezy pobiegnie około 370 mieszkańców naszego miasta (zapisy 
trwają), w tym: 84 maratończyków, 173 półmaratończyków i 113 osób, które wystartują 
w Mini Silesia Marathon. Nie zabraknie też strefy dla najmłodszych, którą w ubiegłym 
roku odwiedziło 3.500 dzieci. Warto przy tym podkreślić, że jedną z biegających ro-
dzin w Silesia Marathonie jest rodzina państwa Kolonków. Justyna Kolonko przebiegła 
wszystkie dotychczasowe edycje, prowadząc w klasyfikacji najszybszych kobiet - wśród 
grona zawodników co roku pojawiających się na starcie. Jej mąż Mirosław również ukoń-
czył wszystkie 9 maratonów a tegoroczny będzie jego 10. W tym roku na dystansie pół-
maratonu pobiegnie również ich syn Jonatan.

Chorzowianie lubią biegać
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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 12 października 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


