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Kończący się rok 2018 był pełen wyzwań. 
Rozpoczęliśmy w mieście ogromne inwestycje, 
takie jak przebudowa rynku czy remont SP nr 5 
przy ulicy Ryszki. Przed nami jeszcze więcej pracy, 
ponieważ musimy sprostać wyzwaniu i oddać wiosną 
wspomniany już rynek mieszkańcom, a jesienią 
odmieniony plac Hutników. Czeka nas też rowerowa 
rewolucja. Rok 2019 daje nam ogromne możliwości 
i perspektywy na to, aby Chorzów jeszcze bardziej 
się rozwijał. To będzie rok inwestycji i podnoszenia 
satysfakcji mieszkańców z życia w naszym mieście. 
Życzę, aby tej satysfakcji nie brakowało też Wam 
w życiu osobistym i zawodowym. Niech w tym 2019 
roku nie opuszcza Was zdrowie, a z Waszych twarzy 
nie znika uśmiech!

Andrzej Kotala 
Prezydent Chorzowa

Drogi Czytelniku, w rękach trzymasz specjalne, 
noworoczne wydanie Twojego Chorzowa. Prezydent, 
a także jego zastępcy i pełnomocnik, na kolejnych 
stronach opowiadają o najważniejszych planach 
podległych im wydziałów w nowym roku. 
Każdy dział jest opisany tytułami u góry strony.Rynek, tężnia, Muzeum Hutnictwa, inwestycje drogowe, największy w województwie 

system rowerów miejskich. Rok 2019 zapowiada się dla Chorzowa wyjątkowo. 

Rynek i jego okolice stworzą 
w 2019 roku zupełnie nową 

przestrzeń. Będzie miejsce na 
rozrywkę i rekreację. Pod es-
takadą powstają już pawilony 
z  przeznaczeniem na gastrono-
mię, usługi i miejskie instytucje. 
Nie zabraknie zieleni, skwery 
wyrosną po lewej i prawej stro-
nie estakady. Przed samym Urzę-
dem Miasta pojawi się fontanna. 
Nie zabraknie też miejsc do wy-
poczynku. Przypomnijmy, że re-
witalizacja chorzowskiego rynku 
ruszyła pod koniec 2017 roku, 
a zakończenie prac zaplanowano 
na drugi kwartał 2019 roku. 

Tężnia przy Redenie
Strefa wypoczynku i relaksu 
powstaje tuż obok rynku i Cen-
trum Przesiadkowego. Na placu 
Hutników stanie tężnia. Woda 
do niej przyjeżdżać będzie 
z Ustronia i Zabłocia. Zmieni się 
również wygląd całego skweru: 
powstaną tu ścieżki rowerowe 
i  spacerowe. Nie zabraknie zie-
leni i ławeczek. Pojawi się także 
nowe oświetlenie. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest 
we wrześniu 2019 roku.
 
Rower dla każdego
Zadowoleni będą też miłośnicy 
jednośladów. Pod estakadą po-
wstanie spory parking dla rowe-

rów, a stąd tylko krok, aby prze-
siąść się do tramwaju i autobusu. 
Warto więc zostawić samochód 
w domu, bo rowerowych stacji bę-
dzie aż 46. 21 marca w pełni ruszy 

bowiem KajTeroz, czyli Chorzow-
ski Rower Miejski. Do dyspozycji 
będzie 460 rowerów, w tym 40 
dla dzieci, 25 cargo, 25 tandemów, 
25 standard z fotelikiem. Przypo-
mnijmy, że KajTeroz wystartował 
11 października i udostępnił 150 
rowerów, które można było wy-
pożyczać na 15 stacjach. Rowery, 
do końca listopada 2018 r., wypo-
życzono niemal 6000 razy.
 
ITS – do celu na czas
Sprawniej i szybciej rowerem, sa-
mochodem oraz innymi środkami 
transportu będzie można poruszać 
się chorzowskimi ulicami jesienią 
2019 roku. Wszystko to za sprawą 
ITS, czyli Inteligentnego Systemu 

Transportowego. Osiem tablic 
zmiennej treści, kilkadziesiąt ka-
mer, w tym kamery do rozpozna-
wania tablic rejestracyjnych, setki 
czujników, a nawet dwie stacje 
meteorologiczne. To wszystko po-
wstanie na terenie miasta. Obecnie 
trwają prace związane z wdra-
żaniem systemu. Wymieniane 
są m.in. sterowniki, sygnalizacje 
świetlne. System dzięki czujnikom 
i kamerom będzie zbierał dane 
o  ruchu ulicznym i dostosuje sy-
gnalizację świetlną, tak by wszy-
scy mogli dotrzeć do celu szybciej. 
System informacyjny wsparty 
zostanie także stroną internetową 
i wygodną aplikacją mobilną. 

3 Maja i nowy skwer
Z przyczyn niezależnych od mia-
sta remont ulicy 3 Maja, który ma 
być przeprowadzony przez Tram-

waje Śląskie i Chorzów, znacznie 
się opóźnia. Przypomnijmy, że 
umowa na przebudowę miała być 
podpisana w lipcu 2018 r., ale od 
wyniku odwołał się jeden z uczest-
ników przetargu. Tramwaje Ślą-
skie ostatecznie wybrały najlepszą 
ofertę. Decyzję o popisaniu umo-
wy zarząd spółki podejmie w po-
łowie stycznia 2019 roku. Zakres 
planowanej inwestycji obejmuje 
przebudowę ulicy wraz z droga-
mi poprzecznymi oraz przebudo-
wę linii tramwajowej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Bytomską 
w  Świętochłowicach do skrzyżo-
wania z ul. Katowicką w Chorzo-
wie. W ramach prac, oprócz re-
montu torowiska tramwajowego 
i jezdni, wzdłuż ul. 3 Maja zostanie 
wybudowana nowa sieć trakcyjna, 
chodniki, ścieżki rowerowe oraz 
ciągi pieszo-rowerowe.
Opuszczając ulicę 3 Maja warto 
skierować się w stronę Chorzow-
skiego Centrum Kultury. Obok 
placówki, u zbiegu ulic Truchana, 
Sienkiewicza, Teatralnej, znajdu-
je się mały skwer. W 2019 roku 
przejdzie on metamorfozę. Teren 
zostanie specjalnie oświetlony, 
przybędzie zieleni i elementów 
malej architektury, w tym spe-
cjalnych, edukacyjnych zabawek 
interaktywnych.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w wysoko-
ści prawie 700 mln zł, a wydatki w kwocie ponad 
754 mln zł. Deficyt budżetu będzie pokryty kredy-
tem EBI oraz wolnymi środkami z roku 2018. 
- Projekt budżetu na 2019 został pozytywnie za-
opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

w Katowicach, a dobrą kondycję finansową Miasta 
potwierdziła międzynarodowa agencja ratingowa 
Fitch - zauważa Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta.
Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finanso-
wanie inwestycji, które w roku 2019 stanowią kwotę 
168 mln zł. Najważniejsze z nich obejmują: dokoń-

czenie przebudowy Rynku oraz modernizacji szkoły 
i basenu w SP nr 5. W planach znajdują się też nowe 
projekty takie jak: stworzenie Muzeum Hutnictwa, 
adaptacja budynku byłego szpitala przy ulicy Karola 
Miarki na potrzeby mieszkaniowe oraz modernizacja 
stadionu przy ulicy Cichej.

Chorzów ma już budżet na 2019 rok. 20 grudnia radni przegłosowali projekt uchwały. Budżet
na 2019 rok 
uchwalony

Rok inwestycji
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Nowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, rozbudowa opieki nad 
starszymi mieszkańcami, budowa kolejnych przedszkoli – to bez 
wątpienia najważniejsze wydarzenia i cele związane z 2019 rokiem. 
Cieszę się, że OPS zmieni siedzibę. Zyskają na tym pracownicy 
i obsługiwani tam mieszkańcy. Wprowadzamy program 
mający na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym seniorów poprzez rozbudowę ośrodków wsparcia 
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach 
„Senior+”. Zaczynamy od Dziennego Domu w Chorzowie 
Batorym. W tej dzielnicy przeprowadzona będzie także 
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 i remont 
III LO. W fazie planowania będzie również budowa kolejnych 
przedszkoli w Batorym i na pograniczu Centrum i Chorzowa II. 
Kontynuowana będzie polityka związana z prowadzeniem 
żłobków przez podmioty niepubliczne. Miasto dalej będzie udzielało 
im dotacji, zapewniając w ten sposób miejsca 
opieki dla najmłodszych mieszkańców. 
Rok 2019 to również wyzwania związane 
z reformą edukacji, która wciąż niesie wiele 
niewiadomych. 

Wiesław Ciężkowski 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Tomasz Ignalski, dyrektor Cho-
rzowskiego Centrum Kultury, 
nie ukrywa, że 2018 rok upły-
nął w  zarządzanej przez niego 
placówce głównie pod znakiem 
nowych mediów. – Mamy kino, 
mediatekę i pachnące jeszcze no-
wością studio radiowe. W  2019 
roku chciałbym je objąć szczegól-
ną troską, tak, by powstało z nie-
go internetowe radio związane 
z kulturą – mówi. To nie jedyne 
nowości związane ze słowem mó-
wionym. W ChCK mają powstać 
dwa słuchowiska, rejestrowane 
będą także spotkania z  ludź-
mi związanymi m.in. z kulturą. 

– Mam taką osobistą refleksję. 
Ostatnio odeszło sporo, ważnych 
dla miasta ludzi, a mamy tak mało 
archiwalnych materiałów z nimi 
związanych. Warto utrwalić takie 
wypowiedzi dla przyszłych po-
koleń – zauważa dyrektor ChCK. 
Niewykluczone, że nowe media 
w nowym roku wkroczą do Sta-
rochorzowskiego Domu Kultury. 
Być może powstanie tu nowo-
czesna sala kinowa – podobna do 
„Grajfki” w ChCK – dedykowana 
dzielnicy Chorzów Stary. – Wnio-
sek jest rozpatrywany przez mi-
nisterstwo kultury – podkreśla 
Tomasz Ignalski. – Kino i nowe 

media, które powstałyby wokół 
niego, pozwolą tej dzielnicy na 
złapanie nowego, świeżego odde-
chu – dodaje. Dyrektor nie wy-
klucza także powrotu artystycz-
nych wydarzeń  w okolice placu 
Jana. Pewnym punktem w  2019 
roku będzie Festiwal Animacji 
na ulicy Wolności – samoVolka, 
który być może ugości ulicznych 
artystów międzynarodowego for-
matu. W  repertuarze miejskiej 
instytucji nie może oczywiście 
zabraknąć muzyki. W artystycz-
nym kalendarzu wpisani są 
m.in. Mikromusic, Carrantuohill, 
Matt Dusk.

Starania najmłodszych i tych 
nieco starszych uczniów doce-
niane są przez władze miasta. 
Pod koniec roku za znakomite 
osiągnięcia dziękowano laure-
atom wojewódzkich, ogólno-
polskich i międzynarodowych 
konkursów i festiwali w  dzie-
dzinie kultury. Nagrodzono 
192-osobową grupę dzieci 
i  młodzieży skupioną w insty-
tucjach oświatowych, domach 
kultury i  stowarzyszeniach 
oraz Państwowej Szkole Mu-

zycznej I i  II  st. w  Chorzowie 
- działających w sferze kultury. 
Natomiast pięcioro uczniów 
szkół podstawowych i dwóch 
ze  szkół ponadpodstawowych 
odebrało  stypendia przyznane 
w ramach Miejskiego Programu 
wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i  młodzieży będą-
cych mieszkańcami Chorzowa. 
Głównym kryterium przyzna-
nia stypendium były wyniki 
w szkole i osiągnięcia związane 
z zainteresowaniami i talentami 

uczniów w poprzednim roku 
szkolnym.
Miasto może być również dumne 
ze swoich młodych sportowców. 
Nie zawodzą akrobaci z  „Sokol-
ni” przywożący z różnej rangi 
zawodów grad medali. Z kolei 
uczniowie SP nr 5 zajęli 1 miej-
sce w Wojewódzkim Współza-
wodnictwie Sportowym Igrzysk 
Dzieci o Puchar Śląskiego Kura-
tora Oświaty za rok 2017/2018. 
Warto podkreślić, że udało im się 
to osiągnąć trzeci rok z rzędu. 

Nowe media, kameralne kino, uznani artyści. 
Chorzowskie Centrum Kultury chce mocno wejść w 2019 rok.

Dźwięki dla pokoleń

Wkrótce chorzowianie będą 
obsługiwani w dużo lepszych 

warunkach. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej zmieni adres z ul. Kruszcowej 
na ul. Racławicką. To tam będą przy-
znawane m.in. świadczenia rodzin-
ne, dodatki mieszkaniowe, świad-
czenia wychowawcze (Rodzina 500 
plus), wyprawki szkolne (300 plus).
Trzykondygnacyjny budynek, w któ-
rym kiedyś mieścił się hotel i sale 
wykładowe, przeszedł gruntowną 
modernizację. Wymieniono w nim 
m.in. wszystkie instalacje, nawiewy, 
okładziny ścian, płytki ścienne i po-
sadzkowe. Cały obiekt został podda-

ny termomodernizacji. Zamontowa-
no w nim podjazd i windę dla osób 
niepełnosprawnych oraz ogniwa 
fotowoltaiczne. Przygotowano też po-
mieszczenia, w których będą mieściły 
się archiwa OPS. Inwestycję zrealizo-

wano w  niemal 14 miesięcy, towa-
rzyszyły jej prace dodatkowe. Zago-
spodarowano nową drogę, zadbano 
o małą architekturę, przygotowano 
miejsca postojowe. - Budynek speł-
nia wszelkie standardy. Jest większy, 

a co za tym idzie bardziej przestron-
ny od naszej obecnej siedziby. Dzięki 
temu mieszkańcy będą obsługiwani 
w  dużo lepszych warunkach, zde-
cydowanie poprawi się też standard 
lokalowy naszych pracowników – 
mówi Bożena Antończyk, dyrektor 
OPS w Chorzowie. 
W nowym budynku OPS powinien 
rozpocząć działalność na przełomie 
pierwszego i drugiego kwartału 
2019 roku. - Przed nami jeszcze 
sporo pracy, w tym przeniesienie 
dokumentów, wyposażenie biur. 
Logistycznie to dla nas olbrzymie 
wyzwanie – przyznaje dyrektor. 

OPS zmienia siedzibę
W budynku przy ul. Racławickiej 19 zakończono prace adaptacyjne. Już niedługo 

to tam udzielana będzie pomoc społeczna mieszkańcom Chorzowa.

Edukacja, kultura i sport 
na najwyższym poziomie

Osiągnięcia naukowe, sportowe, kulturalne – tym mogą 
poszczycić się uczniowie chorzowskich szkół.

Julia Magierowska
(pływaczka)

Magdalena Gorzkowska
(himalaistka, była lekkoatletka)

Agnieszka Gortel-Maciuk
(lekkoatletka)

Rok 2018 okazał się bardzo dobry. Zdobyłam dwa złote medale 
na Mistrzostwach Polski Juniorów - na 50 m stylem grzbietowym 
i 50 m stylem dowolnym. Jestem finalistką Letnich Mistrzostw 
Polski Seniorów oraz członkiem kadry narodowej. Od września 
rozpoczęłam naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krako-
wie. W  listopadzie brałam udział w zawodach Swedish Swim 
Games w Szwecji, z których wróciłam ze srebrnym i dwoma brą-
zowymi medalami. Natomiast w grudniu startowałam w Zimo-
wych Mistrzostwach Polski Juniorów. Na pięć startów dostałam 
się do pięciu finałów, za każdym razem poprawiałam „życiówki” 
i wywalczyłam trzy medale - brąz na 50 m stylem grzbietowym, 
srebro na 100 m stylem motylkowym i brąz na 50 m stylem do-

wolnym. Te wyniki bardzo mnie ucieszyły. W 2019 roku będę się ścigać już w kategorii juniorów 
17-18 letnich. Mam zamiar zdobywać medale Mistrzostw Polski Juniorów i… być może Seniorów. 
Taki jest cel!

W tym roku moim najwyższym celem było zdobycie Mount Eve-
rest. Najważniejsze, że wróciłam cała i zdrowa, a przy okazji… 
jeszcze byłam na szczycie! Udało się tę górę zdobyć, praktycznie 
bez szwanku. Wspięłam się na Everest jako najmłodsza Polka 
w historii. Oprócz tego w 2018 r. byłam na najwyższym szczy-
cie Afryki - Kilimandżaro. Jeśli chodzi o plany na przyszły rok, są 
równie ambitne, a może nawet ambitniejsze. Chcę iść ponownie 
w Himalaje, tym razem na dwa ośmiotysięczniki - mowa o Ma-
kalu i Lhotse. Drogę na Lhotse, górę położoną w okolicy Eve-
restu, znam bardzo dobrze, druga droga nie jest aż tak trudna 
i niedostępna, dlatego o niej pomyślałam. Wyprawę planuję od 

kwietnia do czerwca. Chcę zdobyć w tym czasie obie góry, żeby nie przechodzić dwa razy akli-
matyzacji, a przy okazji zmniejszyć koszty. Nie ukrywam, że po cichu myślę o Koronie Himala-
jów i Karakorum (wszystkie 14 ośmiotysięczników - przyp. red.).

Rok 2018 zaskoczył mnie moimi możliwościami sportowymi. 
Uzyskałam najlepsze wyniki od czterech lat. Najwyżej oceniam 
zwycięstwo i wynik w Nocnym Półmaratonie Wrocławskim oraz 
wygraną w temperaturze 30 stopni w Półmaratonie w Tarnowie 
Podgórnym. Poza tym dwukrotnie udało mi się pobiec 10 km 
w czasie poniżej 34 minut i całkiem dobrze ukończyć trzy mara-
tony w przeciągu siedmiu tygodni (w tym dwa w Chinach, w od-
stępie dwóch tygodni). Bardzo dobrze zniosłam ciężkie treningi. 

To wszystko sprawiło, że spróbuję powalczyć także w kolejnym roku. Bez presji, ale z maksy-
malnym poświęceniem. Jeśli uda mi się zdobyć fundusze i dobrze się przygotować, to w roku 
2019 chciałabym wystartować w Maratonie Bostońskim. Byłby to mój dwudziesty start na dy-
stansie maratońskim. Ponadto kontynuuję szkolenia i praktyki jako trener w ramach projektu 
NEVER TOO LATE, co dopełnia moją motywację, by podtrzymywać wysoki poziom sprawności 
fizycznej. Nie muszę zawsze wygrywać, ale praca nad sobą i trening są jak dobry nałóg.

SPORTOWE WYZWANIA NA 2019 ROK
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Przyszły rok zapowiada się bardzo pracowicie. Mamy 
zaplanowane rekordowo wysokie inwestycje. Część z nich 
wystartuje w  nowym roku, inne będą kontynuowane, a niektóre 
duże zadania rozpoczęte w latach ubiegłych dobiegną końca. 
Tak stanie się m.in. z termomodernizowanym Zespołem Szkół 
Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki. W szkole tej zostanie oddany do 
użytku również basen. Będzie to już trzeci taki zmodernizowany 
obiekt. Wcześniej poważne prace przeprowadzono na basenach 
przy pl. Powstańców Śląskich i w ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej. 
W 2019 roku zaczniemy kilka nowych 
inwestycji ważnych w różnych aspektach. 
Rozpoczniemy budowę Muzeum 
Hutnictwa oraz uruchomimy Inteligentny 
System Transportu. 

Marcin Michalik 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Budowa Muzeum Hutnictwa i zakończenie modernizacji basenu w Zespole Szkół 
Sportowych nr 1 – to niektóre z ważniejszych miejskich inwestycji w 2019 roku. 

Na mapie turystycznych atrak-
cji Chorzowa pojawi się 

obiekt wyjątkowy. W hali byłej 
elektrowni Huty Królewskiej przy 
ul. Metalowców powstanie pierw-
sze w Polsce Muzeum Hutnictwa. 
Będzie można podziwiać w nim 
przede wszystkim historię hutnic-
twa stali, a eksponatom towarzy-
szyć będą materiały multimedialne. 
Goście zobaczą tu m.in. młot An-
saldo, prasę hydrauliczną czy wal-
carki. Odnowiona zostanie także 
przybudówka, w której powstanie 

nowoczesna sala audiowizualna. 
Planowana jest również rewitali-
zacja najbliższej okolicy oraz zmo-
dernizowanie węzła komunikacyj-
nego. Przypomnijmy, że Chorzów 
we współpracy z Kopalnią Guido 
pozyskał ponad 58 mln zł unijnej 
dotacji na projekt „Rewitalizacja 
i udostępnienie poprzemysłowe-
go dziedzictwa Górnego Śląska”. 
Wspólny wniosek miast otrzymał 
najwyższą ocenę i znalazł się na 
pierwszym miejscu listy opubliko-
wanej przez Ministerstwo Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego. Dzię-
ki temu do Chorzowa trafi ponad 
22 mln zł na stworzenie muzeum. 
– To największa dotacja w historii 
miasta na cele kulturalne. Będzie to 
nasza turystyczna perełka – pod-
kreśla Marcin Michalik, Zastępca 
Prezydenta Chorzowa. 

Nowoczesny basen
W 2016 roku rozpoczęto remont 
największej szkoły w mieście – 
ZSS nr 1. Przebudowano znacz-
ną część budynku, wymienio-

no m.in. instalację elektryczną 
i  centralnego ogrzewania. Prace 
oszacowane na ponad 17 mln zł 
- pochodzące przede wszystkim 
ze środków unijnych - zakończo-
no w połowie 2018 roku. To jed-
nak nie koniec inwestycji w tym 
budynku. Obecnie trwa moderni-
zacja basenu. Po przeprowadzo-
nych pracach będzie on wyposa-
żony m.in. w zestaw sygnalizacji 
falstartu i nawrotu, podświetle-
nie boczne i podnośnik dla osób 
niepełnosprawnych zamontowa-

Smog to uciążliwość  wielu pol-
skich miast. Przyczyniają się do 
niego m.in. domowe paleniska 
i motoryzacyjne zanieczyszczenia. 
Drażnić może zadymienie bądź 
nieprzyjemny zapach. W Chorzo-
wie dużym problemem są przy-
padki spalania odpadów. Równie 
niebezpieczne dla środowiska 
jest, powszechne i legalne, spala-
nie węgla w domowych piecach, 
powodujące tzw. niską emisję. 
Nieefektywne, stare paleniska 
węglowe oraz ścisła zabudowa 
miasta potęguje bowiem uciążli-
wości związane ze spalaniem wę-
gla. Powstaje chmura zanieczysz-
czeń, czyli smog. Dopuszczalnymi 
poziomami stężeń pyłów PM10 
i  PM2,5 są odpowiednio 50 i 25 
mikrogramów na metr sześcienny. 
Alert smogowy jest ogłaszany, gdy 
poziom pyłów PM10 osiągnie po-
ziom 300 mikrogramów na metr 
sześcienny, czyli przy sześciokrot-
nym przekroczeniu limitów. Aktu-
alne stężenie pyłów zawieszonych 
pokazują w naszym mieście tabli-

ce informacyjne zamontowane 
we wszystkich dzielnicach. 
Przypomnijmy, że najgroźniejszy-
mi dla nas składnikami smogu są 
pyły zawieszone PM 2,5, PM10 
oraz benzo(a)pireny. Cząsteczki te 
są bardzo drobne i mogą przeni-
kać do układu krwionośnego oraz 
oddechowego, co powoduje ogól-
ny wzrost ryzyka zachorowań. 
- Walka ze smogiem jest trudna. 
W celu polepszenia jakości powie-
trza, w  naszym mieście realizuje 
się wiele działań ekologicznych 
i korzysta przy tym z różnych 
programów. W  ten sposób dofi-
nansowano wiele przedsięwzięć, 
m.in. podłączanie budynków do 

miejskiej sieci ciepłowniczej, 
przeprowadzono też szereg 
termomodernizacji budyn-
ków – mówi Marcin Michalik, 
Zastępca Prezydenta Mia-
sta. – Chorzów od wielu lat 
zachęca  także mieszkańców 
do zmiany sposobu ogrze-
wania m.in. poprzez dotacje 
do nowoczesnych systemów 
grzewczych. Dzięki temu 
ubyło sporo źródeł uciążliwej, 
niskiej emisji. Dodatkową 
zachętą do wymiany starych 
pieców na te bardziej ekolo-
giczne jest dofinansowanie 
– maksymalnie do 2500 zł. – 
dodaje. 

Zachęcanie do zmiany sposobu ogrzewania, termomodernizacje, akcje edukacyjne – tak miasto 
walczy z zanieczyszczeniem powietrza. Przed smogiem ostrzegają specjalne tablice informacyjne.  

ny w niecce. Koszt inwestycji to 
ponad 8 mln zł. Obiekt ma zostać 

oddany do użytku w  połowie 
2019 roku. 

Ruszają inwestycje z unijnym wsparciem

Budynek ZSS nr 1 został w znacznej części przebudowany

W 2019 roku miasto będzie się starało pozyskać z Unii Europejskiej 44 mln zł. Oto główne inwestycje, na które 
mają trafić te środki: DOTACJE Z UE

budowa przystanku 
zintegrowanego Królewska 
Huta przy DK79 w rejonie 
ul. Metalowców, Krakusa

termomodernizacja 
budynku warsztatów 
szkolnych Zespołu 
Szkół Budowlanych

system energooszczędnego 
oświetlania miasta
- Etap I

punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów 
Komunalnych 
(PSZOK)

systemy 
gospodarowania 
wodami 
opadowymi

1 2 3 4 5

Dofinansowanie do wymiany pieców Kalendarzowa 
eko-ściągawka

Dzięki prostym oznaczeniom, domownicy szybko będą mogli 
sprawdzić także kiedy na ich ulicy odbierane są duże gabaryty 
oraz w jakie dni prowadzona jest zbiórka choinek. Na osobnych 
kartach kalendarza znalazła się też informacja o elektroodpa-
dach i lista aptek, w których można oddać przeterminowane 
leki  – To już kolejna edycja naszych kalendarzy. Mieszkańcy 
chętnie wieszają je w swoich domach i korzystają z naszych 
„ściągawek” – wyjaśnia Zastępca Prezydenta Chorzowa Marcin 
Michalik. – Dzięki takiej formie, harmonogram wywozu odpa-
dów jest zawsze pod ręką – dodaje. 
Pierwsze kalendarze ścienne trafiły już do mieszkańców. Dys-
trybucja wszystkich egzemplarzy zakończy się w styczniu. 
Elektroniczną wersję kalendarza można pobrać ze strony: od-
pady.chorzow.eu

55 tysięcy specjalnych kalendarzy trafi do mieszkań-
ców Chorzowa. Kolorowe strony przypominać będą nie 
tylko o świętach i ważnych datach, ale także o prawi-
dłowym segregowaniu śmieci.
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Kalendarium

Rok 2018 upłynął pod znakiem jubileuszu 150-lecia nadania praw 

miejskich Królewskiej Hucie, która w 1934 roku stała się częścią 

powołanego wówczas do istnienia miasta Chorzów. Przez półtora 

wieku w mieście zachodziły dynamiczne zmiany, w kronikach Chorzowa 

zapisano wiele ważnych, przełomowych i symbolicznych wydarzeń.

Oto tylko niektóre z nich.

JUBILEUSZOWE KALENDARIUM

1868

1791
uruchomienie kopalni „Król”

1898
w Królewskiej Hucie 
uruchomiono pierwszą 
elektryczną linię tramwajową

1852
wzniesienie pierwszego 
kościoła katolickiego w mieście 
pw. św. Barbary

1922
Królewska Huta 
znalazła się 
w granicach państwa 
polskiego

1802
otwarcie Huty Królewskiej

1875
wybudowanie synagogi 
przy ul. Wolności 12 
(zburzyli ją hitlerowcy w 1939 r.)

1844
wybudowanie kościoła 
ewangelickiego im. Elżbiety

1920
powołanie do życia klubu 
sportowego Ruch Chorzów 
(późniejszego 14-krotnego
Mistrza Polski w piłce nożnej) 

18 lipca 1868
Królewska Huta (Königshütte) 
uzyskała prawa miejskie na mocy 
dekretu króla pruskiego Wilhelma

1900
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1934
utworzenie miasta o nazwie Chorzów poprzez połączenie 
Królewskiej Huty z gminą wiejską Chorzów (prawo lokacji 
wsi o tej nazwie nadane zostało zakonowi bożogrobców 24 czerwca 
1257 roku) oraz z Nowymi Hajdukami

1934

1950

1979

1990

1994

1997

2018

2008

2016
2013

2013

2018

1993

uroczyste otwarcie 
Miejskiego Domu 
Ludowego

decyzja o rozpoczęciu 
budowy Wojewódzkiego 
Parku Kultury 
i Wypoczynku

oddanie do użytku 
chorzowskiej 
estakady

pierwsze wolne 
wybory samorządowe 
w powojennej Polsce

ustanowienie 
św. Floriana 
patronem miasta

odtworzenie po raz 
pierwszy z wieży 
Ratusza hejnału 
miasta

uruchomienie 
Chorzowskiego 
Roweru Miejskiego 
pod nazwą KajTeroz

otwarcie Chorzowskiego Centrum Kultury
(w budynku dawnego Miejskiego Domu Ludowego)

otwarcie 
nowoczesnego 
centrum 
przesiadkowegozakończenie 

remontu estakady

wprowadzenie 
budżetu 
obywatelskiego

rozpoczęcie gruntownej 
przebudowy centrum 
miasta - budowa 
nowego rynku i tężni 
solankowej

zakończenie 
wydobycia węgla 
w kopalni 
„Barbara-Chorzów”

Królewska Huta 
znalazła się 
w granicach państwa 
polskiego

1938
zatwierdzenie 
obowiązującego 
do dziś herbu miasta

1939
włączenie do składu Chorzowa 
gminy Wielkie Hajduki
(do 1922 roku – Bismarckhütte)

1950 2019 >>
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6 Zdrowie | mieszkania

Inwestycje w mieszkalnictwo komunalne i sprzęt dla służby 
zdrowia to główne cele na 2019 rok. Największym zadaniem będzie 
modernizacja dawnego szpitalnego budynku przy ul. Karola 
Miarki. Plany są ambitne i zakładają utworzenie 70 mieszkań. 
Sporo będzie się działo także w Zespole Szpitali Miejskich. Kończy 
się budowa nowego pawilonu przy ul. Strzelców Bytomskich oraz  
prace remontowe na chirurgii dziecięcej. W planach są kolejne 
remonty pomieszczeń w części pediatrycznej przy ul. Truchana na 
oddziałach alergologii i immunologii oraz otolaryngologii. Zostaną 
one dostosowane do obecnych wymogów. W 2019 roku, tak jak 
w latach poprzednich, miasto będzie doinwestowywało w sprzęt 
niezbędny do prawidłowego wykonywania kontraktu zawartego 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
A na dziś nic nie zapowiada, aby kontrakt 
NFZ był pomniejszony. Mam nadzieję, 
że zadowolenie pacjentów z poziomu usług 
świadczonych przez ZSM będzie wysokie. 

Mariola Roleder 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

• w warunkach ambulatoryjnych
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
• telefonicznie

Dyżurujący lekarz 
udziela porad:

Były szpitalny budynek przy ul. Karola Miarki ma przejść gruntowny 
remont, który pozwoli na utworzenie tam 70 mieszkań komunalnych.  

Od 1 października 2017 SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie świadczy 
usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. 

Miasto stawia
na mieszkalnictwo

komunalne

Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna

W 2018 roku miasto wybudo-
wało dwa budynki – przy ul. 
Kościuszki i ul. Truchana – 
w których łącznie znalazły się 32 
mieszkania komunalne (kawaler-
ki, mieszkania dwu i trzypokojo-
we). Plan na 2019 rok jest jeszcze 
ambitniejszy i zakłada utworze-
nie 70 takich mieszkań. Wszyst-
kie lokale mają  być utworzone 
w  jednym budynku przy ul. 
Karola Miarki. W  obiekcie tym, 
jeszcze do marca 2017, funk-
cjonowały szpitalne oddziały. 
Miasto starało się jednak zmie-
nić charakter budynku i w tym 
samym roku otrzymało 8 mln zł 

dotacji z Banku Gospodarstwa 
Krajowego inwestycję w miesz-
kalnictwo komunalne. Przy czym 
całą modernizację oszacowano 
wstępnie na około 19 mln  zł. 
W wyremontowanym obiekcie 
mają znaleźć się windy, wóz-
kownie, rowerownie, mieszania 
dla niepełnosprawnych, parkin-
gi i podziemne garaże. Średnia 
powierzchnia mieszkania ma 
wynieść 51 m kw. Prace przy 
ul. Karola Miarki to największa 
planowana inwestycja ZK PGM. 
Oprócz niej toczone będą inne 
zadania. - Przypomnę, że rocznie 
remontujemy i przeznaczamy dla 

chorzowian około 300 pustosta-
nów. Doprowadzamy lokale do 
standardów, które powinny obo-
wiązywać w XXI wieku – mówi 
Joanna Lekston-Grzyb, dyrektor 
ZK PGM. Wśród zaplanowanych 
na 2019  r. prac znajdą się m.in.: 
termomodernizacje budynków 
przy ul. Kluczborskiej 2 i Piasko-
wej 9; zagospodarowanie terenu 
w rejonie ul. Ratuszowej 19,21; 
remont elewacji przy ul. Racibor-
skiej 4f, Żeromskiego 6, Rynku 1, 
Wolności 1/Faski 2, Górnoślą-
skiej 5, Kaliny 46, remont po-
dwórka przy ul. Powstańców 22, 
22a, 22b.

Świadczenia udzielane są w Pa-
wilonie nr 5 (poradnie przyszpi-
talne) przy ul. Strzelców Bytom-
skich 11. To tam należy się udać 
w sytuacji nagłego zachorowania, 
gdy nie ma objawów zagrożenia 
życia. Dotyczy to zarówno do-
rosłych jak i dzieci. Świadczenia 
w ramach nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej udzielane są 
bezpłatnie i bez skierowania.
Nocna i świąteczna opieka zdro-
wotna to świadczenia w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 

udzielane od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 
8.00 dnia następnego oraz cało-
dobowo w dni ustawowo wolne 
od pracy. W razie nagłego zacho-
rowania lub nagłego pogorsze-
nia stanu zdrowia pacjent może 
udać się po pomoc do dowolne-
go punktu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, niezależnie od 
tego, gdzie mieszka i do którego 
lekarza/pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) złożył 
swoją deklarację.

W punkcie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej pacjent ma 
prawo do zaświadczenia, które 
związane jest z zakresem udzie-
lanych w tym miejscu świadczeń, 
a  wynika ze stanu zdrowia pa-
cjenta stwierdzonego przez leka-
rza w trakcie badania. Obowiązek 
wystawienia zaświadczenia o nie-
zdolności do pracy lub kontynu-
owania nauki, lub uczestnictwa 
w zajęciach sportowych, spoczy-
wa na lekarzu, który taką niezdol-
ność stwierdzi.

Nowe inwestycje w szpitalu
Bardzo dobra kadra medyczna, coraz lepsze warunki socjalne oraz dbałość o poziom 
usług medycznych to zdecydowanie wyróżnia Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie 

- jeden z pięciu największych szpitali na Śląsku. 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

DOROŚLI: tel. 32 349 91 40

DZIECI: tel. 32 349 91 38

Jako pierwsi do naszego miasta przyjadą ortopedzi z Kigali.
- Kiedyś to nasi lekarze szkolili się na Zachodzie. Teraz to my mamy kompetencje i umiejętności, którymi 
możemy dzielić się z innymi - zauważa Anna Knysok, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. 
List intencyjny dotyczy zarówno wymiany doświadczeń między szpitalami, a także zakłada program wizyt 
studyjnych w Chorzowie i Kigali.

Lekarze z Chorzowa będą szkolić lekarzy z Rwandy. W Urzędzie Miasta podpisano list intencyjny 
dotyczący współpracy Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie z Uniwersyteckim Szpitalem w Kigali.

Będą szkolić lekarzy z Afryki

Przy ul. Kościuszki powstały 
mieszkania w systemie TBS 

oraz mieszkania 
komunalne

Rok 2018 był okresem wiel-
kich zmian w funkcjono-

waniu ZSM. Placówka ma za 
sobą pierwszy rok działalności 
po połączeniu Zespołu Szpita-
li Miejskich i Chorzowskiego 
Centrum Pediatrii i Onkologii. 
W tym czasie wprowadzono 

nowe zasady finansowania ZSM 
oraz dostosowywania jednostek 
do prowadzenia wspólnej poli-
tyki lekowej, wspólnego dosto-
sowywania systemów informa-
tycznych oraz rozliczeniowych. 
Dodatkowo wprowadzono elek-
troniczny system wypisywania 

L-4 i dokumentacji medycznej. 
- Pociągało to za sobą duże in-
westycje w sprzęt, oprogramo-
wanie i szkolenie personelu – 
mówi Mariola Roleder, Zastępca 
Rezydenta Chorzowa. 
Warto przy tym podkreślić, że 
Chorzów dysponuje potencja-
łem dużego podmiotu medycz-
nego z zapleczem 588 łóżek 
i stawia przy tym na nieustanny 
rozwój. ZSM może pochwalić 
się m.in. wyremontowanym, 
nowoczesnym szpitalnym od-
działem ratunkowym,  lądowi-
skiem dla helikopterów, trans-
portujących pacjentów czy 
ultranowoczesną komorą hiper-
baryczną.

Pod koniec 2018 roku, w pa-
wilonie numer 5, zakończył 
się gruntowny remont porad-
ni specjalistycznej. Natomiast 
w  pierwszym kwartale 2019 
roku planowane jest otwar-
cie nowego pawilonu. Będzie 
się w nim znajdować Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii oraz apteka. A to nie 
jedyne atuty tej placówki. - Na-
leży zwrócić też uwagę na to, 
że oddział Hematologiczny 
ZSM poprzez podpisanie umo-
wy o  współpracy ze Śląskim 
Uniwersytetem Medycznym 
został oddziałem klinicznym, 
co bardzo podnosi rangę całe-
go szpitala, a przede wszystkim 

pozwala na prowadzenie wy-
sokospecjalistycznego leczenia 
i programów lekowych dostęp-

nych tylko dla instytutów ba-
dawczych – podkreśla Mariola 
Roleder. 
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7Promocja | aktywizacja

Zapoczątkowane już w 2015 roku 
działania od momentu wprowa-

dzenia Miejskiego Programu Akty-
wizacyjnego „Aktywny Chorzów” 
na lata 2016 – 2020 stały się jednym 
z priorytetów Miasta. Zyskały także 
zdecydowanie bardziej systemowy 
i całościowy charakter. 
– Każdego roku podnosimy kom-
petencje w zakresie aktywizacji 
społecznej i funkcjonujemy na 
coraz większą skalę – opowiada 
Magdalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. promocji 
i aktywizacji społecznej. – Nie-
ustannie dążymy do tego, by jak 
najlepiej i najpełniej odpowiadać 
na potrzeby mieszkańców.
W 2018 roku po raz pierwszy w ra-
mach działań aktywizacyjnych 
w Chorzowie odbyły się koncerty  
plenerowe z udziałem gwiazd czy 
skierowana do całych rodzin ak-

cja „Wakacje OCZYwiście”, której 
każda edycja organizowana była 
w innym zakątku miasta. 
– W przyszłym roku na pewno 
powtórzymy te wydarzenia, któ-
re cieszyły się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. Już teraz 
mogę zapowiedzieć, że planuje-
my dwa duże koncerty z udziałem 

bardzo popularnych artystów – 
mówi Sekuła. – Nie spoczywamy 
jednak na laurach i planujemy też 
sporo nowości.
Najwięcej z nich wprowadzonych 
będzie w Chorzowskiej Akademii 
Seniora oraz w Dzielnicowych 
Akademiach Seniora. Przede 
wszystkim zmieni się nieco for-

muła. Raz w miesiącu, przez trzy 
dni, zamiast standardowych zajęć, 
odbywać się będą bloki tematycz-
ne, poświęcone takim zagadnie-
niom jak między innymi ekologia, 
bezpieczeństwo, zdrowe odży-
wianie, ale też podróże czy języki 
obce. W  ramach każdego z nich 
zaplanowano spotkania ze specja-
listami, wykłady i zróżnicowane 

Sto twarzy aktywizacji w Chorzowie
Kolejny rok z rzędu Chorzów stawia na aktywizację społeczną. W 2019 roku, obok sprawdzonych 

rozwiązań i docenianych przez mieszkańców inicjatyw, pojawi się również sporo nowości. 
Najwięcej z nich wprowadzonych zostanie w Chorzowskiej Akademii Seniora. 

4 miejsce w Polsce pod względem interakcji z użytkownikami - taki wynik osiągnał fanpage miasta na portalu Facebook. To duży sukces, ale członkowie 
biura prasowego mówią zgodnie: sukcesem jest każde polubienie i miły komentarz chorzowian.

Jeszcze więcej Chorzowa w internecie
Często pracują jeszcze długo po 
tym, jak w Urzędzie Miasta gaśnie 
ostatnia żarówka. Wszystko po 
to, aby dostarczyć mieszkańcom 
użytecznych informacji czy nieba-
nalnych ciekawostek. Rzeczniczka 
Biura Prasowego Karolina Skórka, 
a także Natalia Franiasz i Kamil 
Nowak, to osoby dzięki którym 
dowiadujecie się najszybciej o tym, 
co wydarzyło się w mieście - Na-
sza praca jest intensywna, ale jak 
widać, przynosi efekty. W  ran-
kingu SoTrender konkurujemy 
z największymi polskimi miastami 
- mówi Karolina Skórka. To daje 
motywację do dalszego działania 
chociażby w nowym roku, w który 
zespół wchodzi z planami i opraco-
wanymi scenariuszami działania.

Interaktywnie, 
szybko, na bieżąco
W 2019 roku na facebooku miasta 
nie zabraknie cotygodniowych 
przeglądów lokalnej prasy. „Pra-

sówka” już przyjęła się wśród 
użytkowników i jest swoistą 
platformą łącząca mieszkańców 
i urzędników z dziennikarza-

mi. - Spotkaliśmy się z bardzo 
ciepłym przyjęciem takiej formy 
kontaktu, więc będziemy ją kon-
tynuować. Pierwsza noworoczna 

prasówka już 14 stycznia - dodaje 
Natalia Franiasz.
Oprócz tego fanpage będzie wy-
pełniony ciekawostkami histo-

rycznymi i archiwalnymi zdję-
ciami. To możliwe dzięki owocnej 
współpracy z Muzeum w Chorzo-
wie, z którego zbiorów korzysta 
Biuro Prasowe.
Ponad 13 tys. osób, które polubiło 
profil Chorzowa czeka też na in-
formacje drogowe, newsy o inwe-
stycjach i remontach, a także wia-
domości kulturalne. - Tutaj nic 
się nie zmienia. Nadal będziemy 
wszędzie tam, gdzie coś ważnego 
i ciekawego dzieje się w Chorzo-
wie - podkreśla Kamil Nowak. 
Dzięki temu, fanpage wyrasta na 
najszybszą formę kontaktu. Nie 
jest on jednak jedyną formą wy-
miany informacji.

Miasto w obiektywie
Koncerty plenerowe, imprezy, po-
tańcówki, przedstawienia teatralne 
- w Chorzowie dzieje się napraw-
dę sporo! Nie zawsze jest okazja, 
aby z wszystkiego skorzystać, 
ale z pomocą przychodzi kanał 

ChorzówTV w serwisie YouTube. 
Dzięki niemu chociaż trochę moż-
na poczuć klimat tych wydarzeń. 
Chorzowski kanał jest kompilacją 
różnych rodzajów filmów: są tutaj 
całe serwisy informacyjne, new-
sy produkcji Chorzowianina, ale 
też filmy promocyjne i produkcje 
własne. Polecamy odwiedzić cho-
rzowskiego YouTube’a zwłaszcza 
w długie, zimowe wieczory!

www.chorzow.eu

/umchorzow

@UMchorzow

/Chorzow TV

Odwiedź
nas:

Kilka tysięcy osób aktywnie brało udział w zajęciach 
realizowanych w ramach programów akademii seniora i dzieci. 
Prawie 50 000 mieszkańców łącznie uczestniczyło w akcjach 
i wydarzeniach realizowanych w 2018 roku. To dowodzi jednemu: 
programy aktywizacyjne trzeba kontynuować i rozszerzać. 
Dlatego w 2019 r. na pewno można liczyć na nowe, ciekawe zajęcia 
dla seniorów i rodziców z dziećmi. Zamierzamy rozbudować 
program dedykowany kobietom i zaproponować nową formułę 
Budżetu Obywatelskiego. To ważny program, bo pozwala 
mieszkańcom wskazać, czego brakuje im w najbliższym otoczeniu.
Na pewno pracujemy nad nowymi, ciekawymi 
wydarzeniami dedykowanymi całym 
rodzinom. Rok 2019 będzie bowiem 
wyjątkowy, choćby dlatego, ze w planach 
jest otwarcie zmodernizowanego rynku.

Magdalena Sekuła 
Pełnomocnik prezydenta miasta 

ds. promocji i aktywizacji społecznej

warsztaty. W harmonogramie 
ChAS nie zabraknie również no-
wych zajęć, jak na przykład No-
woczesne rękodzieło czy Smartfon 
dla odważnych, które uzupełnią 
dotychczasową ofertę. 
W Klubie Malucha postawiono na 
kontynuowanie zajęć w dotych-
czasowej formie. W dalszym ciągu 
ich celem pozostaje wszechstron-
ny rozwój dziecka we wszystkich 
sferach jego osobowości  poprzez 
świetną zabawę. I tak w programie 
znalazły się między innymi warsz-
taty aktorskie, taneczne, plastycz-
ne, muzyczne czy adaptacyjne. 
– Nie chcemy zmieniać tego, 
co do tej pory funkcjonowało 

dobrze. Staramy się jednak, by 
poziom oferowanych przez nas 
usług był coraz wyższy, dlatego 
pewne zmiany są konieczne – 
tłumaczy Sekuła.
W 2019 roku w dalszym cią-
gu rozwijane będą programy: 
Chorzowska Koalicja na Rzecz 
Bezpieczeństwa oraz Chorzów 
Miasto Kobiet. Ponadto, poza 
cyklicznymi imprezami, które 
na stałe wpisały się już do ka-
lendarza, jak na przykład Gala 
Programu Chorzów 60+, Igrzyska 
Malucha czy Chorzowski Dzień 
Dziecka, pojawią się też zupełnie 
nowe – Konferencja przedszkola-
ków, obchody Światowego Dnia 
Uśmiechu oraz Dnia Solidarności 
Międzypokoleniowej. Pewne jest 
zatem jedno – będzie co robić! 

Kamil Nowak, Karolina Skórka, Natalia Franiasz
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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 18 stycznia 2019 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

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą władz w Urzędzie Miasta w Chorzowie, 41-500, przy ul. Rynek 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
iod@chorzow.eu, tel. 32 416 5432 Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w celu wyłonienia zwycięzcy krzyżówki i wręczenia nagrody  zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. e. RODO. Po rozstrzygnięciu konkursu 
dane będą przechowywane przez miesiąc. Uczestnicy konkursu mają prawo do żądania od administratora: dostępu, sprostowania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą profilowane.

Aby obliczyć podatek, należy 
z  decyzji wymiarowej za 2018 r. 
odczytać powierzchnię gruntów, 
budynków oraz wartość budow-
li. Wynik ten należy przemnożyć 
przez odpowiednią stawkę podat-
ku wynikającą z uchwały (www.
chorzow.eu). Otrzymana kwota 
stanowi wysokość zobowiązania 
podatkowego za cały 2019 rok. 
Uwaga! Podatek do 100 zł płat-
ny jest jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty, powy-
żej 100  zł, podatek płatny jest 
w  czterech kwartalnych ratach. 
W   przypadku zobowiązań osób 
fizycznych należy poczekać na 
doręczenie decyzji wymiarowej na 
adres podany w Wydziale Podat-
ków i Opłat Lokalnych. Podatnik 
ma obowiązek poinformowania 
organu podatkowego o zmianie 
adresu. 

Informacje dotyczące wysoko-
ści podatku dla osób fizycznych 
ze względów technicznych będą 
możliwe do uzyskania w  Urzę-
dzie Miasta Chorzów w Wydziale 
Podatków i Opłat Lokalnych po 
31 stycznia 2019  r. Aby uzyskać 
informacje w zakresie danej nieru-
chomości, należy mieć przy sobie 
dowód osobisty, a w  przypadku 
działania w imieniu innej osoby – 
stosowne pełnomocnictwo. 
Kolejek do kasy można uniknąć. 
Na decyzjach widnieje indywidu-

alny numeru rachunku bankowe-
go, na który można wpłacić zobo-
wiązania. Dokonać płatności bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów 
można również w chorzowskich 
oddziałach ING Banku Śląskiego.
W zakresie podatków od osób 
prawnych i jednostek organizacyj-
nych np. pobrania osobiście dru-
ków deklaracji, informacji udzielać 
będą na bieżąco pracownicy Refe-
ratu Wymiaru Podatków i Opłat 
Lokalnych od Osób Prawnych na 
parterze w pokoju nr 21.

Terminy składania deklaracji rocznych: 
• na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych upływa 31.01.2019 r. 
• na podatek rolny i leśny dla osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych upływa 15.01.2019 r. 
• na podatek od środków transportowych upływa 15.02.2019 r.

Warto poczekać na otrzymanie decyzji, 
jednak jeżeli ktoś chce znać wysokość 

podatku wcześniej – może go sam obliczyć.Podatki 2019

20 grudnia odbyła się sesja, na której została pod-
jęta ostateczna decyzja w sprawie wniosku Green 
Park Silesia. 18 radnych zagłosowało „przeciw”, 
5 osób było „za” i jeden radny wstrzymał się od 
głosu.
Wniosek trafił na sesję w związku ze specustawą 
mieszkaniową. Tzw. ustawa deweloperska umożli-
wia bowiem właścicielom gruntu złożenie wniosku 
niezgodnego z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego. Zgodnie ze wspomnianymi 

zasadami rada miasta ma obowiązek przeprowa-
dzić głosowanie nad tego typu wnioskiem. To więc 
radni ostatecznie decydują, czy na terenie np. usłu-
gowym zezwolą na budowę mieszkań. 
Z tej furtki spróbował skorzystać właściciel działki 
na MTK. Jego wniosek dotyczył budowy mieszkań 
na terenie przewidzianym pod usługi. Tego typu 
inwestycji zabraniał miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego, niestety na ominięcie 
dokumentu pozwala specustawa.

Radni z Chorzowa zagłosowali
przeciwko budowie mieszkań
na terenach MTK.Nie dla bloków na MTK


