Od 2018 r. miasta mają obowiązek przeznaczać co najmniej 0,5 procent swojego budżetu na budżet obywatelski.
Więcej o Chorzowskim Budżecie Obywatelskim wewnątrz.
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ści. Ta analogia wynika m.in. z emocjonalnego
Moje miasto to mój dom. Wielu z nas może bez wahania postawić tu znak równo
szą pracę w dorosłym życiu. Ale gdy zagłębimy
stosunku do miejsca, w którym się urodziło, wychowało, uczyło czy podjęło pierw
j.
się w to zagadnienie, zauważymy również, że tych analogii jest o wiele więce
W obu przypadkach mamy do czynienia z domownikami, własnym budżetem,
wieloma potrzebami a często również problemami. I tam, i tu zdarza się, że coś
się psuje i trzeba naprawiać. Decydujemy się na nowy zakup, wymianę rur, remont
pokoju, łazienki czy kuchni. W mieście bardzo podobnie, choć na zdecydowanie
większą skalę remontujemy budynki, ulice, chodniki, szkoły, przedszkola, domy
kultury, boiska i place zabaw. Wydajemy pieniądze na porządkowanie zieleni
i sprzątanie miasta – można wymieniać długo… Wcześniej jednak planujemy
i oceniamy, na co nas w kolejnym roku stać, a na co nie. Tak jak w gospodarstwie
domowym, tak w każdym mieście, powiecie czy gminie przyjęty na każdy kolejny
rok budżet, to taki plan potrzeb mocno zakorzeniony w finansowych możliwościach.
Ale aby wydać, trzeba najpierw mieć.
Wynagrodzenie, emerytura, renta, oszczędności lub kredyt – pod warunkiem,
że na niego nas stać. Miasta też mają taką „wypłatę”. To m.in. część pieniędzy
ie.
z Waszych podatków PIT, podatków CIT płacone przez firmy działające w Chorzow
To także dotacje rządowe, które przekazywane są na zadania zlecane przez rząd,
a które w terenie wykonuje samorząd. Na podstawie corocznych prognoz miasto
planuje inwestycje i wszelkie inne wydatki dla swoich mieszkańców. W 2020 roku
kola.
remontowane miały być kolejne drogi i chodniki w dzielnicach, szkoły i przedsz
Miał powstać wodny plac zabaw, miała być zielona szkoła za 1 zł i wiele innych
inwestycji, które obiecałem w swoim programie wyborczym.

177 mln zł
2019

Dziś jesteśmy w nowej rzeczywistości, w której wiele z tych planów trzeba będzie
odłożyć na później. Na barki miast zrzucono bowiem koszty wprowadzanych zmian.
zbyt
Władza obiecuje, ale kosztami tych obietnic obarcza innych. Tylko w Chorzowie
ór
(niedob
szkół
wania
mała subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów funkcjono
to już ponad 70 mln zł rocznie), zmiany w prawie podatkowym (ulgi i zwolnienia
z podatku dochodowego pomniejszą wpływy o 20 mln zł), podwyżki cen prądu
(wzrost o ponad 4 mln zł rocznie) i w końcu zapowiedzi drastycznego wzrostu płacy
dla
minimalnej (wzrost wydatków bieżących miasta o blisko 7 mln zł) – to oznacza
nas ogromne finansowe problemy.
Chorzów, ale też znakomita większość polskich gmin na naszych oczach traci pełną
zdolność do realizacji obietnic złożonych swoim mieszkańcom. By spiąć budżet miasta,
trzeba będzie szukać oszczędności. Obecnie, w oparciu o kolejne zapowiedzi rządu,
y
staramy się wyliczyć, jak wielka będzie ostatecznie wyrwa w naszym budżecie. Wydział
już
urzędu miasta, szkoły, przedszkola, placówki pomocy społecznej czy domy kultury
zostały poproszone o ograniczenie swoich budżetów na 2020 rok. I wygląda to tak,
to
jakby bez naszej zgody przemeblowywano nasz dom, w dodatku wystawiając nam za
rachunek. Sytuacja bez precedensu w trzydziestoletniej historii polskiego samorządu.

Prezydent Chorzowa

57 mln zł

33 mln zł

21 mln zł

2020

2021

2022

17 mln zł
2023

PROGNOZOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE (opracowane przez Wydział Budżetu i Analiz UM w Chorzowie)
O nowej sytuacji finansowej Chorzowa debatowano podczas dodatkowej sesji Rady Miasta w miniony czwartek (12.09.2019).
Prezydent przedstawił radnym konsekwencje zmian wprowadzanych przez rząd. Rada Miasta w uchwale zwróciła się z apelem do premiera o treści: „W imieniu wszystkich, którym na
sercu leży dobro polskiej samorządności, prosimy Pana Premiera, by wziął Pan pod uwagę te argumenty i przewidział stosowne rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego”.
Za uchwałą głosowało 18 radnych (16 z KO i 2 z PiS), przeciw
2 radnych z PiS.
www.chorzow.eu
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Siódmy Budżet Obywatelski
Chorzowa, czyli demokracja
lokalna w praktyce
Budżet obywatelski, zwany też partycypacyjnym, to instrument włączenia mieszkańców
w proces decydowania o kształcie i kierunku rozwoju miasta.
Dzięki budżetowi mieszkańcy komunikują władzy swoje
potrzeby i realnie współdecydują o wydatkowaniu części
środków z miejskiego budżetu,
określając tym samym priorytety społeczności lokalnej.
Jest to również znakomita lekcja demokracji – zwiększa zainteresowanie społeczeństwa
sprawami lokalnymi, daje realny wpływ na podejmowane
decyzje i przekazuje mieszkańcom część odpowiedzialności
za realizację zadań publicznych.
Dzięki budżetom obywatelskim
na osiedlach i w dzielnicach
powstaje dokładnie to, czego
potrzebują mieszkańcy. Nowy
plac zabaw, ścieżka rowerowa,
festyn osiedlowy – przykładów
takich działań zrealizowanych
w Chorzowie są już dziesiątki.
Pora na kolejne!

Koncert „Głosy Batorego” odbył się w ramach piątej edycji budżetu.

Miasto tworzą ludzie
Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta
ds. promocji i aktywizacji społecznej
Mieszkańcy
Chorzowa
są świadomi tego, że mają
wpływ na rozwój i funkcjonowanie zarówno swojego
najbliższego otoczenia, jak
i całego Miasta.
Ta świadomość rośnie z roku
na rok - w tej edycji budżetu
obywatelskiego złożono o 40
proc. więcej wniosków niż
w poprzedniej.
Chorzowianie wiedzą, czego
potrzebują i czego im brakuje
w dzielnicach i na osiedlach,
a co najważniejsze: proponują
rozwiązania kreatywne. Cieszy nas, że zgłoszono wiele

projektów „zielonych” oraz że
mieszkańcy naszego miasta
mądrze i z troską podchodzą
do spraw związanych z ekologią.
Projekty nadesłane w tym
roku pokazały, że Chorzów to
miasto aktywnych, twórczych
i odpowiedzialnych za swoje
otoczenie ludzi. Teraz trzeba wybrać te najlepsze. Przed
głosującymi nie lada wyzwanie. Warto je podjąć i wspólnie
zdecydować, co w przyszłym
roku będziemy realizować i jak
będzie się mieszkać w Chorzowie w najbliższej przyszłości.

GŁOSUJEMY OD 16 WRZEŚNIA DO 6 PAŹDZIERNIKA

Budżetowe nowości
Zmiany wymusza znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym,
w której budżet obywatelski i jego zasady zostały wpisane jako
obowiązkowe dla gmin na prawach powiatu.
To oznacza, że gminy, bez względu na inne wydatki, muszą
realizować zadania zgłoszone
i przyjęte w ramach budżetu
obywatelskiego. Zmiany w tegorocznym BO wynikają również
z nowego regulaminu przyjętego
przez Radę Miasta Chorzów.

Bez podziału na dzielnice

Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na
pule obejmujące całość gminy
lub jej jednostki pomocnicze. Nie
ma więc w Chorzowie, jak w poprzednich latach, zwyczajowego
podziału na dzielnice miasta. Ma
to jednak swoje plusy, umożliwia
bowiem mieszkańcom składanie
wniosków i głosowanie na ciekawe projekty na terenie całego
miasta.
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Wiek nie ma znaczenia

Wśród najważniejszych zmian
znalazło się zniesienie granicy
wieku osoby, która składała projekt. Do tej pory trzeba było mieć
co najmniej 16 lat.
Każda chorzowianka i chorzowianin mogą złożyć projekt
i głosować w BO bez względu na
wiek. Ustawodawca podkreśla,
że budżet obywatelski to konsultacja społeczna, a więc mają do
niej prawo wszyscy mieszkańcy
danej gminy.

Nie trzeba
być zameldowanym

Nie ma obowiązku zameldowania
się, żeby móc zgłosić swój projekt
i wziąć udział w głosowaniu. Jedynym ustawowym wymogiem
jest fakt bycia członkiem danej
społeczności, a więc pozostawania mieszkańcem danej gminy.

Teren nie musi
być własnością miasta

Istnieje możliwość składania
projektów związanych z terenami, które nie są własnością
miasta, a należą np. do wspólnot
czy spółdzielni mieszkaniowych.
Oczywiście każdorazowo wymagana jest zgoda właściciela
terenu.

Obowiązkowa pula
środków na BO

Nowelizacja ustawy wymusza,
żeby w gminach na prawach powiatu utworzenie puli wydzielonej na budżet obywatelski było
obowiązkowe, zaś przeznaczona
na ten cel kwota musi wynieść
przynajmniej 0,5 proc. wydatków gminy z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu.
Tegoroczny budżet obywatelski
Chorzowa wynosi 3,5 mln zł.
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Projekty społeczne duże

Wydarzenia

Realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
projekty dzielimy na: społeczne i inwestycyjne.
Te pierwsze to tzw. działania miękkie,
czyli na przykład organizacja koncertów,
warsztaty dla dzieci i dorosłych,
szkolenia, festiwale, festyny, zawody sportowe
i inne wydarzenia, mające na celu między innymi
integrację społeczną i edukację.
Wartość dużych projektów społecznych mieści się
w kwocie od 20 000 do 200 000 zł.
1. Festiwal Muzyki
Tanecznej na Cwajce

Kwota projektu:
200 000 zł
Koncert gwiazd muzyki tanecznej disco-polo, który porowadzi
osobowość telewizyjna albo radiowa znana z telewizji Polsat
albo Polotv.

2. Festiwal Legend
Polskiego Rocka

Kwota projektu:
200 000 zł
Całodniowy Festiwal Legend
Rocka pod Szybem Prezydent.
Na koncerty zostaną zaproszone
zespoły, które brylowały w latach
80. i 90. ubiegłego wieku. Projekt
będzie świetną okazją do zabawy
dla pokolenia obecnych pięćdziesięciolatków. Ponadto młodzież
będzie mogła wziąć udział w żywej lekcji muzyki i zintegrować
się ze swoimi rodzicami.

3. „Zapal się z 14
– tką na NIEBIESKO”
Festyn Dzielnicowy

Kwota projektu:
40 000 zł
Festyn Dzielnicowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 14
w Chorzowie. Jako placówka
zajmująca się kształceniem
dzieci z autyzmem i zespołem
Aspergera widzimy potrzebę
szerzenia wśród społeczności
lokalnej wiedzy na temat tego
schorzenia. Ogólnodostępny
festyn będzie okazją do pogłębienia wiedzy na ten temat, ale
przede wszystkim do wspólnej
integracji całej społeczności
i dobrej zabawy. Podczas wydarzenia będą miały miejsce
nieodpłatne atrakcje, np: dmuchańce, euro bungee, roller
wodny, warsztaty plenerowe
dla dzieci i dorosłych, stanowisko z ozdobami do włosów,
balonami.

4. Bezpłatny dostęp do
e-booków dla chorzowian

Kwota projektu:
41 000 zł
Projekt polegałby na zakupie
przez Miejską Bibliotekę Pu-

bliczną w Chorzowie dostępu
do platformy Legimi, oferującej
możliwość korzystania z 60.000
książek elektronicznych i udostępnieniu poprzez filie MBP
zapisanym czytelnikom bezpłatnych,
indywidualnych
30-dniowych kodów dostępu
do Legimi. Wykupienie pakietu
LEGIMI 4 umożliwia przeczytanie 1.250.000 stron w ciągu
roku, co przekłada się na około
5.000 średniej objętości książek
(250 stronicowych).
Zrealizowanie projektu da
mieszkańcom Chorzowa szansę na spotkanie z najnowszą
literaturą w wygodnej elektronicznej formie na tablecie,
smartfonie, e-czytniku lub
komputerze, w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

5. ŚWIĘTO MACIEJKOWIC
90-lecie przyłączenia
Maciejkowic do wsi
Chorzów

Kwota projektu:
100 000 zł
W 2020 roku dzielnica Maciejkowice obchodzi jubileusz
90-lecia przyłączenia do wsi
Chorzów. Projekt polega na
organizacji imprezy muzycznej o charakterze rodzinnym
i piknikowym. Podczas festynu
byłby zorganizowany konkurs
z nagrodami "O historii Maciejkowic" lub "Test wiedzy ogólnej o dzielnicy Maciejkowice"
oraz wystawa zdjęć, pamiątek
i starych dokumentów, które
odzwierciedlają 90-letnią historię dzielnicy.

w rodzinie z dziada pradziada,
zdolności kabaretowe. Projekt
umożliwi prezentację takich
pasji przez wszystkie pokolenia. Jego realizacja planowana
jest w trzech etapach:
I) Prezentacja Pasji - rodziny zgłoszone do projektu zaprezentują
swoje pasje przed publicznością
i jurorami. Zwycięscy przechodzą
do drugiego etapu.
II) Wyjazdowe Warsztaty
Weekendowe - rodziny wyjeżdżają na weekend do pobliskiej
miejscowości
wypoczynkowej, by pod opieką mentorów
przygotować się do występu
podczas finału. Każdej rodzinie
przydzielony zostanie osobny
opiekun/mentor, z którym będą
doskonalić swoje umiejętności.
III) Finał Festiwalu. Preferowana data wydarzenia to okolice
Dnia Matki/Dnia Dziecka.

7. Sęk, czyli
chorzowski plac
do łonaczenia w drewnie

Kwota projektu:
200 000 zł
Cel - stworzenie w Chorzowie
placu do łonaczenia w drewnie, gdzie każdy mieszkaniec
miasta będzie mógł nabyć
umiejętności
związanych
z renowacją i odnawianiem
starych mebli. Będą mogli tu
pracować rodzice z dziećmi
i dziadkowie z wnukami. Ponadto proponowane są zajęcia
szkutnicze z… budowania kajaków.

8. Ogólnopolski
Festiwal Amatorskich
Monodramów
Kwota projektu:
– komediowych
200 000 zł
lub w gwarze
Projekt pozwala publicznie za- pt. "Śmiechu warte"
6. Rodzinny
Festiwal Pasji

prezentować zdolności i umiejętności, które kultywowane są
w chorzowskich rodzinach od
pokoleń, scalają rodzinne więzy, ale zazwyczaj ograniczają
się jedynie do domu rodzinnego. Chodzi o wspólne muzykowanie, kolędowanie, receptury
na przepyszne wypieki znane

Kwota projektu:
40 000 zł
Zorganizowanie spotkań teatralnych, których celem będzie zachęcenie chorzowian z
wielopokoleniowych grup do
uczestnictwa w prezentacjach
amatorskich osiągnięć artystycznych z różnych ośrodków

kultury Śląska i kraju. Teatralne ożywienie Rynku i różnych przestrzeni teatralnych
Chorzowskiego Centrum Kultury, nie zawsze znanych mieszkańcom Chorzowa , np. Galeria
"Antresola" , Kino "Grajfka",
Scena Lekkiego Teatru Przenośnego. Festiwal trwać będzie 3
dni. Przewidywana prezentacja
co najmniej 15 monogramów .

9. Zdrowy tryb życia
w Chorzowskim
Centrum Kultury

Kwota projektu:
50 000 zł
Zdrowy tryb życia - wykłady w Chorzowskim Centrum
Kultury zwieńczone występem
artystycznym. Cykl wykładów
propagujących zdrowy tryb życia, m. in. na poniższe tematy:
- prawidłowe odżywianie;
- aktywne,
sportowo-rekreacyjne spędzanie czasu wolnego;
- aktywność intelektualna.
W czasach, gdy żyjemy zbyt
szybko, warto przestrzegać
kilku kluczowych zasad zdrowego trybu życia, jak: regularne posiłki w odstępie około 3-4
godzin, urozmaicony jadłospis,
picie wody, aktywność fizyczna, relaks i wyciszenie, wystarczająca ilość snu. Tak niewiele
zmian prowadzi do znaczącej
poprawy jakości życia.

10. Recepta na dobry
nastrój w każdym wieku

Kwota projektu:
120 000 zł
Cel projektu - mieszkańcy
spotykający się w Centrum
Inicjatyw Społecznych rozszerzają swoją aktywność o zajęcia usprawniające, taneczne, rękodzielnicze, z zakresu
obsługi tabletu i smartfona,
spotkania dotyczące przemocy
i reagowania na nią w każdym
środowisku. A ponadto: wyjścia do kina, teatru, operetki,
wyjazdu na wycieczki, tworzenia wystaw, organizowania
półkolonii letnich i zimowych,
organizacji imprezy plenero-
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wej z nagrodami, dyplomami.
Taka forma wsparcia zachęci
większe rzesze mieszkańców
do działania na rzecz lokalnej
społeczności.

11. Letnie Kino
w Hajdukach

Kwota projektu:
45 000 zł
W dzielnicy Chorzów Batory,
w każdy piątek, w czasie wakacji 2020 r., odbywałby się pokaz
filmów w plenerze. W sumie 9
pokazów filmowych. Projekcje
odbywać się będą przy ulicy
Hutniczej. W Miejskim Domu
Kultury Batory działa Klub
Filmowy Lokator, który skupił
wokół siebie stałą grupę odbiorców, jednakże w okresie
wakacyjnym działalność klubu
jest zawieszona. Letnie Kino
w Hajdukach mogłoby wypełnić lukę i powiększyć grono
miłośników kina w dzielnicy.
Będzie ono miało wakacyjny,
lekki repertuar, a widzowie
oglądając filmy na leżakach
będą mogli skorzystać również
z małej gastronomii. Taka forma sprzyja integracji społeczności i nawiązywaniu nowych
znajomości.

12. Legenda bez końca
– obchody 100-lecia
Klubu Sportowego
RUCH CHORZÓW

Kwota projektu:
200 000 zł
Impreza całodniowa obchodów
100-lecia najbardziej utytułowanego klubu w Polsce.
W planie imprezy:
• mecz piłkarski;
• turniej piłki nożnej dzieci;
• gry i zabawy dla dzieci;
• projekcja filmu o historii Ruchu;
• wystawa zdjęć;
• rozmowy z legendami Ruchu
Chorzów;
• oprawa muzyczna;
• pokaz pirotechniczny;
• konkursy z nagrodami;
• wydanie okolicznościowych
znaczków, programów, proporczyków.

13. III Festiwal Ludzi
Szczęśliwych
PROSKENION
– Ludzi szczęśliwych
bo zdrowych

Kwota projektu:
30 000 zł
Brakuje w naszym mieście
festiwalu podczas którego
seniorzy mogą uczestniczyć
w warsztatach artystycznych,
spotkaniach z twórcami, nawiązywać wzajemne kontakty
twórcze, a ponadto rozmawiać
o zdrowiu, opiece, nowościach
w medycynie, aktywnym spędzaniu czasu. Chorzów jako
miasto przyjazne ludziom 60+
jest najbardziej właściwym
miejscem na tego typu imprezę.
Projekt dotyczy różnorakich
grup senioralnych działających przy ośrodkach kultury,
uniwersytetach. W dotychczas
realizowane edycje projektu
zaangażowało się Chorzowskie
Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny
w Chorzowie. Warto jednak,
by działania te miały zasięg
ogólnopolski. Podczas trwania
festiwalu będzie promowany
Chorzów oraz zdrowy i aktywny tryb życia.

14. Etno-Festiwal

Kwota projektu:
200 000 zł
Przeprowadzenie w przestrzeni
Rynku etno - festiwalu. Zaproszenie muzyków z całego świata,
którzy w wykonywane przez
siebie gatunki muzyczne wplatają elementy muzyki etnicznej
oraz korzystają z takich instrumentów.

15. Wirtualne muzeum

Kwota projektu:
200 000 zł
Stworzenie w Muzeum Miejskim strefy, w której za pomocą
gogli VR będzie można zobaczyć jak wyglądał Chorzów
i Śląsk na przestrzeni dziejów.
Podobna strefa bardzo dobrze
działa w Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku.

Wydarzenia
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Projekty inwestycyjne

1. Droga rowerowa
wzdłuż ul. Żołnierzy
Września

Kwota na inwestycję:
do 370 000 zł
Projekt zakłada utworzenie drogi
rowerowej wzdłuż ulicy Żołnierzy Września. Ścieżka zostanie
wytyczona za pomocą oznakowania poziomego i pionowego.

2. Wykonanie plenerowej
siłowni na osiedlu Pnioki
w Chorzowie II

Kwota na inwestycję:
do 100 000 zł
Wykonanie siłowni w pobliżu
osiedlowego boiska. Plenerowa siłownia ma wiele zalet: jest
dostępna cały czas, bezpłatna,
sprzyja integracji społecznej.

3. Modernizacja parkingu
przy ul. Ryszki

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Modernizacja parkingu poprzez
wyrównanie i wymianę nawierzchni, wygospodarowanie
dodatkowych miejsc parkingowych, ponadto utworzenie
miejsc również od strony ulicy,
wyodrębnienie i zagrodzenie
miejsca na śmietniki.

4. Budowa parkingu
oraz placu zabaw
przy Papugach

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Gwarecka to jedno z większych
osiedli, którego mankamentem
jest brak placu zabaw. Przy okazji inwestycji można wykonać
parking dla mieszkańców.

5. Rodzinny Plac Zabaw
u zbiegu ulic Żołnierzy
Września i świętej Kingi

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Jest wiele małych placów zabaw
w Chorzowie, jednak ten ma być
wyjątkowy. Ze strefą aktywności
- kolorowy plac z wieloma atrakcjami, strefą malucha (miejsce dla
młodszych dzieci i ich rodziców)
oraz strefą relaksu (przestrzeń do
wspólnego leżakowania, leżenia
na kocach oraz potyczek rodzinnych w grach stolikowych).

6. Nowe wyposażenie filii
Miejskiej Biblioteki
Publicznej nr 3
w Chorzowie Starym

Kwota na inwestycję:
110 000 zł
W filii nr 3 należy wymienić
regały biblioteczne na nowe,
estetyczne. Dodatkowo potrzebna jest wymiana podłogi.
W części czytelnianej warto
zrobić kącik dla dzieci i rodziców: niskie regały na książki,
stoliczki i siedziska dla dzieci,
pojemniki na kółkach na książki dla najmłodszych, fotele dla
rodziców.

7. Budowa ścieżki rowerowej między ulicami 3 Maja
a Opolską w Chorzowie

Kwota na inwestycję:
300 000 zł
Uporządkowanie terenu oraz
budowa ścieżki rowerowej od
wiaduktu w ciągu ul. 3 - go
Maja do ul. Opolskiej. Sugerowana szerokość ścieżki to
3 m. Nawierzchnia szutrowa.
Tego typu nawierzchnia jest
bliższa naturze, a jednocześnie oferuje wysoki komfort
jazdy na rowerze. Projekt
obejmuje również obniżenie
krawężników przy wylocie na
ul. Opolską, ustawienie znaków ostrzegawczych dla rowerzystów i kierowców oraz
namalowanie na jezdni przejazdu dla rowerów na drugą
stronę ul. Opolskiej, w celu
kontynuowania jazdy w kierunku ul. Łagiewnickiej.

8. Utworzenie przejścia
dla pieszych

Kwota na inwestycję:
20 000 zł
W okolicach budynku przy ul.
Konopnickiej 21. Jest tam sklep,
miejsce jest często uczęszczane
przez pieszych.

9. Montaż na ciągach
pieszych przysiadek
(podpórek) – wniosek
połączony

Kwota na inwestycję:
120 000 zł
Przysiadki przeznaczone są
głównie dla osób starszych
oraz z niepełnosprawnościami,
tj. z ograniczoną mobilnością,
mających trudności w poruszaniu się, które szybko się męczą
i potrzebują częstszych odpoczynków, niekoniecznie w postaci siadania na ławce. Szerokość przysiadki max. na 2 osoby.
Montaż na ciągach pieszych, na
terenie Chorzowa.

10. Budowa łącznika
ścieżek rowerowych

Kwota na inwestycję:
30 000 zł
W dzielnicy Chorzów Batory
istnieją dwie główne ścieżki rowerowe (wzdłuż ul. St. Batorego
oraz równolegle do ul. Skrajnej). Ścieżki te nie są połączone.
Wniosek obejmuje wyznaczenie
przejazdu rowerowego przez
przejście zabezpieczone sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. St. Batorego/Brzozowej/
Klonowej, wyznaczenie ścieżki
rowerowej od skrzyżowania
do placu kościelnego.

11. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
dla dzieci i młodzieży
z tzw. Starego Osiedla
w Chorzowie Batorym
Kwota na inwestycję:
355 000 zł

Budowa nowoczesnego, oświetlonego i bezpiecznego wielofunkcyjnego boiska sportowego
dla dzieci i młodzieży w miejscu
starego i wyeksploatowanego
boiska sportowego. Projekt zakłada wymianę spękanej nawierzchni asfaltowej na bezpieczną syntetyczną, montaż
bramek do gry w piłkę nożną
oraz koszykówkę, infrastrukturę towarzyszącą (ławki, kosze
na śmieci), energooszczędne
oświetlenie LED.

12. Kuchnia Błotna
- miejsce kreatywnej
zabawy dla dzieci

Kwota na inwestycję:
350 000 zł
Błotne zabawy są atrakcyjne dla
dzieci pod różnymi szerokościami geograficznymi. Stanowią
jedno z zajęć wspomagających
rozwój i kreatywność. Błoto jest
sensoryczne – stymuluje zmysły i wspomaga ich integrację,
jest naturalne i ekologiczne, tanie.

13. "Zróbmy razem łąkę",
czyli tworzymy chorzowskie kwietne łąki i skwery
wraz z infrastrukturą

Kwota na inwestycję:
40 330 zł
Projekt ma na celu stworzenie kwietnych łąk i skwerów
o łącznej powierzchni 1000 m
kw. na terenie całego miasta
przy placówkach oświatowych,
skwerach miejskich, i na terenie
istniejących parków, placów zabaw wraz z odpowiednią infrastrukturą.

14. Doposażenie Nowego
Rynku w meble mobilne

Kwota na inwestycję:
100 000 zł
Przestrzeń Nowego Rynku należy doposażyć w meble mobilne. Nie w klasyczne leżaki, ale
zaprojektowane meble, które
mogą służyć do relaksu, wypoczynku i być wykorzystane
w czasie imprez tutaj się odbywających.

15. Chill-out na Batorym

Kwota na inwestycję:
240 000 zł
Stworzenie miejsca przystosowanego do odpoczynku dla
młodych ludzi - z ławeczkami,
kostkami do siedzenia, stołami
do ping-ponga i urządzeniami
do ćwiczeń np. boksu.

16. Malujemy murale
i kończymy żale

Kwota na inwestycję:
200 000 zł
Wykonanie serii murali na
zdegradowanych ścianach kamienic miejskich. Należy wybrać kilku artystów street artu
oraz kilka ścian w budynkach
zarządzanych przez miasto.

Ściany powinny zostać zagruntowane i powinny na nich
powstać murale inspirowane
na przykład historią Królewskiej Huty.

teren, dużo miejsca pomiędzy
boiskiem i garażami.

17. Postawienie urządzeń
do rozwijania motoryki
dla dzieci na ul. Kaliny

Kwota na inwestycję:
100 000 zł
Przedmiotem projektu jest budowa siłowni plenerowej na
skwerze przy ul. Brzozowej
w Chorzowie Batorym. Siłownia składałaby się z pięciu dwustanowiskowych urządzeń do
ćwiczeń. Powierzchnia pod nimi
byłaby wykonana z tartanu.

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
W obrębie osiedla przy ul. Kaliny,
w okolicy placu zabaw i boiska
orlik można stworzyć ścieżkę,
która pozwoli rozwijać motorykę u dzieci. Przede wszystkim
chodzi o ćwiczenie równowagi
na równoważni, zwinności na
drabinkach, czy pokonywanie
lęku wysokości - można zamontować tyrolkę.

18. Przełożenie i wyrównanie kostki brukowej na
ul. Starego Zdroju

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
To droga często uczęszczana,
mieszkańcy dostają się nią na
cmentarz oraz do Parku Róż,
a mieszkańcy Klimzowca najczęściej przechodzą nią do centrum.
W obecnym stanie łatwo o potknięcie i kontuzję. Przy okazji
można też zrobić nowe nasadzenia wzdłuż ulicy.

19. Ławki do opierania się
przy Szybie Prezydent

Kwota na inwestycję:
50 000 zł
Teren Szybu Prezydent to miejsce do wypoczynku. Czas spędzają tu również osoby starsze,
którym często trudno siadać
na niskich ławkach. Należy posadowić tam kilka podpórek,
aby można było się swobodnie
oprzeć.

20. Budowa wiaty
grillowej w Parku
Hutników

Kwota na inwestycję:
50 000 zł
W Parku Hutników za Urzędem
Stanu Cywilnego powstałoby
miejsce do swobodnego grillowania dla chorzowian.

21. Modernizacja
kwietników
przy ulicy Wolności

Kwota na inwestycję:
150 000 zł
Przy ul. Wolności należy zrobić
przegląd i odnowę kwietników
oraz nowe nasadzenia. Projekt
zakłada modernizację ławek
oraz zasadzenie nowej zieleni.

22. Siłownia plenerowa
w Maciejkowicach

Kwota na inwestycję:
100 000 zł
Projekt zakłada, by obok boiska
przy ul. Rębaczy została wybudowana duża siłownia plenerowa. Sprzyja temu odpowiedni
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23. Budowa siłowni
plenerowej w Chorzowie
Batorym

24. Stworzenie strefy
relaksu w Parku Róż

Kwota na inwestycję:
150 000 złł
Utworzenie strefy, która będzie
obejmowała posadowienie drewnianych leżaków, wiaty (altany
grillowej) z miejscem, w którym
wzorem Parku Śląskiego, będzie
można spędzać czas. Powinno
ono być przystosowane do bezpiecznego grillowania i wyposażone w małą architekturę w postaci siedzisk i ławek oraz koszy
na śmieci, by można było sprzątać po imprezach.

25. Budowa wybiegu
dla psów

Kwota na inwestycję:
300 000 zł
Projekt dotyczy budowy wybiegu na działce przylegającej
do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt. Inwestycja obejmuje
budowę wspólnego wybiegu
dla psów ze schroniska oraz
czworonogów
chorzowian.
Wybieg będzie czynny dla
psiaków ze schroniska w godzinach jego pracy, w pozostałe
godziny – ogólnodostępny. Inwestycja powinna obejmować
kompleksowe zagospodarowanie terenu: budowę ogrodzenia,
oświetlenia, montaż zabawek
i urządzeń dla psów (bieżnie,
przeszkody, ścianka), poideł dla
psów, koszy na psie nieczystości wraz z dystrybutorami woreczków.

26. OSA – Otwarta Strefa
Aktywności Budowa

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
OSA byłaby miejscem wyjątkowym, kreatywnym i aktywnym dla dużych oraz małych
mieszkańców Chorzowa. Projekt przewiduje budowę wymarzonego placu zabaw ze
zjeżdżalniami,
piaskownicą,
huśtawkami dla mniejszych
i starszych dzieci, równoważnią,
wyciągiem linowym - linozjazdem, stołami do ping-ponga,
siatkówki oraz urządzeniami
siłowni plenerowej. Ponadto rewitalizację terenu zielonego,
wyrównanie, naprawienie alejek między drzewami.

27. Rewitalizacja
placu zabaw
na osiedlu „Irys”

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Projekt dotyczyć będzie wymiany infrastruktury i urządzeń do
zabawy dla dzieci na dwóch
placach zabaw z jednoczesnym
podziałem placów na strefy dla
dzieci młodszych (od 2 do 4 lat)
i starszych. Strefa dzieci młodszych powinna umożliwić im
samodzielne wejście na atrakcje (schodki) oraz posiadać różnorodną ofertę urządzeń. Strefa dzieci starszych, w wieku
wczesnoszkolnym i szkolnym,
powinna umożliwiać aktywność fizyczną dostosowaną do
dzieci w tym wieku.

28. Modernizacja skweru
parkowego na terenie
ROD im. ks. Damrota
w Chorzowie

Kwota na inwestycję:
20 000 zł
Modernizacja skweru ma skutkować polepszeniem wizerunku ogrodu oraz warunków do
rekreacji i wypoczynku, organizacji zabaw, festynów, integracji międzypokoleniowej na
świeżym powietrzu.

29. Budowa ciągu pieszo
- rowerowego wzdłuż
ulicy Astrów

Kwota na inwestycję:
360 000 zł
W obecnej chwili rowerzyści
poruszający się tym odcinkiem,
zmuszeni są jechać ulicą. Dla
rodziców z dziećmi pozostaje
korzystanie z wąskiego chodnika zbudowanego ze zniszczonej nawierzchni asfaltowej.
Dzięki przebudowie, zwiększy
się komfort jazdy, a dodatkowa
ścieżka o szerokości 2.5 m będzie
spełniała standardy rowerowej
infrastruktury. Nowe oświetlenie poprawi bezpieczeństwo
na tym odcinku. Proponowana
budowa połączy Park Róż z ciągiem pieszo – rowerowym przy
ul. Gałeczki, którym rowerzyści
chętnie pojadą do Parku Śląskiego albo urokliwej dzielnicy Klimzowiec.

30. Mini miasteczko
rowerowe + plac zabaw

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Głównym celem projektu jest
rewitalizacja skweru przy SP 14
przy ulicy Podmiejskiej. Stworzenie nowego, ogrodzonego
placu zabaw (nowe urządzenia,
przyjazne podłoże), a w pozostałej części utworzenie mini
miasteczka ruchu rowerowego,
gdzie dzieci będą mogły poznać zasady ruchu drogowego
i gdzie będą mogły być prowadzone zajęcia praktyczne i edukacyjne.

5

wiadomości samorządowe

31. Doposażenie
istniejącego placu zabaw
Chorzów Batory,
ROD Niedźwiedziniec

Kwota na inwestycję:
100 000 zł
Doposażenie placu zabaw o ławeczki oraz stoliczki dla opiekunów pilnujących swoich pociech, a także o urządzenia do
zabawy dla dzieci w przedziale
wiekowym 3 do 10 lat. Proponowana jest rezygnacja z piaskownicy na placu zabaw.

32. Utworzenie w Parku
Hutniczym boiska
do gry w boule

Kwota na inwestycję:
150 000 zł
Przestrzeń nie zajmuje wiele
miejsca, a pozwala na rekreację
oraz integrację międzypokoleniową.

33. Instalacja pitników
wody (fontanny wody
pitnej) na terenie
parków i placów zabaw
w Chorzowie

Kwota na inwestycję:
200 000 zł
Woda z kranu w Chorzowie nadaje się do picia bezpośrednio
(bez przegotowania). Projekt
przyczyni się do promowania jej
konsumpcji oraz zmniejszenia
ilości wody kupowanej w plastikowych butelkach, a tym samym zaśmiecania miasta.

34. Modernizacja placu
zabaw przy
ul. Omańkowskiej
i utworzenie strefy relaksu dla osób dorosłych

Kwota na inwestycję:
150 000 zł
Chodzi o modernizację urządzeń dla dzieci. Może to być jedno uniwersalne urządzenie ze
zjeżdżalnią oraz systemem drabinek wspomagających rozwój
i motorykę dzieci. Dodatkowym
elementem powinno być oczko
wodne oraz ustawione przy nim
drewniane leżaki (pojedyncze
i podwójne). Dodatkowo taki
skwer powinien być uzupełniony o nowe nasadzenia oraz
zregenerowany trawnik. W tej
przestrzeni powinna również
zostać wymieniona mała architektura. Takie miejsce z pewnością uzupełniłoby teren przy
integracyjnym przedszkolu.

35. Doposażenie psiego
parku przy ul. Hutniczej

Kwota na inwestycję:
50 000 zł
W tym miejscu istnieje już psi
park. Jest to jednak tylko ogrodzony fragment wybiegu, bez
żadnych urządzeń i infrastruktury. Park powinien być zmodernizowany poprzez dołożenie
urządzeń do psiego agility, małej
architektury (ławki, kosze na
śmieci i psie odchody). Ważne
jest żeby urządzenia były dostosowane dla wszystkich ras psów.

36. Uliczna Galeria
Batorego
Kwota na inwestycję:
100 000 zł

Na ogólnodostępnym skwerze,
na skrzyżowaniu ulic Farnej
i Odrowążów, przed budynkiem
III LO im. Stefana Batorego, miałaby powstać Uliczna Galeria Batorego. Składałaby się z 4 dużych
ulicznych gablot zewnętrznych
na słupkach. Wewnątrz gablot
społeczność III Liceum Ogólnokształcącego eksponowałaby
prace plastyczne (obrazy, fotografie artystyczne i inne) swoich
uczniów, absolwentów i nauczycieli, jak również utalentowanych
mieszkańców dzielnicy Chorzów
Batory. Galeria byłaby monitorowana. Ogólnodostępny skwer
stanowiłby ponadto miejsce,
gdzie chętnie zatrzymywać się
będą okoliczni mieszkańcy, korzystając z nowych, stylowych
ławek. Do współpracy przy
pozyskiwaniu i doborze prac
mieszkańców dzielnicy, szkoła
zaprosiłaby MDK „Batory”.

37. Rozbudowa siłowni
plenerowej na skwerze
u zbiegu ulic Żołnierzy
Września i Św. Kingi

Kwota na inwestycję:
50 000 zł
Siłownia plenerowa, która
mieści się na skwerze przy
ul. Żołnierzy Września w sąsiedztwie stacji Orlen i parku
Amelung składa się jedynie
z 3 urządzeń. Chodzi o rozbudowę o 3 kolejne urządzenia.
Skwer jest miejscem użytkowanym codziennie przez okolicznych mieszkańców oraz
odwiedzanym przez osoby,
które spędzają czas na terenie
parku Amelung (rowerzystów,
biegaczy, spacerowiczów). Kolejne urządzenia uatrakcyjnią
to miejsce i zwiększą zakres
możliwości
treningowych.
Wielkość skweru umożliwia
rozbudowę siłowni bez ingerencji w inne elementy infrastruktury.

38. Modernizacja placu
zabaw wraz z budową
strefy fitness dla dorosłych
na Amelungu

Kwota na inwestycję:
350 000 zł
Aktualny plac zabaw jest bardzo wyeksploatowany. Należy rozszerzyć funkcjonalność
tego miejsca o urządzenia dla
młodzieży i dorosłych typu
"street fitness". Na placu zabaw proponuję montaż dwóch
huśtawek - podwójnej płaskiej, podwójnej z koszyczkami dla najmłodszych oraz
z bocianim gniazdem. Może
się tam znaleźć też bujaczek
na sprężynie, karuzela tarczowa z siedziskami i linarium.
Warto zamontować różnego
rodzaju zjeżdżalnie, tunele,
przejścia po linach, wiszący
most. Zmieści się również
obiekt z zabawkami sensorycznymi i małą ścianką wspinaczkową. Street fitness dla
dorosłych obejmie urządzenia
do ćwiczeń siłowych, drabinki, ławeczkę, drążki, worek
bokserski. Inwestycja znacznie zwiększy atrakcyjność

tego miejsca. Konieczne wydaje się zagęszczenie żywopłotu między placem zabaw
a stawem, w celu poprawy
bezpieczeństwa oraz ustawienie w okolicy przenośnej toalety typu Toi-Toi. Ważne jest
również wykonanie pod wybranymi urządzeniami bezpiecznej nawierzchni.

39. Park orientacji
przestrzennej
(Ogród Zmysłów)

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Cel: oswojenie osób niewidomych bądź niedowidzących z trudami życia codziennego, odgłosami, miejscami. Można stworzyć:
- tor przeszkód na bazie ścieżki sensorycznej, gdzie osoby
te będą poznawały różnego
rodzaju podłoża. np: bruk miejski, piasek, leśny mech, trawę,
podkład kolejowy, itp.;
- strefa logiczna, w której osoba niedowidząca może przejść
przez labirynt pozwalający rozwinąć myślenie abstrakcyjne
i orientację przestrzenną;
- ogród zmysłów z różnymi
gatunkami roślin i umieszczonymi przy nich tabliczkami Braille'a oraz przyciskiem
umożliwiającym
odczytanie
nazwy przez syntezator mowy,
osoby mogą dotknąć, powąchać roślin.
Park, oprócz stymulowania
rozwoju osób niedowidzących,
niewidomych bądź niepełnosprawnych, może pełnić funkcję integracyjną i poznawczą,
a także być miejscem spotkań
i warsztatów organizowanych
przez miasto czy instytucje do
tego przeznaczone. Dla miasta
będzie to promocja unikatowego miejsca.

40. Pomnik Żołnierzy
Polskich przy ul. Śląskiej
- remont, renowacja

Kwota na inwestycję:
18 000 zł
W poziomej części pomnika
wykonanej w formie podstawy i trzech stopni zastosowano płyty z piaskowca. Po
41 latach ekspozycji materiał
wymaga renowacji. Trzeba
usunąć mchy i porosty, szczeliny i spękania, wypełnić fugą
połączenia między płytami
podstawy i stopniami monumentu. Niezbędne jest oczyszczenie pionowej części monumentu (stylizowane skrzydła)
i wypełnienie ubytków zaprawą cementową oraz pokrycie
żywicą polimerową. Na koniec
pozostanie odbudowa warstwy dekoracyjnej przed penetracją wody.

41. Budowa skateparku
w Parku Róż

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
W przestrzeni centrum miasta
powinien pojawić się drugi
skatepark z fajnymi dekoracjami graffiti pod deskorolki, rolki,
hulajnogi. Ten, który jest przy
Szybie Prezydent jest przepełniony.

42. Ścieżka rowerowo
-spacerowa
„Pnioki - Skałka”

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Budowa ścieżki rowerowo spacerowej wzdłuż nasypu starej wąskotorówki, na odcinku
od wiaduktu na ul. 3-go Maja
do ul. Opolskiej. Budowa tego
odcinka ścieżki będzie przedłużeniem istniejącego już odcinka
podobnej, biegnącej od wiaduktu przy ul. 3-Maja w stronę
osiedla przy ul. Gwareckiej. Połączenie tych odcinków utworzy bezpieczny trakt rowerowo
– spacerowy, scalający Osiedle
Pnioki z Osiedlem Żołnierzy
Września i „Skałką”. Będzie on
również pełnił funkcję alternatywnej drogi komunikacyjnej
dla osób dojeżdżających do
pracy na rowerze. Możliwe jest
wykonanie ścieżki z tłucznia
lub żużlu.

43. Montaż barierek
oddzielających chodnik
od jezdni przy
ul. Katowickiej
w Chorzowie

Kwota na inwestycję:
300 000 zł
Montaż oraz wymiana barierek oddzielających chodnik
od jezdni przy ul. Katowickiej.
Dla numerów parzystych - od
skrzyżowania z ul. 3 Maja do
skrzyżowania z ul. Stabika,
z wyłączeniem wjazdów do
bram kamienic oraz wjazdów
na stację benzynową Circle K
oraz restaurację Mc Donalds.
Ul. Katowicka w Chorzowie
jest najczęściej uczęszczaną drogą w mieście, zarówno
przez samochody osobowe
oraz ciężarowe. Dodatkowo
na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. 3 Maja do stacji
benzynowej Circle K chodnik
jest bardzo wąski. Barierki oddzielające jezdnię od chodnika poprawią bezpieczeństwo
pieszych, szczególnie dzieci,
dodatkowo utrudnią przechodzenie przez jezdnię w miejscu
niedozwolonym.

44. Uporządkowanie
uliczki łączącej
ul. Powstańców
i ul. Wolności oraz
ul. Hankego (wraz
z ich otoczeniem)

Kwota na inwestycję:
350 000 zł
Na ścianie budynku przy wspominanej uliczce widnieje atrakcyjny mural. Zadanie należałoby zrealizować następująco:
1) wykonanie nowego chodnika na całej długości uliczki i remont nawierzchni jezdni;
2) uporządkowanie terenu między ul. Powstańców i Hankego: stworzenie wybrukowanej
ścieżki dla pieszych i rowerów,
wydzielenie miejsc parkingowych, nasadzenie zieleni i/lub
założenie trawnika;
3) wybudowanie specjalnego miejsca na pojemniki do odpadów;
4) utwardzenie przejść kostką
brukową pod blokiem przy ul.
Hankego 6;
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5) remont nawierzchni jezdni;
6) wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew i trawników między blokami przy ul. Hankego
7; 7) wymiana słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Hankego,
zmiana oświetlenia na lampy
LED.

45. Rodzinny plac zabaw
z siłownią plenerową
u zbiegu ulic 11 Listopada i Niedurnego

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Doposażenie placu zabaw
w dodatkowe urządzenia. Rozbudowa siłowni plenerowej
poprzez dodanie co najmniej
6 urządzeń oraz stworzenie
Street Workout Parku. Oprócz
strefy aktywności planowane
jest postawienie dodatkowych
ławek oraz kilku stolików do
gier planszowych. W projekcie
zadbano również o zazielenienie całego terenu.

46. Wymiana
nawierzchni
al. Wycieczkowej

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Potrzebna jest wymiana 300 m
nawierzchni od skrzyżowania
z ulicą Kadecką. Nawierzchnia
na tym odcinku ma kilkadziesiąt lat. Jest zniszczona przez
korzenie oraz przebudowę ciepłociągu, która miała miejsce
kilka lat temu.

47. Zmniejszenie
powierzchni i wymiana
nawierzchni
boiska piłkarskiego
przy ul. Społecznej

Kwota na inwestycję:
370 000 zł
Boisko piłkarskie znajdujące się przy ul. Społecznej (za
Szkołą Podstawową nr 25)
nie jest wykorzystywane ze
względu na niewłaściwe wymiary (zbyt duże do gry po 6
zawodników czy ligi juniorów
U11/U10, a zbyt małe do gry
po 9 zawodników w kategorii
juniorów U12/U13). Ma nierówną powierzchnię, wysoką
trawę. Wymiary boiska należy
zmniejszyć do standardowych
wymiarów orlika piłkarskiego
oraz zastosować sztuczną trawę piłkarską. Boisko pozwoli
na grę juniorów w kategorii
U10/U11, a także na amatorskie
rozgrywki piłki nożnej 6-osobowej, co przyczyni się do rozwoju sportu w mieście.

48. Modernizacja
i zagospodarowanie
terenu zielonego
na skwerze przy
ul. Bogedaina 12

Kwota na inwestycję:
300 000 zł
Projekt przewiduje założenie
kwietnika, posadzenie drzew
i żywopłotu oraz doświetlenie
skweru, na którym obecnie
znajduje się boisko do koszykówki. Nikt nie uprawia jednak
w tym miejscu sportu. Przejście
przez skwer jest niebezpieczne
ze względu na zdewastowa-
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ne schody. Warto tu urządzić
atrakcyjny teren zielony.

49. Bezpieczny pieszy
- modernizacja przejścia
dla pieszych na
ul. Żołnierzy Września

Kwota na inwestycję:
100 000 zł
Przejście dla pieszych na ul.
Żołnierzy Września u zbiegu
z ul. Św. Kingi przechodzi przez
trzy pasy, w tym jeden do skrętu
w lewo w ul. Św. Kingi. Z tego
przejścia korzysta codziennie
wielu mieszkańców, którzy
przemieszczają się pomiędzy
osiedlem i parkiem Amelung.
Dochodzi do niebezpiecznych
sytuacji drogowych. Konieczne
jest przeprojektowanie przejścia w trosce o bezpieczeństwo
pieszych. Jednym z możliwych
rozwiązań jest budowa betonowych wysepek ze znakami
w miejscach, gdzie obecnie są
oznaczone poziomo fragmenty
jezdni wyłączone z ruchu. Kierowcy ignorują te oznaczenia
i, przecinając je, wjeżdżają na
pas do skrętu w lewo. Betonowe wysepki skutecznie uniemożliwią tego typu manewry.
Innym rozwiązaniem może być
przesunięcie przejścia o kilka
metrów w kierunku ul. 3 Maja,
w miejsce, gdzie w każdym kierunku będzie występował tylko
jeden pas ruchu.

50. Wybieg dla psów

Kwota na inwestycję:
20 000 zł
Projekt ma na celu modernizację i rozbudowanie wybiegu
przy ul. Floriańskiej.
Zakres inwestycji obejmie
około 100 m kw. oświetlonej
i ogrodzonej powierzchni.
Będzie polegał na rozbudowaniu wybiegu w stronę drzew,
bowiem przez brak cienia dotychczasowy wybieg jest nieużyteczny w cieplejsze dni.
Przy ogrodzeniu powstaną
przedsionki z dodatkowymi
furtkami. Wybieg będzie miał
mały tor przeszkód, wiszącą linę wytrzymującą mocne
szarpanie, 3 - 4 ławki z litymi
siedzeniami, miski na wodę na
stałe połączone z podłożem.
Ważny jest dostęp do wody
(np. zbiornik z sitkiem na
deszczówkę + kranik). Połowa
wybiegu zostanie wypełniona
piaskiem o głębokości co najmniej 25 cm. Przy piaskownicy
staną kosze na psie odchody
wraz z woreczkami.

51. Budki lęgowe
na budynkach
dla jerzyków

Kwota projektu:
20 000 zł
Jerzyki to ptaki zjadające tysiące owadów, w tym komary. Zamiast stosować środki chemiczne, lepiej zamontować budki
lęgowe na budynkach. Przez
termomodernizację ptaki te
tracą możliwość lęgu w szczelinach budynków. Pozwólmy
przyrodzie działać, pozwólmy
patkom mieszkać obok nas –
takie jest hasło tego projektu.
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Projekty społeczne małe
Działania miękkie o wartości do 20 000 zł.

1. Chorzowski Festiwal
Filmów Europejskich

Kwota projektu:
20 000 zł
Cykl pokazów filmów europejskich w kinie Grajfka, Domu
Kultury „Batory”, Starochorzowskim Domu Kultury, Klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Podsumowujące spotkanie na
Rynku w Chorzowie z zaproszonym gościem - znanym aktorem/
aktorką pochodzącymi z Chorzowa oraz pokaz filmu w kinie
plenerowym razem z obsługą
techniczną na Rynku w Chorzowie.
Czas trwania festiwalu - tydzień.

2. Spotkanie
z youtuberami

Kwota projektu:
20 000 zł
Spotkania na Rynku, połączone
z koncertem gwiazdy. Wśród zaproszonych gości mogą znaleźć
się m. in. Friz i Machioch. Spotkanie może się odbyć w okresie
wakacyjnym.

3. Spotkanie
z marketingiem
terytorialnym w sali
Rady Miasta Chorzów

Kwota projektu:
10 000 zł
Wykłady o marketingu terytorialnym na podstawie Chorzowa
i innych miast.

4. Chorzowska Olimpiada
Sportów Umysłowych

Kwota projektu:
20 000 zł
Chorzowska Olimpiada Sportów Umysłowych: brydż - skat
– szachy. Impreza zostanie przeprowadzona w Hali Sportowej
MORiS w Chorzowie przy ul.
Dąbrowskiego. Turnieje sportowe zostaną rozegrane w wyżej
wymienionych dyscyplinach.

5. Na zdrowie Chorzowie

Kwota projektu:
20 000 zł
Cykl 20 spotkań medycznych odbywających się dwa razy w miesiącu w Chorzowskim Centrum
Kultury oraz w poszczególnych
dzielnicach Chorzowa. Wykłady
i warsztaty poświęcone tematyce
onkologicznej będą prowadzone
przez specjalistów: lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów, dietetyków klinicznych, psychologów, pracowników fundacji czy
NFZ. Na spotkaniach poruszane
będę tematy profilaktyki przeciwnowotworowej, niezbędnych
badań, jakie należy wykonać
w zależności od wieku. Specjaliści opowiedzą o metodach leczenia, diecie, suplementach, sposobach radzenia sobie ze skutkami

choroby i stresem, jaki ona powoduje. Mieszkańcy Chorzowa
dowiedzą się gdzie zgłosić się po
pomoc, a także jak działa Szybka
Terapia Onkologiczna.

6. Aktywne lato
w Chorzowie Starym

Kwota projektu:
20 000 zł
Organizacja 10 spotkań z dziećmi na temat alternatywnych
metod spędzania czasu wolnego
w wakacje 2020 r., na terenie
ogrodu
Starochorzowskiego
Domu Kultury. Wskazanie na zabawy i działania z zakresu kształtowania postaw proaktywnych,
zdrowego stylu życia, zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi,
które sprzyjają przyjaznym kontaktom, tolerancji i przeciwdziałają zachowaniom agresywnym.
Spotkania przeprowadzi stowarzyszenie lub inny podmiot
wybrany przez Urząd Miasta
Chorzów.

7. Święto Rowerzysty

Kwota projektu:
20 000 zł
Przedmiotem wniosku jest
zorganizowanie w Chorzowie
w czerwcu 2020 roku Śląskiego
Święta Rowerzysty, czyli kilkugodzinnego, międzypokoleniowego festynu dla rowerzystów.
Celem wydarzenia będzie integracja rowerzystów, wspólna rodzinna zabawa, a także promocja
roweru jako środka transportu
codziennego i turystycznego.
Dla uczestników przygotowane zostaną stoiska edukacyjne
(bezpieczeństwo rowerzystów,
pierwsza pomoc, przepisy prawa drogowego), gastronomiczne
(foodtrucki, grill), rekreacyjne
(muzyka, warsztaty tworzenia
biżuterii z rowerowych części,
wystawa zabytkowych rowerów,
serwisy rowerowe, pokazy rowerów miejskich i elektrycznych).
Zorganizowane zostaną również
konkursy z nagrodami, a także
atrakcje dla najmłodszych (slalom na rowerkach biegowych,
zabawy z animatorami, zamek
dmuchany). W pikniku może
wziąć udział około 1000 osób.
W koszt pikniku wejdą m.in.
wynajem małej estrady z nagłośnieniem, pamiątkowe gadżety
rowerowe dla uczestników, wystawa rowerów zabytkowych.

8. Aktywne lato
w Chorzowie II

Kwota projektu:
20 000 zł
Organizacja 10 spotkań z dziećmi na temat alternatywnych
metod spędzania czasu wolnego
w wakacje 2020 r., na Placu Adama Mickiewicza w Chorzowie II.
Wskazanie na zabawy i działania

z zakresu kształtowania postaw
proaktywnych, zdrowego stylu
życia, zapobiegania narkomanii
i alkoholizmowi, które sprzyjają
przyjaznym kontaktom, tolerancji i przeciwdziałają zachowaniom agresywnym. Spotkania
przeprowadzi stowarzyszenie
lub inny podmiot wybrany przez
Urząd Miasta Chorzów.

9. Bądź świadomy
własnego ciała

Kwota projektu:
19 400 zł
Wykłady i warsztaty o tematyce:
zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy, ergonomia. Cykl 20 warsztatów (2- godzinnych) z fizjoterapeutami, którzy pokażą w jaki
sposób dbać o ciało, stawy, itp.
Każdy uczestnik warsztatów
otrzyma dyplom uczestnictwa
oraz książeczkę z najważniejszymi informacjami z danego
warsztatu.

10. Podróż do czasów
Wolfganga Amadeusza
Mozarta

Kwota projektu:
20 000 zł
Organizacja wydarzenia kulturalnego, w ramach którego zostanie
odprawiona msza święta żałobna w intencji śp. W. A. Mozarta
w klasycznym rycie rzymskim
(tzw. trydenckim), podczas której
wykonane zostaną poszczególne części dzieła Requiem W. A.
Mozarta. Osoby uczestniczące
w tym wydarzeniu będą miały
okazję poczuć atmosferę tamtych
czasów. Wydarzenie odbyłoby się
w piątek 30.10.2020 r. w kościele pw. św. Jadwigi w Chorzowie,
ze względu na jego położenie
w centrum miasta i odpowiednie
warunki do sprawowania liturgii
w rycie trydenckim.
Tego typu wydarzenia mają
szansę przyciągnąć do Chorzowa
osoby zainteresowane muzyką,
historią i liturgią. Wykonawcami
mogliby być: Chorzowska Orkiestra Kameralna Per Tutti oraz
Akademicki Chór Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, w którego
działalność zaangażowanych jest
m. in. wielu chorzowian.

11. Chorzowska Edukacja
Humanitarna

Kwota projektu:
20 000 zł
Projekt ma na celu edukację,
integrację poprzez działania
warsztatowe, wykłady, zawody,
konkursy, wspólną zabawę, m.
in. na łonie natury, a ponadto
zachęcenie dzieci i młodzieży
do aktywnych działań, zgodnie
z założeniami programu edukacji humanitarnej: ucząc miłości
i szacunku do zwierząt, przyrody
uczymy miłości i szacunku do lu-

dzi. Założenia projektu zawierają
następujące cele:
- wdrażanie edukacji humanitarnej, opartej na życiu w poszanowaniu drugiego człowieka,
zwierzęcia, natury i świadomym
działaniu, które już od najmłodszych lat ma pomagać w byciu
wrażliwym, odpowiedzialnym,
empatycznym człowiekiem;
- integracja dzieci i młodzieży
w ramach wyżej wymienionych
działań;
- integracja środowisk z osobami
niepełnosprawnymi, seniorami.
Podsumowaniem projektu byłby
Zjazd Mądrych i Odpowiedzialnych Miłośników Zwierząt oraz
Dziecięco - Młodzieżowa Konferencja Naukowa „Ptaki i inne
zwierzaki w mieście”.

12. Sprawny Bajtel
– Ogólnomiejski Turniej
Dzieci oraz zawody
sprawnościowe

Kwota projektu:
20 000 zł
Chorzowski turniej klubów
sportowych funkcjonujących na
terenie miasta w piłce nożnej dla
dzieci z klas 1-3, połączony z zawodami sprawnościowymi dla
dzieci od 3. roku życia.

13. Organizacja 6 rajdów
rowerowych

Kwota projektu:
20 000 zł
Organizacja w okresie od maja
do października 2020 sześciu rajdów rowerowych, w tym czterech w ciągu dnia oraz dwóch
w godzinach nocnych.

14. Pokazy udzielania
pierwszej pomocy

Kwota projektu:
20 000 zł
Szkolenie z pierwszej pomocy
pozwala od najmłodszych lat
wpajać najważniejsze zasady
postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Projekt ten
będzie skierowany do najmłodszych i młodzieży. Warsztaty
będą prowadzone przez ratowników medycznych, strażaków,
policjantów czy straż miejską.
Podczas zajęć nauczymy jak
prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak
bezpiecznie wykorzystać AED,
czyli automatyczny defibrylator
zewnętrzny. Warsztaty odbędą
się na terenach placów zabaw
w kilku lokalizacjach miasta.

15. Rodzinna integracja

Kwota projektu:
20 000 zł
Zorganizowanie
rozgrywek
sportowych w formule np. "Ojciec + syn" oraz "Matka + córka" lub "Ojciec + córka". Projekt
obejmuje zorganizowanie roz-
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grywek, które pozwolą zintegrować całe rodziny. Mogą się one
odbyć w okresie letnim w plenerze lub w hali MORiS-u. Turniej
może mieć w założeniu eliminacje w dzielnicach i wielki finał.

16. "KREATYWNIE
NA REDENIE "
warsztaty dla dzieci

Kwota projektu:
20 000 zł
Projekt zakłada zorganizowanie
kreatywnych zajęć dla dzieci
z różnych dziedzin nauki:
• matematyka inaczej;
• warsztaty muzyczne;
• igłomania;
• warsztaty plastyczne;
• warsztaty kreatywne;
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty z kodowania;
• warsztaty taneczne;
Cotygodniowe spotkania pozwolą uczestnikom na odkrycie
nowych pasji, budowanie pewności siebie oraz rozwój społeczny poprzez integrację. Miejscem
realizacji projektu będzie Szkoła
Podstawowa nr 29 im. Ignacego
Mościckiego w Chorzowie. Zajęcia odbywać się będą
w godzinach popołudniowych,
a o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

17. Przemysłowa
lekcja historii

Kwota projektu:
20 000 zł
Zorganizowanie spaceru lub serii
spacerów dla mieszkańców, podczas których odwiedzą z przewodnikiem miejsca związane
z historią przemysłową Chorzowa, takie jak: willa Meitzena,
willa dyrektora Huty Bismarck,
Huta Królewska, itp.

18. Szkolny Przegląd
Małych Form Teatralnych

Kwota projektu:
11 000 zł
Warto wykorzystać przestrzeń
Nowego Rynku i zorganizować
atrakcyjny, międzyszkolny festiwal form teatralnych. Na zakończenie mogłaby być zagrana
bajka dla dzieci.

19. Tuż za rogiem...
– warsztaty i animacje
dla każdego

Kwota projektu:
20 000 zł
Założeniem projektu jest, by
popołudniami dzieci, młodzież
z najbliższej okolicy, jak również
rodzice, czy dziadkowie mogli
spędzić wspólnie czas robiąc coś
interesującego nieopodal miejsca zamieszkania, czyli tuż za
rogiem. Mogłyby być to zajęcia
warsztatowe z plastyki (np. ceramika, rękodzieło), tańca, ruchowe, animacje dla dzieci.

20. Festyn osiedlowy
"NA SŁOWIANIE "

Kwota projektu:
20 000 zł
Lokalizacja wydarzenia:boiska
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Słowiańska/Rycerska.
Festyn osiedlowy zorganizowany zostanie przy współpracy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz
Starochorzowskiego
Domu
Kultury. Zabawa przewidziana
na piątkowe popołudnie, zakończona zostanie wieczornym
koncertem gwiazdy. W trakcie
pikniku, oprócz występów młodych lokalnych artystów, przewidzianych jest wiele atrakcji:
dmuchańce, warsztaty, mała
gastronomia, fotobudka, przedszkole pod chmurką, malowanie
twarzy. Celem imprezy jest integracja, propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu oraz kształtowanie
postaw prospołecznych.

21. Literacka kawiarenka
seniorów "Herbatka
dla Babci i Dziadka"

Kwota projektu:
18 000 zł
W ramach zajęć Artystycznej
Akademii Seniora proponowana jest praca z grupą seniorów
zainteresowanych tekstami literatury polskiej, dziecięcej,
śląskiej . Przygotowanie cyklicznych spotkań w kawiarence literackiej lub miejscach, gdzie
działają kluby seniorów i spotykają się dzieci (przedszkola ,
kluby dziecięce, szpitale ). Grupa
przygotowuje program pracując nad dykcją, kulturą słowa,
zrozumieniem i interpretacją
tekstu. Opracowany program
prezentowany jest dwa razy
w miesiącu w kawiarence
(Chorzowskiego Centrum Kultury) i raz w miesiącu w miejscach opisanych powyżej .

22. Podwórkowy
piknik z "Redutą Śląską"

Kwota projektu:
20 000 zł
10 spotkań z mieszkańcami
chorzowskich dzielnic na placach oraz podwórkach zaproponowanych przez mieszkańców
danej dzielnicy. Zadaniem projektu jest ożywienie, integracja
środowisk
międzypokoleniowych, wyrabianie wrażliwości
poprzez program literacko-satyryczno-muzyczny, przybliżenie gwary śląskiej oraz zachęcanie do wspólnej zabawy
i śpiewu. Ponadto - poszerzenie
grona miłośników kultury teatralnej Chorzowa. Spotkaniom
towarzyszyć będą konkursy dla
starszych i dzieci, a urozmaici je
występ kapeli.
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Wydarzenia

Budżet Obywatelski w Chorzowie
– start głosowania 16 września!
Na zgłoszone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wnioski będzie można głosować
od 16 września do 6 października – do północy.
Głosowanie odbywa się tylko
elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie www.
bo.chorzow.eu.
Publicznie dostępne komputery
będą do dyspozycji głosujących
we wszystkich ﬁliach Biblioteki Miejskiej w Chorzowie (lista
ﬁlii poniżej) oraz w Urzędzie
Miasta, przy Rynek 1, w pokoju 418, w godzinach od 8.00 do
16.00. Dodatkowy punkt do głosowania zostanie uruchomiony
również w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu w Pavilonie
A na Nowym Rynku w Chorzowie, w poniedziałki: 16, 23 i 30
września, od 19.00 do 20.00 oraz
w weekendy: 22-23 września, 2829 września i 5-6 października
w godzinach otwarcia galerii.
Każda osoba uprawniona do
głosowania, czyli mieszkaniec

Chorzowa, ma do dyspozycji
po 5 punktów osobno na zadania inwestycyjne i społeczne.
Może je rozdzielić dowolnie
na jeden, dwa lub trzy wnioski w każdej z grup projektów.
Swój wybór trzeba będzie potwierdzić kodem, który zostanie przesłany na numer telefonu komórkowego podany przez
głosującego.
Z jednego numeru telefonu
mogą skorzystać trzy osoby. Jedynym miejscem, w którym nie
będzie konieczne korzystanie
z kodu sms, będzie punkt do głosowania w Urzędzie Miasta.
Wygrywają te projekty, które
uzyskają najwięcej punktów.
Wyniki głosowania zostaną
ogłoszone 7 października. Zwycięskie projekty będą zrealizowane w 2020 roku.

Szósta edycja budżetu – „Festyn Rodzinny Dwunastki” w Chorzowie Batorym.

Placówki Biblioteki
Miejskiej w Chorzowie
TUTAJ MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ W 7. EDYCJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO CHORZOWA KORZYSTAJĄC
Z OGÓLNODOSTĘPNYCH KOMPUTERÓW
CENTRALNA WYPOŻYCZALNIA
ul. Jana Sobieskiego 8, tel.: 32 241 28 26
FILIA NR 1
Maciejkowice ul. Główna 21, tel.: 32 245 91 10

Całkowita pula środków
przeznaczonych na zadania BO:

FILIA NR 2
ul. Ryszki 11a, tel.: 32 241 99 33

3 500 000 zł

FILIA NR 3
ul. Jana Kasprowicza 2, tel.: 32 241 24 97

Zadania inwestycyjne:

FILIA NR 4
pl. Ludwika Waryńskiego 4, tel.: 32 247 34 00

2 950 000 zł

FILIA NR 5
pl. Adama Mickiewicza 4, tel.: 32 241 56 64

– pojedynczy projekt nie może
przekroczyć wartości 370 000 zł
(85% całkowitej puli środków).

FILIA NR 6
ul. Wita Hankego 6, tel.: 32 241 06 36
FILIA NR 9
ul. Bolesława Prusa 7, tel.: 32 246 39 67

Zadania społeczne:

525 000 zł

(15% całkowitej puli środków),
w tym: społeczne małe
(do 20 000 zł) – 131 250 zł
i społeczne duże (do 20 000
do 200 000 zł) – 393 750 zł.

FILIA NR 14
ul. Opolska 4, tel.: 32 249 93 15

Zgłoszono ogółem 136 wniosków.

Ostatecznie po weryfikacji do głosowania
zatwierdzono 89 projektów: 51 inwestycyjnych
oraz 38 projektów społecznych (23 małe i 15 dużych).
 

FILIA NR 18
ul. Gwarecka 2, tel.: 32 241 86 53
FILIA NR 19
ul. Kilińskiego 2, tel.: 32 348 18 68

Rozmaitości
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Trzeci ośmiotysięcznik do korony

W 2016 r. Gorzkowska – będąc
lekkoatletką TS AKS Chorzów –
najpierw odniosła największy sukces na bieżni, zdobywając srebrny medal Halowych Mistrzostw
Świata, a następnie przeżyła największe rozczarowanie, nie uzyskując kwaliﬁkacji na igrzyska
olimpijskie w Rio de Janeiro. Po
tym niepowodzeniu postanowiła
zakończyć karierę lekkoatletyczną.
Jednocześnie rozpoczęła nową
przygodę w swoim życiu – zdobywanie szczytów. W tej dziedzinie idzie jak burza! W maju
ubiegłego roku jako najmłodsza
Polka wspięła się na Mount Everest, a wiosną tego roku stanęła
na szczycie Makalu.
Magdalena Gorzkowska znów
wyruszyła w Himalaje. Jej celem
jest ósmy najwyższy szczyt Ziemi – Manaslu (8156 m n.p.m.).
Dotychczas zdobyły go tylko
sześć Polek, jako pierwsza – w
2008 r. – Kinga Baranowska.

Gorzkowska zaatakuje Manaslu

Była lekkoatletka, a obecnie himalaistka Magdalena Gorzkowska nie zwalnia tempa.
Na początku października zamierza zdobyć ósmy najwyższy szczyt Ziemi – Manaslu (8156 m n.p.m.).
W niedzielę (8.09.) Gorzkowska
wyleciała z Pragi do Katmandu
w Nepalu. Na Manaslu będzie
się wspinać w towarzystwie doświadczonego himalaisty Pemby
Sherpy Lama. Atak szczytowy
zamierza przypuścić na początku października. Podobnie jak
podczas niedawnej wyprawy na
Makalu, chce zdobyć Manaslu
bez butli z tlenem.
– Jest to większe wyzwanie
sportowe. Jestem sportowcem
z krwi i kości. Jak sobie pomyślę, że mam to robić z tlenem,
to nie jest to dla mnie tak interesujące. Wolę robić coś trud-

niejszego, bo wiem, że jestem w
stanie to robić. Biorę na siebie
większe ryzyko, ale będę bar-

dzo dobrze przygotowana do
wyprawy – podkreśla Magdalena Gorzkowska.

Była lekkoatletka TS AKS podczas wypraw na Mount Everest i
Makalu miewała trudne momenty. Podczas wiosennego pobytu
w Himalajach musiała zrezygnować ze zdobywania Lhotse, gdyż
nabawiła się odmrożeń palców u
stóp. Organizm szybko się jednak zregenerował.
Ostatnie kilka miesięcy Gorzkowska poświęciła na przygotowanie ﬁzyczne (doskonalenie
wspinaczki, techniki), a także
mentalne do najbliższego wyzwania.
– Owszem, są w górach trudne sytuacje, czasem zdarzają

się małe kryzysy, totalny brak
energii. Jestem jednak tak nastawiona na cel, że nie ma u
mnie miejsca na to, że się poddam. Wiem już także, że po
wejściu na szczyt trzeba jak
najszybciej schodzić. Nie wolno siadać, bo można zasnąć, a
wtedy może to się zakończyć
śmiercią – tłumaczy.
Himalaistka postawiła przed
sobą ambitny i długofalowy
cel: chce zdobyć Koronę Himalajów i Karakorum (14 ośmiotysięczników). Manaslu będzie
jej trzecim ośmiotysięcznikiem.
Na 2020 r. ma już wstępny plan
– wyprawę do Pakistanu i zdobycie Gasherbrum I, Gasherbrum II oraz Broad Peak.
– Chciałabym „zrobić” tę koronę. To jest historyczna sprawa.
Żadna Polka tego nie dokonała.
Mam nadzieję, że mi się to uda
– kończy Gorzkowska.

Są
środki
Z chorzowskiego
na przebudowę
Rynku w eter
ul. 3 maja
Miasto Chorzów otrzymało ponad 14 milionów doﬁnansowania z Funduszu
Dróg Lokalnych. To pieniądze, które pomogą wyremontować ulicę 3 maja.
Szacowany koszt inwestycji drogowej to 25 milionów zł. Resztę, czyli ok. 11 mln zł
pokryje miasto. O tym, kiedy rozpocznie się remont zdecyduje trwająca procedura
przetargowa w Tramwajach Śląskich.

Najbardziej znane, lubiane i prestiżowe zestawienie muzycznych hitów w Polsce,
czyli Lista Przebojów Programu Trzeciego wybrzmiało na żywo z Chorzowa.
Listę Przebojów poprowadził Marek Niedźwiecki, który związany
jest z audycją od początku jej istnienia.
Lista nadawana była z płyty rynku od 19:00 do 22:00. Wcześniej,
bo już od godziny 16:00, w radiu
tradycyjnie usłyszeć można było
audycję „Zapraszamy do Trójki”,
którą poprowadził Kuba Strzyczkowski. Na zakończenie, po 22:00,
na rynkowej scenie zagrał zespół
Mitch & Mitch.
Lista Przebojów Programu Trzeciego nadawana jest od 1982 roku
i bardzo szybko zyskała status
kultowej, do dziś kształtując gust
słuchaczy i wpływając na polski

rynek sprzedaży płyt. W trakcie
audycji prezentowani są nie tylko najbardziej popularni artyści,

ale również muzycy niezależni,
alternatywni, progresywni czy
undergroundowi.

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

Oficjalne przekazanie czeków odbyło się podczas konferencji prasowej w Siemianowicach Śląskich.
Na zdjęciu Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski, Daniel Beger – prezydent Świętochłowic, Mariola
Roleder – zastępca prezydenta Chorzowa, Jerzy Polaczek – poseł na Sejm RP i Dariusz Wójtowicz,
prezydent Mysłowic.
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