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Oddział onkologii i hematologii w Zespole 
Szpitali Miejskich w Chorzowie wznawia 

działalność. Trzymiesięczny okres zawieszenia 
nie zostanie przedłużony: Personel lekarski został 

skompletowany, a ordynatorem została 
dr Katarzyna Machnik - lekarz specjalista onkologii 

i hematologii dziecięcej.

Na dziecięcej 
onkologii znów 
będą leczyć

- Przekonała mnie miłość do 
pacjentów i hematoonkologii - 
tłumaczy ordynator Katarzyna 
Machnik - Sama myśl, że ten 
oddział mógłby przestać istnieć 
nie daje spać. Los tych małych 
pacjentów jest szczególny.

Nowa pani ordynator w przeszło-
ści była już związana ze szpitalem 
w Chorzowie. Teraz, od 1 grud-
nia, pokieruje Oddziałem Hema-
tologii i Onkologii Dziecięcej.
- Wiele rodzin mówiło, że pod-
czas leczenia w naszym szpitalu, 

czują się jak w drugim domu. 
- wskazuje Andrzej Kotala, 
Prezydent Chorzowa - Cieszę 
się, że ta historia ma szczęśli-
we zakończenie, bo znalezienie 
specjalistów w tej dziedzinie nie 
jest proste.

Przypomnijmy: Z powodu bra-
ków kadrowych dyrekcja szpi-
tala w Chorzowie była zmu-
szona zawiesić oddział. W tym 
czasie wszystkim pacjentom za-
pewniono kontynuację leczenia, 
a personel został przeniesiony 

do pracy na innych oddziałach.
To kolejna dobra wiadomość 
płynąca w ostatnim czasie ze 
szpitala. Jeszcze w paździer-
niku powodzeniem zakończył 
się proces przenosin Oddziału 
Wewnętrznego B do pawilonu 

nr 2. Od teraz wszystkie od-
działy internistyczne znajdują 
się w jednym budynku. Tym 
samym w listopadzie pacjen-
tom zapewniona będzie pełna 
opieka lekarska już w nowym 
miejscu.

Telefon powie osobie niewidomej czy może przejść przez jezdnię. Wszystko dzięki specjalnym czujnikom na sygnaliza-
torach, które wyślą informacje na komórkę. Chorzów jest pierwszym miastem w Polsce, które testuje takie rozwiązanie.

Sygnalizacja świetlna w komórce

Kiedy osoba korzystająca 
z  aplikacji zbliży się do przej-
ścia dla pieszych, usłyszy ko-
munikat o kolorze światła 
na sygnalizatorze. Aplikacja 
wskaże także nazwę ulicy, kie-
runek w którym osoba zmierza 
oraz szerokość jezdni. Dzięki 
aplikacji będzie też można na 

telefonie uruchomić przycisk 
wywołujący zielone świa-
tło. - W Chorzowie znajduje 
się kilka instytucji i zakładów 
pracy, w których przebywają 
i pracują osoby niewidome lub 
słabo widzące. To z myślą o ich 
wygodzie i bezpieczeństwie 
testujemy takie rozwiązania 

– tłumaczy Marcin Michalik, 
Zastępca Prezydenta Chorzo-
wa. - Jeśli ta technologia spotka 
się z uznaniem ze strony osób 
niewidomych, to na pewno bę-
dziemy kontynuować projekt.
Kilka lat temu podobne urządze-
nia pojawiły się w 10 punktach 
w Chorzowie, m.in. na budynku 

Teatru Rozrywki i na Dworcu 
Kolejowym. Kiedy użytkownik 
aplikacji zbliża się do konkretne-
go miejsca, znacznik informuje 
ją sygnałem dźwiękowym o do-
tarciu na miejsce.
Aplikacja TOTUPOINT jest bez-
płatna. Pobrać można ją ze skle-
pów Google Play oraz App Store.

- Nowy system jest bardzo pomocny, 
a aplikacja prosta w użyciu – komentuje 
Agnieszka Juranek, osoba niewidoma, 
która jako jedna z pierwszych 
przetestowała nowy system
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Aktualności

Pod ulicą 3 Maja na głębokości 
sześciu metrów ciągnie się kanał 
średnicy około jednego metra. Wy-
konano go w 1906 roku. W związ-
ku z remontem ulicy, warto było 
go zmodernizować. Ale dziś wcale 
nie trzeba kopać, by wymienić spo-
rej wielkości kanały kanalizacyj-
ne. Wszystko dzięki nowoczesnej 
technologii, która z powodzeniem 
stosowana jest między innymi 
w  Niemczech. Dziś wystarczy rę-
kaw ze specjalnej wykładziny na-
sączonej żywicą. Rękaw przygo-
towuje się na odpowiedni rozmiar. 
Wkłada się go do rury od środka. 
Silna dmuchawa sprawia, że mate-
riał dokładnie przylgnie do ścianek 
rury od wewnątrz, a lampy UV po-
wodują, że staje się on bardzo twar-
dy i wytrzymały.

– Wykładzina stanowi dodatkowy 
kanał w rurze. Jest bardzo twarda 
i bardzo wytrzymała. Dzięki temu 
rura jest dodatkowo wzmocniona. 
Ta technologia w Polsce raczkuje, 
ale w Niemczech jest już stosowana 
od kilkudziesięciu lat. I sprawdza 
się. Dzięki temu nie musimy bardzo 
głęboko kopać i nie jesteśmy uciąż-
liwi dla mieszkańców – komentuje 
Andrzej Cieślik, rzecznik prasowy 

Chorzowsko Świętochłowickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji odpowiedzialnego za reali-
zacje Inwestycji.
Nowatorska renowacja sieci kana-
lizacyjnej objęła dotąd około 1200 
metrów bieżących sieci, odbywała 
się około stumetrowymi odcinka-
mi. Jeden odcinek był wypełniany 
wykładziną w ciągu kilkunastu 
godzin. Obecnie renowacja jest na 
ukończeniu. Lada moment drogo-
wcy rozpoczną przebudowę ulicy. 
Wtedy ChŚPWiK zajmie się re-
montem przyłączy do budyn-
ków. Inwestycja finansowana jest 
ze  środków własnych ChŚPWiK 
Sp. z o.o. Już wiadomo, że w podob-
nej technologii będzie remontowa-
na sieć kanalizacyjna pod ul. Haj-
ducką  i Powstańców. 

– Do tej pory zabezpieczyliśmy 
dziury w dachu i wykonaliśmy nie-
zbędne prace doraźne zabezpiecza-
jące budynek przed negatywnym 
wpływem warunków atmosferycz-
nych.  Zamontowaliśmy również 
ogrodzenie uniemożliwiające do-
stęp osobom postronnym – rela-
cjonuje Mariola Roleder, Zastępca 
Prezydenta Chorzowa.
Zakres remontu obejmuje naprawę 
zdewastowanych elementów da-
chu, wymianę pozostałego pokry-
cia z dachówki, wymianę deskowa-
nia i elementów konstrukcyjnych 
dachu, wymianę obróbek blachar-
skich, rynien i rur spustowych, 
przemurowanie kominów, napra-

wę ścian i gzymsu dachowego, 
wykonanie instalacji odgromowej 
oraz roboty towarzyszące. Wszyst-
kie prace będą wykonane w trosce 
o zabezpieczenie budynku przed 
dalszą degradacją.
Neobarokowy gmach mieszczący 
się przy ul. Ratuszowej 3 w Cho-

rzowie Batorym został wzniesiony 
w latach 1909-1911 jako siedziba 
naczelnika gminy Bismarckhütte. 
Po przyłączeniu tych terenów do 
II Rzeczypospolitej powrócono 
do historycznej nazwy Wielkie 
Hajduki, a sam gmach do 1939 r. 
stanowił siedzibę władz starostwa 
świętochłowickiego. Po 1948 roku 
budynek został przejęty przez 
Skarb Państwa. Wtedy swoją sie-
dzibę znalazły tam najpierw milicja 
obywatelska, a potem policja. Od 
kilkunastu lat gmach pozostawał 
w rękach prywatnych. Obecnie 
jest w rękach miasta. Tymczasowy 
zarząd nad budynkiem sprawuje 
Zakład Komunalny PGM.

Inteligentny System Transpor-
towy ruszy za miesiąc. Obecnie 
kolejne skrzyżowania z sygnali-
zacją są wprowadzane do syste-
mu. Niebawem system ITS ruszy 
w całym mieście.
System, dzięki czujnikom i kame-
rom, zbiera dane o ruchu ulicz-
nym i odpowiednio dostosowuje 
sygnalizację świetlną. Jest też 

priorytet dla komunikacji miej-
skiej, ale taki, by nie przeszkadzał 
zwykłym kierowcom. Obecnie 
system ITS działa już w kilku 
miastach w Polsce.
Wszystko oblicza algorytm, ale 
kieruje nim człowiek, aby w od-
powiedniej chwili zainterwe-
niować. Drogowcy za pomocą 
sygnalizacji świetlnej będą mogli 

przyśpieszyć przejazd opóźnione-
go autobusu czy rozładować two-
rzący się korek. Cenne informacje 
trafią także do kierowców. Z elek-
tronicznych tablic będą mogli do-
wiedzieć się o warunkach ruchu 
w mieście, drogach alternatyw-
nych czy liczbie wolnych miejsc 
parkingowych. Będzie też aplika-
cja na smartfony. 

Minirondo, które powstało na 
skrzyżowaniu było odpowiedzią 
na coraz większy ruch samocho-
dów, który wzmógł się przede 
wszystkim podczas remontu Es-
takady. Po kilku latach okazało 
się, że rondo w tym miejscu nie 
jest w stanie obsłużyć ruchu sa-
mochodów w godzinach szczytu, 
przez co tworzą się spore korki 
wzdłuż ulicy Kościuszki i Parko-
wej. Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
podjął decyzję, by minirondo za-
stąpić skrzyżowaniem z sygnali-
zacją świetlną.
– Minirondo poprawiło bezpie-
czeństwo ruchu na skrzyżowaniu 
oraz w miarę komfortową prze-
jezdność w godzinach pozasz-
czytowych. Okazało się jednak, 
że w godzinach szczytu komuni-
kacyjnego, w dalszym ciągu wy-

stępowały znaczne kolejki. Dla-
tego podjęliśmy decyzję, by na 
tym skrzyżowaniu zamontować 
sygnalizację świetlną – tłumaczy 

Piotr Wojtala, dyrektor MZUiM.
Decyzja o zmianie organizacji ru-
chu była poparta szczegółowymi 
analizami.

Ścieżka wzbogacona jest o spe-
cjalne muldy, które umożliwia-
ją robienie sztuczek i szybką 
jazdę bez pedałowania. Stan-
dardowy pumptrack to jedna 
zapętlona trasa. Chorzowski 

tor ma dodatkowe urozmaice-
nie -  nitkę pośrodku, umożli-
wiającą tworzenie różnych wa-
riantów jazdy. 
Koszt inwestycji to 400 tys. zł. 
Pieniądze przeznaczone na ten 

cel z Budżetu Obywatelskiego 
to 300 tys. zł, brakującą kwo-
tę miasto dołożyło z innej puli 
środków. W planie jest jeszcze 
nasadzenie zieleni i postawie-
nie ławek.

Ale jazda!

Mieszkańcy Chorzowa czekają na remont ulicy 3 Maja, ale mało kto wie, 
że prace związane z renowacją kanalizacji trwają już od roku. Po cichu. 

Bez uciążliwości dla mieszkańców i kierowców.

Rękaw z żywicą zastąpił koparki

U zbiegu ulic Gałeczki i Długiej oddano do użytku pierwszy w mieście pump-
track - asfaltowy tor do jazdy na rowerze, hulajnodze lub deskorolce. Inwesty-

cja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. 

Teren, który był nieużytkiem będzie teraz służył mieszkańcom. 
Pumptrack jest świetnie skomunikowany zarówno z dzielnicą Batory, 
jak i z Klimzowcem.

Marcin Michalik 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

System podpowie jak ominąć korki

Przy Szybie Prezydent 
światła zamiast ronda 

Elektroniczne tablice zmiennej treści, informacja o wolnych miejscach parkingowych, 
dynamiczne mapy z trasami przejazdu i kamery na każdym skrzyżowaniu. Wszystko 

podłączone do jednego systemu, który pomoże kierowcom szybciej dotrzeć do celu.

Na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Parkowej zainstalowano sygnalizację świetlną. 
Dzięki modernizacji droga będzie bardziej przejezdna w godzinach szczytu.

W przyszłym roku planowany jest gruntowny remont dachu byłego ratusza 
w Chorzowie Batorym. Obecnie przygotowywane jest postępowanie 

przetargowe, które może ruszyć jeszcze w tym roku. Prace remontowe 
rozpoczną się nie wcześniej niż wiosną 2020 roku. 

Dach dawnego ratusza do remontu
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Pula środków tegorocznego bu-
dżetu obywatelskiego w Chorzo-
wie wynosiła 3,5 miliona złotych, 
z czego 85% (2 975 000 zł) przezna-
czonych było na zadania inwesty-
cyjne, a 15% (525 000 zł) na zada-
nia społeczne. Pojedyncze zadanie 
inwestycyjne mogło kosztować 
maksymalnie 370 000 zł. Zadania 
społeczne zostały podzielone na 
dwie grupy: małe – do 20 000 zł 
oraz duże – do 200 000 zł.
Wśród projektów inwestycyj-
nych wybrane zostały: budowa 

ścieżki rowerowo-spacerowej 
Pnioki – Skałka, budowa wybie-
gu dla psów, rewitalizacja placów 
zabaw na Osiedlu IRYS, zmniej-
szenie powierzchni i wymiana 
nawierzchni boiska piłkarskiego 
przy ul. Społecznej, moderniza-
cja placu zabaw wraz z budową 
strefy fitness dla dorosłych na 
Amelungu, stworzenie przejścia 
dla pieszych, budowa wielofunk-
cyjnego boiska sportowego dla 
dzieci i młodzieży z  tzw. „Stare-
go Osiedla” w Chorzowie Bato-

rym, modernizacja skweru przed 
Szkołą Podstawową nr 14 etap 
I, uliczna Galeria Batorego oraz 
„Zróbmy Razem Łąkę”, czyli two-
rzymy chorzowskie kwietne łąki i 
skwery wraz z infrastrukturą.
Z dużych zadań społecznych 
wykonane zostaną projekty: 
legenda bez końca – obchody 
100-lecia Klubu Sportowego Ruch 
Chorzów, bezpłatny dostęp do 
e-booków dla chorzowian, wir-
tualne muzeum i festiwal legend 
polskiego rocka.

W kategorii zadań społecz-
nych małych zrealizowane 
zostaną: sprawny bajtel – ogól-
nomiejski turniej dzieci oraz 
zawody sprawnościowe, poka-
zy udzielania pierwszej pomo-
cy, bądź świadomy własnego 
ciała, kreatywnie na Redenie, 
chorzowski festiwal filmów eu-
ropejskich, święto rowerzysty, 
realizacja 6 rajdów rowerowych, 
aktywne lato w Chorzowie II, na 
zdrowie Chorzowie i spotkanie z 
youtuberami.

Aktualności

Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej Pnioki – Skałka, bezpłatny dostęp do e-booków czy Chorzowski Festiwal Filmów Europejskich. To niektóre pozycje z listy 
wybranych przez mieszkańców projektów do realizacji w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów. 

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu dotyczą odcinka od ul. Skła-
dowej, aż do skrzyżowania na świętochłowickich Piaśnikach. Droga 
będzie jednokierunkowa, przejazd tylko w kierunku Świętochłowic. 
Kierowcy jadący od Świętochłowic „w górę” ulicy 3 Maja będą mu-

sieli skorzystać z objazdu ulicą Bytomską i Ślęzan. Tam przekroczą 
granicę z Chorzowem i po przejechaniu ulicami: Opolską i Składową 
wrócą na ul. 3 Maja. Taka organizacja ruchu potrwa do lipca 2020 
roku. Potem rozpocznie się modernizacja kolejnych fragmentów 

ulicy 3 Maja. Zakończenie przebudowy tej ulicy planowane jest na 
koniec 2021 roku.
Zmiany w organizacji ruchu na razie nie dotkną pasażerów tramwa-
jów. Ruch T11 do końca roku będzie odbywał się bez zmian. 

Remont 3 Maja – zmiany w organizacji ruchu 
Rusza największa inwestycja drogowa ostatnich lat. Przebudowa ulicy 3 Maja, kosztująca ponad 70 milionów złotych, rozpoczęła się 5 listopada, przy granicy ze Świętochłowicami.

10 pytań do Prezydenta Chorzowa 
Rozmowa o budżecie i stadionie

1

Jaki będzie budżet Chorzowa w 2020 roku?

Cały czas pracujemy nad dopięciem przyszłorocznego budżetu. Nagłe zmiany 
przepisów zmusiły nas do dużych cięć wydatków, dlatego wspólnie z dyrektorami 
wydziałów i instytucji szukamy najlepszych rozwiązań. Według wstępnych 
szacunków dochody wyniosą ok. 715 mln zł, a wydatki ok. 742 mln zł.

6

Czy możemy wstrzymać pozostałe inwestycje i przeznaczyć 
zaoszczędzone pieniądze na budowę stadionu?
Nie, najdroższe inwestycje są już rozpoczęte (ulica 3 Maja i Muzeum Hutnictwa), 
dlatego ich zawieszenie wiązałoby się ze zmarnowaniem wydanych pieniędzy. 
Wszystkie projekty, które realizowane są dzięki funduszom unijnym są planowane z 
dużym wyprzedzeniem – procedura pozyskiwania środków trwa nawet kilka lat. To 
dlatego zmiany z budżecie są tak trudne i nie można ich podejmować z dnia na dzień.

7

Czy stadion można zbudować za pieniądze z kredytu?

Niestety Europejski Bank Inwestycyjny odmówił nam udzielenia pożyczki na budowę 
stadionu. Gdyby nie zmiany w podatkach, sytuacja finansowa miasta byłaby o wiele 
lepsza, a tym samym znacząco wzrosłyby nasze szanse na uzyskanie korzystnego 
kredytu. Komercyjne banki oferują wysokooprocentowane raty, na które nas nie stać. 

8
Płock i Sosnowiec budują stadiony – oni mogę, a my nie? 

Płock i Sosnowiec to miasta o przeszło miliardowym budżecie. Zdecydowanie większa 
liczba mieszkańców i firm działających na terenie tych miast przekłada się na większe 
wpływy do budżetu. To daje prezydentom możliwość realizacji drogich inwestycji. 

9
Czy miasto wspiera finansowo Ruch Chorzów?

Tak, przez ostatnie 9 lat miasto wydało faktycznie na Ruch Chorzów kwotę 38.521.107,18 zł 
z budżetu. To nie koniec, miasto będzie przeznaczać na klub 2 miliony złotych rocznie. 

10
Czy zawieszenie budowy stadionu oznacza, że wkrótce Ruch 
nie będzie miał gdzie grać? 

Nie, prowadzę rozmowy z Marszałkiem Województwa dotyczące gry Ruchu Chorzów 
na Stadionie Śląskim. Na pewno zabezpieczymy klubowi miejsce do gry. 

2
Co kosztuje najwięcej?

Największy koszt to od wielu lat edukacja (ok. 242 mln zł) i opieka społeczna 
(220 mln zł). W tych dziedzinach miasto musi realizować szereg zadań, które są 
bardzo kosztowne. 

3
Czy budżet miasta jest zbilansowany czy żyjemy na kredyt?

Wszystkie duże inwestycje finansowane są z kredytu. Dzięki dobrej sytuacji 
finansowej miasto mogło korzystać z niskooprocentowanych rat i rozpocząć wiele 
ważnych projektów. Niestety nowy budżet nie daje nam możliwość wzięcia kolejnej 
pożyczki. 

4
Dlaczego, mimo zapowiedzi, w tym roku nie ruszyła budowa stadionu?

Drastycznie zmienił się budżet miasta. Na skutek zmian w podatkach w budżecie 
zabraknie pieniędzy na wyłonienie wykonawcy. To skutek decyzji w Warszawie.

5
Czy Chorzów próbował pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej 
na budowę stadionu?

Nie było takiej możliwości w województwie śląskim. Każde województwo ustala 
obszary, które mogą być objęte takim dofinansowaniem. 

Mieszkańcy zadecydowali

Dzięki inicjatywie mieszkańców powstają m.in. nowe place zabaw
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Miasto

TĄPNIĘCIE
W CHORZOWSKIM 

BUDŻECIE
Budżet miasta działa podobnie jak budżet domowy. Dodajemy wszystkie pieniądze, które otrzymujemy z różnych 
źródeł i na tej podstawie planujemy wydatki. Jeśli chcemy wziąć kredyt, to bank musi pozytywnie ocenić naszą 
sytuację finansową.

Dochody własne miasta pochodzą przede wszystkim z PIT-u i podatku od nieruchomości. Wszystkie prognozy wskazywały na to, że 
Polacy będą zarabiać coraz więcej, co miało przełożyć się na wyższe wpływy z PIT-u. Nagła decyzja rządu o zmianach w podatkach, 
zachwiała finansami miasta. Zamiast prognozowanego wzrostu, wpływy w przyszłym roku będą na dotychczasowym poziomie. 
Oznacza to, że w budżecie miasta zabraknie 20 milionów złotych (z PIT-u).
Dziura w dochodach to nie jedyny problem. Drastycznie wzrośnie także część
wydatków, przede wszystkim opłaty za prąd i koszty oświaty.
Do listy wydatków miasto musi dopisać także wzrost płacy minimalnej.
To kolejne zmiany w budżecie, o których w zeszłym roku nikt
nawet nie wspominał!
Różnicę między wydatkami na rok 2019, a 2020 pokazuje grafika obok.

2020

RACHUNEK Z WARSZAWY

Uszczuplenie planowanych dochodów miasta 

o ok. 20 mln zł poprzez:  

• zmniejszenie podatku dochodowego 

od osób fizycznych z 18 do 17 procent 

• podwojenie kosztów uzyskania przychodów

• zwolnienie osób do 26 roku życia 

z podatku dochodowego

Dodatkowe wydatki miasta:

• rosnące wydatki na edukację

• podwyżka cen prądu

• wzrost płacy 
minimalnej

EDUKACJA

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

WZROST PŁACY 
MINIMALNEJ

201920182017 2020

ok. 152 mln zł

spodziewane przez miasto 
wpływy z podatku PIT
w 2020 roku

prognoza z Ministerstwa
Finansów na 2020 rokok. 131

mln zł

ok. 141
mln zł

ok. 152
mln zł

Z W I Ę K S Z E N I E  W Y DAT KÓW

DOCHODY Z PODATKU PIT
MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

43
mln zł

4,5
mln zł

6,8
mln zł

RAZEM 54,3 mln zł
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Miasto

INWESTYCJE 2020
Aby spiąć budżet, trzeba drastycznie ograniczyć wydatki. W planowanych inwestycjach zostaną przede wszystkim 
te, które realizowane są dzięki dotacjom unijnym lub środkom zewnętrznym.

1 kontynuacja corocznej pomocy finansowej dla klubu

2 budowa budynku klubowego przy boisku bocznym

– koszt po stronie miasta - ok. 24 mln 643 tys. zł (łączny koszt inwestycji realizowanej 
wspólnie z Tramwajami Śląskimi ze środków unijnych wynosi ponad 70 mln zł) 

– koszt po stronie miasta - ok. 10 mln. 430 tys. zł (łączny koszt inwestycji przy 
dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi ok. 15 mln 450 tys. zł) 

- koszt po stronie miasta - ok. 23 mln 819 tys. zł (łączny koszt inwestycji przy 
dofinansowaniu unijnym wynosi ok. 38 mln 910 tys. zł) 

- koszt po stronie miasta - ok. 2,2 mln zł 

PRZEBUDOWA ULICY 3 MAJA

ADAPTACJA BUDYNKU BYŁEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
PRZY UL. K. MIARKI NA MIESZKANIA KOMUNALNE

REWITALIZACJA I UTWORZENIE NA TERENIE DAWNEJ 
HUTY KOŚCIUSZKO MUZEUM HUTNICTWA 

PLAC WODNY

CO DALEJ Z RUCHEM CHORZÓW?
3 modernizacja kompleksu boisk na Kresach

4 remont budynku socjalnego dla młodzieży na Kresach

HISTORIA ZAWIESZONEJ INWESTYCJI PRZY CICHEJ 6

2015 powstaje projekt stadionu

2016
w wyniku porozumienia z kibicami 
miasto udziela pożyczki klubowi 
w wysokości 18 mln zł; termin 
realizacji inwestycji zostaje 
przesunięty

2018 powstaje zaktualizowany projekt 
stadionu

2019
problemy z budżetem na 
2020 – Chorzów nie otrzymuje 
kredytu z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego na budowę stadionu 
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Aktualności

Rekordowy KajTeroz 
Podczas pierwszego roku funkcjonowania użytkownicy Chorzowskiego Roweru Miejskiego korzystali 

z systemu blisko 266 tysięcy razy. System liczy już 460 rowerów i 46 stacji.

Nagrodę w kategorii upowszech-
niania kultury otrzymali: Alina 
Łysikowska - instruktor wokalny 
oraz kierownik Zespołu Pieśni 
i  Tańca „Chorzów”, działającego 
przy Miejskim Domu Kultury 

„Batory” oraz Roman Kurosz 
- konferansjer, wodzirej, propa-
gator śląskiej kultury i tradycji. 
Natomiast w kategorii osiągnięć 
artystycznych wyróżnieni zosta-
li: Marta Matyszczak – autorka 

książkowej serii „Kryminał pod 
psem”, laureatka konkursów na 
opowiadania kryminalne oraz 
Kamil Franczak – aktor Teatru 
Rozrywki, wokalista, prezenter, 
autor tekstów. 

Z okręgu wyborczego nr 31, 
obejmującego m.in. Chorzów, do 
Sejmu dostali się: z listy Prawa 
i  Sprawiedliwości: Mateusz Mo-
rawiecki, Jerzy Polaczek, Andrzej 
Sośnierz, Marek Wesoły i Michał 
Wójcik; z listy Koalicji Obywatel-
skiej - Borys Budka, Michał Gra-
matyka, Ewa Kołodziej, Wojciech 
Król i Monika Rosa; z listy SLD 
Lewica Razem - Maciej Koniecz-
ny; z listy Konfederacji - Dobro-
mir Sośnierz. Mandat senatora 
zdobyła Danuta Tobiszowska 
z Prawa i Sprawiedliwości. 
Na terenie Chorzowa najwięcej 
głosów zdobyła Koalicja Oby-
watelska (41,97%), wyprzedzając 

Prawo i Sprawiedliwość (33,28%), 
SLD (12,50%), Konfederację (7,76%) 
i PSL (4,49%). Najwięcej głosów 
w Chorzowie zdobyli: z  listy KO 
- Borys Budka – 11 685, Marek 
Kopel – 2973, Monika Rosa – 1358, 
z listy PiS - Mateusz Morawiecki 
– 10879, Maria Nowak – 1584, Mi-
chał Wójcik – 601.

W wyborach do Senatu w Cho-
rzowie najwięcej głosów zdobył 
Henryk Mercik (KO) – 15 455, wy-
przedzając w tym mieście Danutę 
Tobiszowską (PIS) – 15 195 głosów.

Statuetka „Chłopca z łabędziem” - miniatura słynnej rzeźby fontannowej dłuta 
Theodora Kalidego - trafiła do rąk kolejnych Laureatów Nagrody Prezydenta 

Chorzowa w Dziedzinie Kultury. 12 października w Teatrze Rozrywki odbyła się 
uroczysta gala, na której zainaugurowano kolejny rok kulturalny w mieście. 

W wyborach do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się 13 października, odnotowano rekordową 
frekwencją. W Chorzowie z prawa do głosowania skorzystało aż 60,5% mieszkańców.

- To była dobra i merytoryczna rozmowa, która pokazała, że łączy nas bardzo wiele – pod-
kreśla Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa, który 22 października odwiedził Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego, Jakuba Chełstowskiego. Było to pierwsze spotkanie na tym szczeblu 
od wyborów samorządowych.

Głównym tematem była współpraca Chorzowa z samorządem wojewódzkim na wielu płasz-
czyznach. Rozmowa dotyczyła m.in. Stadionu Śląskiego, na którym w przyszłym roku mógł-
by zostać rozegrany wielki mecz derbowy pomiędzy Ruchem Chorzów i Polonią Bytom, 
z okazji 100-lecia chorzowskiego klubu. 

Dzięki przekroczeniu bariery 60% 
frekwencji wyborczej – zgodnie 
z  obietnicą Prezydenta Chorzowa 
Andrzeja Kotali - mieszkańcy nasze-
go miasta mogą skorzystać z 50% 
promocji na wydarzenia sportowe 
i  kulturalne. Zniżka obejmuje na-
stępujące wydarzenia: mecz Ruch 
Chorzów – LZS Starowice Dolne 
(16.11), mecz Clearex Futsal – GSF 
Gliwice (16.11) oraz koncert Blues 
Alive w MDK Batory (17.11). 

Współpraca między miastem a województwem

Wyróżnienia dla ludzi kultury

Początkowy etap prac polega 
na oczyszczeniu i pogłębieniu 
wschodniego stawu. W dalszych 
fazach zostaną zainstalowane urzą-
dzenia wspomagające prawidłową 
gospodarkę wodną.
Staw wschodni jest płytki, dlate-
go zostanie oczyszczony i pogłę-
biony. Aby zapobiec małej ilości 

tlenu, która jest zagrożeniem dla 
życia biologicznego w stawie, zo-
stanie założona instalacja pompu-
jąca wodę. Ponadto, obieg wody 
zostanie wymuszony poprzez 
montaż kaskady.
Dodatkowo wbudowane zostaną 
separatory, które będą oczyszczać 
wodę wpływającą do stawu z ka-

nalizacji deszczowej. Rośliny, które 
zniknęły z otoczenia stawu zostały 
chwilowo przesadzone i wrócą na 
swoje miejsce po zakończeniu pro-
cesu rewitalizacji. Nad całością prac 
czuwa herpetolog. Jego zadaniem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
gadom i płazom żyjącym w stawie. 
To właśnie dla ochrony gadów 
zamontowano małe zielone siat-
ki ochronne wokół stawu. Ryby, 
które pływały wcześniej w stawie 
z  wyspą, zostały przetransporto-
wane do stawu zachodniego.
Koszt rewitalizacji obu stawów 
to ponad 1,5 mln zł. Zakończenie 
prac planowane jest na przełomie 
czerwca i lipca 2020 roku. Inwesty-
cja została dofinansowana w 85% 
ze środków unijnych.

KajTeroz zadebiutował 11 paź-
dziernika 2018 roku. Jest to jeden 
z dziewięciu systemów rowero-
wych w województwie śląskim. 
W momencie uruchomienia 
samoobsługowej wypożyczalni 
rowerów, w Chorzowie dostęp-
nych było 150 jednośladów i 15 
stacji. Obecnie jest już ich 460 w 
46 punktach w mieście. Obok tra-
dycyjnych rowerów chorzowski 
system to także rowery wypo-
sażone w fotelik do przewożenia 
dzieci, rowerki dziecięce, tande-

my i rowery familijne typu cargo.
Rowery bardzo dobrze przyję-
ły się w mieście. Od inaugura-
cji systemu zarejestrowało się 
w nim niemal 24 500 chorzowian 
zarejestrowało się w systemie. 
– Po pierwszym roku działania 
KajTeroza widać, że takie rozwią-
zanie dobrze przyjęło się w Cho-
rzowie i możemy z optymizmem 
patrzeć w przyszłość - podkreśla 
Aleksandra Myczkowska-Utrata, 
dyrektor komunikacji Nextbike 
Polska.

Miłośnicy dwóch kółek najbar-
dziej aktywni byli w kwietniu 
2019 roku – z rowerów sko-
rzystali ponad 55 tysięcy razy. 
Najlepszym dniem była środa, 

1  maja 2019 roku. Padł wtedy 
dotychczasowy rekord aż 3447 
wypożyczeń. Oznacza to, że 
z każdego jednośladu skorzysta-
no ok. 7 razy!

Stawy w biologicznej odnowie  
Trwają rewitalizacja stawów w Parku Róż. W ramach inwestycji zmodernizowane 

zostaną systemy napowietrzania i obiegu wody. 

W połowie października palmy Hil-
da, Truda i Bercik zniknęły z płyty 
chorzowskiego Rynku. Egzotyczne 
rośliny wrócą na swoje miejsce, 
gdy tylko ponownie pozwolą na to 
warunki atmosferyczne.
Okres jesienno-zimowy palmy 
spędzą w katowickiej galerii 
handlowej Libero. Bercik będzie 
witał ludzi przy wejściu, a Hilda 
i Truda znajdą swoje miejsce głę-
biej, przy butikach. 

Palmy na zakupach

Chorzowianie ruszyli do urn

W Chorzowie przybywa nie tylko rowerów, powstają też nowe ścieżki rowerowe. 
W tym roku oddano do użytku trasę pieszo-rowerową wzdłuż uic. Michałkowickiej 
i Maciejkowickiej.

266
TYSIĘCY

WYPOŻYCZEŃ

Rekordowe liczby dowodzą, że chorzowianie korzystają z rowerów 
miejskich nie tylko w ramach weekendowych wycieczek. 
Bardzo cieszymy się, że szybko stały się one codziennym 
środkiem transportu. Andrzej Kotala 

Prezydenta Chorzowa
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27 września Magdalena Gorz-
kowska wspięła się na ósmy 
najwyższy szczyt Ziemi - Mana-
slu (8156 m n.p.m.), bez użycia 
dodatkowego tlenu. Zapisała na 
swoim koncie trzeci z czternastu 
ośmiotysięczników. Następne 
wyzwania w drodze po Koronę 
Himalajów i Karakorum zamie-
rza podjąć w przyszłym roku.

Twój Chorzów: Manalu plano-
wałaś zaatakować na początku 
października. Tymczasem zdo-
byłaś go już pod koniec wrze-
śnia.
Magdalena Gorzkowska: Na 
miejscu okazało się, że okno po-
godowe zostało przesunięte i 
mamy mniej czasu niż początko-
wo zakładałam. Z Szerpą Pembą, 
który mi towarzyszył, musieli-
śmy przyspieszyć. Wszystko po-
szło bardzo szybko, weszliśmy na 
szczyt po 12 dniach od przybycia 
do bazy. To co najmniej dwa razy 
szybciej niż podczas poprzednich 
wypraw.

Jak wyglądał sam atak szczy-
towy?
Po godz. 3.00 okazało się, że je-
steśmy godzinę od celu. Zależa-
ło mi na tym, żeby nie być na 
szczycie w ciemnościach, dlate-
go zdecydowaliśmy się trochę 
poczekać. Szerpa Pemba zgodził 
się na to, zrobiliśmy trzy krótkie 
postoje po 15-20 minut. W nocy 
wyprzedziło nas sporo ludzi, 
przez co przed samym szczy-
tem utworzyła się mała kolejka. 
Na wejście czekało przede mną 
może z pięć osób. Ale w końcu 
udało się wejść na wierzchołek, 
już przy dobrej widoczności.

Tym razem nie zdobywałaś 
ośmiotysięcznika z dużą gru-
pą wspinaczy, a jedynie z Szer-
pą Pembą. Jak układała się ta 
współpraca?
To był jego pomysł, żeby działać 
we dwójkę. Stwierdziłam, że warto 
spróbować czegoś nowego. Nasz 
układ był świetny. Wiadomo, Pem-
ba jest bardziej doświadczony, ale 

mówił mi, że to ja jestem „boss”(szef 
- przyp. red.)! Znakomicie się doga-
dywaliśmy. To człowiek bardzo lo-
jalny, wiem, że nie zostawiłby mnie 
w górach. Powiedziałam mu, że 
zależy mi na partnerstwie, a nie na 
tym, żeby robił wszystko za mnie. 
W takim układzie byłabym raczej 
nieszczęśliwa. Pomaga mi, ale nie 
wysługuję się nim. Mamy już pla-
ny na kolejne wyprawy.

Wspominałaś, że celem mia-
ły być dwa ośmiotysięczniki: 
Gaszerbrum i i Gaszerbrum II. 
Temat aktualny?
Jak najbardziej, jestem do tego 
projektu przekonana, to mój prio-
rytet na 2020 rok. Muszę poszukać 

lokalnych agencji w Pakistanie, 
zorientować się w kosztach, zna-
leźć atrakcyjną ofertę. Gaszerbru-
my zdobywa się latem, najczęściej 
w lipcu. Nie chcę tracić czasu, więc 
myślę także o wyprawie wio-
sennej. Chciałabym w  kwietniu 
wrócić do Nepalu. Rozważam 
Annapurnę, Dhaulagiri lub Lhotse 
- któryś z tych ośmiotysięczników, 
może dwa. To już jednak zależy od 
sponsora. Wiem natomiast, że jeśli 
w kwietniu nigdzie nie pojadę, to 
zanudzę się w domu (śmiech).

A co planujesz na najbliższe 
miesiące?
Treningi, przygotowania w Ta-
trach, a oprócz tego dużo bieżą-

cych obowiązków. Jestem zapro-
szona na różne festiwale górskie. 
Na co dzień trenuję biegaczy. Mam 
także na głowie pisanie pracy 
licencjackiej. Nie o górach, lecz 
o niedoczynności tarczycy. Jestem 
studentką Śląskiej Wyższej Szkoły 
Medycznej w Katowicach na kie-
runku dietetyka. 

Po powrocie z Manaslu podzie-
liłaś się wrażeniami z wyprawy 
z  mieszkańcami Chorzowa. 
#Wolka pękała w szwach!
Bardzo się cieszę, że było tak duże 
zainteresowanie pierwszym spo-

tkaniem. Wszystkie wejściówki 
zostały bardzo szybko rozdane. 
Musieliśmy zorganizować kolejny 
termin, na którym pokazałam jesz-
cze więcej filmów z wyprawy. Każ-
de spotkanie staram się ulepszać. 
Cieszę się, że mogę być inspiracją 
dla innych. 
Przy okazji chciałabym podzięko-
wać tym, dzięki którym mogę po-
dejmować kolejne wyzwania. Mia-
sto Chorzów cały czas mnie wspiera. 
Między wyprawami „rewanżuję się” 
prowadzeniem wykładów i prelekcji 
w szkołach. Głównym moim spon-
sorem jest firma InPost.

Na Manaslu weszła jak „boss”

Uczniowie wybrali 
swoich radnych

Emilka czeka na dom

Maj 2018 r. - Mount Everest. Maj 2019 r. - Makalu. Wrzesień 2019 r. - Manaslu. W ekspresowym 
tempie Magdalena Gorzkowska zdobywa kolejne ośmiotysięczniki. Z himalaistką z Chorzowa 

rozmawiamy po jej powrocie z Nepalu.

Przewodniczącym został Konrad 
Krause, jego zastępcą będzie Piotr 
Strusz, a sekretarzem Martyna Ce-
sarz. – Mamy głowy pełne pomy-
słów i już podczas pierwszej sesji 
zaczęli planować pierwsze przed-
sięwzięcia – mówi Konrad Krause. 
Kadencja Rady rozpoczyna się 
w dniu zatwierdzenia wyników 
wyborów i kończy w ostat-
nim dniu roku szkolnego. Rada 

jest organem konsultacyjnym, 
a wśród jej najważniejszych sta-
tutowych celów są: kształtowa-
nie i utrwalanie postaw demo-
kratycznych wśród młodzieży, 
wspieranie i  upowszechnianie 
idei samorządowej, wyrażanie 
opinii w  sprawach społecznych 
i oświatowych, inicjowanie dzia-
łań na rzecz młodych mieszkań-
ców Chorzowa, w szczególności 

w zakresie nauki, kultury i sportu.
Uczniowie tworzący Mło-
dzieżową Radę Miasta zostali 
wybrani przez rówieśników 
w  demokratycznych wyborach 
organizowanych w szkołach, któ-
re w przypadku tego głosowania 
są również okręgami wybor-
czymi. Każda ze szkół na terenie 
Chorzowa może wystawić dwóch 
przedstawicieli do Rady.

- Państwo wspiera rodziców, mię-
dzy innymi przyznając świadcze-
nie 500 plus, ale mimo to część 
rodziców nie płaci za posiłki 
w  szkołach i przedszkolach. Dla 
przykładu w przedszkolach jest 
około 350 takich spraw, które są 
lub wkrótce zostaną objęte postę-
powaniem windykacyjnym- ko-
mentuje Wiesław Ciężkowski, Za-

stępca Prezydenta Miasta. – Chcę 
wyraźnie podkreślić, że nie mó-
wimy tutaj o rodzinach, które 
znalazły się w trudnej sytuacji 
finansowej. Wtedy rodzice mogą 
skorzystać z dodatkowej pomocy 
z OPS-u - dodaje wiceprezydent
Jeśli sytuacja z opłatami nie ule-
gnie zmianie, w związku z rosną-
cymi kosztami funkcjonowania 

oświaty może to przysporzyć pro-
blemów finansowych chorzow-
skim szkołom.
- To niesprawiedliwe wobec 
reszty rodziców, którzy płacą 
regularnie. Takim działaniem 
narażają szkoły i przedszkola na 
dodatkowe koszty – komentuje 
pani Bożena, matka ucznia szkoły 
podstawowej.

Prezentujemy Emilkę, dziesięcio-
letnią sunię w typie jamnika. Do 
chorzowskiego schroniska trafi-
ła po tragicznej śmierci swojego 
opiekuna, w ciężkim stanie zdro-
wia. Dzięki opiece, jaką otrzyma-
ła, nie ma już śladu po zapaleniu 
tchawicy i guzie na brzuchu. Emil-
ka jest bardzo przyjazna, chętnie 
spaceruje i lubi się bawić.
W schronisku znajduje się wiele 
psów i kotów, czekających na ko-

chający dom. Warto wybrać się do 
schroniska dla bezdomnych zwie-

rząt w dni otwarte, organizowane 
w każdy weekend, od 10.00 do 14.00. 

Sezon jesienno-zimowy to ciężki czas bezdomnych zwierząt. 
Jeśli ktoś rozważa poszerzenie rodziny o czworonożnego przyjaciela, 

to jest to dobry moment na decyzję. 

Młodzieżowa Rada Miasta ma za sobą pierwszą sesję. 30 października 
zaprzysiężono uczniów na radnych, a następnie wybrano prezydium Rady 

na lata 2019-2021. 

Szkolne stołówki z zaległościami
Niepokojące zjawisko odnotowują dyrektorzy chorzowskich placówek 

oświatowych. Część rodziców nie opłaca posiłków zamówionych dla swoich 
dzieci. Według wstępnych danych płynących ze szkół i przedszkoli, zaległości 

w opłatach w sumie przekroczyły już pół miliona złotych.

Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Chorzowie

ul. Opolska 36
www.chorzow.schronisko.com

fb.com/schronisko.chorzow
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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 15 listopada 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

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

Chorzowski Jarmark Świąteczny 
na Nowym Rynku

Bożonarodzeniowe stragany tym razem staną na centralnym placu miasta. 
Od 13 do 22 grudnia będzie tu można zrobić przedświąteczne zakupy, 

posłuchać muzyki i napić się gorącej czekolady. 

Organizatorzy przygotowali wie-
le atrakcji. Na rynku otwarty zo-
stanie namiot warsztatowy, gdzie 
będzie można nauczyć się lepie-
nia pierogów, parzenia zimowej 
herbaty, wytwarzania świątecz-
nych świec i mydeł, pakowania 

prezentów i robienia stroików. 
Dla najmłodszych uruchomione 
zostaną dwie karuzele, a na sce-
nie zaprezentują się artyści z bo-
żonarodzeniowym repertuarem. 
Na straganach będzie można za-
opatrzyć się w rękodzieło, ozdo-

by i dekoracje świąteczne, a także 
nabyć drzewko świąteczne na 
kiermaszu choinek. 
Wszystkie atrakcje dostępne 
będą od 10.00 do 20.00 w dni po-
wszednie oraz od 10.00 do 21:00 
w niedziele. 

13-22
GRUDNIA
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