Staw
Amelung po
rewitalizacji

Centrum Przesiadkowe
w Chorzowie – powstało
jako pierwsze na Śląsku

Skatepark pod
Szybem Prezydent
służy zawodowcom
i amatorom

Nowoczesny basen miejski
przy placu Powstańców
Śląskich

Wybory

Enklawa zieleni
w środku miasta czyli
zrewitalizowany Park Róż

samorządowe

21.10.2018
Chorzów inwestuje
w miejską policję.
Miasto dofinansowało zakup
nowych radiowozów oraz
koni policyjnych
Budynek
dawnej
elektrowni
Huty
Królewskiej
– powstanie
tu unikalne
w skali kraju
Muzeum
Hutnictwa

Nowy budynek szpitala miejskiego przy
ul. Strzelców Bytomskich nominowany do
nagrody architektonicznej w konkursie
Urzędu Marszałkowskiego

Kamienica przy Rynku –
kolejna po kompleksowym
remoncie. Nie zapominamy
o swoim dziedzictwie
architektonicznym.
Nowe budynki mieszkalne przy
ul. Kościuszki. Zamieszkają w nich
m.in. uczestnicy miejskiego programu
Mieszkanie dla Młodych

Szkoła Podstawowa przy
ul. Ryszki przechodzi
modernizację na wielką
skalę

Miasto dofinansowuje rozbudowę
Międzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych.
Na 3 chorzowskich uczelniach wyższych
uczy się ponad 8 tys. studentów

Jestem chorzowianinem i jestem z tego dumny.
Kilka tygodni temu światowa trasa koncertowa legendarnego zespołu Guns N’Roses miała swój przystanek na
Stadionie Śląskim w Chorzowie. Informacja o koncercie
w naszym mieście obiegła światowe serwisy. Podobnie jak
to, że to właśnie do Chorzowa jesienią przyjadą piłkarskie
reprezentacje Włoch i Portugalii, by zagrać mecze w ramach
Ligi Narodów. Dobrze wiemy, że Chorzów historycznie piłką
nożną stoi, a „Niebiescy”, mimo chwilowych, sportowych
niepowodzeń, są marką, której mogą pozazdrościć inni.
Zresztą również Park Śląski i „Legendia” przyciągają do
naszego miasta turystów z całej Polski, bo cały ten kompleks
rozrywkowo – rekreacyjny nie ma sobie w Polsce równych.
Chorzowskie są nawet wagony metra jeżdżące po torach
Dubaju, Arabii Saudyjskiej, Budapesztu i Amsterdamu –
wyprodukowane w naszym „Alstomie”.
Dlaczego o tym piszę? Bo mam wielkie poczucie dumy,
że jestem chorzowianinem, że tu dane mi było się urodzić,
wychować, że tu mogłem spędzić lata dzieciństwa i doświadczyć miłości rodziców – chorzowian od pokoleń. W 2010

roku z Państwa woli dostąpiłem zaszczytu kierowania
Chorzowem. Bycie prezydentem to codzienna odpowiedzialność za sprawy bieżące, ale to również wielka odpowiedzialność historyczna. Od tego, co robimy teraz zależy bowiem
przyszłość miasta – jego pozycja w regionie.
W mojej ocenie ostatnie lata dobrze wykorzystaliśmy.
Chorzów się rozwija dorównując największym miastom aglomeracji. Czy wszystko udało się zrobić? Uczciwie powiem,
że nie. Są obszary i działania, których realizację trzeba było
przesunąć na kolejne lata. Dziś kluczowymi wyzwaniami są:
ochrona zabytków świadczących o naszym dziedzictwie,
kompleksowe remonty kamienic, modernizacja stadionu
przy ulicy Cichej, budowa otwartego kąpieliska, zakończenie kluczowych inwestycji drogowych. To także inwestowanie w rozwój społeczny: w aktywizację seniorów, młodych
ludzi i dzieci, kolejne działania zmierzające do poprawy
stanu zdrowia mieszkańców poprzez modernizację Zespołu
Szpitali Miejskich, czy organizację bezpłatnych badań dla
wszystkich grup wiekowych.

380 4 lat Złota 20 na 5!
mln
zł

Dobry program na 5 lat

suma inwestycji z ostatnich

To kierunki, które wytyczyliśmy na kolejne miesiące i lata. Dlatego 21 października
proszę Państwa o wsparcie, dla minie i radnych Koalicji Obywatelskiej, byśmy mogli
dokończyć te kluczowe projekty.
W naszej świadomości często pokutuje przekonanie, że to wybory do Sejmu i Senatu są
tymi najważniejszymi, na które trzeba obowiązkowo pójść. Nic bardziej mylnego, bo właśnie od wyboru radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów zależy to, jak będzie wyglądało sąsiednie podwórko, plac zabaw, ulica, którą codziennie zmierzamy do pracy, przedszkole czy szkoła. To właśnie samorząd jest tym szczeblem administracji, który zaspokaja
te najważniejsze i najbliższe mieszkańcom potrzeby.
Szanowni Państwo, reforma samorządowa, przeprowadzona ponad ćwierć wieku temu
była jedną z najlepiej przygotowanych i wdrożonych zmian po czasach scentralizowanego
ustroju Polski Ludowej. Dzięki zaangażowaniu wielu znakomitych osób stworzono silne
fundamenty prawne, na których opierają się nasze „małe ojczyzny”. Dzięki tej reformie to
mieszkańcy sami mogą decydować, co dla nich najlepsze. Nie będzie przesadą, gdy powiem,
że zbliżające się wybory mogą być jednymi z najważniejszych w ostatnich latach. Państwa
głos będzie decydował nie tylko o tym, kto zasiądzie w przyszłej Radzie Miasta, kto będzie
wytyczał kierunki zmian przez kolejne 5 lat. Glosowanie 21 października to wybór między
Polską samorządną, w której mamy prawo sami decydować o domu, w którym mieszkamy
a Polską , która zmierza znów do centralnego sterowania z Warszawy. Dumni z Chorzowa
– naszej małej ojczyzny – wybierzmy Polskę samorządną, szanującą różnorodność,
odmienność, wolność przekonań i własnych wyborów.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Budowa kąpieliska otwartego
Kontynuacja modernizacji kluczowych dróg Chorzowa
Budowa nowych mieszkań komunalnych i remonty kamienic
Rozbudowa Zespołu Szpitali Miejskich
Ścieżki rowerowe i wypożyczalnie rowerów w każdej dzielnicy
Nowoczesny stadion dla Ruchu Chorzów – etap budowlany
Ratowanie zabytków Chorzowa
Program „Bezpieczny Chorzów”
Miejski Program Polityki Zdrowotnej
Strategia na rzecz Seniorów
„STOP SMOG” – dopłaty do ekologicznego ogrzewania
Rozwój infrastruktury sportowej
Program wsparcia organizacji pozarządowych
Oficer pieszy
System Zielonej Fali
Bonifikaty do wykupu mieszkań komunalnych
Ulgi finansowe przy przekształceniu użytkowania wieczystego
we własność
Program „Pies w Mieście”
„Zielona Szkoła” dla dzieci za 1 zł
Program dla Młodych

poznaj szczegóły 

Złota 20 na 5!
Dobry program na 5 lat

1.

Budowa kąpieliska otwartego

2.

Kontynuacja modernizacji kluczowych dróg
(m.in.: 3 Maja, Hajducka, Powstańców)

3.

Budowa nowych mieszkań komunalnych, remont kamienic

Wybudujemy kąpielisko z niecką o długości 50 m, basen szkoleniowy o wymiarach 12 x 10 m,
brodzik dla dzieci oraz atrakcje – np. zjeżdżalnie. Chcemy wykorzystać odnawialne źródła energii do zastosowania w technologii basenowej.

Wspólnie z Tramwajami Śląskimi, które pozyskały środki unijne na modernizacje linii tramwajowych na terenie Metropolii, w tym w Chorzowie, dokończymy modernizację najważniejszych
dróg w naszym mieście. Już w tym roku rozpocznie się inwestycja na ulicy 3 maja , w kolejnych
etapach będą to ulice: Powstańców i Hajducka.

Wybudujemy kilkadziesiąt nowych mieszkań, w szczególności przy ulicy Karola Miarki
w Chorzowie II, oraz wydamy ponad 100 mln złotych na remonty i modernizacje posiadanych
kamienic, co poprawi standard życia wielu chorzowskim rodzinom.

4.

Rozbudowa Zespołu Szpitali Miejskich

5.

Ścieżki rowerowe i wypożyczalnie w każdej dzielnicy

6.

Nowoczesny Stadion dla ruchu Chorzów – etap budowlany

DD Zrewitalizujemy zabytkowy park zlokalizowany przy ul. Strzelców Bytomskich 11, wraz
z budową strefy wypoczynku dla dorosłych długotrwale leczonych.
DD Wesprzemy budowę systemu parkingowego przy budynkach, przy ulicach: Strzelców
Bytomskich 11 i Truchana 7.
DD Zainwestujemy w sprzęt medyczny, niezbędny do rozwoju i podnoszenia jakości leczenia
dzieci i dorosłych wraz z modernizacją infrastruktury.

Wkrótce rusza budowa największej na Śląsku sieci wypożyczalni rowerów miejskich, w której
w sumie 460 rowerów będzie rozlokowanych na wszystkich chorzowskich osiedlach. Miejskie
rowery będą służyć ludziom jako środek transportu do szkoły i do pracy, a także jako element
rekreacji w czasie wolnym. Do tego celu w każdej dzielnicy będą budowane ścieżki rowerowe.

Po zakończeniu prac nad projektowaniem stadionu przystępujemy do budowlanego etapu tej
inwestycji. W latach 2018–2023 chcemy wybudować nowoczesny stadion dla naszej drużyny.
Stadion będzie posiadał 16 tysięcy miejsc, miejsca biznesowe i skyboxy. Będzie też spełniał
wymogi PZPN i UEFA dotyczące organizacji meczów także w europejskich pucharach. Taka
infrastruktura pozwoli całym rodzinom na wspólne kibicowanie.

7.

Ratowanie zabytków Chorzowa
(m.in. remont Ratusza, budowa Muzeum Hutnictwa)

8.

Program „Bezpieczny Chorzów”

Dzięki pozyskaniu 20 mln złotych, w zabytkowym budynku Elektrowni Huty Królewskiej
w Chorzowie, powstanie największe w Polsce Muzeum Hutnictwa prezentujące historię ponad
200 lat tej gałęzi przemysłu na Śląsku i w naszym mieście. W Chorzowie Batorym miasto odzyskało najcenniejszy zabytek tej dzielnicy, czyli dawny ratusz Hajduk Wielkich przy ulicy Ratuszowej. We współpracy z prywatnym inwestorem przywrócimy blask temu historycznemu
i ważnemu dla mieszkańców Batorego budynkowi.

Stworzymy kompleksowy program bezpieczeństwa opartego m.in. na:
DD organizacji dodatkowych patroli policji i straży miejskiej;
DD rozwoju działań profilaktycznych realizowanych w ramach Chorzowskiej Koalicji na Rzecz
Bezpieczeństwa;
DD budowie nowoczesnych przejść dla pieszych, z dodatkowym oświetleniem zwiększającym
bezpieczeństwo na drodze;
DD realizacji działań mających na celu stałe monitorowanie zagrożeń poprzez włączenie
mieszkańców w organizację systemu bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu.

9.

10.

Miejski Program Polityki Zdrowotnej
Stworzymy kompleksowy programu ochrony zdrowia dla mieszkańców, w ramach którego
będziemy kontynuować m.in.:
DD rozwój programów polityki zdrowotnej opartych na bezpłatnych badaniach i szczepieniach
dla dzieci i dorosłych (m.in. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób po 60. r. życia,
bezpłatne badania słuchu i wzroku dla dzieci) w oparciu o badania stanu zdrowia mieszkańców;
DD realizację programów zakładających promocję zdrowego stylu życia w szkołach i przedszkolach;
DD budowę internetowego systemu informowania mieszkańców o dostępnych usługach
medycznych, w oparciu o funkcjonowanie Centrum Informacji Medycznej.

Strategia na rzecz seniorów
DD Rozwój projektów: „Chorzów 60+”, Chorzowskiej Akademii Seniora, Dzielnicowych
Akademii Seniora, Artystycznej Akademii Seniora i Chorzowskiej Strefy Wolontariatu.
DD Budowa wielofunkcyjnych mieszkań dla seniorów.
DD Stworzenie centrum co-workingowego dla seniorów, którzy chcą podjąć dalszą pracę
zawodową lub założyć własną firmę przy bezpłatnym wsparciu specjalistów.
DD Wsparcie rozwoju oddziału geriatrycznego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

11.

12.
13.

Stop SMOG – dopłaty do ekologicznego ogrzewania
Planujemy podjęcie uchwały antysmogowej dla miasta Chorzów.
Chcemy wprowadzić dopłaty dla:
DD indywidualnych osób zmieniających system ogrzewania na ekologiczny.
DD wspólnot mieszkaniowych kompleksowo zmieniających system ogrzewania na ekologiczny.
DD spółdzielni mieszkaniowych kompleksowo zmieniających system ogrzewania na ekologiczny.
Planujemy zwolnienie z podatku od nieruchomości, na okres 2 lat, w przypadku kompleksowej zmiany systemu ogrzewania na ekologiczny, dla budynków powyżej 20 mieszkań. Chcemy
dalej rozwijać, poprawiać i upowszechnianie komunikację miejską. Wybudujemy największy na
Śląsku system wynajmu rowerów ( baza rowerowa w każdej dzielnicy).

Rozwój infrastruktury sportowej
DD Wybudujemy nowy budynek szatniowo-socjalny z siłownią, pokojami dla trenerów oraz
sędziów, na potrzeby użytkowników obiektu KRESY.
DD Planujemy budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Program wsparcia organizacji pozarządowych
Chcemy pomagać organizacjom pozarządowym NGO poprzez wsparcie techniczne (pomieszczenia, poligrafia) oraz wsparcie finansowe (w formie grantów) przedsięwzięć realizowanych
przez te organizacje.

14.

15.

Oficer pieszy
Zielone światło świeci się zbyt krótko? Krawężnik jest za wysoki? A może gdzieś trzeba przesunąć przystankową wiatę lub wytyczyć chodnik w innym miejscu? Tym zajmie się oficer
pieszy. Osoba sprawująca tę funkcję będzie odpowiedzialna za monitorowanie i przyjmowanie
zgłoszeń o utrudnieniach związanych z ruchem pieszych na terenie Chorzowa. Chodzi o to,
by likwidować bariery, które utrudniają poruszanie się po mieście pieszym, a w szczególności
osobom starszym. Zadaniem oficera pieszego – podobnie jak w przypadku oficera rowerowego
– będzie też opracowywanie spójnych planów szlaków, którymi poruszają się piesi.

System „Zielonej fali”
Wdrożymy nowoczesny system zarządzania ruchem w mieście. Pozyskaliśmy 16 mln złotych
dotacji na uruchomienie Inteligentnego systemu zarządzania ruchem, dzięki któremu przejazd
samochodem i komunikacją publiczną przez nasze miasto będzie szybszy. Dodatkowo pojawią
się tablice informujące o wolnych miejscach parkingowych w centrum miasta.

16.
17.

18.

Bonifikaty do wykupu mieszkań komunalnych
Chcemy udzielić bonifikaty dla ludzi regularnie płacących czynsz i nieposiadających zaległości czynszowych. Wysokość bonifikaty będzie uzależniona od czasu zamieszkiwania w lokalu
komunalnym. Dodatkowe ulgi otrzymają osoby niepełnosprawne i powyżej 70 roku życia.

Ulgi finansowe przy przekształceniu użytkowania wieczystego
we własność
DD 50% ulgi dla osób wpłacających opłatę z tytułu przekształcenia jednorazowo, do 1 roku od
podjęcia uchwały przez Radę Miasta.
DD 40% ulgi dla osób wpłacających opłatę z tytułu przekształcenia jednorazowo, w okresie od
1 roku do 2 lat od podjęcia uchwały przez Radę Miasta .
DD 30% ulgi dla osób wpłacających opłatę z tytułu przekształcenia jednorazowo, w okresie od
2 do 3 lat od podjęcia uchwały przez Radę Miasta .

Program „Pies w mieście”
Opracowaliśmy wielotorowy program edukacyjny skierowany do właścicieli czworonogów,
którego zadaniem będzie szeroka edukacja w zakresie obowiązków wynikających z posiadania
psa, ale również wsparcie tych działań oraz rozbudowa infrastruktury dla psów (wybiegi, urządzenia treningowe) na terenie Chorzowa.

19.
20.

„Zielona Szkoła” dla dzieci za 1 zł
DD Dzieci uczące się w chorzowskich szkołach wyjeżdżają na „zieloną szkołę” za 1 zł; całość
kosztów zielonej szkoły finansuje Miasto Chorzów.
DD Dofinansowanie będzie obowiązywało dla dzieci, których rodzice zameldowani są
w Chorzowie i płacą podatki w Chorzowie.

Program dla Młodych
Miejsca, w których można posiedzieć, pogadać i napić się dobrej kawy – to punkty, których na
mapie Chorzowa jest zdecydowanie za mało. Nowy Rynek i zmiany na ul. Wolności mają sprawić, że przybędzie miejsc dedykowanych przede wszystkim młodym mieszkańcom Chorzowa.
Dodatkowo regularnie ogłaszane będą konkursy grantowe zarezerwowane tylko dla młodych.
Dzięki temu otrzymają oni środki potrzebne na realizację własnych pomysłów.

DLA DZIELNIC

1.

Kompleksowa modernizacja ulicy 3 Maja
wraz z przebudową skrzyżowania ulic:
3 Maja, Katowickiej i Metalowców.

2.

Budowa nowej sali gimnastycznej dla
Szkoły Podstawowej nr 15.

3.

Remont ulicy 23 Czerwca.

4.

Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej
w Maciejkowicach.

5.

Budowa ścieżek rowerowych przy ulicach
Maciejkowickiej i Michałkowickiej.

6.

Rewitalizacja stawu Herman.

7.

Modernizacja ulicy Siemianowickiej,
od Krajcoka do ulicy Pomorskiej.

8.

Budowa boiska przy Szkole
Podstawowej nr 24.

9.

Budowa kąpieliska otwartego.

10. Budowa mieszkań przez TBS przy
ulicy Kadeckiej.
11. Mieszkania komunalne przy ulicy K. Miarki.

OKRĘG

Realny
PROGRAM

1.

Chorzów Stary
Maciejkowice
Chorzów II

Skuteczni

kandydaci
na radnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andrzej Kotala
Krzysztof Łazikiewicz
Mariola Roleder
Marcin Weindich
Bożena Karpińska
Seweryn Mosz
Grażyna Sinka
Barbara Mikszto
Szymon Piecha

2.

Skuteczni

kandydaci
na radnych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realny
PROGRAM

OKRĘG

Centrum i Osiedle
Żołnierzy Września

Wiesław Ciężkowski
Klaudiusz Sevkovic
Marek Dudek
Tomasz Krawczyk
Bartłomiej Czaja
Zofia Błasińska
Patrycja Kukla
Sylwia Gros-Browarska

DLA DZIELNIC

1.

Kompleksowa modernizacja ulicy
Powstańców wraz z Tramwajami Śląskimi.

2.

Kompleksowa modernizacja ulicy
Truchana.

3.

Budowa mieszkań przez TBS przy
ulicy Żeromskiego.

4.

Modernizacja ulicy Hajduckiej
wraz z Tramwajami Śląskimi.

5.

Modernizacja kompleksu
sportowego „Kresy”.

6.

Budowa placu wodnego przy
ulicy Floriańskiej.

7.

Modernizacja placu zabaw przy
ulicy Styczyńskiego.

8.

Nowy Rynek w Chorzowie –
dokończenie inwestycji.

9.

Rewitalizacja Placu Hutników
wraz z budową tężni.

10. Modernizacja przejścia podziemnego
pod ulicą Katowicką, przy ulicy Chopina.

DLA DZIELNIC

1.

Modernizacja ulicy Hajduckiej
wraz z Tramwajami Śląskimi.

2.

Modernizacja przejścia podziemnego
pod ulicą Katowicka przy AKS.

3.

Rewitalizacja miejskich kamienic
przy ulicy Armii Krajowej.

4.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 5
przy ulicy Ryszki – część sportowa.

5.

Modernizacja miejskich kamienic
przy ulicach Hajduckiej i Piaskowej.

6.

Modernizacja ulicy W. Stwosza.

7.

Modernizacja ulicy L. Zamenhofa.

8.

Siłownia plenerowa na skwerze
przy ulicach W. Stwosza i Ratuszowej.

OKRĘG

Realny
PROGRAM

3.

Klimzowiec,
część Chorzowa
Batorego

Skuteczni

kandydaci
na radnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Barbara Tabin
Jan Skórka
Marek Otte
Łukasz Spiołek
Aleksandra Zimnik
Krzysztof Kopel
Maria Woźniak
Piotr Jarzębak
Magdalena Sekuła

4.

Skuteczni

kandydaci
na radnych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realny
PROGRAM

OKRĘG

Chorzów
Batory

Marcin Michalik
Waldemar Kołodziej
Halina Hiltawska
Marian Salwiczek
Grażyna Kosińska-Jokel
Adrianna Kotala
Lech Motyka

DLA DZIELNIC

1.

Budowa przedszkola dla dzieci z Chorzowa
Batorego przy Szkole Podstawowej nr 12.

2.

Rewitalizacja skweru
im. Rotmistrza Pileckiego.

3.

Budowa ronda przy ulicy Stefana Batorego,
na wyjeździe na autostradę A4.

4.

Kompleksowa modernizacja
ulic: Francuskiej i Konarskiego,
wraz z budową miejsc parkingowych.

5.

Rewitalizacja zabytkowej elewacji
III LO im. Stefana Batorego.

6.

Modernizacja miejskich kamienic
przy ulicy Kaliny.

7.

Kolejny etap modernizacji ulic na
Starym Osiedlu wraz z wodociągami.

8.

Budowa integracyjnego placu zabaw na
skwerze przy ulicach Farnej i Odrowążów.

9.

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 12, wraz z remontem elewacji.

10. Lodowisko przy ulicy Granicznej.

Nasi

kandydaci
do Sejmiku

KOPEL
Zaufali mi,
za co dziękuję:

MACIEJ

KOLON
Materiał KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

MAREK

Województwa
Śląskiego

