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Samorząd, ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności, reprezentowania jej interesów wobec organów państwa i wykonywania zadań wymienionych przez ustawy, umowy lub porozumienia.
Samorząd terytorialny, rodzaj samorządu obejmującego wszystkie osoby (obywateli), które mieszkają na terenie określonej jednostki podstawowego podziału terytorialnego. Źródło: www.pwn.pl



Kilka tygodni temu światowa trasa koncertowa legen-
darnego 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 doświad-
czyć miłości rodziców – chorzowian od pokoleń. W 2010 

roku z Państwa woli dostąpiłem zaszczytu kierowania 
Chorzowem. Bycie prezydentem to codzienna odpowiedzial-
ność za sprawy bieżące, ale to również wielka odpowiedzial-
ność 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 aglo-
meracji. 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, zakończe-
nie kluczowych inwestycji drogowych. To także inwestowa-
nie 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. 

Jestem chorzowianinem i jestem z tego dumny.



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 właś-
nie od wyboru radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów zależy to, jak będzie wyglą-
dało sąsiednie podwórko, plac zabaw, ulica, którą codziennie zmierzamy do pracy, przed-
szkole 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 scentralizowa-
nego ustroju Polski Ludowej. Dzięki zaangażowaniu wielu znakomitych osób stworzono 
silne fundamenty prawne, na których opierają się nasze „małe ojczyzny”. Dzięki tej refor-
mie 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 paździer-
nika 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.

380
suma inwestycji z ostatnich

mln
zł 4 lat

1. 	 Budowa	kąpieliska	otwartego
2. 		 Kontynuacja	modernizacji	kluczowych	dróg	Chorzowa
3. 	 Budowa	nowych	mieszkań	komunalnych	i	remonty	kamienic
4. 	 Rozbudowa	Zespołu	Szpitali	Miejskich
5. 	 Ścieżki	rowerowe	i	wypożyczalnie	rowerów	w	każdej	dzielnicy
6. 	 Nowoczesny	stadion	dla	Ruchu	Chorzów	–	etap	budowlany
7. 	 Ratowanie	zabytków	Chorzowa
8. 	 Program	„Bezpieczny	Chorzów”
9. 	 Miejski	Program	Polityki	Zdrowotnej
10. 	 Strategia	na	rzecz	Seniorów
11. 	 „STOP	SMOG”	–	dopłaty	do	ekologicznego	ogrzewania
12. 	 Rozwój	infrastruktury	sportowej
13. 	 Program	wsparcia	organizacji	pozarządowych
14. 	 Oficer	pieszy
15. 	 System	Zielonej	Fali
16. 	 Bonifikaty	do	wykupu	mieszkań	komunalnych
17. 	 Ulgi	finansowe	przy	przekształceniu	użytkowania	wieczystego	

we	własność
18. 	 Program	„Pies	w	Mieście”
19. 	 „Zielona	Szkoła”	dla	dzieci	za	1	zł
20. 	 Program	dla	Młodych

Złota 20 na 5!

poznaj szczegóły 

Dobry program na 5 lat



O
KR
ĘG

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.

PROGRAM  
DLA DZIELNIC

Realny Centrum i Osiedle 
Żołnierzy Września2.



kandydaci  
na radnych

Skuteczni

1. Wiesław Ciężkowski
2. Klaudiusz Sevkovic
3. Marek Dudek
4. Tomasz Krawczyk
5. Bartłomiej Czaja
6. Zofia Błasińska
7. Patrycja Kukla
8. Sylwia Gros-Browarska



	Nauczyciel
	Wyższe, historyk
	60 lat
	Żonaty, ojciec dwójki dzieci;  

dziadek

Ciężkowski
WIESŁAW

1
POZYCJA

Z wykształcenia jestem historykiem, 
z zawodu nauczyciel. W latach  

1994–2010 byłem radnym Rady Miasta 
Chorzów i przewodniczącym Komisji Edukacji. 

Od 2010 roku do teraz jestem 
wiceprezydentem miasta ds. społecznych 

odpowiedzialnym za edukację, kulturę i pomoc 
społeczną. 

Zostałem wielokrotnie odznaczony m.in.: 
medalem Komisji Edukacji Narodowej, 

medalem Hufca ZHP w Chorzowa, honorową 
odznaką Polskiego Związku Emerytów 
i Rencistów czy brązowym medalem za zasługi 
dla obronności kraju. 

Jestem żonaty, mam 60 lat, jestem ojcem dwójki 
dzieci i dziadkiem Helenki. 

O MNIE

 È stałym	podnoszeniem	poziomu	
oświaty;	

 È kontynuacją	modernizacji	szkół	
i	przedszkoli;

 È dalszym	rozwojem	oferty	
kulturalnej;

 È realizacją	zadań	na	rzecz	osób	
samotnych	i	chorych;

 È wsparciem	inwestycji	w	rejonie	
ulic:	Truchana,	Styczyńskiego,	
Wandy	i	Mielęckiego.	

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	Manager
	Wyższe
	48 lat
	Żonaty, ojciec dwójki dzieci

Sevkovic
KLAUDIUSZ

2
POZYCJA

Od 16 lat jestem prezesem Klubu 
Piłki Ręcznej Ruch Chorzów. 

Byłem radnym trzech kadencji. 
Jestem projekt managerem eventów 
kulturalno-sportowych. Zajmuję się 
promowaniem Śląska. 

Od 2001 roku jestem działaczem 
i społecznym prezesem KPR Ruch 

Chorzów. Jestem członkiem Komisji 
Infrastruktury i Funduszy Unijnych 
oraz Komisji Kultury i Sportu. Byłem 
członkiem zarządu Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce.

O MNIE

 È edukacją dzieci i młodzieży poprzez sport; 
 È tworzeniem nowych miejsc rekreacji dla 
seniorów;

 È promocją naszego miasta;
 È polepszaniem standardów bezpieczeństwa 
dla mieszkańców Chorzowa.

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	Mgr inż. energetyk
	Wyższe,  

absolwent Politechniki Śląskiej,  
wydział Mechaniczno-Energetyczny, 
specjalność: energetyka jądrowa

	68 lat
	Żonaty

Dudek
MAREK

3
POZYCJA

Doświadczony radny: od 1994 roku  
(6 kadencji). 

Przez czas pełnienia mandatu radnego 
doprowadziłem do: 

»  przejęcia od państwa (komunalizacja) 
i chorzowskich wodociągów (wartość ok. 
70 mln zł), 

»  umorzenia zadłużenia chorzowskich 
wodociągów (ok. 33 mln zł), 

»  uzyskania unijnej dotacji na „przykrycie 
Rawy” (ok. 90 mln zł), 

»  uciepłownienia budynków przy ulicy 
Beskidzkiej i Lipińskiej, 

»   wielu działań prowadzących do poprawy 
jakości środowiska w Chorzowie, a także 
do poprawy stanu bezpieczeństwa w mie-
ście. 

Przewodniczyłem wielu komisjom Rady 
Miasta, w tym: ochrony środowiska, 

rewizyjnej i bezpieczeństwa. Pełniłem również 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta oraz 
sekretarza miasta.

O MNIE

 È propagowaniem rozwoju szkolnictwa 
wyższego w Chorzowie (Uniwersytet 
Śląski);

 È rozwijaniem budownictwa 
mieszkaniowego w dzielnicy drugiej;

 È regulacją skomunikowania ulic 
Szybowej z ulicą Morcinka;

 È utwardzeniem szutrowej części ulicy 
Szybowej;

 È poprawą miejsc parkingowych 
w okolicach dawnej ciepłowni; 

 È doprowadzeniem do docieplenia 
pozostałych budynków przy ulicy 
Morcinka;

 È przeciwdziałaniem dalszej degradacji 
terenu przy ulicy W. Styczyńskiego 
(po dawnej wytwórni „METALPLAST”);

 È rewitalizacją starszych budynków przy 
ulicach Wandy i Styczyńskiego.

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	Technik elektronik
	Średnie
	47 lat
	Żonaty

Krawczyk
TOMASZ

4
POZYCJA

Jestem rodowitym chorzowianinem. 
Mam żonę i dwóch synów. Byłem 

radnym IV,V,VI i VII kadencji Rady 
Miasta. Z wykształcenia jestem 
elektronikiem. W tym zawodzie 
wyszkoliłem siedemnastu uczniów, 
doprowadzając ich do egzaminu 
czeladniczego. Jestem zapalonym 
działkowcem. Zostałem wybrany 
w okręgu, w którym się urodziłem, 
w którym żyję i – co najważniejsze – 
którego problemy doskonale znam.  
Od szesnastu lat organizuję dla 
mieszkańców Chorzowa wyjazdy na 
narty do pięknego, śnieżnego Zwardonia. 
W minionym okresie zajmowałem się 
dziesiątkami interwencji mieszkańców. 
Części z Państwa pomogłem osobiście. 
Doprowadziłem do odnowienia elewacji 
budynku Szkoły Podstawowej  
nr 13 przy ul. Styczyńskiego, przyczyniłem 
się do remontu nawierzchni chodników przy 
ul. Żołnierzy Września. W nowej kadencji 
Rady Miasta pragnę kontynuować działania 
zmierzające do poprawy infrastruktury 
mieszkaniowej, drogowej oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców Chorzowa. 

 Èmodernizacją boiska przy  
Szkole Podstawowej nr 13  
przy ul. Styczyńskiego;
 È dokończeniem budowy  
parkingu przy ul. Lipińskiej;
 È rozbudowaniem monitoringu 
miejskiego w dzielnicy Chorzów 
II i Centrum.

O MNIE CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?

CHCĘ	DALEJ	 
WAM	SŁUŻYĆ	 

SWOJĄ	POMOCĄ



	Dziennikarz, przedsiębiorca
	Wyższe licencjackie
	28 lat
	Żonaty

Czaja
BARTŁOMIEJ

5
POZYCJA

Jestem szczęśliwym mężem i od kilku 
miesięcy ojcem Szymona. 

Chorzowianinem od urodzenia. Od blisko 
10 lat dziennikarzem sportowym, 

współpracowałem w przeszłości z takimi 
redakcjami jak: Sportowe Fakty, MMSilesia, 
Zapaśnik. Aktualnie jestem redaktorem 
naczelnym portalu TubaChorzowa.pl, to 
właśnie w nim opisujemy, co się dzieje 
w naszym mieście. Dzięki Wam poznałem 
szczegółowe problemy miasta. Spisując Wasze 
sugestie, propozycje, rady stworzyłem swój 
autorski program dla miasta, a po rozmowach 
z mieszkańcami okręgu Chorzów II również 
program dla dzielnicy. 

#PrzybijPiątkę	ze	mną	21	X

O MNIE

 È remontem chodników i dróg oraz 
oświetlenia przy ulicach: Gwareckiej 
i Beskidzkiej;

 È budową placów zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 38 oraz na 
skwerach przy ulicach Styczyńskiego 
i Gwareckiej;

 È budową wybiegu dla psów przy ulicy 
Kingi;

 È zagospodarowaniem terenów przy 
ulicy 75. Pułku Piechoty.

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	Emerytka
	Średnie
	Mężatka

Błasińska
ZOFIA

6
POZYCJA

Mieszkam w Chorzowie i od 40 lat jestem związana 
z tym miastem.

Tutaj rozpoczęłam pracę zawodową w służbie 
zdrowia. Obecnie jestem na emeryturze.

Od 20 lat udzielam się społecznie na rzecz osób 
dotkniętych problemami chorób nowotworowych 

ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi.

Jestem osobą otwartą, wrażliwą na ludzkie 
nieszczęścia – pomagam. Działam w Stowarzyszeniu 

Amazonek „Nadzieja” jako przewodnicząca tego 
stowarzyszenia; jestem również wolontariuszką.

W 2010 roku otrzymałam nagrodę Prezydenta Miasta 
Chorzowa za szczególne osiągnięcia w realizacji 

polityki społecznej. 

W nadchodzących	wyborach	samorządowych	startuję	po	raz	
pierwszy,	dlatego	proszę	o	oddanie	na	
mnie	głosu.	

 È stawiam na zdrowie, chcę 
podejmować działania promu-
jące profilaktykę zdrowotną 
w walce z rakiem – więcej bez-
płatnych badań dla wszystkich 
grup społecznych, niezależnie 
od wieku;

 È pomocą w chorobie i wsparciem 
psychologicznym osobie chorej 
i jej rodzinie;

 È tworzeniem warunków do inte-
gracji osób chorych po leczeniu 
onkologicznym;

 È prowadzeniem działalności 
rehabilitacyjnej na rzecz osób 
niepełnosprawnych;

 È promocją i organizacją wolon-
tariatu.

O MNIE CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	Magister pedagogiki opiekuńczo-
-wychowawczej i resocjalizacyjnej 

	Wyższe, 
	39 lat
	Mężatka

Kukla
PATRYCJA

7
POZYCJA

Jestem chorzowianką, 
absolwentką Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. 
Ukończyłam tę uczelnię 
jako magister pedagogiki 
opiekuńczo-wychowawczej 
i resocjalizacji. Pracuję 
w Zakładzie Komunalnym 
PGM w Chorzowie. Jestem 
członkinią Stowarzyszenia 
Nowoczesny Chorzów. Aktywnie 
działam i poświęcając swój 
czas dla miasta oraz działań 
społecznych i charytatywnych. 
Jestem pomysłodawcą oraz 
organizatorką wielu akcji 
i eventów wspomagających 
zarówno dzieci, jak i dorosłych 
mieszkańców Chorzowa, a także 
miast ościennych.

 È Rewitalizacją terenów zielonych – m.in. przy 
ulicy Morcinka;

 È Modernizacją oświetlenia ulic: Krzywej, Chopina 
i Krasickiego;

 È Remontem klatek schodowych oraz elewacji 
budynków;

 È Wymianą ekranów akustycznych na ulicy 
Dąbrowskiego na przeźroczyste;

 È Stworzeniem siłowni plenerowej w Parku 
Hutników, przy Urzędzie Stanu Cywilnego;

 È Stworzeniem spółdzielni socjalnych, mających 
na celu usuwanie nieczystości z terenów miasta;

 È stworzeniem darmowych Hot Spotów WIFI;
 È organizacją strefy pracy, relaksu i odpoczynku;
 È tworzeniem małych placów zabaw – zagospo-
darowaniem terenów zielonych np. przy ulicach: 
Szybowej, Lompy i Styczyńskiego;

 È Wprowadzeniem czasomierzy na światłach;
 È Stworzeniem wybiegów dla psów oraz 
rozlokowaniem większej ilości pojemników na 
psie odchody;

 È Alkomatami w dzielnicy.

O MNIE CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	Farmaceutka;  
kierownik apteki

	Wyższe, magister farmacji
	32 lata
	Mężatka, mama Antosia

Gros-Browarska
SYLWIA

8
POZYCJA

Mam 32 lata 
i od urodzenia 

mieszkam w Chorzowie. 

Jestem absolwentką 
III Liceum 

Ogólnokształcącego 
im Stefana Batorego. 
Z wyróżnieniem 
ukończyłam farmację na 
Śląskim Uniwersytecie 
Medycznym. 

Pracuję jako 
kierownik apteki 

przy ulicy Kościuszki. 
Jako wolontariusz 
fundacji prowadzę 
wykłady i warsztaty 
dotyczące farmakoterapii 
i prawidłowego zażywania 
leków. 

Jestem mamą energicznego 
3,5-letniego Antosia. 

Jego niespożytą energię 
wykorzystujemy wraz z mężem 
Maciejem – zawodnikiem 
i trenerem chorzowskiego 
Spartana – podczas różnego 
rodzaju zajęć sportowych. 
Każdą wolną chwilę staramy się 
spędzać aktywnie razem.

O MNIE CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?

Aktywną	rodziną
 È Realizacją programu zakładającego organizację 
bezpłatnych warsztatów, zajęć edukacyjnych, 
artystycznych i sportowych dla całych rodzin.

Zdrowiem
 È Realizacją programów z zakresu edukacji prozdrowotnej 
oraz profilaktyki dopasowanych do aktualnych potrzeb 
mieszkańców w dzielnicy.

Sportem	
 È Wykorzystaniem potencjału chorzowskich sportowców 
do stworzenia programu aktywizującego wszystkie grupy 
wiekowe.

 È Organizacją miejsc i kadry w celu stworzenia warunków 
do uprawiania różnych dyscyplin sportowych – blisko 
miejsca zamieszkania i w szkołach. 

 È Wsparciem zdolnej młodzieży w rozwijaniu kariery 
sportowej.

Młodymi	przedsiębiorcami
 È Stworzeniem możliwości rozwoju dla młodych, 
chorzowskich przedsiębiorców poprzez organizację 
programów zniżek czynszowych i organizację wydarzeń 

o charakterze promującym 
przedsiębiorczość w Chorzowie.



Zaufali mi,  
za co dziękuję:



KOPEL
MAREK

KOLON
MACIEJ

Nasi 
kandydaci  
do Sejmiku  
Województwa  
Śląskiego



Staw  
Amelung po 
rewitalizacji

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

Centrum Przesiadkowe  
w Chorzowie – powstało  
jako pierwsze na Śląsku

Enklawa zieleni 
w środku miasta czyli 
zrewitalizowany Park Róż

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.

Skatepark pod  
Szybem Prezydent  
służy zawodowcom 
i amatorom

Nowoczesny basen miejski 
przy placu Powstańców 
Śląskich

Chorzów inwestuje  
w miejską policję. 
Miasto dofinansowało 
zakup nowych radiowozów 
oraz koni policyjnych

Jedna z głównych ulic 
miasta, ul. Kościuszki, po 
gruntownym remoncie 
służy pieszym, rowerzystom 
i pojazdom

Ulica Kollmana, czyli „mała 
obwodnica” Chorzowa 
ułatwia komunikację  
z autostradą A4

Nowy blok przy  
ul. Truchana z mieszkaniami 
z chorzowskiego programu 
Mieszkanie dla Młodych
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