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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

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!
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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.
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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 

DLA DZIELNIC

OKRĘG

Realny
PROGRAM
1. Modernizacja ulicy Hajduckiej
wraz z Tramwajami Śląskimi.

2. Modernizacja przejścia podziemnego
pod ulicą Katowicką 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.

3.

Klimzowiec,
część Chorzowa
Batorego

Skuteczni

kandydaci
na radnych
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Barbara Tabin
Jan Skórka
Marek Otte
Łukasz Spiołek
Aleksandra Zimnik
Krzysztof Kopel
Maria Woźniak
Piotr Jarzębak
Magdalena Sekuła
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CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?

J

ÈÈ zorganizowaniem „okna życia”

estem członkiem Śląskiej Izby
Lekarskiej, gdzie od 8 lat pełnię funkcję
wiceprzewodniczącej Komisji SocjalnoBytowej.
andyduję do Rady Miasta Chorzów od
1998 roku. W bieżącej kadencji pełnię
funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta
Chorzów, pracuję również w Komisji Zdrowia
oraz Komisji Budżetowej.

K

Jestem chorzowianką od
urodzenia.

P

 Lekarz medycyny, specjalista
drugiego stopnia medycyny
ogólnej i rodzinnej
 Wyższe
 65 lat
 Mężatka, matka 2 synów,
babcia trojga wnucząt

BARBARA

Tabin

otrzebę służenia ludziom w pracy zawodowej
i społecznej wyniosłam z domu. Od 45 lat
jestem żoną - emerytowanego nauczyciela Jana
Tabina. Jestem mamą dwóch dorosłych synów
oraz babcią trojga wnucząt.
kończyłam III LO im. Stefana Batorego
w Chorzowie oraz Śląską Akademię
Medyczną i Politechnikę Śląską. Od 40 lat
pracuję w chorzowskiej służbie zdrowia. Obecnie
zatrudniona jestem jako lekarka rodzinna. Jestem
inicjatorką pierwszego programu profilaktycznego
w mieście: bezpłatnych profilaktycznych badań
radiologicznych płuc.
gródek, podróże, dobra książka, teatr i kino to
sposób na mój wypoczynek. Robię wszystko, aby
zrealizować swoje marzenia.

U

O

Sprawy ludzi są mi zawsze bliskie.

w mieście;
ÈÈ wprowadzeniem „kopert
zdrowia seniora”;
ÈÈ edukacją i efektywnym
wdrażaniem szczepień
ochronnych dla dzieci
i dorosłych;
ÈÈ opracowaniem systemu opieki
w mieście nad pacjentem
onkologicznym;
ÈÈ budowę otwartego basenu;
ÈÈ rewitalizacją w każdej dzielnicy
przynajmniej jednego placu
zabaw i zorganizowanie tam
ogrodu wodnego;
ÈÈ odtworzeniem Hali Targowej;
ÈÈ przywróceniem do życia
dworca – Chorzów Miasto.
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CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?

J

ÈÈ remontem przejścia podziemnego przy ulicy
Młodzieżowej (AKS);

estem radnym, który działa:
spotyka się z mieszkańcami
i skutecznie interweniuje w ich
sprawach. Razem załatwiliśmy m.in.
miejsca postojowe dla rodziców przy
Przedszkolu nr 6 (ul. Gałeczki) oraz
ważne remonty: ul. Zielonej i Sportowej
oraz placu zabaw w Parku Róż.
iększość z Państwa zna mnie
pewnie jako właściciela sklepów
przy ul. Gałeczki i na osiedlu Różanka.
Po kilkunastu latach przyszedł czas na
zmiany: obecnie oprowadzam wycieczki
po Stadionie Śląskim. Pół żartem pół
serio często mówię, że moja praca polega
głównie na chwaleniu się Chorzowem:
gościom z całego kraju opowiadam
o wspaniałym, chorzowskim obiekcie
i zawsze wspominam o naszej legendzie –
Gerardzie Cieśliku.

W

 Przedsiębiorca,
radny Miasta Chorzów
 56 lat

JAN

Skórka

ÈÈ zacienieniem na placach zabaw: za pomocą
materiałowych żagli stworzenie zacienionego
miejsca do zabawy dla dzieci podczas upałów;
ÈÈ czystością w mieście: zwiększeniem środków
na utrzymanie porządku, montażem kilkuset
dodatkowych koszy;
ÈÈ rewitalizacją stawów w Parku Róż:
pogłębieniem i poprawą przepływu powietrza;
ÈÈ monitoringiem i doświetleniem Parku Róż
(między Różanką, a ul. Ryszki).
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rodziłem się i mieszkam w Chorzowie.
Jestem Radnym Miasta obecnej
kadencji, członkiem Komisji Edukacji oraz
Infrastruktury i Funduszy Unijnych oraz
prezesem koła „Królewska Huta” Związku
Górnośląskiego.
estem absolwentem Uniwersytetu
Śląskiego na kierunku Marketing
i Zarządzanie oraz Akademii Ekonomicznej
na kierunku Zarządzanie Finansami
Przedsiębiorstw. Zawodowo związany
z rozliczaniem inwestycji oraz pozyskiwaniem
środków finansowych.
rywatnie jestem szczęśliwym mężem
i dumnym ojcem siedmioletniego Leona
i rocznej Laury. Żona Karolina pracuje jako
pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 2
w Chorzowie i jest socjoterapeutą w świetlicy
„Chatka” przy ul. Ratuszowej.
ubię aktywnie spędzać czas, gram
w Chorzowskiej Amatorskiej Lidze
Badmintona, działającej przy Szkole
Podstawowej nr 37.

J

P

 Zajmuję się rozliczaniem
inwestycji oraz pozyskiwaniem
środków finansowych
 Wyższe, Uniwersytet Śląski,
Akademia Ekonomiczna

 35 lat
 Żonaty, ojciec syna i córki

MAREK

Otte

L

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
ÈÈ modernizacją skweru i placu zabaw
przy skrzyżowaniu ulic Wita Stwosza
i Ratuszowej;
ÈÈ remontem budynków znajdujących się
w zasobach miasta;
ÈÈ budową parkingów w dzielnicy (Batory,
Klimzowiec, Osiedle Ruch);
ÈÈ remontami ulic i chodników;
ÈÈ rewitalizacją „Biadacza” (remont
budynków, poprawa bezpieczeństwa
drogowego);
ÈÈ budową mini-boisk dla dzieci do gry
w piłkę nożną;
ÈÈ poprawą bezpieczeństwa mieszkańców;
ÈÈ pomocą mieszkańcom w sprawach
bieżących.
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rodziłem się i dorastałem w Chorzowie.
U
Tutaj chodziłem do Szkoły Podstawowej
nr 5 oraz do Liceum Ogólnokształcącego im.

Juliusza Słowackiego. W 2009 r. ukończyłem
studia na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego uzyskując tytuł
magistra socjologii.
d 2008 r. byłem zatrudniony w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
gdzie do 2013 r. pracowałem w Gabinecie
Marszałka, później objąłem stanowisko
głównego specjalisty w Wydziale Rozwoju
Regionalnego, który zarządza funduszami
unijnymi w województwie śląskim. Aktualnie
pełnię funkcję koordynatora w Śląskim Centrum
Przedsiębiorczości w Chorzowie, gdzie rozliczam
i odpowiadam za przekazywanie środków
unijnych dla przedsiębiorców, którzy również
tu, w naszym mieście, rozwijają swoje biznesy,
tworzą nowe miejsca pracy oraz wspierają lokalną
gospodarkę.
ednocześnie od 2012 roku prowadzę
działalność gospodarczą, w ramach, której
działam jako agent ubezpieczeniowy. Dzięki temu
mam szeroką wiedzę i rozeznanie w codziennych
problemach ludzi. Pełniąc obowiązki radnego będę
Państwa osobistym agentem, który zawsze stara się
pomóc i rozwiązać problemy występujące w naszej
okolicy.
d 2012 r. jestem członkiem Rady Społecznej
w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie. Pełnię
również funkcję prezesa w stowarzyszeniu „FishEye”,
które promuje wśród mieszkańców Chorzowa kulturę,
sztukę i sport. W bieżącym roku ponownie zostałem
wybrany na funkcję Sekretarza Koła Platformy
Obywatelskiej w Chorzowie.
oją pasją jest fotografia,
wolny czas staram się spędzać
aktywnie – biegając, grając w piłkę
nożną, siatkówkę lub w badmintona.
Relaksuję się przy muzyce i dobrej
książce.

O

J

 Urzędnik samorządowy,
agent ubezpieczeniowy
 Wyższe, magister socjologii
 33 lata

ŁUKASZ

O

Spiołek

M

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
ÈÈ Rozbudową systemu monitoringu.
Chorzowianie zasługują na poczucie bezpieczeństwa oraz spokojne noce w swoim miejscu zamieszkania. System monitoringu
pozwoli jeszcze lepiej skoordynować działania policji i straży
miejskiej.
ÈÈ Ścieżkami rowerowymi.
Chorzów powinien mieć dobrze rozwiniętą infrastrukturę rowerową. Logicznie rozmieszczoną sieć ścieżek rowerowych oraz
miejsca, w których będzie można bezpiecznie zostawić rower
i pójść np. na zakupy (bike&ride).
ÈÈ Budową stref aktywnego spędzania czasu wolnego oraz
rozbudową siłowni plenerowych.
Takich obiektów brakuje dzisiaj w Chorzowie, a pamiętajmy,
że potrzebne są miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogłyby
aktywnie spędzać czas wolny i doskonalić swoje talenty
(np. skatepark, ścieżka zdrowia, stoły do piłkarzyków).
ÈÈ Organizowaniem imprez plenerowych oraz wydarzeń
kulturalnych w naszych dzielnicach.
ÈÈ Bezpiecznymi placami zabaw dla dzieci.
Chciałbym, aby na naszych osiedlach w dalszym ciągu powstawały dobrze wyposażone place zabaw oraz były modernizowane już istniejące obiekty.
ÈÈ Powstaniem przejścia dla pieszych na ul. Klimzy, przy
Szkole Podstawowej nr 5 oraz poprawą oznakowania
i oświetlenia już istniejących przejść.
ÈÈ Zniesieniem barier architektonicznych dla matek
z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych.
ÈÈ Przyciągnięciem nowych inwestycji do miasta przy
wsparciu funduszy unijnych.
ÈÈ Poprawą estetyki i czystości naszego miasta.
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zawodzie nauczyciela pracuję
od prawie dwudziestu lat. Praca
z dziećmi i młodzieżą to moja pasja.
Prywatnie jestem żoną, matką oraz miłośniczką labradorów. Od urodzenia mieszkam
w Chorzowie.
ie boję się powiedzieć, że znam
swoje miasto, doceniam jego zalety,
dostrzegam problemy. Przez wszystkie lata
aktywności zawodowej mogłam przekonać
się, jak ważna w życiu młodego człowieka jest
właściwa edukacja. Nie istnieją szkoły idealne,
ale są placówki edukacyjne, które otwierają
na świat, wspierają rozwój osobowościowy,
wychowują, kształtują poglądy. Wierzę,
że w moim mieście mamy szansę rozwijać
i zmieniać szkoły na lepsze. Oświata, kultura,
sport powinny stać się wizytówką Chorzowa,
dlatego teorii musi towarzyszyć praktyka.
Należy promować wszelkie projekty edukacyjne
i kulturalne, umożliwiać rozwój zainteresowań,
wspierać rodziny.
dukacja w największym stopniu bierze udział
w kształtowaniu młodego człowieka, dlatego
musimy pamiętać, że szkoła to nasza przyszłość.
Wszyscy będziemy żyć w świecie budowanym
przez nowe pokolenie.

N

 Nauczycielka
 Wyższe
 40 lat
 Zamężna

E

ALEKSANDRA

Zimnik

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
ÈÈ działaniami, których efektem będzie
wyrównanie szans edukacyjnych.
Młodzi ludzie muszą realizować
swoje marzenia przy wsparciu
nauczycieli, wychowawców, sponsorów;
ÈÈ opracowaniem i wdrożeniem systemu
stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży;
ÈÈ ułatwieniem dostępu do praktyk
zawodowych czy pracy sezonowej;
ÈÈ zapewnieniem uczniom opieki specjalistycznej: psychologów, logopedów oraz rehabilitantów;
ÈÈ promowaniem młodych talentów
podczas koncertów plenerowych.
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d urodzenia jestem mieszkańcem Chorzowa. Mam
38 lat. Jestem żonaty, mam dwie córki.
kończyłem zarządzanie w Uniwersytecie Śląskim.
Od 2003 roku jestem członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
latach 2006–2016 pracowałem w firmie Eltrans
sp. z o.o., od 2013 roku jako kierownik działu
inwestycji. Aktualnie pracuję w spółce Tramwaje Śląskie
S.A. i pełnię nadzór nad projektami współfinansowanymi
przez Unię Europejską dotyczącymi modernizacji i rozbudowy torowisk oraz zakupu tramwajów.
ako radny chciałbym przede wszystkim stworzyć lepsze
perspektywy życia dla mieszkańców przez mądre
planowanie inwestycji, poprawę bezpieczeństwa oraz
skuteczną opiekę społeczną i sprawną służbę zdrowia.

J

 Zarządzanie i marketing
 Wyższe, Uniwersytet Śląski
 38 lat
 Żonaty, ojciec dwóch córek

KRZYSZTOF

Kopel

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
ÈÈ przebudową ul. Hajduckiej;
ÈÈ budową chodnika między
przystankiem tramwajowym
a Carrefour (AKS);
ÈÈ zagospodarowaniem
zaniedbanych boisk przy ulicy
Mościckiego;
ÈÈ przebudową starego boiska do
koszykówki pomiędzy ulicami
Szczecińską i Gałeczki wraz
z zagospodarowaniem terenu
skweru.
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J

ÈÈ dalszą współpracą z instytucjami
które mogą pomóc rodzinom
z problemami alkoholowymi

estem emerytowanym nauczycielem,
obecnie prezesem Stowarzyszenia
Chorzowska Lauba. Stowarzyszenie prowadzi
Dzienny Dom Pomocy i Świetlicę Opiekuńczą
Dziupla Pod Chmurką.
taramy się zapewnić podopiecznym
Dziennego Domu Pomocy poczucie
bezpieczeństwa. Pomagamy w załatwianiu
spraw zawiązanych z codziennym
funkcjonowaniem.
wietlica Opiekuńcza Dziupla pod Chmurką
zapewnia opiekę i zajęcia dla 30 dzieci.
ogą skorzystać z pomocy w nauce, ale
dbamy również o rozwój zainteresowań.
Jednodniowe i kilkudniowe wycieczki pozwalają na
poznanie naszej historii, ale również najnowszych
osiągnięć techniki. Ważna jest dla nas umiejętność
komunikacji interpersonalnej, dzieci w świetlicy
nie używają telefonów i tabletów, a praca
z komputerem służy tylko do pomocy w nauce.
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 Nauczycielka
 Wyższe pedagogiczne
 66 lat
 Mężatka

MARIA

Woźniak

ÈÈ wsparciem dla rodzin wielodzietnych
– opieką nad tymi rodzinami.
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estem chorzowianinem od
urodzenia, a także społecznikiem
i inicjatorem wielu akcji charytatywnych wspierających dzieci, młodzież
oraz seniorów na terenie Chorzowa oraz
miast ościennych.
d 10 lat jestem chorzowskim przedsiębiorcą. Po godzinach działam
jako Superbohater Chorzowski Flesh.
Jestem również prezesem Stowarzyszenia
Nowoczesny Chorzów. Jestem członkiem
Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. W 2016 roku byłem nominowany do tytułu Chorzowianin Roku.
o moich największych osiągnięć należy
wywoływanie uśmiechu i radości na
twarzach małych i dużych chorzowian,
jak i promocja naszego kochanego miasta
poprzez organizację wielu akcji charytatywnych, festynów i zabaw szkolnych.
estem świadomy z jakimi problemami
borykają się mieszkańcy Chorzowa, gdyż
jestem blisko nich. To motywuje mnie do
jeszcze większego zaangażowania, niejednokrotnie poświęcając swój wolny czas i środki.
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 Chorzowski przedsiębiorca
 Wyższe, podyplomowe,
z tytułem Technika
Budownictwa
 33 lata
 Żonaty

PIOTR

J

Moje motto życiowe to:
,,Tyle człowiek jest wart, ile innym
czyni dobrego”.

Jarzębak

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
ÈÈ modernizacją drogi wewnętrznej oraz miejsc parkingowych na
ulicach: Krzywej, Krasickiego, Katowickiej;
ÈÈ stworzeniem miejsc parkingowych przy ulicach: Cmentarnej,
Krętej i Sportowej;
ÈÈ modernizacją i rewitalizacją placów zabaw poprzez stworzenie
ogrodzeń, uzupełnienie oświetlenia oraz kamer bezpieczeństwa
monitoringu miejskiego na ulicach: Długiej, Omańkowskiej i Parku
Róż;
ÈÈ stworzeniem sieci alkomatów stacjonarnych w każdej dzielnicy –
począwszy od Klimzowca;
ÈÈ stworzeniem Spółdzielni Socjalnej mającej na celu usuwanie
odchodów zwierzęcych na terenie miasta;
ÈÈ modernizacją przejść dla pieszych, szczególnie tych użytkowanych
przez dzieci;
ÈÈ postawieniem zewnętrznych piłkarzyków stacjonarnych w różnych częściach miasta;
ÈÈ darmowymi hotspotami oraz strefami wi-fi;
ÈÈ małymi placami zabaw w różnych częściach miasta;
ÈÈ organizacją stref odpoczynku i ciszy oraz relaksu bez nowinek
technologicznych;
ÈÈ muralami na ścianach szczytowych, na których nie ma możliwości
wykonania naprawy elewacji w ciągu najbliższych 10–15 lat;
ÈÈ upiększaniem terenów zielonych na terenie całego miasta;
ÈÈ stworzeniem dużego napisu 3D „CHORZÓW”;
ÈÈ stworzeniem punktów informacyjnych o chorzowskich przedsiębiorcach świadczących swoje usługi dla mieszkańców Chorzowa
ze zniżkami;
ÈÈ stworzeniem wybiegów dla psów oraz specjalnych pojemników
na odpady;
ÈÈ wprowadzeniem czasomierzy na sygnalizatorach świetlnych;
ÈÈ zbudowaniem toru nauki jazdy dla najmłodszych;
ÈÈ zbudowaniem boiska typu „Orlik” w Parku Róż.
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iczą się ludzie. To, by chcieli żyć w swoim
mieście, czuli się w nim dobrze.
y tak było niezbędne są inwestycje
w rozwój społeczny, w profilaktykę
zdrowotną i aktywizację społeczną. Dzięki
temu dłużej jesteśmy zdrowi, aktywni, mniej
samotni.
d wielu lat działam na rzecz Chorzowa,
aktywizując jego mieszkańców, dbając
o to, by żyło się tu dobrze. Pełnię funkcję
pełnomocnika prezydenta ds. polityki
zdrowotnej i aktywizacji społecznej. Dzięki
realizacji programów: „Chorzów 60+”,
Chorzowska Akademia Seniora, Chorzowska
Strefa Wolontariatu, Centrum Integracji
Międzypokoleniowej i Klubu Malucha, które
koordynuję i nadzoruję, sprawiamy, że nasze
miasto żyje i jest przyjazne dla wszystkich: dzieci
i ich rodziców, młodzieży, osób starszych. I to jest
doceniane.
horzów został uznany za jedno z pięciu
najlepszych miast w Polsce w dziedzinie
aktywizacji społecznej. W 2016 r. na realizację
programów polityki zdrowotnej zdobyliśmy
najwyższe w województwie dofinansowanie
z NFZ.
o dzięki tym inicjatywom wszyscy mamy szanse
na zdrowe i aktywne życie.
ierzę w to, że inwestowanie w ludzi
ma sens.
hcę nadal pracować nad tym, by
w Chorzowie, w naszej dzielnicy,
dobrze nam się żyło.
yśmy tu chcieli wychowywać dzieci,
pracować, godnie się starzeć. Bo
miasto tworzą ludzie. A Chorzów to my.
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 Pełnomocnik prezydenta ds.
polityki zdrowotnej i aktywizacji
społecznej
 Wyższe,
 36 lat
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CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
ZDROWIEM
ÈÈ Realizacją bezpłatnych badań oraz działań z zakresu
profilaktyki zdrowotnej dopasowanych do aktualnych
potrzeb mieszkańców dzielnicy.
ÈÈ Wdrożeniem elektronicznego systemu informacji na
temat dostępnych w dzielnicy usług medycznych.

AKTYWIZACJĄ
ÈÈ Stworzeniem Miejsca Przyjaznego Rodzinie ze strefami
aktywności dla wszystkich grup wiekowych, wyposażonego w tzw. „miejskie meble” i urządzenia do uprawiania
aktywności fizycznej.
ÈÈ Organizacją programu „Młodzi, Miejscy, Kreatywni”, który
zakładać będzie m.in.: stworzenie karty uprawniającej do
zniżek i rabatów dla mieszkańców Chorzowa do 35 roku
życia.
ÈÈ Stworzeniem w dzielnicy ścieżek zdrowia, doposażonych
w tak zwane „przysiadki” ułatwiające osobom starszym
i niepełnosprawnym poruszanie się w przestrzeni miejskiej.
ÈÈ Kontynuacją i rozwojem bezpłatnych programów skierowanych do: seniorów (Dzielnicowe Akademie Seniora
w Klubie „Pokolenie” i przy Parafii pw. Św. Franciszka
z Asyżu, program „Chorzów 60+”, rodziców i dzieci (Klub
Malucha na Klimzowcu i w Chorzowie Batorym, Akademia Aktywnego Malucha).

EDUKACJĄ, SPORTEM, KULTURĄ
ÈÈ Realizacją programu zakładającego wsparcie zdolnej młodzieży w rozwoju kariery sportowej poprzez wykorzystanie potencjału znanych, chorzowskich sportowców.
ÈÈ Tworzeniem programów promujących zdrowy styl życia
w szkołach, przedszkolach, blisko miejsca zamieszkania.

Nasi

MAREK

KOPEL

kandydaci
do Sejmiku

Województwa MACIEJ
Śląskiego

KOLON

Materiał KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Zaufali mi,
za co dziękuję:

