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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.

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 

DLA DZIELNIC
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Chorzów
Batory

1. Budowa przedszkola dla dzieci z Chorzowa Batorego przy Szkole Podstawowej nr 12.
2. Rewitalizacja skweru im. Rotmistrza Pileckiego.
3. Budowa ronda na ulicy Stefana Batorego, (wjazd 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 ChŚPWiK.
8. Budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze u zbiegu ulic Farnej i Odrowążów.
9. Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12, wraz
z remontem elewacji.
10. Lodowisko przy ulicy Granicznej.

Skuteczni

kandydaci
na radnych

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

Marcin Michalik
Waldemar Kołodziej
Halina Hiltawska
Marian Salwiczek
Grażyna Kosińska-Jokel
Adrianna Kotala
Lech Motyka
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estem chorzowianinem od pokoleń, mam lat 41, żonę
Urszulę, dwie córki Maję i 5-miesięczną Matyldę. Cała
moja rodzina związana jest z Chorzowem: dziadek Antoni
odpowiadał za produkcję w Hucie Batory, a mama Urszula
pracowała w księgowości.
estem absolwentem III Liceum im. Stefana Batorego
w Chorzowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
racowałem w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowałem się górnictwem i systemem bankowym. Posiadam
doświadczenie w pracy w firmach prywatnych na stanowiskach: od Specjalisty ds. finansów do Dyrektora Finansowego.
estem Radnym V kadencji Rady Miasta Chorzowa, Przewodniczącym Komisji Programów i Funduszy Unijnych,
członkiem Komisji Infrastruktury i Rozwoju, Przewodniczącym Klubu Radnych PO w Chorzowie. W latach 2008–2010
pełniłem funkcję Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa
Śląskiego. Od 2008 roku jestem Wiceprzewodniczącym Rady
Nadzorczej Parku Śląskiego w Chorzowie. Byłem członkiem Rady
Inwestycyjnej Funduszu JESSICA stworzonego przez Województwo Śląskie i Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu –
250 mln PLN na rewitalizację śląskich miast. Jestem doradcą dr.
Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego, w zakresie
finansów i funduszy europejskich. Jestem członkiem Stowarzyszenia „Europa jest prosta”.
2010 roku ponownie zostałem wybrany do Rady Miasta,
a później powołany przez Prezydenta Andrzej Kotalę na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta, ponownie zostałem wybrany
na radnego w 2014 roku i Zastępcę Prezydenta Miasta. W urzędzie
odpowiadam za: fundusze unijne i rozwój miasta, bezpieczeństwo
i porządek publicznym, straż miejską, inwestycje, gospodarkę
komunalną, mieszkalnictwo, nadzoruje
MZUIM , przewodniczy Powiatowej Radzie
Zatrudnienia.

J
P

J

 Wiceprezydent Chorzowa,

Radny Chorzowa, Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej Parku Śląskiego,
doradca dr. Jana Olbrychta

 Wyższe

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 41 lat
 żonaty, ma 2 córki

MARCIN

W

Michalik

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
ÈÈ zwiększeniem dopłat do likwidacji
starych pieców węglowych;
ÈÈ likwidacją niskiej emisji w miejskich
kamienicach;
ÈÈ rewitalizacją skweru im. Rotmistrza
W. Pileckiego – obok dawnego kasyna
huty Batory;
ÈÈ rewitalizacją skweru przy ulicy
Dyrekcyjnej, wraz z odtworzeniem
zabytkowej fontanny;
ÈÈ modernizacją Starego Osiedla – kolejny
etap;
ÈÈ budową przedszkola przy ulicy Skrajnej;
ÈÈ termomodernizacją Szkoły
Podstawowej nr 12.

CO SIĘ JUŻ UDAŁO?
ÈÈ budowa wybiegu dla psów przy
ulicy Czempiela;
ÈÈ modernizacja skweru przy
ulicy Gagarina;
ÈÈ renowacja miejskich kamienic
przy ulicach: 16 lipca i Wrocławskiej;
ÈÈ renowacja kamienicy przy ulicy Kaliny;
ÈÈ modernizacja boiska przy ulicy
Jubileuszowej;
ÈÈ kolejny etap modernizacji MDK Batory;
ÈÈ modernizacja ulicy Skrajnej
wraz z chodnikami i miejscami
parkingowymi;
ÈÈ zagospodarowanie skweru przy
ulicy Hutniczej (za MDK Batory).
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 Specjalista ds. logistyki
 Średnie – Technik Energetyk
 56 lat
 Żonaty, ojciec dwójki dzieci,
dziadek trójki wnucząt

WALDEMAR

O MNIE

W

mijającej VII kadencji pełniłem
funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta oraz Przewodniczącego
Klubu Radnych Porozumienie dla
Chorzowa – Platforma Obywatelska. Od
2002 r. jestem zaangażowany działaczem
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
gdzie od 2010 r. pełnię funkcję przewodniczącego Rady Osiedla „Chorzów Batory”.
Swoje miejsce w Radzie Miasta oraz ChSM
traktuję jako służbę publiczną w interesie
miasta i jego mieszkańców. Służbę, którą
pełniłem z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem, o czym mogli się przekonać Ci
z Państwa, którzy zwracali się do mnie bezpośrednio o pomoc i interwencje w różnych
sprawach. To w Państwa imieniu składałem
dziesiątki interpelacji, które w większości
udało się załatwić pozytywnie.
awodowo od 34 lat jestem związany
z pracą w energetyce. Dzisiaj pracuję
w CEZ Polska, na stanowisku specjalisty do
spraw logistyki. Prywatnie jestem szczęśliwym
mężem, ojcem i dziadkiem.
nam problemy i bolączki dzielnicy Batory.
Wiem jak im zaradzić i dlatego ponownie
zgłaszam swoją kandydaturę do Rady Miasta,
licząc na Państwa głosy.

Z

Z

Kołodziej

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
Bezpieczeństwem w naszej dzielnicy poprzez:
ÈÈ zwiększenie środków na zakup kolejnych kamer
monitorujących naszą dzielnicę w miejscach wskazanych
przez mieszkańców;
ÈÈ zwiększenie środków na walkę z dopalaczami i innymi
środkami odurzającymi;
ÈÈ zwiększenie współpracy służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo tj. straży miejskiej i policji z mieszkańcami
naszej dzielnicy, szkołami, przedszkolami, parafiami oraz
spółdzielniami mieszkaniowymi i zarządcami wspólnot;
ÈÈ poprawę oznakowania przejść dla pieszych w okolicach
szkół, przedszkoli, żłobka.
Współorganizowaniem czasu pozaszkolnego naszym
najmłodszym mieszkańcom oraz tym nieco starszym poprzez:
ÈÈ tworzenie nowych i odnowienie starych placów zabaw;
ÈÈ budowę siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Gagarina
dostępnej dla wszystkich mieszkańców;
ÈÈ montaż składanego – sezonowego lodowiska przy
kompleksie sportowym HAJDUKI;
ÈÈ wytyczanie nowych ścieżek rowerowych;
ÈÈ organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych/
Rozwiązywaniem bieżących problemów dzielnicy we
współpracy z jej mieszkańcami poprzez:
ÈÈ budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych
przechodzących przez tory kolejowe w okolicy
Niedźwiedzińca;
ÈÈ wykonanie chodnika łączącego ul. Klonową i Skrajną;
ÈÈ budowę nowych miejsc parkingowych, remont starych;
ÈÈ poprawę estetyki i czystości naszej dzielnicy.
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CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?

S

ÈÈ dalszym rozwijaniem programów
profilaktycznych;

zczęśliwa mama dwóch synów
i babcia czwórki wnucząt. Pracuję
od ponad 40 lat jako lekarz w Chorzowie Batorym. Skutecznie pomagam
rozwiązywać trudne problemy życiowe
i środowiskowe mieszkańców. Jako radna
poprzednich kadencji oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia zainicjowałam
realizację Programów Profilaktycznych dla
Młodszych i Starszych Chorzowian.
d lat działam na rzecz rozwoju
chorzowskich klubów sportowych
oraz propaguję zdrowy i sportowy tryb
życia dzieci i młodzieży. Byłam inicjatorem
budowy placów zabaw i boisk dla najmłodszych mieszkańców.
zięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu aktywnie uczestniczyłam
w tworzeniu i realizacji Programu
Restrukturyzacji Szpitali Miejskich,
 Lekarz chorób wewnętrznych,
w wyniku którego znacząco podSpecjalista medycyny rodzinnej i ogólnej
niesiono jakość opieki medycznej
w Chorzowie.
 Wyższe, Akademia Medyczna w Krakowie,

O

D

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu,
Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego

 65 lat
 Mężatka

HALINA

Hiltawska

ÈÈ pracą nad podwyższeniem jakości
leczenia w chorzowskim Zespole Szpitali
Miejskich;
ÈÈ stworzeniem kompleksowej opieki
geriatrycznej;
ÈÈ wspieraniem działań poprawiających
jakość życia i bezpieczeństwa
mieszkańców Chorzowa Batorego.
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CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?

J

ÈÈ dalszą modernizacją infrastruktury
drogowej i wodno-kanalizacyjnej
w dzielnicy, a w szczególności na
Starym Osiedlu;

estem radnym od 1999 r., a w latach
2002–2010 byłem Zastępcą Prezydenta ds. Gospodarczych. Obecnie
jestem Przewodniczącym Komisji
Infrastruktury i Funduszy Unijnych oraz
członkiem Komisji Edukacji. Jestem
Prezesem Koła Związku Górnośląskiego
„Wielkie Hajduki”. Udzielam się m.in. jako
działkowicz.
referuję zdrowy i sportowy tryb życia.
Na co dzień kieruję się wartościami
chrześcijańskimi.
estem dobrym mężem, ojcem i dziadkiem.
Jako radny jestem pomocny w załatwianiu trudnych i skomplikowanych spraw
mieszkańców.

P
J

 mgr inż. mechanik energetyk
 Wyższe techniczne
 73 lata
 Żonaty

MARIAN

Salwiczek

ÈÈ wsparciem w zakresie rozwoju
budownictwa mieszkaniowego;
ÈÈ dalszą pracą nad poprawą
bezpieczeństwa mieszkańców;
ÈÈ staraniami w zakresie likwidacji niskiej
emisji;
ÈÈ staraniami odnośnie budowy ronda
na wysokości Batorego w obrębie
autostrady A4.
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CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?

J

ÈÈ zwiększeniem liczby miejsc
żłobkowych i przedszkolnych;

estem chorzowianką, mieszkanką
dzielnicy Batory od urodzenia. Po
ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 14,
III LO im. Stefana Batorego oraz studiów
na Uniwersytecie Śląskim podjęłam pracę
w Szkole Podstawowej nr 4 w Chorzowie. Od
1986 roku pełniłam funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 30, a następnie Gimnazjum
nr 7. W 2007 roku otrzymałam Medal im.
Kurta Aldera za osiągnięcia w Dziedzinie Edukacji. Od 2011 roku jestem radną. W Radzie
Miasta pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, jestem członkiem Komisji Rodziny
i Pomocy Społecznej, Chorzowskiej Rady
Pożytku Publicznego oraz Komisji Bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta. Jestem osobą
empatyczną, zaangażowaną, a moją domeną
jest szeroko rozumiana edukacja oraz pomoc
w rozwiązywaniu problemów społecznych.

 Nauczycielka
 Wyższe magisterskie
 63 lata
 Mężatka

GRAŻYNA

Kosińska-Jokel

ÈÈ wspieraniem wszelkich działań
związanych z pomocą osobom
starszym i niepełnosprawnym;
ÈÈ renowacją budynku Szkoły
Podstawowej nr 12 i Akademickiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 2;
ÈÈ budową basenu odkrytego na terenie
miasta.
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d 1976 roku mieszkam w Chorzowie. Jestem
od ponad dwudziestu lat aktywna zawodowo,
obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą
i współpracuję z dużą firmą konsultingową.
kończyłam Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Chorzowie uzyskując tytuł
pracownika socjalnego. Kierunek studiów nie był
przypadkowy. Moje spojrzenie zawsze skierowane jest
w pierwszej kolejności na człowieka, jego potrzeby
i zagrożenia. Dlatego też od kilkunastu lat piszę i realizuję
projekty dla lokalnych społeczności ze szczególnym
uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Realizowałam projekty dedykowane
m.in. kobietom osadzonym w Zakładzie Karnym
w Lublińcu, osobom bezrobotnym, dzieciom ze środowisk
dysfunkcyjnych i osobom niepełnosprawnym.
ajważniejsza jednak i najbardziej odpowiedzialna
funkcja społeczna, którą z satysfakcją i nieskrywaną
dumą pełnię od 2004 roku to rola mamy. Mam dwóch
synów w wieku 14 i 7 lat. Rola rodzica zobowiązuje m.in
do wskazywania dobrych przykładów – dlatego chętnie
wspieram lokalne inicjatywy. Pracowitość, uczciwość
i kompetencje w zestawieniu z charyzmą i otwartością oraz
spojrzeniem na ludzi to mnie charakteryzuje.

U

N

 Technik ekonomista,
pracownik socjalny
 Średnie techniczne
 41 lat
 Panna

ADRIANNA

Kotala

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
ÈÈ rewitalizacją terenów tzw.
„Biadacza” oraz pobudzenie
aktywności mieszkańców;
ÈÈ odnowieniem placu zabaw
i zagospodarowaniem terenu
na os. Niedźwiedziniec;
ÈÈ wsparciem dla aktywizacji
seniorów.
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 Geograf
 Wyższe,
Uniwersytet Jagielloński
 60 lat
 Żonaty

LECH

O MNIE

O

d urodzenia mieszkam w Chorzowie
Batorym. Cała rodzina związana jest
z Chorzowem: rodzice i brat pracowali
w chorzowskiej Zajezdni Tramwajowej
byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego, siostra uczyła geografii
w Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy
Skrajnej. Jestem absolwentem III LO
im. Stefana Batorego w Chorzowie oraz
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po jego
ukończeniu – przeszło 36 lat temu –
rozpocząłem pracę w Planetarium Śląskim
w Chorzowie, gdzie od 2010 r. pełnię funkcję
dyrektora. Od 38 lat jestem mężem Jolanty,
ojcem trzech dorosłych córek – Magdaleny,
Kamili i Alicji, teściem Tomasza i Sebastiana
oraz dziadkiem Bartka, Nadii i Oleńki. Wiele
lat poświęciłem społecznej pracy na rzecz
mieszkańców, między innymi przewodnicząc
Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników
Chorzowa oraz pełniąc przez 10 lat funkcję
ławnika sądowego w chorzowskim Sądzie
Rejonowym.

Motyka

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?
ÈÈ wzbogaceniem oferty dydaktycznonaukowej Chorzowa – realizacja
projektu unijnego: „Planetarium –
Śląski Park Nauki”;
ÈÈ pomocą mieszkańcom Chorzowa
w realizacji ich dążeń i aspiracji;
ÈÈ wspomaganiem każdego, kto pragnie
rozwoju naszego Miasta;
ÈÈ zadbaniem o poprawę
bezpieczeństwa drogowego przy
ul. Księdza Józefa Czempiela (próg
zwalniający przy Szkole Podstawowej
nr 18 lub ustawienie tam radaru
drogowego).

Kosmiczna
perspektywa
dla Chorzowa!

„Mirosław Szołtysek
i Wesołe Trio”
Jo tyż
tam
byda!

MIEJSCE



Plac Jana
Brzozowa
(przy boisku)
Żołnierzy Września
Pnioki
Boisko MORiS
Batory
Młodziezowa
Irys
Różanka
Gałeczki

06.09
18.09


17.00

20.09 16.00
26.09 17.00
02.10
09.10
16.30
10.10
11.10
18.10
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Oswaldów
Maciejkowice
Słowiańska
Długa
Pl. Mickiewicza
Gwarecka
Pl. Osiedlowy

11.09
13.09
17.00
25.09
27.09
04.10
16.10 16.30
17.10



Prezydent Chorzowa

Andrzej Kotala

zaprasza na cykl imprez

Chorzowski Fest

Zaufali mi,
za co dziękuję:

Nasi

MAREK

KOPEL

kandydaci
do Sejmiku

Województwa MACIEJ
Śląskiego

KOLON

Centrum Przesiadkowe
w Chorzowie – powstało
jako pierwsze na Śląsku

Budynek
dawnej
elektrowni
Huty
Królewskiej
– powstanie
tu unikalne
w skali kraju
Muzeum
Hutnictwa

Nowe budynki mieszkalne przy
ul. Kościuszki. Zamieszkają w nich
m.in. uczestnicy miejskiego programu
Mieszkanie dla Młodych

Skatepark pod
Szybem Prezydent
służy zawodowcom
i amatorom

Nowoczesny basen miejski
przy placu Powstańców
Śląskich

Enklawa zieleni
w środku miasta czyli
zrewitalizowany Park Róż

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

Kamienica przy Rynku –
kolejna po kompleksowym
remoncie. Nie zapominamy
o swoim dziedzictwie
architektonicznym.

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

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

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

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

Materiał KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Staw
Amelung po
rewitalizacji

