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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 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.

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
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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.

PROGRAM  
DLA DZIELNIC

Realny



kandydaci  
na radnych

Skuteczni

1. Andrzej Kotala
2. Krzysztof Łazikiewicz
3. Mariola Roleder
4. Marcin Weindich 
5. Bożena Karpińska
6. Seweryn Mosz
7. Grażyna Sinka	
8. Barbara Mikszto
9. Szymon Piecha



	inżynier elektryk
	wyższe politechniczne;  

podyplomowe: prawnicze i ekonomiczne

	żonaty
	lazikiewicz.pl

Łazikiewicz
KRZYSZTOF
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W  Chorzowie mieszkam od urodzenia, 
dobrze znam problemy miasta i jego 

mieszkańców. Posiadam wyższe wykształ-
cenie, wiedzę i kwalifikacje. Ukończyłem 
studia na Politechnice Śląskiej oraz studia 
podyplomowe – „Samorząd Terytorialny” na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego i „Zarządzanie i marketing” w Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach. Pracuję 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego, gdzie zajmuję się sprawami gospo-
darki nieruchomościami. Jestem otwarty na 
innych ludzi, udzielam się społecznie, między 
innymi tworząc Galerię Spełnionych Marzeń, 
gdzie od wielu lat znajdują swoje miejsce 
młodzi chorzowscy artyści. Jestem odpowie-
dzialny, kompetentny, niezależny, w działaniach 
nie kieruję się populizmem, potrafię pracować 
w grupie, jestem rozważny i każdego człowieka 
traktuję z szacunkiem. Będąc radnym VII kaden-
cji Rady Miasta pełniłem funkcje: przewodni-
czącego Komisji Kultury i Sportu oraz wiceprze-
wodniczącego Komisji Infrastruktury i Funduszy 
Unijnych. 

O MNIE

 È Każdy	ma	prawo	do	szczęścia. 
Chorzów przyjaznym miejscem 
zamieszkania dla rodzin z dziećmi 
i spokojnej jesieni życia dla seniorów. 
Bardzo dobre szkoły, rozbudowana 
struktura sportowo – rekreacyjna, 
odpowiednia baza medyczna.

 È Bezpieczeństwo	jednym	
z	priorytetów.	 
Wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez stosowanie 
zasady zero tolerancji dla wandalizmu 
i przestępczości.

 È Otwarcie	domu	kultury	
w Chorzowie II.  
Prowadzenie edukacji kulturalnej 
i wychowania przez sztukę oraz 
integrowanie mieszkańców 
do aktywnego uczestnictwa 
i współtworzenia wartości kultury. 

 È Propagowanie	zdrowego	stylu	
życia.	 
Rozwijanie każdej aktywności 
ruchowej i intelektualnej, promocja 
zdrowego stylu życia, turystyki 
górskiej oraz różnych dyscyplin 
sportowych.

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	lekarz
	wyższe medyczne
	59 lat
	mężatka, ma córkę

Roleder
MARIOLA
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Ukończyłam Gdańską Akademię Medyczną  
w Gdańsku i od 1985 roku związana jestem 

z Chorzowem. Rozpoczęłam pracę w tutejszym ZOZ, 
a po zakończonym stażu w Szpitalu Miejskim nr 3, 
na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
następnie w Poradni Rejonowej na pl. Piastowskim. 
Od 2000 roku prowadzę NZOZ „PRZYCHODNIA” 
przy ul. Majętnego. Posiadam specjalizację z aneste-
zjologii, drugi stopień specjalizacji z Medycyny 
Ogólnej i specjalizację z Medycyny Rodzinnej. 

W 1998 roku z ramienia „Stowarzyszenia Wspólnie 
dla Chorzowa” zostałam wybrana radną Rady 

Miasta, pracując przez te lata w Komisji Zdrowia oraz 
Komisji Rewizyjnej, której jestem przewodniczącą już 
czwartą kadencję. To właśnie praca w Komisji Rewi-
zyjnej pozwoliła mi zachować obiektywizm w ocenie 
prac prezydenta oraz jednostek jemu podlegających. 
Różnorodność spraw z jakimi zgłaszali się mieszkańcy 
Chorzowa była bardzo duża. Zwracali uwagę na (ich 
zdaniem) nieprawidłowości w pracy urzędniczej. Niejed-
nokrotnie okazywało się to uzasadnione, ale pozwalało 
również wskazać na zawisłości przepisów oraz uprościć 
sposób ich wykonywania. Taka praca rozwija i uwrażliwia. 
Cały czas pracuję zawodowo prowadząc „Przychodnię”. 
Moje zainteresowania to: podróże, kuchnie świata, trochę 
polityka, socjologia, kino i teatr. Mam córkę, z której jestem 
bardzo dumna i kochanego i kochającego męża. Lubię być 
radną, lubię działać, lubię Chorzów, a ostatnio wracając 
z przedstawienia „Mianujom mie Hanka” stwierdziłam, 
że pomimo iż nie urodziłam się na Ziemi Śląskiej czuję się  
Ślązaczką.

O MNIE

 È Chcę aby Chorzów był piękny, 
zadbany, czysty, bezpieczny. Aby 
miał place zabaw dla dzieci, miejsca 
rekreacji dla mieszkańców w średnim 
wieku i dorosłych (boiska, pumptra-
cki, skateparki, siłownie plenerowe 
i inne), zieleńce, ławeczki itp. 

 È Bezpieczeństwo to szerokie drogi, 
szerokie chodniki i przejścia dla 
pieszych; oświetlone, oznakowane, 
dostosowane dla osób wszelkich nie-
pełnosprawności, to bezpieczeństwo 
rowerzystów poprzez rozwijającą się 
sieć ścieżek rowerowych. 

 È Bezpieczeństwo to mieszkania, które 
trzeba dostosować do wymogów 
XXI wieku bo wstyd mieć WC na 
korytarzu, nie mieć łazienki, a mieć 
piękną elewację. 

 È Bezpieczeństwo to również taki 
system mieszkań socjalnych, aby 
dostępność do nich dla mieszkańców 
znajdujących się w trudnych warun-
kach materialnych nie była trudnym 
do spełnienia marzeniem. 

 È Bezpieczeństwo to zdrowie i dobrze 
funkcjonujące placówki medyczne.

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	kierownik Centrum Inicjatyw  
Społecznych (CIS)

	politolog (specjalność:  
polityka społeczna)

	39 lat

Weindich
MARCIN
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Urodziłem się w Chorzo-
wie. To tutaj ukończy-

łem szkołę podstawową oraz 
liceum. Od 16 lat jestem 
zawodowo związany z dziel-
nicą Chorzowa II, najpierw 
jako pracownik socjalny, 
a od 7 lat kieruje Centrum 
Inicjatyw Społecznych przy 
ul. 3 Maja 18, które stało 
się miejscem aktywizującym 
i integrującym mieszkańców 
naszego miasta. Jako wybrany 
przez Państwa radny przez 
ostatnie 4 lata podjąłem kilka-
set pozytywnie zakończonych 
interwencji dotyczących miedzy 
innymi spraw mieszkanio-
wych , poprawy infrastruktury 
technicznej (remonty chodników, 
place zabaw, siłownie plenerowe) 
oraz bezpieczeństwa w naszej 
dzielnicy. Mam nadzieje, że nie 
zawiodłem Państwa oczekiwań, 
dlatego w nadchodzących wybo-
rach samorządowych poddaję się 
Państwa ocenie i proszę o oddanie 
na mnie głosu.

O MNIE
 È dalszą poprawą infrastruktury technicznej dzielnicy 
poprzez remonty chodników, dróg, rozbudowę 
ścieżek rowerowych;

 È rewitalizacją zaniedbanych budynków oraz 
podwórek na terenie Chorzowa II;

 È rewitalizacją Placu Mickiewicza oraz Placu Jana – 
przywrócenie tym miejscom funkcji centrów życia 
społecznego;

 È wybudowaniem toalet publicznych;
 È poprawą bezpieczeństwa w dzielnicy poprzez 
rozbudowę monitoringu miejskiego o kolejne kamery 
w najniebezpieczniejszych miejscach wskazanych 
przez mieszkańców.

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	nauczyciel dyplomowany
	mgr filologii polskiej
	mężatka, dwoje dzieci

Karpińska
BOŻENA
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Mgr filologii polskiej, 
nauczyciel dyplomo-

wany. Mężatka, dwoje dzieci. 
28 lat pracowała w Szkole 
Podstawowej nr 17 w Chorzo-
wie II. Obecnie na emeryturze. 
Właścicielka firmy edukacyjnej 
Progres, trener metod szybkiego 
zapamiętywania. 

Nagrody: Prezydenta Miasta 
Chorzów za promowa-

nie szkoły i miasta, Śląskiego 
Kuratora Oświaty za osiągnięcia 
w pracy. 

Publikacje: „Wędrówki po 
„Małej Ojczyźnie”; współau-

torka monografii Szkoły Podsta-
wowej nr 17. 

Funkcje: Członek Zarządu 
Stowarzyszenia Miłośników 

Chorzowa im.J. Ligonia. Hobby: 
Zwiedzanie ciekawych miejsc 
w Polsce. Wpisana do zbioru biogra-
fii „WHO is WHO w Polsce”.

 È podniesieniem jezdni (przystanek wiedeński) w rejonie 
przystanku tramwajowego „Targowisko” – ul. 3 Maja;

 È przebudową ul. Niedurnego wraz z wykonaniem 
nowych chodników oraz kanalizacji;

 È zwiększeniem ilości miejsc parkingowych – ul. Rodziny 
Oswaldów;

 È rewitalizacją placu zabaw – ul. Łagiewnicka / 
Pudlerska.

O MNIE CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?

JAKO RADNA ZREALIZOWAŁAM
Bezpieczeństwo

 È montaż słupków dyskryminujących parkowanie – ul. Słowackiego / św. Piotra 
oraz Pudlerska / Świdra;

 È wprowadzenie ograniczenia prędkości – ulice: Grunwaldzka, 11 Listopada, Polna;
 È wyeliminowanie możliwości parkowania ulice: Grunwaldzka, Krzyżowa – usta-

wienie kwietników;
 È zamontowanie barierek, typu labirynt, przy przejściu dla pieszych, na wprost 

Szkoły Podstawowej nr 17 – ul. Krzyżowa;
 È montaż lustra – skrzyżowanie ul. Św. Pawła i Pudlerskiej;
 È oznakowanie chodnika przy placu zabaw – 11 Listopada, Niedurnego – znak 

A-30 – „Inne niebezpieczeństwa” z tabliczką „PIESI”, ograniczenie prędkości do 
30 km/h.

Komfort	życia	
 È remont nawierzchni przystanku tramwajowego – ul. Nowa;
 È wybrukowanie przejścia – ul. Grunwaldzka, 11 Listopada;
 È wykonanie nowego chodnika – ul. Mariańska;
 È postawienie wiaty przy przystanku autobusowym, wykonanie utwardzonej 

powierzchni pod wiatą – ul. Łagiewnicka (za kościołem);
 È odnowa barierek przy ulicach: Katowickiej, ks. Stabika i Krzyżowej;
 È wprowadzenie zakazu zatrzymywania się (B-36) przy ul. Kalidego;
 È utwardzenie nawierzchni przy ul. Wandy, nr 65–69;
 È naprawa zegara – ul. St. Batorego / ks. Czempiela.



	Filozof
	Doktor nauk  

humanistycznych
	40 lat

Mosz
SEWERYN
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Pochodzę z tradycyjnej śląskiej rodziny 
górniczo – robotniczej, w której od 

pokoleń kultywuje się obyczaje regionu, 
umiłowanie Górnego Śląska i Ślązaków, etos 
pracy oraz wartości prawdy, odpowiedzial-
ności, pokory. Jestem człowiekiem nauki 
i biznesu. Z wykształcenia doktorem filozofii, 
z zamiłowania do pisania autorem ponad 
20 książek, z pasji tworzenia przedsiębiorcą 
w branży nieruchomości. Bliskie mi są prob-
lemy Chorzowa, jego rozwoju oraz przyszłości, 
troska o sprawy Mieszkańców, a w szcze-
gólności zainteresowanie Maciejkowicami, 
w których mieszkam. Mieszkańcom Chorzowa 
chciałbym ofiarować swój czas, doświadczenie, 
wiedzę i pomysły.

O MNIE

 È  renowacją i poprawą warunków nauki 
w Szkole Podstawowej nr 25;

 È  założeniem rynku – placu 
z fontanną – u zbiegu ulic Głównej 
i Kluczborskiej;

 È  remontem kamienic z zasobów 
miasta, wymianą pieców węglowych;

 È  budową skateparku w Dolinie 
Górnika, centrum sportu i rekreacji.

CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	Zarządca nieruchomości, 
Technik budowlany

	wyższe
	57 lat
	mężatka

Sinka
GRAŻYNA
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Od urodzenia mieszkam w Chorzowie. 
Obecnie pracuję jako Kierownik 

Biura Obsługi Chorzów II, w Zakładzie 
Komunalnym „PGM”. Jestem absolwentką 
Technikum Budowlanego w Bytomiu oraz 
Wydziału Finansów i Rachunkowości, 
w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami oraz studiów 
podyplomowych na Wydziale Finansów 
i Rachunkowości, w zakresie zarządzania 
nieruchomościami Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach. 

Jestem członkiem Krajowej Izby Gospodarki 
Nieruchomościami. Posiadam licencję 

zarządcy nieruchomości. Całe moje życie 
zawodowe związane jest z chorzowskimi 
firmami pośrednio lub bezpośrednio 
związanymi z budownictwem mieszkaniowym. 

 È Likwidacją wspólnych ubikacji 
na klatkach schodowych; 
wprowadzeniem toalet do mieszkań.

 È Zamianą starej substancji 
mieszkaniowej na nową – 
wyburzaniem starych kamienic 
i budową nowych mieszkań 
komunalnych.

 È Likwidacją pieców węglowych – 
montażem ekologicznych źródeł 
ciepła.

 È Remontami starych kamienic 
połączonymi z ich modernizacją.

O MNIE CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	właścicielka restauracji
	58 lat

Mikszto
BARBARA
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POZYCJA

Jestem rodowitą 
chorzowianką i znam to 

miejsce jak własną kieszeń. 

Od 21 lat prowadzę 
w naszym mieście 

restaurację „Bartek”, która 
mieści się w Dolinie Górnika.

Jestem osobą otwartą na 
problemy innych: od wielu 

lat pomagam potrzebującym, 
szczególnie dzieciom i młodzieży. 
Jeśli zostanę radną, to właśnie 
pomoc najbiedniejszym 
i najbardziej potrzebującym 
będzie moim priorytetem. 

 È Rozwojem wolontariatu w mieście.
 È Stworzeniem świetlicy dla 
potrzebujących: w tym miejscu 
będzie świadczona zarówno pomoc 
psychologiczna i terapeutyczna, jak 
i wydawane będą bezpłatne posiłki.

 È Działalnością na rzecz rodzin 
wielodzietnych i bezdomnych.

O MNIE CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?



	Underwiriter
	Wyższe, Politologia
	34 lata
	żonaty, dwójka dzieci

Piecha
SZYMON
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Chorzów to moje miasto, w którym się 
urodziłem i mieszkam. Jestem mężem 

i tatą dwójki urwisów. Kilka lat temu 
przeprowadziliśmy się do Chorzowa Starego. 
W tym czasie dzielnica bardzo się zmieniła: nowe 
budynki, remonty dróg i kamienic. Sam dołożyłem 
cegiełkę do tej transformacji, korzystając 
z narzędzi takich jak Budżet Obywatelski czy 
pozyskiwanie grantów. Tym sposobem udało się 
wybudować ścieżkę zdrowia „Ścieżka energii” dla 
dzieci przy ul. Majętnego (grant z okazji 10 lat 
CEZ w Polsce). W ramach Budżetu Obywatelskiego 
zmodernizowano plac Piastowski, a w przyszłym 
roku powstanie plac zabaw „Magiczna Podróż” 
na osiedlu Słowian. Dzięki naszym projektom 
rodzice mogą uczęszczać na Akademię Rodzica, 
a dzieciaki skorzystają z cyklu festynów „Szyb 
Prezydent w kolorach”. W tym roku, razem z żoną, 
postanowiłem powalczyć o doposażenie szpitala 
dziecięcego przy ul. Truchana w leżanki dla rodziców, 
zgłaszając projekt „Mamo, tato zostań ze mną na 
noc”. Mimo drugiego miejsca leżanki już w tym roku 
trafią do szpitala. 

Postanowiłem kandydować do Rady, aby móc 
bezpośrednio wpływać na upiększanie i ulepszenie 

Chorzowa Starego, Maciejkowic i Cwajki. Z Waszą 
pomocą możemy zmienić wiele. Masz pomysł co 
w pierwszej kolejności chciałbyś zmienić w dzielnicy? 
Napisz – radnyszymonp@gmail.com.

 È Przywróceniem dzielnicy Chorzów 
Stary klimatu Starówki Chorzowa, 
(ujednoliceniem i uporządkowaniem 
reklam, ujednoliceniem małej archi-
tektury – latarni, ławeczek, zieleni 
oraz nadaniem spójnego klimatu 
dzielnicy).

 È Pracami nad bezpieczeństwem 
przejść dla pieszych; ograniczeniem 
ruchu samochodów ciężkich w dziel-
nicy Chorzów Stary.

 È Bezpośrednim połączeniem autobu-
sowym Chorzowa Starego z Cen-
trum AKS i Centrum Katowic – przez 
ulicę Parkową.

 È Budową wybiegów dla psów, m.in. 
przy ul. Opolskiej oraz w okolicy 
hałdy Chorzowa Starego.

O MNIE CZYM CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ?

W czym  
mogę pomóc? 



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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