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Pora na seniora
Ruszyła realizacja projektu Akademia Seniora. 
Osoby starsze (60+) już wkrótce skorzystają 
z bezpłatnych zajęć językowych i komputerowych. 
Chętni mogą zapisywać się na szkolenia 
od 1 maja w Chorzowskim Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Powstańców 70. 

W NUMERZE

u	 Powstanie Centrum 
 Aktywizacji Społecznej   
Konferencja	 dot.	 przejęcia	 Chorzowskiego	
Centrum	 Wspierania	 Organizacji	 Pozarzą-
dowych	przez	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
odbyła	się	16	kwietnia	o godz.	16	w siedzibie	
CCWOP	 przy	 ul.	 Powstańców	 70.	 Decyzja	
o przekształceniu	ośrodka	spotkała	się	z za-
niepokojeniem	 przedstawicieli	 wielu	 funk-
cjonujących	w tym	miejscu	organizacji.	

więcej na str. 7

internet dla Ciebie, Twojej Rodziny i Firmy
dwa miesiące gratis

tel. 605 606 476
 669 873 588

u	 Rodzice dopięli swego    
Inicjatywa	mieszkańców	dot.	budowy	nowe-
go	placu	zabaw	przy	ul.	św.	Pawła	w Chorzo-
wie	 II	 zakończyła	 się	 sukcesem.	 Realizacja	
przedsięwzięcia	 rozpocznie	 się	 prawdopo-
dobnie	w czerwcu	br.	Miasto	przeznaczy	na	
ten	cel	400	tys.	zł.		

u	 Razem możemy więcej     
Konferencja	 „Aktywne	 metody	 integracji	
społecznej”	organizowana	przez	Chorzowskie	
Stowarzyszenie	Pomocy	Serce,	odbyła	się	się	
22	 kwietnia	 o  godz.	 10:00	 w  Starochorzow-
skim	Domu	Kultury.	Przedsięwzięcie	zostało	
zrealizowane	 w  ramach	 projektu	 Promocja	
Równych	 Szans	 dofinansowanego	 z  Progra-
mu	Funduszu	Inicjatyw	Obywatelskich.	
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Chorzowskie Centrum Kultury
•	 5,	12	i 21.05	godz.	18:00	/	Klasyka	Kina	Amery-

kańskiego	/	projekcja	filmów	Stanleya	Kubricka	/	
wstęp:	ChCKarta.

•	 6.05.	godz.	17:30	i 20:30	/	Kabaret	Młodych	Pa-
nów	/	występ	jednej	z najbardziej	rozpoznawal-
nych	grup	kabaretowych	w Polsce	/	bilety:	60	zł.

•	 8.05.	 godz.	 18:00	 /	 Heksa	 /	 śląska	 wersja	 „Po-
gromcy	Złośnicy”	Williama	Szekspira	 /	 spektakl	
jest	 ósmą	 sztuką	 chorzowskiej	 grupy	 aktorskiej	
„Rechtory	na	klopsztandze”	/	bilety:	10	zł	-	15	zł.

•	 14.05.	 godz.	 18:00	 /	 Kochaj	 i  Tańcz	 /	 spektakl	
na	 podstawie	 książki	 Manuli	 Kalickiej	 „Kochaj	
i tańcz	-	20	lat	wcześniej”	/	bilety:	5	zł	–	15	zł.

•	 15.05.	godz.	19:00	 /	Magic	Show	/	pokaz	 iluzjo-
nistyczno	 -	 kabaretowy	 finalisty	 „Mam	 Talent”	
Tomasza	Kabisa	i jego	gości	/	bilety:	15	zł	–	20	zł.	

więcej informacji pod nr tel.: 32 349 78 60  
MDK Batory 
•	 12.05.	godz.	18:00	/	Katyń...	w tył	głowy	/	spek-

takl	 Teatru	 Prowincja	 /	 imprezowej	 studentce	
całkowicie	 obce	 są	 postawy	 patriotyczne.	 Do	
czasu	gdy	uświadamia	sobie	zło	jakie	wyrządzo-
no	Polakom	w 1940	r.	/	bilety:	5	zł	–	10	zł.

•	 15.05	godz.	18:00	/	Frank	Sinatra	w stulecie	uro-
dzin	/	 jeden	z najbardziej	rozpoznawalnych	big	
bandów	w kraju	zaprezentuje	utwory	ikony	ame-
rykańskiego	jazzu	i tradycyjnej	muzyki	popular-
nej	/	bilety:	10	zł	–	15	zł.	

więcej informacji pod nr tel.: 32 246 00 60-3 
Sztygarka  
•	 12.05.	godz.	19:00	/	Earl	Thomas	&	The	Royal	Gu-

ard	/	występ	charyzmatycznego	amerykańskiego	
wokalisty	 i kompozytora	/	 jego	utwory	były	wy-
korzystywane	w wielu	filmach	i serialach	telewi-
zyjnych,	a także	wykonywane	przez	takie	gwiazdy	
jak	Etta	James	czy	Tom	Jones	/	bilety:	50	zł	–	60	zł.

•	 8.05.	godz.	18:00	i 20:30	/	Chorzowski	Teatr	Ogro-
dowy	/	Afera	Mayerling	/	koncertowa	wersja	mu-
sicalu	Franka	Wildhorna	w wykonaniu	Studia	Ac-
cantus	z Warszawy	/	bilety:	30	zł	–	40	zł.	

więcej informacji pod nr tel.: 32 249 59 92 
Leśniczówka
•	 9.05.	godz.	17:30	/	Markowe	Granie	„10.	rocznica	

naszych	wspólnych	majówek”	/	wystąpią	Krzysztof	
Jurkiewicz,	Przemek	Śliwka	Niwiński	i Marek	Kuc.

•	 23.05.	 /	 Hasiok	 /	 występ	 zespołu	 balansujące-
go	 na	 pograniczu	 gatunków	 rapcore,	 hip	 -	 hop	
i rock	/	bilety:	20	zł	–	25	zł.	

więcej informacji pod nr tel.: 519-356-150 
Teatr Rozrywki
•	 5	i 6.05.	godz.	19.00.	/	Jesus	Christ	Super	Star	/	

rock	–	opera	w dwóch	aktach.
•	 7	 i  8.05.	 godz.	 11:00	 /	 Kot	 w  butach	 /	 spektakl	

przeznaczony	jest	dla	dzieci	od	lat	pięciu.
•	 8.05.	godz.	19:00,	9.05.	godz.	15:00	i 19:00,	10.05.	

godz.	17:00	/	Kogut	w rosole	/	opowiadający	hi-
storię	bezrobotnych	outsiderów,	którzy	postana-
wiają	zarabiać	na	życie	jako	męscy	striptizerzy.

•	 25.05.	19:00	/	Maciej	Maleńczuk	&	Psychodan-
cing	/	Po	siedmiu	latach	współpracy	i nagraniu	
czterech	studyjnych	płyt,	a także	albumu	koncer-
towego,	drogi	Maćka	Maleńczuka	i zespołu	Psy-
chodancing	pod	koniec	czerwca	br.	rozejdą	się.	
Majowy	koncert	w Chorzowie	będzie	więc	jedną	
z  ostatnich	 okazji	 by	 zobaczyć	 ich	 wspólnie	 na	
scenie.	

więcej informacji pod nr tel.:+48 32 346 19 31, 32, 33  

INFORMATOR 
KULTURALNY

u Pierwotna	nazwa	dzielnicy,	wbrew	panują-
cej	powszechnie	opinii,	to	Pniaki.	Wywodzi	się	
ona	 od	 rozległych	 wykarczowanych	 terenów,	
które	 niegdyś	 występowały	 na	 tym	 obszarze.	
Dopiero	z biegiem	lat	nazwa	nabrała	śląskiego	
charakteru.
Pierwsze	rozmowy	na	temat	utworzenia	nowej	
osady	 na	 granicy	 dzisiejszych	 Świętochłowic	
i Chorzowa	prowadzono	już	w 1830	roku.	Te-
reny,	 na	 których	 miała	 powstać,	 należały	 do	
hrabiego	 Karla	 Lazarusa	 Henkela	 von	 Don-
nersmarcka.	 Przedstawiciel	 jednego	 z  naj-
bardziej	 znanych	 śląskich	 rodów	 postanowił	
wydzierżawić	 wówczas	 teren	 dla	 25	 osadni-
ków.	W 1840	roku	w nowo	powstałym	osiedlu	
robotniczym	mieszkało	już	145	mieszkańców,	
a zaledwie	rok	później,	ponad	250.
Początkowo	 teren	 należał	 do	 gminy	 Święto-
chłowice.	W 1841	roku	wszedł	w skład	Królew-
skiej	Huty.	Pnioki	nie	rozwijały	się	 tak	szybko	
jak	 inne	dzielnice	dzisiejszego	Chorzowa.	Kil-
ka	 cegielni	 oraz	 szyb	 „Maria”	 (zwany	 szybem	
„Maryna”)	 kopalni	 „Król”	 to	 jedne	 z  nielicz-
nych	znajdujących	się	wówczas	na	tym	obszarze	
zabudowań.	Znaczenie	Pnioków,	ze	względu	na	

Chorzów dawniej i dziś
sporą	 odległość	 od	 przemysłowego	 centrum,	
było	marginalne.
W  1904	 roku	 na	 terenach	 cmentarnych	 za-
kupionych	 w  Pniokach	 rozpoczęto	 budowę	
kościoła	 pw.	 św.	 Józefa.	 Trzy	 lata	 później,	 18	
listopada	 1907	 roku,	 poświęcił	 go	 dziekan	 ks.	
Wiktor	 Schmidt.	 Inicjatorem	 budowy	 był	 ks.	
Paweł	Łukaszczyk,	proboszcz	parafii	św.	Barba-
ry,	który	zmarł	w 1905	r.	Plany	architektoniczne	
sporządził	prof.	Joseph	Schmitz	z Norymbergii.	
Budowa	pochłonęła	500	tys.	ówczesnych	marek	
niemieckich.
Większość	 pierwotnej	 zabudowy	 Pnioków	 nie	
przetrwała	do	dziś.	W miejscu	kolonii	robotni-
czej	 znajduje	 się	 obecnie	 osiedle	 wybudowane	
w  latach	 osiemdziesiątych	 XX	 wieku.	 Jednym	
z niewielu	zachowanych	obiektów	 jest	kaplicz-
ka	znajdująca	 się	przy	ul.	Mariańskiej.	Oprócz	
„Pniokowskiej	 Panienki”	 ostał	 się	 również	
drewniany	krzyż,	który	w 1902	roku	postawił	na	
swoim	polu	jeden	z osadników.	Znajduje	się	on	
przy	dzisiejszej	ul.	Opolskiej.	
	

Tomasz	Breguła	w oparciu	o:

•	 Zeszyty	Chorzowskie	-	Zbigniew	Kapała,
•	 Mały	przewodnik	po	Chorzowie	-	Roman	Liczba,
•	 Pismo	parafii	św.	Józefa	„Oremus”.	

Pnioki

u W ostatnich	tygodniach	na	adres	naszej	re-
dakcji	trafiło	wiele	listów,	w których	mieszkań-
cy	skarżyli	się	na	fatalny	stan	chodnika	wzdłuż	
ul.	 Bożogrobców	 w  Chorzowie	 Starym.	 Sytu-
acja	 dotyczy	 również	 siedziby	 naszego	 dwuty-
godnika,	przed	którą	znajdują	się	liczne	wypu-
kłości	 i zapadliska.	Czytelnicy	zwracali	 jednak	
uwagę	nie	tylko	na	stan	bruku.	-	Cały	czas	po-
jawiają	 się	nowe	dziury,	wybrzuszenia	 i od	 lat	
nikt	z tym	nic	nie	robi.	Jest	to	uciążliwe	szcze-
gólnie	dla	osób	starszych.	Na	dodatek	w miej-
scach,	w których	powinna	być	trawa,	znajdują	
się	wały	ziemi	–	napisała	Pani	Katarzyna	–	Nikt	

szczególnie	nie	dba	o czystość	na	 tym	terenie.	
Na	 każdym	 kroku	 porozrzucane	 śmieci	 i  nie-
dopałki	papierosów.	Miasto	powinno	coś	z tym	
zrobić	 –	 napisał	 Pan	 Eugeniusz.	 We	 wrześniu	
ub.	 r.	 pisaliśmy	 o  uniedogodnieniach	 miesz-
kańców	 związanych	 z  powstaniem	 zapadliska	
w okolicach	Krajcoka.	Wówczas	w ciągu	kilku	
tygodni	MZUiM	zajął	się	naprawą	uszkodzone-
go	fragmentu	chodnika.	Czy	tym	razem	reakcja	
będzie	 równie	 szybka?	 Na	 pewno	 ucieszyłoby	
to	wszystkich	mieszkańców	dzielnicy.	

AM

 Miasto 
 w obiektywie 
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Lunapark  
z prawdziwego 
zdarzenia 

Rozmowa z Arkadiuszem Godlewskim, 
prezesem Parku Śląskiego. 

u Słowacka firma Tatry Mountain Resorts 
przejęła 14 kwietnia 75 proc. udziałów Ślą-
skiego Wesołego Miasteczka. Czy można 
powiedzieć, że rozpoczął się właśnie zupeł-
nie nowy rozdział w historii chorzowskiego 
lunaparku?
Wielu	niedowiarków	pewnie	będzie	w to	wąt-
pić,	 wszak	 po	 roku	 1989	 było	 już	 kilka	 prób	
radykalnej	odmiany	Śląskiego	Wesołego	Mia-
steczka,	 które	 niestety	 kończyły	 się	 niepowo-
dzeniem.	 Jednak	 jestem	 pewien,	 że	 data	 14	
kwietnia	 2015	 r.	 przejdzie	 do	 historii	 Parku	
Śląskiego	 i  Śląskiego	 Wesołego	 Miasteczka,	
jako	dzień	ponownych	narodzin	naszego	luna-
parku.	Wykonaliśmy	solidną	pracę	na	każdym	
etapie	 i  to	 zaowocowało	pozyskaniem	dobre-
go,	wiarygodnego	partnera	jakim	są	Tatry	Mo-
untain	Resorts	i na	koniec	dobrą	umową,	która	
gwarantuje	 bezpieczeństwo	 strony	 publicznej	
i swobodę	działania	inwestora.

W pierwszych pięciu latach planuje on prze-
znaczyć na modernizację lunaparku 117 mln 
zł. W jaki sposób zostanie rozdysponowana 
ta kwota?
14	kwietnia	podpisaliśmy	umowę	inwestycyj-
ną,	 w  ramach	 której	 słowacki	 partner	 zobo-
wiązał	się	do	zainwestowania	w Śląskie	Weso-
łe	 Miasteczko	 w  ciągu	 najbliższych	 pięciu	 lat	
kwoty	 nie	 mniejszej	 niż	 117	 mln	 zł.	 Załącz-
nikiem	do	tej	umowy	jest	ramowy	plan	inwe-
stycyjny,	który	aktualnie	jest	uszczegóławiany	
i w niedługim	czasie	zostanie	zaprezentowany.	
Wtedy	 też	 zobaczymy	 w  detalach	 co	 i  kiedy	
będzie	się	zmieniać.	Dziś	możemy	mówić	o ra-
mach	finansowych	i czasowych	oraz	o tym,	że	
istotą	tej	zmiany	będą	nowe,	atrakcyjne	urzą-
dzenia	 rozrywkowe,	 zarówno	 o  charakterze	
ekstremalnym,	 jak	 również	 będące	 atrakcja-
mi	 dla	 całej	 rodziny.	 Ważnym	 elementem	 tej	
zmiany	będzie	również	poprawa	infrastruktu-
ry,	zmiana	strefy	wejścia	i wiele	innych	spraw	
może	z pozoru	drobnych,	ale	w efekcie	wpły-
wających	na	całokształt	wrażenia	gości	odwie-
dzających	lunapark.

Znalezienie inwestora dla Śląskiego Wesołe-
go Miasteczka było trudne?
Cały	 proces	 zajął	 nam	 niemal	 cztery	 lata	
i  składał	 się	 z  wielu	 etapów.	 Oczywiście	 za-
częliśmy	 od	 stworzenia	 koncepcji.	 Należało	

zastanowić	 się	 w  którą	 stronę	 mają	 podążać	
zmiany	w Wesołym	Miasteczku,	dokonać	wy-
boru	 optymalnej	 formy	 prawnej	 i  stworzyć	
biznesplan.	 Ostatnim	 etapem	 były	 poszuki-
wania	 partnera,	 który	 zechce	 zaryzykować	
i  zainwestować	 swoje	 środki	 w  tego	 typu	
przedsięwzięcie.	 Jak	 trudne	 to	 było	 zadanie	
najlepiej	pokazuje	fakt,	że	żaden	taki	projekt	
w ostatnich	dwudziestu	pięciu	latach	w Polsce	
się	nie	udał.	Mimo	że	prób	było	wiele.	Łącznie	
z planem	utworzenia	lunaparku	przez	samego	
Michaela	Jacksona.	W całej	Europie	Środko-
wej	nie	ma	obecnie	parku	 rozrywki	 z praw-
dziwego	zdarzenia.	Podjęcie	się	realizacji	tego	
typu	 przedsięwzięcia	 wiąże	 się	 z  konieczno-
ścią	 przeznaczenia	 ogromnych	 nakładów	 fi-
nansowych	już	na	samym	początku.	Przy	tym	
należy	wziąć	pod	uwagę	relatywnie	niewielką	
zamożność	 społeczeństwa,	 którego	 nie	 stać	
na	kupowanie	biletów	o cenach	zbliżonych	do	
tych	 z  parków	 rozrywki	 w  Europie	 Zachod-
niej.	Koszta	zwracają	się	więc	wolniej.	Dlate-
go,	 całe	 to	przedsięwzięcie	było	 trudne	 i  za-
jęło	 tyle	 czasu.	 Negocjacji	 nie	 ułatwiał	 fakt,	
że	ostatecznie	 tylko	 jeden	podmiot	podpisał	
list	 intencyjny	 i  prowadził	 z  nami	 finałowe	
rozmowy.	 To	 nie	 wzmacnia	 pozycji	 oferen-
ta.	 Oczekiwaniem	 inwestora	 było	 zakończe-
nie	rozmów	do	30	marca,	natomiast	naszym	
priorytetem	 było	 zapewnienie	 bezpieczeń-
stwa	strony	publicznej	w tej	transakcji.	Wła-
śnie	dlatego	potrzebne	było	jeszcze	kilka	dni	
na	 doprecyzowanie	 wszystkich	 zapisów	 tak,	
aby	 w  pełni	 odpowiadały	 one	 naszym	 ocze-
kiwaniom.	 Ostatnie	 spotkanie	 negocjacyjne	
odbyło	się	31	marca.	Później,	razem	z prawni-
kami,	 pracowaliśmy	 nad	 szlifem	 językowym	
zapisów	umów.

Przez pięć najbliższych lat inwestor będzie 
płacić roczny czynsz w wysokości 1,4 mln zł. 
Później stawka ta wzrośnie do 1 mln euro. 
Te środki zostaną zainwestowane w  Park 
Śląski?
Początkowo	 zyski	 generowane	 przez	 Śląskie	
Wesołe	 Miasteczko	 były	 przeznaczane	 na	
utrzymanie	Parku	Śląskiego.	Dopiero	w ostat-
nich	trzech	latach	zasadniczą	część	tych	fundu-
szy	reinwestowaliśmy	w wesołym	miasteczku.	
Teraz,	 po	 zamknięciu	 transakcji,	 to	 inwestor	
będzie	 odpowiedzialny	 za	 poziom	 inwestycji	

w  utrzymanie	 infrastruktury	 i  nowe	 atrakcje	
oraz	za	ryzyko	ekonomiczne	związane	z pro-
wadzeniem	 Śląskiego	 Wesołego	 Miasteczka.	
Park,	 jako	 wydzierżawiający	 teren,	 będzie	
otrzymywał	 z  tego	 tytułu	 czynsz	 dzierżawny,	
który	 jako	 przychód	 będzie	 przeznaczany	 na	
jego	funkcjonowanie.

Jakie są plany inwestycyjne Parku Śląskiego 
na najbliższe lata?
Te	zamierzenia	są	zawarte	w programie	moder-
nizacji	Parku	przyjętym	jeszcze	w 2006	r.	przez	
Sejmik	 Województwa	 Śląskiego.	 Ich	 realiza-
cja	 uzależniona	 jest	 od	 dostępności	 środków	
finansowych.	Na	pewno	w ciągu	najbliższych	
dwóch	 lat	 chcemy	 zakończyć	 modernizację	
Parkowej	Kolei	Wąskotorowej.	Posiadamy	też	
program	funkcjonalno	-	użytkowy	dla	budowy	
pozostałych	odcinków	Elki.	Obecnie	szukamy	
dla	 tego	 projektu	 finansowania.	 Niewątpliwie	
największą	i najważniejszą	inwestycją	pozosta-
je	utworzenie	Śląskiego	Parku	Nauki.	Marsza-
łek	Wojciech	Saługa	określa	 ją	 jako	kluczową	
dla	województwa	śląskiego.	 Jestem	przekona-
ny,	 że	 lokalizacja,	 oparta	 na	 zmodernizowa-
nych	obiektach	Planetarium	i Kapelusza,	oży-
wi	również	centralną	przestrzeń	Parku.	Wiele	
osób	 wypytuje	 kiedy	 doczekamy	 się	 remontu	
dawnej	Restauracji	Przystań.	Zostało	napraw-
dę	niewiele	pracy,	którą	musi	wykonać	 inwe-
stor,	byśmy	mogli	się	cieszyć	z jej	ponownego	
otwarcia.	 Od	 kilku	 lat	 można	 zauważyć,	 że	
Park	Śląski	ożywa.	Stopniowo	przeprowadza-
my	wszystkie	kluczowe	inwestycje.	Ich	realiza-
cja	jest	równie	ważna	dla	nas	jak	i wszystkich	
odwiedzających	Park	Śląski.

Rozmawiał	Tomasz	Breguła
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Konferencja dot. przejęcia Chorzowskiego Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej odbyła się 16 kwietnia 
o godz. 16 w siedzibie CCWOP przy ul. Powstańców 
70. Decyzja o przekształceniu ośrodka spotkała 
się z zaniepokojeniem przedstawicieli wielu 
funkcjonujących w tym miejscu organizacji. 

Powstanie Centrum 
Aktywizacji Społecznej 

u  Oficjalne	 otwarcie	 CCWOP	 nastąpiło	
w  styczniu	 2011	 r.	 Od	 samego	 początku	 dzia-
łalność	 ośrodka	 koordynowało	 Chorzowskie	
Stowarzyszenie	 „Serce”.	 Teraz	 lokalne	 władze	
postanowiły	przekształcić	placówkę	w Centrum	
Aktywizacji	Społecznej	i oddać	w ręce	jednostki	
organizacyjnej	miasta	-	OPS.	Według	nieoficjal-
nych	 informacji,	 stanowisko	dyrektora	ośrodka	
obejmie	 dotychczasowy	 pracownik	 socjalny	
ośrodka,	 Aleksandra	 Weindich.	 Zmiany	 wejdą	
w życie	1	czerwca	br.
W  spotkaniu	 uczestniczyła	 dyrektor	 wydziału	
polityki	 społecznej	 urzędu	 miasta.	 -	 Naszym	
zdaniem	nic	się	nie	zmienia	–	przekonywała	Da-
nuta	Szary.	-	Organizacje	pozarządowe	pozostają	
głównym	użytkownikiem	ośrodka.	Powodem	tej	
decyzji	było	 to,	 aby	 jeszcze	bardziej	 efektywnie	
to	miejsce	wykorzystać	–	dodała.	Danuta	Szary	
nie	wykluczyła,	że	z początkiem	czerwca,	zakres	
działalności	ośrodka	zostanie	poszerzony.	Zgod-
nie	z zapewnieniami	realizacja	dodatkowych	za-
dań	nie	będzie	kolidować	z planami	funkcjonu-
jących	w tym	miejscu	organizacji.	To	jednak	nie	
wystarczyło	by	rozwiać	wszystkie	obawy.

mizmu.	 Podczas	 rozmów	 z  przedstawicielami	
miasta	 zapewniono	 nas,	 że	 reorganizacja	 nie	
wpłynie	negatywnie	na	funkcjonowanie	ośrod-
ka.	I wierzymy,	że	tak	właśnie	będzie	–	powie-
działa	 prezes	 Chorzowskiego	 Stowarzyszenia	
Pomocy	„SERCE”.
O tym	czy	Centrum	Aktywizacji	Społecznej	bę-
dzie	funkcjonować	równie	dobrze	jak	dotych-
czas,	przekonamy	się	dopiero	za	kilka	miesięcy.	
Niezależnie	od	tego,	decyzja	o przekształceniu	
ośrodka,	 pozostanie	 prawdopodobnie	 niezro-
zumiała	dla	wielu	lokalnych	organizacji.	„Po	co	
psuć	coś	co	dobrze	działa?”	To	pytanie	padało	
podczas	czwartkowej	konferencji	najczęściej.	

Tomasz	Breguła

Własne	 obserwacje	 dot.	 zbliżającego	 się	 pro-
cesu	 reorganizacji	 ośrodka	 przedstawił	 Da-
riusz	Mierzwa	ze	Stowarzyszenia	„Nasz	Dom”.	
-	Nadal	nie	otrzymaliśmy	żadnego	regulaminu	
czy	umowy	–	zaznaczył.	-	To	wszystko	bardzo	
ładnie	 wygląda,	 ale	 za	 półtora	 miesiąca	 prze-
chodzimy	 pod	 urząd	 miasta,	 a  nie	 ma	 żad-
nych	 konkretów.	 Mam	 wrażenie,	 że	 jesteście	
nieprzygotowani	 –	 podkreślił.	 -	 Proszę	 nie	
wymagać	ode	mnie,	żebyśmy	mówili	o czymś	
co	 dopiero	 zacznie	 funkcjonować.	 Jeżeli	 będą	
jakiekolwiek	 zastrzeżenia,	 z  pewnością	 temu	
zaradzimy	–	uspokajała	dyrektor	wydziału	po-
lityki	społecznej.
Zaniepokojenie	wyraził	również	Tomasz	Gluź-
niewicz	z Fundacji	„W Każdym	Wieku”.	-	Oba-
wiamy	się	ograniczenia	dostępności	pomiesz-
czeń.	 Działa	 tu	 wiele	 organizacji	 i  już	 w  tym	
momencie	 jest	 ciasno.	 Poczyniliśmy	 pewne	
plany,	 mamy	 pewne	 zobowiązania.	 Rozpędzi-
liśmy	tę	maszynę.	Dajmy	jej	możliwość	dotar-
cia	 do	 celu	 –	 zaznaczył.	 Na	 zakończenie	 głos	
zabrała	 Gabriela	 Skrzypek.	 -	 To	 normalne,	 że	
obawiamy	 się	 zmian,	 ale	 jestem	 pełna	 opty-
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Elegant Vacations Karma Hotel – EGIPT - 
Sharm 
Termin imprezy: 25.08.2015 – 01.09.2015 
 (8 dni / 7 nocy) 
All Inclusive 
Cena za os.: 2088,00 PLN

WIEDEŃ 
Autokar – Oferta objazdowa 
Dogodne terminy!!! 
Już od 590,00 PLN za osobę na 3 dni! 
Zapewnione śniadania i obiadokolacje. 

Baikal Hotel - BUŁGARIA – Słoneczny Brzeg 
Termin imprezy: 29.08.2015 - 07.09.2015 
 (10 dni / 7 nocy ) 
Transport autokarem z Katowic 
Cena od osoby: 410,00 EURO 

REKLAMA

Rodzice
dopięli
swego 
Inicjatywa mieszkańców 
dot. budowy nowego placu 
zabaw przy ul. św. Pawła 
w Chorzowie II zakończyła 
się sukcesem. Realizacja 
przedsięwzięcia 
rozpocznie się 
prawdopodobnie 
w czerwcu br. Miasto 
przeznaczy na ten cel 
400 tys. zł. 
u  Próby	 pozyskania	 funduszy	 na	 wykonanie	
inwestycji	podejmowano	od	wielu	lat.	Do	po-
mysłu	 wybudowania	 placu	 zabaw,	 nieopodal	
przychodni	NZOZ,	początkowo	nie	udało	się	

przekonać	prezydenta	Andrzeja	Kotali.	Miesz-
kańcy	 postanowili	 więc	 zorganizować	 akcję	
zbierania	 podpisów	 poparcia	 dla	 inicjatywy.	
Przedsięwzięcie	 koordynowało	 Stowarzy-
szenie	 Nasz	 Dom	 wraz	 ze	 Stowarzyszeniem	
Wspólnie	dla	Chorzowa.
-	 Pragnę	 podziękować	 prezydentowi,	 który	
w  toku	 prowadzonych	 negocjacji,	 zdecydował	
się	 poprzeć	 inicjatywę,	 a  także	 Pani	 Joannie	
Kurczek,	 Naczelniczce	 Wydział	 Usług	 Komu-
nalnych	i Ochrony	Środowiska,	która	wykazała	
swoje	 zrozumienie	 dla	 sytuacji	 mieszkańców	
Chorzowa	 II	 -	 powiedział	 Adam	 Trzebinczyk,	
przewodniczący	 klubu	 radnych	 Wspólnie	 dla	
Chorzowa.	-	To	w znacznej	mierze	dzięki	nim,	
już	wkrótce	doczekamy	się	budowy	wymarzone-
go	przez	dzieci	oraz	matki,	placu	zabaw	–	dodał	
radny,	który	w ostatnich	miesiącach	prowadził	
rozmowy	 z  przedstawicielami	 miasta,	 czuwał	
nad	prawidłowym	przebiegiem	akcji	i znacząco	
przyczynił	się	do	jej	końcowego	sukcesu.
Początkowo	 budżet	 przeznaczony	 na	 wybu-
dowanie	placu	zabaw	miał	wynieść	290	tys.	zł.	
Wniosek	o zwiększenie	tej	sumy,	złożony	przez	
osoby	 zaangażowane	 w  akcję,	 przekonał	 jed-
nak	 lokalne	 władze	 do	 przeznaczenia	 na	 ten	
cel	dodatkowych	110	tys.	zł.	Inicjatywa	miesz-
kańców	obejmowała	również	konsultacje	spo-
łeczne,	 podczas	 których	 stworzono	 wstępny	
projekt	inwestycyjny.	Obecnie	znajduje	się	on	
w fazie	opracowania.
-	 Trwają	 prace	 nad	 dokumentacją	 projek-
tową.	 Wszystkie	 kwestie	 dotyczące	 tego	 jak	

W przypadku kupowania samego OC, naszym zdaniem – zdecydowanie – cena 
jest królem: kupuj tam, gdzie znajdziesz najtaniej! 
Jeżeli jednak planujesz również zakup jakichkolwiek ubezpieczeń dodatko-
wych, koniecznie porównuj zakresy. Może okazać się np., że bardziej opłaca się 
wydać 20-50 złotych więcej, a mieć np. assistance również od awarii, czy NNW 
obejmujące koszty własnego pokoju w szpitalu w sytuacji operacji powypad-
kowej.

Przykładowe oferty:
Fiat Panda pojemność: 1108, rok produkcji 2004 uwzględniając zniżki klienta: 60%

• PZU - OC 356,00zł
• MTU - 373,00 zł
• PROAMA – 310,00zl 

BIURO PODRÓŻY
EVET

BIURO UBEZPIECZEŃ
EVET

Biuro Podróży i Ubezpieczeń EVET 
Chorzów, Hajducka 23 
Ubezpieczenia tel. 508-115-863, mail: marzena.grodzka@evet.katowice.pl 
Biuro Podróży tel. 695-665-885, mail: biuro2@wymarzonyurlop.com.pl 
Biuro w Katowicach, Łętowskiego 7, tel. 607-066-933, mail:biuro@wymarzonyurlop.com.pl 
www.wymarzonyURLOP.com.pl        www.raszowski.com.pl

będzie	wyglądać	plac	zabaw	są	konsultowane	
z mieszkańcami	dzielnicy.	Przetarg	na	wyko-
nanie	inwestycji	zostanie	ogłoszony	w czerw-
cu.	 Spodziewamy	 się,	 że	 już	 za	 dwa	 miesiące	
plac	zabaw	zostanie	oddany	do	użytku	-	poin-
formowało	biuro	prasowe	urzędu	miasta.		

TB
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Razem 
możemy więcej 
Konferencja „Aktywne metody integracji społecznej” 
organizowana przez Chorzowskie Stowarzyszenie 
Pomocy Serce, odbyła się się 22 kwietnia o godz. 10:00 
w Starochorzowskim Domu Kultury. Przedsięwzięcie 
zostało zrealizowane w ramach projektu Promocja 
Równych Szans dofinansowanego z Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

u Podczas	 spotkania	 poruszano	 kwestie	 no-
wych	 form	 integracji	 społecznej,	 barier	 utrud-
niających	 wdrażanie	 innowacyjnych	 metod,	
a także	ich	spójności	z aktualnymi	problemami	
społecznymi.	 Katarzyna	 Jochymczyk	 wskazy-
wała	 jak	 ważna	 w  tym	 procesie	 jest	 efektywna	
współpraca	 międzysektorowa.	 –	 Kluczem	 do	
sukcesu	 jest	 nawiązywanie	 kontaktów	 i  budo-
wanie	relacji	w celu	realizacji	wspólnych	przed-
sięwzięć.	 Obok	 działań	 podejmowanych	 przez	
Ośrodki	 Pomocy	 Społecznej	 bardzo	 ważne	 są	
również	 te,	 inicjowane	 przez	 organizacje	 poza-
rządowe	-	oceniła	koordynatorka	projektu.	
Również	 wypowiadający	 się	 prelegenci	 przeko-
nywali	jak	ważne	jest	wprowadzanie	tzw.	aktyw-
nych	 metod	 integracji	 społecznej.	 W  pierwszej	
części	konferencji	skupiono	się	jednak	na	funk-
cjonowaniu	instytucji	państwowych.	-	Wiele	lat	
temu	doszłam	do	wniosku,	że	publiczne	pienią-
dze	 są	 nieodpowiednio	 wydawane.	 Instytucje	
przekazują	zasiłki	i nie	otrzymują	nic	w zamian.	
Należy	 rozdysponowywać	 dostępne	 środki	
w taki	sposób	by	przynosiły	oczekiwane	rezulta-
ty	–	mówiła	prof.	Aldona	Frączkiewicz	–	Wron-
ka,	Kierownik	Katedry	Zarządzania	Publicznego	
i  Nauk	 Społecznych	 Uniwersytetu	 Ekonomicz-
nego	w Katowicach.	
Realizatorka	wielu	projektów	badawczych	prze-
konywała	 przy	 tym,	 że	 strategia	 gospodarowa-
nia	środkami	przeznaczanymi	na	wsparcie	osób	
bezrobotnych,	 powinna	 procentować	 powsta-
waniem	 obopólnych	 korzyści.	 -	 Należy	 pozna-

problemu,	grupa	przestała	istnieć.	Trzeba	utrwa-
lać	 silne	 relacje	 skoncentrowane	 na	 wspólnych	
działaniach.	To	bardzo	ważne	by	mieszkańcy	od-
czuwali	potrzebę	poprawy	jakości	życia	w swoim	
najbliższym	otoczeniu	–	podkreślała	przedstawi-
cielka	 Stowarzyszenia	 Aktywności	 Obywatel-
skiej	Bona	Fides.	
Liderka	grupy	Inicjatywa	-	Osiedle	Kukuczki,	na	
podstawie	 własnych	 doświadczeń,	 przedstawi-
ła	 natomiast	 jak	 omawiane	 założenia,	 powinny	
być	realizowane	w praktyce.	Wspólne	działania	
mieszkańców	katowickiego	osiedla	zaowocowa-
ły	 m.in.	 wygraną	 w  ogólnopolskim	 konkursie-
„Zielona	 ławeczka”	 finansowanym	 przez	 Bank	
Ochrony	 Środowiska.	 -	 Nasza	 działalność	 jest	
dowodem	na	to,	że	nieformalne,	małe	grupy,	po-
trafią	działać	skutecznie	i nie	dają	się	zepchnąć	
na	 margines.	 Cały	 czas	 stawiamy	 przed	 sobą	
nowe	cele.	Mam	nadzieję,	że	dzięki	zintegrowa-
niu	naszych	działań,	uda	nam	się	 je	osiągnąć	–	
mówiła	Barbara	Kaczyńska.	
Uczestnicy	 konferencji	 mieli	 możliwość	 indy-
widualnej	 rozmowy	 z  przedstawicielami	 wielu	
organizacji	działających	na	terenie	województwa	
śląskiego.	-	Każdy	mógł	wynieść	z tego	spotkania	
cenną	 wiedzę	 i  nawiązać	 nowe	 kontakty.	 Uwa-
żam,	że	 tego	typu	konferencji	powinno	być	 jak	
najwięcej	 –	 przekonywała	 Gabriela	 Skrzypek.	 -	
W ramach	projektu	realizowanego	w latach	2014	
–	 2016	 odbywają	 się	 m.in.	 spotkania	 z  zakresu	
aktywnych	metod	 integracji	 społecznej,	a  także	
wykłady	z psychologami.	To	było	podsumowa-
nie	naszych	rocznych	działań.	Teraz	czekamy	na	
uczestników,	 którzy	 wezmą	 udział	 w  następnej	
edycji	 –	 dodała	 prezes	 Chorzowskiego	 Stowa-
rzyszenia	Pomocy	Serce.	
Zwieńczeniem	 konferencji	 był	 występ	 Grupy	
Teatralnej	 Outsider.	 W  spektaklu	 uczestniczy-
li	 podopieczni	 oraz	 terapeuci	 chorzowskiego	
Ośrodka	 Rehabilitacyjno	 -	 Edukacyjno	 –	 Wy-
chowawczego	 oraz	 uczennice	 ZST	 nr	 2.	 Grupa	
integracyjna	 ma	 na	 celu	 rozwijanie	 wyobraźni,	
kształtowanie	 koncentracji,	 aktywizację	 cia-
ła,	 a  także	 ćwiczenie	 umiejętności	 wzajemnej	
współpracy	niepełnosprawnych	aktorów.	Grupa	
istnieje	od	ponad	20	lat.	

Tomasz	Breguła

wać	 możliwości	 i  potrzeby	 każdego	 z  osobna.	
Motywować	do	działania	i stawiać	na	integrację	
społeczną.	Wspólne	działania	czy	przedsięwzię-
cia	mogą	doprowadzić	do	zapewnienia	korzyści	
zarówno	dla	petentów,	jak	i dla	państwa	–	dodała	
prof.	Aldona	Frączkiewicz	–	Wronka.	
W  podobnym	 tonie	 wypowiadała	 się	 Jolanta	
Radecka.	-	Na	przestrzeni	 lat	utarło	się,	że	 jed-
nostkom	pomocy	społecznej	przypisujemy	jedy-
nie	udzielanie	pomocy	finansowej,	zapominając	
o aktywizacji	zawodowej.	Działalność	instytucji	
na	tym	polu	jest	daleka	od	doskonałości.	Wysyła-
nie	bezrobotnych	na	różnego	rodzaju	szkolenia,	
bez	odpowiedniej	diagnozy,	bez	indywidualnego	
podejścia,	nie	ma	sensu	–	podkreślała	Kierownik	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w Babicach.	

Zdaniem	Jolanty	Radeckiej	niezbędne	jest	wpro-
wadzenie	zmian	w strategii	zarządzania	Ośrod-
kami	Pomocy	Społecznej.	-	Płacenie	zasiłków	nic	
nie	da.	Trzeba	integrować	i aktywizować.	Chce-
my,	 żeby	 petenci	 otrzymywali	 narzędzia	 dzięki	
którym	z powodzeniem	odnajdą	się	w społecz-
ności	 lokalnej	 –	 przekonywała.	 Podczas	 konfe-
rencji	dyskutowano	jednak	nie	tylko	o potrzebie	
reorganizacji	sposobu	funkcjonowania	instytucji	
państwowych.	
Prelegenci	 wskazywali	 również	 jak	 ważna	 jest	
działalność	na	rzecz	integracji	na	poziomie	spo-
łeczności	 lokalnej.	 To	 zagadnienie	 przybliżyła	
uczestnikom	 konferencji	 Iwona	 Nowak.	 -	 Nie	
chodzi	tylko	o to,	żeby	po	rozwiązaniu	jednego	

Patronat medialny
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Pora na seniora
Ruszyła realizacja projektu Akademia Seniora. Osoby 
starsze (60+) już wkrótce skorzystają z bezpłatnych zajęć 
językowych i komputerowych. Chętni mogą zapisywać się 
na szkolenia od 1 maja w Chorzowskim Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Powstańców 70. 
u Projekt	realizowany	jest	w	ramach	rządowe-
go	 programu	 na	 rzecz	 Aktywności	 Społecznej	
Osób	Starszych	(ASOS).	Jego	beneficjentem	zo-
stało	chorzowskie	Stowarzyszenie	„Nasz	Dom”.	
-	W	ramach	projektu	będziemy	realizować	zada-
nia	z	zakresu	edukacji	osób	starszych.	Zaprasza-
my	do	udziału	w	nim	wszystkich	zainteresowa-
nych	seniorów.	Myślę,	że	każdy	może	tu	znaleźć	
coś	dla	siebie	–	zachęca	Dariusz	Mierzwa,	który	
w	ramach	wolontariatu	poprowadzi	zajęcia	z	za-
kresu	obsługi	komputera.
Celem	 Programu	 jest	 poprawa	 jakości	 i	 pozio-
mu	 życia	 osób	 starszych	 dla	 godnego	 starzenia	
oraz	 zagospodarowanie	 potencjału	 osób	 star-
szych	poprzez	aktywność	 społeczną.	 -	Obecnie	
osoby	starsze	w	niewielkim	stopniu	angażują	się	
w	działalność	społeczną.	Przyczyny	tego	są	dość	
złożone.	W	znacznej	mierze	wynika	to	z	braku	
odpowiedniej	 oferty	 umożliwiającej	 spędzanie	
wolnego	 czasu	 w	 sposób	 aktywny	 –	 podkreśla	
Dariusz	Mierzwa	ze	Stowarzyszenia	„Nasz	Dom”.
Dobór	zajęć	realizowanych	w	ramach	projektu	
jest	 odpowiedzią	 na	 problemy	 zgłaszane	 przez	

chorzowskich	 seniorów,	 którzy	 nie	 zawsze	 ra-
dzą	 sobie	 z	 obsługą	 urządzeń	 elektronicznych	
(np.	laptop,	tablet,	smartfon),	a	komunikowanie	
się	w	obcym	języku	sprawia	im	kłopot.	Szkole-
nia	 będą	 przeprowadzane	 w	 grupach	 10-oso-
bowych.	 Projekt	 przewiduje	 70	 godzin	 zajęć	 z	
obsługi	komputera	i	80	godzin	z	języka	angiel-
skiego	 lub	 niemieckiego.	 Przed	 rozpoczęciem	
nauki,	 chętni	 napiszą	 tekst	 oceniający	 poziom	
ich	 wiedzy	 w	 danej	 dziedzinie.	 To	 pozwoli	 na	
zakwalifikowanie	 ich	 do	 odpowiedniej	 grupy	
zaawansowania.
W	 ramach	 zajęć,	 oprócz	 nauki	 języka,	 będzie	
można	również	poznać	obce	kultury	oraz	zwycza-
je	 mieszkańców	 różnych	 zakątków	 świata.	 Duży	
nacisk	będzie	kładziony	nie	tylko	na	komunikację	
w	języku	obcym,	ale	także	na	rekreację.	W	ramach	
zajęć	przewidziane	są	wyjścia	z	lektorem	w	teren.	
W	tym	czasie	organizowane	będą	gry	indywidu-
alne	i	zespołowe	nastawione	na	aktywne	porozu-
miewanie	się	między	uczestnikami	projektu.	.

autor

u To	 może	 być	 gratka	 nie	 tylko	 dla	 obec-
nych	 klientów	 sieci	 Graficom.	 To	 również	
alternatywa	dla	wszystkich	dotychczasowych	
użytkowników	 telewizji	 kablowych	 i	 sateli-
tarnych	mieszkających	na	terenie	Chorzowa.	
Oferowane	rozwiązanie	to	sprawdzona	już	na	
polskim	rynku	platforma	JamboxTV	pozwa-
lająca	 na	 oglądanie	 kanałów	 telewizyjnych	
głównie	 za	 pośrednictwem	 urządzeń	 prze-
nośnych.

Telewizja	 online	 to	 możliwość	 oglądania	
wybranych	 kanałów	 dostępnych	 w  ofercie	
Graficom,	 nie	 tylko	 na	 ekranie	 komputera	
stacjonarnego,	 ale	 również	 laptopa,	 tableta	
czy	smartfona.	JAMBOX	online	to	swego	ro-
dzaju	cyfrowy	multi	–	room.	Nasze	ulubione	
programy	zobaczymy	 jednak	na	urządzeniu	
innym	niż	telewizor.

Z usługi	korzystać	mogą	wyłącznie	aktywni	
Abonenci	 usługi	 telewizyjnej	 Graficom	 po-
siadający	 Pakiet	 Wielotematyczny	 lub	 wyż-
szy.	 Usługa	 jest	 niedostępna	 dla	 posiadaczy	
pakietu	 Mini	 HD.	 By	 uzyskać	 dostęp	 do	
kanałów	 TV	 wystarczy	 być	 w  zasięgu	 sieci	
Graficom	i Internetu.	Usługa	może	być	uru-
chamiana	za	pomocą	wielu	urządzeń.	W tym	
samym	czasie,	w ramach	jednego	konta	abo-
nenckiego,	z usługi	można	jednak	korzystać	
tylko	na	jednym.

W  kwestii	 jakości	 transmisji	 nie	 uznajemy	
kompromisów.	 Każdy	 kanał	 HD	 emitujemy	
w najlepszej	możliwej	rozdzielczości,	w jakiej	
dostarcza	 nam	 sygnał	 nadawca.	 Graficom	
oferuje	 obraz	 Telewizji	 HD,	 wyświetlany	
przeważnie	 w  proporcjach	 16:9	 (standardo-
wa	 telewizja	 to	4:3).	To	sprawia,	że	podczas	
oglądania,	 możemy	 poczuć	 się	 jak	 w  praw-
dziwym	kinie.	Oprócz	panoramicznego	 for-
matu,	większość	programów	w formacie	HD,	
nadaje	także	dźwięk	przestrzenny.

GRAFICOM
41-503 Chorzów
ul. Bożogrobców 3
tel.: 32 34 34 500
e-mail: bok@graficom.pl 

Telewizja 
kablowa 
3. generacji 

REKLAMA
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Sylwetka 
radnego

Krzysztof Szulc 
Radny Miasta Chorzów
Ruch Autonomii Śląska 

u Urodziłem	się	w 1975	roku	w Chorzowie.	
Z  wykształcenia	 jestem	 ekonomistą.	 Przez	
wiele	lat	pracowałem	w Hucie	Batory	i Hucie	
Kościuszko	 w  wydziałach	 łączności.	 Obecnie	

REKLAMA

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha 

Korfantego w Chorzowie stawia na wszechstronny rozwój uczniów 

szkół technicznych i zawodowych gwarantując doskonałe przygoto-

wanie do wykonywania zawodów:

• technik elektronik,

• technik organizacji reklamy,

• technik górnictwa podziemnego,

• technik mechanik,

• technik informatyk

• ślusarz,

• elektromechanik,

• elektryk,

• górnik eksploatacji podziemnej.

To również idealne miejsce do rozwijania pasji i  zainteresowań. 

Każdemu uczniowi gwarantujemy realizację programu praktyk 

zawodowych w  firmach krajowych i  zagranicznych. Dzięki temu 

nasi absolwenci posiadają doskonałe kwalifikacje, które znacząco 

zwiększają ich szanse na rynku pracy. Zachęcamy do wyboru naszej 

szkoły! 

ZSTiO nr 1 posiada własne Warsztaty Szkolne wyposażone w wyso-

kiej klasy sprzęt. Placówka jest również samodzielnym ośrodkiem 

egzaminacyjnym funkcjonującym zgodnie z  wymogami CKE. Na-

szym podopiecznym dajemy szansę poszerzenia swoich kwalifika-

cji. Umożliwia to szeroka oferta edukacyjna wzbogacona atrakcyj-

ną bazą szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe ucznia. 

Tu nauka się opłaca, 

po Korfantym będzie praca! 

tel.: (32) 241 02 16              e-mail: zstio1ch@wp.pl

Te	 doświadczenia	 pozwoliły	 mi	 zrozumieć	
jak	 trudno	 zdobywać	 fundusze	 na	 tego	 typu	
inicjatywy.	Wiem	też,	że	skromne	środki,	któ-
rymi	 się	 dysponuje	 trzeba	 wydawać	 umiejęt-
nie	i odpowiedzialnie.	Dlatego	też	jako	radny	
działam	 na	 rzecz	 racjonalnej	 polityki	 budże-
towej	 miasta,	 jednocześnie	 nie	 zapominając	
o  najbiedniejszych	 mieszkańcach	 Chorzowa,	
którzy	pomocy	miasta	potrzebują	najbardziej.	
W kolejnych	latach	postaram	się	o stworzenie	
reprezentatywnej	 oraz	 bezpiecznej	 przestrze-
ni	 komunikacyjnej	 i  handlowej	 na	 dworcu	
w Chorzowie	Batorym.	Niezwykle	ważne	 jest	
również	 rozwiązanie	 problemu	 Ratusza	 Haj-
duckiego,	który	od	lat	popada	w ruinę.	Podej-
mę	 także	 kroki	 w  kierunku	 uporządkowania	
spraw	parkingowych	na	terenie	dzielnicy.
Postaram	się	o	utworzenie	wybiegów	dla	psów	
i  zabezpieczenie	 placów	 zabaw	 przed	 zwie-
rzętami	 a	 także	 integrację,	 rozwój	 tras	 rowe-
rowych	 oraz	 połączenie	 ich	 z  Parkiem	 Róż,	
Parkiem	 Redena	 czy	 Parkiem	 Śląskim.	 Wielu	
chorzowian	 narzeka	 na	 brak	 bezpiecznych	
stref	postoju	dla	rodziców	odwożących	dzieci	
do	 szkół	 i przedszkoli,	 a  także	brak	oświetle-
nia	 i  zdewastowane	 ulice.	 Zamierzam	 choć	
częściowo	 zażegnać	 te	 problemy.	 W  obecnej	
kadencji	 będę	 również	 dążyć	 do	 zainstalo-
wania	 oświetlenia	 boiska	 szkolnego	 SP	 nr	 37	
oraz	 stworzenie	 na	 terenie	 Hajduk	 Wielkich	
otwartej	całorocznej	siłowni.	Mam	nadzieję,	że	
w  tych	niespełna	czterech	 lat,	uda	się	 spełnić	
jak	najwięcej	tych	celów.	

pracuję	w Miejskim	Ośrodku	Rekreacji	i Spor-
tu.	Czas	wolny	poświęcam	rodzinie.	Interesuję	
się	sportem	i od	wielu	lat	jestem	wiernym	kibi-
cem	Ruchu	Chorzów.	Moją	pasją	jest	historia	
Górnego	Śląska.	
Od	dziecka	jestem	związany	z regionalną	toż-
samością,	 tradycjami,	 a  także	 kulturą.	 Przy-
czyniłem	 się	 do	 powstania	 miejsc	 upamięt-
niających	 słynnych	 chorzowian	 –	 Mirosława	
Breguły	 oraz	 Ryszarda	 Riedla.	 W  2002	 roku	
zostałem	członkiem	Ruchu	Autonomii	Śląska.	
Początkowo	działałem	jako	członek	zwyczajny	
koła,	 później	 jako	 jeden	 z  członków	 zarządu.	
Dwukrotnie	 zostałem	 wybrany	 na	 przewod-
niczącego	 chorzowskiego	 koła	 RAŚ.	 Obecnie	
jestem	członkiem	Rady	Naczelnej.	
Począwszy	od	roku	2010	wspólnie	z członka-
mi	 chorzowskiego	 koła	 zrealizowałem	 wiele	
ważnych	 inicjatyw	 społecznych	 bez	 otrzyma-
nia	jakichkolwiek	dotacji	z urzędu	miasta	czy	
innych	 instytucji	 państwowych.	 Rozdaliśmy	
już	prawie	trzysta	„Tyt	dlo	piyrszoka”.	Fundo-
waliśmy	również	wyprawki	szkolne	dla	dzieci	
z  najbardziej	 potrzebujących	 chorzowskich	
rodzin	i wyremontowaliśmy	mieszkanie	pogo-
rzelcom	z ul.	Powstańców.	
To	 dzięki	 naszej	 inicjatywie	 wyposażone	 zo-
stały	 pracownie	 w  „Chatkach”.	 Kupowaliśmy	
także	 ubrania	 i  sponsorowaliśmy	 korepetycje	
dla	uzdolnionych	dzieci.	Od	wielu	 lat	prowa-
dzimy	 również	 działalność	 na	 rzecz	 promo-
wania	 edukacji	 regionalnej	 i  ochrony	 Godki	
Ślonskiej.	


