www.e-chorzow.com
03(10)/30.03.2015

bezpłatny
dwutygodnik

www.e-chorzow.com

W NUMERZE

str. 3
u Lubię nowe wyzwania
- W czasie gdy pełniłem funkcję dyrektora
ZSM, rozpoczęliśmy proces centralizacji
chorzowskich szpitali i dokonaliśmy wielu
ważnych inwestycji. Przebudowany został
pawilon szpitalny, poprawiliśmy jakość
świadczonych usług poprzez zakupienie
specjalistycznego sprzętu. Obecnie trwa
budowa nowego budynku, do którego z ul.
Karola Miarki przeniesiony zostanie oddział
geriatrycznym i hematologiczny... W moim
przekonaniu, ten okres można uznać za bardzo udany - mówi Jerzy Szafranowicz, zastępcą prezydenta miasta ds. gospodarczych.
Patronat medialny

Wyrównajmy szanse
więcej na str. 7

Zmiany potrzebne
od zaraz
Jeszcze w latach 90. ulica Wolności tętniła życiem.
Tutejsze restauracje, kawiarnie oraz sklepy przyciągały
nie tylko mieszkańców Chorzowa, ale również miast
ościennych. Dziś trwają dyskusje nad tym jak przywrócić
temu miejscu dawny blask.

więcej na str. 4
str. 5
u Pod nowym szyldem
Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się,
że w tym roku Festiwal im. Ryśka Riedla
„Ku Przestrodze” nie odbędzie się. Organizatorzy imprezy poinformowali jednak
o decyzji kontynuowania przedsięwzięcia.
Tyle, że pod inną nazwą i prawdopodobnie
bez udziału zespołu Dżem oraz Cree.
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INFORMATOR
KULTURALNY

Starochorzowski Dom Kultury
• 16.04. godz. 18:00 / RAJZENTASZA krótkie
sztuki po śląsku dwie do śmiechu a jedna nie
/ spektakl w wykonaniu Teatru Amatorskiego Reduta Śląska / reżyseria: Mirosław Neinert / bilety: 7 zł – 10 zł.
więcej informacji pod nr tel.: 32 247 39 58
MDK Batory
• 24.04. godz. 18:00 / Bluestracje / Otwarcie wystawy Zbigniewa Jędrzejczyka „Bluesfotogranie” / występy zespołów Kraków Street Band,
EB Davis & The Superband, Gerry Jablonski &
The Electric Band / bilety: 30 zł – 50 zł.
więcej informacji pod nr tel.: 32 246 00 60-3
Sztygarka
• 23.04. godz. 19:00 / Bluestracje / Gwyn Ashton Trio, Mike Greene Trio / bilety: 40 zł –
50 zł.
więcej informacji pod nr tel.: 32 249 59 92
Leśniczówka
• 11.04. godz. 20:00 / koncert pamięci Janka
„Kyksa” Skrzeka / Śląska Grupa Bluesowa i
Przyjaciele: Agnieszka Łapka, Adam Kulisz,
Krzysztof Głuch i inni... / bilety: 30 zł.
więcej informacji pod nr tel.: 519-356-150
Teatr Rozrywki
• 9.04. - 19.04. / Billy Elliot / musical Eltona
Johna i Lee Halla, inspirowany historią tancerza Royal Ballet, Philipa Marsdena / bilety: 30 zł – 70 zł.
• 17.04. godz. 19:30 / Osobowość Zaburzona /
autorski spektakl tancerza Teatru Rozrywki,
Macieja Cierzniaka / bilety: 40 zł.
• 21.04. godz. 19:00 / Jesus Christ Super Star
/ rock – opera w dwóch aktach / bilety: 20
zł – 85 zł. .
więcej informacji pod nr tel.:+48 32 346 19 31,
32, 33
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Miasto
w obiektywie

fot. Park Śląski

Chorzowskie Centrum Kultury
• 8.04. godz. 18:00 / Czesław Jakubiec Comedy / niebywałe połączenie komedii, opery,
muzyki klasycznej, przyprawione nutką dobrego kabaretu / bilety: 20 zł – 30 zł.
• 10.04. godz. 18:00 / Kochaj i tańcz / spektakl muzyczny na podstawie książki Manuli
Kalickiej „Kochaj i tańcz 20 lat wcześniej” /
bilety: 5 zł – 15 zł.
• 17.04. godz. 19:00 / Spod latarni / spektakl
w wykonaniu Lekkiego Teatru Przenośnego
/ w rolach głównych Anna Wilińska i Jacek
Jasiok / bilety: 7 zł.
• 18.04. godz. 19:00 / Kochanie na kredyt /
współczesna komedia z elementami farsy /
wystąpią: Małgorzata Pieczyńska, Agnieszka Sienkiewicz, Przemysław Sadowski, Piotr
Zelt i Filip Bobek / reżyseria: Olaf Lubaszenko / bilety: 60 zł – 70 zł.
• 21.04. godz. 19:00 / Inne granie / cykl koncertowy Chorzowskiego Centrum Kultury,
w którym prezentują się młode, interesujące
zespoły z kręgu muzyki alternatywnej / bilety: 7 zł.
• 25.04. godz. 18:00 / Bluestracje: Gala Blues
Top 2014 / wystąpią m.in.: Jan Gałach Band,
Kasa Chorych, Michał Kielak / bilety: 60 zł
– 80 zł.
więcej informacji pod nr tel.: 32 349 78 60
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u Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. To czas,
w którym nikt nie powinien pozostać sam. Właśnie dlatego Fundacja Park Śląski wraz z Mikołajem Rykowskim, już po raz trzeci organizuje akcję
„Wolne Miejsce”. W świąteczną niedzielę o godz.
9:00, w namiocie przy Kanale Regatowym, rozpocznie się śniadanie wielkanocne dla samotnych.
Na przybyłych gości będzie czekać suto zastawiony stół oraz wiele atrakcji, w tym występ chóru

Gospel Sound. – Osoby, które skorzystają z naszego porannego zaproszenia oraz wszyscy pozostali,
będą mogli odwiedzić nas również popołudniu.
Mamy najładniejszy park w Polsce. Po głównym
wydarzeniu chcemy zachęcić ludzi do spacerowania i powrotu na kawę i ciasto – poinformował
Mikołaj Rykowski.
AM

Chorzów dawniej i dziś
Hotele
u W przededniu I wojny światowej miasto Królewska Huta i gmina Bismarckhütte, czyli Hajduki, posiadały łącznie siedem dużych hoteli.
W okresie międzywojennym ich liczba wahała się
od czterech do pięciu. W czasie II wojny światowej
funkcjonowały już tylko trzy hotele, a po wojnie
pozostał jeden.
Początki królewskohuckiego hotelarstwa sięgają
XVIII wieku. Jego rozwój nastąpił na przełomie
XIX i XX wieku. Jednym z najstarszych był Hotel
Wandla przy obecnej ulicy Katowickiej 64 (wtedy
nr 5). W tym czasie, w rynku, istniał również hotel
„Zur Schwarzer Adler „ (Pod Czarnym Orłem).
Z tego samego okresu pochodził nieistniejący już
dziś hotel „Deutsches Haus”(od 1923 roku Dom
Polski) znajdujący się po drugiej stronie kościoła
św. Jadwigi od ulicy Wolności.
W 1971 roku wybudowano hotel „Zur Königshütte” (od 1922 roku Dom Ludowy) przy obecnej ulicy 3 Maja 6. Ten niewielki, jednopiętrowy budynek
bardzo szybko rozbudowano. Z tyłu znajdowały się
zabudowania gospodarcze oraz stajnie, na parterze
- sale restauracyjne, na piętrze - pokoje gościnne.
Pod koniec XIX wieku powstał Hotel Dworcowy
„Bahnhofshotel” przy ulicy Dworcowej 4.
W 1894 roku w pobliżu ratusza wybudowano
reprezentacyjny „Parkhotel” (Hotel Parkowy, od
1922 roku „Monopol” i „Śląski”), usytuowany
w sąsiedztwie Parku Hutniczego na rogu obecnej ulicy Powstańców. Był dwupiętrowy i miał
spadzisty dach pokryty dachówką. Na mansar-

dowym poddaszu znajdowały się pomieszczenia
gospodarcze i pokoje dla personelu. W piwnicy:
winiarnia, tzw. lodówka, cztery kuchnie, pralnia
i kotłownia. Salę taneczną, wysoką na dwa piętra,
w 1935 roku przebudowano na kino „Delta”. Hotel
został ostatecznie zlikwidowany w pierwszej połowie lat 30-tych.
Wybudowany w 1990 roku Hotel Graf Reden był
przez kilkadziesiąt lat najbardziej znany w mieście. Stanowił nie tylko ośrodek życia kulturalnego miasta, ale i naukowego. Odbywały się w nim
również turnieje szachowe i walki bokserskie.
Najdłużej funkcję hotelową pełnił budynek z 1911
roku przy ulicy Wolności 27. Do jego wnętrza
prowadziły dwa wejścia: szerokie do restauracji
i węższe do hotelu. Hotel „Reichshof ” (1922-1939
Hotel Polski, po wojnie Hotel Miejski do 1985
roku) był w okresie plebiscytowym centrum życia
politycznego miejscowych Polaków. Hotel gościł
m.in. prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
W sąsiedniej gminie Hajduki najbardziej prestiżowym hotelem był od 1898 roku „Zur Grünen
Eiche” (Pod Zielonym Dębem), w latach 19031922 „Zur Eisernen Kanzler” (Pod Żelaznym
Kanclerzem) od 1939 roku Hotel Śląski, usytuowany w dwupiętrowym narożnym budynku
obok ulic Armii Krajowej i Bojowników o Wolność i Demokracje. Na jego tyłach rozciągał się
duży ogród z przepływającą przezeń rzeką Rawą.
Obecnie jest to kamienica ze sklepami na parterze.
Tomasz Breguła w oparciu o:
• Zeszyty Chorzowskie, Zbigniew Kapała
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Lubię nowe
wyzwania
Rozmowa z Jerzym Szafranowiczem,
zastępcą prezydenta miasta ds. gospodarczych.
u Jak się Pan czuje w nowej roli?
Byłem przekonany, że na stanowisku dyrektora
Zespołu Szpitali Miejskich jeszcze trochę popracuję. Stało się jednak inaczej. Na początku lutego
prezydent zaproponował mi objęcie funkcji wiceprezydenta i postanowiłem, że przyjmę tę propozycję. Lubię nowe wyzwania. Mimo wszystko
nie była to łatwa decyzja. Ponad dwadzieścia lat
zarządzałem prywatnymi korporacjami i przedsiębiorstwami. Prowadziłem też własną firmę.
W ciągu ostatnich pięciu lat kierowałem Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Dobrze
poznałem specyfikę tej pracy, zrozumiałem jak
należy zarządzać państwową firmą i nauczyłem
się jak rozwiązywać problemy, które napotykałem na co dzień. Teraz rozpoczął się dla mnie
zupełnie nowy etap. Dopiero poznaję specyfikę
swojej nowej pracy. Mam nadzieję, że za niespełna cztery lata, będę mógł powiedzieć, że dobrze
wywiązywałem się z powierzonych mi zadań.
Pozostawił Pan Zespół Szpitali Miejskich
w dobrej kondycji?
Nie tylko w dobrej kondycji, ale również w dobrych rękach. Jestem przekonany, że Anna Knysok, która obecnie pełni obowiązki dyrektora
ZSM, jest właściwą osobą na właściwym miejscu.
Jeśli chodzi o sprawy stricte finansowe, to z satysfakcją mogę powiedzieć, że przez ostatnie cztery
lata notowaliśmy dodatni bilans. Natomiast rok
ubiegły, okaże się prawdopodobnie rekordowy
pod tym względem. Niebawem zostanie przedstawiony raport w ten sprawie i zgodnie z moją
wiedzą, wykażemy w nim 4 mln zł zysku. Ponadto w czasie gdy pełniłem funkcję dyrektora ZSM,
rozpoczęliśmy proces centralizacji chorzowskich
szpitali i dokonaliśmy wielu ważnych inwestycji.
Przebudowany został pawilon szpitalny, poprawiliśmy jakość świadczonych usług poprzez zakupienie specjalistycznego sprzętu, m.in. tomografu komputerowego. Obecnie trwa budowa
nowego budynku, do którego z ul. Karola Miarki
przeniesiony zostanie oddział geriatrycznym
i hematologiczny... W moim przekonaniu, ten
okres można uznać za bardzo udany.
W ostatnich miesiącach coraz częściej mówi
się o prywatyzacji placówek wchodzących
w skład ZSM. Uważa Pan, że to dobry pomysł?
Prywatyzacja to złe słowo. W tym przypadku
możemy mówić tylko o komercjalizacji. Powstanie spółka prawa handlowego, w której 100 proc.
udziałów pozostanie w rękach gminy. Dzięki
temu szpital szybciej będzie się rozwijał, unowocześniał. Placówka nadal będzie funkcjonować
na podstawie kontraktu z NFZ. Zmiana formuły
organizacyjnej pozwoli jednak lepiej wykorzystać
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sprzęt i sale zabiegowe, bo szpital będzie mógł też
przyjmować pacjentów i wykonywać zabiegi prywatnie. W tym momencie nie jest to możliwe.
Czyli nie ma się czego obawiać?
Absolutnie nie. Dostępność do nieodpłatnych
usług medycznych dla pacjentów to podstawowa
sprawa. W Chorzowie od wielu lat funkcjonuje
wiele prywatnych placówek świadczących usługi
na bardzo wysokim poziomie zarówno w ramach
kontraktu z NFZ jak i usług prywatnych. Pacjent
chce być dobrze przyjęty i dobrze zdiagnozowany i nie ma dla niego znaczenia czy placówka jest
własnością miasta czy prywatnego właściciela.
ZSM posiada odpowiedni sprzęt, pracują w nim
świetnie wykształceni lekarze. Stworzenie spółki
prawa handlowego otwiera możliwość większego dostępu do usług medycznych. Kontrakty
z NFZ są niewystarczające, co obecnie skutkuje
tym, że na przykład na operację zaćmy w ramach
kontraktu z Funduszem trzeba czekać w kolejce
nawet kilka lat! Wkrótce otworzą się szanse, by
takie zabiegi wykonać również odpłatnie – tak
jak to robią prywatne placówki zdrowia, co skróci też kolejki pacjentów korzystających z usług
w ramach kontraktu. Dla przykładu cena operacji w ramach usług prywatnych to ok. 3 tys. zł.
…a co z pacjentami, których nie stać na taką
operację?
Problemów służby zdrowia jest wiele. Ten największy to długie kolejki, które wynikają z niewystarczającej ilość pieniędzy, by zagwarantować
szybką dostępność do specjalisty czy zabiegów.
Nie jesteśmy w stanie, tu w Chorzowie, zmienić
całego systemu. Nie zwiększymy liczby zabiegów
realizowanych w ramach umowy z NFZ. Zespół
Szpitali Miejskich musi zacząć uzupełniać swój
budżet o pieniądze pozafunduszowe. W pierwszym roku od komercjalizacji planowany jest
zysk w wysokości ok. 1 mln zł. Z tych pieniędzy
będziemy inwestować w sprzęt medyczny i kadrę
lekarską.
W ostatnich latach sprywatyzowano dwa oddziały wchodzące w skład ZSM. Pacjenci nie
mają w związku z tym żadnych zastrzeżeń?
Niektórzy nadal nie rozumieją dlaczego oddaliśmy odział kardiologiczny w prywatne ręce. Na
początku mówiono: jak to? Prywatny oddział?
Przecież ludzie tam będą umierać... W rzeczywistości nic złego się nie stało. Szpital normalnie
funkcjonuje i ma kontrakt z NFZ. Prywatne jest
również położnictwo i ginekologia. Oddział się
rozwinął, sprowadzono bardzo dobrych specjalistów i zakupiono sprzęt, na który nas nie byłoby
stać. Myślę, że pacjenci już się przekonali, że nie-

prawdą jest mówienie, że ten prywatny jest zły,
a państwowy dobry.
To jak jest w istocie?
To zależy od ludzi, nie od formuły prawnej.
Oczywiście niektórzy oczekujący w szpitalnych
korytarzach, mogą poczuć się gorsi, bo nie stać
ich na prywatną wizytę. Muszą czekać w kolejkach, w przeciwieństwie do bardziej zamożnych
pacjentów, którzy mogą sobie pozwolić na to,
by tego uniknąć. Nie jest to komfortowa sytuacja. Dotyczy ona również naszych rodziców czy
dziadków. Dołożymy jednak wszelkich starań by
po zmianach, które nastąpią w ZSM, tacy pacjenci czuli się możliwie jak najbardziej komfortowo.
Powiedział Pan, że lubi nowe wyzwania. Jakie
wyznaczył Pan sobie w kontekście zarządzania
miastem?
Prezydent powierzył mi funkcję nadzoru nad
Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, a także Biurem Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Mam również ważne
zadania dotyczące aktywizacji ulicy Wolności
i Rynku. Jestem prezydentem ds. gospodarczych.
Mam dbać o przedsiębiorców. Ten przedsiębiorca zarabia pieniądze dla siebie, dla swojej rodziny i dla nas, bo płaci podatki. I ja muszę mu to
ułatwić. To dotyczy równieżtych działających na
ul. Wolności. Jeżeli chcemy by to miejsce odżyło,
musimy postępować właśnie w ten sposób.
Jak chce Pan przyciągnąć do Chorzowa nowych inwestorów?
Uważam, że powinniśmy dobrze wyeksponować
nasze grunty. Właśnie dlatego w ostatnim czasie
odbywały się spotkania i konferencje z udziałem
potencjalnych inwestorów. Musimy wyjść im naprzeciw, być otwartym na współpracę i zachęcić
do inwestowania w Chorzowie. To ma być nasza
karta przetargowa w rywalizowaniu z innymi
miastami. Obecnie powstaje Geodezyjny System
Informatyczny, dzięki któremu będzie można
sprawdzić grunty na sprzedaż, a także ich cenę
wraz ze zdjęciami i wszelkimi niezbędnymi informacjami. GIS pozwoli również przyjrzeć się
lokalom przeznaczonym do wynajęcia lub na
sprzedaż. Wszelkie dane architektoniczne czy
geodezyjne oraz wiele innych ważnych informacji dotyczących konkretnej działki lub lokalu,
będzie można sprawdzić w jednym miejscu. To
jeden z wielu projektów, które zamierzam wdrożyć. Czy okaże się skuteczny? Przekonamy się
w najbliższych latach.
Rozmawiał Tomasz Breguła
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Zmiany potrzebne od zaraz
Jeszcze w latach 90. ulica
Wolności tętniła życiem.
Tutejsze restauracje, kawiarnie
oraz sklepy przyciągały nie
tylko mieszkańców Chorzowa,
ale również miast ościennych.
Dziś trwają dyskusje nad tym
jak przywrócić temu miejscu
dawny blask.

Lokal do wynajęcia
Chorzowianie coraz częściej wspominają o tym,
że śródmieście dawno przestało być wizytówką
miasta. I trudno się z tym nie zgodzić. - Same
banki i sklepy z tandetą. Uroku nie dodają też
przejeżdżające tędy tramwaje. Dodatkowo czekając na przystanku można sobie posłuchać hitów
disco polo. Nie mamy się czym poszczycić – zauważa Pan Jakub.
Tabliczka z napisem „Lokal do wynajęcia”,
umieszczona za szybą opustoszałego sklepu czy
restauracji, nikogo już nie dziwi. Przechodząc
ulicą Wolności można się na nie natknąć coraz
częściej. - Kiedyś chciało się tu przychodzić. Było
wiele ciekawych sklepów, restauracji, do niedawna chodziłam tu do kina Panorama. Teraz takich

miejsc nie ma tu zbyt wiele – uważa Pani Beata.
By zmienić oblicze ulicy Wolności, trzeba do niej
przekonać nie tylko mieszkańców, ale przede
wszystkim przedsiębiorców. Wiele lokali stoi tutaj
pustych całymi miesiącami. - To nie do pomyślenia w innych miastach. Otworzą jakąś restaurację
i za kilka miesięcy już jej nie ma. Przykro się na to
patrzy – zaznacza Pan Sebastian.
Inicjatywa mieszkańców
Na początku bieżącego roku mieszkańcy miasta
postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Opracowano kilkuletni plan mający sprawić, że najbardziej rozpoznawalna ulica Chorzowa, zwiększy
swoją atrakcyjność. - Obejmuje on m.in. konsultacje społeczne. Chcemy poznać potrzeby
chorzowian, dowiedzieć się co chcieliby zmienić
ulicy Wolności – mówi Marcin Szczelina, krytyk
architektury prowadzący galerię Furheart Gallery.
Inicjatywa mieszkańców zachęciła władze samorządowe do podjęcia współpracy. Do rozmów na
temat ul. Wolności włączyli się prezydent miasta
Andrzej Kotala i wiceprezydent Jerzy Szafranowicz. - Zauważyliśmy, że od bardzo dawna, nikt
nie ma pomysłu na zmiany. Cieszy nas otwartość
władz miasta. Teraz, wspólnymi siłami, postaramy się coś zdziałać – mówi Jolanta Sauer, właścicielka Szuflady 15.
Zgodnie z założeniami, odmieniona „Wolka” miałaby być miejscem przyjaznym zarówno ludziom
młodym jak i seniorom. Zmiany dotyczyłyby
również nowej koncepcji architektonicznej tego
miejsca. Remont infrastruktury tramwajowej obejmujący także wymianę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, to doskonały pretekst do ich rozpoczęcia.
Przebudowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.
Zdaniem Marcina Szczeliny kluczowe w tym procesie będzie ustalenie spójnej wizji na temat wyglądu ul. Wolności. - Organizujemy wystawy, na które
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Jeśli szukasz miejsca, w którym w przyjemnej atmosferze, możesz skosztować przepysznej włoskiej kuchni, Pizzeria Peppino z pewnością spełni twoje oczekiwania. Lokal znajdujący się przy
Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 60
w Chorzowie Batorym, oferuje znakomite pizze,
bagietki, sałatki, makarony i lazanie.
Przyjdź i spróbuj!

Peppino
– prawdziwie
włoska kuchnia!

Zapraszamy do naszego lokalu:
• pon. –  czw. 10:00 – 23:00
• pt. 10:00 – 24:00
• sob. 12:00 – 24:00
• niedz. 12:00 – 23:00
Oferujemy również pizzę z dowozem do domu.
Tel.: 246-71-54, 246-07-03, 246-07-04
Pizzeria Peppino
Chorzów Batory
Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 60
(koło dworca PKP - Chorzów Batory)

zapraszamy architektów z całego województwa
śląskiego. Doszliśmy do wniosku, że głównym problemem jest chaos. Każdy robi co mu się podoba,
nie ma żadnego spójnego pomysłu i planu na ul.
Wolności. Drażnią też krzyczące, byle jakie szyldy.
Te napisy naprawdę nie wpływają na to, że tam
przychodzi więcej osób. Staramy się to uświadomić
właścicielom sklepów i kamienic – podkreśla.
Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy
i architekci zastanowią się nad tym jak nadać ul.
Wolności przyjazny, a jednocześnie indywidualny
charakter. - Trzeba przyciągnąć tutaj ludzi. Sprawić, że to miejsce stanie się atrakcyjne. To dotyczy
również wszelkiego rodzaju eventów i wydarzeń
kulturalnych – mówi Jolanata Sauer. - Myślimy
nad wprowadzeniem elementów tzw. małej architektury. Chcemy też wpływać na właścicieli
kamienic, którzy przecież decydują o tym jak ta
przestrzeń wygląda. Wynajmowanie lokalu pod
kolejny sklep „Wszystko za 5 zł” nie wpływa dobrze na jej wizerunek – dodaje Marcin Szczelina.
Ukłon w stronę przedsiębiorców
Pobudzenie do życia ulicy Wolności jest jednym
z głównych zadań jakie postawił przed sobą nowo
wybrany wiceprezydent ds. gospodarczych. - Narzędzia jakimi dysponujemy są obecnie mocno
ograniczone. Problem polega na tym, że miasto zarządza obecnie jedynie czterema czy pięcioma kamienicami. Reszta pozostaje w rękach prywatnych
właścicieli. Mimo to nie uważam by sytuacja była
beznadziejna – przekonuje Jerzy Szafranowicz.
Kluczowym elementem mającym przyciągnąć
potencjalnych inwestorów ma być zmiana polityki czynszowej. - Opłaty za wynajem lokali są zbyt
wysokie. Przedsiębiorcy często nie radzą sobie
z kosztami i po jakimś czasie zwijają interes. Właściciele kamienic, z którymi jesteśmy w stałym
kontakcie, coraz częściej rozumieją, że lepiej ustalić niższy czynsz i czerpać z tego stały dochód. To
dobry znak – podkreśla wiceprezydent.
Jerzy Szafranowicz zamierza zrobić ukłon w stronę
lokalnych przedsiębiorców. Ciekawym pomysłem
na wspieranie małych firm jest powołanie do życia
projektu pod roboczą nazwą „Chorzowskie Expo”.
Zgodnie z założeniami, ma być to miejsce, w którym każdy lokalny przedsiębiorca, mógłby eksponować swoje produkty w ustalonym uprzednio
terminie. W budynku dawnego „Eldomu” miałby
również powstać Punkt Informacji Kulturalnej
oraz miejsce spotkań chorzowskich stowarzyszeń.
Sposobem na wzrost atrakcyjności ulicy Wolności ma być również zwiększenie ilości kawiarni,
pubów i restauracji. Te miałyby powstawać na
podwórzach wyremontowanych kamienic. - Taka
przestrzeń daje duże możliwości pod względem
organizowania wydarzeń kulturalnych. Można
ją również bardzo ładnie zagospodarować – zaznacza Jerzy Szafranowicz. Plan aktywizacji ulicy
Wolności znajduje się obecnie w fazie opracowania. Jego szczegóły zostaną prawdopodobnie zaprezentowane jeszcze w tym roku.
TB
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Pod nowym
szyldem
u Festiwal Muzyczny „Ku Przestrodze” odbędzie się w dniach 17 – 19 lipca na Polach
Marsowych. - Niestety zostałem zmuszony do
usunięcia z nazwy naszego festiwalu nazwiska
Ryśka Riedla. To dla mnie bardzo przykra sytuacja. Prawnie sprawa o zachowanie nazwy
byłaby do wygrania, ale przecież nie będę walczyć z dziećmi Ryśka – poinformował Adam
Antosiewicz, organizator festiwalu.
Do „natychmiastowego zaprzestania działań
bezprawnie naruszających dobra osobiste (...)
poprzez wykorzystywanie imienia i nazwiska Ryszarda Riedla” wezwała organizatorów
córka wokalisty. W piśmie skierowanym do
Adama Antosiewicza apelowano o podjęcie
negocjacji dotyczących ustalenia kwoty zadośćuczynienia za wieloletnie wykorzystywanie dobra osobistego Karoliny Riedel.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że w tym roku
Festiwal im. Ryśka Riedla „Ku Przestrodze”
nie odbędzie się. Organizatorzy imprezy
poinformowali jednak o decyzji kontynuowania
przedsięwzięcia. Tyle, że pod inną nazwą
i prawdopodobnie bez udziału zespołu Dżem oraz Cree.
ją nadal. Znane są jedynie plany dot. wydarzeń
towarzyszących. Wiadomo już, że odbędzie
się V Chorzowski Przegląd Muzyków Ulicznych „Blues na Wolności”, IV Rajd Rowerowy
Szlakiem Ryśka Riedla Tychy – Chorzów oraz
III Gwiaździsty Zlot Motorowy „Harley Mój”.
Prowadzone są negocjacje z władzami Chorzowa dot. możliwość zorganizowania przejazdu maszyn ulicą Wolności.

Organizatorzy festiwalu nie zgadzają się z opinią córki zmarłego lidera grupy Dżem. - Powiem tylko, że nie rozumiem tego poglądu, że
dobre imię Ryśka Riedla zostało zszargane. To
nieprawda. Dziwi mnie też, że taka sytuacja
ma miejsce dopiero teraz. Festiwal odbywa się
przecież od 17 lat. Nie będę tego komentować.
Widocznie rodzina miała swoje powody – powiedział Adam Antosiewicz.

Zgodnie z założeniami formuła dot. profilaktyki uzależnień ma zostać rozszerzona. Organizatorzy wraz z przedstawicielami miasta
pracują nad stworzeniem całorocznego programu, którego zwieńczeniem będzie impreza
organizowana w Parku Śląskim. - Cykliczne
spotkania z młodzieżą mógłby poprowadzić
Krzysztof Toczko „Partyzant” i Jarek Wajk
z Oddziału Zamkniętego. Tę ideę zapoczątkował sam Rysiek Riedel, który mówił w wywiadach, że młodzież powinna być czysta, piękna
i zdrowa – podkreślił organizator festiwalu.

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku na
Polach Marsowych nie zagrają Dżem i Cree.
Rozmowy na temat tego kto wystąpi podczas
Festiwalu Muzycznego „Ku Przestrodze” trwa-

Początkowo Adam Antosiewicz planował zrezygnować z organizowania przedsięwzięcia.
Głosy wsparcia ze strony stałych uczestników
festiwalu, muzyków, a także osób zaangażowa-

nych w jego organizację, skłoniły go jednak do
kontynuowania idei zapoczątkowanej w 1999
roku. - To było piękne, że spotykamy się tu z Sebastianem Riedlem, z zespołem Dżem, i razem
robimy coś ważnego. Przykro mi z powodu
ostatnich wydarzeń. Widocznie tak miało być –
podsumował Adam Antosiewicz.
Tomasz Breguła
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TEJ WIOSNY POSTAW NA ZDROWIE!
→
→
→
→

Specjalistyczne konsultacje okulistyczne i ortopedyczne -30%
Badania diagnostyczne -20%
Laserowa korekcja wzroku już od 2250 zł
Zabieg usunięcia zaćmy już od 2895 zł

NOWE USŁUGI W ZAKRESIE
ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
→ Artroskopia diagnostyczna kolana już od 2900 zł
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Prywatny Szpital Weiss Klinik,
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Stawiamy
na profilaktykę
Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom wraz
z Komendą Miejską Policji i Wydziałem Polityki Społecznej
włączyli się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości.
W poniedziałek, 30 marca, pracownicy chorzowskiej placówki
przeprowadzali zajęcia dla młodzieży z zakresu profilaktyki
uzależnień. Na terenie Chorzowa odbywały się również
wzmożone kontrole trzeźwości kierowców.
Na podwójnym gazie
Policjanci z wydziału prewencji ruchu drogowego patrolowali w kilku punktach naszego miasta.
- Tego dnia wręczaliśmy zawieszki zapachowe
do samochodów z napisem „Trzeźwy Kierowca”. Na przestrzeni ostatniego roku zatrzymaliśmy ok. 500 osób, które prowadziły pojazd pod
wpływem alkoholu. To średnio więcej niż jedno
zatrzymanie w ciągu dnia – podkreśla Justyna
Dziedzic, rzecznik prasowy KMP Chorzów.
Zdaniem Mieczysława Fido, tak niekorzystne
statystyki, wynikają z braku świadomości kierowców. - To głównie osoby, które spożywały alkohol poprzedniego dnia. Rano czuły się dobrze,
więc postanowiły wsiąść za kółko. Warto sprawdzić i uświadomić sobie, jak długo organizm
spala alkohol – mówi dyrektor OPOU.
Kierowcy, którzy nie posiadają alkomatu, mogą
sprawdzić zawartość promili w organizmie za
pomocą internetowego kalkulatora trzeźwości.
Przybliżony wynik uzyskamy po wpisaniu wagi,
wzrostu, a także rodzaju i ilości wypitego alkoholu, uwzględniając przy tym czas spożywania
trunku. W żadnym wypadku nie można jednak
bezgranicznie ufać wirtualnym alkomatom. Jeżeli poprzedniego dnia wypiliśmy sporą ilość

alkoholu, najlepiej nie siadać za kółkiem zbyt
wcześnie.
Młodzież szczególnie zagrożona
Ogólnopolski Dzień Trzeźwości był również
okazją do spotkania się z chorzowską młodzieżą.
Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień odbywały się Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
oraz Zespole Szkół Budowlanych. - Problem jest
poważny. Obecnie ok. 80 proc. 15-latków przyznaje, że co najmniej raz w swoim życiu upijało
się. Dlatego takie zajęcia powinny się odbywać
już na etapie szkoły podstawowej – zaznacza
Mieczysław Fido.
Pracownicy placówki uświadamiają zgromadzonym uczniom zgubne skutki spożywania alkoholu. - Początkowo jest śmiech. Młodzież często lekceważąco podchodzi do tematu. Mówią:
co to jest jedno, czy dwa piwa. Staramy się im
uświadomić, że alkohol jest dla ludzi dorosłych.
Im wcześniej sięgamy po alkohol, tym łatwiej się
uzależnić. To dotyczy również innych używek –
przestrzega dyrektor ośrodka.
Podczas zajęć młodzież może przekonać się jak
organizm reaguje na alkohol. Umożliwiają to
specjalne okulary symulujące stan po spożyciu. -
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Najczęściej już po kilku minutach źle się czujemy
i nie potrafimy wykonać najprostszych czynności. Pod wpływem alkoholu może nam się wydawać, że wszystko jest w porządku. Dopiero na
trzeźwo uświadamiamy sobie jak jest naprawdę
– mówi Barbara Ścigała, kierownik działu profilaktyki i terapii uzależnień.
Dyrektor ośrodka przestrzega rodziców by zachowali czujność, szczególnie gdy dziecko wkracza w okres dojrzewania. - Zwracajmy uwagę na
to gdzie wychodzi, z kim spędza czas i czy wygląda lub zachowuje się w sposób podejrzany. To
okres, w którym nieświadoma osoba, pod wpływem presji, panującej mody, może sobie zmarnować życie – zaznacza Mieczysaw Fido.
Trzeźwi przez cały rok
OPOUiIR na co dzień prowadzi działania profilaktyczne, a także bezpłatne konsultacje przeznaczone dla osób uzależnionych, pijących
szkodliwie oraz ich rodzin. - Każdy kto czuje
taką potrzebę, może zwrócić się do nas o pomoc.
Alkoholizm to problem całej rodziny. To bardzo
ważne by pozostali domownicy uczestniczyli
w terapii dla osób współuzależnionych – podkreśla dyrektor placówki.
Barbara Ścigała przekonuje, że najtrudniejszym
krokiem, jest uświadomienie sobie, że problem
z uzależnieniem zaistniał. - Alkoholik stosuje
mechanizmy obronne, nie dopuszcza do siebie
takiej myśli. Jedni uzależniają się szybko, inni są
bardziej odporni. Nie ma na to reguły. W pewnym momencie trzeba zadać sobie pytanie, czy
pijemy dla przyjemności czy dlatego, że musimy
- zaznacza.
Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich
Rodzinom prowadzi punkt konsultacyjny, terapię uzależnień, terapię grupową, terapię DDA,
a także zajęcia dla osób uzależnionych od narkotyków, hazardu czy Internetu. Placówka znajduje
się w Chorzowie Starym na Placu Jana 31a. Pomocy można szukać od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 19:00.
TB
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Kompleksowa
oferta
ubezpieczeń
•
•
•
•
•
•
•
•

komunikacyjne OC, AC, NW
mieszkań, domów
turystyczne i NNW
majątkowe i grupowe na życie
indywidualny dobór ubezpieczeń
honorujemy twoje zniżki
dajemy dodatkowe rabaty
oferta 12 towarzystw ubezpieczeniowych

www.e-chorzow.com

WYDAWCA
Graficom
NIP: 627-002-21-09, REGON: 240170609
Wpis do rejestru dzienników i gazet
w Sądzie Okręgowym w Katowicach,
I Wydział Cywilny pod nr Pr. 2688

Niezmiennie oferujemy także atrakcyjne oferty Biura Podróży EVET.
Zachęcamy do rezerwacji wczasów
w różnych zakątkach świata. Każdego
klienta nagradzamy atrakcyjnym upominkiem.

Biuro Podróży i Multiagencja Ubezpieczeń EVET
Chorzów, ul. Hajducka 23/1
tel: 695-665-885, mail: biuro2@wymarzonyurlop.com.pl
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u Urodziłem się w lutym 1982 roku w Chorzowie, w niezwykle trudnym dla naszego kraju czasie stanu wojennego. Mój ojciec był pracownikiem Huty Baildon w Katowicach, matka
pracowała w handlu w Chorzowie. Pierwsze
dwa lata swojego życia spędziłem w dzielnicy
Chorzów II, w kolejnych już latach mieszkałem
w centrum miasta. Do dziś jestem mieszkańcem
śródmieścia, mieszkam na osiedlu Irys. Moje
dzieciństwo i młodość to czas spędzony w chorzowskich szkołach, najpierw w Szkole Podstawowej Nr 4 im. M. Konopnickiej, a następnie
w III Liceum Ogólnokształcącym im. St. Batorego. W 2006 roku ukończyłem studia wyższe
na Uniwersytecie Śląskim na kierunku nauki
polityczne.
Zawodowo jestem związany w branżą nieruchomości. W prywatnej firmie pracuję na stanowisku kierownika obiektów. Czas wolny lubię
spędzać w Chorzowie. Tu mieszkają osoby mi
najbliższe, tu znajdują się miejsca, które lubię
odwiedzać, w których dobrze się czuję. Od zawsze jestem wiernym kibicem Ruchu Chorzów.
Od 8 lat pełnię funkcję radnego miasta Chorzów.
W 2006 roku, w wieku 24 lat, dzięki poparciu
mieszkańców naszego miasta, zostałem wybrany najmłodszym radnym w historii Chorzowa.
Było to dla mnie ogromne wyróżnienie i spora
satysfakcja. Zaufanie ze strony mieszkańców
pozwoliło mi pełnić funkcję radnego do dziś.
Mandat radnego realizuję z największym przeświadczeniem, że wszystko co czynię, robię dla
dobra miasta i mieszkańców. W swojej pracy
radnego kładę olbrzymią uwagę na bezpośredni
kontakt z mieszkańcami oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i różnymi innymi
środowiskami.
Każda interwencja, w której udało się pomóc
osobie zgłaszającej problem, stanowi dla mnie
zawsze źródło wielkiego zadowolenia. Stale pamiętam o zasadzie, że radnym jest się przez całą
dobę. Od 8 lat pełnię funkcję przewodniczącego
tego ugrupowania w Chorzowie. W Radzie Miasta pracuję w komisji budżetu i gospodarki oraz
rodziny i pomocy społecznej. W swoim wyborze kierowałem się tym, aby z jednej strony móc
bliżej pracować przy jednej z najważniejszych

SAMORZĄD
dziedzin dla polityki miasta, z drugiej, aby więcej
czasu poświęcić na codziennie problemy, które
spotykają mieszkańców. W tej kadencji pełnię
także funkcję przewodniczącego klubu radnych
Prawa i Sprawiedliwości.
W ostatnich wyborach samorządowych byłem
kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Chorzowa. Nominacja była dla mnie
zaszczytem. Osiągnąłem 3. pozycję, zdobywając niecałe 3 tys. głosów. Za każdy oddany głos
serdecznie dziękuję. W obecnej kadencji Rady
Miasta, wraz z moimi kolegami radnymi z Prawa i Sprawiedliwości będę dążył do zrealizowania konkretnych punktów z naszego programu
wyborczego, który kilka miesięcy temu zaproponowaliśmy mieszkańcom. Mam tu na myśli
budowę nowych placów zabaw i modernizację
obecnych (np. przy ul. Beskidzkiej), remonty
dróg i chodników (np. ul. Truchana, Powstańców, Sportowa), rozbudowę sieci monitoringu,
rewitalizację gminnych zasobów mieszkaniowych, bezpłatne szczepienia dla noworodków
i wiele innych. Część z tych zadań znalazła się
w budżecie w tym roku. Część, ze względu na
ograniczone możliwości finansowe miasta, musi
poczekać na kolejne lata. Niezwykle ważne jest
to, aby planowane a następnie realizowane inwestycje były możliwie równo rozłożone na wszystkie dzielnicę miasta.
Oprócz inwestycji skierowanych do poszczególnych dzielnic, są oczywiście także te o znaczeniu
ogólnomiejskim. Wymienię tu obwodnicę centrum, stadion Ruchu czy włączenie wybranych
terenów do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Za każdym z tych zadań zdecydowanie
się opowiadam i głęboko wierzę, że w obecnej
kadencji uda się te zadania wykonać.
Zainteresowani mieszkańcy pytają o sytuację polityczną w naszym mieście po jesiennych wyborach. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest w koalicji
z Platformą Obywatelską? Jaki jest nasz stosunek
do prezydenta miasta Andrzeja Kotali? Prawo
i Sprawiedliwość nie jest związane w Chorzowie
żadną umową koalicyjną ani porozumieniem
o współpracy z innym ugrupowaniem. Zgodnie
z moją wiedzą żadne inne ugrupowania także nie
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Sylwetka
radnego

Grzegorz Krzak
Radny Miasta Chorzów
Prawo i Sprawiedliwość
podpisały jakiejkolwiek umowy czy porozumienia. Jesteśmy związani jedynie swoim programem wyborczym i obietnicami, które podczas
kampanii złożyliśmy mieszkańcom. Dobre w naszej ocenie propozycje prezydenta lub radnych
PO będziemy popierać, tych, które ocenimy
jako złe dla interesu miasta i mieszkańców, nie
poprzemy. Sami także będziemy proponować
ciekawe rozwiązania. Pełną odpowiedzialność za
prowadzenie spraw miasta ponosi w tej kadencji
Platforma Obywatelska i prezydent Andrzej Kotala. Takie było oczekiwanie wyborców wskazane podczas ostatnich wyborów. A PiS? Jesteśmy
konstruktywną opozycją, otwartą do rozmów
o kierunkach rozwoju Chorzowa i propozycjach
konkretnych działań.

Wyrównajmy szanse
Konferencja „Aktywne metody integracji społecznej” organizowana
przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Serce, odbędzie się 22
kwietnia o godz. 10:00 w Starochorzowskim Domu Kultury.
u Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach
projektu Promocja Równych Szans dofinansowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Podczas konferencji podejmowane będą
dyskusje dotyczące kierunku rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz integracji społecznej w województwie śląskim. - Istotą efektywnej
współpracy międzysektorowej jest nawiązywanie
kontaktów, budowanie relacji w celu realizacji
wspólnych przedsięwzięć – zaznacza Katarzyna
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Jochymczyk. Zdaniem koordynatorki projektu,
obok działań podejmowanych przez Ośrodki
Pomocy Społecznej bardzo ważne są również te,
inicjowane przez organizacje pozarządowe.
- Dzięki wolontariatowi, szkoleniom oraz różnego rodzaju projektom, organizacje pozarządowe
aktywnie wspierają lokalną społeczność. Ten
długotrwały proces ukierunkowany na wydobywanie ze społeczności potencjału do kierowania
swoim życiem i rozwojem powinien być różno-
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rodnie wspomagany przez organizacje i instytucje – dodaje Katarzyna Jochymczyk. Podczas
konferencji zostaną poruszone tematy nowych
form integracji społecznej, barier utrudniających wdrażanie metod i ich spójności z aktualnymi problemami społecznymi. Projekt Promocja Równych Szans ma na celu wyposażenie
organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego w narzędzia, które umożliwiają
działania w ich środowiskach lokalnych, których
celem jest integrowanie społeczności lokalnej
i zwalczanie wykluczenia społecznego.
AM
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Gorzki jubileusz

Nowy stadion na 100-lecie

W tym miesiącu Ruch Chorzów, jeden z najbardziej utytułowanych
klubów piłkarskich w Polsce, obchodzi swoje 95-lecie. 20 kwietnia
to ważna data nie tylko dla kibiców, ale również piłkarzy, działaczy
i wszystkich związanych z „Niebieskimi”. To także okazja do
zastanowienia się nad przyszłością chorzowskiego klubu.
u O bogatej tradycji Ruchu Chorzów nikomu
nie trzeba przypominać. 14-krotny Mistrz Polski, 3-krotny zdobywca Pucharu Polski oraz
jeden z dwóch reprezentantów naszego kraju
w historii, któremu udało się dotrzeć do ćwierćfinału Pucharu UEFA. Każdy kto interesuje się
polską ligą doskonale wie o tych sukcesach.
Obecnie klub przeżywa jednak poważny kryzys. O tym jak go zażegnać dyskutuje się wielu
miesięcy.
Jednym z największych problemów z jakimi borykają się „Niebiescy” są słabe wyniki sportowe.
Klub zajmuje przedostatnie miejsce w lidze, do
końca sezonu zostało niewiele czasu, a aktualna
forma chorzowian nadal pozostawia wiele do życzenia. Kryzysu nie potrafi zażegnać nawet Waldemar Fornalik, który w październiku ubiegłego
roku, po ponad dwóch latach przerwy, powrócił
na Cichą by przywrócić drużynie dawny blask.
Nie tak wyobrażali sobie jubileuszowy rok kibice
Ruchu Chorzów. Obecnie nikt nie oczekuje od
Postawmy na młodzież

Dariusz Gęsior - były piłkarz i wieloletni kapitan
Ruchu Chorzów
Ta rocznica to dla mnie powód do dumy, że
w takim zasłużonym klubie się wychowałem,
grałem i spędziłem wiele wspaniałych chwil.
Mój tytuł zdobyty z Ruchem Chorzów to na
pewno wielka sprawa. Tym bardziej, że byłem
wtedy młodym zawodnikiem. Takie momenty
dają poczucie, że robi się coś ważnego. Każ-

Tytuł to kwestia czasu
Aleksandra Kandzia – Stowarzyszenie Kibiców
Ruchu Chorzów „Niebiescy”
W kalendarzu kibica Ruchu 20 kwietnia to
szczególna data. Śmiało możemy powiedzieć,
że połowa kwietnia to idealny czas, aby trochę
powspominać przeżyte bramki i podsumować
kolejny rok działalności naszego klubu. Cie-
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piłkarzy niczego więcej niż utrzymania klubu
w najwyższej klasie rozgrywkowej. O tym czy
misja się powiedzie, przekonamy się niedługo.
Kolejnym problemem Ruchu Chorzów jest jego
sytuacja finansowa. Obecnie klub nie może sobie pozwolić na zakontraktowanie odpowiedniej
ilości graczy gwarantujących lepszą grę całego
zespołu oraz walkę o najwyższe cele w każdym
sezonie ligowym. W powrocie na właściwe tory
miałaby pomóc kompleksowa modernizacja stadionu przy Cichej. Tak przynajmniej przekonują
przedstawiciele klubu i władz samorządowych.
Nowoczesny obiekt, o większej pojemności,
miałby zagwarantować znaczący wzrost przychodów z dnia meczu. Dzięki tej inwestycji klub
nie musiałby się również martwić o spełnienie
wymogów licencyjnych na grę w lidze i europejskich pucharach. Mimo to kwestia stadionu
nieustannie wywołuje wiele kontrowersji.
AM
dy sukces podnosi również wiarę we własne
umiejętności i mobilizuje do dalszej pracy.
Zdobycie Mistrzostwa Polski w nadchodzących latach to sprawa bardzo, bardzo trudna.
Oczywiście zawsze trzeba w to wierzyć, ale
żeby myśleć o tytule, potrzebna jest naprawdę
mocna drużyna. Dzisiaj czołowe kluby, takie
jak Lech czy Legia, budżetem i poziomem
sportowym, znacznie nas przewyższają. Jeżeli
uda nam się stworzyć drużynę, która będzie
funkcjonować równie dobrze jak ta sprzed
dwóch czy czterech lat, to znów będziemy
w stanie walczyć o czołowe lokaty. Nawet
wówczas, o ostateczny sukces, będzie jednak
niezmiernie trudno. Za każdym razem gdy
w Ruchu Chorzów pojawi się wartościowy
zawodnik, nie jesteśmy w stanie go na dłużej
przytrzymać. Dlatego właśnie należy postawić
przede wszystkim na szkolenie młodzieży i
umiejętne wprowadzanie jej do pierwszej drużyny. Tylko w ten sposób możemy wyrównać
szanse w walce z najlepszymi.

szymy się, że możemy mierzyć się z najlepszymi zespołami w kraju. Z całą pewnością jest
to powód do świętowania. Już ćwierć wieku
czekamy na złoto w polskiej lidze. W ostatnich
latach marzenia te jakby ożyły i stały się realne.
„Niebiescy” udowodnili, że w Chorzowie dalej gra się dobrą piłkę. W ostatnich latach już
niewiele dzieliło nas od osiągnięcia tego celu.
Dwukrotnie stawaliśmy przecież na tzw. „pu-

Andrzej Kotala – prezydent miasta Chorzów
Prace nad nowym stadionem zostały
wznowione po wyborach, a dokładniej
mówiąc po styczniowej sesji budżetowej,
na której wpisaliśmy do budżetu pieniądze na wykonanie projektu. Teraz, kolejnym etapem będzie opracowanie tego
dokumentu, w oparciu o przyjętą, zwycięską koncepcję. Niestety jest to również
czasochłonny proces, który może potrwać nawet rok.
Koszt inwestycji poznamy, gdy ukończony zostanie projekt. To pozwoli precyzyjnie wyliczyć m.in. ile materiału zużyjemy
na budowę. Stadion będzie projektowany w oparciu o koncepcję wyłonioną
podczas konkursu, który zakończył się
w listopadzie 2013 roku. Ogłaszając go
zastrzegliśmy sobie prawo do wprowadzania zmian. Uważnie wysłuchaliśmy
tego, co ma do powiedzenia sam klub
- Ruch Chorzów, którego to zawodnicy
mają przecież grać na tym obiekcie. Swoje uwagi wniósł tez MORiS. Projekt będzie więc wypadkową koncepcji i wszelkich poprawek zainteresowanych stron.
Chciałbym podkreślić, że gdyby nie stanowisko radnych Wspólnego Chorzowa,
którzy w minionej kadencji blokowali
projekt, dziś pewnie przystępowalibyśmy do etapu budowlanego… Ale teraz
nie oglądamy się na to co było wcześniej,
tylko skupiamy się na jak najszybszej realizacji przedsięwzięcia. Nowy, całkowicie zmodernizowany obiekt na 100-lecie
Ruchu byłby wspaniałym prezentem dla
wszystkich kibiców, mieszańców naszego
miasta. Zrobimy wszystko, byśmy na nowym obiekcie mogli świętować wspólnie
ten jubileusz.

dle”, w 2009 i 2012 roku byliśmy także finalistami Pucharu Polski. Powiemy więc niezbyt
skromnie, że piętnasty tytuł to tylko kwestia
czasu.
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