Chorzów świeci przykładem
Będzie bardziej ekologicznie i oszczędnie – Chorzów wymienia
oświetlenie na ledowe i inwestuje w system inteligentnego
sterowania.
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Katowicach, podpisał umowę na dofinansowanie unijne w
wysokości ponad 2,5 mln złotych. Koszt całej modernizacji to 3
238 221 zł.
Inwestycja obejmie ponad 700 latarni w 33
lokalizacjach. – Oświetlenie wymienimy przede wszystkim w
parkach i na skwerach, m.in. w Parku Róż, Parku pod Kasztanami
czy w Parku Redena. Już od kilku lat przy okazji remontów
wymieniamy oświetlenie na to energooszczędne. Teraz pora na
kolejne, dodatkowe miejsca – wskazuje Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa.

Zakres prac będzie zależał o stanu technicznego oświetlenia.
Latarnie zostaną podpięte także do systemu inteligentnego
sterowania.
Oznacza to, że natężenie oświetlenia będzie
automatycznie dostosowywane do ruchu samochodów i pieszych –
jeśli droga będzie pusta, to będzie ono słabsze.
– W niektórych lokalizacjach wymienimy wyłącznie oprawy, w
innych będziemy także naprawiać słupy – wyjaśnia wiceprezydent
Chorzowa Marcin Michalik. – Właściwa konserwacja jest ważna
nie tylko ze względów estetycznych, ale także bezpieczeństwa

Projekt zakończy się w przyszłym roku.

Antoni Piechniczek honorowym
obywatelem Chorzowa!
29 sierpnia, podczas sesji Rady Miasta, Antoni Piechniczek
oficjalnie został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela
Chorzowa.

To wyróżnienie otrzymał z rąk Prezydenta Andrzeja Kotali, a
także Przewodniczącego Rady Miasta Waldemara Kołodzieja.
Legendarny selekcjoner nie krył wzruszenia podczas swojej
przemowy, a także w trakcie wysłuchiwania laudacji
przygotowanej przez dra Jacka Kurka z Muzeum w Chorzowie.

Antoni Piechniczek był piłkarskim Mistrzem Polski w barwach
Ruchu Chorzów. Reprezentował też Polskę. Po bogatej karierze
piłkarskiej został trenerem. Prowadził Ruch Chorzów, Górnik
Zabrze, a także kluby arabskie. Był selekcjonerem
reprezentacji Polski, z którą zdobył 3. miejsce na
Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 roku.
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problemu spornej działki
1,8 mln złotych na zakup działki i zasadzenie 10 tysięcy drzew
w Chorzowie – to propozycja Prezydenta Miasta Andrzeja Kotali,
którą przedstawił 19 lipca na briefingu prasowym przed Urzędem
Miasta.

– Chorzów kładzie na stół konkretne pieniądze: 1 800 000 zł.
Mam nadzieję, że te środki przekonają Pana Marszałka do
odkupienia terenu od spółki Green Park Silesia i włączenia go
w granice parku. Tak jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu: to
jedyny scenariusz, który uchroni drzewa przed wycinką –
wyjaśnił prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Skąd kwota prawie dwóch milionów złotych? To środki, które
trafiły do Urzędu Miasta ze sprzedaży działki.

– Przypominam, że teren nigdy nie należał do miasta, działka
była własnością Skarbu Państwa. Moją rolą było jedynie
wykonanie decyzji wojewody – podkreśla prezydent.

Zgodnie z prawem zdecydowana większość środków z tego typu
transakcji trafia do Skarbu Państwa – 75% kwoty uzyskanej w
przetargu. Pozostała część (25%) zasila budżet miasta. To
właśnie tę część, czyli 1 800 000 zł Chorzów jest gotowy
przekazać Marszałkowi, jeśli Zarząd Województwa podejmie
decyzję o zakupie działki i przyłączeniu jej do parku.

– Proszę, żeby pan Marszałek ponownie rozważył chorzowską
propozycję. Wierzę, że zależy mu na ochronie otuliny Parku

Śląskiego – dodaje prezydent Chorzowa.

Dodatkowo prezydent Chorzowa zapowiedział zasadzenie 10
tysięcy nowych drzew na terenie miasta jeszcze do końca
obecnej kadencji.

– Słyszymy wyraźny głos mieszkańców, którzy chcą, aby w
mieście było więcej zieleni – zaznacza prezydent Chorzowa.

– Zdajemy sobie również sprawę z tego jak ważne jest dbanie o
czyste powietrze. Już teraz termomodernizujemy budynki,
wymieniamy kotły, przyszedł czas na większą liczbę nasadzeń –
wyjaśnia prezydent Andrzej Kotala.

Podczas konferencji prezydent miasta zwrócił też uwagę na
niepokojące działania niektórych polityków.

– Doskonale widać, że sprawa działki przy MTK stała się dla
wielu idealnym pretekstem do realizowania swoich politycznych
celów. Przed kamerami i mikrofonami bardzo chętnie stają:
prezydent Katowic i jego radni. Mam powody, aby twierdzić, że
zamiast rozwiązań szukają oni sensacji i medialnej wrzawy,
która w przyszłości ma usprawiedliwić zakusy Katowic na
chorzowski park. Nie będzie mojej zgody na odebranie parku
chorzowianom – podkreślił stanowczo prezydent Andrzej Kotala.

W spotkaniu Okrągłego Stołu ws. Parku Śląskiego, które
odbędzie się dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim weźmie udział
pani wiceprezydent Mariola Roleder, która w Urzędzie Miasta w
Chorzowie nadzoruje m.in. Wydział Geodezji, Wydział
Zarządzania Nieruchomościami i Wydział Architektury,

Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Źródło: www.chorzow.eu.

4 miliony złotych na piłkę
nożną. Ogłoszono przetarg
Jeszcze w tym tygodniu Urząd Miasta w Chorzowie uruchomi
postępowanie przetargowe na promocję przez sport na kwotę 4
mln złotych.
Wsparcie przekazane zostanie klubowi piłkarskiemu. – Chorzów
od lat związany jest z piłką nożną, dlatego wspieramy tę
dyscyplinę i korzystamy z jej popularności w promocji naszego
miasta – wyjaśnia Andrzej Kotala Prezydent Chorzowa. –
Przypominam, że naszym priorytetem jest budowa stadionu Ruchu.
Przetarg na budowę ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku –
dodaje prezydent. To olbrzymia inwestycja, której koszt
przekroczy 100 milionów złotych. Chorzów, zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami, w kolejnych latach również
będzie ogłaszał przetargi na promocję przez sport poprzez
piłkę nożną. Ich wysokość nie przekroczy jednak 2 mln
złotych.
To zarząd odpowiedzialny jest za bieżące zarządzanie klubem i
wyniki sportowe. – Jedno trzeba powiedzieć jasno: dzięki
wsparciu miasta Ruch ma i miał środki na grę zarówno w
pierwszej, jak i w drugiej lidze. Zarząd spółki, nie może
argumentować złych wyników sportowych, brakiem funduszy –
podkreśla prezydent.

