
DRUGA MŁODOŚĆ CHORZOWA STAREGO

CHORZÓW STARY najstarsza dzielnica obecnego miasta w przyszłym roku będzie 
obchodzić 750-lecie. Można by więc zapytać, czy przymiotnik „stary” dobrze oddaje stan 
rozwoju tej dzielnicy? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy rozejrzeć się po Chorzowie Starym. 
Zacznijmy od Starochorzowskiego Domu Kultury. Przed przejęciem tego Domu przez 
Miasta, wiele było nieufności i zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców. Rzeczywistość 
przeszła najśmielsze oczekiwania. Dom Kultury, który wcześniej był gnuśnym i najczęściej 
zamkniętym obiektem, nagle okazał się być tętniącym, życiem i pomysłami ośrodkiem 
kultury. Można powiedzieć, że stał się czołową jednostką w całym Chorzowie. Sprawił to 
mecenat samorządu i nowi ludzie, którzy się tu pojawili. Dyrektor Antoni Sobczyk wraz z 
radnym Ryszardem Sadłoniem rozruszali nie tylko Starochorzowski Dom Kultury, ale i 
Stary Chorzów. Obecnie kończony jest generalny remont tej części tego obiektu, która przez 
lata była niewykorzystywana.

Ważną instytucją jest Przedszkole usytuowane na rogu ul. Siemianowickiej i 
Harcerskiej, które jest wzorowo kierowane przez panią Dyrektor Annę Kimel. Rodzice 
dzieci przedszkolnych mogą to potwierdzić. W zeszłym roku zakończono duży remont 
elewacji tego przedszkola, która obecnie swoimi barwami przyciąga wzrok. Jest czego 
zazdrościć przedszkolakom.

Na ul. Harcerskiej znajduje się też Gimnazjum nr 6, kierowane przez Dyrektora 
Adama Mańkę. I tu nowa rzecz: w zeszłym roku powołano w tym miejscu kolejną szkołę, a 
mianowicie IX Liceum Ogólnokształcące. W ten sposób w każdej dzielnicy miasta jest już ten 
typ szkoły, która daje najlepsze podstawy do dalszego kształcenia.

Duże zmiany na korzyść i to tak pod względem organizacyjnym jak i inwestycyjnym 
zaszły w Domu Pomocy Społecznej na ul. Harcerskiej. Dom ten decyzją Rady Miasta 
przekazany został do prowadzenia przez CARITAS Archidiecezji Katowickiej. Oprócz tego, 
że pozyskał nowego gospodarza, uzyskał nową nazwę „św. Florian”.

Warto podkreślić bardzo dobrą współpracę Parafii św. Marii Magdaleny z ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. Zawierając wieloletnia umowę OPS w zamian za remonty wydzierżawił 
budynek parafialny przy ul. Kasprowicza. Kosztem wielu tysięcy złotych przeprowadzono 
tam remont i obecnie oprócz Biblioteki funkcjonuje tam Centrum Pracy Socjalnej, gdzie 
ludzie potrzebujący pomocy, często bezrobotni, znajdują radę i realne wsparcie.

Jest w Chorzowie Starym jeszcze jedna instytucja pomocowa, a mianowicie Ośrodek 
Promocji Rodziny, prowadzony przez stowarzyszenie, pod wodzą Roberta Gierka. Ośrodek 
ten pomaga wielu rodzinom, udzielając porad prawnych jak i posługując się nowoczesnymi 
metodami terapeutycznymi.
O tym, że przy ul. Siemianowickiej jest Dom Dziecka, który spełnia bardzo ważną rolę dla 
miasta wiemy wszyscy, przede wszystkim patrząc na odnowioną elewację zewnętrzną. 
Znaczące zaś zmiany organizacyjne, uwzględniające współczesne koncepcje wychowawcze 
zachodzą wewnątrz tego Domu. Przy okazji należy dodać, że wnętrze jest bardzo ładnie 
wyremontowane.

Jeżeli chodzi o sport, to tak jak w całym mieście również Chorzów Stary przeżywa 
pod tym względem rozwój. Usytuowanie dziewięciu kortów na ul. Harcerskiej powoduje, 
że jesteśmy jednym ze znaczących ośrodków tenisowych w kraju. Dzieci i młodzież z 
naszych szkół mają tam zajęcia wychowania fizycznego, natomiast reprezentanci klubu 
zajmują coraz wyższe lokaty w rozgrywkach krajowych. Dobrze rozwija się klub piłkarski 
ZANTKA, z kolei zaś siatkarki SOKOŁA z pewnością będą walczyć o awans do ekstraklasy. 
Coraz więcej dzieci ćwiczy akrobatykę w Dzielnicowym Ośrodku SOKOLNIA. Te wszystkie 



szanse wszechstronnego rozwoju Starochorzowskie dzieci powinny w coraz większym 
stopniu wykorzystywać.

Chorzów Stary słynie z bardzo pięknych elewacji. W ostatnich latach program 
renowacji budynków nabrał przyspieszenia. Spacerując po dzielnicy trzeba podziwiać 
gospodarską troskę właścicieli budynków, którym miasto tylko w części może dofinansować 
remonty elewacji. W perspektywie przyszłego, jubileuszowego roku, z pewnością program 
odnawiania elewacji będzie jeszcze szerszy. 

Przy analizie warunków zamieszkania zawsze podkreśla się bliskość miejsc pracy. 
Takie stabilne miejsca pracy daje niedawno wybudowana Elektrownia ELCHO. Istnieje w 
dalszym ciągu również stara Elektrownia Chorzów, która w dalszym ciągu bardzo dobrze 
sytuuje się na rynku pracy dając zatrudnienie 150 osobom. Bardzo spektakularny jest rozwój 
firm nowych, takich jak: BASTRA i firm usytuowanych na terenie dawnych Azotów (jak np. 
MESSER). Ich rozwój daje nam wszystkim coraz więcej satysfakcji. 

Duże tereny w Chorzowie Starym przeznaczane są do rekreacji, jak np. Dolina 
Górnika, którą w najbliższych latach czeka intensywny rozwój.

Dokonując takiej wstępnej analizy rozwoju dzielnicy Chorzowa Batorego, można 
wyraźnie zauważyć symptomy rozwojowe. Jest wiele dokonań ostatnich lat, które powodują, 
że uprawnione jest twierdzenie, że ta najstarsza dzielnica Chorzowa przeżywa swoją 
drugą młodość.
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