
Pojazdy i sprzęt o wartości 
ponad 10 milionów złotych 
dla jednostek Straży Pożar-
nej z terenu Śląska zakupiono 
w ramach wspólnych zadań 
i przedsięwzięć realizowa-
nych przez Państwową Straż 
Pożarną z udziałem środków 
finansowych pochodzących 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, środków unijnych z 
POIiŚ i środków samorządo-
wych oraz budżetu Państwo-
wej Straży Pożarnej.
Jak informuje dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
chorzowskiej Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożar-
nej st. kpt. Arkadiusz Labocha, 

dzięki tej inicjatywie do Cho-
rzowa trafił ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy SCANIA 
GCBA 5/53/5 wyposażony w 
zbiornik wodny i autopompę. 
Wartość tego specjalistycznego 
pojazdu strażackiego wynosi 
850 tysięcy złotych. Zakup był 
możliwy dzięki dotacji ze środ-
ków budżetu Miasta Chorzów w 
wysokości 400 tysięcy złotych. 
Uroczystość przekazania pojaz-
du wpisano w oficjalne obcho-

dy Dnia Strażaka w Komendzie 
Miejskiej Straży Pożarnej w 
Chorzowie – 21 maja br. 
W kwietniu trwała wymiana 
nawierzchni placu wewnętrz-
nego Komendy Miejskiej Straży 
Pożarnej w Chorzowie. Zakres 
prac obejmował wyprofilowa-
nia kanalizacji, odwodnienie 
liniowe pod bramami garażo-
wymi oraz pełną wymianę na-
wierzchni placu. Wykonawca 
robót wyłoniony został w prze-

targu, a sfinansowano je w cało-
ści z dotacji Urzędu Miasta Cho-
rzów w wysokości 240 tys. zł. 
- Ta modernizacja poprawiła 
wyraźnie nie tylko estetykę 
placu, ale także jego funkcjo-
nalność, co jest nie bez zna-
czenia dla poruszania się po 
nim pojazdami i prowadzenia 
regularnych ćwiczeń z zakre-
su doskonalenia zawodowego 
–  mówi st. kpt. Arkadiusz La-
bocha.

Sama wieża wyciągowa ma 42 
metry wysokości, platforma 

widokowa jest zlokalizowana 
nieco niżej bo na 34 metrze. Plat-
forma ma powierzchnię 16 me-
trów kwadratowych. Żeby się na 
nią dostać trzeba będzie pokonać 
dokładnie 176 stalowych scho-
dów. Na platformie zmieści się 
jednocześnie 20 osób. Na szybie 
będzie mogło przebywać 48 osób.
Uroczyste otwarcie tarasu wido-
kowego odbędzie się w sobotę, 
24 maja. Imprezie towarzyszyć 
będzie bieg rodzinny. Po spor-
towych zmaganiach, około go-

dziny 12.00 zgromadzeni pod 
szybem będą świadkami niezwy-
kłego wyczynu. Krystian Herba 
pokaże rowerowe akrobacje i po-
dejmie próbę pobicia rekordu we 
wjeździe rowerem na szyb wieży 
kopalnianej. Będzie to pierwszy 

tego typu wjazd w historii. 
O godzinie 13.00 taras zo-
stanie otwarty dla zwie-
dzających. Wejście na 
szyb będzie bezpłatne. 
O oprawę muzyczną 
uroczystości zadba 
orkiestra górnicza, 
nie zabraknie 
też konkursów 
z nagrodami.

Bezpłatne badania 
w ZSM

Pełny program 
Święta Miasta

Rusza Wakacyjna 
Akademia Seniora

Milion na drogi 
i chodniki 

Trwa porządkowanie 
placów zabaw
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Ponad 170 schodów trzeba będzie pokonać, by wejść na taras widokowy szybu Prezydent. Panoramę Chorzowa 
z wysokości 34 metrów od 24 maja będzie mógł podziwiać każdy. Na uroczyste otwarcie przygotowano 

sportową niespodziankę.

www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow

Strażackie nowości
Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy i modernizacja wewnętrznego placu 

Komendy Miejskiej Straży Pożarnej pomogą strażakom w pracy. 

Szyb Prezydent wpisany jest na listę zabytków. Wieża wyciągowa wybudowana została w 1933 roku. Jej budowa finanso-
wana była przez kapitał polsko-francuskiej spółki „Skarboferm”. Początkowo szyb nosił imię ,,Wielki Jacek”, od 1937 roku 
- ,,Prezydent” na cześć Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, związanego w tamtych latach z Chorzowem. Wieża o wyjątko-
wej, żelbetowej konstrukcji i wysokości 42 m - jako jedna z najnowocześniejszych wówczas w Europie - posiada dwa koła 
linowe o średnicy 5,5 m ustawione równolegle obok siebie. Działalność górnicza była prowadzona do 1993 roku. Wówczas 
część budynków pokopalnianych rozebrano. Pozostały budynki dyrekcji, starej sali zbornej i kasyna, dawnego domu miesz-
kalnego sztygarów, kopalnianej straży pożarnej, magazynu ciekłego powietrza oraz nowego kasyna. W 2009 r. wieżę wyre-
montowano a cały poprzemysłowy teren zrewitalizowano. W pobliskich, pokopalnianych zabudowaniach prowadzona jest 
działalność kulturalna. W 2010 roku wieża wyciągowa szybu Prezydent wraz z kompleksem zabudowań Sztygarka dołączyły 
do grona obiektów będących na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Nowa atrakcja turystyczna Chorzowa!

Dotychczas szyb Prezydent moż-
na było oglądać jedynie z dołu. Od 
24 maja można zwiedzać całą kon-
strukcję zabytkowej wieży, a także 
podziwiać niesamowity widok. Jest 
to możliwe dzięki unijnej dotacji. Na 
wybudowanie schodów i tarasu wido-
kowego miasto otrzymało ponad 630 
tys. zł. Pozwoliło to całkowicie zmienić 
funkcjonalność tego pięknego obiektu. 
Jestem pewien, że możliwość wejścia 
na górę będzie dużą atrakcją.

Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa
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To było wzruszające spotkanie: 
aktorzy Teatru Ludowego we 
Lwowie spotkali się z Wolon-
tariuszami Chorzowskiej Stre-
fy Wolontariatu. Był wspólne 
śniadanie, przygotowane przez 
wolontariuszy i tradycyjny, ślą-
ski żur. Na finał aktorzy zaśpie-
wali kilka utworów. 
- Aż łza się w oku kręci, kiedy 
słucha się tak pięknych głosów 
- mówi Zdzisław Swoboda, wo-
lontariusz. - Z zapartym tchem 
słuchaliśmy opowieści dyrektora 
teatru, Zbigniewa Chrzanowskie-
go, o tym, jak teraz wygląda życie 

na Ukrainie w tych trudnych cza-
sach i jak zaczęła się jego przygo-
da z teatrem. To są niesamowici 
ludzie, którym chce się tworzyć, 
dawać ludziom radość. 
Aktorzy otrzymali ręcznie ro-
bione podarunki, a na scenie 
Chorzowskiego Centrum Kultu-
ry, gdzie pokazali spektakl „Na 
pełnym morzu” - rzeźbę anioła 
wykonaną przez wolontariusza 
strefy. 

Sala widowiskowa ChCK była 
pełna. 
- Bardzo mi się podobało, chciałam 
zobaczyć ten teatr od dawna - mówi 
Anna Lewandowska z Chorzowa 
Batorego, miłośniczka Lwowa. - Je-
stem pełna podziwu dla twórców 
tego teatru, że - mimo sytuacji na 
Ukrainie, znajdują czas na to, by 
promować polską kulturę. Dyrektor 
placówki pięknie o tym opowiadał - 
należą mu się wielkie brawa. 

Wydarzenia

Od Integracji 
do Inkluzji
„Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych” to temat 
trzeciej konferencji w ramach 
unijnego projektu „Od Integracji 
do Inkluzji”. Od 14 do 16 maja 
w  Chorzowskim Centrum Kul-
tury, odbył się szereg wykładów, 
warsztatów i  spotkań z eksper-
tami. Uczestnicy, eksperci z Nie-
miec, Węgier i Polski rozmawiali 
m.in. o polskim prawie pracy 

dotyczącym osób niepełnospraw-
nych oraz systemie zachęt dla 
pracodawców zatrudniających 
osoby z orzeczeniem o niepełno-
sprawności.
Program „Inkluzja” ma na celu 
wyznaczenie nowego kierunku 
społecznego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych. Eksperci z róż-
nych dziedzin szukają odpowiedzi 
na pytanie jak w naturalny sposób 
włączyć osoby niepełnosprawne 
we wszystkie obszary życia. W ra-
mach projektu odbyły się już dwie 
konferencje: w Iserlohn (Niemcy) 
i  w Nyiregyhaza (Węgry). Cho-
rzów był gospodarzem ostatniego 
spotkania w ramach projektu.

Ponad 400 osób 
zwiedziło podziemia 
i wieżę Urzędu Miasta
Podziemia, gabinet prezydenta czy 
wieża zegarowa. To tylko jedne 
z zakątków Urzędu Miasta, do któ-
rych w piątkowy wieczór mogli zaj-
rzeć mieszkańcy. Dla gości otwarto 
m.in. wnętrza byłego schronu 
przeciwlotniczego oraz podziemne 
stanowisko kierowania prezydenta 
miasta. Zwiedzający zobaczyli też 
magazyn zarządzania kryzysowego 

i pozostałości po dawnym przejściu 
łączącym gmach Urzędu z oddalo-
nym o  kilkaset metrów aresztem. 
Piętro wyżej można było natknąć 
się na strzegących miejski skarbiec 
Bożogrobców. Ostatnim etapem 
wycieczki była wieża zegarowa. 
Urząd Miasta zwiedziło 16 maja 400 
osób. Dzień później w ramach Nocy 
Muzeów pomieszczenia dla zwie-
dzających otwarła chorzowska pla-
cówka. Gości mogli obejrzeć m.in. 
nowe wystawy czasowe. Zaprezen-
towano też zbiory Działu Etnografii 
oraz stałej wystawy numizmatycz-
nej. Dla najmłodszych przygoto-
wano natomiast przedstawienie 
interaktywne „Zuzanka i utopce”. 

Goście mogli wysłuchać także wy-
kładów Sylwii Gajownik i  Jacka 
Kurka. A jedną z atrakcji było wybi-
janie pamiątkowego żetonu. 

Zapraszamy na Bieg 
Rodzinny
Bieg odbędzie się 24 maja na terenie 
Szybu Prezydent przy ul. Kościusz-
ki w Chorzowie. Biuro zawodów 
mieścić się będzie w pobliżu miej-
sca startu i czynne będzie od godz. 
10.00 do 10.50. Rozpoczęcie zawo-
dów zaplanowano na godz. 11.00. 
W zawodach mogą uczestniczyć 
wyłącznie drużyny rodzinne. Każ-
da z drużyn może liczyć minimal-
nie 2 osoby, a maksymalnie 5 osób.

Trasa wytyczona zostanie w ob-
rębie terenów przy Szybie Pre-
zydent. Uczestnicy mają do po-
konania dwie pętle (ok. 1 km). 
Zadaniem drużyny (rodziny) jest 
wspólne pokonanie dystansu. 
Ci, którzy zrobią to jako pierwsi 
otrzymają tytuł „Najszybszej Ro-
dziny Chorzowa” oraz pamiątko-
wy dyplom. Wśród wszystkich 
drużyn, które ukończą bieg roz-
losowane zostaną nagrody-nie-
spodzianki. Ponadto uczestnicy 
biegu otrzymają okolicznościowe 
koszulki. Zaplanowano też gry 
i zabawy dla dzieci. Impreza orga-
nizowana jest w ramach Metro-
politarnego Święta Rodziny.

P U L S  M I A S T A

Niższa dawka dla pacjenta

Trochę Lwowa w Chorzowie 
To było wzruszające spotkanie: aktorzy Teatru Ludowego we Lwowie spotkali się z Wolon-
tariuszami Chorzowskiej Strefy Wolontariatu. Był wspólne śniadanie, przygotowane przez 

wolontariuszy i tradycyjny, śląski żur. Na finał aktorzy zaśpiewali kilka utworów. 

Nowy rentgen cyfrowy otrzymał Zespół Szpitali Miejskich (ZSM) od Śląskiego Instytutu Matki i Noworodka (SIMiN). 
Trafił na Izbę Przyjęć, gdzie szpital na własny koszt skończył właśnie remont pomieszczenia. 

Za kilka dni pacjenci Izby Przy-
jęć Zespołu Szpitali Miejskich 

będą mogli już korzystać w nowe-
go rentgena cyfrowego.
- To nowoczesny system do obra-
zowania radiologicznego, który za-
stępuje poprzedni, awaryjny z racji 
zaawansowanego wieku – mówi 
Jerzy Szafranowicz, dyrektor ZSM. 
- Nowy system diagnostyczny wy-
posażony jest w nowoczesny bez-
przewodowy panel cyfrowy wy-
sokiej rozdzielczości oraz wydajną 
wysokoenergetyczną lampę RTG 

do obrazowania struktur w obrębie 
całego ciała .
Nowy nabytek szpitala to przede 
wszystkim… niższa dawka promie-
niowania jaką przyjmuje pacjent.  
Dwuogniskowa lampa RTG w po-
łączeniu ze sterowanym mikropro-
cesorowo generatorem klasy HF jest 
w stanie automatycznie ograniczyć 
wartości promieniowania ekspo-
zycji do minimalnej diagnostycznej 
dawki bez zbędnego przeciążania 
pacjenta. Dzięki zaprogramowanym 
w  pamięci aparatu ponad dwustu 

programom anatomicznym dopa-
sowanym do różnych struktur ludz-
kiego ciała, cała procedura diagno-
styczna i powstawanie obrazu trwa 
wyjątkowo szybko. Od momentu 
wciśnięcia przez obsługę przycisku 
wyzwalającego ekspozycję, wy-
starczy zaledwie kilka sekund aby 
obraz badanej struktury pojawił się 
na ekranie monitora umożliwiając 
personelowi medycznemu diagno-
stykę i opis badania.Dzięki nowym 
rozwiązaniom pacjent otrzyma tak-
że wynik na płycie CD.

Skorzystaj 
z bezpłatnych 

badań!
Zespół Szpitali Miejskich 
w  Chorzowie zaprasza 
wszystkich, pełnoletnich 
mieszkańców Chorzowa na 
bezpłatne przeglądowe zdję-
cia RTG klatki piersiowej. 
W celu wykonania zdjęcia 
należy zgłosić się ze skiero-
waniem od lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej 
do Rejestracji Pracowni 
Diagnostycznych w Zespo-
le Szpitali Miejskich przy 
ul. Strzelców Bytomskich 11 
(pawilon II – pod oddziałem 
kardiologicznym). 
Rejestracja czynna jest od 
poniedziałku do czwartku 
w godz. 7 – 14.30, w  piątek 
w godz. 7 – 16  Rejestracji 
można dokonać osobiście 
lub telefonicznie pod nume-
rem: 32 / 34 99 241.
Ilość badań jest ograniczona. 

Oświadczenie dyrekcji ZSM
W związku z sygnałami, że salowe zatrudnione w prywatnej firmie, która wygrała przetarg na sprzątanie 
szpitala, nie otrzymują (lub otrzymują nieregularnie) pensje, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich (ZSM) 
w Chorzowie podjął rozmowy z zarządem firmy, w wyniku których salowe otrzymały zaległe pensje z od-
setkami. By sytuacja się nie powtórzyła, dyrektor ZSM podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy firmie 
sprzątającej z dniem 30. 04. 2014 r. tak, by salowe od 1. 05. 2014 r. były pracownikami szpitala miejskiego. 

Ponieważ jednak firma złożyła odwołanie od wypowiedzenia, dyrekcja szpitala przeprowadziła konsul-
tacje prawne, szczególnie w zakresie przejęcia pracowników. 13. 05. 2014 r. ostatecznie odwołanie zosta-
ło rozstrzygnięte. Podjęto decyzja, że wypowiedzenie jest skuteczne. W efekcie, jak zapowiadał dyrektor 
ZSM, salowe od 1. 05. 2014 r. są pracownikami Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. 
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W tym roku do podziału w Bu-
dżecie Obywatelskim są 2 mln 
100 tys. Kwota została podzielona 
na 7 części. O zwiększenie liczby 
okręgów wnioskowali miesz-
kańcy mniejszych dzielnic, np. 
Maciejkowic. Każdy z okręgów: 
Chorzów Batory, Klimzowiec, 
Chorzów Stary, Maciejkowice, 
Centrum, Cwajka i Chorzów II 
ma do dyspozycji 300 tys. zł. 
W pierwszym etapie Budżetu 
Obywatelskiego chorzowia-
nie składali swoje propozycje 
inwestycji, które ich zdaniem 
powinny być zrealizowane. 
Łącznie do Urzędu Miasta tra-
fiło 961 wniosków. 

- Wiele pomysłów się powtarzało, 
co oznacza, że mieszkańcy jed-
noczyli się w wysiłkach, łączyli 
w  grupy, by przeforsować kon-
kretny pomysł. To świadczy o tym, 
że budżet obywatelski nie tylko 
daje możliwość współdecydowa-
nia o inwestycjach w mieście, ale 
też uruchamia lokalną inicjatywę, 
a to dobry znak - przyznaje An-
drzej Kotala, prezydent Chorzowa.
Wszystkie wnioski chorzowian 
zostały szczegółowo przeana-

lizowane. Prawidłowo wypeł-
nione, spełniające wymogi for-
malne znalazły się w ankiecie. 
Mieszkańcy wybierają spośród 
79 zatwierdzonych propozycji 
wśród nich znajdują się propozy-
cje m.in. budowy placów zabaw, 
miejsc postojowych, siłowni na 
wolnym powietrzu. Chorzowia-
nie mieli do dyspozycji 5 głosów. 
Głosować można było tradycyj-
nie lub przez internet. Wyniki 
poznamy 6 czerwca. 

Chorzów po raz drugi prze-
prowadza Budżet Obywatel-
ski. W  2013 roku mieszkańcy 
decydowali o podziale 1 mln 
600 tys. zł. W głosowaniu zde-
cydowali, m.in. o budowie par-
kingu w Chorzowie II, nowych 
miejscach postojowych w Cho-
rzowie Batorym. W Centrum 
rewitalizowany jest Park Hut-
ników, a w Chorzowie Starym 
remontowana jest Aleja Wy-
cieczkowa. 

-Starochorzowski Dom 
Kultury od lat prosił się 

o zmianę otoczenia. Przyległy do 
placówki teren był nieprzystoso-
wany, po prostu brzydki. Teraz 
miejsce to wypiękniało. Utwo-
rzono też ładny ogród  przysto-
sowany do potrzeb pobliskiego 
przedszkola – mówi Wiesław 
Ciężkowski, zastępca prezydenta 
Chorzowa ds. społecznych.
SDK przeszedł kompleksową 
rewitalizację współfinansowa-
ną przez Unię Eurpejską. Na 
prace składały się modernizacja 
otoczenia wraz z ogrodzeniem 
obiektu, stworzenie letniej sceny 
teatralnej i miejsc postojowych. 
Planowany jest zakup nowych 
urządzeń nagłośnienia i oświetle-
nia, remont głównej sali widowi-
skowej. - Projekt ten z pewnością 

przyczyni się do poszerzenia dzia-
łalności kulturalnej tej placówki. 
A dziś można powiedzieć, że bez 
wątpienia poprawił stan tego za-
bytkowego obiektu –  podkreśla 
zastępca prezydenta. 
Wartość projektu wyniosła po-
nad 840 tys. zł, z czego przeszło 
620 tys. zł dofinansowała UE.  
Metamorfozę ma przejść rów-
nież Miejski Dom Kultury „Ba-

tory”. Placówkę czeka rewita-
lizacja sali widowiskowej wraz 
z zapleczem sceny zabytkowego 
budynku i zagospodarowaniem 
przyległego otoczenia. - Tego za-
plecza brakuje chyba najbardziej, 
bo organizacja większych im-
prez staje się problemem. Warto 
zaznaczyć, że do MDK „Batory” 
przyjeżdżają artyści z różnych 
stron kraju i świata. Niestety 

bywało tak, że musieli się oni 
przebierać na korytarzu. Chce-
my to zmienić. Dlatego planuje-
my rozbudować zaplecze i scenę 
tak, by poziomem nie odstawały 
one od Chorzowskiego Centrum 
Kultury – zaznacza Wiesław 

Ciężkowski. Zastępca prezyden-
ta dodaje, że w niedalekiej przy-
szłości planowana jest również 
rozbudowa budynku w kierunku 
ul. Strzybnego. - Powstanie w ten 
sposób lepsze połączenie z estra-
dą, powiększy się parking, będzie 

lepsze zaplecze sanitarne. 
Władze miasta myślą także o mo-
dernizacji elewacji budynku od 
strony ul. Stefana Batorego. 
Rewitalizacja MDK „Batory” po-
trwać na dwa lata. Prace wstęp-
nie oszacowano na ponad 1,2 
mln zł z czego większość mają 
stanowić środki unijne. 

Metamorfoza domów kultury
Miejsca postojowe, zieleniec, nowe ogrodzenie m.in. o to wzbogacił się Starochorzowski 

Dom Kultury. Zmiany czekają także MDK „Batory”.

Budżet obywatelski na finiszu
Chorzowianie decydują o podziale budżetowych pieniędzy. 
Zatwierdzono 79 propozycji spośród niemal 1000 wniosków.

D Z I E Ń  D Z I E C K A

Bańki mydlane 
i górniczy szyb
Będzie można pierwszy raz w ży-
ciu zdobyć górniczy szyb i dostać 
certyfikat od prezydenta Chorzo-
wa. Wziąć udział w festiwalu ba-
niek mydlanych, porozmawiać 
z Panem Kleksem, poskakać w 
gumę, zagrać w „zośkę” i spraw-
dzić się w miejskich podchodach. 
To wszystko w ramach akcji zor-
ganizowanej przez Urząd Mia-
sta w Chorzowie i Chorzowską 
Strefę Wolontariatu specjalnie 
dla najmłodszych mieszkańców 
miasta. 
Przez trzy dni dzieci będą mieć 
szansę spędzić aktywnie i twór-
czo czas - mówi Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa. - To waż-

ne, by nasze pociechy miały oka-
zję rozwijać swoje zainteresowa-
nia, spotykać się z rówieśnikami, 

uczyć się zdrowej rywalizacji. 
Najbardziej jednak zależy nam 
na tym, by to były po prostu dni 
pełne dobrych emocji.
Warto wiedzieć, że udział we 
wszystkich wydarzeniach jest 

bezpłatny. W organizacji pomagać 
będą wolontariusze Chorzowskiej 
Strefy Wolontariatu u uczniowie II 
Liceum Ogólnokształcącego im. J. 
Ligonia. Organizatorzy proszą, by 
wcześniej zapisać się do udziału w 
miejskich podchodach. Najlepiej 
do dnia 28 maja telefonicznie (tel. 
695 571 291) lub mailowo (e - mail: 
chorzowskastrefawolontariatu@
onet.pl)

1 CZERWCA 
MALI ZDOBYWCY 
SZYBU 
Każde dziecko będzie mogło po 
raz pierwszy w życiu zdobyć 
górniczy szyb! Ci, którym uda się 
o własnych siłach wejść na wie-
żę widokową Szybu „Prezydent” 

otrzymają certyfikat „Małego 
zdobywcy górniczego szybu”.   
Na dzieci czekają też nagrody - 
niespodzianki! 

Miejsce: Szyb „Prezydent” 
Godziny: 12 - 17

2 CZERWCA 
CHORZOWSKI 
FESTIWAL
BANIEK 
MYDLANYCH 
Wszystkie dzieci w południe 
wypuszczą setki baniek my-
dlanych! Ponadto na najmłod-
szych czekać będą cztery strefy 
tematyczne: gier podwórko-
wych, militarna, plastyczna i 
Scena pod Estakadą! Będzie 
można brać udział w konkur-
sach, zabawach, przejechać się 
bajowym tramwajem i spotkać 
Pana Kleksa, Smerfy i inne baj-
kowe postacie! 

Miejsce: plac pod Estakadą 
Godziny: 10 - 13

3 CZERWCA 
PO STRZAŁCE DO CELU 
- CHORZOWSKIE 
PODCHODY 
Każde dziecko będzie mogło wziąć 
udział w wielkich, miejskich pod-
chodach. Będą tory przeszkód, 
łamigłówki, skakanie na czas, ry-
walizacja w „zośce” i wiele innych 
konkurencji. Dla najlepszych dru-
żyn: nagrody - niespodzianki! 

Miejsce: Park Róż 
Zbiórka obok pomnika Matki 
z Dzieckiem o godz. 15.30

Starochorzowski Dom Kultury 
od lat prosił się o zmianę oto-
czenia. Teraz miejsce to wy-
piękniało.

Wiesław 
Ciężkowski, 

zastępca 
prezydenta ds. 

społecznych

Wejście Polski w 2004 roku do 
Unii Europejskiej było dla nas 
przełomowe. Ci, którzy prze-
jeżdżają dzisiaj na Śląsk nie 
uważają żeby byli w innym 
miejscu niż Francja, Niemcy 
czy Włochy. Zmieniliśmy ob-
licza naszych miast. W  Cho-
rzowie przykładów takich po-
zytywnych zmian jest wiele.
Wykonana ostatnio komplek-
sowa rewitalizacja Starocho-
rzowskiego Domu Kultury 
wpisuje się na tę listę. Te 10 
lat Polski w Unii Europejskiej 
można uznać za wielki sukces..

prof. Jerzy 
Buzek, euro-
deputowany, 

były prze-
wodniczący 
Parlamentu 

Europejskiego
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Kampanie w telewizji i pra-
sie biznesowej, kampa-

nie reklamowe na lotniskach 
i w  gazetkach pokładowych. 
System oznakowania tere-
nów inwestycyjnych. Udział 
miasta w targach inwesty-
cyjnych, w  tym m.in. EXPO 
REAL w Monachium. To jedne 
z elementów prowadzonej od 
2012 roku szerokiej promocji 
terenów inwestycyjnych, któ-
re tworzy w sumie niemal 67 
hektarów. Teraz w działaniach 
promocyjnych, polegających 
na ściągnięciu do naszego 
miasta inwestorów, ma pomóc 
Polska Agencja Informacji i In-
westycji Zagranicznych. Cho-
rzów podpisał w tej sprawie 
umowę o współpracy. 
- Naszymi działaniami chcemy 
wypromować głównie tereny 
poprzemysłowe, niezagospo-
darowane. Pokazujemy, że 
Chorzów sprzyja nowym in-
westycjom. Nasza wcześniej-
sza kampania jak i współpraca 
z PAIiIZ adresowane są przede 
wszystkim do potencjalnych 
inwestorów. Chcemy skłonić 
ich do zaangażowania finanso-

wego na terenie naszego mia-
sta – mówi Marcin Michalik, 
zastępca prezydenta Chorzo-
wa ds. gospodarczych. 
Zastępca prezydenta nie ukry-
wa, że na rynku terenów in-
westycyjnych panuje spora 
konkurencja. Wymienia przy 
tym atuty naszego miasta. 
-  Świetna infrastruktura, do-
brze przygotowane tereny pod 
inwestycje, bogata oferta spor-
towa, rekreacyjna, kulturalna. 
Do tego profesjonalna obsługa 
urzędników, którzy pomogą 
inwestorom na każdym kro-
ku. Nasza współpraca z PAIiIZ 
jest przy tym kolejnym kro-
kiem działań, które mają na 
celu wsparcie w pozyskaniu 
inwestorów zainteresowanych 
trudnymi, poprzemysłowy-
mi terenami znajdującymi się 
w Chorzowie. 
Polska Agencja Informacji 
i  Inwestycji Zagranicznych 
S.A. (PAIiIZ) jest agencją 
rządową podległą ministrowi 
gospodarki. Pomaga zagra-
nicznym inwestorom wejść 
na polski rynek oraz w naj-
lepszy sposób wykorzystać 

Wydarzenie organizowane 
było po raz czwarty i tra-

dycyjnie odbyło się w Chorzow-
skim Centrum Kultury. 
- Dziękuję włodarzom miasta, że 
w tak przychylny sposób podcho-
dzą do jednego z ważniejszych 
problemów społecznych jakim 
jest zatrudnienie osób z niepełno-
sprawnością. Muszę przyznać, że 

to niestety rzadkość wśród samo-
rządów. Przykład chorzowskiej 
firmy „Limatherm Components”, 
w której dziś gościłem, to dowód 
na to jak świetnie mogą prospe-
rować zakłady z taką kadrą – mó-
wił Jarosław Duda, wiceminister 
pracy i polityki społecznej, pełno-
mocnik rządu ds. osób niepełno-
sprawnych.

Uczestnicy mieli możliwość 
zapoznania się z aktualnymi 
ofertami pracy i bieżącymi 
projektami realizowanymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 
Mogli także zasięgnąć specja-
listycznych porad, m.in. na 
stanowiskach: Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Pań-

stwowej Inspekcji Pracy i Urzę-
du Skarbowego.
- Dla wszystkich osób niepełno-
sprawnych takie wydarzenia są 
niezwykle ważne - przekonuje El-
wira Tomaszowska, uczestniczka 
wydarzenia. - W ubiegłym roku 
jedna z moich przyjaciółek dzięki 
temu spotkaniu z pracodawcami 
dostała pracę. Nam, niepełno-
sprawnym, trudniej walczyć o za-

trudnienie, bo na starcie mamy 
mniejsze szanse. Przez ogranicze-
nia zdrowotne możemy się pra-
codawcy wydawać trudniejszym 
personelem. Na szczęście wzrasta 

świadomość społeczna i coraz 
chętniej osoby z niepełnospraw-
nością się zatrudnia. To cieszy, bo 
możemy dla wielu firm być cen-
nym nabytkiem. 

Budżet 
Obywatelski

Kadry na medal 

PAIiIZ będzie promować Chorzów

Ponad trzydziestu pracodawców i kilkadziesiąt ofert pracy - tak wyglądał organizowany 
przez Powiatowy Urząd Pracy Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych.

ul. Opolska 19, tel.  32 34 97 101      www.pupchorzow.plPowiatowy Urząd Pracy

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych będzie promowała chorzowskie tereny poprzemysłowe. 

istniejące na nim możliwości. 
Chorzów będzie na bieżą-
co przekazywał informacje 
o oferowanych terenach, a te 

Agencja będzie proponowała 
zagranicznym przedsiębior-
com.

1. Teren przy ulicy 
Katowickiej (4,62 ha)

2. Teren przy ulicy 
Katowickiej i Metalowców 
(4,53 ha)

3. Teren w obrębie ulic Nowej, 
Stacyjnej i Legnickiej (44,66 ha)

4. Teren przy ulicy Katowickiej 
i Niedurnego (4,64 ha)

5. Teren przy ulicach Torowej, 
Rębaczy i Kresowej (0,30 ha)

6. Teren przy ulicach Maciejkowickiej 
i Gdańskiej (3,72 ha)

7. Teren przy ulicy Maciejkowickiej (3,82 ha)

Naszymi działaniami chcemy 
wypromować głównie tereny 
poprzemysłowe, niezagospo-
darowane. Pokazujemy, że 
Chorzów sprzyja nowym in-
westycjom.

Marcin 
Michalik, 

zastępca 
prezydenta ds. 
gospodarczych

Po raz czwarty w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się organizowany przez 
Powiatowy Urząd Pracy Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. W spotka-
niu udział wzięli m.in. Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, 
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i Marek Plura, poseł na sejm RP.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy...

...i bieżącymi projektami realizowanymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Beskidzka 3, 15-19 Wieniawskiego 16b

Wandy 44 Zamenhofa 6

Morcinka 6-8, 18-20 Słoneczna 15, 17, 19

Gałeczki 8 Szczęśliwa 6,10,22

Puławskiego 7 Wysockiego 7

Cmentarna 13 Chodkiewicza 3-5

Urbanowicza 18 Armii Krajowej 125

Dąbrowskiego 5, 91, 95 Karpacka 6

Kościuszki 6 Lisieckiego 7

Karpińskiego 19 Machy 6

Katowicka 40, 54 Strzybnego 1

Chopina 11 Odrodzenia 45

Bożogrobców 30 Prusa 1

Siemianowicka 26, 60 Truchana 25

Gospodarka 
komunalna

Wiosenne porządki już 
na półmetku: pracow-

nicy ZK „PGM” uporządko-
wali place zabaw znajdujące 
się w obrębie nieruchomości 
zarządzanych przez zakład 
już w kilkudziesięciu lokali-
zacjach. 
- Dla nas najważniejsze jest 
to, by dzieci mogły bez-
piecznie korzystać z urzą-
dzeń rekreacyjnych, dlatego 
sprawdzamy ich stan  - mówi 
Mariusz Kściuczyk, dyrektor 
ZK „PGM”. - Ponadto maluje-
my elementy piaskownic, huś-
tawek, ogrodzeń czy ławek. 
Porządkujemy i pielęgnujemy 
tereny rekreacyjne. Dzięki 
temu te place zabaw dłużej po-
służą najmłodszym. 
Zadowoleni są także rodzice. 
- Kiedy jest ładna pogoda, 
trudno utrzymać moje dzieci 
w domu - śmieje się Krysty-
na Tomalka, mama dwóch 
synów. - Dlatego tak cieszę 

się, że w okolicy mamy mały 
plac zabaw. Tam spędzamy 

całe popołudnia. W naszej 
okolicy takich rodzin jest 

więcej, to dla nas ważne, że 
o to miejsce się dba. 

Co zrobić, gdy pojawiają się 
kłopoty? Niezapłacony czynsz 
to  poważny problem. Teraz 
jednak można skorzystać z po-
mocy - wystarczy umówić się 
na indywidualną rozmowę 
z  pracownikiem zakładu, któ-
ry pomoże pozbyć się długu 
i uniknąć eksmisji.
Wszystkich najemców, któ-
rzy posiadają zaległości czyn-
szowe zapraszamy na indy-
widualne rozmowy, w czasie 
których przedstawimy moż-
liwości spłaty zadłużenia, 
a  tym samym uniknięcia po-
noszenia dodatkowych kosz-
tów związanych z egzekucją 
zobowiązań oraz eksmisji 
-  wyjaśnia Mariusz Kściu-

czyk, dyrektor ZK „PGM”. 
- To jest naprawdę bardzo 
proste, bo wystarczy tylko 
zadzwonić i się umówić na 
spotkanie. Najemcy posiada-
jący zaległości mogą je tak-
że odpracować. Wystarczy 
zgłosić się w sekretariacie ZK 
„PGM” w Chorzowie przy ul. 
Bałtyckiej 8 wraz z komple-
tem dokumentów:

• umową najmu (jeśli lokator 
posiada tytuł prawny),

• dowodem osobistym
• zaświadczeniem o docho-

dach (głównego najemcy 
oraz wszystkich osób peł-
noletnich zamieszkujących 
w lokalu)

• decyzją o przyznaniu dodatku 
mieszkaniowego (jeśli najem-
ca korzysta z takiego dodatku). 

Trwają place porządkowe na placach zabaw. Wszystko dla najmłodszych 
mieszkańców miasta.

Huśtawki mają nowy image

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00      www.pgm-chorzow.euZakład Komunalny PGM

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Na indywidualną rozmowę ws. niezapłaconego czynszu 
i wypracowania korzystnych rozwiązań można umówić się 
telefonicznie pod nr tel. 32 757 15 70

Zadzwoń - nie zwlekaj

Podwórko przy ul. Urbanowicza 8-18.

Można uniknąć eksmisji i pozbyć się długu. 
Pracownicy ZK „PGM” pomagają rozwiązać trudne sytuacje. 

Odpracuj zaległy czynsz

Biuro zamienia mieszkania
Udało się już z powodzeniem 
zamienić dziewiętnaście loka-
li. Dzięki pracy Biura Zamia-
ny Mieszkań zaoszczędzono 
prawie 120 tys. złotych. A to 
dopiero początek! 

Biuro Koordynacji Zamiany 
Mieszkań dysponuje w tej chwi-
li listą 126 lokali zgłoszonych do 
zamiany.  Do tej pory udało się 
zrealizować 19 zamian, dzięki 

czemu poprzez spłatę zadłużeń 
odzyskano 119 491,50 zł. 
Cieszymy się, że najemcy chęt-
nie korzystają z tego rozwiąza-
nia - mówi Mariusz Kściuczyk, 
dyrektor ZK „PGM”. - Utworze-
nie biura wzbudziło duże zainte-
resowanie wśród mieszkańców 
naszego miasta, a lista ofert ciągle 
rośnie. To by się nie udało, gdyby 
nie pomoc naszych współpra-
cowników z Wydziału Inwestycji 

i Zasobów Komunalnych Urzędu 
Miasta w Chorzowie. Wszelkich 
informacji na temat działalności 
biura udzielają: Joanna Szczepań-
ska oraz Aneta Morel, tel. 32 757-
15-70. Ponadto systematycznie 
aktualizowana lista lokali zgło-
szonych do zamiany, która znaj-
duje się na stronie internetowej 
Zakładu Komunalnego „PGM” 
w zakładce „zamiana mieszkań”. 
Więcej na www.pgm-chorzow.pl 

Gdańska 10, 23-25 Gwarecka 27-35

Urządzenia rekreacyjne znajdu-
jące się w obrębie nieruchomości 

zarządzanych przez ZK „PGM: 
odnowiono już przy ulicach: 
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Infrastruktura 
drogowa

ul. Bałtycka 8A, tel.  32 241 12 70      www.mzuim.chorzow.euMiejski Zarząd Ulic i Mostów

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Taki tok postępowania po-
zwala - oprócz realizacji 

zadań własnych - kierować ko-
nieczne interwencje do różnych 
jednostek prowadzących roboty 
w jezdniach i chodnikach, m.in: 
Chorzowsko-Świętochłowic-
kiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji, Rozdziel-
ni Gazu, firmy TAURON czy 
jednostek teletechnicznych. 
- W ramach bieżącego utrzyma-
nia w bieżącym roku większość 
zdań rozpoczęliśmy już w dru-
giej połowie stycznia ze względu 
na sprzyjającą pogodę - mówi 
Piotr Wojtala, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów.                                                    
Tym sposobem sezon drogowy 
rozpoczął się od remontu chod-
nika w ciągu ul. Świdra od nu-
meru 22 do Pl. Mickiewicza. Na-
stępnie przyszła kolej na remont 
chodników ul. Wita Stwosza 
(między ul. Racławicką a ul. Dłu-
gą) oraz remont chodnika ul. Ra-
tuszowej (między ul. Zamenhofa 
a Al. BoWiD).
- W drugiej połowie marca roz-
poczęliśmy dość duży remont 
ciągu pieszo-jezdnego ul. Wol-
ności na odcinku od ul. Chro-
brego do ul. Dworcowej polega-
jący na wymianie zniszczonej 
nawierzchni w obszarze po-
szczególnych wytypowanych 
pól z kształtek betonowych w 
kolorach szarym i czerwonym 
- wyjaśnia Wojtala. - Remont 

ten trwa nadal i planujemy go 
zakończyć do końca maja.
Wykonany był też remont 
chodników ul. Reymonta i ul. 
Bocznej u zbiegu ul. Wandy, 
remont chodnika ul. Inwalidz-
kiej (przy Dyrekcji Tramwajów 

Śląskich). Właśnie zakończone 
zostały remonty chodników: 
ul. Rymera, ul. Dombka w re-
jonie ul. Małej i ul. Dombka 
w rejonie ul. Ligonia. Trwa zaś 
remont chodników ul. Chro-
paczowskiej i ul. Krakowskiej. 

Łącznie wykonano już ponad 
35 większych zadań remonto-
wych nawierzchni chodników. 
To jednak nie koniec: w lutym 
- co jest niespotykane - uda-
ło się wykonać remont jezdni 

ul.  Miłej. W dalszej kolejności 
remont jezdni ul. Siemianowic-
kiej (wzdłuż ogródków działko-
wych na dojeździe do ul. Har-
cerskiej) oraz remont jezdni 
ul. Niedurnego (od ul. Katowic-
kiej do ul. 11-go Listopada). 

- W marcu wykonaliśmy też 
następny remont jezdni, była 
to tym razem ul. Krzywa na 
odcinku od ul. Krasickiego do 
ul.  Chopina. Kolejnym remon-
tem był remont jezdni ul. Wy-

spiańskiego od ul. Chocimskiej 
do ul. Armii Krajowej. Remon-
towana była też we fragmen-
tach jezdnia ul. Szopena jak 
też ul. Poniatowskiego a także 
jezdnia ul. Łukasińskiego na 
odcinku od ul. Stefana Batore-

go do ul. Zwycięstwa - dodaje 
Piotr Wojtala 
Niedawno zakończono też II 
etap remontu jezdni ul. Krzy-
wej (od nr 16 do nr 28) oraz 
remont jezdni ul. Astrów (na 

wysokości marketu LIDL).
W sumie do końca kwietnia 
MZUIM wykonał już 324 róż-
ne zadania na jezdniach oraz 
ponad 35 zadań remontowych 
chodników na łączną kwotę 
powyżej 1 mln zł.

Milion na drogi 
MZUiM, oprócz remontów kapitalnych, modernizacji i przebudów obiektów drogowych zajmuje się całorocznym, bieżącym utrzymaniem 

jezdni, chodników i odwodnienieniem ulicznym. Do zadań przedsiębiorstwa należy również codzienny objazd ulic i typowanie robót 
do natychmiastowego wykonania, wyłapywanie w trakcie objazdów nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem dróg. 
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Piętnaście grup seniorów 
szkolą z zakresu obsłu-

gi komputera wolontariu-
sze Chorzowskiej Strefy 
Wolontariatu. A chętnych 
przybywa. Choć kursy koń-
czą się pod koniec czerwca, 
nie kończy się możliwość 
dalszej edukacji.
- W związku z ogromnym 
zainteresowaniem posta-
nowiliśmy, że także w wa-
kacje seniorzy będą mieć 
możliwość nauki i szlifowa-
nia nabytych umiejętności 
- mówi Magdalena Sekuła, 
pełnomocnik prezydenta ds. 
seniorów i osób niepełno-
sprawnych, która koordynu-
je akcje. - Przez całe wakacje 
będą mieć taką możliwość. 
My w tym czasie przygotu-
jemy się do startu z nowymi 
kursami od września.

Na bazie szkoleń powstał 
pomysł stworzenia Waka-
cyjnej Akademii Seniora. 
I tak, zaczynając od 4. 
07. 2014 r., seniorzy będą 
mieć możliwość bezpłat-
nych konsultacji kompu-
terowych w każdy piątek 
w godz. 12 - 14 w siedzi-
bie Chorzowskiej Strefy 
Wolontariatu przy ul. Po-
wstańców 70 / 3. 
- Z konsultacji skorzystać 
będzie mógł każdy senior, 
bez względu na to, czy po-
trafi obsłużyć komputer 

i chce zdobyć więcej umie-
jętności, czy dopiero zaczy-
na swoją przygodę z cyfro-
wym światem - tłumaczy 
Sekuła. - Chodzi o to, by 
była możliwość ćwiczenia 
pod okiem doświadczo-
nych koordynatorów. 
To jednak nie koniec: w ra-
mach WAS odbędą się szko-
lenia dla osób pasjonują-
cych się dziennikarstwem. 
Odbędą się dwa całodniowe 
warsztaty w lipcu i sierpniu. 
Finałem będzie stworze-
nie przez uczestników mini 

publikacji skierowanej do 
osób starszych. Warsztaty 
poprowadzą osoby zawodo-

wo zajmujące się pisaniem 
tekstów dziennikarskich. 
Pełny program akademii zo-
stanie opublikowany w po-
łowie czerwca na www.
strefa.chorzow.eu i  www.
chorzow.eu.

Więcej informacji można 
też uzyskać pod nr tel. 695 
571 291

Aktualności

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do 
Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie (ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów) do 10 czerwca 2014 r.

***

Jednostka floty wojennej, ptak z czubkiem na głowie, narząd słuchu i równowagi to tylko niektóre z haseł na które musieli znać odpowiedź krzyżówkowicze. 
Wpisanie poprawnie ponad 50 odpowiedzi, nie było łatwym zadaniem. Mimo to do Urzędu Miasta napłynęło kilkadziesiąt kartek z rozwiązaniem. Komisja kon-
kursowa wylosowała 3 zwycięzców. Zestaw miejskich gadżetów powędruje do: Jadwigi Tejdy, Stanisława Kosa i Krzysztofa Szewczyka.
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Szykuje się nie lada gratka dla uczestników programu 
„Chorzów 60+”. 14 czerwca w ramach obchodów Świę-
ta Miasta na Stadionie Miejskim przy ul. Lompy zosta-
nie zorganizowana „Strefa Seniora”, gdzie prezentować 
się będą firmy będące partnerami programu „Chorzów 
60+”. Przewidziano szereg atrakcji dla dorosłych i dzie-
ci! W tym samym czasie na stadionie odbędzie się Dzień 
Organizacji Pozarządowych i cykl warsztatów oraz pre-
zentacje twórczości osób niepełnosprawnych. 
Więcej na www.strefa.chorzow.eu i www.spectrumliberi.org 

Strefa seniora na stadionie

CHORZOWSKA 
KRZYŻOWKA

Wakacyjna Akademia Seniora
Jak bezpiecznie robić przelewy z internecie, czy obróbka zdjęć jest trudna? 

Co to jest szpalta i lead? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzi 
uzyskają słuchacze Wakacyjnej Akademii Seniora (WAS)


