
Mieszkańcy sami 
zdecydowali o wydatkach

Letni wypoczynek? 
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Wakacyjna oferta 
dla Seniorów
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Podczas czerwcowej sesji radni zatwierdzili 
wykonanie budżetu za ubiegły rok. 

Brak zastrzeżeń do polityki finansowej 
stanowi istotę absolutorium, tymczasem 

radni prezydentowi go nie udzielili.

> > > strona 6 > > > strona 7 > > > strona 8

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

W ramach akcji wprowadzo-
nej w listopadzie 2013 r., osoby, 
które ukończyły 60 lat, upoważ-
nione są do szeregu rabatów na 
terenie miasta. Basen za 2  zł, 
tańsze bilety na wydarzenia 
w  miejskich instytucjach kul-
tury – to tylko część oferty 

skierowanej do chorzowskich 
seniorów. W wybranych restau-
racjach, kawiarniach, hotelach 
czy taksówkach beneficjenci też 
mogą liczyć na specjalne zniżki 
sięgające nawet 90 procent! 
By wziąć udział w programie 
wystarczy udać się do jednego 

z kilkunastu punktów kolporta-
żu na terenie miasta i odebrać 
pakiet „Chorzów 60+”.
Po wypełnieniu formularza 
senior otrzymuje beztermino-
wą kartę i szczegółową ofertę 
wszystkich partnerów progra-
mu. Do wykazu zniżek dołą-

czana jest też szczegółowa lista 
darmowych zajęć dedykowa-
nych seniorom, które orga-
nizowane są przez instytucje 
miejskie.
To jednak nie koniec: 4 lipca ruszy 
Wakacyjna Akademia Seniora.

Pełny program na str. 8. 

Podczas spotkań dotyczą-
cych Budżetu Obywatelskie-
go mieszkańcy wnioskowali 
o możliwość wykupu mieszkań 
po niższej cenie. Andrzej Ko-
tala, prezydent Chorzowa, za-
proponował w formie uchwały 
zmiany, dzięki którym chorzo-
wianie mieliby szansę kupować 
mieszkania o 30 procent taniej. 

Na takie rozwiązanie w czasie 
czerwcowej sesji Rady Miasta 
nie zgodzili się radni Wspólne-
go Chorzowa. 
– Jesteśmy zaskoczeni decyzją 
opozycyjnych radnych, od któ-
rych w znacznej mierze zależy 
los naszych mieszkańców. Chcie-
liśmy wyjść naprzeciw ich ocze-
kiwaniom. Dzięki środkom po-

chodzącym  z wykupu mieszkań, 
mielibyśmy szansę wybudować 
nowe budynki komunalne. Teraz 
będziemy musieli na nie pocze-
kać – mówi Andrzej Kotala, pre-
zydent Chorzowa.  
Środki ze sprzedaży mieszkań 
miły być przeznaczone na budo-
wę kolejnych mieszkań komu-
nalnych. To jednak nie koniec: 

lokatorzy kilkudziesięciu blo-
ków w Chorzowie, wciąż będą 
musieli uiszczać opłaty za ko-
rzystanie z windy.
 – Uchwała zakładała także likwi-
dację tych opłat, niestety teraz 
również ta propozycja nie wej-
dzie w życie. Do uchwały trzeba 
wrócić, bo to zbyt ważna sprawa  
– dodaje Andrzej Kotala. 

Pozytywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowi-
cach i komisji rewizyjnej Rady 
Miasta na temat wykonania 
budżetu Chorzowa za ubiegły 
rok nie wystarczyły, by radni 
zdecydowali o przyznaniu pre-
zydentowi absolutorium, choć 
to brak zastrzeżeń do prowadzo-
nej polityki finansowej stanowi  
właśnie jego istotę. 
W sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu miasta Chorzów za 
rok 2013 głosowało 23 radnych. 
14 poparło uchwałę, 9 radnych 
wstrzymało się od głosu. Od-

mienny przebieg miało głoso-
wanie nad podjęciem uchwały 
w sprawie absolutorium dla 
prezydenta miasta za 2013 rok. 
W głosowaniu uczestniczyło 
23 radnych. Za udzieleniem 
absolutorium było 8 (6 z PO, 
Barbara Tabin z SLD i Klau-
diusz Sevkovic), przeciw było 
5 radnych (PiS, WCh). Podczas 
głosowania wstrzymało się 10 
radnych Wspólnego Chorzowa. 
Absolutorium nie przyznano, 
bo do przyjęcia takiej uchwały 
wymagana była bezwzględna 
większość głosujących. Nie pod-
jęcie absolutorium nie niesie za 
sobą większych konsekwencji.

Otwarcie i poświęcenie siedziby 
Chorzowskiej Strefy Wolonta-

riatu było okazją do prezentacji prac 
wolontariuszy i spotkania z instytu-
cjami współpracującymi w ramach 
organizacji akcji dla mieszkańców 
Chorzowa. Wolontariusze strefy 
szkolą seniorów z obsługi kompu-
tera, uczą angielskiego, organizują 
akcje społeczne. Sami zadbali o wy-
strój pomieszczeń. W prace strefy 
angażuje się prawie sto osób.
- Naszym mottem jest piękny 
cytat: „zaraz po słowie „kochać” 
najpiękniejszym jest „pomagać” 
- mówi Adrianna Stokłosa, wo-
lontariuszka. - Cieszymy się, że 
w Chorzowie znalazło się miejsce, 
w którym możemy aktywnie dzia-
łać i spędzać wolny czas.

Już 10 tysięcy chorzowian odebrało kartę programu „Chorzów 60+”! 

Nie będzie 30 procentowego rabatu na wykup mieszkań. Dlaczego? Radni Wspólnego Chorzowa 
nie zgodzili się na czerwcowej sesji na propozycję prezydenta o udzieleniu chorzowianom zniżek. 

Aktywni seniorzy

Radni zablokowali rabaty na wykup mieszkań
Mamy coraz lepsze wyniki 
finansowe, najwyższą od 
kilku lat nadwyżkę opera-
cyjną w wysokości 35 mln 
zł. Wzrosła wartość inwe-
stycji z 30 mln zł w 2010 
roku do 80 mln zł w 2013 
roku. W sumie na inwe-
stycje pożyczyliśmy 5 mln 
zł. Pracujemy dobrze. Tak 
uważa większość komisji 
Rady Miasta i Regional-
na Izba Obrachunkowa, 
które pozytywnie oceniły 
wykonanie i zrealizowa-
nie budżetu za 2013 rok. 
W sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu mia-
sta Chorzów za rok 2013 opowiedziała się zdecydowana 
większość radnych, nikt nie wniósł sprzeciwu. Dlatego 
tak dziwi decyzja radnych Wspólnego Chorzowa, którzy 
w większości wstrzymali się od głosu w sprawie absolu-
torium. Podobnie wyglądała sytuacja w roku ubiegłym. 
W  mojej ocenie jest to głosowanie polityczne. Radni 
wstrzymują się od głosu i demonstrują swoją odmienność, 
co do polityki władz miasta. 

Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa
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Wypoczynek

Wakacje w mieście
Przedszkole nr 23 Chorzów, ul. Floriańska 37
– zajęcia stacjonarne (w lipcu)

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II, 
ul. Łagiewnicka 17
– półkolonie (z wyżywieniem) (30.06 - 11.07)
 
Świetlica Socjoterapeutyczna św. Wincentego 
a Paulo, ul. Powstańców 45
– zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, wyjścia do parku, do ChCK, 
dyskoteki, konkursy, ognisko, zawody sportowe, zajęcia plastycz-
ne i muzyczne

Zespół Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Kuso-
cińskiego, ul. Ryszki 55
– półkolonie (z wyżywieniem) (30.06 - 11.07)
 
Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna 
„Pod Mychą” ul. Kaliny 82/4
– półkolonie, w programie m.in. gry, zabawy, wyjścia do parku, zoo, 
na basen (1.07 - 31.08)
 
Klub Sportowy AKD CEZ Elcho Wyzwolenie, 
ul. Lompy 10a
- zajęcia dla dzieci (21.07 – 31.08)
 
Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”, 
ul. Powstańców 70/3
- półkolonie, w programie m.in. wyjścia do ChCK, skansenu, kina, 
muzeum, na basen (1.07-31.08)
 
Centrum „UskrzydlijDzieciaki.pl”, ul. Gwarecka 4/1
– zajęcia stacjonarne, ale też dodatkowe atrakcje, m.in. wycieczki 
poza miasto, wyjście do kina, teatru, na basen (01.07 – 31.08)
 
Klub Piłki Ręcznej „Ruch” Chorzów oraz Uczniowski 
Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Ruch” Chorzów, 
ul. Dąbrowskiego 113
– w programie m.in. zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy, 
w tym zajęcia na basenie kąpielowym, mini turnieje piłki ręcznej 
halowej oraz plażowej (1.07-31.08)
 
UKS „CHORZÓW” w Chorzowie
- zajęcia stacjonarne z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 
(30.06 – 29.08)

Miejski Dom Kultury Batory, ul. S. Batorego 6
– półkolonie (zabawy, animacje p.t. „Wakacyjny Rejs” - podróż do 
wnętrza oceanu, inspirowaną książką J.Verne’a „20 tys. mil pod-
morskiej żeglugi”). Idea spędzania wakacyjnego czasu będzie opar-
ta o zabawę, twórczość i trochę nauki. Finałem będzie podwodna 
impreza, w ramach której morscy podróżnicy, syreny, ryby i róż-
ne stwory będą mogły się razem zabawić w podmorskiej scenerii. 
W ramach projektu odbędą się warsztaty: scenograficzne, podmor-
skie, dekoracyjne i naukowe.
 
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13
– w tym roku uczestnicy półkolonii przeżyją „WAKACJE Z DRESZ-
CZYKIEM” - dzieci będą miały okazję m.in. spotkać się z przedsta-
wicielami Klubu Nurkowego z Bytomia, którzy opowiedzą o swojej 
pasji i pokażą sprzęt używany do ich podwodnych wypraw. Będą 
uczestniczy w wycieczkach z dreszczykiem do Śląskiego Parku Li-
nowego oraz do Śląskiego Wesołego Miasteczka. Uczestnicy zajęć 
stworzą też swoje „straszne opowieści” i zaprezentują się podczas 
pokazu „przerażającej mody” (30.06 - 4.07 oraz 7.07-11.07)
 
Świetlica dla Dzieci i Młodzieży Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Chorzowie, ul. Kalidego 23/1
– kino w ChCk, zabawy w Skansenie, zajęcia sportowe na Stadio-
nie Śląskim (30.06 - 29.08)
 
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka 
„WYSPA”, ul. Styczyńskiego 13B/4
– dwa turnusy „Kreatywnych Wakacji za Grosik 2014” z elementa-
mi gier przygodowych oraz w ramach Polsko-Niemiecko-Ukraiń-
skiego Spotkania Międzynarodowego „Poznajemy Tradycje Świą-
teczne naszych sąsiadów”
 
CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY, ul. Sienkie-
wicza 3 (1.07 - 29.08)
Zajęcia plastyczne w Galerii MM
Dyskoteka dla dzieci w KULTURZE
Filmy dla dzieci i młodzieży
Wakacje bez barier- dzień integracji z dziećmi z niepełnosprawnością
Warsztaty taneczne dla dzieci
Warsztaty teatralne dla dzieci
Spektakle i pokazy dla dzieci
 
Sala widowiskowa:
2.07. „O tym jak Frędzelek i Wiercipiętek spotkali Czapeczkę”
7.07. „Lodowe eksperymenty”
9.07. „Pokaz iluzjonistyczny Tomasza Kabisa”.
14.07. „W świecie doświadczeń i eksperymentów”
16.07. „Królik Baks”
21.07. „Koty Trzy”
23.07. „Wycieczka do tajemniczej krainy”
28.07. „W krainie śniegu”
30.07. „Na tropie zaginionej opowieści”
6.08. „Tulisiowe zabawy, ale też ważne sprawy”

Koncerty przed ChCK:
12.08. „Na raz, na dwa-muzyczna podróż trwa…” 
21.08. Koncert Claret Gospel
14.08. „Niezwykła misja krasnala Dobroduszka” 
19.08. „Pinokio”
28.08. „Sindbad Żeglarz”
27.08. Spektakl dla dzieci „ALE CYRK”
 
MUZEUM W CHORZOWIE, ul. Powstańców 25 
(1.07 – 29.08)
Półkolonie - zajęcia edukacyjne pod hasłem „Wakacje w Muzeum 
w Chorzowie. Spotkania z baśniami śląskimi Gustawa Morcinka”
 
MORiS
Turnieje Koszykówki ulicznej (19.07 boisko „Orlik” przy ul. Ko-
ściuszki / 23.08 boisko „ Orlik” przy ul. 3-go maja)
Turnieje tenisa ziemnego amatorów – korty ul. Filarowa (28.06, 
12.07, 09.08, 23.08)
Gry i zabawy dla dzieci – boiska osiedlowe (konkurencje rekreacyj-
no-sportowe dla dzieci i młodzieży)
Turniej Piłki Nożnej „ Lato w mieście” (boisko „ Orlik” ul. 3-go maja) 21.08
Turniej Siatkówki Plażowej „Lato w mieście” (boisko „ Orlik” ul. Ko-
ściuszki) 17.07
Festyny miejskie: 13.07 Plac Mickiewicza, 27.07 Plac św. Jana, 15-16.08 
teren przy Kompleksie Sportowym „ Hajduki”
 
BIBLIOTEKI:
Filia nr 5, pl. A.Mickiewicza 4:
04.07. godz. 12.00
„Zabawa z rebusem i kalamburem” – zajęcia dla dzieci od 9 lat
08.07. godz. 12.00
„Szklaną butelkę zmieniamy w piękny wazon” – zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 9, ul. B.Prusa 7:
22.07. godz.10.00
„Przygody dzielnej Myszki Chrapiszki” – zajęcia czytelnicze
19.08. godz. 10.00
„Plastikowe serce” i inne opowiadania ks. Jana Twardowskiego – zaję-
cia czytelnicze
Filia nr 19, ul. J. Kilińskiego 2:
25 – 29.08. godz.12.00 - 14.00
„Tydzień w świecie japońskich samurajów i chińskich mnichów”

28.06. Slow Festival - Rosarium Parku Śląskiego
13.07. Festyn - Plac Mickiewicza
26.07. Męskie Granie - Sztygarka
27.07. Festyn - Plac św. Jana
26-27.07. Festiwal Ryśka Riedla – Park Śląski
28-31.07. Przegląd teatralny – Teatr Rozrywki
12.08. Święto Wojska Polskiego / 95 Rocznica Wybuchu I Powstania 
Śl., 94 Rocznica Wybuchu II Powstania Śl.
15-16.08. Święto Dzielnicy BATORY
24.08. Festyn - Dolina Górnika
sierpień-wrzesień - Festiwal Folklorystyczny
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Wydarzenia

Karta dla rodzin wielodzietnych
Od 16 czerwca w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać 

wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Swój program dla rodzin 
wielodzietnych wprowadził też Chorzów. 

Pod koniec czerwca wystartował konkurs 
na opracowanie koncepcji urbanistycz-
no-architektonicznej zagospodarowania 

płyty Rynku wraz z otoczeniem.

Tysiące chorzowian i gości bawiło się podczas tegorocznego Święta Miasta. Zabawy nie zepsuła nawet kapryśna aura. Chorzów opa-
nowały bractwa rycerskie, orkiestry dęte, organizacje pozarządowe. Ulicą Wolności przeszły barwne parady. Nie zabrakło też dobrej 
muzyki. Na scenie wystąpiły Łzy i Perfect. Spore wrażenie zrobił pokaz sztucznych ogni pod szybem „Prezydent”.

Tańsze bilety na wydarze-
nia kulturalne, wystawy, 

muzea, przejazdy komuni-
kacją publiczną, a  nawet 
wakacje. Na to mogą liczyć 
rodziny wielodzietne dzięki 
ogólnopolskiej Karcie Dużej 
Rodziny. Już dzisiaj w progra-
mie uczestniczy 46 instytucji 
i firm z całej Polski, które ro-
dzinom oferują nawet 40 proc. 
zniżki.
O Kartę Dużej Rodziny starać 
może się rodzina z minimum 
trójką dzieci bez względu na 
dochód.
Rodzice mogą korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci - do 18 roku 
życia lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnięcia 
25 lat. Osoby niepełnospraw-
ne otrzymają kartę na czas 
trwania orzeczenia o niepeł-
nosprawności. Imienne karty 
z numerem pesel wydawane są 
bezpłatnie każdemu członkowi 
rodziny. W Chorzowie o wyda-
nie karty może starać się około 
850 rodzin. 

Wniosek o wydanie karty moż-
na pobrać ze strony Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej 
– www.mpips.gov.pl lub udać 
się po nie do Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Kruszco-
wej 22 albo Centrum Inicjatyw 

Społecznych przy ul. 3 Maja 18. 
Wypełnione wnioski należy 
złożyć w tych placówkach. 
Karta oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych uprawnień. 
Jej posiadacze będą mieli moż-
liwość korzystania z katalogu 

oferty kulturalnej, rekreacyj-
nej czy transportowej na tere-
nie całego kraju. Zniżki mogą 
oferować nie tylko instytucje 
publiczne, ale również przed-
siębiorcy prywatni. Przystępu-
jąc do programu zyskują prawo 
do posługiwania się znakiem 
„Tu honorujemy Ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny”.
Liczba instytucji i firm, które 
oferują zniżki rodzinom syste-
matycznie się powiększa. Pełną 
listę oraz więcej informacji do-
tyczących karty można znaleźć 
na stornie www.rodzina.gov.pl. 
Własny program dla rodzin 
wielodzietnych wprowadza 
także nasze miasto. Radni zde-
cydowali, że tzw. „Chorzowska 
Karta Dużej Rodziny” będzie 
dostosowana do warunków 
programu rządowego. Będzie 
ona również honorowana wraz 
z ogólnopolską Karty Dużej Ro-
dziny. Elementem różniącym 
będzie natomiast miejsce za-
mieszkania, w programie lokal-
nym zawężone do Chorzowa.

Opracowując koncepcję zagospo-
darowania chorzowskiego rynku 
architekci muszą wziąć pod uwa-
gę dwa ograniczenia. – To uwa-
runkowania natury technicznej. 
Pierwszym jest estakada, drugim 
zaprojektowane już centrum prze-
siadkowe – mówi Marcin Micha-
lik, zastępca prezydenta Chorzowa 
ds. gospodarczych.
Konkurs ma charakter otwarty. 
Dokumentacje można składać 
w wydziale architektury chorzow-
skiego Urzędu Miasta. Do dru-
giego etapu zostaną zaproszone 
wybrane podmioty. – Zdaję sobie 
sprawę z tego, że jest to trudny do 
zagospodarowania teren. O czym 
świadczą chociażby konsultacje, 
które przeprowadziliśmy w ubie-

głym roku z mieszkańcami i licz-
ne dyskusje na ten temat. Liczę 
jednak na kreatywność autorów. 
Rynek to najważniejsza w symbo-
lice Chorzowa przestrzeń. Z pew-
nością oczekiwania mieszkańców, 
jak i moje, względem niej są wy-
sokie. Myślę, że architektom uda 
się im sprostać – podkreśla Mar-
cin Michalik. 
Na zagospodarowanie Rynku za-
gwarantowano 7 mln zł. Koncep-
cje oceniać będą eksperci, m.in. 
prof. Zbigniew J. Kamiński z Po-
litechniki Śląskiej i prof. Andrzej 
Grzybowski z Wyższej Szkoły 
Technicznej w Katowicach.
Konkurs ma zostać rozstrzygnię-
ty w październiku. 

Zmiany dzięki
„schetynówkom”

W maju rozpoczął się pierwszy 
etap przebudowy   odcinka mię-
dzy ul. Śląską a Nomiarki. Już 
wkrótce ruszą prace w okolicach 
zjazdu na Drogową Trasę Śred-
nicową. – Ponownie udało się 
skutecznie pozyskać środki na 
modernizację dróg. Po ulicach 
Stefana Batorego i Gałeczki, ko-
lejne drogi będą gruntownie 
zmodernizowane. Szczególnie 
cieszą nas ronda, które wymusza-

ją ograniczenie prędkości, a co za 
tym idzie poprawiają bezpieczeń-
stwo – twierdzi Marcin Michalik, 
zastępca prezydenta Chorzowa. 
Całkowity koszt przebudowy to 
ok. 6 mln, prawie połowa zosta-
nie sfinansowana dzięki środkom 
pozyskanym z Budżetu Państwa, 
tzw. „schetynówkom”, przezna-
czonym na przebudowę dróg lo-
kalnych. Zakończenie prac prze-
widziano na jesień. 

Dwa nowe ronda, ścieżka rowerowa, 
chodniki i dodatkowe miejsca do parkowania 

– tak będzie wyglądała po przebudowie 
ul. 75 Pułku Piechoty i Nomiarki.

Rusza konkurs na RynekUdane Święto Miasta

P U L S  M I A S T A

Bardzo dobre wyniki 
gimnazjalistów
Średnia na poziomie 70,49 
punktów z języka polskiego to 
najlepszy wynik wśród okolicz-
nych miast. Na podium w regio-
nie znalazły się także Katowice 
ze średnią 70,06 oraz Mysłowice 
z 68,17 punktami. Chorzowianie 
bardzo dobrze wypadli także 
na egzaminie z przedmiotów 
przyrodniczych. Średni wynik 
w  mieście to 52,68 punktów. 
Trzeci obowiązkowy test obej-

mował wiedzę z zakresu ma-
tematyki. W tym przypadku 
chorzowskie gimnazja również 
znalazły się na drugim miejscu. 
W mieście średni wynik wy-
niósł 45,52 punkty. Uczniowie 
pisali także test z historii i wie-
dzy o społeczeństwie. W tym 
przypadku średnia arytmetycz-
na w Chorzowie wyniosła 59,90 
punktów. Gimnazjaliści przystą-
pili również do testów języko-
wych. Trzecioklasiści najchęt-
niej wybierali język angielski. 

Średni wynik z tego przedmiotu 
na poziomie podstawowym wy-
niósł 70,35 punktów.

Młot parowy 
w czołówce
Rekordowo kapryśna pogoda 
nie przeszkodziła dziesiątkom 

tysięcy fanów dziedzictwa prze-
mysłowego w celebrowaniu 
INDUSTRIADY – Święta Szla-
ku Zabytków Techniki. INDU-
STRIADA odbywa się w 43 za-
bytkach zlokalizowanych w 24 
miejscowościach województwa. 
W imprezie uczestniczyło ponad 
77 tysięcy osób. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się 
propozycje przygotowane przez 
Zabytkową Kopalnię Guido, któ-
rą odwiedziło 7.000 osób (o 2.000 
więcej niż rok wcześniej). Wśród 

zabytków, które zanotowały naj-
większy wzrost frekwencji są 
między innymi Muzeum Dru-
karstwa w Cieszynie (wzrost 
o ponad 60%) oraz Galeria Szyb 
Wilson (wzrost o  50%). Wśród 
obiektów zaprzyjaźnionych IN-
DUSTRIADY 2014 popularnością 
cieszyła się m.in. Huta Królew-
ska w Chorzowie (1200), gdzie 
można było zobaczyć zabytkowy 
młot parowy. Fani przemysłu 
bawili się nie tylko w dawnej 
Elektrowni Huty Królewskiej 

ale także pod szybem Prezydent. 
Chętni mogli obejrzeć panoramę 
Chorzowa ze szczytu 42-metro-
wej konstrukcji.
INDUSTRIADA to jedyny tego 
typu festiwal w Środkowo-
-Wschodniej Europie. Promuje 
najciekawsze obiekty dziedzic-
twa przemysłowego w regionie. 
W tym roku w organizację święta 
włączyło się prawie 60 różnych 
podmiotów od samorządów lokal-
nych i instytucji kultury po pry-
watne zakłady przemysłowe.
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Budżet 
Obywatelski

Wiemy już, co zostanie 
zrealizowane w ramach 

drugiej edycji Budżetu Obywa-
telskiego. Budowa dodatkowych 
miejsc parkingowych w Chorzo-
wie Batorym, siłownia plenero-
wa na Klimzowcu i w Chorzowie 
Starym, remont drogi między ga-
rażami w Chorzowie II, wybru-
kowanie placu w okolicy kościo-
ła Św. Barbary wraz z miejscami 
do parkowania samochodów 
dla osób niepełnosprawnych na 
Cwajce, mini rondo przy Ko-
ściuszki / Parkowej w Centrum 
i  modernizacja boiska w  Ma-
ciejkowicach – to zadania, które 
wygrały w głosowaniu miesz-
kańców. Wnioski wysyłane były 

przez internet lub trafiały do urn 
zlokalizowanych w kilkunastu 
punktach miasta. Komisja powo-
łana przez prezydenta Chorzo-
wa, poddała analizie zgodność 

propozycji mieszkańców z regu-
laminem, m.in. czy inwestycja 
mieści się w  kwocie 300 tys. zł 
i czy dotyczy terenu należącego 
do miasta. W drugiej turze głoso-

wania, chorzowianie wypełniali 
specjalnie przygotowane ankie-
ty, stawiając 5 znaków „X” obok 
zadań, które chcielu poprzeć. 
Łącznie w II etapie projektu 

udział wzięło ponad 4,5 tys. osób. 
Oddano ponad 21 tysięcy głosów 
(każdy mieszkaniec miał do wy-
boru jedną lub kilka spośród 81 
propozycji). 

Mieszkańcy zdecydowali
na co wydać 2 mln 100 tys. zł

Nowe miejsca parkingowe, siłownie na wolnym powietrzu, remonty dróg 
- takich inwestycji oczekują chorzowianie.

Dziękuję mieszkańcom, którzy ak-
tywnie włączyli się do głosowania. 
Pokazali tym samym, że wspólnie 
możemy decydować o losach i wy-
glądzie naszego miasta. Razem mo-
żemy zmieniać je na lepsze. Liczę, 
że jeszcze w tym roku chorzowianie 
będą mogli cieszyć się z realizacji 
zadań, które wskazali. Jeżeli po 
przeprowadzeniu inwestycji zosta-
ną jeszcze pieniądze, to na pewno 
wykorzystane zostaną na kolejne 
propozycje z listy. Wyniki głosowa-
nia to dla nas sygnał, czego oczeku-
ją chorzowianie i co mamy robić, by 
żyło im się lepiej.

Budżet
w liczbach

Komisja powołana do prze-
liczenia głosów w drugiej 
turze Budżetu Obywatel-
skiego dokonała analizy 
ankiet pod kątem liczby 
oddanych głosów na dane 
zadanie. W  siedmiu okrę-
gach Chorzowa wypełnio-
no prawidłowo 4531 an-
kiet. Każdy z mieszkańców 
miał do dyspozycji 5 gło-
sów – w sumie oddano ich 
prawidłowo 21 395.

Lp. NAZWA ZADANIA INTERNET URNA GŁOSY

CHORZÓW BATORY
1. Budowa miejsc do parkowania w okolicy ul. Długiej, Jubileuszowej, Racła-

wickiej, Gagarina, Granicznej, Kaliny, Kochłowickiej 922 433 1355

2. Budowa siłowni plenerowej w Chorzowie Batorym 924 237 1161

3. Rewitalizacja parku przy Kasynie – ul. Batorego 508 175 683

CHORZÓW CENTRUM
1. Budowa mini ronda na skrzyżowaniu Kościuszki – Parkowa 324 169 493
2. Budowa miejsc do parkowania przy ul. Kościuszki 247 172 419

3. Modernizacja placu zabaw w Parku Hutników (m.in. montaż ogrodzenia) 142 60 202

CHORZÓW II
1. Remont drogi między garażami (ul. Sztygarska) 500 785 1285
2. Remont bocznych schodów do SP 15 (od strony ul. 3-go Maja) 253 424 677

3. Rewitalizacja terenu wokół stawu (okolice ul. Łagiewnickiej/ Niedurnego) 331 22 353

CWAJKA
1. Wybrukowanie placu w okolicy kościoła Św. Barbary, budowa miejsc do par-

kowania samochodów dla niepełnosprawnych 314 1758 2072

2. Zagospodarowanie terenu wokół stawu (okolice ul. Niedurnego i Łagiewnickiej) 453 92 545

3. Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Katowicką (ul. Metalowców) 194 172 366

KLIMZOWIEC
1. Budowa siłowni plenerowej 439 167 606
2. Uruchomienie monitoringu w Parku Róż 299 172 471

3. Dokończenie modernizacji alejek w Parku Róż 315 128 443

MACIEJKOWICE
1. Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Społecznej 21 346 367
2. Budowa siłowni plenerowej w okolicach Doliny Górnika 217 85 302

3. Budowa placu zabaw (piaskownica, ławki, huśtawka, chodniki) przy ul. E. Plater 29 87 116

CHORZÓW STARY
1. Budowa siłowni plenerowej 192 58 250
2. Likwidacja torowiska po linii 12 i budowa miejsc do parkowania samochodów 148 64 212

3. Remont drogi i chodnika przy ul. Słowiańskiej 103 98 201

Jak głosowali chorzowianie? 
Zobacz, jakie propozycje w poszczególnych okręgach przegrały z tymi, które otrzymały najwięcej głosów.

Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa

Liczba oddanych głosów 
w poszczególnych okręgach

Ogółem: 21 395 głosów
Chorzów Batory – 5208 głosów
Chorzów II – 4900 głosów
Cwajka – 4127 głosów 
Centrum – 2736 głosów
Klimzowiec – 2440 głosy
Maciejkowice – 1058 głosów
Chorzów Stary – 926 głosów
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Zmiany wprowadzane są krok 
po kroku także w chorzow-

skim Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Część nowych rozwiązań już funk-
cjonuje. Co nas czeka w ramach re-
alizacji nowych przepisów? 
• Każdy bezrobotny i poszu-

kujący pracy zarejestrowany 
w urzędzie pracy będzie od 
początku prowadzony przez 
tego samego doradcę klienta. 
Podobnie będzie w przypad-
ku pracodawców.

• Każda osoba zgłaszająca się 
do urzędu zostanie przydzie-
lona do jednego z trzech pro-
fili pomocy. W pierwszym 
znajdą się bezrobotni aktyw-
ni, którzy nie potrzebują spe-
cjalistycznej pomocy, a  je-
dynie przedstawienia ofert 
pracy. Do drugiego profilu 
należeć będą bezrobotni wy-
magający wsparcia, którzy 
będą korzystać ze wszystkich 
usług i instrumentów rynku 
pracy, jakie oferują urzędy 
pracy. W trzecim profilu 
znajdą się bezrobotni odda-

leni od rynku pracy, zarów-
no zagrożeni wykluczeniem 
społecznym, jak i tacy, któ-
rzy z własnego wyboru nie 
są zainteresowani podjęciem 
pracy lub uchylają się od pra-
cy legalnej.

• Dla bezrobotnych z trzeciego 
profilu jest przeznaczony blok 
INTEGRACJA, którym zosta-
nie objętych ok. 180 tys. osób, 
czyli 10 proc. bezrobotnych. 
Będą mogli również skorzy-
stać z bloku AKTYWIZA-
CJA, polegającym na przygo-
towaniu do lepszego radzenia 
sobie na rynku pracy i skiero-
wania do wykonywania prac 
społecznie użytecznych.

Pojawią się nowe instrumenty 
wsparcia dla osób szukających 
pracy. To m.in. grant na tele-
pracę, świadczenie aktywiza-
cyjne, pożyczka na utworzenie 
stanowiska pracy lub podję-
cie działalności gospodarczej, 
szkolenia organizowane w ra-
mach trójstronnych umów 

szkoleniowych zawieranych 
pomiędzy starostą pracodawcą 
i instytucją szkoleniową, dofi-
nansowanie wynagrodzenia za 
zatrudnionego bezrobotnego 

w wieku 50+ oraz programy 
regionalne.
 
Częścią zmian jest pakiet dla 
młodych osób szukających pra-

cy. Zmieniamy definicję osoby 
młodej, która obejmie wszyst-
kich do 30. roku życia.
Skróci się okres - z 6 do 4 mie-
sięcy - w którym urzędy muszą 

przedstawić im ofertę pracy, sta-
żu lub podniesienia kwalifikacji.
Pracodawcy zatrudniający skie-
rowanych przez urząd bezrobot-
nych w wieku do 30 lat zostaną 
zwolnieni z obowiązku opłaca-
nia składek na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. Będą 
również mieli możliwość refun-
dacji składki na ubezpieczenia 
społeczne i dofinansowania wy-
nagrodzenia za zatrudnionego 
bezrobotnego.
 
Dla osób z dłuższym stażem na 
rynku pracy powstanie nowy 
Krajowy Fundusz Szkolenio-
wy. Dzięki niemu pracowni-
cy 45+ będą mogli podnosić 
swoje kwalifikacje, zdobywać 
niezbędne certyfikaty i sfinan-
sować szkolenia. W pierwszym 
roku ministerstwo przeznaczy 
na ten cel 100 mln zł. Pracodaw-
cy będą ponosili 20% kosztów 
szkolenia. Mikroprzedsiębior-
stwa będą z tego obowiązku 
w ogóle zwolnione.

Komiks jego autorstwa, bę-
dący częścią akcji „Nie rób 

gańby – posprzątaj po swoim 
psie”, od niedawna zdobi ściany 
przejścia. 25 czerwca do dzieła 
znanego rysownika dołączyło 
graffiti grupy Nietak i uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 34. Dzie-
ci z 4 klas pod czujnym okiem 

profesjonalistów wypełniały 
specjalnie przygotowany sza-
blon. – Dzisiejsze warsztaty in-
augurują akcję „Chorzów czysty 
i kolorowy”. Chcemy zachęcać 
do dbania o porządek w mieście 
i sprawić, że przejścia podziemne 
będą bardziej przyjazne miesz-
kańcom – podkreśla prezydent 

miasta Andrzej Kotala. Kolorowe 
graffiti to nie jedyne wydarzenie 
w ramach akcji „Chorzów czysty 
i kolorowy”.Jeszcze w tym roku 
betonowe wiaty przystankowe 
na trasie linii 6 przyozdobione 
zostaną pracami dzieci – zwy-
cięzców konkursu na symbol 
Chorzowa.

Intencją budowy zbiornika było 
zagospodarowanie terenu zgodne 
z panującymi na nim warunkami 
środowiskowymi. Jest to teren 
podmokły z wysokim poziomem 
wód gruntowych i nieprzepusz-
czalnym podłożem sprzyjającym 
tworzeniu się rozlewisk.
Zbiornik zaprojektowano prze-

widując różne sytuacje związa-
ne z  poziomem wód. Okresowo 
może on być wypełniony wodą 
opadową i podsiąkającą, mogą też 
być okresy kiedy nie będzie wody.
Dla zapewnienia atrakcyjności 
miejsca, niezależnie od poziomu 
wody, zdecydowano się wyłożyć 
dno i brzegi żwirem rzecznym, 

dzięki temu zbiornik wygląda 
naturalnie również w okresach 
braku wody. Brzegi umacnia 
piętrowo wbudowana palisada, 
która wyznacza piętra dla zapro-
jektowanych roślin. W ramach 
inwestycji zbudowano pomost, od 
strony ścieżki rowerowej zbiornik 
jest ogrodzony. Nasadzono także 
rośliny. Ze względu na sąsiedztwo, 
w pobliżu znajdują się dwie szkoły 
podstawowe, pomyślano o eduka-
cyjnej roli jaką może spełniać ta 
inwestycja. Dlatego wzdłuż ogro-
dzenia i na pomoście umieszczo-
no tablice informujące o strefach 
roślinności wodnej i o gatunkach 
posadzonych roślin. 
Koszt inwestycji to 441 901, 21 zł. 
Miasto zrealizowało ją ze środ-
ków własnych. 

Wydarzenia

Zmiany w ustawie, zmiany dla bezrobotnych 
Zwiększenie jakości usług, aktywizacja zawodowa osób po 50 r. życia, większa wydajność - to tylko niektóre zakładane efekty 

wprowadzonych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Od teraz ci, którzy na stadion przy ul. Cichej przechodzić będą 
przejściem podziemnym przy Al. Bojowników o Wolność 

i Demokrację natkną się m.in. na rysunki Marka Raczkowskiego. 

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Chorzów czysty i kolorowy

Naturalnie przy Skrajnej

Fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
Za

w
ad

zk
i

Zd
ję

ci
a:

 U
M

 C
ho

rz
ów

Zakończono realizację inwestycji pod tytułem „Budowa naturalnego 
zbiornika retencyjnego wraz z przyległym zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Skrajnej w Chorzowie Batorym”.
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Gospodarka 
komunalna

W wielorodzinnym, cztero-
kondygnacyjnym budynku 

mieścić będzie się 11 mieszkań 
dwupokojowych, 7 trzypoko-
jowych i jedno jednopokojo-
we. Ich całkowita powierzch-
nia użytkowa ma wynieść 1060 
mkw. Mieszkania będą w pełni 
wykończone pod wynajem. 
Dwa z nich dostosowane będą 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Ponadto budynek 
wyposażony będzie w insta-
lację elektryczną, wod.-kan. 

oraz centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, za-

silaną z ciepłociągowej sieci 
miejskiej poprzez wymienni-
kownię zlokalizowaną w piw-
nicy i indywidualne wymien-
niki dla każdego mieszkania 
(tzw. logotermy). Ponadto 
obiekt zostanie wyposażony 
w wewnętrzne sieci teletech-
niczne dla potrzeb podpięcia 
do ogólnodostępnych sieci te-
lewizyjnej, internetowej i tele-
fonicznej.

Ładniejsze dachy, nowoczesne źródła ogrzewania. Do tego zmodernizowane klatki schodowe, 
a już niebawem - ładniejsze podwórka. Zobacz, jak zmieniają się budynki ZK „PGM”.

Miasto zyskuje 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

Kończą się prace polegające na wykonaniu elewacji budynku na styku 
ul. Pudlerskiej/Ligonia, gdzie powstaje 19 mieszkań komunalnych.

Budowa na finiszu

734 757 zł 
dotacji z BGK otrzyma w tym roku ZK „PGM” ma realizację 
robót związanych z budową nowych mieszkań komunalnych 

Kończy się remont elewacji kamienicy 
przy Armii Krajowej 20.
Całość inwestycji kosztuje 169 911,36 zł. 
Remont ma się zakończyć pod koniec lipca.

Realizowany jest remont 
elewacji pawilonu handlowego 
przy ul. Gwareckiej 4. 
Inwestycję wyceniono 
na 218 311,63 zł. 
Roboty mają się zakończyć 
17 lipca. 

Przeprowadzono remonty 
dachów w budynkach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 21 
i Hajduckiej 9.

Pod koniec maja rozpoczęły się prace 
termomodernizacyjne przy ul. Karola Miarki 16, 
Kruszcowej 24 oraz Wolskiego 2. 
Inwestycja obejmuje także wymianę źródeł 
ogrzewania, wyceniono ją na kwotę 1 248 724 
zł. Natomiast planowana kwota dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na ten cel wynosi 826 108 zł.

Wkrótce rozpoczną się remonty 
podwórek przy ul.:
- Mazurskiej 14
- Wrocławskiej 8
- Powstańców 16/Sobieskiego 7 (róg)
- Sobieskiego 22
- Armii Krajowej 95-97

Wyremontowano klatki 
schodowe w budynkach przy 
ul. Hajduckiej 7, Wileńskiej 
12, 3 Maja 46 i 3 Maja 68.
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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

Jednym z priorytet owych zadań Działu Inżynierii 
Ruchu jest prowadzenie działań zmierzających 
do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na terenie miasta. W  warunkach miejskich 
specyfika działań z  zakresu inżynierii ruchu 
polega na trudnym godzeniu interesów 
dwóch grup uczestników ruchu drogowego 
–  zmotoryzowanych i pieszych. Kierowcy 
oczekują szerokich, przepustowych 
i  bezkolizyjnych ulic aby przemieszczać się 
szybko i wygodnie – piesi chcą bezpiecznie 
poruszać się po mieście i bezstresowo przechodzić 
przez jezdnie. Biorąc pod uwagę fakt, że pieszy 
w konfrontacji z pojazdem ma niewielkie szanse 
– na terenie Chorzowa staramy się myśleć przede 
wszystkim o niechronionych uczestnikach 
ruchu. Chorzów jako jedno z pierwszych miast 
w Polsce wprowadził specjalne oznakowanie 
przejść dla pieszych w rejonie szkół:
• grubowarstwowe - o dużej wytrzymałości 

na ścieranie (trwałość minimum 3 lata),
• strukturalne – o większej szorstkości niż 

tradycyjna farba,

• biało-czerwone – lepiej widoczne i „inne” 
niż pozostałe przejścia dla pieszych.

W Chorzowie powstał też pomysł 
zastosowania poprawy widoczności przejść 
dla pieszych poprzez montaż poprzecznie 
przed przejściem dla pieszych - szklanych, 
odblaskowych elementów najezdniowych. 
Obecnie tego typu przejścia stają się zalecanym 
standardem w ramach działań poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od kilku 
lat na terenie Chorzowa prowadzona jest 
akcja zabudowy azyli dla pieszych na ulicach 
o szerokości umożliwiającej montaż takiego 
urządzenia. Wprowadzane są też sukcesywnie 
strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz 
montowane są progi zwalniające w dzielnicach 
osiedlowych. W 2007 r. rozpoczęto budowę 
wyniesionych przejść dla pieszych w rejonach 
szkół. Tego typu rozwiązania skutecznie 
wymuszają na kierowcach zmniejszenie 
prędkości przed przejściem dla pieszych. 
Obok działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa pieszych - w  mieście 
prowadzone są sukcesywne działania 

w  celu poprawy bezpieczeństwa i  komfortu 
zmotoryzowanych uczestników ruchu. 
Działania te obejmują w szczególności:
• modernizację układu drogowego 

–  wydzielenie lewoskrętów, poprawę 
geometrii skrzyżowań,

• przebudowę zwykłych skrzyżowań na 
dużo bezpieczniejsze i bardziej przepustowe 
skrzyżowania o ruchu okrężnym (małe lub 
mini ronda),

• budowę zatok autobusowych 
poprawiających bezpieczeństwo ruchu 
i przepustowość ulic,

• budowę sygnalizacji świetlnych 
akomodacyjnych na skrzyżowaniach 
lub w miejscach o dużym stopniu 
zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu,

• modernizację i optymalizację pracy 
istniejących sygnalizacji świetlnych,

• wymianę oznakowania pionowego na 
oznakowanie odblaskowe II gerneracji, 
wykonanie nowego oznakowania 
drogowskazowego na głównych ciągach 
komunikacyjnych oraz wymianę 
istniejących tablic drogowskazowych.

Czy wiesz, że...

Chorzowianie często zgła-
szają do Miejskiego Za-

rządu Ulic i Mostów wnioski 
o budowę nowych przejść 
dla pieszych lub sygnalizacji 
świetlnych na przejściach już 
istniejących. Z pewnością po-
stulaty te wynikają z rosnące-
go natężenia ruchu kołowego 
w mieście i wzrastającego po-
czucia zagrożenia pieszych, 
niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Jednakże 
zarówno wyznaczenie nowego 
przejścia dla pieszych - a tym 

bardziej budowa sygnalizacji 
świetlnej – to poważne zmiany 
w organizacji ruchu wymaga-
jące szczególnego traktowania. 
Zarządca drogi (MZUiM) nie 
może dokonywać takich zmian 
bezkrytycznie lub w oparciu 
tylko o oczekiwania społeczne, 

gdyż konsekwencje błędnych 
decyzji w tym zakresie mogą 
być bardzo poważne. 
Rozpatrując wniosek o wy-
znaczenie nowego przejścia 
dla pieszych (szczególnie poza 
skrzyżowaniem) lub wniosek 
o budowę sygnalizacji świetl-
nej na istniejącym przejściu dla 
pieszych zarządca drogi (MZU-
iM) wydając opinię w tym za-
kresie - a organ zarządzający 
ruchem (Prezydent Miasta) za-
twierdzając taką zmianę – jest 

zobowiązany przeprowadzić 
szczegółową analizę zasadności 
w oparciu o zapisy rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków tech-
nicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
i  warunków ich umieszczania 
na drogach.
Dlaczego te właśnie działania 
wymagają szczególnego trakto-
wania? - Przejście dla pieszych, 

wbrew pozorom, wcale nie jest 
miejscem bezpiecznym dla pie-
szych, gdyż właśnie na ozna-
kowanych przejściach dla pie-
szych dochodzi aż do 10 proc. 
wypadków - wyjaśnia Bogu-
sław Bernad, kierownik działu 
inżynierii ruchu w  MZUiM. 
- Jak wykazują badania w za-
kresie metod poprawy bezpie-
czeństwa ruchu, wyznaczenie 
nowego przejścia dla pieszych 
skutkuje… wzrostem wypad-
ków z udziałem pieszych. Wy-

nika to z prostej zależności: 
pieszy przechodząc przez jezd-
nię w  miejscu nie wyznaczo-
nym zachowuje dużo większą 
ostrożność, niż przechodząc 
przez oznakowane przejście. 
Niejednoznaczność przepi-
sów prawa o ruchu drogowym 
w  tym zakresie w  połączeniu 
z niską kulturą kierujących 
w  naszym kraju nie ustępują-
cym pieszym na przejściach, 
skutkuje wzrostem wypadko-
wości w sytuacji, w której po-
zornie bezpieczeństwo powin-
no się poprawić. 
Dlatego wyznaczając nowe 
przejście dla pieszych zarządca 
drogi musi uwzględnić wiele 
czynników, z których najważ-
niejszym jest zapewnienie wza-
jemnej bardzo dobrej widocz-
ności pieszych i kierujących. 
Stąd wynika brak możliwości 
wyznaczenia nowych przejść 
na łukach jezdni lub za drzewa-
mi czy budynkami. 
Jeszcze poważniej należy trak-
tować budowę sygnalizacji 
świetlnej. Działanie to – poza 
skuteczniejszą poprawą bezpie-
czeństwa pieszych - dużo bar-
dziej oddziałuje na przyległy 
układ komunikacyjny i wyma-
ga zaangażowania znacznych 
środków finansowych na jej 
budowę i późniejsze utrzy-
manie. Decyzja o budowie sy-
gnalizacji świetlnej – zgodnie 
z  cytowanym wyżej rozporzą-
dzeniem - musi być poprzedzo-
na wykonaniem szczegółowej 
oceny zasadności jej budowy 
w oparciu o kryteria określone 
w rozporządzeniu.

Ruch pod szczególnym nadzorem
Jak wykazują badania w zakresie metod poprawy bezpieczeństwa ruchu, 

wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych skutkuje... wzrostem wypadków 
z udziałem pieszych o ok. 28 proc.!

Przejście dla pieszych przy ul. Skrajnej. Progi zwalniające przy ul. Głównej.
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Program Wakacyjnej 
Akademii Seniora 
WYKŁADY 
9.07.2014 r., godz. 15.00
„Czas zaklęty w fotografii”
Prowadzący: Andrzej Grygiel, fotorepor-
ter Polskiej Agencji Prasowej, tegoroczny 
laureat World Press Photo 
Miejsce: Chorzowska Strefa Wolontariatu 

15.07.2014 r. i 12.08.2014 r., godz. 14.00
„Jak powinna wyglądać opieka długotermi-
nowa. Zasady nowoczesnej rehabilitacji”
Prowadzący: Pracownicy Centrum Me-
dycznego BETAMDED 
Miejsce: Chorzowska Strefa Wolontariatu 

18.07.2014 r., godz. 12.00 
„Deadline w newsroomie”
Prowadząca: Kamila Rożnowska, dzien-
nikarka Dziennika Zachodniego 
Miejsce: Chorzowska Strefa Wolontariatu 

22.07.2014 r., godz. 10.00 
„ Senior w szpitalu. Co dalej?”
Prowadzący: pracownicy Spółdzielni 
Socjalnej STANDMED24
Miejsce: Chorzowska Strefa Wolontariatu 

20.08.2014 r., godz. 12.00
„Bezpieczne miasto”
Prowadzący: Adam Płonka, kierownik 
referatu prewencji w Straży Miejskiej 
Miejsce: Chorzowska Strefa Wolontariatu 

29.08.2014 r., godz. 10.00 
„Urząd miasta bez tajemnic” - zwie-
dzanie budynku magistratu
Prowadzący: pracownicy UM Chorzów 
(obowiązują wcześniejsze zapisy) 

ZAJĘCIA STAŁE 
Miejsce: Siedziba Chorzowskiej Strefy 
Wolontariatu (ul. Powstańców 70/3) 

Bezpieczna bankowość dla Seniora 
Każdy poniedziałek (od 7.07.2014 r.), 
godz. 12.00 - 14.00
Prowadzący: pracownicy Banku Pocztowego 

Kawowe poniedziałki, czyli spotkania ar-
tystyczne 
Każdy poniedziałek (od 7.07.2014 r.), 
godz. 16.00 - 17.00
Prowadzący: koordynatorzy Chorzow-
skiej Strefy Wolontariatu 

Język angielski dla Seniorów
Każdy poniedziałek (od 7.07.2014 r.), godz. 
16.30 - 17.30

Prowadzący: koordynatorzy Chorzow-
skiej Strefy Wolontariatu

Warsztaty teatralne, ćwiczenia oddechu, 
wyobraźni i mowy 
Każdy wtorek (od 22.07.2014 r.), godz. 
12.00 - 13.30 
Prowadząca: Agata Śliwa 

Warsztaty dziennikarskie
Każda środa (od 6.08.2014 r.), godz. 12.00 - 13.30 
Prowadzący: koordynatorzy Chorzow-
skiej Strefy Wolontariatu

Warsztaty szycia, kroju i decoupage 
Każdy czwartek (od 7.07.2014 r.), godz. 
12.00 - 14.00 
Prowadzący: koordynatorzy Chorzow-
skiej Strefy Wolontariatu

Konsultacje komputerowe dla Seniorów
Każdy piątek (od 4.07.2014 r.), godz. 
12.00 - 14.00 
Prowadzący: koordynatorzy Chorzow-
skiej Strefy Wolontariatu

Spotkanie z bajką, czyli babcie czytają 
wnukom 
Każdy piątek (od 7.07.2014 r.), godz. 
15.00 - 16.00
Prowadzący: koordynatorzy Chorzow-
skiej Strefy Wolontariatu

Nauka tańca dla Seniorów (m.in. cha 
- cha, jive)
30.07.2014 r., 13.08.2014 r. i 27.08.2014 r., 
godz. 12.00 - 13.30 

Miejsce: Centrum Inicjatyw Społecz-
nych (ul. 3 - go Maja 18) 

Konsultacje komputerowe dla Seniorów 
Każdy poniedziałek (od 7.07.2014 r.), 
godz. 10.00 - 12.00 
Prowadzący: koordynatorzy Chorzow-
skiej Strefy Wolontariatu

Język angielski dla Seniorów
Każdy czwartek (od 7.07.2014 r.), godz. 
16.30 - 17.30 
Prowadzący: koordynatorzy Chorzow-
skiej Strefy Wolontariatu

Miejsce: Park Róż 

Poranna gimnastyka i jogging na po-
lanie
9.08.2014 r., 16.08.2014 r., 23.08.2014 r., 
30.08.2014 r., godz. 10.00 - 11.30 

Seniorzy

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 lipca 2014 r.

***

Pływający znak nawigacyjny, atrybut Terpsychory i wzniesienie na Przedgórzu Sudeckim 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 konkursowa 
wylosowała 3 zwycięzców. Zestaw miejskich gadżetów powędruje do: Zuzanny Dąbrowskiej, Henryka Dardy i Dariusza Tkaczyka. Gratulujemy!

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 
Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie 
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000 
www.chorzow.eu

Publikacja przygotowana przez Chorzowianin.pl we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów 
www.chorzowianin.pl 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia w Sosnowcu

Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach 
Wakacyjnej Akademii Seniora są bezpłatne.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 695 571 291 lub 693 

546 525, w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu 
(ul. Powstańców 70/3) i w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 

w Chorzowie (ul. Rynek 1). 

Oferta będzie stale poszerzana, wszystkie informacje 
także na www.strefa.chorzow.eu i www.chorzow.eu 

CHORZOWSKA 
KRZYŻOWKA

Wakacyjna oferta dla Seniorów
Będzie nauka tańca, poranny jogging i warsztaty teatralne. Na deser wykłady 
o fotografii, nowoczesnej rehabilitacji i pracy w redakcji. Seniorzy w wakacje 

nie będą się nudzić. Rusza Wakacyjna Akademia Seniora. 


