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Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. 17 Sierpnia 1 
może cieszyć się z sali gimnastycznej z zaple-

czem szatniowo-łaźniowym. - Czekaliśmy na to 
kilkanaście lat. Cieszę się, że sala powstała. Dla 
nauczycieli, dzieci i mieszkańców ma to ogrom-
ne znaczenie – przyznaje Jolanta Kotala, dyrek-
tor SP nr 24. Budowę obiektu rozpoczęto w ubie-
głym roku. Powstała na terenie byłego boiska 
szkolnego sala przechodzi odbiory techniczne. 
Jej uroczyste otwarcie zaplanowano w paździer-
niku. - Z pewnością będzie ona służyła nie tyl-
ko uczniom, ale całemu środowisku Chorzowa 

Starego. To może być dobre miejsce dla spotkań, 
imprez rozrywkowych czy rekreacyjno-spor-
towych – mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca 
prezydenta Chorzowa ds. społecznych. Do tej 
pory zaajęcia wychowania fizycznego dla naj-
młodszych uczniów odbywały się w szkolnej 
salce. Starsi uczniowie korzystali z gościnności 
ZSO nr 2. Koszt realizacji inwestycji to ponad 3,6 
mln zł, z tego niemal 1,3 mln zł przekazało mini-
sterstwo sportu i turystyki.

Zdjęcia nowej sali także na str. 11

Narażenie spółki na wielomilionowe straty zarzuca prezydent 
Chorzowa Andrzej Kotala ludziom z kierownictwa Chorzowsko- 
Świętochłowickich  Wodociągów i Kanalizacji i składa doniesie-

nie do prokuratury. Śledczy wszczęli już dochodzenie. Biegli 
liczą straty. Te mogą sięgać nawet 5 milionów złotych!

Chorzowianie, który ukończyli 60 rok życia, będą mogli 
skorzystać z darmowego szczepienia.

Czy w wodociągach 
doszło do przestępstwa?

Idzie czas grypy

Grypa, zawłaszcza u osób star-
szych, jest poważną, trudną do 
wyleczenia chorobą. Można się jej 
ustrzec. Wystarczy się zaszczepić. 
Chorzowscy seniorzy, od wrze-
śnia, mogą zrobić to bezpłatnie
- Akcja jest warta poparcia. 
Jestem osobą starszą dlatego, 
zwłaszcza w okresie jesienno-
-zimowym, zażywam witaminy 
i corocznie się szczepię. Od tego 
momentu w ogóle nie choruję na 
grypę – mówi Henryk, mieszka-
niec Chorzowa. 
Szczepionka zawiera nieaktywną 
postać wirusa, dlatego nie może 
wywołać grypy. Wpływa za to na 
powstawanie przeciwciał, które 
chronią przed chorobą. Według 
lekarzy szczepić należy się co rok 
ze względu na coroczne zmiany 
składu szczepionki według zaleceń 

Światowej Organizacji Zdrowia. 
Akcję darmowych szczepień dla 
chorzowskich seniorów rozpoczę-
to w 2012 roku. - Przyniosła ona 
pozytywne skutki. Seniorzy są nią 
zainteresowania. Grypa u osób 
starszych jest bardzo poważną cho-
robą. Lepiej jest więc jej zapobiegać 
niż później leczyć. Dlatego naszym 
seniorom proponujemy bezpłatne 
szczepienia, które pozwolą uniknąć 
groźnych powikłań – mówi Wie-
sław Ciężkowski, zastępca prezy-

denta Chorzowa ds. społecznych. 
Z bezpłatnych szczepień przeciw-
ko grypie może skorzystać ponad 
3400 chorzowskich seniorów. 
Program szczepień przygotowa-
ło i sfinansowało miasto. Łączna 
kwota przeznaczona na ten cel to 
100 tys. zł. Zaszczepić się można w 
13 wskazanych placówkach me-
dycznych na terenie Chorzowa. 
Szczepienia wykonywane będą 
do wyczerpania limitu, jednak nie 
później niż do 10 grudnia.

Więcej na ten temat na str. 3

• NZOZ Ado-Med 2, ul. Stefana Batorego 
• Centrum Medyczne Beskidzka ul. Beskidzka 3 
• NZOZ Centrum Medyczne Hajduki , ul. Jubileuszowa 42 
• NZOZ Poradnia Remedium, ul. Prusa 7 
• NZOZ Nasza Poradnia, ul. Młodzieżowa 33 
• NZOZ Centrum Medyczne, ul. Zjednoczenia 3 
• NZOZ Św. Pawła 11 a, ul. św. Pawła 11 a 

• Przychodnia Lekarska Starochorzowskiej Fundacji 
Zdrowia i Ekologii, ul. Narutowicza 3 

• NZOZ Centrum Medyczne św. Pawła, ul. św. Pawła 11 
• NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska, 

ul. św. Pawła 11 
• NZOZ Energomontaż Chorzów, ul. Szczecińska 10 
• NZOZ Poradnia Ogólna Irys-Med, ul. Ks. Wł. Opolskiego 9 
• NZOZ Poradnia na Trzynieckiej, ul. Trzyniecka 5/13-14

Wykaz placówek wykonujących bezpłatne szczepienia:

W Chorzowie Starym wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną. 
Uroczyste otwarcie odbędzie się w październiku.
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W spotkaniu udział wzięła 
najbliższa rodzina, radni, 

posłowie, pozostali Honorowi 
Obywatele Chorzowa, przed-
stawiciele duchowieństwa oraz 
instytucji oświatowych, kultu-
ralnych i sportowych. Prezy-
dent Chorzowa Andrzej Kotala 
zwracając się do arcybiskupa 
Józefa Kupnego dziękował za 

wsparcie okazywane naszemu 
miastu.
„Jestem zaszczycony, że w tym 
zacnym gronie możemy przy-
witać, od lat silnie związanego 
z naszym miastem, Arcybisku-
pa Józefa Kupnego Metropolitę 
Wrocławskiego. W ten symbo-
liczny sposób, pragniemy po-
dziękować za życzliwość, otwar-

tość i duchowe wsparcie, jakim 
Wasza Ekscelencja otacza nas 
od wielu lat. Dziękuję również 
za owocne współdziałanie z wła-
dzami samorządowymi i pomoc 
w budowaniu społeczeństwa 
wrażliwego na istotne sprawy 
wspólnoty lokalnej oraz potrze-
by każdego człowieka. Posługa 
duszpasterska Waszej Ekscelen-

cji w sposób szczególny porusza 
serca i sumienia mieszkańców 
naszego miasta. Jestem głęboko 
przekonany, że owoce tej pra-
cy będą jeszcze długo obecne 
w Chorzowie. W imieniu władz 
samorządowych i mieszkańców 
Chorzowa proszę przyjąć wyra-
zy najwyższego uznania i życze-
nia dalszej owocnej posługi”

Tylko tu pamiętają mnie od „takiego”...
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 18 września, metropolita wrocławski abp Józef Kupny odebrał od przedstawicieli 

władz Miasta klucze do bram miasta jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania. Arcybiskup otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Chorzowa.

Arcybiskup Józef Kupny o sobie

Józef Kupny urodził się 23 lutego 1956r. w Dąbrówce Wiel-
kiej. Później Jego rodzina zamieszkała w Chorzowie Starym, 
a następnie w Chorzowie Batorym. Sakrament bierzmowania 
przyjął 20 kwietnia 1968 r. w kościele parafialnym św. Marii 
Magdaleny w Chorzowie Starym. W latach 1963-1971 uczęsz-
czał do Szkoły Podstawowej nr 27 w Chorzowie Starym. Po-
tem kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Curie Skłodowskiej w Chorzowie.

Po zdaniu w 1975 r. egzaminu dojrzałości został przyjęty do 
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 
W Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał 
stopień magistra teologii. Z rąk biskupa katowickiego Her-
berta Bednorza przyjął w Katowicach święcenia: diakonatu 
- 28 lutego 1982 r., prezbiteratu - 31 marca 1983 r. Na Studium 
Pastoralnym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 
–  Punkt Konsultacyjny w Katowicach kontynuował studia 
w zakresie teologii praktycznej, uzyskując w czerwcu 1986 
r. stopień licencjata teologii. W tym samym roku rozpoczął 
studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. W 1990 r. uzyskał stopień magistra socjo-
logii. Był asystentem w Katedrze Katolickiej Nauki Społecz-
nej KUL. Wykładał też na filii KUL w Stalowej Woli, a także 
w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej, Studium Teologicz-
nym, Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Katowicach. 
W  1993 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych 
w  zakresie filozofii socjologii i rozpoczął prowadzenie wy-
kładów z socjologii religii i socjologii parafii w Wyższym 
Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 1998 r. 
został adiunktem w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej 
KUL. Z dniem 1 sierpnia 2001 r. mianowany rektorem Wyż-
szego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Od 
21 listopada 2001 r. pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Wy-
działu Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Ka-
towicach. Ojciec Św. Jan Paweł II obdarzył go 13 lutego 2003 
r. godnością kapelana Jego Świątobliwości. Dnia 21 grudnia 
2005 r. Nuncjatura Apostolska w Warszawie ogłosiła decyzję 
Ojca Św. Benedykta XVI, który mianował ks. rektora Józe-
fa Kupnego biskupem pomocniczym archidiecezji katowic-
kiej. 7 lutego 2006 abp Damian Zimoń ustanowił bp. Józefa 
Kupnego wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej. 
W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, 
przewodniczącym Rady ds. Społecznych oraz delegatem KEP 
ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. 18 maja 2013 papież 
Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą wrocław-
skim. Urząd objął kanonicznie 16 czerwca 2013 roku.

Tytułem Honorowego Obywatela obdarzane są osoby wybitne, wyjątkowo zasłużone i oddane mieszkańcom. W Chorzowie, ten 
zaszczytny tytuł otrzymało dotąd sześć osób, które w historii miasta miały duży wpływ na jego funkcjonowanie, rozwój i dobrą 
sławę. Są nimi: abp Damian Zimoń, Florian Lesik, Krzysztof Warzycha, Jerzy Buzek, Gerard Cieślik, Dariusz Miłkowski. Do 
zacnego grona dołączył abp Józef Kupny.

Tu wszystko się 
zaczęło...
Urodziłem się u dziadków w 
domu - takie były czasy. Za tatą 
przyszliśmy do Chorzowa, bo 
tata był chorzowianinem od 
urodzenia. Jak każdy chłopak 
grałem w piłkę, wieczorem 
odrabiałem lekcje. Siostra była 
pilniejsza. Nie wydawało się 
nawet, że tą drogą pójdę, ale  
tak jakoś później życie ukie-
runkowuje, że dopiero w LO 
zacząłem myśleć o kapłaństwie. 
Ale wtedy – jako mały, o ni-
czym innym nie myślałem jak 
bieganiu z kolegami i grze w 
piłkę. Potem w młodości szale-
nie interesowały mnie  sprawy 
społeczne. Dlatego najpierw 
zrobiłem studia z socjologii. 

Ten Śląsk mnie 
kształtował...
Należę jeszcze do tego pokole-
nia, które pamięta, że były tu 
kiedyś hałdy. Kiedy patrzyłem 
na te wszystkie kopalnie, to 
mnie to w jakiś sposób kształ-
towało. Mogę powiedzieć, że  

ten Chorzów znam bardzo 
dobrze. Jestem chorzowiani-
nem wielowymiarowym, bo 
naprawdę znam to miasto i 
jestem silnie związany z jego 
dzielnicami. Kształciłem się 
w momencie tych wszystkich 
transformacji, stąd też moje 
zamiłowania naukowe. Ale nie 
byłoby tego bez mojego wcze-
śniejszego życia w Chorzowie, 
bez mojego doświadczenia i 
postrzegania świata poprzez 
pryzmat mojej młodości. Mój 
związek z tym miastem jest 
wyjątkowy. Pracowałem w 
różnych miejscach, m.in. w 
Katowicach i Lublinie, ale ten 
wczesny okres kształtowania 
przypada na ten czas w Cho-
rzowie. To wszystko wyniosło 
się z tej ziemi… 

Kibicuję Ruchowi...
Bardzo jestem związany z tą 
drużyną, często brałem udział 
w spotkaniu opłatkowym w 
klubie. We Wrocławiu rozu-
mieją, dlaczego nie chodzę na 
mecze Śląska Wrocław z Ru-

chem. Nie mają mi tego za złe… 
ale kibicuję także Śląskowi…

Kocham to miejsce...
Chciałbym podkreślić, że nieza-
leżnie gdzie jestem i gdzie pra-
cuję – kocham to miejsce, bo 
jest związane z pochodzeniem 
moich rodziców. Tu mieszka 
moja siostra i jej rodzina. Tu 
mieszkają przyjaciele, mieszka-
ją Ci którzy mnie pamiętają „od 
takiego” (od bajtla przyp. red.). 
Dlatego zawsze tu wracam, to 
tylko 2h z Wrocławia. Prak-
tycznie ciągle tu jestem, ciągle 
tędy przejeżdżam, zaglądam, 
patrzę i podziwiam i zawsze 
przeżywam… To jedyne takie 
miejsce, gdzie mnie takiego 
pamiętają, nigdzie indziej mnie 
takiego nie znają…

Honorowy obywatel...
Nigdy bym nie przypuszczał, 
że zostanę honorowym oby-
watelem. Nawet nie miałem 
świadomości…Dla mnie to 
znaczy, że się wpisałem tak na 
trwałe w historię tego miasta. 

Już nie tylko poprzez urodze-
nie czy ukończone szkoły. 
Odtąd gdzieś tam będzie się 
pamiętało o tym: „o ten ar-
cybiskup z Wrocławia jest z 
Chorzowa, tutaj się wychował 
i jest sercem z Chorzowem”. 
Chciałbym podziękować za 
nagrodę, bo jest uwieńczeniem 
współpracy między Kościo-
łem a samorządem. Tutaj ta 
współpraca układa się dobrze. 
Spotkania z władzami miasta 
zawsze są w atmosferze życz-
liwości i pełnej współpracy, za 
co bardzo chciałbym podzię-
kować. Nagroda ma dla mnie 
ogromne znaczenie, bo jestem 
osobą która chce budować 
jedność, a nie chce dzielić. To 
wyraz takiej jedności, za któ-
ry bardzo serdecznie dziękuję. 
Zawsze będę nosił Chorzów 
w swoim sercu i zawsze będę 
się za mieszkańców Chorzowa 
modlił z Wrocławia i nie tylko.

Abp Józef Kupny
Metropolita Wrocławski 

18 września 2014 r.

Dołączając do grona Honorowych Obywateli Chorzowa abp Józef Kupny stał się siódmą osobą będącą w posiadaniu symbolicznego klucza do bram miasta. Metropoli-
cie wrocławskiemu wręczył go prezydent Andrzej Kotala.  
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Wszystko ma swój począ-
tek w 2001 roku, kiedy to 

z wycieczką do Kanady udaje 
się ówczesny prezydent Cho-
rzowa Marek Kopel oraz Marek 
Dudek, radny, przedstawiciel 
chorzowskich wodociągów. 
Tam m.in. oglądają urządzenia 
(prasy do odpadów), które po 
sprowadzeniu do Chorzowa 
miały usprawnić pracę naszej 
oczyszczalni ścieków. Kilka 
miesięcy później rozpisywany 
jest już przetarg na zakup pras. 
Wygrywa go firma Interm, 
która ma zająć się dostawą 
oraz instalacją kanadyjskich 
pras. Umowa opiewa na ponad 
5 mln złotych – płatność rozło-
żona na raty. Ale już pierwsze 
10 procent zostaje wypłacone 
w dniu podpisania umowy, 
zanim wykonawca cokolwiek 
jeszcze zrobił. Następne 10 
proc. zapłacono po wykona-
niu projektu. Kolejne 20 proc. 
wpłynęło na konta firmy pry-
watnej, gdy urządzenia dotarły 
do Chorzowa.  
Urządzenia zostają włączone 
w 2005 roku. Od początku z ich 
eksploatacją są problemy, co 
potwierdzają dokumenty i wpi-
sy w dziennikach. Urządzenia 

nie są w stanie osiągnąć zało-
żonych efektów. Maszyny się 
blokują, a  obsługa narzeka na 
ciągłe przestoje. Po 6 miesiącach 
prasy zostają wyłączone z eks-
ploatacji. Mimo niedopełnienia 
warunków umowy, wypłacono 
dostawcy kolejne 2,4 mln zło-
tych. Ostatecznie z całej sumy  
wstrzymano wypłatę zaledwie 
1,9 mln złotych. W 2009 roku 
kupiono kolejne, nowe prasy. 
Kanadyjskie urządzenia do dziś 
stoją nieużywane.
Cała nieudana transakcja była 
najprawdopodobniej utrzymy-
wana w głębokiej tajemnicy. Nie 
pisały o niej nawet lokalne gaze-
ty. I pewnie tak byłoby do dziś 
gdyby nie to, że pod koniec 2013 
roku wodociągi wypłacają kolej-
ne pół miliona złotych! 
Ten fakt odkrywa na począt-
ku tego roku obecny prezy-
dent Andrzej Kotala podczas 

kontroli dokumentów Samo-
rządowego Chorzowsko-Świę-
tochłowickiego Związku Wo-

dociągów i Kanalizacji - przed 
udzieleniem mu absolutorium. 
Prezydent Kotala składa za-

wiadomienie do prokuratu-
ry o możliwości popełnienia 
przestępstwa m.in. przez Mar-
ka Dudka, członka zarządu 
Związku. Śledczy wszczęli już 
dochodzenie. Zlecono przygo-
towanie opinii przez biegłe-
go ds. rachunkowości, który 
wyliczył dokładnie na jakie 
straty narażono spółkę wodo-
ciągową. Opinia ta już dotarła 
do prokuratury i jest bardzo 
obszerna. Obecnie trwa analiza 
dokumentu. Na jej podstawie 
prokuratura zdecyduje o kolej-
nych krokach, m.in. czy i komu 
postawione zostaną zarzuty. 

13,5% zniżki na 135 urodziny 
–  taki prezent dla chorzowian 
z okazji swojej rocznicy przygo-
tował Cech Rzemieślników, Han-
dlowców i Przedsiębiorców. Przez 
cały październik mniej zapłacimy 
m.in. w salonie kosmetycznym, 
u fryzjera, a nawet w piekarni. 
Sezon na zniżki rozpocznie jar-
mark na ul. Jagiellońskiej. 2 – 3 
października swoje wyroby za-
prezentuje kilkunastu rzemieśl-
ników z Chorzowa. Na przełomie 
września i października w  mie-

ście świętować będą nie tylko 
członkowie Cechu. W obchodach 
uczestniczyć mogą także osoby 
poszukujące pracy. 1 października 
w hali Miejskiego Ośrodka Rekre-
acji i Sportu, przy ul. Dąbrowskie-
go 113, na zainteresowanych cze-
kać będzie kilkaset różnorodnych 
ofert zatrudnienia. Chorzowskie 
Dni Przedsiębiorczości będą także 
okazją do zapoznania się z nową 
perspektywą finansową UE i zało-
żeniami Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 

– Zgodnie z zaleceniami Komisji 
Europejskiej, stawiamy na współ-
pracę nauki z biznesem. Pierwsze 
Chorzowskie Dni Przedsiębior-
czości, będą doskonałą okazją do 
zacieśnienia współpracy i  rozpo-
częcia innowacyjnych i  interdy-
scyplinarnych projektów w na-
szym mieście – podkreśla Marcin 
Michalik, zastępca prezydenta 
Chorzowa ds. gospodarczych. 
W  tych dniach odbędą się także 
obrady Chorzowskiej Rady Go-
spodarczej. 

Smak zaraz obok wzroku jest 
jednym z najważniejszych zmy-
słów. Od 8 lat w Chorzowie 
odbywa się kulinarny konkurs 
„Chorzowskie Smaki”. W po-
szukiwania posiłku idealnego, 
najlepszego kucharza lub nie-
powtarzalnego smaku sędzio-
wie a także smakosze wyruszyli 
w połowie września. - Z roku na 
rok wydarzenie cieszy się coraz 
większą popularnością. Tym ra-
zem, w konkursie bierze udział 
rekordowa liczba lokali. A mają 
o co walczyć – prócz nagrody 
finansowej, zwycięzca wyniesie 
z finałowej gali prestiż i uznanie 
– przyznaje Marcin Michalik, 
zastępca prezydenta Chorzowa, 
członek kapituły. Przez miesiąc, 
25 lokali gastronomicznych 
zmaga się o miano najlepszej 
kuchni. Rywalizacja przebiega 
w trzech kategoriach: danie na 
zawołanie, danie główne i na 
słodko. Łącznie do konkursu 
zgłoszonych zostało ponad 60 
potraw. Podobnie jak w  ubie-
głych latach potrawy ocenia 
kapituła, ale też klienci, którzy 
wskażą Lokal Roku. Głos można 
oddać przez internet na stronie 
www.chorzowskiesmaki.pl lub 
poprzez sms z krótkim uzasad-
nieniem.

Czy w wodociągach doszło do przestępstwa?
Narażenie spółki na wielomilionowe straty zarzuca prezydent Chorzowa Andrzej 

Kotala ludziom z kierownictwa Chorzowsko-Świętochłowickich Wodociągów 
i Kanalizacji i składa doniesienie do prokuratury. Śledczy wszczęli już dochodzenie. 

Biegli liczą straty. Te mogą sięgać nawet 5 milionów złotych!

Przez 5 dni na konferencjach, panelach dyskusyjnych i targach 
spotykać będą się lokalni przedsiębiorcy, a także przedstawiciele 

świata nauki i mediów. 29 września rozpoczną się 
I Chorzowskie Dni Przedsiębiorczości. 

Chorzowskie Dni Przedsiębiorczości Wybieramy smaki roku

Zgromadzenie Związku (Samorządowy Chorzowsko-
-Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji) 

- przewodniczący Marek Kopel
 

Zarząd Związku (Samorządowy Chorzowsko-Świętochło-
wicki Związek Wodociągów i Kanalizacji) 

- przewodniczący Adam Trzebińczyk
 

Rada Nadzorcza Spółki (Chorzowsko-Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) 

– przewodniczący Joachim Otte
 

Zarząd Spółki (Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji) 

– prezes Bartłomiej Jarocha

Wodociągi w Chorzowie 
– obecna struktura organizacyjna

• 4 października 
Parafia pod wezwaniem św. Franciszka 
(ul. Franciszkańska 1) Festyn parafialny 
ze strefą Seniora w ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Seniora

• 5 października 
Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi 
(ul. Wolności 51) Festyn parafialny ze strefą 
Seniora w ramach obchodów Europejskiego 
Dnia Seniora 

• 8 października 
Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 
i Parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca 
Festyn parafialny ze strefą Seniora w ramach 
obchodów Europejskiego Dnia Seniora

• 12 października  
Parafia pod wezwaniem św. Antoniego 
(ul. Kopernika 1) Festyn parafialny ze strefą 
Seniora w ramach obchodów Europejskiego 
Dnia Seniora 

W tej sprawie złożyłem zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W mojej ocenie ludzie z kierownictwa 
wodociągów narazili spółkę na duże  straty. To tylko dowodzi, że przez lata nie było należytego nadzoru nad tą instytucją. W Chorzowie  
stawki za wodę i ścieki należą do najwyższych na Śląsku. Nam wszystkim powinno zależeć, by sprawa została wyjaśniona a nie zamie-
ciona pod dywan. To należy się mieszkańcom. Ale o tym już decydują prokuratorzy i sąd.

Komentarz prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali:

Zaproszenia na festyny parafialne
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Aktualności

Naszym okrętem flagowym 
w dziedzinie sportu są 

oczywiście piłkarze. Drużyna 
Ruchu Chorzów to niekwe-
stionowana wizytówka miasta. 
Dzięki awansowi do Ligi Eu-
ropejskiej w tym sezonie Cho-
rzów był widoczny również 
poza granicami kraju. Ale nie 
tylko piłką nożną Chorzów stoi. 
Z dumą promują miasto nasze 
piłkarki ręczne. Sukcesy odno-
szą lekkoatleci i  biathlonistki. 
Kolejne medale przywożą nasi 
doskonali akrobaci z „Sokol-
ni”. Chorzów ma nawet grupę 
swoich biegaczy, którzy w ko-
szulkach z logo miasta startują 
w maratonach. Sukcesami po-
chwalić się mogą również że-
glarze. Zresztą wodne tradycje 
Chorzowa są długie. Tu od lat 
działa Harcerska Drużyna Wod-
na. O dobre wyszkolenie żegla-
rzy dba stowarzyszenie żeglar-
skie „Szkwał”, które stacjonuje 
nad Zalewem Pławniowice. Od 
dwóch sezonów nowoczesna 
jednostka regatowa OMEGA 
z  logo miasta pływała na pol-

skich zbiornikach wodnych - od 
gór po morze. Omegę z widocz-
nym oznaczeniem „CH” i  na-
pisami na burtach „Chorzów 
wprawia w ruch” spotkać moż-
na było nawet na Bałtyku, pod-
czas regat na zatokach puckiej 
i  gdańskiej. Łącznie jednostka 
w barwach miasta wzięła udział 
w ponad 20 imprezach regato-
wych. W  2013 załoga w  skła-
dzie: Adam Kominek, Rafał 
Kuszka, Arkadiusz Sendlewski 
uczestniczyła w cyklu regat Pu-
charu Polski  w klasie omega 
sport, zajmując w klasyfikacji 
generalnej 3 miejsce. W  zawo-
dach Omega Match Cup miejsce 
pierwsze. W tym sezonie obsa-
da jednostki to młodzi żeglarze. 
Załoga w składzie Rafał Kuszka, 
Dawid Kasprzycki i Marcin Ger-
lich uczestniczy w cyklu regat 
Pucharu Polski w klasie omega 
sport i zajmuje obecnie 10 loka-
tę (na 26 załóg). Zawodnicy bio-
rą udział również w zawodach 
Pucharu Śląska w klasie omega 
standard i zajmują obecnie 10 
miejsce (na 50 startujących)

Promocja na fali
Białe żagle a na nich wielkie litery CH, znak który doskonale 
wyróżniają tę jednostkę od innych. Nazwę Chorzów widziano 
już m.in. na Mazurach, Jeziorze Żywieckim a nawet Bałtyku. 
Od dwóch sezonów żaglówka regatowa klasy Omega 
reklamuje nasze miasto. To kolejna dyscyplina sportu, 
która promuje Chorzów, a niemałe sukcesy 
zawodników dają powody do radości.  

Klasa omega, w której się ścigamy to regatowa klasa narodowa 
organizująca regaty na zbiornikach wodnych całej Polski: od 
morza po góry. Co roku do cyklu pucharowego zapraszani są 
nowi organizatorzy regat, na mapie pojawiają się nowe miejsca. 
Około 36 m2 powierzchni żagli we flocie sport, kadłub oraz stroje 
załogi stanowią doskonałą powierzchnię reklamową wykorzy-
stywaną z powodzeniem do promocji przez firmy i instytucje. 
W ciągu moich 4 sezonów rywalizacji, oprócz logo Miasta Cho-
rzowa, zauważyłam na żaglach i kadłubach innych załóg nazwy 
i herby wielu miast, takich jak Sława, Kartuzy, Susz, Chodzież, 
Krapkowice. Dąbrowa Górnicza. Miasta te w ten sposób inwe-
stują w swój wizerunek i to się opłaca. Imprezy Pucharu Polski 
są nagłaśniane w regionie, w którym się odbywają. Mają odpo-
wiednią oprawę medialną. Polskiemu Związkowi Klasy Omega 
zależy na rozwoju klasy, dlatego na sesje zdjęciowe zapraszani 
są nierzadko najlepsi fotografowie specjalizujący się w kadrach 
sportowych, np. Robert Hajduk czy Bartosz Modelski.  Oprócz 
tego jachty ze Śląska biorą udział w osobnym cyklu regat Pucha-
ru Śląska (w 2014 r było to 8 imprez). Czy żeglarstwo to dobry 
sposób na reklamę miasta wprawiającego w ruch? Cóż, może na-
leżałoby o to spytać np. twórcę imponującego spotu „spacer po 
maszcie Alexa Thompsona” na pokładzie jachtu IMOCA Open 
60 HUGO BOSS. (The Mast walk by Alex Thompson).

Pismo przesłane z Okręgowego Związku Żeglarskiego

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa 
Szanowny Panie Prezydencie

W tym roku Śląski Okręgowy Związek Żeglarski obchodzi jubi-
leusz 65 lat istnienia. Jest mi niezmiernie miło, że wraz z Marszał-
kiem Województwa Śląskiego zgodził się Pan objąć honorowym 
patronatem nasze jubileuszowe uroczystości. Mało kto wie, ale 
to właśnie na Śląsku jest najwięcej żeglarzy. Obecnie jest ich po-
nad 3,3 tys. skupionych w 70 klubach. Chorzów od lat aktywnie 

wspiera tę formę aktywności. Chorzowianie to członkowie wielu 
sportowych załóg odnoszących sukcesy w regatach. Mieszkańców 
tego śląskiego miasta nie raz spotykałem na morzach całej Europy. 
Klub żeglarski Szkwał, który powstał w czasie gdy działały cho-
rzowskie kopalnie jest jednym z najprężniej działających w naszym 
województwie. Dlatego cieszę się, że to właśnie Chorzów będzie 
gościł żeglarzy z całego regionu podczas uroczystej Gali Śląskiego 
Żeglarstwa. Jesteście miastem, które jak mało które stawia na sport 
wspierając wiele dyscyplin. Dajecie przykład równomiernego roz-
woju, wskazując jak kształtować młodych ludzi, bo żeglarstwo to 
nie tylko dyscyplina sportu. To forma aktywności oraz sposób na 

spędzenie wolnego czasu. Woda i wiatr to żywioły, które uczą har-
tu ducha i  kształtuje osobowość. Żeglarstwo uczy pokory, brater-
stwa i poszanowania drugiego człowieka. To również nieustająca 
lekcja dbania o środowisko naturalne. Gratuluję Chorzowowi, że 
stawia na sport i aktywność fizyczną.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Janusz Szlachetko 
prezes Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, 

członek Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.

Katarzyna Szwankowska, 
chorzowianka, sternik załogi Proco-
net Racing Team (6 miejsce w Pucha-
rze Polski 2014, flota sport)
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Śląscy „Lodołamacze” nagrodzeni
Nagrody w konkursie „Lodołamacze” 2014 dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, 

wręczono w Chorzowskim Centrum Kultury. 

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Niepełnosprawni 
i rynek pracy

UWAGA OSOBY BEZROBOTNE!
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza do składania wniosków w zakresie:

DOFINANSOWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

KWOTA, O KTÓRĄ MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ TO MAKSYMALNIE 18.000,00 ZŁ

O DOFINANSOWANIE NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE BRAŁY JUŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE „SZANSA DLA CIEBIE”
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 4 

lub pod nr tel. 32-3497-115 i 32-3497-122

UWAGA PRACODAWCY! 
POWIATOWY URZĄD PRACY W CHORZOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA ORGANIZACJĘ STAŻY DLA OSÓB 

BEZROBOTNYCH ORAZ NABÓR WNIOSKÓW W SPRAWIE REFUNDACJI WYPOSAŻENIA 
LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANYCH

 
BLIŻSZE INFORMACJE W ZAKRESIE STAŻY MOŻNA UZYSKAĆ W POKOJU NR 6 LUB 

POD NR TEL. 32 34 97 107 .
W zakresie środków na doposażenie stanowiska pracy w pokoju nr 2

lub pod nr tel. 32 34 97 122.

 SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW 
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza do współpracy w zakresie finansowania kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 roku życia. Na ten cel tutejszy Urząd 
pozyskał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 139 000,00 zł.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być finansowane:
a) KURSY I STUDIA PODYPLOMOWE realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
b) EGZAMINY umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, 

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
c) BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE wymagane do podjęcia kształcenia 

lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
d) UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW w związku z podjętym kształceniem.

 PRACODAWCA MOŻE OTRZYMAĆ ŚRODKI NA SFINANSOWANIE:
* 80% KOSZTÓW kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż DO WYSOKOŚCI 300% 

PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA w danym roku na jednego uczestnika,
* 100% KOSZTÓW kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy MIKRO 
PRZEDSIĘBIORCÓW, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wnioski można składać DO 10 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 6 

lub pod nr tel. 32-3497-140

Lodołamacze to ludzie, firmy, in-
stytucje, które angażują się w roz-
wiązywanie problemów osób 
niepełnosprawnych. Konkurs 
organizowany jest od 2006 roku 
przez Polską Organizację Praco-
dawców Osób Niepełnospraw-
nych i składa się z dwóch etapów: 
regionalnego i centralnego.
W Chorzowskim Centrum Kul-
tury, 23 września, podczas gali re-
gionalnej wręczono statuetki dla 
najlepiej zatrudniających osoby 
niepełnosprawne na Śląsku.
- Lodołamacze to firmy, przed-
siębiorstwa i instytucje wraż-
liwe społecznie. Nagrodzeni, 
biorąc pod uwagę trudną sytu-
ację na rynku pracy, pokazują 
tę wrażliwość – mówi Barbara 
Pokorny, przewodnicząca rady 
krajowej POPON.
Marcin Michalik, zastępca pre-
zydenta Chorzowa, podkreśla, że 

nasze miasto jest przyjazne oso-
bom niepełnosprawnym. - Mamy 
kilka imprez promujących zatrud-
nienie osób niepełnosprawnych. 
To m.in. dzisiejsza gala, targi 
pracy dla niepełnosprawnych. 
Współpracujemy także z orga-
nizacjami pozarządowymi. Pro-
wadzimy przemyślaną politykę, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie 
zawodowe.
Statuetki Lodołamacza wręczo-
no w trzech kategoriach: Za-
trudnienie Chronione, Otwarty 
Rynek Pracy i Instytucja. W ka-
tegorii Zatrudnienie Chronione 
pierwsze miejsce i statuetkę 
Lodołamacza otrzymało Cen-
trum Kongresów i Rekreacji 
Orle Gniazdo z Szczyrku. Pierw-
sze miejsce Kategorii Otwarty 
Rynek Pracy otrzymała firma 
Higiena System Sp. z o.o. z Biel-
sko-Białej. W kategorii Instytu-

cja zwyciężyła Polski Związek 
Niewidomych Okręg Śląski.
- To pierwsze tego typu wy-
różnienie. Jesteśmy zaskoczeni 
i szczęśliwi. Mam nadzieję, że ten 
tytuł będzie nas jeszcze bardziej 
mobilizował do dalszej działalno-
ści na rzecz niepełnosprawnych 
– mówi Jerzy Janas, dyrektor 
Polskiego Związku Niewidomych 
Okręg Śląski
Lodołamacza Specjalnego, nagro-
dę honorową przyznawaną przez 
Kapitułę, otrzymało Centrum 
Dzwoni z Bytomia, natomiast na-
grodę główną Super Lodołamacza 
Marcin Mikulski.
Ambasadorami śląskiej, regional-
nej edycji konkursu są bracia Go-
lec. - To piękna inicjatywa. Niepeł-
nosprawni często mają problem 
ze znalezieniem pracy. Dobrze, że 
docenia się w ten sposób przed-
siębiorców – mówi Łukasz Golec. 

- Bycie ambasadorem tej akcji to 
dla nas wyróżnienie. Najważniej-
sze w tym wszystkim jest to, aby 
drugi człowiek został zauważony i 

doceniony – dodaje Paweł Golec.
Laureatów ogólnopolskich „Lo-
dołamaczy” poznamy 8 paździer-
nika podczas gali w Zamku Kró-

lewskim w Warszawie. Patronat 
honorowy nad konkursem spra-
wuje małżonka prezydenta RP 
Anna Komorowska.

Laureaci w kategorii Instytucja. Nagrody wręczał m.in. Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.
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Gospodarka 
komunalna

Działania zmierzające do odzy-
skiwania przez ZK „PGM” za-

ległych należności prowadzą: Dział 
Windykacji oraz Dział Prawny. Od 
momentu reorganizacji jednostki, 
czego efektem było m.in. wyod-
rębnienie wspomnianych komórek 
organizacyjnych, ZK „PGM” pro-
wadzi liczne i bardzo intensywne 
działania windykacyjne zmierzają-
ce do odzyskania zaległości. 
Prawie 70 % najemców lokali 
mieszkalnych ma obecnie problem 
z terminowym dokonywaniem 
płatności, z czego ok. 45 % wy-
kazuje zwłokę za 3 pełne okresy 
rozliczeniowe, co stanowi pod-
stawę prawną do wypowiedze-
nia umowy najmu z 1-miesięcz-
nym okresem wypowiedzenia. 
Ponadto dłużnikami są również 
najemcy lokali użytkowych czy 
garaży. Na chwilę obecną mamy 
ok. 12 tysięcy dłużników, a łączna 
wartość zadłużenia lokali miesz-
kalnych (do marca br.) wynosi 
niemal 75  000  000 zł. Powyższe 
dane świadczą o wieloletnich zale-
głościach oraz braku skuteczności 
w prowadzeniu działań windyka-
cyjnych do roku 2010. 

- W porównaniu do lat ubiegłych, ZK 
„PGM” szczególnie wytężył działania 
zmierzające do wyegzekwowania 
środków finansowych z tytułu zadłu-
żenia najemców – podkreśla Mariusz 
Kściuczyk, dyrektor ZK „PGM”. 
Ponadto wg danych Działu Plano-
wania i Analiz średnia ściągalność 
liczona od stycznia 2013 roku wy-
nosi 81,96 %. Warto zaznaczyć, że 
wskaźnik ten ciągle wzrasta. 
Działania windykacyjne prowa-
dzone są we współpracy z działem 
prawnym. W okresie od paździer-
nika 2013 roku do marca br. dział 
prawny przygotował i skierował 
do sądu ok. 680 pozwów dot. lokali 
mieszkalnych na łączną kwotę 4,5 
mln zł oraz 12 pozwów dotyczących 
lokali użytkowych na kwotę 253 649, 
22 zł. Już w pierwszym kwartale 2014 
r. założono 2415 spraw i przeanalizo-
wano 5992 sztuk korespondencji. 

Co zrobić, kiedy dojdzie do za-
dłużenia? Należy niezwłocznie 
skontaktować się z Działem 
Windykacji w celu wyjaśnienia 
sytuacji. ZK „PGM” pomaga lo-
katorom poprzez funkcjonujący 
w naszym zakładzie funkcjonu-

je i cieszący się dużym zaintere-
sowaniem lokatorów, program 
„Praca za czynsz”. Udział w pro-
gramie umożliwia odpracowa-
nie zaległości. Najważniejsze jest 
to, by zareagować i skontakto-
wać się z ZK „PGM”, gdy dług nie 
jest jeszcze zbyt duży. W ramach 
działań oddłużeniowych rozwi-
nięte zostało również Biuro Ko-
ordynacji Zamiany Mieszkań. 
- Odzyskanie zaległych środków 
finansowych jest często bardzo 
długotrwałym, skomplikowa-
nym procesem, jednak wyko-
rzystując wszelkie dopuszczal-
ne prawnie metody, działamy 
w interesie nie tylko naszym, 
ale przede wszystkich naszych 
najemców – wyjaśnia dyrektor 
Mariusz Kściuczyk. - Mając na 
uwadze dobro naszych lokato-
rów, każdą sprawę analizujemy 
indywidualnie, przez co staramy 
się wypracować jak najlepsze 
rozwiązania. Poprawa sytuacji 
finansowej firmy to możliwość 
realizacji kolejnych inwestycji 
i  remontów, a co za tym idzie 
poprawa warunków mieszka-
niowych najemców. 

Zdecydowanie jest to dobra 
wiadomość dla mieszkańców 
budynków zarządzanych przez 
ZK „PGM”, bowiem ułatwi to 
normalne funkcjonowanie i 
realizację zadań zgodnie z pla-
nem budżetowym.  Warto także 
zaznaczyć, że sytuacja finanso-
wa firmy jest obecnie stabilna 
i niezachwiana. Jak podkreśla 
Mariusz Kściuczyk, dyrektor ZK 
„PGM”, inwestycje planowane 
na przyszłe lata nie są zagrożone, 
choć jak wiadomo tak ogromna 
suma, którą trzeba oddać wraz z 
odsetkami, ma wpływ na ograni-
czenie planów inwestycyjnych 
oraz możliwości remontowych 
zasobów PGM. - Dokładamy 

wszelkich starań, aby spłata zale-
głości podatkowych za rok 2009 
pokrywana była z oszczędności 
uzyskiwanych poza wydatkami 
remontowymi i inwestycyjnymi 
– dodaje dyrektor.
Przypominamy, iż z tytułu nie-
prawidłowego ustalenia podsta-
wy opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób prawnych 
w latach 2008-2012, powstała za-
ległość, którą w chwili obecnej 
ZK „PGM” spłaca zgodnie z decy-
zjami ratalnymi. W całości skory-
gowano już rok 2008 i 2012, a tym 
samym uregulowano zadłużenie.
Mamy nadzieję, że całą zale-
głość uda się spłacić do końca 
roku 2016. 

W porównaniu do lat ubiegłych, ZK „PGM” zdecydowanie skuteczniej egzekwuje środki finansowe z tytułu zadłużenia najemców. 

Coraz mniejsze zadłużenie najemców

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

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

ZK „PGM” otrzymał kolejną 
pozytywną decyzję ratalną w związku 

ze spłatą zadłużenia wobec 
Urzędu Skarbowego. 

Po korekcie podatku od osób 
prawnych za rok 2009, 

zaległość w kwocie 964 936 zł 
została rozłożona na 12 rat. 

Systematycznie prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne w obiektach 
i na terenach administrowanych przez ZK „PGM”. Zgodnie z planem część robót 

już zakończono, inne dobiegają końca.

Spłacamy stare 
zaległości podatkowe

Krok po kroku, 
inwestycja po inwestycji

Przy ul. Gwareckiej 4 / Beskidzkiej 15-19 powstaje parking

Zakończył się remont elewacji 
przy ul. Powstańców 1.

• Trwa docieplenie i remont elewacji budynku przy ul. Stefana Batorego 2, 2a, 2b.
• Stefana Batorego 5 – tu również docieplamy i remontujemy elewację
• Zakończono remont podwórza przy ul. Mazurskiej 14. Koszt robót to 46 660,70 zł.
• Trwa utwardzanie terenu pod miejsca parkingowe przy ul. Beskidzkiej 20-28
• W ostatnim czasie zakończono remonty klatek schodowych przy ul. Krzyżowej 4, 

Bożogrobców 27.

PONADTO:

Ukończono remont klatki schodowej przy 
ul. Pułaskiego 7 za kwotę 17 754,40 zł. 

Remont elewacji budynku przy ul. Katowickiej 165 dobiega końca. Koszt inwestycji 
to 359 089,42 zł.
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Pierwsze Chorzowskie Dni Przedsiębiorczości 
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Szanowni Państwo,
niełatwo jest prowadzić biznes. To 
przede wszystkim coraz większa 
konkurencja i niemalejące obciąże-
nia finansowe. To duże składki na 
ubezpieczenia, wciąż rosnące koszty 
prądu, gazu czy paliw. Z tym na co 
dzień borykają się szefowie małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw. 
Wiem, co mówię, bo zanim zostałem 
prezydentem przez wiele lat pro-
wadziłem swoją firmę. To doświad-
czenie pozwala mi lepiej zrozumieć 
przedsiębiorców. Nikogo nie trzeba 

przekonywać, jak ważny jest udział biznesu w rozwoju każdego miasta. 
Miejsca pracy zapewniają byt mieszkańcom.

Od kilku lat staramy się stworzyć jak najlepsze warunki dla biznesu. Nasze 
hasło kampanii promocyjnej „Rozegraj swój biznes w Chorzowie” jest zapro-
szeniem skierowanym do inwestorów. Stała nasza obecność podczas mię-
dzynarodowych targów inwestycyjnych to jeden z elementów budowania 
marki miasta, miejsca przyjaznego dla biznesu, gminy dobrze zarządzanej, 
skomunikowanej, otwartej na wyzwania i zorientowanej na ciągły rozwój. 
Zależy nam na nowych inwestorach, ale dużą wagę przykładamy do współ-
pracy z przedsiębiorcami, od lat działającymi na naszym terenie. Powoła-
nie rady gospodarczej czy takie projekty jak „Chorzowskie smaki”, których 
celem jest m.in. promowanie chorzowskich restauracji – to działania, które 
mają zbliżyć miasto i ludzi biznesu.

Nową inicjatywą, której celem jest wzmacnianie gospodarczego potencjału 
Chorzowa są „Pierwsze Chorzowskie Dni Przedsiębiorczości”. Organizato-
rami są Miasto Chorzów, Centrum Przedsiębiorczości oraz Cech Rzemieśl-
ników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie. Od 29 września do  
3 października będziemy prezentować, jak aktywne jest w naszym mieście 
środowisko przedsiębiorców, jak ważna jest współpraca tego środowiska.

Dni Przedsiębiorczości otwieramy konferencją inauguracyjną. Podzielona 
będzie na dwa panele dyskusyjne. W pierwszym chcemy pokazać przed-
siębiorcom, jakie korzyści mogą uzyskać dzięki profesjonalnej współpracy 
z mediami. Drugi panel poświęcony będzie komercjalizacji badań nauko-
wych przy wykorzystaniu środków unijnych. Nowe technologie to przyszłość 
biznesu. Liczę, że chorzowscy przedsiębiorcy będą odważnie inwestować 
w nowe technologie. To wymaga ścisłej współpracy ze środowiskiem nauko-
wym. Takie ośrodki jak rozbudowujące się właśnie Śląskie Międzyuczelnia-
ne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, mające siedzibę w Cho-
rzowie, zapewniają znakomitą bazę dla takich działań. Nie wolno nam tego 
zaprzepaścić.

Drugiego dnia spotkań, właśnie w siedzibie ŚMCEiBI, zbierze się Chorzow-
ska Rada Gospodarcza. To ciało doradcze i konsultacyjne, którego zada-
niem jest wspieranie, wskazywanie kierunków i opiniowanie naszych dzia-
łań w dziedzinie gospodarki. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną 
m.in. nasze plany inwestycyjne, a Uniwersytet Śląski przedstawi ofertę skie-
rowaną do chorzowskiego biznesu.

Pierwszego października Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na Targi Pracy. 
To impreza, która umożliwia bezpośredni kontakt pracodawców z osobami 
poszukującymi bądź chcącymi zmienić pracę.

Kolejne dwa dni to obchody 135-lecia Cechu Rzemieślników, Przedsiębior-
ców i Handlowców. Zapraszam wszystkich mieszkańców na ul. Jagielloń-
ską, gdzie od 10.00 do 18.00 będzie trwał kiermasz, na którym swoje wyroby 
i usługi prezentować będą nasi rzemieślnicy i handlowcy.

Wykreowanie marki miasta przyjaznego inwestorom nie jest sprawą ła-
twą. To proces długotrwały, wymagający konsekwencji i złożonych działań.  
Jestem przekonany, że Chorzowskie Dni Przedsiębiorczości to kolejny krok, 
by Chorzów był miastem przyjaznym dla biznesu, miastem, które stwarza 
dobre warunki rozwoju małym, średnim i dużym firmom.

Andrzej Kotala
Prezydent Miasta Chorzów

Rze m i eś l n i cze  g i l d i e  j u ż 
w  średniowieczu stały się 
ważnymi podmiotami kra-

jobrazu społeczno-politycznego 
wielu krajów Europy. Przetrwały 
w mało zmienionej formie aż do 
XX wieku, a jeszcze dziś znany jest 
tradycyjny podział na mistrzów, 
czeladników i  uczniów różnych 
profesji. Cechy są również nieod-
zownym elementem polskiego 
rzemiosła i to już od XIII wieku. 
Skoro więc tak silnie zakorzenio-
ne były w  rzemiośle tradycyjne 
formy cechowe, jest rzeczą zrozu-
miałą, że odradzające się po latach 
rzemiosło śląskie wróciło do form 
organizacyjnych, jakimi były ce-
chy. Cech chorzowski, a właściwie 
Cech Krawców zawiązał się w 1878 
r. Rok później powstały cechy: 
stolarzy, szewców i cholewkarzy, 
ślusarzy i kowali, rzeźników i węd-
liniarzy, fryzjerów i perukarzy, pie-
karzy i cukierników. Właśnie rok 
1879 uważa się za datę  narodzin 
obecnego Cechu Rzemieślników, 
Handlowców i  Przedsiębiorców 
w Chorzowie. W kolejnych latach 
powstają cechy: blacharzy, deka-
rzy, instalatorów (1896), krawczyń 
(1926) i wreszcie malarzy, lakierni-
ków i pozłotników (1945).

W  1945 roku przemia-
nowano Związek Samodziel-
nych Rzemieślników Polskich 
na Związek Cechów Rzemieśl-
niczych, a  w  1946 roku na Cech 
Rzemiosł Różnych, co było ele-
mentem zmian systemowych.  
W  1999 roku uchwałą walnego 
Zgromadzenia delegatów Ce-
chu dokonano zmiany nazwy na 
Cech Rzemieślników, Handlow-
ców i  Przedsiębiorców w  Cho-
rzowie i pod tą nazwą działa do 
dziś. Cech mieści się w Chorzowie  
przy ul. Dąbrowskiego 63 posiada-
jąc własny Dom Rzemiosła. Obec-
nie zrzeszonych jest w  nim 99 
zakładów rzemieślniczych branż: 
metalowej, RTV-AGD, szklarskiej, 
stolarskiej, budowlanej, motory-
zacyjnej, spożywczej, fryzjerskiej, 
fotograficznej. W zakładach  tych 
szkoli się ok. 230 uczniów. Cech 
działa w oparciu o swój statut, sta-
rając się brać czynny udział w życiu 
miasta. Ważnym elementem ta-
kich działań jest scalanie środowi-

ska gospodarczego w Chorzowie, 
współpraca z  władzami miasta 
i promowanie zasad społecznej od-
powiedzialności biznesu. W tym 
roku chorzowski cech obchodzi ju-
bileusz 135-lecia swojego istnienia. 
Chcemy uczcić tę datę wspólnie 
z wszystkimi mieszkańcami, dla-

tego zapraszamy na „I Chorzow-
skie Dni Przedsiębiorczości”, 
a  szczególnie na nasz kiermasz  
na ul. Jagiellońską w dniach od 2 do 
3 października br. Na naszych dro-
gich klientów czekają niespodzian-
ki ufundowane przez członków 
chorzowskiego cechu.

JARMARK 
Chorzowskiego Cechu 
Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców

z okazji 135-lecia istnienia

KIEDY? 2–3 października 2014, od 11.00 do 18.00
GDZIE? Chorzów, ul. Jagiellońska

Impreza w ramach Pierwszych Chorzowskich Dni Przedsiębiorczości, 
które trwają od 29.09.2014 do 03.10.2014

Chorzowski Cech 
Rzemieślników, 
Handlowców 
i Przedsiębiorców

135 lat chorzowskiego cechuTworzymy dobry klimat dla biznesu
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Centrum Przed-
siębiorczości Sp. 
z o.o. w Chorzo-
wie już od kil-
kunastu lat jako 

agencja rozwoju lokalne-
go służy szeroko pojętym 
wsparciem dla przedsię-
biorców. W ramach swo-
jego działania prowadzi 
między innymi: Inkubator 
Przedsiębiorczości, Fun-
dusz Poręczeniowy, Ośro-
dek Szkoleniowo-Doradczy 
oraz realizuje unijne pro-
jekty pomocowe.
Dysponując bogatym do-
świadczeniem, Centrum 
zajmuje się pozyskiwaniem 
i zarządzaniem krajowymi 
i zagranicznymi środka-

mi fi nansowymi przezna-
czonymi na przygotowa-
nie i realizację projektów 
wspierających rozwój go-
spodarczy; promowaniem 

inicjatyw zmierzających do 
popularyzacji samozatrud-
nienia mieszkańców Cho-

rzowa i organizowaniem 
szkoleń. Ponadto pracow-
nicy Centrum udzielają 
bezpłatnych porad osobom 
bezrobotnym i poszukują-

cym pracy oraz pomagają 
im w uzyskaniu dotacji na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.
Jako podmiot dbają-
cy o rozwój i promocję 
przedsiębiorczości fi rma 
organizuje także corocz-
ny konkurs pn. „Chorzow-
ski Przedsiębiorca Roku”, 
w którym nagradza najlep-
szych chorzowskich biznes-
menów i studentów.
Siedziba Centrum Przed-
siębiorczości mieści się na 

terenie Śląskiego Centrum 
Targowego (byłe tereny 
Międzynarodowych Tar-
gów Katowickich), a tym 
samym dysponuje pro-
fesjonalną infrastrukturą 
targową, taką jak hale tar-
gowe, sale konferencyjne 
oraz tereny zewnętrzne 
idealnie nadające się pod 
organizację imprez ple-

nerowych, koncertów czy 
eventów. Doskonała lokali-
zacja Spółki w samym cen-
trum aglomeracji śląskiej, 
bliskie sąsiedztwo Parku 
Śląskiego, idealna sieć ko-
munikacji oraz posiadana 
infrastruktura sprawiają, że 
jest to miejsce stworzone 
do organizacji imprez tar-
gowych.

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
41-503 Chorzów, ul. Targowa 5, tel. 32 254-61-80
centrum@cpchorzow.pl | www.cpchorzow.pl

ONI WSPIERAJĄ 
LOKALNY BIZNES

Pierwsze Chorzowskie Dni Przedsiębiorczości 
29 września - 3 października 2014
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100 zł

Organizator konkursu:
Urząd Miasta Chorzów

Patronat 
medialny:

BAR U MIRKA
CAFE COCO COFFEE 
& COCKTAIL BAR
DWOREK PARKOWY
RESTAURACJA
HOTEL GORCZOWSKI LUXURY 
HOTEL & SPA
HUONG VIET KUCHNIA 
ORIENTALNA
KAWIARNIA POD WIEŻĄ
MAÑANA BISTRO & WINE BAR 
OBERIBA GRILL & RESTAURANT
OBIADY JAK U MAMY
PIEROGARNIA POD BECZKĄ
PIZZERIA LANGOLO
PIZZERIA MILANO
PRZYSTANEK NA BISTRO
REBELIA PUB & RESTAURANT
RESTAURACJA CZERWONA
RESTAURACJA KLUB MUZYCZNY 
SZUFLADA 15
RESTAURACJA KUCHENNE 
KLIMATY

Wejdź na www.chorzowskiesmaki.pl 
i wypełnij formularz

Wyślij sms pod numer 7055 o treści: "RestauracjaXX, 
krótkie uzasadnienie wyboru". (XX to numer lokalu. 
W przypadku numerów jednocyfrowych, numer lokalu 
należy poprzedzić "0". Koszt smsa wynosi 50 gr netto)

Zeskanuj QR code i głosuj online

Uwaga! Najbardziej oryginalne uzasadnienia dodatkowo 
nagrodzimy bonem na „Wielkie Żarcie” o wartości 200 zł.

1. 
2. 

3.
 

4. 

5.
 

6.
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16.

17.
 

LISTA LOKALI:WYBIERAMY LOKAL ROKU 

JAK GŁOSOWAĆ?... JAK CHCESZ!

Więcej informacji i regulamin na www.chorzowskiesmaki.pl

CHORZOWSKIE 
SMAKI 2014

RESTAURACJA KUCHNIA 
OTWARTA
RESTAURACJA LA PASIÓN
RESTAURACJA ŁANIA
RESTAURACJA PIZZERIA 
MALINOWA
RESTAURACJA PIZZERIA POD 
DREWNIANYM BOCIANEM
RESTAURACJA POD DZWONEM
RESTAURACJA PREZYDENT
RESTAURANT CAFE MILANO

18.
 

19. 
20.
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 

Głosowanie tylko do 12.10.2014!

 

Panie prezydencie, czy Chorzów  
jest miastem przyjaznym przedsiębiorcom?

Powiedziałbym, że Chorzów staje się coraz bar-
dziej przyjazny. Związane jest to z szeregiem 
inicjatyw podejmowanych przez władze mia-
sta. Prowadzimy na chwilę obecną intensywną 
promocję terenów inwestycyjnych zarówno pod 
budownictwo mieszkaniowe, jak i z przezna-
czeniem na usługi. W ramach pozyskiwania 
nowych inwestorów staramy się też zapewnić 
im fachową obsługę przy lokowaniu biznesu 
w Chorzowie, no i oczywiście wspieramy obec-
nych już na naszym lokalnym rynku przedsię-
biorców. Co więcej, ich głos uważamy za bezcen-
ny w planowaniu przyszłości Chorzowa.

W jaki sposób mogą wyrazić ten głos?

Jesteśmy w Chorzowie świadomi, że przedsię-
biorcy są siłą napędową tego miasta. Wiemy 
też, że to w jedności drzemie siła i dlatego wła-
dze starają się ściśle współpracować ze środowi-
skiem biznesowym. Korzystając więc z dobrych 
wzorców z innych miast,  powołaliśmy w ubie-
głym roku Chorzowską Radę Gospodarczą. W jej 
skład obok przedstawicieli władz miasta wcho-
dzi ponad dwudziestu przedsiębiorców. Należy 
podkreślić, że chorzowski biznes jest tam repre-
zentowany przekrojowo. Dobrym pretekstem do 
kolejnego spotkania Rady będą „I Chorzowskie 
Dni Przedsiębiorczości”, które zaplanowane są 
na okres od 29 września do 3 października br.

Jak rozumiem, przedsiębiorców udało się 
zebrać w Radę, ale czy Chorzów będzie  
odnosił konkretne korzyści  
z funkcjonowania takiego organu?

Myślę, że podstawową korzyścią jest możliwość 
wypracowania wspólnych kierunków działania. 
Rada jest przede wszystkim platformą wymia-

ny informacji. Strona samorządowa informuje 
przedsiębiorców o swoich planach inwestycyj-
nych i założeniach budżetowych, ci zaś mogą 
na tej podstawie opracowywać swoje plany pro-
wadzenia działalności. Przedsiębiorcy zyskali 
natomiast możliwość wypracowania wspólnie 
z władzami miasta rozwiązań ewentualnych 
problemów. Pozwala to niekiedy utrzymać 
miejsca pracy bądź nawet tworzyć nowe. Obu 
stronom zależy również na wzmocnieniu relacji 
z partnerami zagranicznymi. To, że gramy do 
jednej bramki, otwiera wiele nowych możliwości 
na rynkach zagranicznych. Po kilku miesiącach 
pracy Rady widać, że inicjatywa została dobrze 
przyjęta w kręgach gospodarczych. Co więcej, 
przedsiębiorcy sami proponują nowe formy 
współpracy.

Wspominał pan o ewentualnych  
problemach, czy miasto oferuje już  
w tej chwili sposoby ich rozwiązywania?

Tak. Jednym z powszechnie stosowanych w kra-
jach Unii Europejskiej rozwiązań jest oferowa-
nie przedsiębiorcom tak zwanej pomocy „de 
minimis”. Polega ona na zwolnieniu przedsię-
biorców z  podatku od nieruchomości, które 
związane są z prowadzeniem działalności go-
spodarczej na terenie miasta. W czerwcu tego 
roku znowelizowaliśmy uchwałę o przyznawa-
niu przez miasto pomocy w takiej formie. Zde-
cydowaliśmy, że wyniesie ona nawet do równo-
wartości 200 tysięcy euro w okresie trzech lat. 
Korzyść z jej przyznania jest obopólna. Jedna 
strona medalu to ratowanie zagrożonych przed-
siębiorstw, uchwała daje jednak również możli-
wość na transakcję dwustronną. W zamian za 
pomoc przedsiębiorca może zobowiązać się do 
utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. 
Przy wszystkich tych działaniach wymagane 
jest minimum formalności, co ma również za-
chęcić przedsiębiorcę.

Wróćmy jeszcze do promocji. Mówił pan 
o intensywnej promocji ukierunkowanej  
na przedsiębiorców. Jakie to są działania?

Tak, jak już wspominałem, przede wszystkim 
to promocja terenów inwestycyjnych. Od po-
nad roku na terenie całego miasta pojawiają 
się tablice informujące o działkach, które są na 
sprzedaż. Może zobaczyć je każdy mieszkaniec 
Chorzowa. Jedną z zawartych na nich informa-
cji jest specjalny numer telefonu, który stworzy-
liśmy z myślą o kupujących. Poza tym na stronie 
internetowej miasta rozbudowaliśmy dział „Dla 
przedsiębiorcy”, gdzie można znaleźć wszystkie 
przydatne dla prowadzenia działalności go-
spodarczej informacje. Cały czas pracujemy 
też nad nowymi formami promocji. Podjęliśmy 
w tym względzie współpracę z Polską Agencją 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Chcemy 
się bowiem wzorować na dobrych praktykach. 
Jej efektem już wkrótce będzie profesjonalny 
folder terenów inwestycyjnych, który stanie się 
elementem specjalnego portalu poświęconego 
inwestorom. Wszystkie te działania zmierzają 

do stworzenia profesjonalnej i kompleksowej 
obsługi inwestorskiej w naszym mieście.

A co ze zwykłymi mieszkańcami Chorzowa? 
Padła nazwa „I Chorzowskie Dni  
Przedsiębiorczości”.

Rzeczywiście, to nowa inicjatywa przygoto-
wywana przez miasto wspólnie z  Centrum 
Przedsiębiorczości w  Chorzowie i  Chorzow-
skim Cechem Rzemieślników, Przedsiębiorców 
i Handlowców oraz Powiatowym Urzędem Pra-
cy. Impreza startuje 29 września i potrwa do 
3 października. W jej ramach zorganizowane 
będą między innymi „Targi Pracy”, a w czwar-
tek i piątek przy ulicy Jagiellońskiej odbędzie się 
jarmark, podczas którego wystawiać się będą 
chorzowscy rzemieślnicy.

Właśnie rozpoczął się konkurs 
„Chorzowskie Smaki”, w którym rywalizują 
przedsiębiorcy z sektora gastronomicznego. 
To również forma promocji gospodarczej?

I to doskonała. Od lat podkreślamy, że oferta 
kulinarna Chorzowa jest bogata. Konkurs jest 
tego dowodem. Pozwala on pokazać się właści-
cielom restauracji, bistro, pubów z jak najlep-
szej strony. W tym roku uczestniczy w nim aż 
25 restauracji i obejmuje on 60 dań. Mówiąc 
żartobliwie – Chorzów wprawia w ruch pod-
niebienia, ale przy okazji promuje restaurato-
rów. „Chorzowskie Smaki” kreują dobry wize-
runek naszych przedsiębiorców i przyciągają 
smakoszy z całego regionu. Ten projekt to bez-
sprzecznie znakomita forma promocji gospo-
darczej.

„WsPółPraCa z PrzeDsiębiorCami to siła naPęDoWa ChorzoWa”
WyWIAD 
z Zastępcą Prezydenta Miasta Chorzów
ds. Gospodarczych

Marcinem Michalikiem
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J A R M A R K 
Chorzowskiego Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców

z okazji 135-lecia istnienia

Chorzowski Cech 
Rzemieślników, 
Handlowców 
i Przedsiębiorców

Czeka nas 13,5% rabatu w wybranych zakładach placówkach i sklepach.

Sam JARMARK z okazji 135 lat istnienia Cechu odbędzie się 2–3 października 2014  
od 11.00 do 18.00 przy ulicy Jagiellońskiej w Chorzowie.

Impreza odbywa się w ramach Pierwszych Chorzowskich Dni Przedsiębiorczości 29.09.2014–03.10.2014

PRZEZ CAŁY PAŹDZIERNIK 13,5% TANIEJ! TYLKO W CHORZOWIE!

-1
3,

5% UNIWERSYTET ROZWOJU
ul. Targowa 4, Chorzów
Wszystkie kursy -1

3,
5% FOTO-VIDEO

ul. Dąbrowskiego 17, Chorzów
Zdjęcia do dokumentów -1

3,
5% MEBLE SEKWOJA

ul. Armii Krajowej 37, Chorzów
Projekt i produkcja mebli -1

3,
5% SALON FRYZUR „VIKTORIA”

ul. 3-go Maja 23/1 Chorzów
Wszystkie usługi -1

3,
5% MOTOR-X.PL

ul. 3-go Maja 165, Chorzów
Wszystkie akcesoria

-1
3,

5% NASZA PORADNIA
ul. Młodzieżowa 33, Chorzów
Szczepienie przeciw HPV -1

3,
5% Piekarnia Cukiernia ZIARENKO

ul. Styczyńskiego 69, Chorzów
Chleb na naturalnym zakwasie -1

3,
5% PIEKARNIA PIECHA

ul. Armii Krajowej 91, Chorzów
Chleb na naturalnym zakwasie -1

3,
5% BROWAR REDEN

ul. Sobieskiego 17, Chorzów
Piwo jasne PILSNER -1

3,
5% SERWIS SAMOCHODOWY 

ADAMIR
ul. Graniczna 47, Świętochłowice
Wszystkie usługi -1

3,
5% BRACIKI M.M.M. Michalscy

ul. 3-go Maja, Chorzów
Pełny serwis klimatyzacji

-1
3,

5%

RENTGENODIAGNOSTYKA-MED
ul. Św. Pawła 11, Chorzów 
Punktowe zdjęcie RTG zębów 
(dorośli) -1

3,
5%

STUDIO FRYZJERSKIE
Kornelia Michalska
ul. Powstańców 22/1, Chorzów
Wszystkie zabiegi 
pielęgnacyjne włosów -1

3,
5%

SALON FRYZJERSKO
-KOSMETYCZNY „LUNA”
ul. Katowicka 17, 
Świętochłowice
Wszystkie usługi -1

3,
5%

SALON FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNY KARINA
ul. Krasickiego 5a, 
Świętochłowice
Wszystkie usługi -1

3,
5%

PIEKARNIA NOWA
ul. Dąbrowskiego 61, Chorzów
ul. Sobieskiego 16, Chorzów
ul. Opolska 16, Chorzów
ul. 11-go Listopada 42, Chorzów
Torty okolicznościowe i chleb 
na naturalnym zakwasie

-1
3,

5%

DIETETYK MGR DAGMARA 
JAGODA
ul. Młodzieżowa 33, Chorzów
Konsultacje dietetyczne wraz 
z badaniem analizy składu ciał

Regulamin promocji dostępny na www.chorzow.eu
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7 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

Przebudowa ulicy Morcinka

Pierwszy etap prac prowadzo-
ny jest na odcinku od ronda 

przy ul. Maronia do wjazdu na 
teren firmy Wlazłowski. Wyko-
nano już przykanaliki, podbudo-
wę z kruszywa kamiennego pod 
konstrukcję jezdni, chodników, 
parkingów i wjazdów bramo-
wych oraz ustawienie krawęż-
ników betonowych. W  trakcie 
realizacji  jest wykonywanie ka-
nalizacji deszczowej wraz z przy-
łączami. 
Wykonawca planuje do koń-
ca października wykonanie 
warstw bitumicznych na-
wierzchni (oprócz warstwy 
ścieralnej) na odcinku od ronda 
przy ul. Maronia do wjazdu na 
teren firmy Wlazłowski.

- Drugi etap prac toczy się na 
ulicy Kollmana – wyjaśnia Piotr 
Wojtala, dyrektor Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów w Chorzo-
wie. - Gotowa jest konstrukcja 
drogi wraz z warstwami bitu-
micznymi nawierzchni. Ustawio-
no krawężniki betonowe, wyko-
nano chodniki o nawierzchni 
z brukowej kostki betonowej na 
odcinku ok. 300 metrów bieżą-
cych (od ul. Leśnej do wykona-
nego muru oporowego ze ścianki 
szczelnej). Wykonano ściankę 
szczelną wraz z gzymsem żelbe-
towym na całej długości, a także 
podbudowę z kruszywa na od-
cinku przy ściankach szczelnych. 
Obecnie trwają prace przezbroje-
niowe sieci uzbrojenia podziem-

nego terenu, m.in. sieci gazowej, 
wodociągowej, elektroenerge-
tycznej i teletechnicznej. 
Ponadto przygotowywany jest 
front robót przed rozpoczęciem 
prac związanych z wykona-
niem wiaduktu drogowego nad 
torami kolejowymi. Na prze-
łomie września i października 
wykonawca planuje przystąpić 
do robót związanych z posado-
wieniem obiektu przy użyciu 
pali wielkośrednicowych.
Jeszcze w październiku po wy-
konaniu przezbrojeń terenu wy-
konawca przystąpi do wzmoc-
nienia podłoża przy zbiegu ulic 
Inwalidzkiej i Kollmanna oraz 
formowania murów oporowych 
z gruntu zbrojonego.

Odciążanie ruchu w Batorym
Trwa budowa ulicy Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ulicą Inwalidzką 
w Chorzowie. Ta bardzo ważna dla komunikacji w mieście inwestycja, która w znacznym stopniu odciąży ruch samochodowy 

na ulicy Stefana Batorego, ma się zakończyć w czerwcu przyszłego roku.

Na odcinku od ul. Reymonta do 
ul. Bocznej trwają prace ma na 
celu uporządkowanie ruchu po-
jazdów na ul. Morcinka, w  we-
wnętrznej strefie osiedlowej oraz 
wydzielenie miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych. 
W zakres inwestycji wchodzi m. 
in. wykonanie nowej konstrukcji 
ulicy wraz z nawierzchnią, wy-
dzielenie miejsc postojowych, 
wykonanie nowej nawierzchni 

chodników, ustawienie nowych 
krawężników i  oberży betono-
wych oraz wykonanie odwod-
nienia ulicy. Roboty zakończą się 
w listopadzie, koszt wykonania 
przebudowy wynosi 976 tys. zł. 
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8Twoja dzielnica

C E N T R U M

Tablica 75 Pułku Piechoty 
Uroczystości upamiętnia-

jące 75 Pułk Piechoty 
stacjonujący w Chorzowie 
w  latach 1922-1939 odbyły 
się 5 września przy ul. Jagiel-
lońskiej. Wieńce pod tablicą 
złożyli przedstawiciele par-
lamentu, samorządu, Woj-
skowej Komendy Uzupełnień 
w Chorzowie i mieszkańcy.
- Wiele miast w Polsce uczciło 
swoje dawne, przedwojenne 
pułki. Uznałem, jako historyk, 
że pamięć o 75 Pułku Piechoty 
powinna przetrwać. Zasłużył 

on sobie na to swoją postawą, 
działaniami podczas kampanii 
wrześniowej – mówi Wojciech 
Moś z Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu, jeden z pomy-
słodawców przedsięwzięcia.
- To najbardziej reprezenta-
cyjne miejsce na docenienie 
tych żołnierzy, którzy dla kraju 
i tego miasta zrobili wiele. Ta-
blica ufundowana przez miesz-
kańców, upamiętniająca związ-
ki Chorzowa z tą jednostką jest 
dla nas ogromnym wyróżnie-
niem – podkreśla Robert Jań-

czuk, Wojskowy Komendant 
Uzupełnień w Chorzowie.
Zdaniem prezydenta Chorzowa 
Andrzeja Kotali, pamięć o zasłu-
gach i ofiarnej służbie 75 Pułku 
Piechoty dla Chorzowa nie wy-
gasła. - Pułk wpisał się w karty 
historii bohaterskimi czynami. 
Do dziś jest on bliski nasze-
mu miastu. Wielu chorzowian 
miało w nim swoich bliskich, 
żołnierzy. Odsłaniając tablicę 
upamiętniliśmy tę kartę historii.
Uroczystości uświetnił występ 
bytomskiej orkiestry wojskowej. 

Po odsłonięciu tablicy goście 
udali się do Muzeum na otwar-

cie wystawy „W garnizonie cho-
rzowskim w latach 1922-1939”.

75 Pułk Piechoty ma w Chorzowie swoją ulicę. Od 5 września 
pamięć o żołnierzach upamiętnia też, umieszczona 
na budynku Urzędu Miasta, pamiątkowa tablica.

CENTRUM

Wszystko, 
co musisz 
wiedzieć 
o swojej 

dzielnicy

„Uwolniono” 16 tysięcy książek Zapraszamy na kurs 
samoobrony11 września ul. Jagiellońska należała do miłośników literatury. 

Klasyka, podręczniki, bestsellery, poradniki i czasopisma 
– każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Podczas 3. Edycji „Wolności czy-
tania” aż 16 tysięcy woluminów 
trafiło w ręce nowych właścicieli 
i to zupełnie za darmo. - To dwa 
razy więcej niż w zeszłym roku 
i znacznie więcej niż za pierwszym 
razem. Nie kryjemy zadowolenia, 
bo to dowód na to, że wbrew obec-
nym trendom, czytanie wciąż jest 
modne. Liczymy, że w przyszłym 
roku do akcji włączy się jeszcze 
więcej osób – przyznaje prezydent 
Chorzowa, Andrzej Kotala. 

Uczestnicy literackiej giełdy, 
prócz kiermaszu, mieli szansę 
wziąć udział w dodatkowych ak-
cjach, m.in. warsztatach reporter-
skich, poligraficznych i papierni-

czych. Nie zabrakło także spotkań 
z ciekawymi ludźmi. O swoich 
książkach opowiedzieli m.in. Ja-
cek Federowicz, Jolanta Krysowa-
ta i Karol Maliszewski.

Urząd Miasta Chorzów, Wy-
dział Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności Urzędu Mia-
sta Chorzów zaprasza do wzięcia 
udziału w VII edycji programu 
„SAMOOBRONA KOBIET”.

Celem programu jest włączenie 
mieszkańców miasta do działań 
na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa poprzez zapoznanie kobiet 
uczestniczących w kursie z pod-
stawowymi informacjami z za-
kresu wiktymologii i prewencji 
kryminalnej, ćwiczenie wybra-
nych elementów samoobrony 
– kształtowanie właściwych po-

staw i zachowań w  sytuacjach 
zagrożenia, minimalizacja stra-
chu w stanach zagrożenia, od-
pieraniem ataku oraz podniesie-
nie ogólnej sprawności fizycznej 
oraz zapoznanie z umiejętnością 
udzielenia pierwszej pomocy. 

Zajęcia kursu samoobrony ko-
biet będą odbywać się w sali 
Miejskiego Ośrodka Rekreacji 
i Sportu w Chorzowie przy ulicy 
Odległej 5. Program rozpocznie 
się 15 października br. a zakoń-
czy 05 grudnia br. Zajęcia odby-
wać się będą w środy i w piątki 
w godzinach 18.00 – 19.30.

Zgłoszenia należy przesłać naj-
później do dnia 03 października 
br. drogą elektroniczną na ad-
res: e-mail: zk@chorzow.eu po 
wypełnieniu formularza zgło-
szeniowego.

Uwagi:
1. Liczy się kolejność zgłoszeń;
2. Przewidywana liczba uczest-
niczek kursu samoobrony – 35 
osób;
3. Szczególnie zapraszamy do 
udziału kursie samoobrony 
kobiet kandydatki, które będą 
uczestniczyć w zajęciach po raz 
pierwszy.

Sprintem po remontach, czyli...

Co słychać w kulturze?

Chorzów mniej znany

Modernizacje 
i remonty ulic 
• ul. Katowicka od granicy Bytomia 

do nr 185, kierunek Katowice
• ul. Katowicka/Krasickiego 

skrzyżowanie
• ul. Styczyńskiego – naprawy 

miejscowe
• ul. Kilińskiego – naprawy miej-

scowe

• ul. Lompy – naprawy miejscowe
• ul. Sztygarska – naprawy miejscowe
• ul. Konopnickiej – naprawy 

miejscowe

Modernizacje 
i remonty chodników 
• ul. Kaszubska od Poniatowskie-

go do dawnej ul. Damrota – wy-
konanie miejsc postojowych

• ul. Lwowska po stronie ZUS i na-
przeciw - miejscowe naprawy 
chodnika

• ul. Młodzieżowa nr 1, 5, 9, 
13 - remont schodów tere-
nowych, chodnika i miejsc 
postojowych

• ul. Zabrska – remont chodni-
ków w koordynacji z wymianą 
sieci gazowych

Adam Lapski, przewodniczący 
Stowarzyszenia Miłośników 
Chorzowa im. J. Ligonia  

Karol Wojtyła, jako biskup, później, 
jako kardynał metropolita krakow-
ski dwukrotnie przebywał w Cho-
rzowie, a dokładnie w kościele św. 
Antoniego z Padwy. Po raz pierw-
szy 24 czerwca 1961 r. asystując 
przy obrzędzie zawarcia małżeń-
stwa pary przyjaciół Zofii i  Jacka 
Krupińskich. Drugi raz 24 kwietnia 
1971 r. podczas finałowego koncer-
tu Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki Religijnej „Sacrosong”. Warto 
wspomnieć, że podczas tego kon-
certu zadebiutowała Izabela Troja-
nowska, popularna później piosen-
karka i aktorka. Fakt tych dwóch 
ważnych dla miasta wydarzeń 
upamiętnia odsłonięta z inicjatywy 
parafialnej Akcji Katolickiej w 2011 
r. w kościele św. Antoniego tablica 
zaprojektowana i wykonana przez 
artystę Wojciecha Grzywczyka.

...co w minionym miesiącu działo się w infrastrukturze drogowej

W Chorzowskim Centrum 
Kultury 6 października o godz. 
19.00 będzie można zobaczyć 
spektakl „Podobno Marian…”, 
najnowszą komedię Marka Rę-
bacza, autora m.in. „Zróbmy 
sobie wnuka” i  „Atrakcyjny 
pozna Panią” W  rolach głów-
nych zobaczymy Magdalenę 
Szejbal, Olafa Lubaszenko, 

Krzysztofa Kiersznowskiego 
i Jacka Kopczyńskiego.
Bilety: parter - 80 zł/balkon – 70zł
Więcej informacji i rezerwa-
cja biletów: urszula@chck.pl, 
tel. 32 349 78 84/63

16 października o godz. 17.15 
również w ChCK odbędzie się 
wernisaż wystawy „W blasku 

świętości Jana Pawła II – wy-
stawa pamiątek papieskich” 
uświetniony spotkaniem z po-
chodzącym z Chorzowa filmow-
cem Cezarym Grzesiukiem oraz 
projekcją wybranych odcinków 
serialu „Metr od świętości”. 
Wstęp wolny
Więcej informacji: sabina@
chck.pl tel. 32 349 78 67
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O lepszy plac zabaw przy ul. św. 
Pawła mieszkańcy Chorzowa II 
starają się od trzech lat. Pomysł 
wyszedł od pań z Klubu Matki 
działającym w Centrum Inicja-
tyw Społecznych. – Chciałyśmy, 
żeby naszym dzieciom i wnu-
kom było lepiej. By był to po-
rządny kawałek placu –  mówi 
Izabela Herma, szefowa Klubu 
Matki. – W sprawie placu za-
baw spotykałyśmy się z radny-
mi i prezydentem. Mamy swoje 
marzenia, ale na sprawę patrzy-
my realnie. Wiemy przecież, że 

modernizacja placu to kosztow-
na inwestycja – dodaje.  Wiado-
mo już, że w tym roku moderni-
zacji placu nie będzie. – Podczas 
spotkania z paniami z Klubu 
Matki prezydent zadeklarował, 
że modernizacja placu zabaw 
będzie wpisana do przyszłorocz-
nego budżetu. W trakcie rozmo-
wy panie poprosiły o ogrodzenie 
placu – mówi Zuzanna Kurczek, 
naczelnik wydziału usług ko-
munalnych i ochrony środowi-
ska. Takie ogrodzone place, jak 
zauważa Izabela Herma, są m.in. 

w Świętochłowicach i w naszym 
mieście. – Ogrodzony teren jest 
bezpieczniejszy. Co ważne, nie 

zanieczyszczają go zwierzę-
ta –  podkreśla szefowa Klu-
bu Matki. Ogrodzenia jednak 

w tym roku nie będzie. Pomysł 
ten odrzucili radni Wspólnego 
Chorzowa podczas sierpnio-
wych obrad. Adam Trzebinczyk, 
przewodniczący klubu Wspól-
ny Chorzów, uzasadniał, że 150 
tys. zł, przeznaczone na ten 
cel to zbędna inwestycja, gdyż 
w wielu miejscach brakuje pla-
ców zabaw o dobrym standar-
dzie. Andrzej Kotala, prezydent 
Chorzowa, argumentował, że 
ogrodzone place zabaw są bar-
dziej bezpieczne, czyste i cieszą 
się dużą popularnością w śród 
rodziców i dzieci. - To właśnie 
rodzice z dzielnicy Chorzowa II 
wnioskowali o ogrodzenie placu 
zabaw przy ul. św. Pawła. Jest to 
niewielki wydatek, jeżeli cho-
dzi o poprawę bezpieczeństwa 
dzieci oraz stan czystości tego 
miejsca – mówił podczas sesji 
prezydent Chorzowa.
Izabela Herma nie ukrywa roz-
czarowania decyzją radnych. 
– W  tym wszystkim trzeba my-
śleć o dzieciach. Nie wszystkie 

mogą bawić się na pięknych po-
dwórkach. Ten plac to wizytówka 
tej okolicy, enklawa spokoju. Tu 
bawią się dzieci i wypoczywa-
ją osoby starsze. W ciągu tylu 
lat można było coś tutaj zrobić. 
Ogrodzić teren, dołożyć kilka 
urządzeń i ławek. 
Podczas wrześniowej sesji rad-
ni wpisali utworzenie zadania 
„modernizacja placu zabaw przy 
ul.  św. Pawła-Dombka – doposa-
żenie w nowe urządzenia zabawo-
we i ogrodzenie’’ do tegorocznego 
budżetu. Za 10 tys. zł ma być opra-
cowana koncepcja prac. Zuzanna 
Kurczek zaznacza, że w przy-
szłym roku będą zaplanowane 
spotkania m.in. z paniami z Klubu 
Matki. – Chcemy uwzględnić ich 
oczekiwania i potrzeby odnośnie 
placu zabaw – mówi naczelnik. 
–Zależy nam, aby podczas prac 
nie dewastowano zieleni. Warto 
też powiększyć piaskownicę. Nas 
polityka nie interesuje, my naszej 
sprawy nie odpuścimy – kończy 
szefowa Klubu Matki.

Twoja dzielnica

C H O R Z Ó W  I I

Porodówka jak w Skandynawii
Śląski Instytut Matki i Nowo-

rodka (SIMiN) wydzierżawił 
od Zespołu Szpitali Miejskich 
w  Chorzowie budynek przy 
ul. Karola Miarki w Chorzowie II. 
To właśnie tam powstaną nowo-
czesne oddziały ginekologiczno-
-położnicze, noworodkowe oraz 
specjalistyczne poradnie. Pod 
koniec września Śląski Instytut 
Matki i Noworodka otrzymał po-
zwolenie na budowę, w związku 
z czym ruszają prace remontowe. 
W nowym budynku ma być no-
wocześnie i przyjaźnie. Inspiracją 
ma być oddział neonatologii jed-
nego ze szwedzkich szpitali, gdzie 
najważniejszy jest kontakt dziec-
ka z matką. Kobieta po przyjściu 
do szpitala będzie miała jedną 
salę, która w kilka minut zamie-
nia się w salę porodową - w ogóle 

nie musi się z niej ruszać. A po 
porodzie każde dziecko zostaje 
zawsze na sali z mamą. Karmione 
też jest mlekiem matki od samego 
początku.
To ma być nowoczesny szpi-
tal, gdzie wprowadzony zosta-
nie system szwedzki. Już teraz 
pierwsze elementy tego systemu 
można zaobserwować w gma-
chu Śląskiego Instytutu Matki 
i Noworodka w Chorzowie, przy 
ul. Strzelców Bytomskich.
- Sale będą tak przystosowane, że 
w chwilę będzie można je zmie-
nić na salę intensywnej opieki, 
więc nie będzie kłopotów z tym, 
że trzeba się gdzieś przemieszczać 
– wyjaśnia Piotr Nowak, dyrek-
tor SIMIN-u.
Pierwszy etap budowy zakończy 
się pod koniec kwietnia. W ra-

mach tego uruchomiona zosta-
nie apteka, laboratorium, oddział 
patologii ciąży, sala porodowa 
i do cięć cesarskich oraz oddział 
intensywnej terapii noworodka. 
Natomiast drugi etap przebudo-
wy ma się zakończyć, gdy Ze-
spół Szpitali Miejskich przeniesie 
swoje dwa ostatnie oddziały do 
budynków przy ul. Strzelców By-
tomskich. Całość ma być gotowa 
w połowie 2016 roku.
Już teraz pacjentki przyjeżdżają 
do chorzowskiego instytutu z ca-
łego Śląska, od Opola, Ogrodzień-
ca po Wisłę, czy Częstochowę. 
Nowy budynek wiąże się z więk-
szą liczbą łóżek dla mam i nowo-
rodków. O 100 proc. wzrośnie 
również ilość kadry medycznej, 
które wynosić ma ok. 200-250 
osób. Każdego miesiąca w cho-

rzowskiej porodówce rodzi się 
ponad setka dzieci. 
- Zauważamy, że panie zanim 
zdecydują się na placówkę, ana-
lizują fora internetowe i śledzą 
portale społecznościowe, dlatego 

uruchomiliśmy możliwość zwie-
dzania całego obiektu – dodaje 
dyrektor.
Zwiedzić Śląski Instytut Matki 
i Noworodka można w każdy 
czwartek o godz. 14.

CHORZÓW II

Wszystko, 

co musisz 

wiedzieć 

o swojej 

dzielnicy

Matki rozczarowane radnymi
Plac zabaw u zbiegu ulic św. Pawła i Dombka czeka na modernizację. Okoliczni mieszkań-
cy wystąpili do Urzędu Miasta z wnioskiem m.in. o zabezpieczenie placu poprzez jego ogro-
dzenie. Prezydent miasta zaplanował sfinansowanie tego zadania z budżetu miasta. Projekt 
uchwały w tej sprawie został jednak odrzucony głosami radnych klubu Wspólny Chorzów.

Sprintem po remontach, czyli...

Co słychać w kulturze?

Chorzów mniej znany

Modernizacje 
i remonty ulic 
• ul. 3-go Maja naprawy - miejsco-

we od nr 48 do nr 117– 121
• ul. Miła – naprawy miejscowe
• W toku jest postępowanie prze-

targowe na remont skrzyżowa-
nia ulic Rębaczy – Wiejska – Le-

gnicka i na remont ul. Willowej 
wraz z odwodnieniem.

Modernizacje 
i remonty chodników 
• ul. Tęczowa – remont nawierzch-

ni jezdni z trylinki
• Gruntowa 13-11A, 11, 9, 7 i od 

ul. Gościnnej wzdłuż Nr 5, 3, 
1 do ul. Stacyjnej – wymia-
na krawężników i miejsco-
we przełożenie nawierzchni 
chodników

Adam Lapski, przewodniczący 
Stowarzyszenia Miłośników 
Chorzowa im. J. Ligonia  

Najstarszą murowaną świąty-
nią miasta liczącą sobie 170 lat 
jest kościół im. Elżbiety (imię 
nadane na cześć Elżbiety Lu-
dwiki Wittelsbach, żony króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma 
IV) parafii ewangelicko – au-
gsburskiej zlokalizowany przy 
ul. Katowickiej. Zbudowany 
został w latach 1840 – 1844 we-
dług projektu Augusta Sollera, 
w stylu wczesnego neogotyku 
wyglądem przypominający 
wiejskie kościółki alpejskie. 
Jest to kościół salowy z cha-
rakterystycznymi w kościo-

łach ewangelickich emporami, 
w które wkomponowane są 
dekoracyjne maswerkowe ele-
menty żeliwne. Wnętrze zdobi 
ołtarz, w którym centralnie 
umieszczono obraz Chrystu-
sa Zmartwychwstałego. Po 
obu stronach wejścia główne-
go (zachodnia fasada) mamy 
dwie charakterystyczne wieże 
zwieńczone ostrosłupowymi 
hełmami a między wieżami 
widoczny ostrołukowy portal 
z dekoracyjnym oknem rozeto-
wym. Wokół kościoła rozciąga 
się najstarszy w mieście cmen-
tarz założony już w 1820 r., któ-
ry do 1850 r. wykorzystywany 
był zarówno przez ewangeli-
ków, jak i katolików.

...co w minionym miesiącu działo się w infrastrukturze drogowej

W Młodzieżowym Domu Kul-
tury 11 października o godzi-
nie 10.30 – 12.30 rozpocznie się 
znany i popularny wśród naj-
młodszych uczestników (dzieci 
w wieku 4 – 9 lat) cykl spotkań 
z baśniami i legendami z całego 

świata „Chichoty w soboty”.
Wstęp wolny, zapisy w dniu 
imprezy. 

17 października w godz. 19.00 – 
21.00 rozpocznie się nowy cykl 
„Lektury to nie bzdury” – który 

ma w aktywnej formie zachęcić 
do czytania literatury dziecięcej 
i młodzieżowej – projekt adre-
sowany jest do dzieci klas IV - 
VI szkół podstawowych. 
Ilość miejsc ograniczona - infor-
macje i zapisy w sekretariacie
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C H O R Z Ó W  B A T O R Y

Rewitalizacja zieleńca 
w Batorym

CHORZÓW 
BATORY
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dzielnicy

„Zawsze mnie ciągnęło do domu, 
a moja ojczyzna to Chorzów” 
- o swoim silnym przywiązaniu 
do miasta i klubu często mówił 
legendarny piłkarz, Gerard Cie-
ślik. 3 listopada będziemy ob-
chodzić pierwszą rocznicę Jego 
śmierci. I choć już nigdy nie zaj-

mie swojego ulubionego miejsca 
na stadionie przy Cichej, wciąż 
żyje w naszej pamięci. Przyłącz 
się do naszej akcji i oddaj hołd 
Legendzie Ruchu. Załóż koszul-
kę z „R”, włóż szalik „Niebie-
skich” i zrób zdjęcie, wykonaj 
„selfie” na stadionie Ruchu i wy-

ślij je do nas na portret-cieslik@
chorzow.eu. Nadesłane fotogra-
fie stworzą wielkoformatowy 
kolaż, który zawiśnie w centrum 
miasta. Na wasze zdjęcia wspo-
minające Honorowego Obywa-
tela Chorzowa czekamy do 24 
października br.

Sprintem po remontach, czyli...

Co słychać w kulturze?

Chorzów mniej znany

Modernizacje i remonty ulic 
• ul. Wrocławska – naprawy miejscowe
• ul. Mickiewicza – naprawy miejscowe

Adam Lapski, przewodniczący 
Stowarzyszenia Miłośników 
Chorzowa im. J. Ligonia  

Stary cmentarz hajducki nale-
żący do parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny zlo-
kalizowany przy ul. Granicznej 
założony został w 1904 r., więc 
liczy sobie już 110 lat (pierwszy 
pochówek piętnastomiesięcznej 
dziewczynki Jadwigi Uciechy 
odbył się 1 stycznia 1904 r.). Jego 
powierzchnia o kształcie prosto-
kąta wynosi 2,5 ha i podzielona 
jest na nierówne kwatery z cen-
tralną aleją na osi wschód – za-
chód. W 1936  r. cmentarz oto-
czony został ceglanym murem 
z bramą główną, na której wid-
nieje cytat z Księgi Psalmów 85,8 

„Okaż nam, Jahwe, swoją łaska-
wość i daj nam swoje zbawienie”. 
Na cmentarz prowadzi również 
małe wejście, którym dojedzie-
my do pomnika poświęconego 
ofiarom obozu KL Auschwitz – 
Birkenau oraz cmentarnego ka-
miennego krzyża ufundowanego 
przez Zofię i Pawła Bieńczyków 
w 1906 r. Ponadto na zakończe-
niu głównej alei od strony starej 
kotłowni stoi najstarszy cho-
rzowski pomnik, który nie został 
zniszczony przez hitlerowców w 
czasie II wojny światowej. Jest to 
wykonany z czarnego marmuru 
sześciometrowy krzyż powstań-
czy wykonany w 1935 r. wg. 
projektu inż. Wojciecha Migoc-
kiego (poświęcony w 1937 r.). 
Nieopodal po prawej stronie stoi 

monument wykonany wg pro-
jektu Tadeusza Ślimakowskiego 
w 1977  r., a poświęcony boha-
terskim żołnierzom poległym 
w walkach o wyzwolenie miasta 
w 1945 r.

...co w minionym miesiącu działo 
się w infrastrukturze drogowej

3 października w Miejskim Domu 
Kultury „Batory” będzie można 
zobaczyć musical „Pomsta” – hi-
towy śląski spektakl teatralny do 
którego tekst na kanwie Zemsty 
A Fredry napisał Marian Makula 
a muzykę skomponowała Kata-
rzyna Gaertner.  
Sala Widowiskowa MDK BATO-
RY - 3 października godz. 18.00 
Bilety w cenie 40 zł do naby-

cia w sekretariacie MDK lub 
w sieci internetowej www.tic-
ketportal.pl

MDK „Batory” zaprasza ponad-
to na jeden z czterech głównych 
koncertów polskiej edycji naj-
większego czeskiego festiwalu 
bluesowego „Blues Alive”. W 
tegorocznym koncercie udział 
wezmą: M.J. & THE ELECTRIC 

BLUE (CZ), THE CYBORGS (I), 
GEORG SCHROETER & MARC 
BREITFELDER TRIO (D), OTIS 
TAYLOR BAND (USA)
Niedziela 17 listopada godz. 18.00
Bilety w cenie:
50 zł. (od 1.X do 16.XI)
60 zł. (w dniu koncertu)
Do nabycia w sekretariacie 
MDK oraz sieci www.ticket-
portal.pl

Tadeusz często odwiedza skwer 
w  Chorzowie Batorym. Przychodzi 
tutaj z wnuczką na plac zabaw. - Plac 
jest zniszczony. Przydałaby się mo-
dernizacja tego terenu, nowe urzą-
dzenia. Tak żeby było czyściej, bez-
pieczniej i weselej – mówi. Podobne 
zdanie miała większość chorzowian. 
- W budżecie obywatelskim moderni-
zacja skweru zajęła wysokie miejsce 
– mówi Zuzanna Kurczek, naczelnik 
wydziału usług komunalnych i ochro-

ny środowiska. - Mimo że wygrała 
inna propozycja mieszkańców to pre-
zydent zdecydował, że prace będą wy-
konane także w tym miejscu – dodaje. 
Roboty ruszył z końcem września. 
Początkowo na skwerze miała stanąć 
tylko siłownia. Na tym jednak się nie 
skończy. Będzie nowy plac zabaw, 
wypięknieją alejki, przybędzie roślin-
ności. Koszt prac to ponad 298 tys. zł. 
Rewitalizacja skweru powinna zakoń-
czyć się z początkiem listopada. 

Skwer przy ulicy Stefana Batorego 
przechodzi metamorfozę. Powstanie tu siłownia 

i nowy plac zabaw.

Pamiętamy – razem uczcijmy 
rocznicę 
3 listopada

Zegar – jak 
za dawnych 
lat

Zamiast reklamowych platform 
- odrestaurowana konstruk-
cja. Już wkrótce rozpocznie 
się renowacja zegara z Cho-
rzowa Batorego. Stojący na 
strzyżowaniu ulicy Ks. Józefa 
Czempiela i Stefana Batorego 
czasomierz wróci do swojej 

pierwotnej postaci. Pod okiem 
Miejskiego Konserwatora Za-
bytków pobrane zostaną prób-
ki farb, które pozwolą ustalić 
pierwotny kolor rusztowania. 
Gruntowny „lifting” przejdzie 
także jego wnętrze. Odbudowa-
ny zostanie orginalny mecha-

nizm, wróci oświetlenie tarcz. 
Prace zbiegną się z 40. „urodzi-
nami” zegara. W 1974 moder-
nistyczną konstrukcje ufundo-
wali chorzowsy rzemieślnicy. 
Był on wtedy nowoczesnym 
pomnikiem, witającym wjeż-
dżających do miasta gości.
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Co słychać w kulturze?

W Starochorzowskim Domu 
Kultury w niedzielę 12 paź-
dziernika odbędą się „Starocho-
rzowskie Żniwne”. W progra-
mie m.in. obrzęd przekazania 
chleba z nowych plonów Pre-
zydentowi Miasta Chorzów, 
występ zespołu Yejku, zabawa 
z zespołem BARTOS BAND, 
prowadzenie Roman Kurosz.

12 października godz. 16.00 
sala widowiska SDK
Bilety: 40 zł z konsumpcją

We wtorek 21 października SDK 
zaprasza na Festiwal Otwar-
tych Serc, Festiwal Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
Środowisk Integracyjnych. Fe-
stiwal jest formą konkursu pre-

zentującego osiągnięcia osób 
niepełnosprawnych oraz doce-
niającą ich wkład pracy w two-
rzeniu dzieła sztuki scenicznej. 
21 października godz. 10.00 – 
15.00 sala widowiska SDK
Wstęp 1 zł 
Biuro organizacyjne Festiwalu: 
Starochorzowski Dom Kultury 
tel./fax. (32) 247 39 58

C H O R Z Ó W  S T A R Y

Nowa sala w Chorzowie Starym

CHORZÓW 
STARY

Wszystko, 
co musisz 
wiedzieć 
o swojej 

dzielnicy

Piknik z Republiką
19 piknik w Domu Pomocy Społecznej „Republika” 

odbył się 5 września. Dopisała pogoda i dobry humor. 

Jak podkreśla Lidia Nastuła, dy-
rektor placówki, piknik z Repu-
bliką ma jeden podstawowy cel. 
- To jest integracja osób niepeł-
nosprawnych z bardzo szerokim 
środowiskiem. Od lat zaprasza-
my mieszkańców różnych pla-
cówek. Bardzo cieszmy się, że 
ten piknik się tak rozrasta. 

Na imprezie gośćmi byli m.in. 
okoliczni mieszkańcy, ucznio-
wie SP nr 25, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. 
- Główna idea to integracja. 
Stajemy się przy tym chyba 
takimi prekursorami jeszcze 
poważniejszej sprawy, czyli 
inkluzji, takiego naturalnego 

włączania osób niepełnopraw-
nych w każdy obszar życia spo-
łecznego – mówi Lidia Nastuła. 
Podczas pikniku nie zabrakło 
atrakcji. Imprezę uświetniły 
m.in. występy grup biorących 
udział w Międzynarodowym 
Studenckim Festiwalu Folklo-
rystycznym.

Sprintem po remontach, czyli... Chorzów mniej znany

Modernizacje i remonty ulic 
• ul. Kościuszki/Parkowa - wykonanie ronda
• W toku jest postępowanie przetargowe na remont skrzyżo-

wania ulic Rębaczy – Wiejska – Legnicka i na remont ul. Wil-
lowej wraz z odwodnieniem

Adam Lapski, przewodniczący 
Stowarzyszenia Miłośników 
Chorzowa im. J. Ligonia  

Ksiądz Józef Beder (1773 – 1855) zo-
stał w 1817 r. pierwszym po sekulary-
zacji zakonu bożogrobców diecezjal-
nym proboszczem parafii św. Marii 
Magdaleny w  Chorzowie (Starym). 
Zapisał się w historii miasta nie tyl-
ko tym, że bronił i chronił spuścizny 
bożogrobców, ale był również założy-
cielem dwóch kolonii, które przyjęły 
nazwy od jego nazwiska i imienia: 
Bederowiec i Józefowiec. Ta pierwsza 
nieistniejąca zlokalizowana była po 
części na terenie Dębu i Chorzowa 
tam, gdzie dzisiaj wznosi się osiedle 
Tysiąclecie i  tereny Wojewódzkie-

go Parku Kultury i Wypoczynku, 
zwłaszcza Śląskiego Wesołego Mia-
steczka. Do 1924 r. Bederowiec był 
administrowany przez władze Kró-
lewskiej Huty, a później włączony 
został wraz z Dębem do Katowic. Na 
części należącej do Chorzowa wzno-

siło się osiedle tzw. domków fińskich, 
które wraz z budową od 1961 r. no-
wego osiedla zostało zlikwidowane. 
Druga kolonia Józefowiec istniejąca 
do dzisiaj, jako część Katowic (od 
1951  r.) powstała w 1826 r. między 
Dębem, a Węzłowcem. 

...co w minionym miesiącu 
działo się w infrastrukturze 
drogowej

Projekt „Bezpieczny miesz-
kaniec” jest efektem rozmów 
z chorzowianami na temat po-
czucia bezpieczeństwa. Szcze-
gólnie seniorzy skarżyli się, że 
w sytuacji zagrożenia czują się 
bezbronni.
Dlatego głównym celem pro-
jektu jest podniesienie poczu-
cia bezpieczeństwa wśród ko-
biet w każdym wieku - mówi 
Łukasz Szczepański, koordyna-
tor. - Chcemy, my chorzowian-
ki poczuły się pewniej i  bez-
pieczniej. A przede wszystkim 
potrafiły się obronić. 
W ramach szkoleń uczestniczki 
będą przygotowywane mental-
nie i fizycznie do uniknięcia lub 
- w razie potrzeby - odparcia 
bezpośredniego ataku
Projekt BEZPIECZNY MIESZ-
KANIEC realizowany jest 

w  celu podniesienia bezpie-
czeństwa kobiet.
Przewiduje również prze-

kaz informacji podnoszących 
świadomość prawną w kwe-
stii bezpieczeństwa.

Kobiety w każdym wieku, a szczególnie seniorki, mogą wziąć 
udział w bezpłatnym szkoleniu z samoobrony! 

Panie na macie

Terminy zajęć:
03.10.2014r o godzinie 16:30
09.10.2014r o godzinie 16:30
17.10.2014r o godzinie 16:30
23.10.2014r o godzinie 16:30
31.10.2014r o godzinie 16:30

Miejsce organizacji zajęć: 
II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia 

ul. 3-go Maja 22 w Chorzowie.

Zapisy: 
osobiście w Miejskim Domu Kultury‚ „Batory’’, ul S. Batorego 6 

w Chorzowie, telefonicznie pod nr tel. 322460064, 798657179 
lub mailowo: bezpiecznymieszkaniec@gmail.com

Co, gdzie, kiedy?
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Wnuki zgłaszały swoich dziad-
ków, bo imponują im aktywnym 
trybem życia. Inni seniorzy zgła-
szali swoje koleżanki i  swoich 
kolegów z którymi spędzają czas 
i imponuje im ich kreatywność. 
– Ze sporej grupy komisja kon-
kursowa wybrała już finalistów 
Będzie można przeczytać uza-
sadnienia zgłaszających osób, 
dowiedzieć się, czym finalista 
się zajmuje - mówi Magdalena 
Sekuła, pełnomocnik prezyden-
ta ds. seniorów i osób niepełno-
sprawnych. - Niebawem ruszy 
głosowanie i każdy będzie mógł 
zdecydować, kto otrzyma tytuł 
„Aktywny 60+”.
Ogłoszenie wyników nastąpi 24 
października w Chorzowskim 

Centrum Kultury w ramach 
kolejnej aktualizacji programu 
„Chorzów 60+”. W istniejącej 
ofercie znajdą się kolejne rabaty 
i zniżki dla posiadaczy karty pro-
gramu, których jest już 10 tysię-
cy. Co więcej w tym samym dniu 
odbędą się I Chorzowskie Targi 
„Aktywni 60+”.  
– Na pewno będzie wiele cieka-
wych stanowisk, zorganizujemy 
konkurs z nagrodami - wyjaśnia 
Sekuła. - Chcemy, by   w Cho-
rzowskim Centrum Kultury, 
gdzie targi się odbędą, każdy 
znalazł interesującą ofertę dla 
siebie – kończy.
 
Targi odbędą się w godz. 9. 00 
- 15. 00. Wstęp wolny. 

W Urzędzie Miasta uroczy-
ście zainaugurowano 

Chorzowską Akademię Seniora 
i Chorzowską Akademię Dzie-
ci. Na Dużej Sali Sesyjnej, któ-
ra tłumnie zapełniła się gośćmi, 
prezydent Chorzowa - Andrzej 
Kotala, rozdał przybyłym indek-
sy. Od tego m momentu „stu-
denci” mogą w pełni korzystać 
z bogatej oferty programowej - 

zajęć, spotkań ze specjalistami, 
korepetycji czy wycieczek.
- Program obu akademii po-
wstał po konsultacjach z se-
niorami, rodzicami i dziećmi 
- mówi Magdalena Sekuła, 
pełnomocnik prezydenta ds. 
seniorów i osób niepełno-
sprawnych, koordynator aka-
demii. - Zajęcia już trwają, 
musieliśmy utworzyć kilka 

dodatkowych grup zajęć kom-
puterowych, bo jest tak duże 
zainteresowanie. To bardzo 
cieszy, bo nasi seniorzy chcą 
być aktywni. Dzieci z kolei 
najchętniej spędzają czas na 
zajęciach artystycznych.

Udział w obu akademiach jest 
bezpłatny. Zajęcia odbywają 
się w siedzibie Chorzowskiej 

Strefy Wolontariatu (ul. Po-
wstańców 70/3), która jest 
organizatorem obu projektów 
Program można znaleźć na 
stronach internetowych www.
strefa.chorzow.eu i www.cho-
rzow.eu.

Więcej informacji na ten te-
mat można uzyskać pod nr tel. 
693 546 525. 

Seniorzy

Wśród osób, które nadeślą pra-
widłowe 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 października 2014 r.

Zwarta okrywa roślinna łąki, 
wejście do czołgu, pozioma 
belka na maszcie to tylko nie-
które z pytań na które musieli 
znać odpowiedź rozwiązujący 
krzyżówkę. Do Urzędu Miasta 
wpłynęło kilkadziesiąt listów z 
poprawnymi rozwiązaniami. 
Spośród nich komisja konkur-
sowa wylosowała 3 zwycięz-
ców. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się: Maria Dyjach, Kry-
styna Jurzykowska i Grażyna 
Szczurek. Gratulujemy! Po 
odbiór nagród zapraszamy do 
Urzędu Miasta (pokój nr 215).
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Ważne, by być aktywnym

Komisja wybrała już osoby, które wezmą 
udział w plebiscycie „Aktywny 60+”. 

Niebawem rusza głosowanie.

Dodatkowe grupy w ramach zajęć komputerowych, przepełniona sala w czasie 
tanecznych zajęć. Chorzowska Akademia Seniora wystartowała i już trzeba było 

poszerzyć jej program z powodu dużego zainteresowania. 

Szukamy seniorów 
z pasją

www.chorzow.eu

Podczas inauguracji akademii indeksy dzieciom i seniorom wręczał Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.


