
Przy Poczcie Głównej można 
usiąść obok Gerarda Cieślika. 18 
grudnia oficjalnie odsłonięto ła-
weczkę – rzeźbę upamiętniającą 
legendę „Niebieskich”, Honoro-
wego Obywatela Chorzowa. 
Pomnik z brązu ma 180 cm wy-
sokości, 210 cm długości i ok. 
70 cm szerokości. Można na 
nim zawieszać klubowe szali-
ki, bądź przysiąść się do pana 
Gerarda, by zrobić pamiątko-
we zdjęcie. - Czekałam na ten 
dzień. Cieszę się, że nie zapo-
mniano o nim po śmierci. Będę 
tu często przyjeżdżała i  przy-
nosiła mojemu Gerardowi 
kwiaty. Podoba mi się ten po-
mnik. Dobrze, że jest nieopo-
dal ratusza, więcej osób będzie 
mogło zatrzymać się na chwilę 
i powspominać Gerarda – mów 
Krystyna Cieślik, żona legendy 
Ruchu. - Jestem dumny z tego, 
że miasto zafundowało ojcu 
pomnik i tak uczciło jego pa-
mięć. Porównując postać z po-
mnika do zdjęć ojca z młodo-
ści mogę powiedzieć, że jest 
pewne podobieństwo – uważa 
Jan Cieślik, syn legendarnego 
piłkarza.

Autorem rzeźby jest Tomasz 
Wenklar – twórca, m.in. popier-
sia Wojciecha Kilara w Katowi-
cach czy pomnika Ryśka Riedla 
w Tychach. Przyznaje on, że po-
mnik jest nieco wyższy niż pił-
karz w rzeczywistości był. - Do-

daliśmy panu Gerardowi kilka 
centymetrów ze względu na 
miejsce, w którym będzie stał. 
Wysoka architektura naokoło 
pomnika, m.in. budynek poczty 
sprawią, że będzie jednak wy-
glądał na dużo niższego

Prezydent Miasta zaprasza 
na Sylwestra pod Szybem Prezydent
(ulica Kościuszki)

Program 31.12.2014 r.:
21.00 - Dyskoteka
22.30 - Bernadeta Kowalska
23.30 - Mariusz Kalaga
23.55 - Życzenia Prezydenta Miasta
00.00 - Pokaz sztucznych ogni
00.10 - Mariusz Kalaga
00.45 - 1.30 Dyskoteka
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Ławeczka Gerarda CieślikaChorzowianie 
przystroili choinkę

Sylwester pod Szybem Prezydent

Kompozycja bożonarodzeniowa autorstwa Janiny Wilk. Fot. Adam Grabolus /Familijna Telewizja Muzyczna OPOKA TV/

Szanowni Mieszkańcy
Święta Bożego Narodzenia 

to czas dawania tego, co najlepsze, 
dzielenia się dobrym słowem, miłością i życzliwością. 

Niech te dni upłyną w radosnej, 
rodzinnej atmosferze i będą zapowiedzią 

dobrego Nowego Roku.

Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

Jacek Nowak
Przewodniczący Rady Miasta

W ramach uroczystego 
zakończenia I semestru 
Chorzowskiej Akademii Seniora 
i Chorzowskiej Akademii Dzieci 
przedstawiciele stowarzyszeń, 
szkół i mieszkańcy przyszli 
z własnoręcznie wykonanymi 
bombkami i ustroili nimi 
choinkę stojącą na ulicy 
Wolności w pobliżu 
Poczty Głównej.

Chorzowska Choinka 2014
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Informator

Chorzowscy dzielnicowi
Czy znasz policjantów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Twojej okolicy? 

Przedstawiamy wykaz dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie wraz z numerami telefonów

KOMISARIAT POLICJI I W CHORZOWIE

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu 
Policji I w Chorzowie - asp. sztab. Adam Kościelny 
tel: 32 3486 530, 723 651 514

DZIELNICA NR 1
obowiązki dzielnicowego pełni asp. Marcin Przywarka
tel: 32 3486 532, 723 651 534

Brzozowa, Grabowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Lipowa, Niedźwiedziniec, Olchowa, Oświęcimska, Stafana Batore-
go - od nr 62 do nr 98

DZIELNICA NR 2 - asp. Marcin Przywarka
tel: 32 3486 532, 723 651 534
Asnyka, Dojazdowa, Fredry, Lelewela, Niemcewicza, 

Obrońców Chorzowa, Odrodzenia, Orkana, Orzeszkowej, Plac 
Osiedlowy, Podmiejska, Prusa, Prześwit, Reja, Sawickiej Hanki, 
Sempołowskiej, Skrajna, Solskiego, Staszica, Tetmajera

DZIELNICA NR 3 - asp. Łukasz Zbierański
tel: 32 3486 531, 723 651 565
Batorego Stefana - od nr 20 do nr 60, Czempiela, Gaw-

liny, Graniczna- od nr 2 do nr 50 i nr 3, Jubileuszowa, Karłowicza, 
Kochanowskiego, Lisieckiego, Łukasińskiego, Odrowążów od nr 
37 do nr 53 oraz od nr 30 do nr 60, Prosta, Szczepańska, Włodar-
skiego, Zwycięstwa

DZIELNICA NR 4 -  w zastępstwie obowiązki 
dzielnicowego pełni sierż. Marcin Goinda
tel: 32 3486 534, 723 651 573

Gagarina, Graniczna od nr 50 do nr 114, Kaliny- od nr 2 do nr 36 oraz 
numery nieparzyste, Karpacka, Kochłowicka, Karwińska, Orląt

DZIELNICA NR 5 - st. sierż. Michał Górny
tel: 32 3486 531, 723 651 615
16-go Lipca, Plac Nowary, Batorego Stefana od nr 2 do 

nr 16, Francuska, Farna, Hutnicza, Konarskiego, Machy, Mickiewi-
cza, Odrowążów od nr 1 do nr 23 oraz od nr 2 do nr 16, Plac 15-go 
Grudnia, Stalowa, Strzybnego, Wrocławska, Żółkiewskiego

DZIELNICA NR 6 - asp. sztab. Marek Stypa
tel: 32 3486 532, 723 651 616
Batorego Stefana od nr 3 do nr 31, Bema, Dyrekcyjna, 

Inwalidzka od nr 5 do nr 11, Kolonia Joanny, Kołłątaja, Leśna, Ma-
ronia, Odrzańska, Olzy, Piekarska, Racjonalizatorów, Szpitalna, 
Wieniawskiego, Zawiszy Czarnego, Żelazna

DZIELNICA NR 7 - sierż. Paweł Świerkot,
nr tel. 32 34860 531
Armii Krajowej- od nr 1 do nr 87 oraz od nr 14 do nr 56, 

Aleja Bojowników o W i D- od nr 45, 49 i 51 oraz  nr 60, Długa- od 
nr 2 do nr 18, Ratuszowa, Plac Waryńskiego, Trzyniecka 5 i 5a, Wita 
Stwosza, Zamenhoffa

DZIELNICA NR 8 
obecnie w zastępstwie obowiązki dzielnicowego pełnią 
inni wyznaczeni policjanci, nr tel. 32 34860 530
Armii Krajowej od nr 58 do nr 110 oraz od nr 89 do nr 153, Cho-
cimska, Chodkiewicza, Długa od nr 24 do nr 70, Gnieźnieńska, In-
walidzka 1 i 1g, Jasińskiego, Limanowskiego, Trzyniecka 2 i 2a, 
Wysockiego, Wyspiańskiego

DZIELNICA NR 9
obecnie w zastępstwie dzielnicowego obowiązki pełnią 
inni wyznaczeni policjanci, nr tel. 32 34860 530
 Długa od nr 1 do nr 87, Działkowa, Głowackiego, Hajducka od nr 
56 do nr 104 oraz od nr 59 do nr 97, Racławicka, Sportowa, Trzy-
niecka od nr 8 do nr 18, Tyniecka

DZIELNICA NR 10 - st. sierż. Mateusz Kajda
tel: 32 3486 532, 723 651 337
Aleja Bojowników o W i D od nr 2 do nr 60, Cicha, 

Częstochowska, Czysta, Dąbrowskiego od nr 61 do nr 113 oraz od 
nr 71 do nr 104, Dobrodzieńska, Hajducka od nr 4 do nr 54 oraz od 
nr 1 do nr 57, Hajdy, Hankego Wita, Jasna, Kordeckiego, Omań-

kowskiej, Powstańców od nr 59 do nr 95 oraz od nr 50 do nr 66, 
Przyjemna, Słoneczna, Spokojna, Szczęśliwa, Wesoła, Wolskiego

DZIELNICA NR 11 - asp. Michał Cuber
tel: 32 3486 532, 723 651 355
Anny, Barbary, Franciszkańska, Gałeczki od nr 36 do nr 

74, Górnicza, Klimzy, Kręta, Łąkowa, Młyńska, Ryszki- od nr 1 do0 
nr 59, Średnia, Wiosenna, Zapłocie

DZIELNICA NR 12 - sierż. Adam Kudłaciok
tel. 32 3486 532, 723 651 434
Dębowa, Gałeczki od nr 1 do nr 93, Hetnmańska, Kato-

wicka od nr 13 do nr 53, Młodzieżowa, Osiedle Klimzy, Szczeciń-
ska, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Zgrzebnioka, Zielona

DZIELNICA NR 13 - sierż. sztab. Dawid Lisoń
nr tel: 32 3486 534
Astrów, Cmentarna, Domina, Gałeczki od nr 2 do nr 30, 

Grządziela, Katowicka od nr 57 do nr 61 C, Piaskowa, Przy Gazow-
ni, Różana, Ryszki nr parzyste, Urbanowicza od nr 2 do nr 20 oraz 
od nr 19 do nr 45, Willowa, Żwirki i Wigury, teren Parku Róż

DZIELNICA NR 14 - sierż. Wojciech Zbylut
tel: 32 3486 534,  723 651 373
Bałtycka 1, 2, 6, 7, 10, Cieszyńska, Głogowska, Kę-

dzierzyńska, Kozielska, Pomorska, Pułaskiego, Raciborska, 
Spółdzielcza, Strzelców Bytomskich od nr 4 do nr 40 oraz od 
nr 1 do nr 25, Wolności-od nr 80 do nr 176 i od nr 61 do nr 137, 
Wróblewskiego, Zabrska

KOMISARIAT POLICJI II W CHORZOWIE

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II 
w Chorzowie - asp. Grzegorz Cop, tel: 32 3498 659,
 

DZIELNICA NR 15 - asp. Michał Portka
tel: 32 3498 627, 723 652 044
Chrobrego, Mielęckiego, Ks. Wł. Opolskiego, Truchana od 

nr 24 do nr 72 oraz od nr 19 do ul. Strzelców Bytomskich

DZIELNICA NR 16 - obecnie w zastępstwie dzielnicowego obo-
wiązki pełnią inni wyznaczeni policjanci, nr tel. 32 3498 659
Dąbrowskiego - od nr. 28 do 70 strona parzysta od nr 25 do 55a 
strona nieparzysta, Drzymały, Katowicka od nr 61 do 65, Kiliń-
skiego nr 1,3,5 i 2, Kopernika, Krasickiego od nr. 2 do 20, Krzywa, 
Powstańców – od nr. 18 do 46 od nr 15 do 57, Sobieskiego – od nr. 
2 do 24 strona parzysta, Starego Zdroju, Zjednoczenia

DZIELNICA NR 17 - mł. asp. Dariusz Korek
tel. 32 3498 627,  723 651 867
Filarowa, Floriańska, Katowicka nr 111, Kopalniana, 

Krakusa, Lompy, Plac Powstańców Ślaskich, Pokładowa, Sokoła, 
Styczyńskiego, Towarowa, Wąska, Węglowa

DZIELNICA NR 18 - st. sierż. Łukasz Sadloń
tel: 32 3498 626, 723 651 978
Dworcowa, Chrobrego nr 17, 19, 20, 21, 22, Jagielloń-

ska, Kazimierza, Plac Dworcowy, Pocztowa, Powstańców od nr 2 
do 16 od nr 1 do 11, Rostka, Sienkiewicza, Sobieskiego od nr 1, 3, 
5, 7 do ul. Dąbrowskiego strona nieparzysta, Teatralna, Truchana 
od nr 1 do nr 17 i od nr 2 do 20, Wolności od nr 4 do 78 od nr 1 do  
59, Żeromskiego

DZIELNICA NR 19 - asp. Ireneusz Ciągło
tel: 32 3498 627,  723 652 096
75- Pułku Piechoty nr 2, Boczna, Chałupki, Kingi, Mor-

cinka, Reymonta, Strzelców Bytomskich od nr 48 do 56 oraz nr 27 i 
29, Szybowa, Wandy, Żołnierzy Września numery parzyste

DZIELNICA NR 20 - asp. Adam Wrzesiński
tel: 32 3498 616, 723 652 020
3-go Maja nr 103, 105 i  od nr 113 do 117, 121, 125, 

185, 75 Pułku Piechoty – strona południowa (brak posesji miesz-
kalnych), Beskidzka, Gołębia, Gwarecka, Lipińska, Nomiarki, 
Sztygarska, Śląska, Waksmana, Żołnierzy Września – od 9 do 
23 i od 41 do 81

DZIELNICA NR 21 - obecnie w zastępstwie dzielnicowego obo-
wiązki pełnią inni wyznaczeni policjanci, nr tel. 32 3498 659
POD im K. Miarki, 3-go Maja od nr 2 do nr 158 (parzysta cała) i nu-
mery nieparzyste od nr 1 do 93 oraz od nr 187 do nr 199, Bytomska, 
Chropaczowska, Janasa, Karola Miarki, Pokoju, Składowa

DZIELNICA NR 22 - mł.asp. Bartosz Okrojek
tel: 32 3498 629, 723 651 521
23-go Czerwca, Barska, Piotra, Plac Mickiewicza, Poleska, 

Słowackiego, Stalmacha, Traugutta, Wileńska

DZIELNICA NR 23 - st. post. Kamil Kordas
tel: 32 3498 647,  723 651 988
11-go Listopada od nr 3 do 35 i od nr 2 do nr 42, Domb-

ka, Ficka, Ligonia, Mała, Pawła, Pudlerska, Rymera, Świdra

DZIELNICA NR 24 - asp. Rafał Sojka
tel: 32 3498 622
11-go Listopada od nr 37 do 65 i od ul. Krzyżowej do 

nr 82, Bończyka, Grunwaldzka, Józefa, Kalidego od nr 63 do nr 95, 
Krzyżowa od nr 1 do nr 41 oraz od nr 2 do nr 36, Łagiewnicka, Ma-
riańska, Niedurnego, Nowaka, Opolska, Polna, Rodzinna, Rodziny 
Oswaldów, Samarzewskiego, Sąsiedzka, Tęczowa, Krótka, Watoły, 
Wojciecha, rejon POD im. Karola Miarki

DZIELNICA NR 25 - sierż. Szymon Koral
tel: 32 3498 637
Antoniowska, Antoniów, Brzezińska, Budryka nr 1, 3, 9, Emilii 

Plater, Gdańska, Główna, Gościnna, Gruntowa, Katowicka od nr 134 do nr 
190 ul. Stabika do granicy z Bytomiem, od nr 169 do nr 195, Kluczborska, 
Kresowa, Kwiatowa, Langiewicza, Legnicka – od wiaduktu kolejowego do 
ul. Stacyjnej, Maciejkowicka –od torowiska do ul. Głównej, Michałkowicka, 
Miła, Ogrodowa, Okrężna, Olszewskiego, Poprzeczna, Rębaczy, Rozbarska, 
Sadowa, Słowika- od nr 11 do 37 i od nr 10 do 36, Społeczna, Stabika – nu-
mery nieparzyste, Stacyjna, Stawowa, Torowa, Wiejska

DZIELNICA NR 26 - mł. asp. Jarosław Kotuła
tel: 32 3498 657, 723 651 746
17 – go Sierpnia, Adamięckiego, Azotowa, Bożogrobców, 

Bytkowska, Cisowa, Harcerska, Kalusa, Karolinki, Kasprowicza, Kolejo-
wa, Kościuszki od ul. Siemianowickiej do pl. Piastowskiego (Kapliczka), 
Krakowska, Królowej Jadwigi, Legnicka od ul. Maciejkowickiej do wia-
duktu kolejowego nr 1 i 7, M. C. Skłodowskiej, Maciejkowicka – od ul. 
Adamięckiego do torowiska nr 1 i od nr 2 do 30., Majętnego, Mazurska, 
Narutowicza, Okrzei, Olszewskiego, Plac Jana, Poznańska, Rodziewi-
czówny, Siemianowicka, Sosnowa, Szczęść Boże, Świerkowa

DZIELNICA NR 27 - asp. Michał Borek
tel: 32 3498 618,  723 652 147
Kalidego - od nr 1 do ul. Krzyżowej, Katowicka od nr 82 do ul. 

Stabika i od nr 115 do 195 strona nieparzysta, Kruszcowa – do ul. Stabika, 
Metalowców, Miechowicka, Nowa, Stabika numery parzyste, Szramka

DZIELNICA NR 28 - sierż. sztab. Marek Mazur
tel: 32 3498 642, 723 652 037
Pl. Hutników, Bogedaina, Faski, Konopnickiej – strona nie-

parzysta od nr 1 do nr 29, Kościuszki od pl. Rynek do ul. Parkowej tj. nr 
4 do 38 i nr 9 do 31., Moniuszki, Piotra Skargi, Pl. Rynek, Poniatowskie-
go od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 12., Szabatowskiego

DZIELNICA NR 29 - st. sierż. Katarzyna Zgraja
tel. 32 3498 616
park im. Hutników, Bankowa, Damrota, Dąbrowskiego 

od nr 4 do nr 18 i od nr 1 do nr 23, Dzierżonia, Gajowa, Górna, 
Karpińskiego, Kaszubska, Katowicka od nr 67 do ul. Dąbrowskie-
go oraz od pl. AKS do nr 58, Karpińskiego, Konopnickiej – strona 
parzysta, Krasickiego – nr 1, 3, 5, 7, Lwowska, Mościckiego, Pade-
rewskiego, Pl. Matejki – nr 1, 2, 3, Pogodna, Poniatowskiego – od 
ul. Konopnickiej do ul. Lwowskiej, Roosevelta, Sobieskiego – od ul. 
Dąbrowskiego do nr 21, strona nieparzysta, Szopena, Wybickiego

DZIELNICA NR 30 - sierż. Wojciech Kmieć
tel. 32 3498 616,  723 651 791
Akacjowa, Kadecka, Katowicka- od ul. Parkowej do pl. AKS, 

Kościuszki- od nr 63 do nr 69, od nr 40a do 70 i od ul. Parkowej do Pl. 
Piastowskiego, Rycerska, Rejtana, Parkowa, Plac AKS, Plac Piastowski, 
Węzłowiec, Wschodnia, Słowiańska, Zielony Zaułek, teren WPKIW.
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Rządowy Program „Pierw-
szy biznes – Wsparcie 

w starcie II” realizowany jest 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Inicjatorem Pro-
gramu jest Minister Pracy 
i Polityki Społecznej, na zlece-
nie którego BGK będzie zarzą-
dzać Programem przez cały 
okres jego funkcjonowania. 
Środki na realizację Programu 
pochodzą z Funduszu Pracy, 
na podstawie znowelizowanej 
w 2014 r. ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.
Celem Programu jest rozwój 
przedsiębiorczości oraz two-
rzenie nowych miejsc pracy, 
jako elementów rozwoju ryn-
ku pracy, przeciwdziałania 

bezrobociu i promowania za-
trudnienia.
W ramach Programu, wy-
brani przez BGK pośrednicy 
finansowi, udzielają nisko 
oprocentowanych pożyczek 
z przeznaczeniem na podjęcie 
działalności gospodarczej lub 
utworzenie miejsca pracy dla 
osoby bezrobotnej.

Pożyczkobiorcy będą mogli 
otrzymać wsparcie doradcze 
i  szkoleniowe w zakresie m.in. 
zakładania działalności gospo-
darczej, form opodatkowania, 
czy też rozliczeń finansowych.
Zgodnie z ustawą o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku 
pracy kwota pożyczki na pod-
jęcie działalności gospodarczej 

wynosi maksymalnie 20-krot-
ność przeciętnego wynagro-
dzenia (aktualnie ok. 74 tys. zł), 
natomiast pożyczka na utworze-
nie miejsca pracy maksymalnie 
6-krotność przeciętnego wyna-
grodzenia (obecnie ok. 22 tys. zł). 
Podstawową zaletą pożyczki 
jest jej niskie oprocentowanie 
(aktualnie – 0,56% w skali roku) 
oraz długi okres spłaty – do 7 lat 
z  możliwością rocznej karencji 
w  spłacie kapitału. Ze względu 
na preferencyjny charakter po-
życzek, udzielane wsparcie sta-
nowi pomoc de minimis. Lista 
wybranych przez BGK pośredni-
ków finansowych oraz szczegó-
łowe zasady udzielania pożyczek 
znajdują się na stronach: www.
bgk.com.pl; wws.bgk.pl. 

- Chcieliśmy pokazać, że w naszym 
mieście są profesjonalne grupy 
- mówi Krystian Kukowka, pro-
boszcz parafii pw. Św. Antoniego. - 

Poza tym tego typu impreza to czas 
spędzony na wspólnym śpiewie, 
przygotowaniu się do Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Akcję zorganizowały Chorzow-
ska Strefa Wolontariatu, Urząd 
Miasta Chorzów i parafia pw. Św. 
Antoniego.

Nowy rok - nowe perspektywy
Ruszył rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II”, w ramach którego istnieje 

możliwość ubiegania się o preferencyjne pożyczki przeznaczone na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. 

W parafii pw. Św. Antoniego odbył się kiermasz 
i I Bożonarodzeniowy Przegląd Chorzowskich Scholi. 

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

• Osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy,
• poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, 

w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub 
uzyskania tytułu zawodowego,

• studentów ostatniego roku studiów.

Program skierowany jest do:

Nastrojowych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz samych szczęśliwych zdarzeń 

w nadchodzącym Nowym 2015 Roku 

życzy Dyrekcja 

wraz z Pracownikami Powiatowego 

Urzędu Pracy w Chorzowie

Wesołych
Świąt

Rozśpiewane przygotowania 
do Świąt Bożego Narodzenia
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Rada Miasta

Wybraliśmy skład Rady Miasta VII kadencji
Podział mandatów

Porozumienie dla Chorzowa 
i Platforma Obywatelska (11)

Wspólnie dla Chorzowa (8)

Prawo i Sprawiedliwość (4)

Ruch Autonomii Śląska (2)

Jacek Nowak (PiS)
Przewodniczący Rady Miasta

Bożena Karpińska 
(PdChiPO)

Marek Krupa 
(PdChiPO)
Przewodniczący ko-
misji infrastruktury 
i funduszy unijnych

Grażyna 
Kosińska-Jokel
(PdChiPO)

Krzysztof 
Łazikiewicz 
(PdChiPO)
Przewodniczący
komisji kultury 
i sportu

Halina Hiltawska 
(WdCh)

Tomasz Krawczyk 
(WdCh)

Marek Kopel 
(WdCh)

Marek Otte
(WdCh)

Barbara Tabin 
(PdChiPO)
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta

Waldemar Kołodziej 
(PdChiPO)
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta

Krzysztof Hornik 
(PdChiPO)
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta, przewod-
niczący komisji budże-
tu i gospodarki

Małgorzata 
Błaszczyńska 
(PdChiPO)

Klaudiusz Sevković 
(PdChiPO)

Marcin Weindich 
(PdChiPO)
Przewodniczący
komisji rodziny 
i pomocy społecznej

Jan Skórka
(PdChiPO) Marek Dudek 

(WdCh)

Mariola Roleder 
(WdCh)
Przewodnicząca
komisji rewizyjnej

Adam Trzebinczyk 
(WdCh)

Marian Salwiczek 
(WdCh)

Bernadeta Biskup 
(PiS)

Grzegorz Krzak 
(PiS)

Izabela Nowak 
(RAŚ)

Piotr Wróblewski 
(PiS)

Krzysztof Szulc 
(RAŚ)

RADNI VII KADENCJI
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Rada Miasta

Wybraliśmy skład Rady Miasta VII kadencji
16 listopada podczas wyborów samorządowych większość mieszkańców na prezydenta Chorzowa wybrała Andrzeja Kotalę. 

Będzie to dla niego druga kadencja. W Radzie Miasta najwięcej mandatów zdobyła Platforma Obywatelska.

Starający się o reelekcję prezy-
dent Chorzowa Andrzej Ko-

tala zapewnił sobie zwycięstwo 
już w pierwszej turze wyborów 
samorządowych. Z wynikiem 
50,79 proc., co dało 17319 gło-
sów, pokonał swojego najgroź-
niejszego kontrkandydata Mar-
ka Kopla, który otrzymał 9346 
głosów, czyli 27,41 proc.
Kolejni kandydaci to Grzegorz 
Krzak 8,12 proc. (2769 głosów), 
Jerzy Bogacki 7,32 proc. (2497 
głosów), Aleksandra Stanusz 2,9 
proc. (990 głosów), Dariusz Olej-
niczak 2,35 proc. (802 głosów), 
Wojciech Kosiba 378 głosów.
W 25-osobowej Radzie Miasta zasią-
dzie 11 radnych z Platformy Obywa-
telskiej, 8 z Wspólnie dla Chorzowa, 
4 z Prawa i Sprawiedliwości i 2 z Ru-
chu Autonomii Śląska.
W naszym mieście uprawnio-
nych do głosowania było 86141 
osób, a karty do głosowania wy-
dano 34676 chorzowianom. Fre-
kwencja wyniosła 40,25 proc.
W wyborach do Rady Miasta na 
wszystkie listy we wszystkich 

okręgach wyborczych oddano 
31490 głosów ważnych, a na kan-
dydatów na prezydenta 34101.
Listy PO otrzymały 10552 gło-
sów, Wspólnie dla Chorzowa 
7919 głosów, PiS 5945, RAŚ 3392 
głosy, SLD Lewica Razem 1563 
głosy, Nowoczesny Chorzów 755 
głosów, Samorządowa Inicjaty-
wa Mieszkańców 701 głosów, 
Chorzów Razem 663 głosy.
W porównaniu z poprzednią 
kadencją PO będzie miała 4 
mandaty więcej, Wspólnie dla 

Chorzowa (wcześniej Wspólny 
Chorzów) stracił 6 mandatów, 
PiS zyskało jeden. Po raz pierw-
szy w fotelach radnych zasią-
dzie dwóch przedstawicieli Ru-
chu Autonomii Śląska.
Na 1 sesji radni VII kadencji 
spotkali się 27 listopada. Pod-
czas obrad wybrano przewod-
niczącego Rady Miasta. Został 
nim radny PiS Jacek Nowak. 
Andrzeja Kotalę zaprzysiężono 
na prezydenta miasta. 
Podczas 2 sesji, 4 grudnia, radni 

wybrali skład prezydium RM. 
Wiceprzewodniczącymi Rady 
Miasta Chorzów zostali: Barbara 
Tabin, Krzysztof Hornik, Walde-
mar Kołodziej. Powołano 8 sta-
łych komisji: komisję rewizyjną, 

komisję edukacji, komisję infra-
struktury i funduszy unijnych, 
komisję kultury i sportu, komisję 
praworządności i bezpieczeń-
stwa, komisję budżetu i gospo-
darki, komisję rodziny i pomo-

cy społecznej, komisję zdrowia. 
Skompletowano także składy 
osobowe komisji stałych RM. 
Podczas tych obrad poinformo-
wano także o powstaniu klubu 
radnych Porozumienie dla Cho-
rzowa i Platforma Obywatelska.

Byłem przekonany, że w tych 
wyborach dojdzie do drugiej tury. 
To, co się wydarzyło było zasko-
czeniem dla wszystkich, również 
dla mnie. Wspólnie dla Chorzowa 
otrzymało, jako całe ugrupowa-
nie, o połowę mniej głosów. Cho-
rzowianie w ten sposób ocenili, 
że odpowiada im to, co się działo 
w ostatnich latach. Stwierdzili, że 
miasto jest ładniejsze, dynamicz-
nie się rozwija.
Cieszę się, że lata ciężkiej pra-
cy zostały docenione. Wiele 
rzeczy udało się w tym okresie 
zmienić. Mieszkańcom Chorzo-
wa bardzo dziękuję za oddanie 

na mnie głosów. Za zaufanie ja-
kim mnie obdarzono. Na pew-
no będę kontynuował dotych-
czasową linię rozwoju miasta 
oraz sposób i styl rządzenia.
W Radzie Miasta mamy 11 osób 
z naszej listy. Do skutecznego 
rządzenia brakowało nam kilka 
głosów. Udało nam się je pozy-
skać dzięki utworzeniu koalicji 
personalnej. Są w niej osoby 
z  innych ugrupowań, które 
chcą realizować nasz program i 
pracować wspólnie z nami dla 
dobra miasta i mieszkańców.
W tej kadencji jest do zreali-
zowania kilka bardzo ważnych 

inwestycji. Jedną z najwięk-
szych pod względem finanso-
wym jest przebudowa stadio-
nu przy ul. Cichej. Od tego nie 
odstąpimy. Mamy koncepcję, 
jest możliwość przystąpienia 
do projektu budowlanego. 
Można, w ramach czterech eta-
pów, spokojnie modernizować 
ten obiekt.
Przebudowa rynku czy budo-
wa mieszkań komunalnych 
to również zadania prioryte-
towe. Będą one dużym wy-
zwaniem, do ich realizacji po-
trzebujemy sporych środków 
finansowych.

Bożena Karpińska weszła 
do Rady Miasta w  miejsce 
Andrzeja Kotali. Małgo-
rzata Błaszczyńska weszła 
w miejsce Wiesława Cięż-
kowskiego, który został 
zastępcą prezydenta. Graży-
na Kosińska-Jokel weszła 
w miejsce Marcina Micha-
lika, który został zastępcą 
prezydenta.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w mieście. Ustawowy skład rady w Chorzowie 
wynosi 25 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez prezydenta w za-
kresie, w jakim wykonuje on uchwały rady. Prezydent i komisje pozostają pod kontrolą rady, 
której składają sprawozdania ze swojej działalności.

Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. Przewodniczący, 
a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący, w szczególności:
1. zwołuje sesje rady,
2. przewodniczy obradom,
3. może wyznaczyć wiceprzewodniczącego do prowadzenia obrad rady,
4. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
5. podpisuje uchwały rady,
6. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich 

mandatu, reprezentuje radę na zewnątrz.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompeten-
cji, określone w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz 
w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
1. prezydent,
2. przewodniczący,
3. komisje,
4. kluby
5. radni.

Chorzowianie mnie ocenili
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa o wyborach i planach na nową kadencję

Skład Prezydium Rady Miasta tworzą Jacek Nowak, przewodniczący (w środku) oraz wiceprzewodniczący: Krzysztof Hornik (z lewej), Barbara Tabin i Waldemar Kołodziej.

Podczas 2 sesji, 4 grudnia, radni wybrali m.in. skład prezydium Rady Miasta.

Kompetencje i obowiązki Rady Miasta

1. uchwały rady,
2. jemu przypisane zadania 

i kompetencje,
3. zadania powierzone, o ile 

ich wykonywanie – na 
mocy przepisów obowią-
zującego prawa – należy 
do niego,

4. inne zadania określone 
ustawami i niniejszym 
statutem.

Prezydent wykonuje:

Szanowni Mieszkańcy
Dziękuję
   za okazane zaufanie
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Gospodarka 
komunalna

Dużą popularnością w mi-
jającym roku cieszyła się 

praca Biura Koordynacji Za-
miany Mieszkań. - Obecnie dys-
ponujemy listą ok. 200 lokali 
zgłoszonych do zamiany - mówi 
Mariusz Kściuczyk, dyrektor ZK 
„PGM”. - Liczba ta szybko ro-
śnie, bowiem mieszkańcy bardzo 
chętnie korzystają z takiej formy 
pomocy. Naszym celem jest nie 
tylko zmniejszenie zadłużenia lo-
katorów, ale również poprawa ich 
warunków mieszkaniowych. 
Ponadto sukcesywnie rozwija-
ny był program oddłużeniowy 
„Praca za czynsz”. W tej chwili 
śmiało można stwierdzić, że pro-
gram funkcjonuje z powodze-
niem. Lokatorzy zainteresowani 
zmniejszeniem swoich zaległości 
mają możliwość odpracowania 
długu wykonując prace m.in. po-
rządkowe czy remontowe. Zasada 
jest prosta – zapłata za wykonaną 
pracę kierowana jest wprost na 
spłatę zadłużenia. 
Kolejnym sukcesem było wpro-
wadzenie Systemu Zarządzania 
Jakością zgodnego z norami ISO 
9001:2009. Prace wdrożeniowe 
trały prawie 12 miesięcy. 

- Chcąc usprawnić pracę w na-
szej firmie podjęta została de-
cyzja o wprowadzeniu nowego 
oprogramowania. Przez cały rok 
trwały zatem prace wdrożenio-
we oraz szkoleniowe naszej za-
łogi - dodaje Kściuczyk. 
Wspólnie ze Strażą Miejską oraz 
Urzędem Miasta uruchomiono 
program pilotażowy polegający 
na montażu czujek czadu w  bu-
dynkach, chcąc tym samym 
zwiększyć bezpieczeństwo loka-
torów w okresie grzewczym. Straż 
Pożarna wytypowała obiekty, 
w których istnieje największe ry-
zyko zatrucia tlenkiem węgla i wy-
posażyliśmy je w ww. urządzenia. 
W  planach jest zakup kolejnych 
urządzeń i  dalszą realizację pro-
gramu „Czujny Chorzów”.
- W tym roku postawiliśmy na in-
nowacyjność, oszczędność i ekolo-
gię – podjęta została decyzja o za-
stosowaniu pompy ciepła - mówi 
dyrektor ZK „PGM”. - Ustalono, 
iż pierwsza pompa ciepła zain-
stalowana zostanie na os. 3 Maja 
118-132. W rezultacie przeprowa-
dzona inwestycja przyczyniła się 
do obniżenia kosztów podgrzania 
ciepłej wody użytkowej oraz w 

rezultacie przyniosła oszczędności 
w ogrzewanych mieszkaniach.
Mając na uwadze estetykę i wy-
gląd budynków wprowadzono 
Regulamin Umieszczania Szyl-
dów i Reklam na elewacjach. 
Pracownicy ZK „PGM” dokonali 
przeglądu wszystkich nierucho-
mości, na których umieszczono 
szyldy, wezwali najemców do ich 
zalegalizowania oraz uregulowa-
nia wszelkich formalności. 
Dużym osiągnięciem było wy-
budowanie nowego budynku 
komunalnego przy ul. Pudler-
skiej 30, gdzie powstało 19 lokali 
mieszkalnych. 
- Trzeba zaznaczyć, że to pierw-
sza, od wielu lat, taka inwestycja, 
dlatego też to dla nas duży sukces 
- przekonuje Kściuczyk. - Reali-
zację przedsięwzięcia umożliwiła 
otrzymana z BGK dotacja. „Pierw-
sza łopata” wbita została we wrze-
śniu zeszłego roku. Już w marcu 
świętowaliśmy tzw. Wiechę, co 
oznaczało ukończenie ostatniej 
kondygnacji oraz konstrukcji da-
chu budynku. Budynek do użytku 
oddany został jesienią br. Prace bu-
dowlane realizowane były zgodnie 
z planem – remont postępował 

pełną parą. Intensywne i wytę-
żone działania szybko przynio-
sły oczekiwane efekty. Nareszcie 
Cwajka może „poszczycić się” no-
woczesnym, ale przede wszystkim 
komfortowym obiektem.
Przeprowadzono także termomo-
dernizacje wraz z wymianą źródeł 
ogrzewania w budynkach przy 
ul. Karola Miarki 16, Kruszcowej 
24 oraz Wolskiego 2. Wg koszto-
rysu inwestorskiego całe przed-
sięwzięcie wyceniono na kwotę 
1 248 724 zł. Natomiast kwota do-
finansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na ww. cel 
wyniosła 826 108  zł. Powód do 
radości mają także mieszkańcy 
budynków przy ul. Armii Krajo-
wej 20, Stefana Batorego 2, 2a, 2b, 
5, Powstańców 1, Powstańców 
10, Mielęckiego 26-28, Pl. Mickie-
wicza 11, Katowickiej 165, gdzie 
wyremontowaliśmy elewacje. 
Zadbano także o wszystkie place 
zabaw. Wykonano prace polegają 
m.in. na odmalowaniu elementów 
piaskownic, huśtawek, ogrodzeń 
czy ławek oraz uporządkowaniu 
i wypielęgnowaniu terenu w ich 
pobliżu. Przedsięwzięcie to zwięk-

szyło bezpieczeństwo dzieci z nich 
korzystających. Dzięki realizacji 
powyższych działań, placyki z pew-
nością dłużej posłużą najmłodszym 
mieszkańcom naszego miasta.
Warto także wspomnieć o prze-
prowadzonych modernizacjach 
podwórek przy ul. Mazurskiej14, 
Wrocławskiej 8, Sobieskiego 22, 
Armii Krajowej 95-97 oraz po-
dwórza na rogu ul. Powstańców 
16/ ul. Sobieskiego 8. W przy-
szłym roku mamy zamiar konty-
nuować prace remontowe obsza-
rów wokół nieruchomości. 
Powstał już kolejny plan czyszcze-
nia i białkowania piwnic oraz stry-
chów w naszych zasobach. Wkrót-
ce rozpoczynamy jego realizację.

- To oczywiście jedynie część tego 
co udało się zrealizować - podsu-
mowuje Mariusz Kściuczyk. - Po-
nadto wyremontowaliśmy kil-
kaset pustostanów, kilkadziesiąt 
klatek schodowych, przeprowa-
dzaliśmy remonty dachów. Zago-
spodarowaliśmy i utwardziliśmy 
obszary wokół nieruchomości, 
którymi zarządzamy, a także wy-
konaliśmy parkingi. Wszystkich 
inwestycji nie jesteśmy w stanie 
wymienić. Mamy jednak nadzie-
je, że mieszkańcy naszego miasta 
są zadowoleni z efektów naszych 
działań, a także ze współpracy 
z naszą firmą. Chcielibyśmy, aby 
rok 2015 przyniósł jeszcze więcej 
powodów do zadowolenia.

To był bardzo intensywny rok. Wiele udało się zmodernizować, 
wykonano kilkadziesiąt remontów. Miasto się zmienia. Na lepsze. 

Pl. Mickiewicza 11 – nowa elewacja.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Dombka 10-16 zakończone.

Dobiegł końca remont elewacji budynku przy ul. Powstańców 10.

Pod koniec roku kolejne elewacje 
zyskały nowy image. Lokatorzy 
budynku przy Pl. Mickiewicza 11 
mieszkają już w czystej i zadbanej 
kamienicy – stara brudna i popę-
kana elewacja została odnowio-
na. Dawny blask odzyskał także 
budynek przy ul. Mielęckiego 26-
28. Przedsięwzięcie oszacowano 
na 214 635,19 zł netto. W grud-
niu zakończył się także remont 
elewacji przy ul. Powstańców 10. 
Kamienica „nie straszy” już swo-
im wyglądem. Na ten cel wydano 
155 147,49 zł. 
Warto także wspomnieć o re-
alizacji mniejszych, ale równie 
ważnych inwestycji. Przeprowa-
dzono remonty dachów (obecnie 
w budynku przy ul. Truchana 21, 
Wieniawskiego 16b, Farnej 28a), 
wykonano parkingi, stworzono 
chodniki. W ostatnich dniach 
oddano do użytku parking przy 
ul. Długiej 6-6c. Inwestycję zre-
alizowano w ramach budżetu 
obywatelskiego, a jej koszt wy-
niósł 76 744, 51 zł. Nowe miejsca 
parkingowe powstały także przy 
ul. Ligonia 15-17/Dombka 10-16. 
Ponadto w połowie grudnia za-
kończono utwardzanie terenu po-
dwórza przy ul. Armii Krajowej 
95-97. Udało się również zreali-
zować chodnik oraz schodki tere-

nowe na obszarze podwórza przy 
ul. Morcinka 1-21. 
Na początku grudnia ukończono 
remonty klatek schodowych przy 
ul. Katowickiej 167, Pudlerskiej 29 
oraz Al. Bojowników 45. Inwesty-
cje przeprowadzone ww. obiektach 
to koszt ponad 200 000 zł (netto). 
W  dn. 18.12 zaplanowano odbiór 
prac zrealizowanych w klatkach 
schodowych przy ul. Żeromskiego 
6-6a (koszt 120 692,48 zł netto) oraz 
Kaliny 60-60a (koszt 128 151,60 zł 
netto). Dawny wygląd odzyska-
ła także klatka w kamienicy przy 
ul. Armii Krajowej 45. Koszt tego 
przedsięwzięcia oszacowano na 67 
561,66 zł netto. 

Z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia, 

chcielibyśmy życzyć wszystkim, 

by ten wyjątkowy czas, spędzony 

w  gronie najbliższych, przyniósł 

wiele radości, ciepła i odpoczynku. 

Życzymy także, by Nowy Rok był 

pasmem sukcesów i pomyślności.

Dyrekcja i Pracownicy 

ZK „PGM”

Remontowy grudzień

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

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Dwanaście miesięcy zmian

Przy ul. Morcinka 1-21 powstał chodnik.

Wesołych Świąt
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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

17 Sierpnia
Pod koniec listopada za-
kończył się drugi etap prze-
budowy ulicy 17 Sierpnia. 
Obejmował on wykonanie 
nowego odcinka jezdni na 
końcowym przebiegu ulicy. 
Roboty obejmowały wyko-
nanie nawierzchni, jezdni, 
chodników, budowę od-
wodnienia. Koszt etapu II 
– 215  tys. zł. W przypadku 
otrzymania środków w roku 
przyszłym wykonywana bę-
dzie przebudowa tej ulicy od 
Placu Świętego Jana. 

Armii Krajowej
Zakończyła się przebudo-
wa jezdni oraz torowiska 
w  ul.  Armii Krajowej. W  li-
stopadzie przywrócono dwu-
kierunkowy ruch na tej ulicy. 
Równolegle z  pracami zleco-
nymi przez MZUiM remont 
torowiska przeprowadzały 
Tramwaje Śląskie, a Cho-
rzowsko – Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i  Kanalizacji budowę 

kanalizacji. W  chwili obec-
nej trwa jeszcze wymiana 
nawierzchni chodników na 
końcowych odcinkach oraz 
budowa zasilania trakcji 
tramwajowej, a w  dalszej 
kolejności oświetlenia ulicz-
nego. Ulica Armii Krajowej 
zyskała nowe nawierzchnie 
jezdni i chodników na całej 
długości, tj. ponad 2 km, ciągi 
postojowe do parkowania sa-
mochodów, zatoki autobuso-
we, zintegrowany przystanek 
tramwajowy oraz nowe urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
 
Ul. Pokoju
W grudniu zakończyła się 
przebudowa i budowa po no-
wej trasie ul. Pokoju w Cho-
rzowie. Inwestycja obejmo-
wała wykonanie nawierzchni 
jezdni, chodników, oświetle-
nia, odwodnienia jak również 
przebudowę istniejącej infra-
struktury. Koszt wykonania 
wszystkich robót wyniósł po-
nad 1,2 mln zł.

Ulice zyskały nowe oblicze
Zakończyła się długo oczekiwana przebudowa Armii Krajowej. Z jeszcze jakimi inwestycjami finiszowano pod koniec roku? 

Spokojnych, rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

i wszystkiego co najlepsze 

w Nowym Roku 

życzą 

Dyrekcja i Pracownicy 

Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

w Chorzowie

Wesołych
Świąt

Ul. Armii Krajowej.

Ul. 17 sierpnia.

Ul. Kościuszki.

Ul. Armii Krajowej.

Ul. Pokoju.
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Przypomnijmy: pierwsze po-
rozumienie władze Chorzowa 
podpisały z gminą Jordanów. 
- Od tego zaczęła się budowa 
sieci miast, z którymi chcemy 
współpracować w zakresie two-
rzonych programów skierowa-
nych do osób starszych - mówi 

Magdalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta ds. seniorów i  osób 
niepełnosprawnych. - Kolejnym 
miastem jest Nowy Sącz. Będzie-
my wspólnie tworzyć ciekawe 
akcje, organizować wymiany 
seniorów - dodaje. I tak 24 stycz-
nia 2015 r. prezydenci Chorzowa 

i  Nowego Sącza podpiszą poro-
zumienie o współpracy. 
A o godz. 16. 00 w Chorzow-
skim Centrum Kultury od-
będzie się gala Chorzowskiej 
Akademii Seniora.
- Właśnie zakończył się pierw-
szy semestr akademii.  Seniorzy 
wzięli udział w setkach warsz-
tatów i szkoleń. W styczniu za-
prezentujemy ofertę drugiego 
semestru i plan zajęć w dziel-
nicowych akademiach seniora 
- tłumaczy Sekuła. 
Będzie to wydarzenie także kul-
turalne: na finał będzie można 
obejrzeć spektakl „Pół na pół” 
w reżyserii Wojciecha Malajka-
ta. Na scenie pojawią się Piotr 
Polk i Piotr Szwedes. Spektakl 
jest pełen czarnego humoru i na 
pewno spodoba się wszystkim 
miłośnikom dobrej sztuki. 
- To będzie chorzowska premie-
ra, bardzo cieszymy się, że odbę-
dzie się ona także w ramach gali 
- przekonuje Magdalena Sekuła. 
- To wydarzenie ma rozpocząć 
kolejny rok działań dla najstar-
szych mieszkańców miasta. 
Spektakl ten na pewno spodoba 
się widzom w każdym wieku, 
dlatego do skorzystania z tej 
oferty zapraszamy wszystkich 
Chorzowian - mówi Sekuła..

Seniorzy

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

Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia w Sosnowcu

Będzie kolejne porozumienie
Ten rok należał do seniorów: aktywnie uczestniczyli w warsztatach artystycznych, uczyli się języków, obsługi komputera. Byli wolontariuszami 

i doczekali się programu „Chorzów 60+”. A już w styczniu rusza nowa oferta dla najstarszych mieszkańców miasta: odbędzie się gala Chorzowskiej 
Akademii Seniora wraz z premierą spektaklu „Pół na pół” z fantastyczną obsadą. Na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury pojawi się Piotr Polk 

i Piotr Szwedes. To jednak nie koniec: Chorzów podpisze kolejne porozumienie o współpracy w zakresie polityki senioralnej. Do Chorzowa przyjedzie 
prezydent Nowego Sącza. Tak powstaje sieć współpracy naszego miasta z innymi gminami w całej Polsce.

www.chorzow.eu

Wśród osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiąza-
nie 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 
stycznia 2015 r.

Za prawidłowe rozwiązanie 
październikowej krzyżówki 
nagrody otrzymali: Zuzan-
na Dąbrowska, Dariusz 
Tkaczyk i Ewa Solich.
Zwycięzcami listopadowej 
krzyżówki są: Aniela Koło-
dziejczyk, Wanda Zamecka 
i Andrzej Konieczny.

Gratulujemy! Po odbiór 
nagród zapraszamy do 
Urzędu Miasta (ul. Rynek 1), 
pokój nr 215.

CHORZOWSKA 
KRZYŻOWKA

24.01.2015 r. 
Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3

Godz.16.00 
Prezentacja programu Chorzowskiej Akademii Seniora

Spektakl „Pół na pół”
BILETY: 

50 zł. parter / 40 zł. balkon 
Z KARTĄ PROGRAMU „CHORZÓW 60+”

30 zł.parter / 20 zł. balkon 

Godz. 19.00 
Spektakl „Pół na pół”
Spotkanie z aktorami 

BILETY: 
50 zł. parter / 40 zł. balkon

Więcej informacji i rezerwacja miejsc: 
tel. 32 349 78 78 lub e - mail: natalia@chck.pl 

Co? Gdzie? Kiedy?

W spektaklu „Pół na pół” w reżyserii Wojciecha Malajkata występują Piotr Polk i Piotr Szwedes.


