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Budżet pod znakiem rozwoju
Chorzowscy radni przyjęli projekt uchwały budżetowej na rok 2015.
– To budżet inwestycyjny – podkreślał podczas sesji Rady Miasta,
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
492 810 262 zł to łączna kwota
planowanych dochodów budżetu na rok 2015. Wydatki
zaplanowano na 524863598 zł.
Planowany deficyt budżetu,
będący różnicą między łączną
kwotą planowanych dochodów
i wydatków, to ponad 32 mln
zł. Nadwyżka budżetowa, dająca miastu możliwość realizacji
nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, wynosi w projekcie
budżetu przeszło 2,6 mln zł.

Głównymi źródłami dochodów bieżących budżetu miasta w 2015 roku, podobnie jak
w latach poprzednich, pozostaną: subwencje ogólne z budżetu
państwa; udziały w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa; dochody podatkowe.
W budżecie dominują wydatki na zadania realizowane
w dwóch sferach gospodarki
miejskiej: oświacie i wychowaniu oraz pomocy społecznej.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie
na temat projektu budżetu
Chorzowa na rok 2015 i możliwości sfinansowania deficytu. Komisje stałe Rady Miasta
także pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Podczas
głosowania, które odbyło się
22 stycznia, budżet poparło 17
radnych, 5 było przeciw.
Więcej na stronie 4.

22 stycznia, podczas 4. sesji Rady Miasta, radni przyjęli projekt uchwały budżetowej na rok 2015.

Ekotasie na hasie
W chorzowskim urzędzie miasta można ocenić system
odbioru odpadów i odebrać eko-torbę.

Stosowne dokumenty podpisali Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa oraz Ryszad Nowak, prezydent Nowego Sącza.

Seniorzy połączyli
dwa miasta

Trwa badanie opinii mieszkańców dotyczące systemu odbioru
odpadów komunalnych. Anonimowa ankieta ma pomóc ustalić,
czy śmieci powinny być wywożone częściej i gdzie rozstawić
dodatkowe pojemniki do segregacji. Kwestionariusz można
odebrać w pokoju nr 28, tu zgłaszamy się także po torbę.

Torba posiada specjalną przegródkę, która dzieli jej wnętrze na 4 części w taki sposób,
żeby uniemożliwić mieszanie
się wkładanych do niej odpadów. Po jej zewnętrznej stronie
umieszczono specjalne napisy w odpowiednich kolorach:
żółtym - plastik oraz metale,
niebieskim – papier, zielonym

– szkło. Wewnętrzne przegródki
są przyczepione do ścianek torby
na rzepy, więc w każdej chwili
można powiększyć odpowiednie
przegródki lub całkowicie wyjąć
wewnętrzne ścianki. Torbę wykonano z materiału pochodzącego z recyklingu. Materiał można
przetrzeć, umyć lub przepłukać
wodą w celu odświeżenia.

Chorzów i Nowy Sącz podpisały porozumienie o współpracy
w zakresie polityki senioralnej.
Wspólne akcje, wymiana wiedzy i doświadczenia. To jedne
z założeń współpracy pomiędzy miastami.
- Poszukujemy nowych form
aktywizacji chorzowskich seniorów. Bardzo ważna w tym
wszystkim jest także ak-

tywność fizyczna, a rejony
Nowego Sącza słyną z możliwości uprawiania wycieczek pieszych i rowerowych.
Współpraca między miastami
to również możliwość aplikowania o środki na wspólne
programy, które będą dotyczy-

Modernizacje
i remonty
ZK PGM
>>>
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ły seniorów. Jesteśmy także
gotowi gościć partnerów z Nowego Sącza na różnorodnych
zajęciach – mówi Wiesław
Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa.
Więcej na stronie 3.

Inwestycje
drogowe
w mieście
>>>
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Ferie w mieście
Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59
2 – 6.02.2015 r., godz. 10.00 – 14.00
Tydzień I „PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”
Warsztaty kulturoznawcze podczas których, każdego dnia dzieci
odwiedzą inny kraj i w formie zabaw poznają jego kulturę. Podczas wycieczki do zoo zobaczymy jak spędzają zimę w Chorzowie
egzotyczne zwierzęta. Wspomnienia z tego dnia uwiecznimy w
postaci galerii prac plastycznych.
9 – 13.02.2015 r., godz. 10.00 – 14.00
Tydzień II „BAJKOWA KRAINA CZARÓW”
Razem z małą czarownicą odwiedzimy artystyczne laboratorium
i rozegramy turniej o słodką miotłę. Odwiedzimy planetarium, a
gwiazdozbiory będą dla nas inspiracją prac plastycznych. Na sam
koniec nauczymy się nowych tańców podczas gwiezdnego balu.
Koszt: 35 zł od os. za każdy tydzień
Obowiązują wcześniejsze zapisy (ilość miejsc ograniczona)
Tel. (32) 247 39 58
agnieszka_pielok@chck.pl
Miejski Dom Kultury „Batory”, ul. Stefana Batorego 6
„CYRKOWY NAMIOT” to zajęcia, podczas których dzieci przeniosą się w świat fantazji i magii, różnorakich stworów i potworów.
Chcemy poruszyć wyobraźnię uczestników i sprawić by zapomnieć
o codziennych troskach i w zabawny sposób spędzić tydzień ferii.
I TURNUS: 02 – 06.02.2015r. w godz. 10:00 – 14:00
II TURNUS: 09 – 13.02.2015r. w godz. 10:00 – 14:00
Wyżywienie: owoce i napoje
Koszt: 50zł/turnus
Ilość uczestników: 45 osób/ I TURNUS i II TURNUS
Kontakt: tel. 32 2460 060, mdk@mdkbatory.pl
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13
Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało… czyli fajne pomysły jak poznać swoje zmysły” – stacjonarne zajęcia feryjne dla
dzieci szkolnych z klas I – VI szkół podstawowych
Poniedziałek – wzrok
2 i 9.02
Zabawy integracyjne w trzech grupach - gry i zabawy integracyjne, wprowadzenie w temat
podział na podgrupy, tworzenie nazwy podgrup na podstawie portretów indywidualnych złączonych w jeden plakat.
„Wędrówki światła” - spotkanie z fizykiem
„Figle i psoty naszego wzroku” - czyli o złudzeniach optycznych zabawy i konkursy
Wtorek – węch i smak
3 i 10. 02
Wycieczka do „Kopalni cukierków” w Katowicach – warsztaty cukiernicze dla dzieci
„Słodkie, słone, gorzkie, kwaśne” – powąchaj, spróbuj, rozpoznaj
- zabawy i konkursy
Środa – dotyk i równowaga
4 i 11. 02
„Odwaga i równowaga” – wyjście do Dzielnicowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Sokolnia” w Chorzowie
„Twarde, miękkie, chropowate” – dotknij i zgadnij - zabawy i konkursy
Czwartek – Słuch
5 i 12. 02
„To co najważniejsze ” – projektowanie i wykonanie z materiałów
plastycznych i odpadów „ pomnika zmysłów” – praca w grupach.
„Dźwiękowo, rytmicznie” – posłuchaj, zgadnij, powtórz - zabawy i
konkursy, prezentacje grup.
Piątek – Wszystkie zmysły i na zabawę pomysły
6 i 13. 02
„Energylandia” - Rodzinny Park Rozrywki – wycieczka do Zatoru.
Kontakt: tel. (32) 241 31 80, tel. kom. 501 285 303
e-mail: sekretariat@mdkchorzow.pl
Chorzowskie Centrum Kultury, Sienkiewicza 3
• 2.02 - godz. 10:00 Spektakl dla dzieci „Cudowna Podróż” Teatr Trip
bilety: 5 PLN max 253 os.
• 3.02 - godz. 10:00 Film animowany dla dzieci ChCKarta max 436 os.
godz.12:30 Film fabularny dla młodzieży ChCKarta max 436 os.
• 4.02 - godz. 10:00 Zajęcia Plastyczne w Galerii MM wstęp wolny
(max. 20 osób w wieku 6-12 lat - zapisy)
• 4.02 - godz. 16:00 „5 minut przed premierą” -próba otwarta do premiery spektaklu „Kochaj i Tańcz” ChCKarta max 436 os.
• 5.02 - godz. 10:00 Spektakl dla dzieci „Dziecięce Banialuki czyli
wszystko jest przysłowiem”, bilety: 5 PLN max 436 os.

• 6.02 - godz. 10:00 Film animowany dla dzieci ChCKarta max 436 os.
• 8.02 - godz. 12:00 Spektakl taneczny „Królowa Śniegu” max 436 os.,
bilety: parter 15 PLN, balkon 10 PLN, z ChCKartą i Kartą Bajtel:
parter 10 PLN, balkon 5 PLN
• 9.02 - godz. 10:00 Film animowany dla dzieci ChCKarta max 436 os.,
godz.12:30 Film fabularny dla młodzieży ChCKarta max 436 os.
• 10.02 - godz. 10:00 Zajęcia Plastyczne w Galerii MM wstęp wolny
(max. 20 osób w wieku 6-12 lat- zapisy)
• 11.02 - godz. 10:00 Spektakl dla dzieci „O Zajączku, który nie potrafił zliczyć do trzech” bilety: 5 PLN, max 436 os.
• 12.02 - godz. 10:00 Film animowany dla dzieci ChCKarta max 436 os.
godz.12:30 Film fabularny dla młodzieży ChCKarta max 436 os.
• 13.02 - godz. 10:00 Dyskoteka karnawałowa dla dzieci na zakończenie ferii w Kocyndrze bilety: 5 PLN, opiekun: 1 PLN max 200 os.
• 13.02 - godz. 18:00 Magic Show -Tomasz Kabis i Jego goście max 253 os.
bilety: 15 PLN cena promocyjna tylko dla dzieci i uczącej się młodzieży
• 15.02 - godz. 16:00 Spektakl dla dzieci „Fabryka Śniegu” – PREMIERA max 436 os. bilety: parter 13 PLN, balkon 10 PLN, z Kartą
Bajtel: parter 10 PLN, balkon 8 PLN
Więcej informacji i rezerwacja miejsc:
barbara@chck.pl, tel. 32 349 78 68/69/71/72/63
Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców 25
W okresie ferii zimowych (2.02-13.02.2015) chorzowskie muzeum
do udziału w zajęciach edukacyjno-twórczych: „Karnawałowa maskarada – polskie zapusty” oraz „Muzeum Wyobraźni”. Szczegóły
na stronie www.muzeum.chorzow.pl.
Zapisy na zajęcia pod nr tel. 32 241 31 04 wew. 105
(Dział Edukacyjno-Promocyjny).
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113
Pierwszy tydzień ferii
• 03.02 (wtorek) - wycieczka do Cinema Park-Kraków
• 04.02 (środa) - godz. 10.00 i 11.00, Lodowisko ul. Katowicka, gry i zabawy na lodzie, wstęp wolny, wypożyczenie łyżew 6 zł/para
• 05.02 (czwartek) - godz. 10.00 i 11.00, Kompleks Sportowy „HAJDUKI”
gry i zabawy w basenie, wstęp wolny
• 06.02 (piątek) - godz. 11.00-13.00 - tenis stołowy, sala gimnastyczna ul. Dąbrowskiego 113, wstęp wolny
Drugi tydzień ferii
• 10.02 (wtorek) - wycieczka w góry - Biały Krzyż w Szczyrku
• 11.02 (środa) - godz. 10.00 i 11.00, Lodowisko ul. 3-go maja, gry
i zabawy na lodzie, wstęp wolny, wypożyczenie łyżew 6 zł/para
• 12.02 (czwartek) - godz. 10.00 i 11.00 – basen przy Pl. Powstańców Śl., gry i zabawy w basenie, wstęp wolny
• 13.02 (piątek) - godz. 11.00-13.00 – badminton, sala gimnastyczna
ul. Dąbrowskiego 113, wstęp wolny
Więcej informacji i rezerwacja miejsc: tel (32) 2411 111.
Chorzowska Strefa Wolontariatu, Stowarzyszenie
na Rzecz Rodziny i Urząd Miasta w Chorzowie
zapraszają wszystkie dzieci, rodziców i dziadków do bezpłatnego
udziału w akcji „Obwoźne ferie”
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, ul. Dąbrowskiego 113
9 lutego 2015 r., godz. 9.00 - 13.30
W programie: Strefa Gier Podwórkowych, konkursy z nagrodami
i drobny poczęstunek, turniej piłki nożnej dla dzieci z chorzowskich świetlic środowiskowych
Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna „Pod mychą”,
ul. Kaliny 82
10 lutego 2015 r., godz. 11.00 - 14.00
Ze sztuką za pan brat
W programie: warsztaty plastyczne, konkursy z nagrodami
11 lutego 2015 r., godz. 13.00 - 15.00
Turniej gier towarzyskich z nagrodami
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3,
ul. S. Batorego 37
12 lutego 2015 r., godz. 10.00 - 14.00
Olimpiada dla dzieci z chorzowskich świetlic środowiskowych
W programie: turniej sportowy z nagrodami, tory przeszkód, gry,
zabawy, zajęcia plastyczne, origami
Chorzowska Strefa Wolontariatu, ul. Powstańców 70 / 3
10 lutego 2015 r., godz. 11.00 - 14.00
Ze sztuką za pan brat
W programie: warsztaty plastyczne, konkursy z nagrodami

wiadomości samorządowe

wiadomości samorządowe

11 lutego 2015 r., godz. 11.00 - 14.00
Bitwy taneczne z x - box’em. Turniej z nagrodami
12 lutego 2015 r., godz. 11.00 - 14.00
Warsztaty tańca nowoczesnego
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, ul. Omańkowskiej 1
13 lutego 2015 r., godz. 11.00 - 14.00
Turniej gier towarzyskich z nagrodami
Ośrodek Integracji Społecznej, ul. Pudlerska 22
10 lutego 2015 r., godz. 11.00 - 15.00
Turniej gier towarzyskich z nagrodami
11 lutego 2015 r., godz. 11.00 - 16.00
Karnawałowa środa
W programie: godz. 11.00 – 13.00 - warsztaty robienia masek karnawałowych, godz. 13.00 – 16.00 - bal maskowy dla dzieci z konkursami, strefa seniora
13 lutego 2015 r., godz. 13.00 - 15.00
Warsztaty tańca nowoczesnego
ZAKOŃCZENIE AKCJI
14 lutego 2015 r., godz. 13.00 - 15.00
Podsumowanie akcji: wręczenie dyplomów i medali, pokaz iluzjonisty Tomasza Kabisa
Ośrodek Integracji Społecznej, ul. Pudlerska 22
14 lutego 2015 r., godz. 16.00
Walentynkowy weekend dla Rodzin
W programie: pokaz iluzjonisty Tomasza Kabisa, inauguracja letniego semestru Dzielnicowej Akademii Seniora w Chorzowie II
ze Strefą Seniora, konkursy z nagrodami dla rodzin
WSTĘP WOLNY
15 lutego 2015 r., godz. 16. 0
BAL WALENTYNKOWY DLA SENIORÓW
Opłata za poczęstunek: 10 zł.
Więcej na: www.strefa.chorzow.eu, www.chorzow.eu,
www.snrr.org lub pod nr tel. 792 232 076
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Seniorzy połączyli dwa miasta
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odpisane 24 stycznia porozumienie o współpracy
z Nowym Sączem nie jest dla
Chorzowa pierwszym tego typu
dokumentem. We wrześniu
2014 r. władze naszego miasta
podpisały porozumienie z Jordanowem. Natomiast dla Nowego Sącza to pierwsza tego typu
współpraca.
- Cieszę się z podpisania umowy.
Zarówno Chorzów jak i Nowy
Sącz mają wiele do zaoferowania
seniorom. Mamy karty seniora,
radę seniorów, która podsuwa

wiele pomysłów. Mam nadzieję,
że porozumienie będzie interesujące dla obu stron. My ze swej
strony możemy zaoferować m.in.
atrakcje turystyczne, dyskusje
panelowe. Ważna może okazać
się też współpraca pomiędzy
Uniwersytetami III Wieku. Być
może nasze miasta będą takimi
prekursorami w łączeniu grup
seniorów – mówi Ryszard Nowak, prezydent Nowego Sącza.
Tego samego dnia odbyła się
także gala Chorzowskiej Akademii Seniora oraz chorzowska
premiera spektaklu „Pół na pół”.
- Chorzowską Akademię Senio-

ra ukończyło 1000 osób. Niemal
12 tysięcy chorzowian odebrało
kartę programu „Chorzów 60+”
upoważniającą do wielu zniżek.
A w Chorzowie II i na Klimzowcu działają już Akademie Seniora.
Dwie kolejne powstały w Chorzowie Starym i Batorym – mówi
Magdalena Sekuła, pełnomocnik
prezydenta ds. seniorów i osób
niepełnosprawnych.
Na zakończenie wizyty goście
z Nowego Sącza oraz chorzowscy
seniorzy i wolontariusze wzięli udział w biesiadzie ze swojskim klimatem, zorganizowanej
w Dworku Parkowym.

Rozmaitości

W części artycznej Gali Chorzowskiej Akademii Seniora wystąpili Piotr Szwedes oraz Piotr Polk w spektaklu „Pół na pół”.

Chorzowscy
Przedsiębiorcy
Roku 2014
Gastronomia, handel, usługi. W tych kategoriach wybrano
najlepszych przedsiębiorców 2014 roku. Nagrody wręczono
w Chorzowskim Centrum Kultury.
Laureaci Nagród Prezydenta Chorzowa w dziedzinie sportu.

Nagrody za Sport
W Miejskim Domu Kultury „Batory” wręczono Nagrody
Prezydenta Chorzowa w dziedzinie sportu.

Przedstawiciele Kapituły konkursu i nagrodzeni chorzowscy Przedsiębiorcy.

Konkurs „Chorzowski Przedsiębiorca Roku” powstał z inicjatywy
Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Miasta Chorzów oraz Centrum
Przedsiębiorczości. W tym roku
doczekał się on 13. edycji.
Chorzowski Przedsiębiorca Roku to
konkurs, w którym o zwycięstwie
w poszczególnych kategoriach decydują klienci. Podczas tej edycji po
raz pierwszy głosy na daną firmę
można było oddawać tylko za pośrednictwem internetu.
- Ta forma okazała się przystępna dla
mieszkańców. Wzrosła frekwencja.
W sumie oddano ponad 25 tysięcy
głosów – mówi Piotr Małecki, prezes
Centrum Przedsiębiorczości.
- Cieszę się, że chorzowscy przedsiębiorcy mogą promować swoje
firmy podczas tej gali. To także
okazja do spotkania i wymienienia
poglądów – dodaje Paweł Pawelec, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Chorzów.

Za najlepszych przedsiębiorców
uznano: Eblis B&L w kategorii
usługi; Magia Kwiatów Ilona Miler w kategorii handel; restauracja Prezydent (działająca w Kompleksie Sztygarka) w kategorii
gastronomia.
- Bardzo się cieszę, w imieniu
swoim i zespołu, że lokalne władze, przedsiębiorcy i mieszkańcy
docenili naszą pracę. Dziękujemy
wszystkim, którzy oddali na nas
głos – mówi Edyta Lisowska, dyrektor Eblis B&L.
- Wygrana jest pracą zbiorową.
Jest mi bardzo miło, że zostaliśmy
docenieni w ten sposób. Nagroda jest zwieńczeniem naszych
120-letnich starań o względy
klientów – przyznaje Ilona Miler,
szefowa Magii Kwiatów.
- Jest nam bardzo miło, że mieszkańcy coraz częściej dostrzegają
nasz kompleks, restaurację i inne
obiekty. Będziemy działać dalej.

Wiem, że do ideału jest daleko, ale
idziemy właściwą drogą – mówi
Michał Wróblewski, właściciel
kompleksu Sztygarka.
Oprócz przedsiębiorcy roku wyłoniono także zwycięzców konkursu
dla uczniów chorzowskich szkół
ponadgimnazjalnych i studentów.
Tytuł „Chorzowskiego Przedsiębiorcy Jutra” otrzymali: Krzysztof
Piela z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych oraz Aleksander Moś ze Szkoły Zarządzania
Uniwersytetu Śląskiego.
Podczas gali wręczono także Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji
przyznawany przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach. Otrzymało go Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Zwycięzców konkursu „Chorzowski Przedsiębiorca Roku” poznaliśmy 15 stycznia. Galę uświetnił występ Zbigniewa Wodeckiego.

W tym roku zmieniono nieco
formułę przyznawania nagród.
Zazwyczaj z grona nominowanych wybierano po jednym
laureacie z każdej kategorii.
W 18. edycji wyróżnionych
było zdecydowanie więcej. Nie
ma się co dziwić, ubiegły rok
był wyjątkowo udany dla chorzowskich sportowców.
Monika Hojnisz, która na stałe
zagościła w kadrze narodowej
i ściga się z najlepszymi w zawodach Pucharu Świata, zadebiutowała w olimpijskiej rywalizacji ocierając się o podium
w biegu masowym, ostatecznie
zajmując piąte miejsce.
- Sam występ na igrzyskach był
wielkim sukcesem dla Moniki,
która jako młoda zawodniczka jechała tam, tak naprawdę,
zbierać doświadczenie. Z piątego miejsca byliśmy bardzo
zadowoleni. Może chciałoby się
więcej, ale wierzę, że medale
olimpijskie jeszcze przed nią
– liczy Renata Hojnisz, mama
biatlonistki.
Sezon 2013/2014 na trzeciej
pozycji w T-Mobile Ekstraklasie zakończyła drużyna Ruchu
Chorzów. Dzięki wysokiej lokacie w tabeli, Ruch mógł walczyć
o awans do fazy grupowej Ligi

wiadomości samorządowe

Europy. Pojedynki z FC Vaduz,
Esbjerg FB, a przede wszystkim
z Metalistem Charków na długo zostaną w pamięci kibiców
„Niebieskich”.
- Mam nadzieję, że mimo nieudanej końcówki roku w naszym
wykonaniu w 2015 r. znowu będziemy mogli dostarczyć naszym
fanom powodów do radości. Na
wiosnę powalczymy! – obiecuje
Mirosław Mosór, dyrektor sportowy Ruchu Chorzów S.A.
Nie można zapomnieć również
o sukcesach gimnastyków „Sokolni”, którzy świetnie zaprezentowali się na Mistrzostwach
Świata w Paryżu.
Za wybitne osiągnięcia sportowe statuetkę otrzymali: Monika Hojnisz (srebrna statuetka),
Mirosław Miozga (brązowa
statuetka), Ruch Chorzów (złota statuetka) oraz Marcin Malinowski (brązowa statuetka).
Za wybitne osiągnięcia w pracy
szkoleniowej nagrody przyznano: Małgorzacie Myrcik (brązowa statuetka) i Maciejowi Polokowi (brązowa statuetka).
Nagroda w kategorii: wybitne
osiągnięcia w zakresie organizacji sportu i rekreacji w mieście trafiła do rąk dwóch pań
z klubu DOSiR „Sokolnia”, Bo-

gusławy Śrutwy i Barbary Bańdo (brązowe statuetki).
W tym roku Andrzej Kotala
przyznał również nagrodę specjalną. Za wieloletnią pracę na
rzecz chorzowskiej piłki ręcznej
wyróżniony został Ludwik Biegasik, legenda polskiego i chorzowskiego szczypiorniaka.

Andrzej Kotala

prezydent Chorzowa

Miniony rok obfitował w wydarzenia wielkiej rangi. Udany debiut olimpijski zaliczyła
nasza biathlonistka Monika
Hojnisz. „Niebiescy” znowu
stanęli na podium rozgrywek
ligowych, byli też o krok od
awansu do fazy grupowej Ligi
Europy. Doceniamy wyniki
futsalowców Cleareksu i gimnastyków DOSiR „Sokolnia”,
dostrzegamy wysiłki trenerów, których zaangażowanie
owocuje wysokimi lokatami
ich wychowanków.

Budżet 2015
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Budżet pod znakiem rozwoju
Planowane dochody w latach 2011-2015

Planowane wydatki w 2015 roku

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa:

Jacek Nowak, Przewodniczący Rady Miasta:

Pod względem finansowym nie będzie to łatwy rok. Mamy zaplanowane duże inwestycje. Przypomnę, że modernizujemy rynek, ulicę Wolności, realizujemy tzw. Małą obwodnicę Chorzowa Batorego, a także przystępujemy do
modernizacji stadionu przy Cichej. Niestety w 2015 nie będziemy mieli możliwości ubiegania się o środki z budżetu
Unii Europejskiej. One trafią do nas prawdopodobnie dopiero w 2016 roku. Do tego czasu trzeba będzie posiłkować się
innymi rozwiązaniami, w tym wciąż zabiegać o przyciągnięcie nowych inwestorów.
Oceniając kondycję finansową Chorzowa nie mamy powodów do zmartwień. Miasto jest wśród gmin o najniższym zadłużeniu w regionie, ze sporą nadwyżką operacyjną. Najlepiej można to zobrazować stosując do niedawna funkcjonujący wskaźnik zakładający, że limit zadłużenia
nie może przekroczyć 60 proc. jego rocznych dochodów. Obecny dług stanowi nieco ponad 20 proc. środków, które miasto wygenerowało w 2014 roku.
Wiele gmin ma poważny problem z utrzymaniem płynności finansowej. Nasze miasto takich problemów nie ma. Posiadamy środki na koncie, czasem nawet lokujemy je na różnego rodzaju lokatach oferowanych przez banki, po to by pozyskać dodatkowe zyski z oprocentowania.
Chciałbym przypomnieć, że zasadą funkcjonowania gminy nie jest sam zarobek. Ma ona spełniać funkcję społeczną, publiczną - realizować
te wszystkie podstawowe obowiązki, których firmy z założenia nie realizują. Z wybudowania drogi, remontów kamienic czy modernizacji
basenu nie ma zysku, a przecież taka inwestycja jest potrzebna, jej wykonanie należy do obowiązków miasta.

Radny podchodząc do budżetu ma zawsze dwa
cele. Z jednej strony chce żeby jak najwięcej zadań
zostało zrealizowanych, z drugiej żeby deficyt budżetowy był jak najmniejszy. Niestety te cele są przeciwstawne. Jesteśmy gminą, która nie jest w stanie finansować wszystkich inwestycji tylko z dochodów własnych.
Deficyt jest o kilka milionów wyższy niż moglibyśmy się spodziewać, ale
to jest kompromis pomiędzy tym, co chcielibyśmy robić, a tym na co nas
stać. Cieszę się, że inwestycje są w miarę równo rozłożone na poszczególne
dzielnice miasta. Jestem również zadowolony z tego, że znalazły się środki na projekt budowlany stadionu Ruchu. Mam nadzieję, że w ciągu roku
dochody zaplanowane będą w wysokim stopniu realizowane. Myślę, że to
będzie dobry rok.

Najważniejsze inwestycje w 2015 r.
• Termomodernizacja budynku ul. Wrocławska i ul. Hutnicza
– 807 tys. zł;
• Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją w budynkach przy ul. Barbary i ul. Hetmańskiej – 1.049 tys. zł;
• Przedszkole nr 19 budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
– 558 tys. zł;
• Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej – budowa boiska
oraz placu zabaw i siłowni plenerowej – 500 tys. zł,
• Modernizacja boiska ul. Jubileuszowa – 550 tys. zł;
• Zakup sprzętu medycznego dla ZSM – 600 tys. zł;
• Modernizacja pracowni tomografii – ChCPiO – 200 tys. zł.
• Budowa centrum przesiadkowego w rejonie Rynku (2012-2016)
– 11,5 mln zł, w 2015

• Budowa ul. W. Kollmanna (2011 – 2015) – 14,18 mln zł, w 2015
– 8 mln zł;
• Modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana (2012 – 2015) – 3,3 mln zł,
w 2015 – 3,2 mln zł;

• Przebudowa ul. Wolności od ul. Chrobrego do granicy Miasta Świętochłowice – (2014 – 2016) – 6,54 mln zł, w 2015 – 3,5 mln zł;
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• Modernizacja ul. A. Krajowej (2013 – 2015) – 7,75 mln zł,
w 2015 – 2,5 mln zł;

• Modernizacja KS Ruch (2015 – 2019) – 62 mln zł, w 2015 – 2 mln zł;
• Modernizacja obiektu przy ul. Lompy (2014 – 2015) – 2,14 mln zł,
w 2015 – 0,63 tys. zł;
• Wykonanie projektu oraz rozbudowa basenu Pl. Powstańców
(2015 – 2016) – 21,25 mln zł, w 2015 – 1,25 tys. zł;
• Budowa pawilonów szpitalnych ZSM (2012 – 2015) – 5 mln zł,
w 2015 – 2 mln zł;
• Rozbudowa budynku B1 (2015 – 2016) – 4 mln zł, w 2015 – 2 mln zł;
• ZSO nr 2 modernizacja basenu (2013 – 2015) – 2,59 mln zł,
w 2015 – 2,5 mln zł;
• Modernizacja sali gimnastycznej AZSO nr 1 (2014 – 2015)
– 1,63 mln zł, w 2015 – 1,6 mln zł.
• Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków zagranicznych o wartości powyżej 2 mln zł
• Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – RTBS
(2010 - 2016) – 3,1 mln zł, w 2015 – 1,7 mln zł;

P

rzy okazji rocznego rozliczenia podatkowego można
– i bez wątpienia warto - przekazać 1% swojego podatku na
rzecz potrzebujących. Nie ponosząc żadnych dodatkowych
kosztów i bez wysiłku pomagamy innym.
1 procent swojego podatku możemy przekazać organizacjom pożytku publicznego. Często istnieje
możliwość wskazania określonego
celu lub konkretnego podopiecznego, który chcemy wesprzeć tą
wpłatą. Zastanawiając się nad
wyborem organizacji dobrze jest
wesprzeć taką, która działa „po sąsiedzku” - na terenie miejscowości, w której mieszkamy, albo na
obszarze naszego województwa.

dla chorzowskich organizacji
Wspomóżmy Chorzowskie Organizacje Pożytku Publicznego. To proste.
Listę organizacji uprawnionych
do otrzymywania wpłat 1% podatku znaleźć można w wykazie
internetowym, prowadzonym
przez Ministerstwo Pracy i Poli-

KRS: 0000174486 z dopiskiem „Jagoda Labus”
FUNDACJA ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO”
nr rach: 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
KRS: 0000270809 z dopiskiem „Chrzanowski, 3385”
FUNDACJA AVALON
nr rach: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
KRS: 0000247448
CENTRUM USKRZYDLIJ DZIECIAKI.PL
Nr rach: 25 1050 1243 1000 0023 0213 7175
KRS: 0000001895 z dopiskiem „Koło Chorzowskie”
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO KULTURALNE
NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
nr rach: 15 1050 1328 1000 0004 0002 8627
KRS: 0000012847
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
Nr rach: 30105012431000001000002780
KRS: 0000015960
STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ „HOSPICJUM” W CHORZOWIE
Nr rach: 43105012431000002321986446
KRS: 0000018926
REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM
Nr rach: 27105012431000001000101483

• Bon szkoleniowy dla osoby
bezrobotnej do 30 roku życia
– w ramach bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30
roku życia możliwe jest finansowanie uczestnictwa w szkoleniu, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego
i kursu nadającego uprawnienia zawodowe, przejazdu na
szkolenia, niezbędnych badań
lekarskich i psychologicznych
oraz zakwaterowania jeżeli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania. Wysokość
bonu szkoleniowego nie może
przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia – 3781,14 zł.
• Bon stażowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia – osoba bezrobotna może otrzymać bon stażowy na odbycie stażu na okres 6
miesięcy u pracodawcy którego
wskaże, o ile pracodawca zobowiąże się do jej zatrudnienia po
zakończeniu stażu przez okres
6 miesięcy. W ramach bonu
stażowego można sfinansować
koszty przejazdu do i z miejsca
odbywania stażu oraz koszty
niezbędnych badań lekarskich
i psychologicznych. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6
miesięcy może otrzymać premię
w wysokości 1513,50 zł.
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tyki Społecznej (www.mpips.gov.
pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego) lub na stronie
Urzędu Miasta Chorzów (www.
chorzow.eu). Wiele organizacji

publikuje własne ogłoszenia i komunikaty dotyczące prowadzonej
zbiórki. Dane OPP z terenu województwa śląskiego znaleźć można na stronie www.ngo.slaskie.pl.

W zeznaniu podatkowym nie
trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
W wyznaczonych rubrykach

Chorzowskie Organizacje Pożytku Publicznego
KRS: 0000019371
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY
Nr rach: 48109020240000000534019904
KRS: 0000019686
PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JÓZEFKA”
Nr rach: 37102023680000210201649912
KRS: 0000025586
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SŁOWAKA W
CHORZOWIE
Nr rach: 81105012431000002206969467
KRS: 0000082654
STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORZOWSKIEGO
CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII DR. EDWARDA HANKEGO „SERCE DLA DZIECKA”
Nr rach: 80109020240000000534018843
KRS: 0000097403
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „FENIKS”
Nr rach: 96105012431000009075742024

KRS: 0000135974
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY „SERCE”
Nr rach: 45105012431000002344638529
KRS: 0000152879
FUNDACJA PROVENTUS
Nr rach: 65154011282001700235160002
KRS: 0000153876
KLUB SPORTOWY „STADION ŚLĄSKI”
Nr rach: 67249000050000460081760326
KRS: 0000163689
STOWARZYSZENIE „NIE MA GŁUPICH”
Nr rach: 18105012141000000701567901
KRS: 0000182621
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE „POMOCNA DŁOŃ”
Nr rach: 45116022020000000146210519
KRS: 0000198194
FUNDACJA NASZ ŚLĄSK IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA
Nr rach: 75105012141000002280793320

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby bezrobotne do korzystania
z pomocy w aktywizacji zawodowej oraz pracodawców do składania wniosków
w zakresie następujących form wsparcia finansowanych z Funduszu Pracy:
dacji pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego
przez okres 6 miesięcy.
• Prace interwencyjne – w przypadku zatrudnienia osoby
bezrobotnej pracodawca może
otrzymać refundację poniesionych z tytułu zatrudnienia
kosztów wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia, nagród
oraz opłaconych składek na
ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnio-

nej, nieprzekraczającej jednak
kwoty zasiłku – 831,10 zł do 12
miesięcy lub przez okres do 18
miesięcy jeśli refundacja obejmuje koszty poniesione za co
drugi miesiąc. Pracodawca jest
obowiązany, stosownie do za-

formularza należy podać jedynie numer KRS organizacji oraz
wyliczoną kwotę do przekazania (w przypadku najpopularniejszego formularza PIT-37 są
to pola nr 124 i 125). Zgodnie
z przepisami kwota wsparcia
nie może przekraczać 1% podatku należnego, należy ją wyliczyć mnożąc podatek należny
(pole 120 zeznania podatkowego) przez 1%, a uzyskany wynik
zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Jeden procent podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego
na wniosek podatnika przekazują urzędy skarbowe, na podstawie danych umieszczonych
w zeznaniu rocznym.

KRS: 0000285182
„FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT”
Nr rach: 93156000132367056920790001
KRS: 0000297625
„PRO LOQUELA SILESIANA” TOWARZYSTWO KULTYWOWANIA I PROMOWANIA ŚLĄSKIEJ MOWY
Nr rach: 35213000042001044613560001
KRS: 0000340997
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CHORZOWIE
Nr rach: 25105012431000002334944515
KRS: 0000346319
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„RUCH” CHORZÓW
Nr rach: 57105012431000009071555818
KRS: 0000273051
CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC CHORZÓW
KRS: 0000245554 z dopiskiem „ZOO w Chorzowie”
INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH
KRS: 0000154454 z dopiskiem „Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie”
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZETAMI
W POLSCE ODDZIAŁ W CHORZOWIE

Wspierają bezrobotnych
• Bon zatrudnieniowy dla osoby
bezrobotnej do 30 roku życia
– osoba bezrobotna może otrzymać bon zatrudnieniowy, który
stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z
zatrudnieniem bezrobotnego. Refundacja części kosztów na wynagrodzenia i składek następuje
na okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych
– 831,10 zł. Po zakończeniu refun-

Rozmaitości

wartej umowy, do utrzymania
w zatrudnieniu skierowanego
bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po
zakończeniu tej refundacji.

• Zwrot kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska
pracy dla osoby bezrobotnej
– pracodawca może otrzymać
zwrot kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego w wysokości
18000,00 zł.
• Refundacja kosztów składek
na ubezpieczenia społeczne
osoby bezrobotnej do 30 roku
życia podejmującej zatrudnienie po raz pierwszy w życiu
- pracodawca może otrzymywać taką refundację przez
okres do 12 miesięcy w kwocie
nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za
pracę – 875,00 zł.
• Przyznanie pracodawcy dofinansowania wynagrodzenia
dla zatrudnionej osoby bezrobotnej po ukończeniu 50 roku
życia – takie dofinansowanie
przysługuje na okres 12 miesięcy w przypadku zatrudnionej osoby bezrobotnej po
ukończeniu 50 roku życia lub
do 24 miesięcy w przypadku
zatrudnionej osoby bezrobotnej po 60 roku życia w kwocie
nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za
pracę – 875,00 zł.

Chcesz wiedzieć więcej?
• Informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chorzowie przy ul. Opolskiej 19:
• pracodawcom – w pokoju nr 2 lub pod numerem
telefonu 32 3497122,
• osobom bezrobotnym – u doradców klienta lub pod
numerami telefonów 32 3497 113, 115, 119, 129, 134, 146

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

ul. Opolska 19, tel. 32 34 97 101
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www.pupchorzow.pl

Gospodarka
komunalna
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Miasto zmienia image
Ładniej i czyściej - kamienice w naszym mieście sukcesywnie są modernizowane.
Zobaczcie, które z nich zmieniły swój wizerunek.

Kamienica przy ul. Mielęckiego 26-28 w nowej odsłonie. Inwestycja to koszt
214 635,19 zł netto.

Ul. Powstańców 10 - kolejna nowa elewacja w centrum Chorzowa. Na ten cel wydano
155 147, 49 zł netto. Prace remontowe ukończono w grudniu, a efekty zobaczcie sami…

Pl. Mickiewicza 11 – lokatorzy mieszkają już w czystej i zadbanej kamienicy. Remont
elewacji również zakończył się w grudniu. Koszt przedsięwzięcia to 159 800,59 zł.

Chcesz wiedzieć więcej?
Polub nas na facebook’u!

Wdrożono system
zarządzania jakością
Spełniając wymagania normy
ISO udało się zidentyfikować
procesy, dzięki którym możliwe było opracowanie procedur
ułatwiających pracownikom
sprawne wykonywania konkretnych czynności. System
nie tylko pełni funkcję edukacyjną, ale przede wszystkim
jest przewodnikiem w pozna-

waniu nowych obowiązków
i ich prawidłowej realizacji
przez pracowników. Wymaga
on ciągłego doskonalenia procesów oraz systematycznego
monitorowania, tylko dzięki
temu będziemy mogli przeprowadzając audyty, usprawniać
prace w naszej firmie. Poprzez
wprowadzenie Systemu Zarzą-

dzania Jakością możliwa jest
realizacja nadrzędnych celów
naszej firmy – czyli zaspokojenia potrzeb i oczekiwań
klientów, prowadzenia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
a także zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania
i eksploatacji.

Zapraszamy wszystkich do
odwiedzenia strony Zakładu
Komunalnego ZK „PGM” na
portalu społecznościom Facebook! Za pośrednictwem portalu na bieżąco informujemy o
ważnych wydarzeniach, publi-

kujemy zdjęcia, po to by zaprezentować efekty naszej pracy
oraz usprawnić komunikację z
mieszkańcami Chorzowa. Zamieszczamy także wzmianki
dotyczące ważnych wydarzeń,
które odbywają się w mieście

– kulturalnych i społecznych.
Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z tematyką wpisów.
Cieszymy się, że liczba odwiedzających ciągle rośnie. Mamy
nadzieję, że każdy znajdzie coś
interesującego dla siebie.

Zmiana firmy realizującej usługi w ramach Pogotowia Awaryjnego
Informujemy, że od 1 stycznia br., funkcję Pogotowia Awaryjnego w budynkach
będących w zarządzie ZK „PGM” na wszystkich BOM-ach poza godzinami pracy
Biura Obsługi Mieszkańców pełni:
Zakład Instalacji Sanitarnych Wod.-Kan., CO., Gaz Piotr Ledwoch
ul. Smolenia 36, 41-902 Bytom tel. 32 281 - 20 - 33, 691 - 691 – 863

Pogotowie Awaryjne czynne w godzinach*:
• Poniedziałek, wtorek i środa od 15.00 do 7.00
• Czwartek od 17.00 - 7.00
• Piątek od 13.00 - 7.00
*Pogotowie awaryjne w dni wolne od pracy zgłoszenia wszelkich awarii przyjmuje całodobowo.

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe

www.pgm-chorzow.eu
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Infrastruktura
drogowa

Przebudują ulicę Dąbrowskiego

- Rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na czerwiec,
natomiast jej zakończenie
planowane jest w październiku. Przebudowana zostanie
jezdnia, chodniki oraz miejsca
postojowe na odcinku od ulicy Katowickiej do ulicy Armii
Krajowej - mówi Piotr Wojtala,
dyrektor MZUiM.
W tym roku dobiegnie końca
remont chodników przy ulicy
Armii Krajowej. Do ukończenia
robót pozostał odcinek, na którym Spółka Tramwaje Śląskie
w pierwszej kolejności ułoży
kabel trakcyjny. Na tej ulicy
zostaną posadzone drzewa oraz
ustawione nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe.
W lipcu zakończy się budowa
ulicy Wilhelma Kollmanna wraz
z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem
z ulicą Inwalidzką, która rozpoczęła się w 2013 r. Koszt wykonania robót wynosi 12 mln złotych.
Z kolei we wrześniu zakończy
się modernizacja obiektu mostowego na Placu Świętego Jana,

Zdjęcia: Mariusz Banduch

Miejski Zarząd Ulic i Mostów uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa na realizację przebudowy ulicy Dąbrowskiego
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przebudowa ul. Dąbrowskiego rozpocznie się w czerwcu a zakończy w październiku 2015 r.

która rozpoczęła się pod koniec
ubiegłego roku. Koszt inwestycji
wyniesie 3 miliony złotych.

W lipcu zakończy się budowa ulicy Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad
torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ulicą Inwalidzką.

W ramach wieloletnich inwestycji realizowana będzie
nadal budowa Centrum Prze-

siadkowego. Oprócz nowych
przystanków wyremontowane zostaną jezdnie i chodniki

W tym roku dobiegnie końca remont chodników przy ulicy Armii Krajowej. M.in.
zostaną posadzone drzewa oraz ustawione nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe.

wokół Rynku oraz ul. Katowicka na starym przebiegu
do ul. Konopnickiej. W ra-

mach III etapu zmodernizowany zostanie odcinek ulicy
Kościuszki do ul. Moniuszki wraz z budową ronda na
skrzyżowaniu ul. Kościuszki
i Moniuszki. Ulica Moniuszki
zostanie poszerzona oraz powstanie nowe połączenie ul.
Moniuszki z Rynkiem w rejonie budynku nr 78.
W koordynacji ze Spółką Tramwaje Śląskie oraz Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem
Wodociągów
i Kanalizacji planowana jest
modernizacja ulicy Wolności
na odcinku od ul. Chrobrego do
granicy z Miastem Świętochłowice. W pierwszej kolejności
zostanie przebudowane torowisko tramwajowe, następnie
wykonana zostanie nowa kanalizacja oraz wodociąg.
W ramach robót drogowych
zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni, chodników
oraz zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Zakończenie
inwestycji planowane jest na II
kwartał 2017 r.

Planowana jest modernizacja ulicy Wolności od odcinku od ul. Chrobrego do
granicy z Miastem Świętochłowice.

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70

wiadomości samorządowe

www.mzuim.chorzow.eu

Wydarzenia
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23. Finał WOŚP w Chorzowie
Ponad 4 tysiące osób bawiło się przez cały dzień na Wojewódzkim Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie.
Aerobik na basenie, język hiszpański dla początkujących, tworzenie programu telewizyjnego
i wiele innych ciekawych zajęć
czeka na najstarszych mieszkańców Chorzowa w ramach
letniego semestru Chorzowskiej
Akademii Seniora. To jednak
nie koniec: po Chorzowie II
i Klimzowcu startują akademie
w dzielnicach Chorzów Batory
i Chorzów Stary.
Ponad tysiąc osób wzięło udział
w pierwszym semestrze Chorzowskiej Akademii Seniora.
– Największą popularnością
cieszyły się zajęcia komputerowe, językowe i ruchowe - mówi
Magdalena Sekuła, pełnomocnik
prezydenta ds. seniorów i osób
niepełnosprawnych. - Te zostają, a program został wzbogacony o nowe warsztaty: będziemy

wspólnie tworzyć wiadomości
senioralne, gotować, ćwiczyć fitness i logiczne myślenie.
Jest też dobra informacja dla
mieszkańców Chorzowa Batorego
i Starego: tam od 2 lutego ruszają
Dzielnicowe Akademie Seniora.
– Ideą akademii w dzielnicach jest
to, by te zajęcia, które cieszą się
największą popularnością czyli
tanecznych, komputerowych czy
ruchowych były dostępne także
dla osób dla których dojazd do
centrum miasta stanowi problem
- dodaje Sekuła. - Wiemy, że seniorzy bardzo czekali na te akademie,
ich program będzie się rozwijał
zgodnie z zapotrzebowaniem

11 grudnia pod szybem „Prezydent” dla śląskich fanów
orkiestry zagrali: Rethorn,
Chaos, Another Pink Floyd,
Sebastian Riedel & Cree oraz
Oberschlesien. Do wspólnej
zabawy włączyli się także
trenerzy psów z grupy Hopster, strażacy, ratownicy

z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Nie zabrakło także ambulansu Centralnej Stacji Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach – udało się zebrać aż
160 litrów krwi. Punktual-

nie o 20.00, po raz pierwszy
z wieży szybu Prezydent, wystrzeliło Światełko do Nieba.
Po pokazie sztucznych ogni,
uczestnicy zabawy otrzymali
kolorowe wiatraczki – symbol tegorocznej Orkiestry,
które przygotowali pacjenci
Chorzowskiego Centrum Pe-

diatrii i Onkologii oraz oddziału geriatrycznego w Zespole Szpitali Miejskich wraz
z Chorzowską Strefą Wolontariatu. W Chorzowie zebrano niemal 70 tysięcy złotych,
a w całym województwie do
puszek wolontariuszy trafiły
ponad 3 mln 800 zł.

Pełny program dostępny jest na
stronie www.strefa.chorzow.eu
lub pod nr tel. 660 715 359 lub
795 417 378.

CHORZOWSKA
KRZYŻOWKA
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej
krzyżówki, rozlosujemy trzy
zestawy miejskich gadżetów.
Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie (ul. Rynek 1, 41-500
Chorzów) do 10 lutego 2014 r.
Hiszpański surrealista, pierwsza śpiewaczka opery i przedstawiciel popkultury młodzieżowej - to tylko niektóre
z pytań, na które musieli znać
odpowiedź
rozwiązujący
krzyżówkę. Spośród wszystkich listów, które nadesłano
do Urzędu Miasta, komisja
konkursowa wylosowała 3
zwycięzców. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Helena
Ruta, Jerzy Mrozek i Leokadia
Piksa. Gratulujemy! Po odbiór
nagród zapraszamy do Urzędu Miasta (pokój nr 215).
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Rusza Chorzowska
Akademia Seniora

