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Nowy sprzęt pozwoli na skróce-
nie czasu badania, znacznie po-
prawi także jego jakość. Dzięki 
dodatkowej funkcji fluoroskopii, 
możliwe będzie także wykonanie 
zabiegów inwazyjnych, np. biop-
sji czy drenażu.
- To niezwykle ważne urządze-
nie. Zwłaszcza w takim miejscu, 
w którym potrzebna jest szybka 
i dokładna diagnoza – mówi Jerzy 
Owsiak, prezes Fundacji WOŚP.
Wysokiej klasy sprzęt medyczny 
trafił do kilkudziesięciu miejsc 
w Polce.
- W ten sposób pokazujemy, że 
zabawa podczas finału akcji, po-
święcenie jej swojego czasu ma 
sens. Dzięki temu takie urządze-
nia mogą pracować. To nasze 
rozliczenie – mówi J. Owsiak.

Grzegorz Szpyrka, dyrektor 
ChCPiO, podkreśla, że stacje 
opisu, w które wyposażony jest 
aparat, zwiększą możliwości in-
terpretacji wyników badań. Za 
jednym skanem może zbadać 

całe ciało dziecka. Sprzęt jest 
wart 4 mln zł.
Prezydent Chorzowa Andrzej Ko-
tala podkreśla, jak cenna jest tego 
typu pomoc. - Taki sprzęt jest bar-
dzo potrzebny najmłodszym pa-

cjentom z naszego województwa. 
Dar ten stanowi cenną wartość 
dla ratowania ludzkiego życia.
Tomograf to kolejny sprzęt, któ-
ry chorzowski SOR otrzymał od 
fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W grudniu na 
salę resuscytacyjną trafił przeno-
śny ultrasonograf oraz przewoź-
ny aparat do znieczulenia. W po-
przednich latach WOŚP przekazał 
diagnostyce obrazowej urządze-
nia RTG i skaner SPECT/CT.
Nasze miasto trzykrotnie było go-
spodarzem Wojewódzkiego Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Na tegorocznej imprezie pod 
wieżą szybu Prezydent bawiło się 
ponad 4 tys. osób. W woj. śląskim 
zebrano 4.976.738,82 zł., a chorzow-
ski wynik to 81 215,49 zł.

Chorzów podzielony na 8 okręgów, do podziału 2,4 mln zł

Nowoczesny tomograf komputerowy trafił do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Chorzow-
skiego Centrum Pediatrii i Onkologii. To dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szanowni Państwo
Gdy dwa lata temu przygotowaliśmy się do pierwszego wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w Cho-
rzowie nikt z nas nie był do końca pewny, jak projekt ten odbiorą mieszkańcy. Już samo wydzielenie 
pieniędzy w budżecie do dyspozycji  mieszkańców spotkało się ze sprzeciwem niektórych radnych. Dziś 
po dwóch edycjach nikt już chyba nie ma wątpliwości, że był to strzał w dziesiątkę. Zaczynaliśmy od 
kwoty 1,6 mln zł. W kolejnym roku do dyspozycji mieszkańców oddaliśmy 2,1 mln. 
Do idei partycypacji, w której to sami mieszkańcy współdecydują o wydatkowaniu pieniędzy z bu-
dżetu  przekonują nie tylko słowa, ale konkretne inwestycje. Efektem zaangażowania Chorzowian 
są m.in. rondo na skrzyżowaniu Parkowej i Kościuszki, liczne miejsca parkingowe w Chorzowie 
Batorym, parking przy 3-Maja, siłownie plenerowe w Batorym i Parku Róż, zrewitalizowany Park 
Hutników czy wyremontowana Aleja Wycieczkowa prowadząca do Parku Śląskiego. To owoce 
dwóch edycji Budżetu Obywatelskiego.

Każdego roku notujemy większe zainteresowanie projektem. Przybywa głosujących - tą tradycyjną drogą, poprzez wrzucenie głosu 
do urny oraz przez internet. Ale w Budżecie Obywatelskim chodzi też o jeszcze coś. Projekt ma pobudzać mieszkańców do większej 
aktywności, do dyskusji o kierunkach rozwoju miasta. I to się nam udało. W wielu dzielnicach powstały nieformalne grupy wsparcia 
konkretnych inwestycji. Ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, konsultować się i umawiać, by poprzeć konkretny projekt.  
Przed nami trzeci już Budżet Obywatelski. W trzeciej edycji chorzowianie zdecydują o podziale 2,4 mln zł. Miasto podzielone zostało 
na 8 okręgów do głosowania. Zaczynamy konsultacjami społecznymi i zbieraniem propozycji mieszkańców. W czerwcu odbędzie się 
głosowanie.  Pod koniec lipca poznamy zwycięskie propozycje. Niech nie zniechęca Państwa to, że może Wasz projekt w poprzednich 
edycjach nie uzyskał największej liczby głosów i nie został zrealizowany z pieniędzy przeznaczonych na partycypację. Zapewniam, 
że z dużą uwagą czytamy każdą Państwa propozycję. Są one dla nas wskazówką, czego oczekują Państwo od miasta i co, w Państwa 
dzielnicy, powinno być jak najszybciej zrealizowane. Dlatego gorąco namawiam do czynnego udziału w Budżecie Obywatelskim. 

Andrzej Kotala
prezydent Chorzowa

PRZYKŁADOWY CENNIK WYBRANYCH ZADAŃ
• Mały plac zabaw (do 3 urządzeń + piaskownica) 

ok. 60.000 zł
• Duży plac zabaw (powyżej 3 urządzeń 

+ piaskownica) min. 200 000zł
• Remont chodnika (cena za 1 m2) 100 zł
• Budowa chodnika (cena za 1 m2) 180 zł
• Budowa małego skateparku 150 000 zł
• Budowa ścieżki rowerowej 250 zł/m2 
• Zagospodarowanie zielenią (cena za 1 m2) 30 zł
• Ławka (cena za 1 szt) 1000 zł
• Latarnia (cena za 1 szt) 3000 zł
• Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną 

(cena za 1 m2) 500 zł
• Mała siłownia na wolnym powietrzu (do 3 urządzeń) 

z nawierzchnią kostki brukowej 30.000 zł

Na liście nie ma inwestycji, którą chcesz zgłosić do 
Budżetu Obywatelskiego? 
Zadzwoń pod nr: 669  807  092 (poniedziałek-piątek, 
w godz. 16.00-19.00) lub przyjdź do Punktu Konsulta-
cyjnego, przy ul. Powstańców 70 (poniedziałek, wtorek, 
czwartek w godz. 16.00-19.00). Doradzimy i pomożemy 
wycenić Twój projekt.
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Owsiak przekazał cenny sprzęt Majowe 
rocznice

Prezydent Chorzowa, Przewod-
niczący Rady Miasta oraz Ko-
mendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień serdecznie zapraszają 
wszystkich mieszkańców na ofi-
cjalne uroczystości upamiętnia-
jące 224 Rocznicę Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, 94 Rocznicę 
Wybuchu III Powstania Śląskiego, 
70 rocznicę zakończenia II wojny 
światowej oraz 21 rocznicę spro-
wadzenia relikwii Patrona Miasta 
św. Floriana do Chorzowa.

2 maja, w dniu Flagi Rzeczpospo-
litej Polskiej, odbędzie się  III Rajd 
Śladami Wojska Polskiego w Cho-
rzowie (informacje na stronie 
www.chorzow.wku.wp.mil.pl).
Tego dnia o 9.00 przy schronie 
dowodzenia na Górze Redena, 
na zwiedzających czekać będzie 
przewodnik turystyczny, który 

oprowadzać będzie po wybra-
nych obiektach. W święto flagi 
zapraszamy także na Piknik Ry-
cerski Chorzowskiego Bractwa 
Rycerskiego Bożogrobców, który 
odbędzie się na terenie Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień od 
10.00 do 13.00
3 maja odbędą się uroczystości 224 
rocznicy uchwalenia konstytucji 
3 maja i 94 rocznicy wybuchu III 
Powstania Śląskiego. Uroczystości 
rozpocznie msza święta o godzinie 
9.00 w w kościele św. Barbary.
4 maja obchodzimy święto patrona 
miasta – św. Floriana. Uroczysta 
msza święta odbędzie się o godz. 
18.00 w Sanktuarium św. Floriana.
8 maja uczcimy rocznicę zakoń-
czenia II wojny światowej. O 12.00 
nastąpi złożenie kwiatów pod  po-
mnikiem Żołnierzy Polskich przy 
ul. Śląskiej.

Ruszyła 3 edycja Budżetu Obywatelskiego
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Wydarzenia

Dodatkowe patrole mundurowych

Nowe miejsca parkingowe

Bezpłatny angielski 
dla 1000 chorzowian

Słowacy zainwestują w Chorzowie
Tatry Mountain Resorts a.s. przejęła 75 proc. udziałów „Śląskiego Wesołego Miasteczka”. To efekt umowy podpisanej 

pomiędzy zarządami słowackiej spółki i WPKiW S.A. 

Już po raz drugi w tym roku 
słuchacze Szkoły Policji w Kato-
wicach, wraz z policjantami cho-
rzowskiej komendy, pełnią służ-
by w patrolach na ulicach miasta.
- Kursanci szkoły, pod okiem 
doświadczonych policjantów, 
czuwają nad bezpieczeństwem 
mieszkańców. Adepci policyj-

nego rzemiosła uczą się pracy 
w  komórkach patrolowo-in-
terwencyjnych oraz w ruchu 
drogowym. Dzięki temu nabytą 
podczas szkolenia wiedzę mogą 
zastosować w praktyce - mówi 
Justyna Dziedzic, rzecznik cho-
rzowskiej policji.
Wspólne patrole są możliwe 

dzięki porozumieniu zawar-
temu pomiędzy chorzowskim 
komendantem, komendantem 
szkoły policyjnej i prezyden-
tem Chorzowa. Nadrzędnym 
celem zawartego porozumienia 
jest poprawa ładu i porządku 
w mieście oraz troska o bezpie-
czeństwo mieszkańców.

Parking wybudowała Chorzow-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Miasto udostępniło swój teren, 
wydzierżawiając go spółdzielni. 
- 53 miejsca parkingowe to spo-
ro, ale jak popatrzy się na ilość 
samochodów to za kilka mie-
sięcy ta liczba miejsc może być 

niewystarczająca. Dlatego syste-
matycznie, tam gdzie są możli-
wości, zwiększamy liczbę miejsc 
parkingowych – mówi Grzegorz 
Gowarzewski, prezes ChSM. 
Andrzej Kotala, prezydent Cho-
rzowa, nie ukrywa, że miasto 
boryka się z ilością miejsc par-

kingowych. – To problem wielu 
miast. Staramy się go rozwiązy-
wać. Dobrym przykładem jest 
ten parking, gdzie dzięki współ-
pracy miasta i ChSM zaspokojo-
no potrzeby mieszkańców. 
Inwestycja przy ul. Nowaka kosz-
towała 150 tys. złotych. 

– To wspólna akcja Urzędu Mia-
sta w Chorzowie i szkoły języ-
kowej. Mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z kursów na różnych 
poziomach zaawansowania. Do 
udziału zapraszamy zarówno po-
czątkujących, jak i zaawansowa-
nych – zachęca Andrzej Kotala 
prezydent Chorzowa.
Dzięki nowoczesnej formie kur-
su, uczestnicy mogą samodziel-
nie regulować tempo zajęć.
- Cykl obejmuje 52 interaktywne 
lekcje. Przewidywany czas na 
odbycie wszystkich zajęć to 12 
miesięcy, ale to kursant decyduje 
jak szybko przechodzi do kolej-
nej partii materiału – podkreśla 
Konrad Kawelczyk, przedstawi-
ciel chorzowskiego oddziału Bri-
tish School. 
Lekcje oparte są na materiale 
dydaktycznym przygotowanym 
przez National Geographic. Ak-
tywne uczestnictwo w kursie 
pozwala na ukończenie całkowi-
cie za darmo jednego poziomu 
zaawansowania językowego.
Zapisy na bezpłatny kurs języka 
angielskiego odbywają się w od-
dziale British School przy ul. Ka-
towickiej 107, tel. (32) 346 10 10.

W 2011 roku rozpoczął się pro-
ces poszukiwania inwestora 

dla „Śląskiego Wesołego Miastecz-
ka”. Doradcą strony samorządo-
wej w tym przedsięwzięciu została 
firma PwC. Efektem podjętych 
działań było zainteresowanie pro-
jektem kilkudziesięciu podmiotów, 
w tym słowackiej firmy Tatry Mo-
untain Resorts a.s. (TMR), spółki 
notowanej na giełdach w Bratysła-
wie, Pradze i Warszawie.
W czerwcu 2014 roku podpisano 
list intencyjny rozpoczynający 
fazę analiz i negocjacji dotyczą-
cych szczegółów zaangażowa-
nia słowackiego potentata.
13 kwietnia 2015 r. Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego oficjalnie 
zgodził się na objęcie przez TMR 
75 proc. udziałów spółce, która 
stanie się właścicielem i zarząd-
cą lunaparku. Pozostałe 25 proc. 
udziałów pozostanie w gestii 
Wojewódzkiego Parku Kultury 
i Wypoczynku S.A. (WPKiW), 
podmiotu należącego do śląskie-
go samorządu. Oficjalne umowy 
podpisano 14 kwietnia. 

- Po 56 latach jesteśmy świadka-
mi powtórnych narodzin Śląskie-
go Wesołego Miasteczka dzięki 
pozyskaniu tak znamienitego 
inwestora. Cieszymy się z takiej 
współpracy. Zwłaszcza, że firma 
TMR posiada też ośrodek narciar-
ski w Szczyrku. Myślę, że będzie 
to fantastyczne połączenie tych 
dwóch miejsc i powrót do cza-

sów ich świetności – powiedział 
Wojciech Saługa, marszałek wo-
jewództwa śląskiego.
TMR w ciągu 5 lat zainwestuje 
w  modernizację „Śląskiego We-
sołego Miasteczka” co najmniej 
117 mln zł. Tereny, na których 
obecnie funkcjonuje, ten jeden 
z  największych polskich luna-
parków będą przedmiotem dzier-

żawy. W ciągu pierwszych 5 lat 
inwestor będzie płacić czynsz 
roczny w wysokości 1,4 mln zł, 
a od szóstego roku 1 mln Euro.
- Powierzchnia Śląskiego We-
sołego Miasteczka jest po-
równywalna z powierzchnią 
średniej wielkości lunaparków 
w Europie Zachodniej. Nasza 
spółka jest wiodącym podmio-

tem branży turystycznej z wie-
loletnim doświadczeniem w za-
rządzaniu ośrodkami górskimi 
i  parkiem wodnym, w prze-
budowie oryginalnych zabyt-
kowych ośrodków w Tatrach 
oraz we wdrażaniu innowacji 
i akwizycji, jak w przypadku 
Aquaparku Tatralandia. Wie-
rzę, że właśnie TMR przywró-
ci Śląskiemu Wesołemu Mia-
steczku utracony blask i dawną 
świetność – podkreślił Bohuš 
Hlavatý, prezes zarządu i dy-
rektor generalny TMR.

Arkadiusz Godlewski, prezes 
Parku Śląskiego, przypomniał, 
że poszukiwania inwestora dla 
wesołego miasteczka rozpoczę-
ły się jeszcze za poprzedniego 
zarządu, gdy prezesem parku 
był Andrzej Kotala, obecny pre-
zydent Chorzowa.
- Wtedy też wykupiono urzą-
dzenia od prywatnych właści-
ciel i wprowadzono jeden kar-
net na wszystkie atrakcje. To był 
pierwszy krok, który pozwolił 
wykonać kolejne i doprowadzić 
do szczęśliwego finału.

Spółka Tatry Mountain Resorts, a.s. jest największym 
podmiotem w dziedzinie turystyki na Słowacji, posiada 
i prowadzi atrakcyjne ośrodki narciarskie oraz hotele 
w Tatrach Niskich i Wysokich. Należą do niej m.in. ośrod-
ki Jasna Tatry, jest również właścicielem największego 
aquaparku na Słowacji Tatralandia oraz współwłaści-
cielem największego ośrodka narciarskiego w Czechach 
Špindlerův Mlýn. W 2014 została także właścicielem 
Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego.

Kursanci ze Szkoły Policji w Katowicach, pod czujnym okiem doświad-
czonych chorzowskich stróżów prawa, doskonalą umiejętności policyj-

nego rzemiosła. To efekt porozumienia władz samorządowych z policją.

Zakończyły się prace przy budowie nowego parkingu w Chorzowie II. 
Przy ulicy Nowaka 5-7 powstały 53 miejsca dla samochodów.

Co setny chorzowianin będzie mógł skorzystać z bezpłatnych zajęć 
z języka angielskiego. Kody do kursów na platformie e-learningowej 
czekają na pierwsze 1000 osób, które zgłoszą się do chorzowskiego 

oddziału British School, przy ul. Katowickiej 107

Bohuš Hlavatý, prezes zarządu i dyrektor generalny TMR oraz Arkadiusz Godlewski, prezes Parku Śląskiego podpisali 
umowę w sprawie przejęcia udziałów Śląskiego Wesołego Miasteczka.



wiadomości samorządowe 3

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

Budżet 
Obywatelski

Ruszyła 3 edycja Budżetu Obywatelskiego
Zasady są proste:

1. W 3 edycji Budżetu Obywatelskiego do podziału mamy 2 mln 400 tys.zł. 
Miasto podzielono na 8 okręgów, po 2 w każdej dzielnicy.    

2. Budżet Obywatelski zaczynamy od spotkań z mieszkańcami. 
Przyjdź na warsztaty i dowiedź się wszystkiego o  trzeciej edycji BO. 

3. Masz pomysł na inwestycję? Uzupełnij Wniosek i znajdź 5 osób, które poprą 
Twój projekt. W tym roku po raz pierwszy prosimy o wstępną wycenę 
inwestycji. Ni e wiesz jak to zrobić? Skorzystaj z cennika dostępnego 
na stronie www.chorzow.eu, zadzwoń pod nr 669 807 092 

lub poproś o pomoc w Punkcie Informacyjnym. Gdy nie jesteś w stanie 
oszacować kosztów – pozostaw to miejsce puste. Na złożenie Wniosku 
masz czas do 25 maja. Propozycję można zgłosić drogą tradycyjną: 
wrzucając Wniosek do jednej z urn zlokalizowanych na terenie całego 
miasta lub za pośrednictwem strony internetowej www.chorzow.eu. 

4. Wykaz propozycji  dla każdego okręgu ogłosimy 
8 czerwca. Przygotujemy specjalne Ankiety, na których 
będzie można poprzeć projekty zgłoszone 
przez mieszkańców. Głosowanie potrwa do 30 czerwca. 

Spodobało Ci się kilka inwestycji? To nie problem – masz 
do dyspozycji aż 5 głosów! Głosuj wrzucając Ankietę do urny 
lub poprzez stronę internetową: www.chorzow.eu.

5. Zwycięskie projekty poznamy 27 lipca. 

6.  Inwestycje wybrane przez mieszkańców 
będą realizowane od stycznia 2016 r.

7. Masz pytania? Napisz na adres: 
budzetobywatelski@ chorzow.eu, zadzwoń pod numer 669 807 092 
(infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 19.00) 

lub przyjdź do Punktu Informacyjnego, przy ul. Powstańców 70 
(czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 19.00).

Więcej informacji dot. 3 edycji znajdziesz 
na stronie: www.chorzow.eu

MACIEJKOWICE
Antoniowska, Antoniów, Brzezińska, Emilii Plater, 
Gdańska, Główna, Kluczborska, Kresowa, Mariana 
Langiewicza, Michałkowicka, Poprzeczna, Rozbarska, 
Społeczna, Słowików

CHORZÓW STARY
17 Sierpnia, Akacjowa, Azotowa, 
Bożogrobców, Bytkowska, Cedrowa, 
Cisowa, Cyprysowa, Gabriela 
Narutowicza, Harcerska, Henryka 
Majętnego, Jana Kasprowicza, Józefa 
Kalusa, Kadecka, Karola Adamieckiego, 
Karola Olszewskiego, Karolinki, Kolejowa, 
Królowej Jadwigi, Lawendowa, Legnicka, 
Maciejkowicka Marii Rodziewiczówny, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Mazurska, 
Modrzewiowa, Planty Śląskie, Poznańska, 
Rycerska, Rębaczy, Siemianowicka, 
Sosnowa, Stefana Okrzei, Słowiańska, 
Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Rejtana, 
Torowa, Wiejska, Wierzbowa, Wrzosowa, 
Wschodnia, Węzłowiec, pl. Piastowski, 
pl. św. Jana, Świerkowa

CWAJKA
11 Listopada, 23 Czerwca, 3 Maja, Augustyna Świdra, Barska, Chropaczowska, 
Gościnna, Gruntowa, Grunwaldzka, Juliusza Ligonia, Juliusza Słowackiego, 
Józefa Rymera, Karola Miarki, Katowicka, Kruszcowa, Krzyżowa, Krótka, 
Kwiatowa, Legnicka, Marcina Watoły, Mariańska, Mała, Miła, Nowa, Ogrodowa, 
Okrężna, Opolska, Pawła Dombka, Pawła Stalmacha, Piotra Niedurnego, 
Pokoju, Poleska, Polna, Pudlerska, Rodzinna, Rodziny Oswaldów, Romualda 
Traugutta, Rondo prof. Wilhelma Wagnera, Sadowa, Składowa, Stacyjna, 
Stawowa, Sąsiedzka, Teodora Kalidego, Tęczowa, Wileńska, Wincentego 
Janasa, Wojciecha Samarzewskiego, dr Ignacego Nowaka, ks. Antoniego 
Stabika, ks. Jana Ficka, ks. Norberta Bończyka, pl. Adama Mickiewicza, 
Łagiewnicka, św. Józefa, św. Pawła, św. Piotra, św. Wojciecha

CHORZÓW II
3 Maja, 75 Pułku Piechoty, Beskidzka, Boczna, Bytomska (Świętochłowice), Chałupki, 
Filarowa, Floriańska, Franza Waxmana, Gołębia, Gustawa Morcinka, Gwarecka, Józefa 
Lompy, Katowicka, Kopalniana, Kozielska, Krakusa, Kędzierzyńska, Lipińska, Metalowców, 
Miechowicka, Nomiarki, Raciborska, Sokoła, Strzelców Bytomskich, Sztygarska, Szybowa, 
Towarowa, Wandy, Węglowa, Władysława Stanisława Reymonta, Zabrska, dr Wincentego 
Styczyńskiego, księdza Konrada Szwedy, pl. Powstańców Śląskich, Śląska, Świętej Kingi, 
Żołnierzy Września

CENTRUM
Bankowa, Bałtycka, Bolesława Chrobrego, Cicha, Cieszyńska, Cmentarna, Czysta, Częstochowska, 
Drogowa Trasa Średnicowa, Dworcowa, Fryderyka Chopina, Głogowska, Hajducka, Henryka 
Sienkiewicza, Jagiellońska, Jana Faski, Jana Kilińskiego, Jana Sobieskiego, Janiny Omańkowskiej, 
Jasna, Józefa Poniatowskiego, Karpińskiego, Katowicka, Kazimierza Pułaskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Krzywa, Księcia Władysława Opolskiego, Ludwika Szabatowskiego, Marii Konopnickiej, 
Michała Drzymały, Michała Wolskiego, Mikołaja Kopernika, Odległa, Pocztowa, Pomorska, 
Powstańców, Rynek, Spokojna, Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki, Starego Zdroju, Stefana 
Żeromskiego, Strzelców Bytomskich, Szczęśliwa, Słoneczna, Tadeusza Kościuszki, Teatralna, 
Walerego Wróblewskiego, Wawrzyna Hajdy, Wesoła, Wita Hankego, Wolności, Władysława 
Truchana, Zjednoczenia, dr Andrzeja Mielęckiego, dr Józefa Rostka, gen. Henryka Dąbrowskiego, 
ks. Augustyna Kordeckiego, ks. Piotra Skargi, ks. bpa Bernarda Bogedaina, ks. bpa Ignacego 
Krasickiego, pl. Dworcowy, pl. Hutników, pl. Jana Matejki, pl. Mikołaja Kopernika

KLIMZOWIEC
Alfonsa Zgrzebnioka, Astrów, Bartosza Głowackiego, Cmentarna, Czysta, Dobrodzieńska, Drogowa 
Trasa Średnicowa, Działkowa, Dębowa, Franciszkańska, Franklina Roosevelta, Fryderyka Wilhelma 
Redena, Gajowa, Górna, Górnicza, Hajducka, Hetmańska, Ignacego Mościckiego, Ignacego 
Paderewskiego, Jasna, Juliana Grządziela, Józefa Poniatowskiego, Józefa Ryszki, Józefa Wybickiego, 
Karpińskiego, Kaszubska, Katowicka, Klimzy, Krzywa, Kręta, Ludwika Urbanowicza, Lwowska, Marii 
Konopnickiej, Młodzieżowa, Młyńska, Osiedle Klimzy, Parkowa, Piaskowa, Pogodna, Przy Gazowni, 
Przyjemna, Racławicka, Rajnholda Domina, Różana, Sportowa, Szczecińska, Tadeusza Kościuszki, 
Tysiąclecia, Willowa, Wiosenna, Wita Stwosza, Wiśniowa, Zapłocie, Zielona, al. Bojowników 
o Wolność i Demokrację, al. Wojska Polskiego, ks. Jana Gałeczki, ks. bpa Ignacego Krasickiego, 
pl. AKS, Łąkowa, Średnia, św Barbary, św. Anny, Żwirki i Wigury

CHORZÓW BATORY 2
16 Lipca, Adama Asnyka, Aleksandra Fredry, Armii Krajowej, Bolesława Prusa, Brzozowa, Dojazdowa, Dyrekcyjna, Elizy Orzeszkowej, 
Farna, Francuska, Grabowa, Graniczna, Henryka Wieniawskiego, Hutnicza, Inwalidzka, Jana Kochanowskiego, Jesionowa, Joachima 
Lelewela, Jodłowa, Jubileuszowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jurija Gagarina, Józefa Maronia, Kaliny, Karpacka, Karwińska, 
Kasztanowa, Kazimierza Tetmajera, Klonowa, Kochłowicka, Kolonia Joanny, Leśna, Lipowa, Ludwika Solskiego, Mieczysława 
Karłowicza, Mikołaja Reja, Niedźwiedziniec, Obrońców Chorzowa, Odrodzenia, Odrowążów, Odrzańska, Olchowa, Olzy, Orląt, 
Piekarska, Podmiejska, Prosta, Prześwit, Racjonalizatorów, Rondo Gerarda Cieślika, Sawickiej, Skrajna, Stalowa, Stefana 
Batorego, Stefana Żółkiewskiego, Stefanii Sempołowskiej, Szczepańska, Szpitalna, Waleriana Łukasińskiego, Wilhelma Kollmanna, 
Wrocławska, Władysława Orkana, Zawiszy Czarnego, Zwycięstwa, gen. Józefa Bema, ks. Hugona Kołłątaja, ks. Jana Machy, ks. Józefa 
Czempiela, ks. Stanisława Konarskiego, ks. Stanisława Staszica, ks. bpa Adriana Włodarskiego, ks. bpa Arkadiusza Lisieckiego, 
ks. bpa Augustyna Strzybnego, ks. bpa Józefa Gawliny, pl. Olimpijczyka Henryka Nowary, pl. Osiedlowy, Żelazna

CHORZÓW BATORY 1
Armii Krajowej, Bolesława Limanowskiego, Chocimska, Długa, Gnieźnieńska, 
Jakuba Jasińskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Ludwika Zamenhofa, Piotra Wysockiego, 
Ratuszowa, Stanisława Wyspiańskiego, Trzyniecka, Tyniecka, Wita Stwosza, 
al. Bojowników o Wolność i Demokrację, pl. Ludwika Waryńskiego

Wytnij i wypełnij wniosek – strona 8
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Wydarzenia

Akrobacje na medal

Ekologicznie pod Prezydentem

95. urodziny 
Niebieskich

Byłe gwiazdy „Niebieskich” 
przegrały z kibicami, a podopieczni 
Waldemara Fornalika nie sprostali 

kilkuletnim zawodnikom 
z Akademii Piłkarskiej. 

Śmiechu i dobrej zabawy 
było co niemiara.

Zawodnicy Sokolni przywieźli do Chorzowa kolejne medale. 

Koncerty, warsztaty, niespodzianki. To wszystko czekało na uczestni-
ków finału kampanii ekologicznej Zielona Wyspa Śląsk.

Choć 95. rocznica założenia 
chorzowskiego Ruchu przy-

pada 20 kwietnia, to obchody 
jubileuszu zorganizowano dzień 
wcześniej. Na stadionie przy Ci-
chej przygotowano dla kibiców 
sporo atrakcji.
Pierwszym akcentem był turniej 
(na głównej płycie stadionu), w 
którym kibice „Niebieskich” sta-
wili czoła byłym zawodnikom 
Ruchu (m.in. Dariusz Gęsior, 
Mirosław Mosór, Piotr Lech, To-
masz Fornalik, Mirosław Jawor-
ski, Roman Grzybowski), a także 
Reprezentacji Śląska Oldbojów. 
Pierwszy mecz zakończył się 
dość niespodziewanym wyni-
kiem. Fani pewnie - 3:1 - poko-
nali byłych zawodników Ruchu. 
W roli głównej wystąpił Bartosz 
Zachara, który trzykrotnie umie-
ścił piłkę w bramce strzeżonej 
przez Piotra Lecha.
W drugim spotkaniu kibice Ru-
chu nie sprostali Reprezentacji 

Śląska Oldbojów (0:2). Jedną z 
bramek dla zwycięzców strzelił 
ekspiłkarz chorzowian Radosław 
Gilewicz. Obok niego w RŚO grał 
m.in. Mariusz Śrutwa.
O zwycięstwie w turnieju decy-
dował w mecz oldbojów Ruchu 

z RŚO. Choć okazji do zdobycia 
bramki nie brakowało, padł bez-
bramkowy remis - gwarantują-
cy sukces Reprezentacji Śląska 
Oldbojów. Drugie miejsce zajęli 
Kibice, a trzecie oldboje Ruchu.
Prezydent Chorzowa Andrzej 

Kotala wręczył zawodnikom 
wszystkich drużyn medale, zaś 
prezesowi Ruchu Dariuszowi 
Smagorowiczowi - puchar z 
okazji 95-lecia klubu. - Czekamy 
na 15. tytuł mistrza Polski. Mam 
nadzieję, że na setne urodziny 

Ruchu spotkamy się na nowym 
stadionie - mówił prezydent.
W niedzielne popołudnie na Ci-
chej doszło do jeszcze jednego, 
niecodziennego spotkania. Pił-
karze pierwszego zespołu zmie-
rzyli się z młodymi adeptami 
futbolu - z Akademii Piłkarskiej. 
Pięcio- i sześciolatkowie przed 
meczem mogli się poczuć jak 
gwiazdy.
Początkowo na murawę weszło 
11 młodych piłkarzy, ale wkrót-
ce dołączyło do nich jeszcze 
84 kolegów! Razem 95 - tylu, 
ile lat ma Ruch. Podopieczni 
Waldemara Fornalika szybko 
stracili bramkę, później jednak 
wyrównał Patryk Lipski, co... 
nie spodobało się publiczności. 
Strzelec dostał porcję gwizdów.
Ostatecznie górą byli najmłodsi 
członkowie „Niebieskiej Rodzi-
ny”, którzy zwyciężyli 2:1.
- Kto wie,  być może za 15 lat 
spotkam się z którymś z nich na 

boisku - uśmiechnął się Michał 
Helik, 20-letni obrońca Ruchu, 
wychowanek klubu. - To miłe, 
że mogę być dla nich wzorem 
dla naśladowania.
Na Cichej nie brakowało tak-
że innych atrakcji. Był „bubble 
soccer” - czyli mecz piłkarski, w 
którym zawodnicy znajdują się 
w... dmuchanych kulach. Moż-
na było obejrzeć wystawę grafik 
przedstawiających najciekawsze 
eksponaty związane z historią 
klubu, a także wysłuchać daw-
nego klubowego hymnu (w wy-
konaniu dwukrotnego mistrza 
Polski z Ruchem - Augustyna 
Bujaka). Ostatnim akcentem nie-
dzielnej imprezy był koncertu 
zespołu „Łzy”.
Pięć lat minie szybko. Już teraz 
w Chorzowie zastanawiają się, 
co przygotować na stulecie klu-
bu. Kibice marzą o spotkaniu 
towarzyskim z Atletico Madryt. 
Kto wie...Piłkarze pierwszego zespołu zmierzyli się z młodymi adeptami futbolu - z Akademii Piłkarskiej.
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18 kwietnia   akrobaci z Dziel-
nicowego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Sokolnia Chorzów wzięli 
udział   w II Międzynarodowym 
Turnieju Akrobatyki, Trampoli-
ny i Ścieżki Wawel w Krakowie. 
Seniorki Marta Śrutwa, Magda 
Rajtor i Oliwia Hałupka okazały 
się bezkonkurencyjne i wróciły 
do Chorzowa ze złotem. Trójka 
juniorek Daria Szulc, Adrianna 
Naczyńska i Natalia Feja po za-
ciętym pojedynku wywalczyły 
srebrny medal, ustępując jedynie 
trójce z Ukrainy. W konkurencji 
dwójek mieszanych kategorii 

Junior na drugim miejscu upla-
sowała się zawodniczka Sokolni 
Kinga Lewicka z partnerem Łu-
kaszem Wojtaszczykiem, a trze-
cie miejsc zajęła dwójka: Agata 
Jęczmyk i Daniel Wichary. 
Sukcesem zakończył się także 
występ dwójki mieszanej kate-
gorii wiekowej 11-16 Juli Kraj i 
Jakuba Miśta, którzy pokonali 
dziewięć dwójek i zdobyli złoto 
w swojej konkurencji. 
Dwójka żeńska kategorii wie-
kowej 11-16 Marta Stopińska 
i Maja Posmyk zdobyły srebro 
przegrywając jedynie z   dwójką 

dziewcząt   z Niemiec. Pozostała 
para:   Emilia Plewnia i Sandra 
Ostrowska zajęła 4 miejsce, a Ju-
lia Adamczyk i Wiktoria Mazur 
- 6. W konkurencji trójek dziew-
cząt debiutujące w tej kategorii 
Wiktoria Naczyńska, Wiktoria 
Wołczańska i Emilia Urbańska 
zajęły 3 miejsce. 
Chorzowianie już wkrótce będą 
mogli zobaczyć swoich mistrzów 
„na żywo”. Od 23 do 24 maja na 
terenie hali Miejskiego Ośrodka 
Rekreacji i Sportu, przy ul. Dą-
browskiego odbywać będą się 
Mistrzostwa Polski Seniorów.

Chorzów po raz pierwszy był 
gospodarzem finału kampanii. 
-  Wszystko co zielone, pozy-
tywne, radosne odbywa się dziś 
w Chorzowie. Impreza to kampa-
nia ekologiczno-artystyczna. 7 lat 
temu wpadliśmy na pomysł, żeby 
połączyć nasze śląskie pocho-
dzenie z zieloną muzyką, którą 
gramy. Chcieliśmy włożyć arty-
styczny wkład w zazielenienie 
Śląska. Przy współpracy z Lasami 
Państwowymi zrobiliśmy akcję 
sadzenia lasów. Rekami młodych 
ludzi posadziliśmy kilkadziesiąt 
tysięcy drzew - mówi Bogdan 
Wita, z  zespołu Carrantuohill, 

który jest pomysłodawcą akcji.  
Podczas finału pod szybem Pre-
zydent przygotowano masę nie-
spodzianek i atrakcji. Były m.in. 
warsztaty kulinarne i taneczne. 

Każdy chętny mógł również zro-
bić sobie biżuterię z drobnych 
elementów elektronicznych. Naj-
młodsi mogli wysłuchać krótkie-
go wykładu na temat segregacji 
śmieci. Atrakcją dla wielu ma-
luchów był również specjalny 
samochód do odbioru odpadów, 
popularnie nazywany śmieciar-
ką. Każdy mógł przyjrzeć mu się 
z bliska i  obejrzeć, w jaki sposób 
opróżnia się ogromne pojemniki 
do segregowania odpadów.
Nie zabrakło też dobrej muzyki 
w wykonaniu zespołu Carran-
tuohill oraz zaproszonych gości.
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Miasto

Targi Pracy za nami 

Jesteś miłośnikiem fotografii, chciałbyś nauczyć się czegoś 
od mistrzów zawodu? A może lubisz oglądać dobre zdjęcia? 

Teraz będzie okazja: 23 maja w Chorzowie odbędzie się 
Śląski Festiwal Fotografii.

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Wydarzenie organizowane 
jest przez Chorzowską Stre-

fę Wolontariatu. Będzie można zo-
baczyć zdjęcia laureatów prestiżo-
wych konkursów fotograficznych, 
wziąć udział w spotkaniach autor-
skich i pójść w plener z ludźmi, 
którzy od lat zawodowo fotografu-
ją największe wydarzenia w kraju. 
Wśród nich zwycięzcy World 
Press Photo, Grand Press Photo 
czy Śląskiej Fotografii Prasowej. 
Udział w festiwalu jest bezpłatny. 
Wystarczy przyjść! 
To jednak nie koniec. 
- W ramach Śląskiego Festiwalu 
Fotografii został właśnie ogło-
szony konkurs fotograficzny dla 
wszystkich pod hasłem „Cho-
rzów wprawia w ruch” - mówi 
Magdalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta ds. aktywizacji spo-
łecznej. - Zdjęcia oceniać będzie 
jury złożone z fotoreporterów, 
których zdjęcia będziemy oglą-
dać na wystawie. Nagrodą są 
akcesoria fotograficzne, a ogło-

szenie wyników nastąpi w dniu 
festiwalu o godz. 16. Co zrobić, by 
wziąć udział w konkursie? Trzeba 
wysłać zdjęcie na adres fotokon-
kurs@chorzow.eu ilustrujące ha-
sło „Chorzów wprawia w  ruch”. 
Pełny regulamin konkursu do-
stępny jest na stronach interne-
towych: www.strefa.chorzow.eu 
i www.chorzow.eu. 

Festiwal poprzedzi wernisaż 
w Kompleksie Sztygarka, przy ul. 
Piotra Skargi 34. 16 maja w Klu-
bie Muzycznym Tlenownia zo-
baczyć będzie można zdjęcia czo-
łówki śląskich fotoreporterów, 
m.in: Bartka Barczyka, Grzego-
rza Celejewskiego, Arkadiusza 
Goli, Andrzeja Grygiela, Macieja 
Jarzębińskiego. Wstęp wolny. 

Ponad 1200 ofert z kraju i zagra-
nicy czekało na uczestników cho-
rzowskich Targów Pracy. W 30. 
edycji wydarzenia wzięło udział 
95 wystawców, w tym m.in.: za-
kłady pracy, agencje zatrudnienia, 
młodzieżowe biura pracy i insty-
tucje szkolące. 16 kwietnia w hali 
Miejskiego Ośrodka Rekreacji 
i  Sportu, przy ul. Dąbrowskiego, 
osoby bezrobotne i poszukujące 
pracy miały okazję zapoznać się 

ze szczegółami ofert m.in. z bran-
ży gastronomicznej, informatycz-
nej i budowlanej. Nie zabrakło 

także propozycji zatrudniania za 
granicą m.in. w Irlandii, Holandii, 
Austrii, Belgii i Hiszpanii. 

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza Pracodawców do 
współpracy przy organizacji staży dla osób do 30 roku 
życia, finansowanych z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020.

Spółdzielnie socjalne szansą 
na aktywizację zawodową.

Osoba bezrobotna może odbyć 6 miesięczny staż u pracodawcy, który zobo-
wiąże się do jej zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Bezrobotny podczas odbywania stażu otrzymuje stypendium stażowe wypłaca-
ne przez Urząd Pracy w wysokości 997,40 zł netto. W ramach stażu finansowa-
ne są koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty refundacji 
opieki nad dzieckiem do lat 7 (w wysokości do 300,00 zł miesięcznie).

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.  32 34 97 107.

Spółdzielnie socjalne stwarzają możliwość pracy osobom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie. Są 
także szansą na lepszy byt dla osób bezrobotnych, które pomimo chęci do pra-
cy i zapału nie potrafiły dotychczas odnaleźć się na rynku pracy i które wspól-
nie i w oparciu o osobistą pracę chcą prowadzić przedsiębiorstwo, osiągać 
zyski osobiste i materialne oraz poprawić swój status społeczny.

Zapraszamy osoby bezrobotne, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej na te-
mat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych na spotkanie informacyj-
ne, które odbędzie się w dniu 13.05.2015r. o godzinie 11.00 w siedzibie tut. 
Urzędu w sali nr 20 (I piętro ).

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.  32 34 97 119. 

Święto fotografii 
w Chorzowie 

Autor tej fotografii – Arkadiusz Gola – będzie jednym z gości festiwalu.
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Gospodarka 
komunalna

Miasto bierze udział w akcji Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsce Zabaw. 
Nowe podwórko można „wyklikać” w konkursie Nivei.

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

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Niebieskie podwórko w Chorzowie? To możliwe!

Wystarczy wejść na stro-
nę www.nivea.pl/pod-

worko i oddać głos na propo-
zycję z Chorzowa: plac zabaw 
przy ul. Floriańskiej. Głoso-
wanie trwa od 3 kwietnia do 
31 maja i podzielone jest na 
dwie tury. Z końcem kwietnia 
poznamy pierwsze 20 zwy-
cięskich lokalizacji, a  kolej-
nych 20 zostanie ogłoszonych 
z końcem maja.

Aby wziąć udział w głosowa-
niu wystarczy posiadać aktyw-
ny adres e-mail. Każdego dnia 

można oddać jeden głos na wy-
braną przez siebie lokalizację. 
Niebieskie podwórka powstaną 

w 40 miejscach, które zbiorą 
największą liczbę głosów. Cho-
rzowianie do dzieła!

Czy przy ul. Floriańskiej powstanie nowoczesny plac zabaw?

Chorzowianie
do dzieła!

Remontowy zawrót głowy

Wandale niszczą 
Chorzów II

Miasto się zmienia: budynki zmieniają swój image. 
Zakład Komunalny „PGM” rozstrzygnął kolejne przetargi 

na modernizację miejskich zasobów komunalnych.

Właśnie zostały podpisane umo-
wy na remont dachów w budyn-
kach mieszkalnych przy ul.  3-go 
Maja 59 (front i tył), Kalidego 17, 
Raciborska 4, Wolności 98, Armii 
Krajowej 123 - 123a, Hajducka 49, 
Hutnicza 8 - 8a na łączną kwotę 
342  487.08  zł brutto oraz na re-
mont klatek schodowych w  bu-
dynkach przy ul. 11-go Listopa-
da 25, Kalidego 39 (front i  tył), 
Powstańców 51a, Wolności  104, 

Leśna 24, St. Batorego 5, na łącz-
ną kwotę brutto 421  186,55  zł. 
Ponadto rozstrzygnięto przetarg 
na remont elewacji budynku przy 
ul.  Stalmacha 2. Remont będzie 
polegać na pracach konserwator-
skich elewacji w tym również do-
cieplenie ściany bocznej i tylnej.
To jednak nie koniec: rozstrzy-
gnięto przetarg na wymianę 
stolarki okiennej. Prace będą 
wykonywane zgodnie z wielo-

letnim planem wymiany stolarki 
otworowej. Ponadto Zakłąd Ko-
munalny „PGM” jest w trakcie 
rozstrzygnięcia przetargu na sto-
larkę drzwiową. Trwają również 
przetargi na remont pustosta-
nów. Ogłoszono także przetarg 
na likwidację niskiej emisji wraz 
z kompleksową termomoderniza-
cją w budynkach mieszkalnych 
znajdujących się przy ul. Hetmań-
skiej 5,7, św. Barbary 27.

W ostatnim czasie w Chorzowie II nasiliła się fala de-
wastacji. Zniszczono klatki schodowe w budynkach 
przy ul.  Pudlerskiej 25, Krzyżowej 9. Wulgarne napi-
sy oraz symbole faszystowskie pojawiają się również 
na nowo remontowanych elewacjach budynków. To 
ogromne straty finansowe. 

Ul. 3-go Maja 59.

Ul. Wolnosci 98.

Ul. Kalidego 39.

Ul. Wolnosci 104.

Fo
t. 

Do
m

in
ik

 M
at

an
ia

k

Zd
ję

cu
a:

 M
ar

iu
sz

 B
an

du
ch



wiadomości samorządowe 7

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

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

Nowe chodniki będą wy-
konane z kostki brukowej 

betonowej, jezdnia z miesza-
nek mineralno - asfaltowych, 
natomiast wjazdy na posesje 
zostaną ułożone z ciętej kostki 
kamiennej. W celu uporządko-
wania parkowania zatoki posto-
jowe z kostki kamiennej zostaną 
wydzielone z jezdni. Na skrzy-
żowaniu ulic Dąbrowskiego, 
Zjednoczenia i Kopernika zosta-
nie przebudowana sygnalizacja 
świetlna jak również dokonana 
będzie korekta geometryczna 
skrzyżowania celem poprawy 
bezpieczeństwa i płynności ru-
chu. Zakończenie prac przewi-
dziane jest na październik 2015r. 
MZUiM otrzymał dofinanso-
wanie zadania z Narodowego 
Funduszu Przebudowy Dróg 
Lokalnych w wysokości 3,0 mln 
złotych, koszt całkowity inwe-
stycji wyniesie 6,6 mln zł. 
W tym samym czasie rozpocz-
nie się inwestycja polegająca na 
przebudowie torowiska, kanali-
zacji deszczowej, wodociągów, 
jezdni oraz chodników w ciągu 
ulicy Wolności na odcinku od 
ul. Chrobrego do granicy z Mia-

stem Świętochłowice. Z  uwa-
gi na dofinansowanie zadania 
realizowanego przez Spółkę 
Tramwaje Śląskie S.A. prioryte-
towo zostanie wykonane nowe 
torowisko, a następnie rozpocz-
ną się działania realizowanie 
wspólnie przez Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów oraz Chorzow-
sko – Świętochłowickie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Ka-

nalizacji. W dniu 13 kwietnia 
2015r. została podpisana umowa 
z firmą SKANSA, która będzie 
wykonywać zadanie na zlecenie 
MZUiM oraz CHŚPWiK. Termin 
zakończenia robót drogowych 
i  sieciowych został ustalony 
najpóźniej na czerwiec 2017 r., 
z możliwością wcześniejszego 
ukończenia robót w następstwie 
robót sieciowych. 

- Ulica Wolności zostanie 
gruntownie przebudowana, 
parkowanie które w chwili 
obecnej odbywa się na jezdni 
zostanie przeniesione na chod-
niki, na projektowane zatoki 
postojowe z kostki brukowej 
betonowej, co znacznie przy-
czyni się do poprawy warun-
ków ruchu na ulicy - tłumaczy 
Piotr Wojtala, dyrektor MZU-

IM. - Pojawi się również nowe 
oświetlenie z wykorzystaniem 
technologii LED. 
Dwie równoległe i kluczo-
we ulice w centrum miasta 
będą realizowane w tym sa-
mym czasie. Prawdopodobnie 
znacznie to utrudni, a czasowo 
uniemożliwi ruch w tej części 
miasta. Niestety okoliczności 
sprawiły, że zarówno Miasto 

Chorzów jak i Tramwaje Ślą-
skie zobowiązane są skonsu-
mować dotację w roku 2015r., 
przy czym Miasto Chorzów 
na ul. Dąbrowskiego, a Tram-
waje Śląskie na ul. Wolności. 
Dlatego też podjęto decyzje 
o realizacji inwestycji pomimo 
utrudnień. 
- W związku z długim termi-
nem realizacji robót, a także 

skomplikowanym i rozległym 
charakterem robót, Inwestorzy 
proszą mieszkańców o wy-
rozumiałość oraz cierpliwość 
w trakcie trwania prac. Roboty 
zostaną skoordynowane w taki 
sposób, aby niedogodności 
związane z równoległą przebu-
dową ulic Wolności i Dąbrow-
skiego, były jak najmniejsze 
- dodaje Wojtala. 

Centrum w przebudowie
W połowie maja rozpocznie się przebudowa ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Katowickiej do ulicy Armii Krajowej. 

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów, miejsc postojowych 
oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wkrótce na ul. Wolności, na odcinku od ul. Chrobrego do granicy z miastem Świętochłowice, ruszy remont torowiska. Modernizowana będzie również jezdnia.

Na ul. Dąbrowskiego będzie wykonywanych wiele prac remontowych. Inwestorzy proszą mieszkańców o wyrozumiałość oraz cierpliwość w trakcie trwania prac.
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Koncert Duetu Caro i wspólna zabawa taneczna - tak chorzowscy seniorzy będą świętować Dzień Mamy. Cho-
rzowska Strefa Wolontariatu i Chorzowska Akademia Seniora organizuje z okazji Dnia Mamy ciekawe wyda-
rzenie. - Będzie to koncert połączony z zabawą taneczną pod nazwą „Dziubka dej mi, mamo” - mówi Patryk 
Fuchs, koordynator Chorzowskiej Strefy Wolontariatu. - Mam nadzieję, że seniorzy po raz kolejny pokażą, jak 
świetnie potrafią się bawić. My postaramy się o to, by atrakcji nie zabrakło - dodaje ze śmiechem. 
Koncert odbędzie się 29 maja w Starochorzowskim Domu Kultury o godz. 16. Posiadacze karty programu 
„Chorzów 60+” za bilet zapłacą 30 zł, pozostali - 45 zł. Więcej informacji na www.strefa.chorzow.eu lub pod 
nr tel. 795 417 378. 

Chorzowscy seniorzy najchętniej uczestniczą w zaję-
ciach tanecznych. To najbardziej oblegane warsztaty or-
ganizowane w ramach Chorzowskiej Akademii Seniora 
i tych dzielnicowych (tj. w Chorzowie II, Chorzowie Ba-
torym, na Klimzowcu i w Chorzowie Starym). Przyszedł 
czas, by sprawdzić czego się nauczyli. To wszystko w ra-
mach akcji „Kochom dynsić”. 
- Instruktorka, która na co dzień trenuje z naszymi senio-
rami wytypowała dziesięciu najaktywniejszych uczest-
ników, którzy do dnia finału będą ćwiczyć w pięcioma 
profesjonalnymi tancerzami - mówi Magdalena Sekuła, 
pełnomocnik prezydenta ds. aktywizacji społecznej. 
- Następnie wszyscy zainteresowani będą mogli zoba-
czyć efekty ich prac w ramach pokazów konkursowych. 
I tak finał odbędzie się 8 maja o godz. 16.00 w Staro-
chorzowskim Domu Kultury (ul. Siemianowicka 59). 
Jury, w skład którego wejdzie Jerzy Szafranowicz, 
zastępca prezydenta ds. gospodarczych, Zofia Miko-
łajska, instruktorka zajęc dla seniorów i Sabina Wój-
cik, instruktorka tańca towarzyskiego, będzie oceniać 
pary, najlepsza otrzyma puchar. Potem odbędzie się 
dancing dla wszystkich.
Wstęp wolny.

Uczestnicy Chorzowskiej Akademii Seniora będą mogli wziąć udział w turnieju Dobble. Turniej gry towa-
rzyskiej dla seniorów z nagrodami odbędzie się 26 maja o godz. 16 w Starochorzowskim Domu Kultury. 
Dooble to zdaniem specjalistów jedna z gier, która zawsze rozrusza towarzystwo. Dla niewtajemniczonych 
będzie szybki kurs gry. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wstęp wolny. Więcej na www.strefa.
chorzow.eu lub pod nr tel. 696 068 852. 

Seniorzy
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Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec
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Najpierw zmagania konkursowe - a potem dancing. To wszystko 
w ramach kolejnej akcji organizowanej przez Chorzowską 

Akademię Seniora „Kochom dynsić”. Wstęp wolny! 

Dziubka dej mi, mamo!

Karciane rozgrywki w SDK 

Zobacz, jak w tańcu
wirują chorzowskie starziki! 

Akcja Wolontariacka „Lepsze Jutro”
Meble, sprzęt elektroniczny oraz zabawki, a także farby do ścian, folie ochronne i środki czy-
stości. Rzeczy, dzięki którym możliwe będzie odświeżenie mieszkania lub zmiana jego wystro-
ju, trafią do najuboższych chorzowian.
– Wierzymy, że zmiany w „czterech kątach”, to do-
bry początek do zmiany sposobu myślenia. Wła-
snoręcznie przeprowadzone remonty będą z kolei 
przypominać obdarowanym, że praca przynosi 
zauważalne efekty. – wyjaśnia Piotr Hadamik, ini-
cjator akcji Lepsze Jutro. 
Zbiórka przedmiotów nadających się do użytku 
w mieszkaniach, potrwa od 1 do 14 maja. Sprzęty 

można składać w 6 punktach na terenie miasta:
• Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych, ul. Powstańców 70/3
• Parafia pw. św. Antoniego, ul. Kopernika 1
• Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3-go maja 18
• Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl, ul. Gwarecka 4/1
• Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2
• Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59


