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Powstaje nowy pawilon ZSM

P

rzetarg na budowę nowego
pawilonu w Zespole Szpitali
Miejskich w Chorzowie rozstrzygnięto w listopadzie 2014 roku.
Zostaną tam przeniesione: oddział
wewnętrzny z pododdziałem geriatrycznym i hematologiczny,
które dziś znajdują się w szpitalu
przy ul. Karola Miarki.
Zakończenie budowy i przeniesienie oddziałów oznacza finał prac
związanych z centralizacją usług
medycznych w Chorzowie.
- To jedna z ważniejszych inwestycji w naszym mieście. Cieszę się, że
zrobimy krok, by ochrona zdrowia
w naszym mieście była na jeszcze
wyższym poziomie - mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
Dziś usługi medyczne świadczone
są w dwóch miejscach: w jednostkach przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Karola Miarki. Skupienie
ich na terenie kompleksu szpitalnego w centrum miasta nie tylko
usprawni pracę szpitala, ale przede
wszystkim ułatwi życie pacjentom, którzy nie będą musieli być
już przewożeni na dodatkowe badania czy konsultacje.
Przetarg wygrała świętochłowicka
firma PERFEKT Mirosław Serkies,
której zadaniem było stworzenie
projektu budowlanego a teraz - realizacja zadań związanych z budową nowego pawilonu.
- To jest ogromne przedsięwzięcie,
wydarzenie na skalę regionu jeśli
chodzi o inwestycje w ochronie

Rusza budowa nowego pawilonu szpitalnego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Po akceptacji projektu
i otrzymaniu pozwolenia na budowę na plac szpitalny wjechał specjalistyczny sprzęt.

23 czerwca przedstawiciele władz miasta i ZSM wbili symboliczną łopatę pod budowę nowego pawilonu zaprojektowanego przez pracownię architektoniczną Franta Group.

zdrowia. Na pewno jest to impuls
do rozwoju w Chorzowie, milowy
krok do przodu. Szpital po zmodernizowanych salach operacyjnych zyska nowy pawilon dostosowany do potrzeb obu oddziałów
- mówi Maciej Franta, architekt,

który stworzył projekt budowlany
nowego pawilonu.
Zaprojektowanie pawilonu na terenie zabytkowego kompleksu w którym usytuowany jest zespół szpitalny to było nie lada wyzwanie.
- Taka lokalizacja to utrudnienie,

ale też podnosi jej rangę. Musieliśmy wkomponować bardzo duży
obiekt w istniejący i bardzo ładny
kompleks budynków. Postawiliśmy na dobrą kontynuację, tak, by
nowy pawilon był tłem dla tych
istniejących - dodaje M. Franta.

Po opracowaniu koncepcji budowlanej i uzyskaniu pozwolenia
na budowę firma ma teraz 480 dni
na zbudowanie pawilonu, który
ma mieć trzy kondygnacje nadziemne i przyziemie. Będzie połączony łącznikiem z Pawilonem II,

w którym dziś znajdują się m.in.
Pracownie Diagnostyczne czy Oddział Wewnętrzny.
Koszt inwestycji to 18 milionów złotych. Czternaście milionów to środki
własne szpitala (w tym kredyt), cztery miliony to środki gminne.

Wybierz inwestycje dla swojej dzielnicy
Do 30 czerwca można głosować na inwestycje w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego.
W tym roku Chorzów podzielono na 8 okręgów, a do rozdysponowania jest 2,4 mln zł.
W maju zakończyły się konsultacje społeczne i zbieranie propozycji mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego. W tym roku
każdy zgłaszający projekt potrzebował wsparcia co najmniej
5 osób. Inwestycję należało też
wstępnie wycenić.

Do urzędu wpłynęło niemal 170
wniosków. W ankiecie uwzględniono kilkadziesiąt propozycji.
Mieszkańcy mają do dyspozycji maksymalnie pięć głosów.
Wszystkie można oddać na jedną
propozycję albo rozdzielić na kilka. Głosować możemy tradycyjnie, wypełniając ankietę ręcznie
lub skorzystać z internetowego
formularza dostępnego na stronie

Modernizacje
i remonty
ZK PGM
>>>
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chorzow.eu. Głosowanie potrwa
do 30 czerwca. Zwycięskie propozycje poznamy 27 lipca. Wybrane
przez chorzowian inwestycje będą
realizowane od stycznia 2016 r.
Rozmieszczenie urn
do głosowania:
• Urząd Miasta, ul. Rynek 1
• COP, ul. Powstańców 70
• ChCK, ul. Sienkiewicza 3

• MDK „Batory”, ul. St. Batorego 6
• SDK, ul. Siemianowicka 59
• Zespół Szkół Sportowych nr 1,
ul. Ryszki 55
• Biblioteka nr 1, ul. Główna 21
(budynek SP nr 25)
• Biblioteka nr 2, ul. Ryszki 11
• Biblioteka nr 4, ul. Waryńskiego 4
• Biblioteka nr 5, Pl. Mickiewicza 4
• Biblioteka nr 18, ul. Gwarecka 4
www.chorzow.eu

Tour de Pologne
w Chorzowie
>>>
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Letnie spotkania
w mieście

CHORZOWSKIE CENTRUM
KULTURY
Zapraszamy dzieci spędzające
wakacje w domu, oferta nie dla
grup zorganizowanych
9.07., 16.07., 23.07., 30.07.,
4.08.,13.08., 20.08., 27.08.
Zajęcia plastyczne w Galerii MM
(wstęp wolny) max 20 os. dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat (rezerwacja
miejsc]
31.07., 28.08. Dyskoteka dla dzieci
w Dziekanacie – restauracja i klub
muzyczny (wstęp: 5 PLN) max
100 os. prowadzenie Przemysław
Łamacz
28.07. Wakacje bez barier - dzień
integracji z dziećmi z niepełnosprawnością (wstęp wolny) max
70 os. – przed budynkiem ChCK
3.07., 6.08. Warsztaty taneczno-baletowe dla najmłodszych dzieci
(wstęp: 3 PLN) max 25, os. (3-6 lat)
7.07.,12.08. Warsztaty taneczne dla
dzieci (wstęp: 3 PLN) max 30 os.
(7-13 lat)
21.07. Warsztaty teatralne dla dzieci
(wstęp: 3 PLN) max 30, os (7-13 lat)
FILMY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
(wstęp: ChCKarta) max 436 os.
1.07. 10:00 Dzwoneczek
i Tajemnica Piratów
12:00 Uczeń Czarnoksiężnika
8.07. 10:00 Wielka szóstka
12:00 Śnieżka i Łowca
10.07. 10:00 Bernard i Bianka
w krainie kangurów
15.07. 10:00 Kopciuszek 2
12:00 Opowieści na dobranoc
17.07. 10:00 Alvin i Wiewiórki 3
22.07. 10:00 Jak wytresować
smoka 2
12:00 Przygody Tin Tina
24.07. 10:00 Lego Przygoda
29.07. 10:00 Klopsiki kontratakują 2 / 12:00 Gwiezdny Pył
5.08. 10:00 Dzwoneczek
i bestia z Nibylandii
12:00 Kopciuszek – roztańczona historia
7.08. 10:00 Lis i pies
11.08. 10:00 Rango
12:00 Mary Poppins
14.08. 10:00 Potwory i spółka
19.08. 10:00 Pingwiny z Madagaskaru / 12:00 Czarownica
21.08. 10:00 Kung Fu Panda 2
25.08. 10:00 Samoloty
12:00 Giganci ze stali
SPEKTAKLE I KONCERTY
DLA DZIECI
(wstęp: 5 PLN)
SALA WIDOWISKOWA:

6.07. „Jak Kicia Rufiego mądrości uczyła” Gabi Art max
436 os.
13.07. „Zuzanka i Utopce”
Teatr TRIP max 436 os.
20.07. „Kolorowa Ulica Sezamkowa” Prym Art max 436 os.
27.07. „Księżniczka na ziarnku
grochu” Fabryka Kultury max
436 os.
3.08. „O Księżniczce zaklętej
w smoka” Gabi Art max 436 os.
10.08. „Jacek i Placek” Teatr
MER max 436 os.
17.08. „Brzydkie Kaczątko”
Prym Art max 436 os.
PRZED BUDYNKIEM CHCK:
Koncerty i pokazy: max 100 os.
(wstęp wolny)
2.07. Klasyka zabawy. Koncert
piosenek oraz gry i zabawy dla
dzieci
14.07. Magia kontra nauka
w wykonaniu Uniwersytetu
Rozwoju
18.08. Koncert folklorystyczny
Zespołu Katowice
24.08. Kolorowe podwórko
Mini i Pongo – gry i zabawy
dla dzieci
26.08. Przyjaciele Pana Kleksa.
Koncert piosenek oraz gry
i zabawy dla dzieci
SKANSEN:
31.08. Wakacje w Skansenie
[ChCK i SDK]

więcej informacji: www.chck.pl

STAROCHORZOWSKI DOM
KULTURY
29.06. - 3.07 godz. 10:00-12:00
OGRODOWE ROZAMITOŚCI
ARTYSTYCZNE SDK - warsztaty twórcze
Stacjonarne zajęcia półkolonijne godz. 10.00-14.00 (50 zł/
osoba/turnus)
I turnus 6.07-17.07
- „Odkrywamy Tajemnice
Zamku”
II turnus 20.07-31.07
- „Przygoda z Jedzeniem”

więcej informacji: www.sdk.org.p

MŁODZIEŻOWY DOM
KULTURY
Tegorocznym tematem
przewodnim Akcji Lato w
Młodzieżowym Domu Kultury
będzie Ekologia. Integracyjne
eko-zabawy, warsztaty ogrodnicze, zwiedzanie oczyszczalni
ścieków, rekreacja w parku –
to tylko kilka

z wielu atrakcji, jakie czekają
na uczestników zajęć. Wszystkie działania przygotowane zostały z myślą o dzieciach klas
I-V szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą w dwóch
tygodniowych turnusach: od
29 czerwca do 3 lipca i od 6
do 10 lipca br. w godzinach od
10:00 do 14:00.

więcej informacji:
www.mdkchorzow.pl

MIEJSKI DOM KULTURY
„BATORY”
Projekt artystyczny „Kosmiczna podróż” to wakacyjna
propozycja MDK „Batory” dla
najmłodszych. Zaplanowano
zajęcia scenograficzne, taneczne i ruchowe oraz naukowe.
Podróż przez gwiazdy przybliży
uczestnikom wszystkie planety
układu słonecznego. Zakończeniem działań będzie kosmiczny
bal połączony z prezentacją
międzyplanetarnego pokazu.
Program potrwa od 3 do 7
sierpnia br. od 10:00 do 14:00.
więcej informacji:
www.mdkbatory.pl

TOWARZYSTWO PRAW
OCHRONY I GODNOŚCI
DZIECKA „WYSPA”
Program dla dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji letnich z cyklu „Wakacji za
grosik”odbędą się w następujących terminach:
I turnus 25.07- 05.08
II turnus 10.08-20.08
STOWARZYSZENIE
„CHORZOWSKA LAUBA”
ul. Dąbrowskiego 104, 41-500
Chorzów, tel. 32 2479673
Termin: 1.07.-31.07.2015
Forma: półkolonie, zajęcia
stacjonarne, dwie wycieczki
jednodniowe.
Bez odpłatności uczestników.
Przewidywana ilość uczestników - 25 osób.
CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, tel. 32/241-94-73
Termin: 29.06.2015 do
07.08.2015 (obejmujący 3
turnusy 2-tygodniowe,
w godzinach: 8:00 – 16:00)
Forma: półkolonie
Wyżywienie: pełne
Odpłatność: 100zł/os./turnus

Przewidywana ilość uczestników: 150os./całe półkolonie
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI
PARK ETNOGRAFICZNY
„Wakacje w skansenie” odbywają się w każdy poniedziałek
lipca i sierpnia w godzinach
od 10.00 do 13.00. Na dzieci
czekają m.in. warsztaty plastyczne, taneczne, gry, zabawy
i konkursy plenerowe. WSTĘP
BEZPŁATNY
MUZEUM W CHORZOWIE
41-500 Chorzów, ul. Powstańców 25
Zapraszamy do udziału
w warsztatach edukacyjno-plastycznych: „Nie tylko Matejko…”
(zajęcia towarzyszące wystawie
czasowej), „Kocie historie
– o różnych obliczach zwierząt
w kulturze” oraz „Podróż, czyli
o tym, co wyobrażone”.
Zapisy: tel. (32) 241 31 04 wew. 105
(Dział Edukacyjno-Promocyjny)
Termin: 8 lipca-12 sierpnia
2015
Forma: zajęcia stacjonarne,
pojedyncze spotkania, czas
trwania zajęć ok. 1h
Wyżywienie: brak
Odpłatność: Zajęcia bezpłatne
dla chorzowskich grup zorganizowanych.
Bilet na lekcję muzealną 3 zł/
osoba (dla posiadaczy Karty
„Dużej Rodziny” 1,5 zł).
Przewidywana liczba uczestników: maksymalnie do 25 osób/
zajęcia.
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
Adres: Al. Planetarium 4, 41-500
Chorzów, tel. 32/ 745 27 28,
32/250 65 84
więcej informacji:
www.planetarium.edu.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
Filia nr 2, ul.Ryszki 11
24. - 28.08.2015 w godz. 12.00
– 13.00
LATO Z BIBLIOTEKĄ pod
hasłem „ Tydzień wakacji
z Bahdajem”.
Zapisy od 10.08. 2015 r. Liczba
miejsc ograniczona.
Filia nr 5, pl. A.Mickiewicza 4
08.07.2015 r. godz. 13.00
„Origami – japońska sztuka
składania papieru” – zajęcia
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dla dzieci i młodzieży od lat 10.
26.08.2015 godz. 13.00
„Mój przyjaciel wiatr – konstruujemy latawce” – zajęcia
plastyczne dla dzieci i młodzieży.
Filia nr 9, ul. B.Prusa 7
28.07.2015 godz. 10.00
„Jak Żabcio w świat wywędrował” – wspólne czytanie opowiadania Mariusza Niemyckiego.
25.08.2015 godz. 10.00
„Zagadki. Wędrówki od gór
do morza” Marty Berowskiej
– zajęcia czytelnicze dla dzieci.
Filia nr 19, ul. J. Kilińskiego 2
od 13.07.2015
Wystawa pokonkursowa prac
laureatów konkursu fotograficznego pt. „Chorzowskie kościoły”.
24.08. - 28.08. 2015 WAKACJE
W BIBLIOTECE pt. „W podróż
do Afryki”
Zapraszamy, zapisy od dnia
10.08.2015 Liczba miejsc ograniczona.
MIEJSKI OŚRODKEK
REKREACJI I SPORTU
04.07.2015 Turniej „Padel nocą”
– kort ul. Filarowa g. 19:00
Zgłoszenia par przyjmowane
telefoniczne i mailowo oraz
w dniu rozgrywania turnieju.
Wstęp wolny.
11.07.2015 Turniej siatkówki
plażowej – boisko Orlik ul.
Kościuszki g. 10:00.
Zgłoszenia drużyn 3-osobowych przyjmowane na miejscu
w dniu rozgrywania turnieju.
Wstęp wolny.
25.07.2015 Turniej wakacyjny tenisa stołowego– hala
Dąbrowskiego g. 10:00
Zgłoszenia przyjmowane na
miejscu w dniu rozgrywania
turnieju. Wstęp wolny
4.08.2015 Wszyscy na rowery
– akcja przy okazji Tour de Pologne w Chorzowie, pl. Powstańców g. 15:00 – 18:00;
5.08.2015 Turniej ringo
- w ramach Światowych
Letnich Igrzysk Polonijnych,
Stadion Miejski ul. Cicha
6-7.08.2015 Turniej Rodzinny
i mini Igrzyska w ramach
Światowych Letnich Igrzysk
Polonijnych, Stadion Miejski
ul. Cicha.
15-16.08.2015 Turniej tenisa
ziemnego – korty ul. Filarowa
g.10:00
Zgłoszenia przyjmowane na
miejscu w dniu rozgrywania
turnieju. Wstęp wolny.

22.08.2015 Turniej koszykówki
ulicznej – boiska
ul. Graniczna g. 10:00
Zgłoszenia drużyn 3-osobowych przyjmowane na miejscu
w dniu rozgrywania turnieju.
Wstęp wolny.
Korty tenisowe MORiS przy
ul. Filarowej
Szkółka Tenisa Ziemnego
– poniedziałki, środy, piątki
– 10.00-11.30,11.30-13.00.
Wstęp wolny dla dzieci szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Ilość miejsc ograniczona.
Hala Sportowa MORiS przy
ul. Dąbrowskiego 113
Szkółka Tenisa Stołowego
– wtorki, czwartki – 10.00-12.00
Wstęp wolny dla dzieci szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Ilość miejsc ograniczona
Gry i zabawy dla dzieci - boiska
osiedlowe, godz.10.00-12.00
Wstęp wolny. Konkurencje
rekreacyjno – sportowe dla
dzieci i młodzieży
Terminy:
07.07.2015 – ul. Łąkowa – Ryszki
21.07.2015 – ul. Słowiańska
11.08.2015 – ul. Graniczna
25.08.2015 – ul. Rębaczy
Szczegółowe informacje w Dziale
Organizacji Imprez MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113,
tel. 32 2411 111.
DZIELNICOWY OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI „SOKOLNIA”
ul. Mazurska, telefon kontaktowy 601-097-145
Pierwszy okres zajęć stacjonarnych oraz w plenerze (Park)
będzie od :
20.07.2015 do 31.07.2015. Na
tych zajęciach przewidujemy
dwie grupy:
grupa dzieci młodszych - 12
osób trenerka Magda Śliwa
grupa dzieci starszych - 15 osób
trenerka Aleksandra Wodyk
24.08.2015 – 31.08.2015.
grupa dzieci młodszych - 20
osób - trenerka Magda Śliwa
grupa dzieci starszych - 15
osób trenerka Aneta Ogińska
grupa zaawansowana - 20 osób
- trenerka Aleksandra Wodyk
i Renata Firak
Zajęcia będą się odbywać na
dwóch salach: Mazurska i Racławicka 23 w Chorzowie.
Nie przewidujemy odpłatności
za zajęcia ani też wyżywienia.
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Rozbudowa monitoringu. Więcej kamer w Chorzowie II
Rusza drugi etap rozbudowy monitoringu miejskiego. Do końca roku bezpieczeństwa mieszkańców strzec będzie 11 dodatkowych kamer.

D

odatkowym monitoringiem
objęte zostaną wszystkie
dzielnice. Kamery pojawią się
m.in. przy ul. Pudlerskiej, Armii
Krajowej i Żołnierzy Września.
Najwięcej zainstalowanych zostanie w Chorzowie II.
Monitoring wizyjny uruchomiono w Chorzowie w listopadzie
ubiegłego roku. Obejmuje on 16
kamer w technologii HD. Monitoring obsługiwany jest przez
pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Straży Miejskiej i Policji.

Lokalizacje wybrano na podstawie analizy zagrożeń opracowanej przez chorzowską policję i straż miejską. Otrzymaliśmy
także wiele sygnałów od mieszkańców ze wskazaniami, gdzie
powinny pojawić się dodatkowe
kamery. Obecnie przygotowujemy
się do procedury przetargowej. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem,
nowy sprzęt pojawi się na chorzowskich ulicach 1 listopada.
Marcin Michalik,
zastępca prezydenta Chorzowa

Basen i spa w Chorzowie Starym

Przedszkole nr 12 ma ogród zmysłów

Basen w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przeszedł gruntowny
remont. Chętni mogą korzystać też z jacuzzi i sauny.
10 czerwca odbyło się uroczyste
otwarcie nowoczesnego obiektu
sportowo – rekreacyjnego w Chorzowie Starym przy ul. Harcerskiej.
- To ważna inwestycja dla całej dzielnicy. Z basenu i mini spa korzystać
będą bowiem nie tylko uczniowie,
ale także mieszkańcy. Warto zaznaczyć, że jest to jeden z najnowocześniejszych basenów w Polsce jeśli
chodzi o system uzdatniania wody
– mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa.
Remont obiektu trwał 9 miesięcy.
- Uznaliśmy, że musi być to basen
wielofunkcyjny, dla każdego. Padł
też pomysł wybudowania spa. Mu-

Kolorowo, pachnąco i głośno – tak jest w chorzowskim ogrodzie zmysłów.
sieliśmy się dostosować przy tym
do wielu rzeczy. Końcowy efekt jest
jednak bardzo dobry - przyznaje
Adam Mańka, dyrektor ZSO nr 2.
Obiekt, który kosztował niemal
2,5 mln zł, będzie dostępny dla
wszystkich chętnych w godzinach popołudniowych oraz w so-

boty i niedziele. Wejścia możliwe
są tylko w grupach zorganizowanych, maksymalnie 15 osobowych. Godzina wynajmu basenu
to 75 zł. Za korzystanie z mini spa
trzeba zapłacić 20 zł od osoby.
Basen przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych.

Chorzów wita po śląsku
Na witaczach ustawionych na granicy miasta pojawiły się
śląskie napisy. Przy wjeździe do Chorzowa ujrzymy „mŏ wŏs rŏd!”,
a przy wyjeździe „chowcie sie!”.
To nie pierwsza taka akcja w Chorzowie. O sprzątaniu po psach
przypominają napisy na chodnikach „Nie rób gańby”, a zasady segregacji odpadów wyjaśnia gazeta
„Nasz Hasiok”. Śląską godkę słychać także w urzędowej windzie –
komunikaty dotyczące wydziałów
znajdujących się na piętrze podawane są gwarą.
- W 2013 roku Urząd Miasta w Chorzowie otrzymał certyfikat „Gŏdōmy
po ślōnsku”. To powód do dumy ale

także zobowiązanie. Szukamy różnych sposobów na promocję naszego języka – wyjaśnia Andrzej Kotala,
prezydent Chorzowa. Celem akcji
jest promowanie używania godki
w miejscach publicznych, w tym

m.in. w sklepach, firmach usługowych, w urzędach, szkołach, placówkach kultury.
Pierwszy witacz odsłonięto w czwartek, 11 czerwca, na skrzyżowaniu
ul. Armii Krajowej i ul. Gałeczki.
- Wraz z Ruchem Autonomii Śląska
staraliśmy się o to trzy lata. Cieszę
się, że w końcu się udało. Powitania i pożegnania w naszym języku
wkrótce pojawią się na kolejnych
witaczach - mówi Krzysztof Szulc,
radny i pomysłodawca inicjatywy.

Chorzowski Urząd Miasta nagrodzony
29 urzędów z całej Polski nagrodzono w konkursie „Przyjazny Urząd”.
W Pałacu Polskiej Akademii Nauk
w Jabłonnie pod Warszawą odbyła
się Gala Finałowa I edycji Konkursu
o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”,
którego organizatorem jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości
z Katowic.
Konkurs, adresowany do jednostek

szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędów wojewódzkich,
urzędów marszałkowskich, urzędów
miast, urzędów pracy, izb celnych
itp.), miał na celu wyróżnianie i promowanie placówek cechujących się
wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działa-

niu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.
W trakcie gali Znaki Jakości „Przyjazny Urząd” odebrało 29 urzędów
z całej Polski. Nasze miasto nagrodzono w kategorii urzędów i gmin
zatrudniających powyżej 200 pracowników.

Na skwerze przy Przedszkolu Integracyjnym nr 12 kwitną m.in. jabłonie, lawenda, a nawet czosnek.
– Przebywanie w naszym nietypowym ogrodzie będzie dla maluchów
formą terapii. Oddziaływanie na
wszystkie zmysły jest szczególnie
ważne dla zapewnienia rozwoju

dzieci ze spektrum autyzmu – wyjaśnia Maria Ostrowska, dyrektor
Przedszkola nr 12.
Do chorzowskiej placówki uczęszcza 30 dzieci niepełnosprawnych,
w tym 23 autystyków. Od 17 czerwca maluchy mogą nie tylko z bliska
obserwować zmieniającą się przy-

rodę, ale przede wszystkim: wąchać,
dotykać, słuchać i smakować.
Podstawą strefy kolorów są różnobarwne krzewy, drzewa owocowe
i kwiaty. Najciekawsze zapachy docierają z ziołowego ogródka, a „ścieżkę dźwiękową” zapewniają szumiące
liście, trawy oraz fontanna.

Wózki dla trojaczków
Wózki dziecięce to
prezent od miasta, bo
takie potrójne narodziny to rzadkość.
Szczęśliwi rodzice – oboje mają po
26 lat - to Sylwia i Łukasz Zbróg.
Mama pracuje w banku, tata pod
ziemią, w kopalni Wujek - Śląsk.
Maluchy urodziły się w kwietniu,
w 29 tygodniu ciąży. Ważyły mniej
niż 2 kg. Dwójka wciąż przebywa w
szpitalu w Rudzie Śląskiej - Goduli.

Trzeci chłopczyk, Mikołaj, od kilku
dni jest już z rodzicami. 23 czerwca
wraz z mamą i tatą odwiedził Urząd

Miasta. Cała piątka będzie mieszkać
w Chorzowie Batorym, w kamienicy na drugim piętrze.

Ślub w Rosarium
Młoda para spełniła swoje marzenie i wzięła ślub
w Rosarium. To pierwsza taka uroczystość
w Parku Śląskim.
Agnieszka i Krzysztof przez lata
na randki chodzili do Rosarium.
Wymarzyli sobie, że ślub wezmą
właśnie w parkowym ogrodzie.
Marzenie się ziściło. Była to też
pierwsza taka uroczystość w
Parku Śląskim, możliwa dzięki
bardziej liberalnym przepisom

wiadomości samorządowe

dotyczącym miejsc, w których
można wziąć cywilny ślub.
Cała uroczystość miała podniosły, ale też bardzo nowoczesny
charakter. Swojego pierwszego
plenerowego ślubu udzielił Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. – To bardzo dobry pomysł,

żeby umożliwiać ludziom wzięcie ślubu właśnie w takich miejscach – uważa prezydent.

Wydarzenia
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Ś W IĘ TO M IA STA 20 15
Święto Miasta pod Szybem Prezydent
zagościło na dobre. Kolejny raz na terenie
kompleksu Sztygarka odbyły się urodziny
Chorzowa. Zagrała Maryla Rodowicz
i Brathanki.

Fot. Adrian Ślązok

Fot. Paweł Mikołajczyk

styczny koncert zespół Oberschlesien, tuż obok zabytkowego młota
Brinkmanna. Tego dnia, na jednej
ze ścian hali, odsłonięto również
mural wykonany przez artystkę
Monę Tusz. Industriada gościła
także pod szybem Prezydent. Nie
zabrakło gier, zabaw i koncertów.
A do wejścia na szczyt szybu ustawiała się długa kolejka.
Pod szybem Prezydent świętowano też 19 i 20 czerwca. Tegorocznymi muzycznymi gwiazdami obchodów święta miasta
były Maryla Rodowicz i zespół
Brathanki. Oprócz atrakcji muzycznych, były też zabawy dla
najmłodszych. Sobotnią imprezę
zakończył pokaz fajerwerków.
Dzień później zaprezentowały się
chorzowskie organizacje pozarządowe. Imprezie towarzyszył Festiwal Orkiestr dętych i pokaz tańca
mażoretek.

Fot. Adrian Ślązok

Fot. Sztygarka

Fot. Witold Trólka UMWŚ

Fot. UM Chorzów

Fot. Witold Trólka UMWŚ

tym roku bawiliśmy się
podczas dwóch czerwcowych weekendów. 13 i 14 czerwca
nie zabrakło industrialnych i rycerskich atrakcji. W Chorzowie
już po raz szósty odbył się Zjazd
Rycerstwa Chrześcijańskiego im.
Gotfryda de Bouillon. Impreza
trwała dwa dni. Zjazd rozpoczęła
msza święta w kościele św. Antoniego. Potem odbyła się Metropolitalna Parada Historyczna w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych.
Przeszła ona ulicami Kopernika,
Wolności i Jagiellońską. Eliminacje
do turniejów rycerskich, wszystkie pokazy, walki rycerskie odbyły się w skansenie, w niedzielę
14 czerwca. Drugim wydarzeniem
była Industriada. Podczas tej imprezy, 13 czerwca, wszyscy chętni
mogli zwiedzić halę dawnej elektrowni Huty Królewskiej. Jedną
z dodatkowych atrakcji był aku-

Fot. Adrian Ślązok

W
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Rzecznik Konsumentów ostrzega: pamiętaj o umowie!

Uwaga dziki!

wy należy przygotować w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden egzemplarz wysłać listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi zachować dla siebie.
Należy pamiętać, że oświadczenie
o odstąpieniu od umowy jest skuteczne wyłącznie gdy zostało wysłane do przedsiębiorcy.
Pamiętaj:
• przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej treścią,
• po podpisaniu umowy zażądaj
wydania jej egzemplarza,
• masz prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni

Na terenie Chorzowa pojawiły się
dziki. Prosimy o nie dokarmianie
i nie drażnienie zwierząt. Mogą
być niebezpieczne. Szczególnie
groźne są lochy z młodymi, które w obliczu zagrożenia mogą
atakować człowieka. Zaleca się
zamykanie lub zabezpieczanie
pojemników na śmieci w celu
ograniczenia dostępu do wyrzucanej żywności. W przypadku
pojawienia się dzików w okolicy
zabudowań mieszkalnych prosimy o niezwłoczne zawiadomienie
Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego tel. 32 241 10 49, 32
416 59 87.

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wpłynęło kilkanaście
skarg na nieuczciwych przedsiębiorców. Osoby podające się za
pracowników firm energetycznych proponują chorzowianom
obniżenie rachunków poprzez
zmianę lub podpisanie nowej
umowy. Po zawarciu takiej umowy, konsument – w większości
przypadków nieświadomie - wyraża zgodę na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Jednak
pomimo, że przedsiębiorca zobowiązany jest wydać dokument
umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa w dniu jej pod-

pisania, konsument nie otrzymuje
podpisanych dokumentów. Brak
dokumentu umowy uniemożliwia identyfikację przedsiębiorcy,
sprawdzenie warunków na jakich
umowa została zawarta, a także
uniemożliwia odstąpienie od umowy w przypadku braku akceptacji
jej postanowień.
Osoby, które zawarły umowę
poza lokalem przedsiębiorstwa,
mogą od niej odstąpić bez podania
przyczyny w terminie 14 dni od
jej podpisania, składając przedsiębiorcy, z którym zawarli umowę
odpowiednie oświadczenie na piśmie. Pismo o odstąpieniu od umo-

Informacje z miasta w smartfonie
Chcesz być błyskawicznie poinformowany o: burzy, zaginionej
osobie, imprezie kulturalnej, wydarzeniu sportowym – sil24
jest dla Ciebie.
Sil24 - System Informacji Lokalnej - to aplikacja przeznaczona
dla mieszkańców gmin/turystów,
dzięki której bezpośrednio do telefonów mogą otrzymywać wysokiej jakości wyselekcjonowane
informacje prosto z Urzędu Miasta. Wiadomości takie jak: lokalne
aktualności, ważne informacje
z ratusza, informacje o sytuacjach

wiadomości samorządowe

kryzysowych
występujących
w obszarze zamieszkania użytkownika aplikacji.
Sil24 to również lokalny przewodnik turystyczny, w którym
użytkownik systemu znajdzie najważniejsze informacje dotyczące
miejscowości, w której się znajduje.
Aplikację można poprać bezpłatnie, więcej na stronie sil24.pl
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Nowy wymiar interny

Młodzi lekarze wolą się uczyć na oddziale wewnętrznym, niż w klinikach.
Pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę. Leczenie odbywa się z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu, a sale chorych zyskały nowy image. Oddział Chorób
Wewnętrznych w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie to wykształcony,
sprawny zespół ludzi, dla których najważniejsze jest dobro pacjenta.

L

ekarze uzyskali drugi stopień specjalizacji, w zespole
już jest dwóch doktorantów.
Młodzi adepci zawodu wolą
robić rezydenturę na chorzowskiej internie, niż w klinikach.
Dlaczego? Bo mają okazję uczyć
się od najlepszych, pracować
wśród ludzi, którzy całe życie
muszą się kształcić, by poradzić
sobie z każda chorobą. Bo taka
jest specyfika Oddziału Chorób
Wewnętrznych.
- Nie mamy jednej specjalizacji:
musimy umieć radzić sobie z zakażeniami pooperacyjnymi, ciężkimi wadami serca, chorobami
innych narządów wewnętrznych
- mówi dr n. med. Beata Reszka,
ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w Zespole Szpitali
Miejskich w Chorzowie. - Ta
dziedzina wymaga nieustannego
kształcenia się, bycia na bieżąco
z nowymi rozwiązaniami. Trudna to praca, dlatego na naszym
oddziale zostają najwytrwalsi,
ale także ci, dla których ratowa-

Zespół Oddziału Chorób Wewnętrznych w ZSM w Chorzowie.

nie ludzkiego życia i zdrowia jest
sensem życia.

Chorzowski oddział w czasie
siedmioletniej ordynatory dr Be-

aty Reszki stał się miejscem, gdzie
kadra ciągle się kształci, a praca
każdego jest równie ważna.
- Bez pomocy pielęgniarek, salowych, rehabilitantów nie moglibyśmy skutecznie leczyć - wyjaśnia Reszka. - Dlatego zawsze
podkreślam, że każdy pracownik
jest ważny i ma ważną rolę do
spełnienia.
Coraz lepszy poziom leczenia to
nie tylko świetnie wykwalifikowana kadra: w leczeniu wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt
który znajduje się w szpitalnych
pracowniach diagnostycznych
czy Laboratorium Analityczne,
które otrzymało wszelkie certyfikaty jakości.
- Oznacza to, że nasze diagnozy
możemy opierać na rzetelnych
danych - mówi Beata Reszka. Ponadto mamy dobre warunki w
salach chorych z zapleczem sanitarnym, cztery sale całodobowego nadzoru. Dzięki temu proces
leczenia przebiega sprawniej i jest
bardziej skuteczny.

Elektroniczna rejestracja w Urzędzie
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zachęca do zarejestrowania się poprzez stronę
www.praca.gov.pl. Wykorzystując nowy sposób rejestracji można ominąć kolejki
i oszczędzić swój czas.
Rejestracja elektroniczna może
przebiegać na dwa sposoby:
1. Rejestracja w powiatowym
urzędzie pracy - do formularza
rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych

do rejestracji. Formularz należy
podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
ePUAP.
2. Zgłoszenie do rejestracji
w powiatowym urzędzie pracy
– ten tryb rejestracji nie wy-

maga podpisania formularza
podpisem
kwalifikowanym
lub profilem zaufanym ePUAP.
Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty.
W przypadku wybrania: „Zgło-

szenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy” zostanie wyznaczona data wizyty
w urzędzie, w celu potwierdzenia wprowadzonych danych
oraz dostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów.

Miasto

Dobry zespół to podstawa
O tym czemu warto inwestować w ludzi
rozmawiamy z dr n. med. Beatą Reszką,
ordynatorem Oddziału Chorób
Wewnętrznych w Zespole Szpitali
Miejskich w Chorzowie

Na innych oddziałach podobno praca jest łatwiejsza niż na internie. To prawda?
Na oddziały wewnętrzne najczęściej trafiają pacjenci w naprawdę
ciężkim stanie. Są to coraz częściej ludzie starsi, którzy chorują na
kilka schorzeń na raz. My musimy umieć sobie poradzić z każdą
jednostką chorobową. Z pacjentami w stanach otępiennych, którzy - ze względu na stan zdrowia - nie są w stanie współpracować.
Wtedy musimy go ubrać, nakarmić, umyć. Dlatego konieczne jest
nieustanne szkolenie się kadry. I personel musi charakteryzować
się cierpliwością, empatią. W naszym szpitalu na Oddziale Chorób
Wewnętrznych zostali tylko ci ludzie, którzy swoją pracę wykonują z pasją. I mam tu na myśli nie tylko lekarzy, ale pielęgniarki,
salowe, rehabilitantów. Cały zespół ciężko pracuje, by jak najlepiej
pomagać chorym.
To nietypowe - rehabilitant na oddziale wewnętrznym?
Tak, nie jest to standard. W wymaganiach stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oddziałom wewnętrznym usługi rehabilitacyjnej nie przewidziano. U nas ten rehabilitant jest - nie wyobrażamy sobie bowiem skutecznego leczenia - choćby osoby starszej
- bez wsparcia rehabilitanta. Dzięki takiej opiece nasi pacjenci szybciej wracają do zdrowia, są sprawniejsi, kiedy wracają do domów.
Jednym słowem: warto inwestować w ludzi.
Dobry zespół to podstawa w każdej pracy. Razem można więcej,
lepiej - to stara, sprawdzona zasada, którą staramy się realizować
na naszym oddziale. Dzięki temu kadra chce się szkolić, w ciągu
siedmiu lat mojej ordynatory udało się wykształcić kilka pokoleń
lekarzy. Robimy rzeczy nietypowe dla oddziałów wewnętrznych:
umiemy leczyć na przykład ciężkie wady serca, zapalenia osierdzia/
wsierdzia. Pracownicy widzą szanse rozwoju, nauki. Wiedzą, że im
będą lepsi tym więcej osób uda się wyleczyć. A o to chodzi przecież
w pracy ludzi zajmujących się zawodowo ochroną zdrowia.

Pracodawcy zainteresowani organizacją
staży dla osób do 30 roku życia nadal
mogą składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020
Osoba bezrobotna może odbyć 5 miesięczny staż u pracodawcy,
który zobowiąże się do jej zatrudnienia po zakończeniu stażu.
Bezrobotny podczas odbywania stażu otrzymuje stypendium
stażowe wypłacane przez Urząd Pracy w wysokości 997,40 zł
netto. W ramach stażu finansowane 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).
Zapraszamy osoby bezrobotne, które chcą dowiedzieć się
czegoś więcej na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni
socjalnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu
21.07.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu w Klubie Pracy.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 32 34 97 119.

Dodatkowe środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych:
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie pozyskał środki finansowe
z Rezerwy Ministra na realizację programu na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.
W ramach tego programu osoby bezrobotne zostaną objęte
wsparciem poprzez:
• 5 miesięczne staże zawodowe,
• szkolenia indywidualne,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
lub doposażenie stanowisk pracy dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych

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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Estetycznie i ekologicznie

Zakład Komunalny „PGM” konsekwentnie realizuje projekt likwidacji niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach. Zakończyły się już
prace przy ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i K. Miarki 16. Obecnie trwają roboty przy ul. Hetmańskiej 5,7 oraz Barbary 27.

ul. Wolskiego 2.

Polub nas na Facebook’u
Zakład Komunalny „PGM” informuje, że Program „Praca Za
Czynsz” dostępny jest również
na facebooku. Bezpośrednio
można wejść przez stronę
internetową Zakładu www.
pgm-chorzow.eu.

ul. Karola Miarki 16.

ul. Kruszcowa 24.

ul. św. Barbary 27.

ul. Hemtańska 5.

Uwaga! Odczyty!
Zakład Komunalny „PGM” zawiadamia mieszkańców o kolejnych odczytach wodomierzy.
We wrześniu odczyty przeprowadzone będą na terenie Chorzowa Starego i Chorzowa II.
W październiku Śródmieście
i Różanka, w listopadzie Ruch
i Hajduki. Informacje o terminach odczytów zostaną wywieszone na klatkach schodowych.

Zachęcamy do zaglądania, komentowania, przeglądania.

Za czynsz bez prowizji
Zakład Komunalny „PGM” informuje, że wpłaty czynszowe
gotówkowe dokonywane na indywidualne konta SIMP (np. za pośrednictwem książeczki czynszowej) przyjmowane są bezpłatnie:
• we wszystkich oddziałach ING

Banku Śląskiego na terenie
miasta Chorzów
• w kasach ZK „PGM” przy ulicy
Bałtyckiej 8.
W pozostałych oddziałach i placówkach pocztowych pobierane
będą opłaty zgodnie z taryfika-

torami obowiązującymi w tych
instytucjach.
Terminy uiszczania opłat:
• za lokale mieszkalne do dnia
25 każdego miesiąca,
• za lokale użytkowe, garaże
do dnia 10 każdego miesiąca.

Wspierają młodych
Zakład Komunalny „PGM”
informuje, że wraz z Powiatowym Urzędem Pracy organizuje staż współfinansowany ze
środków europejskiego funduszu społecznego, w ramach osi
priorytetowej i „osoby młode

Godziny otwarcia kasy w ZK „PGM”
Dla lokatorów jest czynna
w następujących godzinach:
- poniedziałek: 7.30 – 16.00
- wtorek: 7.30 – 14.00
- środa: 7.30 – 14.00
- czwartek: 7.30 – 16.00
- piątek: 7.30 – 12.00

na rynku pracy” działanie 1.1.
„wsparcie osób młodych pozostających pozostających bez
pracy na regionalnym rynku
pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1.
„wsparcie udzielane z europejskiego funduszu społecznego
programu operacyjnego wiedza
edukacja rozwój”.

Czy wiesz, że...

ZK „PGM” informuje, że
wszczęto procedurę przetargową na II etap rewitalizacji podwórek.
Przekazano plac budowy na
rozbiórkę budynków znajdujących się przy ul. 3 Maja
94, 96, 100.

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

Mistrzowie kolarstwa w Chorzowie
TRASA TOUR DE POLOGNE BĘDZIE
PRZEBIEGAŁA NASTĘPUJĄCYMI ULICAMI:
1. Michałkowicka
2. Główna
3. Rębaczy
4. Legnicka
5. Stacyjna
6. Stabika
7. Krzyżowa
8. Łagiewnicka
9. Św. Wojciecha
10. Mariańska
11. Janasa

KOLARZE PRZEJADĄ ULICAMI MIASTA

C

zwartego sierpnia około godziny 16
ulicami Chorzowa przejedzie prestiżowy wyścig kolarski - Tour de Pologne.
W związku z tym będą miały miejsce
utrudnienia w ruchu kołowym, jak i prawdopodobnie w ruchu pieszym.
- Przygotowaliśmy trasę przejazdu ulicami

miasta tak, aby usunąć ewentualne zagrożenia dla kolarzy, gdyż pomiędzy poruszaniem się pojazdem samochodowym a rowerem jest znaczna różnica, jeżeli chodzi
nawet o drobne ubytki czy też deformacje
w nawierzchni jezdni - mówi Piotr Wojtala,
dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Tour de Pologne to największa
cyklicznie organizowana impreza sportowa w Polsce. Pierwsza
edycja odbyła się we wrześniu 1928 roku pod nazwą „I Kolarski Bieg
Dookoła Polski”. Tradycje wyścigu wskrzeszono w 1947 roku po
przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej. Aż do 1992
roku był on organizowany jako wyścig amatorski.
W 1993 roku rozpoczął się nowy rozdział w historii Tour de Pologne.
Dyrektorem Generalnym wyścigu został Czesław Lang, wicemistrz
olimpijski z 1980 roku i prekursor zawodowego kolarstwa w Polsce.
Tour de Pologne stał się wyścigiem zawodowym, w którym szybko
zaczęli startować czołowi kolarze świata. Wyścig systematycznie
zyskiwał na popularności i piął się w hierarchii zawodów Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). W 2005 roku znalazł się w cyklu
Pro Tour. Od 2011 roku Tour de Pologne należy do kolarskiej ligi
mistrzów, czyli prestiżowego cyklu World Tour skupiającego najważniejsze wyścigi świata i najlepsze zawodowe grupy. W Tour de
Pologne startowali między innymi Alberto Contador, Frank Schleck,
Cadel Evans, Ivan Basso, Alessandro Ballan, Fabian Cancellara, Bradley Wiggins. W 2014 roku Tour de Pologne wygrał Rafał Majka,
zostając pierwszym polskim zwycięzcą wyścigu UCI World Tour.

12. Styczyńskiego
13. Filarowa
14. Floriańska
15. Krakusa
16. Katowicka
17. Ks. Gałeczki
18. Wojska Polskiego
19. Parkowa
20. Kościuszki
21. Mazurska
22. Siemianowicka

Czy wiesz, że...

Etap 3 | Zawiercie – Katowice | 166 km

W porozumieniu z Chorzowsko
- Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
realizowane są wymiany i regulacje włazów kanałowych zlokalizowanych w jezdniach na całej
trasie Tour de Pologne. Część robót
w ramach asfaltowania wykonuje
MZUiM, posiłkując się urządzeniami przekazanymi przez ww. przedsiębiorstwo, natomiast tam, gdzie
nie wykonujemy robót asfaltowych
a istnieje potrzeba regulacji bądź
wymiany włazów kanałowych, realizuje te roboty ChŚPWiK we własnym zakresie.

Raport z remontów dróg

ul. Krzyżowa

ul. Janasa

• Naprawiony już został odcinek ul.
Głównej w rejonie ul. Maciejkowickiej,
odcinek ul. Stacyjnej pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Gruntową. W trakcie napraw
jest ul. Krzyżowa.

• Zakończono już remont ul. Janasa na
prawie całym jej przebiegu podobnie
jest z ul. Styczyńskiego, gdzie również
zakończono naprawy miejscowe na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Filarowej.

ul. Floriańska

• Za nami jest już remont odcinka jezdni
ul. Floriańskiej od ronda do ul. Krakusa jak również jest za nami naprawa
miejscowa jezdni ul. Krakusa jak i ul.
Kościuszki w rejonie Szybu Prezydent.

ul. Stabika

• Przed nami jeszcze miejscowa naprawa
jezdni brukowej w ciągu ul. Parkowej jak
również miejscowa naprawa ul. Mazurskiej oraz ul. Siemianowickiej. Chcielibyśmy również zdążyć z naprawą jezdni ul.
Stabika na całym jej przebiega tj. od torowiska tramwajowego do ul. Katowickiej.
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
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Razem dla seniorów

Kilkadziesiąt godzin warsztatów, Karta Dobrych Praktyk, kiermasz i wystawa malarstwa a na finał - podsumowanie działań
skierowanych dla seniorów i podpisanie kolejnych porozumień o współpracy. Do grona miast, które wraz z Chorzowem będą dbać,
by poziom polityki senioralnej był jak najwyższy dołączyły Świętochłowice i Opole.

Z

a nami I Międzynarodowa
Konferencja „Razem dla Seniorów”. Gości zgromadzonych
w Chorzowskim Centrum Kultury znakomitym wykonaniem
utworu „Gaudeamus igitur” powitali seniorzy z Nowego Sącza,
Warszawy, Chorzowa i Piekar
Śląskich, którzy przez tydzień
poprzedzający konferencje brali
udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez Sławomira Witkowskiego.
- Uczestnicy konferencji mieli
także okazję zobaczyć poplenerową wystawę prac seniorów,
którzy pod okiem profesjonalistów uczyli się różnych technik, wziąć udział w kiermaszu
i zapoznać się z postulatami
dotyczącymi zmian w różnych

pracy w zakresie polityki senioralnej z Opolem oraz Świętochłowicami. Tuż po tym wydarzeniu
wykład inauguracyjny pt. „Nie
łam się!” poprowadził zastępca
dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich ds. Medycznych w Chorzowie, doktor Henryk Konik.
Następnie krótkie przemówienia
na temat jakości życia seniorów
wygłosili zagraniczni goście
konferencji - Mehmet Volkan
Muderrisoglu z Turcji, Panganai
Swotva z Wielkiej Brytanii oraz
Petia Zasheva z Malty. W czasie roboczej części konferencji
uczestnicy i prelegenci wzięli

udział w panelach dyskusyjnych:
„Seniorzy, a ochrona zdrowia”,
„Aktywizacja seniorów” oraz
„Seniorzy w kulturze”.
- Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, panelistom
i gościom za przybycie oraz aktywność - dodaje Andrzej Kotala. - Mamy nadzieję, że na drugiej
edycji konferencji spotkamy się
w jeszcze szerszym gronie. Teraz
nadszedł czas na wyciągnięcie
wniosków, wcielenie w życia zaproponowanych w trakcie dyskusji postulatów i dalszą współpracę w zakresie działań na rzecz
seniorów

dziedzinach życia dotyczących
najstarszych mieszkańców naszych miast - mówi Magdalena
Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. aktywizacji społecznej.
- Seniorzy z kilku miast przez
cały tydzień wspólnie uczyli się
i pracowali nad rozwiązaniami,
które mogą poprawić jakość życia naszych rodziców i dziadków.
Konferencję swoim przemówieniem otworzył prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, a krótko
potem doszło do podpisania
porozumień dotyczących współ-

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, Chorzów)
do 10 lipca 2015 r.
Zwycięzcami krzyżowki
z maja są:
Justyna Kaczmarek,
Joanna Kulinowska,
Marcin Muszalik
Gratulujemy!
Po odbiór nagród
zapraszamy do Biura
Prasowego UM w Chorzowie.
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