
Budżet Obywatelski 
– czas głosowania

Miasto kupuje 
akcje Ruchu 

Chorzowska 
krzyżówka 
z nagrodami 

Inwestycje 
drogowe 
w mieście

Modernizacje 
i remonty 
ZK PGM

Wydawnictwo bezpłatne ISSN 2392-201X     |     29 maja 2015 r.w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

> > > strona 4> > > strona 2

> > > strona 6 > > > strona 7 > > > strona 8

> > > Więcej na str. 7

www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow

Szanowni Państwo
przeprowadzane inwestycje, a zwłaszcza przebudowa dwóch kluczowych ulic w centrum miasta, zbiegły się w czasie. Niestety zarówno 
miasto jak i Tramwaje Śląskie muszą wykorzystać do końca 2015 roku przyznane dotacje. Dlatego pomimo utrudnień podjęliśmy decyzję 
o realizacji tych zadań. Część z tych prac jest skomplikowana i ma rozległy charakter. Proszę mieszkańców Chorzowa i naszych gości 
o cierpliwość i wyrozumiałość. Roboty będą tak przeprowadzane, aby niedogodności z nimi związane były jak najmniejsze. Z pewnością 
wpłyną one na poprawę wizerunku naszego miasta i komfort życia.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

W połowie maja rozpoczę-
ła się przebudowa ulicy 

Dąbrowskiego na odcinku od 
ulicy Katowickiej do ulicy Armii 
Krajowej. Przebudowywane jest 
również torowisko, kanalizacja 
deszczowa, wodociągi, jezdnia 
oraz chodniki w ciągu ulicy Wol-
ności na odcinku od ul. Chrobre-
go do granicy ze Świętochłowi-
cami. - Na ul. Wolności będzie 
nowy drzewostan, oświetlenie 
oraz nawierzchnia jezdni. Przy-
będzie również miejsc parkingo-
wych. Na ul. Dąbrowskiego będą 
to głównie zmiany w  zakresie 
inżynierii i bezpieczeństwa ru-
chu. Pojawią się m.in. azyle dla 
pieszych, nowa sygnalizacja, 
oświetlenie, dodatkowe miejsca 
parkingowe – mówi Piotr Wojta-
la, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów. I apeluje do kie-
rowców, aby nie jeździli na pa-
mięć. - Należy zwracać uwagę na 
oznakowanie. Przy ul. Wolności 
obowiązuje jeden kierunek od ul. 
Strzelców Bytomskich w kierun-
ku Świętochłowic i Armii Krajo-
wej. Ul. Dąbrowskiego pojedzie-
my w kierunku przeciwnym, od 
ul. Armii Krajowej do DTŚ.. 
Cały czas trwają także prace zwią-
zane z budową Centrum Przesiad-
kowego. W maju zamknięto skrzy-
żowanie ul. Rynek i Kościuszki. 
Realizowany jest bowiem kolejny 
etap robót związanych z remon-
tem torowiska tramwajowego 
zlokalizowanego w ciągu ul. Ka-
towickiej w rejonie skrzyżowania 
z ul. Rynek i Kościuszki. Roboty 
utrudniają zwłaszcza przejazd do 
Chorzowa Starego, do którego 
prowadzą objazdy ul. Dąbrowskie-
go i Konopnickiej.

Miasto w przebudowie
Trwa budowa Centrum Przesiadkowego, prace toczą się również przy ul. Wolności i Dąbrowskiego.  

Kolorowe jarmarki, Małgośka 

czy Czerwone korale to jedne 

z przebojów, które zabrzmią 

podczas czerwcowego Święta 

Miasta. Nie zabraknie też 

rycerzy oraz industrialnych 

klimatów. 
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Święto
Miasta 2015

W Chorzowskim Centrum Kultury 

uczczono 25. rocznicę pierwszych 

wolnych wyborów samorządowych. 

28 maja odbyła się tu uroczysta 

sesja Rady Miasta, z udziałem 

mieszkańców oraz byłych 

i obecnych chorzowskich 

radnych. 
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Wydarzenia

Chorzów Park Śląski Maraton

Finał Olimpiady Ekonomicznej w Chorzowie

Półtora miliona dla Ruchu Chorzów
Chorzów kupił akcje Ruchu o wartości 1,5 mln zł. Tym samym, po rejestracji 

w sądzie, miasto zwiększy swój udział w akcjach spółki do 22,46 proc.

41 kilometry i 195 metrów – z takim dystansem zmierzą się uczestnicy Maratonu 
Chorzów Park Śląski. Na start zgłosiło się już niemal 500 osób.

33 słuchaczy z 10 Centrów Kształcenia Ustawicznego z całego 
kraju oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

walczyło o laury XIV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych.

Teresa Piotrowska, minister 
spraw wewnętrznych, spotkała 
się z seniorami 21 maja w Mło-
dzieżowym Domu Kultury. Te-
matem wizyty były zagrożenia 
z jakimi osoby starsze coraz czę-
ściej mają do czynienia – tzw. 
metodą „na wnuczka”. Podczas 
szkolenia pani minister oraz 
przedstawiciele Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Katowicach 
udzielali wskazówek, m.in. jak 
ustrzec się przed naciągaczami. 
– Niestety do tego typu wyłu-
dzeń dochodzi coraz częściej. 
Apelujemy, zwłaszcza do senio-
rów, o zachowanie ostrożno-
ści. Jeżeli dzwoni do nas ktoś, 
kto podszywa się pod członka 
naszej rodziny i prosi o pienią-
dze, nie podejmujmy żadnych 
pochopnych działań. Możemy 

zadzwonić do kogoś z rodziny, 
zapytać o to czy osoba, która 
prosiła nas o pomoc, rzeczywi-
ście jej potrzebuje – mówiła mi-
nister Teresa Piotrowska. 
– Przypominamy, że prawdziwi 
policjanci nigdy nie informują 
o prowadzonych przez siebie 
sprawach telefonicznie i nigdy 
nie proszą o przekazanie pie-
niędzy nieznanej osobie – pod-
kreślał insp. Grzegorz Bonalski 
z KWP w Katowicach.
Organizatorami spotkania były: 
Urząd Miasta w Chorzowie, 
Chorzowska Strefa Wolonta-
riatu, Chorzowska Akademia 
Seniora, Komenda Wojewódzka 
Policji w Katowicach, Komenda 
Miejska Policji w Chorzowie, 
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Chorzowie.

– To kolejna forma wsparcia 
klubu przez miasto. Dzięki temu 
mamy prawo, by nasz przedsta-
wiciel zasiadał w radzie nad-
zorczej, a tym samym możemy 
nadzorować, jak wydawane są 
przekazywane przez nas środ-
ki – komentuje Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa.
Od kilku miesięcy funkcję człon-
ka rady nadzorczej spółki z ra-

mienia miasta sprawuje Sławo-
mir Janiszewski.
W Chorzowie zakończyły już 
negocjacje z firmą projektową, 
która wygrała konkurs na opra-
cowanie koncepcji stadionu 
piłkarskiego przy ul. Cichej  6. 
Po podpisaniu umowy, firma 
przystąpi do przygotowania do-
kumentacji projektowej na prze-
budowę stadionu.

7 czerwca o godz. 9.00 ruszy jed-
na z największych imprez spor-
towych w regionie. Biegacze 
wystartują spod szybu Prezydent, 
następnie trasa prowadzi ich uli-
cą Kościuszki do centrum miasta, 
a potem zawróci do Chorzowa 
Starego. Po 16 kilometrach etapu 
miejskiego, zawodnicy wbiegną 
do Parku Śląskiego, gdzie dwu-
krotnie pokonają pętlę o długo-
ści 12 kilometrów. Najwytrwalsi 
zakończą bieg przy Hali Wystaw 
Kapelusz. Organizatorzy przypo-
minają, że dystans maratoński wy-
maga specjalnego przygotowania. 
Na początkujących biegaczy cze-
kać będzie krótsza, 5 kilometrowa 
trasa. Bieg odbędzie się również w 
kategoriach nordic walking i osób 
niepełnosprawnych.
Uwaga! W godzinach od 8.00 do 
15.00 przewidywane są utrudnie-
nia w ruchu drogowym.

W godz. od 8.00 do 11.00 mogą 
wystąpić zmiany w rozkładzie jaz-
dy autobusów linii 74, 974, 22, 663, 
664 i 190.

Godziny otwarcia 
i zamknięcia ulic
Szyb Prezydent 8:00-11:00, Ko-
ściuszki 8:50-11:10, Stanisława Mo-
niuszki 8:55-9:15, Katowicka 8:55-
9:30, Rynek 9:00-9:30, Pocztowa 
9:00-9:30, Wolności 9:00-9:20, Bo-
lesława Chrobrego 9:00-9:20, Po-

wstańców 9:00-9:25, Jagiellońska 
9:00-9:25, Wolności 9:00-9:30, Jana 
Faski 9:00-9:30, Rynek 8:55-9:30, 
Katowicka 8:55-9:30, Kościuszki 
(do ulicy Lwowskiej) 8:45-9:35, 
Kościuszki (od ulicy Lwowskiej) 
8:45-11:10, Krakowska, 9:15-9:45, 
Poznańska 9:15-9:50, Marii Skło-
dowskiej-Curie 9:15-9:55, Marii 
Rodziewiczówny 9:15-9:55, Kró-
lowej Jadwigi 9:15-9:55, Legnicka 
9:20-10:05, Wiejska 9:20-10:10, 
Aleja spacerowa - Dolina Górni-

ka 9:25-10:15, Wiejska 9:20-10:15, 
Główna 9:25-10:35, Maciejkowic-
ka 9:20-10:45, Legnicka 9:20-10:45, 
Królowej Jadwigi 9:15-10:50, Kole-
jowa 9:15-10:50, Marii Rodziewi-
czówny 9:15-10:50, Plac Św. Jana 
9:40-11:00, Bożogrobców 9:40-
11:00, Siemianowicka 9:40-11:00, 
Kościuszki (do ulicy Krakowskiej) 
9:40-11:05, Kościuszki (od ulicy 
Krakowskiej) 8:45-11:10, Parko-
wa 8:45-11:15, Górnośląski Park 
Etnograficzny 9:45-11:30, Aleja 
Harcerska 9:50-11:40, Aleja Gen. J. 
Ziętka 10:00-15:00, Aleja Fali 10:00-
15:00, Aleja Klonowa 10:00-15:00, 
Aleja Łani 10:00-15:00, Aleja Fali 
10:10-15:00, Aleja Gen. J. Ziętka 
10:15-15:00,Rosarium 10:15-15:00, 
Aleja Żyrafy 10:20-15:00, Aleja 
Gen. J. Ziętka 10:20-15:00,Aleja 
Leśna 10:20-15:00, Aleja Klonowa 
10:20-15:00, Aleja Gen. J. Ziętka 
10:20-15:00.

23 maja w Centrum Kształce-
nia Ustawicznego Ekonomistów 
w  Chorzowie odbył się ostatni 
etap imprezy. Na podium znalazły 
się: Emilia Żebrowska z CKU Bia-
łystok, Katarzyna Rogala z  CKU 
nr 1 w Lublinie i Klaudia Halup-
czok z CKU Bytom. W finałowej 
10 znalazła się również słuchacz-
ka z CKUE z Chorzowa Marzena 
Woźniak, która zdobyła 7 miejsce. 
Klasyfikację drużynową wygrało 
CKU nr 1 w Lublinie zdobywając 
86 pkt. i wyprzedziło Zespół Szkół 
Kształcenia Ustawicznego w Kro-
śnie 76 pkt. i PCKU w Wodzisła-
wiu Śl. 55 pkt. Drużyna z  Cho-
rzowa uplasowała się w środku 
stawki zdobywając 5 miejsce z 53 
punktami. Zmagania olimpij-

czyków poprzedziła konferencja 
naukowa „Nowe trendy w mar-
ketingu i  konsumpcji”. Patronat 
honorowy nad XIV edycją Olim-

piady Wiedzy Ekonomicznej dla 
Dorosłych sprawował Minister 
Edukacji Narodowej i Prezydent 
Chorzowa Andrzej Kotala.

Kogo po godzinach można spo-
tkać w Urzędzie Miasta w Cho-
rzowie? Zwiedzający gmach 
w ramach rozgrzewki przed Nocą 
Muzeów natknęli się m.in. na 
hrabiego Redena, bożogrobców 
i żołnierzy 75. Pułku Piechoty. 
Wieczorową porą swoje nowe 
oblicze pokazała także biurokra-

cja – urzędowe widmo zamiast 
straszyć, pozowało do zdjęć 
i  rozdawało cukierki. Chętnych 
na nocne zwiedzanie nie brako-
wało. 15 maja w drugiej edycji 
wydarzenia wzięło udział prawie 
400 osób. „Urząd po godzinach” 
to okazja do odwiedzenia miejsc 
na co dzień niedostępnych dla 

mieszkańców, m.in. wieży zegaro-
wej i podziemi. Grupy po obiekcie 
oprowadzali przewodnicy z cho-
rzowskiego PTTKu, a w  organi-
zację wydarzenia włączło się m.in. 
Chorzowskie Bractwo Rycerskie 
Bożogrobców i Stowarzyszenie 
Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji 
„Pro Fortalicium”.

Wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnucz-
ka” czy „na policjanta”. O tych zagrożeniach 
przestrzegali seniorów minister MSW i przed-

stawiciele służb mundurowych.

Szefowa MSW szkoliła 
chorzowskich seniorów

Urząd po godzinach

Niemal 400 osób zwiedzało zakamarki magistratu podczas 
imprezy „Urząd po godzinach”.
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Wydarzenia

Serdecznie zapraszam wszyst-
kich mieszkańców i gości 
odwiedzających Chorzów do 
udziału w obchodach Święta 
Miasta. Jak co roku propo-
nujemy Państwu bogaty pro-
gram kulturalny i z pewnością 
atrakcji nie zabraknie dla ni-
kogo. Bawić będziemy się przy 
szybie Prezydent. Zapraszamy 
również do skansenu na VI 
Zjazd Rycerstwa Chrześcijań-
skiego. Oczywiście nie może 
też zabraknąć wielkiej parady 
ulicznej. W tym roku będzie ona miała inny charakter. Mieszkań-
com zaprezentują się bowiem grupy rekonstrukcyjne nawiązujące 
strojami od starożytnego Rzymu do II wojny światowej.

Wiesław Ciężkowski, 
zastępca prezydenta 

Chorzowa ds. społecznych

Maryla i rycerze na Święto Miasta 2015

W tym roku świętowanie 
zacznie się w piątek 19 

czerwca pod szybem Prezy-
dent. Gwiazdami wieczoru 
będą Maryla Rodowicz i zespół 
Brathanki. Oprócz atrakcji mu-
zycznych, będą też imprezy dla 
najmłodszych. Zanim jednak 
zaczniemy miejskie świętowa-
nie, niemal tydzień wcześniej 
dobędą się dwa duże wydarze-
nia. Pierwszym będzie, odby-
wający się po raz szósty, Zjazd 
Rycerstwa Chrześcijańskiego 
im Gotfryda de Bouillon. Po-
trwa on dwa dni, od 13 do 14 
czerwca. Zjazd rozpocznie się 
mszą świętą w kościele św. An-
toniego. Potem zaplanowano 
Metropolitalną Paradę Histo-
ryczną w wykonaniu grup re-

konstrukcyjnych. Przejdzie ona 
ulicami Kopernika, Wolności 
i Jagiellońską. Natomiast elimi-
nacje do turniejów rycerskich 
odbędą się już w  skansenie. 
Wszystkie pokazy, walki rycer-
skie zaplanowano na niedzielę 
14 czerwca, także w skansenie. 
Drugim wydarzeniem będzie 
Industriada, która odbędzie 
się w Chorzowie w sobotę, 13 
czerwca. Będzie można zwie-
dzić halę dawnej elektrowni 
Huty Królewskiej. Natomiast 
o godzinie 14.30 przy zabytko-
wym młocie Brinkmanna wy-
stąpi z repertuarem akustycz-
nym zespół Oberschlesien. 
Kilka godzin później, o 18.00, 
muzycy zagrają pod szybem 
Prezydent. 

Maryla Rodowicz i zespół Brathanki to muzyczne gwiazdy tegorocznej imprezy. Nie zabraknie też rycerzy 
i barwnej parady. To tylko jedne z atrakcji czerwcowych obchodów święta naszego miasta.

13 czerwca Industriada
Hala byłej elektrowni Huty Królewskiej przy ul. Metalowców
14.30 - koncert akustyczny zespołu Oberschlesien 
w industrialnym otoczeniu młota parowego Brinkmanna 
z XIX wieku.
17.00 - finał pokazu starożytnego wytopu żelaza, rozbicie 
pieca dymarskiego.
Szyb Prezydent 
18.00 - koncert zespołu Oberschlesien

13 czerwca VI Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego 
im Gotfryda de Bouillon
Metropolitarna Parada Historyczna - przegląd grup rekon-
strukcyjnych od starożytnego Rzymu do II wojny światowej
10.30 - Nabożeństwo w Kościele św. Antoniego, ul. M. Kopernika 1
11.00 - Parada ulicami: M. Kopernika, Wolności, Jagiellońska
15.00 - Eliminacje do turniejów rycerskich i wykłady/Górno-
śląski Park Etnograficzny
21.00 - Seans „Niebo w okresie Grunwaldu i w innych epo-
kach”/Planetarium

14 czerwca VI Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego im. 
Gotfryda de Bouillon/Górnośląski Park Etnograficzny
9.30 - w programie m. in.: Msza św. w kościółku św. Józefa Robot-
nika, szachy historyczne, pokazy sokolników, pokazy sprawności 
rycerzy konnych, pokazy tańców z flagami, turniej walk na miecze 
jednoręczne, wielka bitwa bractw rycerskich, turniej łuczniczy, 
inscenizacje i zabawy dla dzieci.

19 czerwca Święto Miasta - Festyn/Szyb Prezydent
Stoiska instytucji kultury
Gwiazdami wieczoru będą: Maryla Rodowicz i zespół Brathanki.
W programie szereg innych atrakcji plenerowych dla dzieci 
i dorosłych.

20 czerwca Festiwal Orkiestr Dętych  
11.00 - Koncerty orkiestr dętych we wszystkich dzielnicach Miasta   
13.00 - Uroczysta Msza św. w Kościele pw. Marii Magdaleny 
w ramach obchodów Święta Miasta
14.00 - Festiwal Orkiestr Dętych + Dzień Chorzowskich Orga-
nizacji Pozarządowych przy Szybie Prezydent

Imprezy towarzyszące:
7 czerwca godz. 18.00 - Koncert melodii musicalowych i ope-
retkowych w wykonaniu Danuty Widuch-Jagielskiej – sopran, 
Jana Marii Dygi – baryton, Skrystyny Stryji – akompaniament. 
Restauracja „Pod Dzwonem” ul. Jana III Sobieskiego 6.
13 czerwca godz. 18.00 - 95-lecie Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr okręgu chorzowsko-świętochłowickiego. Miejski 
Dom Kultury Batory, ul. St. Batorego 6
18 i 19 czerwca godz. 19.00 - Sport on the street – turniej piłki 
plażowej i koszykówki. Orlik przy ul. Kościuszki
19 czerwca - WIELKI FESTIWAL SPORTOWY DLA DZIECI Sta-
dion Miejski MORiS, ul. Lompy 10
21 czerwca - Festiwal Młodych SPLOT. Skwer przy Hotelu Gor-
czowski w Chorzowie, ul. St. Batorego 35
26 czerwca godz. 19.00 - Szmaterlook czyli metamorfoza cho-
rzowskich kobiet. Starochorzowskim Domu Kultury.
1-29 czerwca Zbylut Grzywacz – malarstwo. Miejska Galeria 
Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3

SPONSORZY: Tyskie, ArcelorMittal, Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO”

PROGRAM ŚWIĘTA MIASTA

W tym roku Chorzów podzielono na 8 okręgów, a do rozdysponowania będzie 2,4 mln zł.
W maju zakończyły się konsulta-
cje społeczne i zbieranie propo-
zycji mieszkańców do Budżetu 
Obywatelskiego. Obecnie trwa 
weryfikacja wniosków pod ką-
tem formalno prawnym. Głoso-
wanie nad wyborem inwestycji 
rozpocznie się 8 czerwca i po-
trwa do 30 czerwca. Mieszkańcy 
mają do dyspozycji pięć głosów. 
Zwycięskie propozycje poznamy 
27 lipca. Wybrane przez chorzo-
wian inwestycje będą realizowa-
ne od stycznia 2016 r.

Rozmieszczenie urn 
do głosowania:
• Urząd Miasta, ul. Rynek 1
• COP, ul. Powstańców 70
• ChCK, ul. Sienkiewicza 3
• MDK „Batory”, ul. Stefana Bato-

rego 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

Mobilny punkt konsultacyjny:
• 13 czerwca, Industriada Huta Ko-

ściuszko, od godz. 13.00 do 17.00

• 13 czerwca, Industriada Szyb Pre-
zydent, od godz. 17.00 do 19.00

• 14 czerwca, Zjazd Rycerstwa 
Chrześcijańskiego Skansen, od 
godz. 12.00 do 15.00

• 19 czerwca, Dni Miasta, Szyb Pre-
zydent, od godz. 15.00 do 19.00

• 20 czerwca, Parada miejska, obok 
Poczty Głównej, od godz. 9.00 do 
12.00

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 Informa-
cyjnego. Punkt uruchomiony bę-
dzie w Centrum Organizacji Po-
zarządowych, ul. Powstańców 70. 
Czynny od 4 maja do 25 czerwca, 

w dniach:  poniedziałek, wtorek, 
czwartek,  w godzinach od 16.00 
do 19.00.

Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim 2015 r.

Urodzinowy weekend z okazji
65-lecia Parku Śląskiego w Chorzowie

Sobota, 20 czerwca
• Gryfny Bieg, start godz. 12.00, Pola Marsowe
• Festiwal Kolorów, godz. 14.00, Pola Marsowe
• Gryfne klocki, wystawa klocków Lego, namiot obok Kapelusza, godz. 10-20
• Parkowa Galeria Plenerowa, Promenada gen. Jerzego Ziętka – ogrodzenie 

Śląskiego ZOO
• Filmowe archiwum Parku Śląskiego, Kontenery Kultury, Wyspa na Kanale 

Regatowym godz. 22 Śniadanie na trawie, Rosarium – godz. 10 – 16
• Noc Świętojańska w Parku Śląskim, kolej linowa Elka, Wesołe Miasteczko, 

kawiarnia Rebel Garden
• Chorzów z przewodnikiem, start godz. 9 Plac Hutników Chorzów

Niedziela, 21 czerwca 2015
• Zawody jeździeckie na Polach Marsowych, Dużą Łąka - godz. 10:00
• Muzyczny bukiet róż plenerowy koncert muzyki klasycznej, Rosarium - godz. 16
• Fitness w plenerze, Duży Krąg Taneczny, godz. 12
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Zmiany ustrojowe w Polsce mają 
swój początek w strajkach 1980 r., 
choć wówczas nie formułowano 
jeszcze konkretnych postulatów 
w  tej kwestii. O  konieczności 
odtworzenia samorządu mówił 
wyraźnie w  swym programie 
wyborczym Komitet Obywa-
telski przy Przewodniczącym 
NSZZ Solidarność Lechu Wałę-
sie, który powstał przed wybo-
rami parlamentarnymi z czerwca 
1989 r. Komitety Obywatelskie 
powstawały spontanicznie w ca-
łym kraju - także w  Chorzowie 
grupa osób zarejestrowała się 

pod nazwą Komitet Obywatelski 
Solidarność. Po wyborach osoby 
zaangażowane w akcję wyborczą 
zarejestrowały stowarzyszenie 
pod nazwą Chorzowski Komitet 
Obywatelski. 
Tzw. Sejm kontraktowy dokonał 
zmiany Konstytucji, w której za-
pisano iż „samorząd terytorialny 

jest podstawową formą organi-
zacji życia w gminie”. W ślad za 
tym 8 marca 1990 roku zmienio-
no ordynację wyborczą do władz 
gmin oraz przyjęto ustawę o sa-
morządzie terytorialnym. 
Wybory samorządowe z 27 maja 
1990 r. zakończyły się w Chorzo-
wie sukcesem Komitetu Obywa-
telskiego Solidarność, w  skład 
którego wchodzili: MKK NSZZ 
Solidarność, Chorzowski Komi-
tet Obywatelski, Klub Inteligen-
cji Katolickiej, Światowy Zwią-
zek Żołnierzy Armii Krajowej, 
Związek Górnośląski - koła Kró-

lewska Huta i  Wielkie Hajduki 
oraz Stowarzyszenie Miłośników 
Chorzowa. Na 45 mandatów KOS 
zdobył aż 43, dwa przypadły Spo-
łecznemu Klubowi Wyborczemu 
(pod tą nazwą wystąpili kandy-
daci popierani przez SdRP). 
Warto dzisiaj pamiętać, że począt-
ki samorządu w  Chorzowie, jak 
i w całym kraju były bardzo trud-
ne. Radnym brakowało wzorów 
proceduralnych w  prowadzeniu 
obrad i  podejmowaniu decyzji, 
a sytuacja gospodarcza miasta była 

dramatyczna. Pierwsze lata od-
rodzonego samorządu były więc 
czasem budowania fundamentów, 
stanowienia podstaw lokalnego 
prawa, porządkowania wszyst-
kich spraw, które zapewnić miały 
sprawne funkcjonowanie miasta w 
nowej rzeczywistości wolnej Pol-
ski. Na tym właśnie fundamencie 
samorząd kolejnych kadencji może 
budować nowoczesny Chorzów – 
miejsce, które powinno zapewniać 
odpowiedni komfort życia swoim 
mieszkańcom.

Przed uroczystością w ChCK 
otwarta została okolicznościowa 

wystawa w chorzowskim Muzeum 
pt. „Dzieje samorządu w Chorzowie 
w latach 1868-1990”. Z kolei jubile-
uszowe spotkanie w ChCK rozpo-
częło się od zaprezentowania wysta-
wy poświęconej 25-leciu odrodzenia 
samorządu w  mieście. Zwłaszcza 
w przypadku tej drugiej ekspozycji, 
upamiętniającej ostatnie ćwierćwie-
cze, było wiele wspomnień, gorą-
cych komentarzy i refleksji. 
Podczas 10. uroczystej sesji Rady 
Miasta wręczono Odznaczenia Za 
Zasługi dla Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Poli-

tycznych. - Warto było w tym cza-
sie żyć i przeżyć, bo dzisiaj jestem 
szczęśliwym człowiekiem. Żyję 
w  wolnym i niepodległym kraju 
– mówił Dominik Doskocz, jeden 
z odznaczonych kombatantów. 
Swoimi refleksjami podzielili się 
Mariusz Tracz, współautor książ-
ki (z Renatą Skoczek) pt. „Dzieje 

Samorządu w Chorzowie 1868-
1990-2015” oraz Marek Stańko, 
komisarz wyborów z 1990 roku.
Andrzej Kotala, prezydent Cho-
rzowa, podziękował wszystkim, 
którzy przez ostatnie 25 lat bu-
dowali miasto. - Na pewno z tego 
dorobku jesteśmy dumni i będzie-
my z niego korzystać. Prezydent 

podkreślił też rolę mieszkańców 
we współczesnej samorządności. 
-  Naszym celem jest wsłuchiwać 
się w głosy mieszkańców, budo-
wać nowoczesne miasto, zapew-
niające mieszkania i miejsca pracy. 
Obecny podczas obrad poseł RP 
Marek Wójcik podkreślił, że po 25 
latach samorząd budzi tylko dobre 

skojarzenia. - Świadczy to dobrze 
o  wykonywanej przez samorzą-
dowców pracy. 
Podczas uroczystych obrad wrę-
czono medale „Za Zasługi dla 
Miasta Chorzowa”. Otrzymali je: 
Teresa Białowąs, Krzysztof Hor-
nik, Antonii Klemens, Marek 
Kopel, Maria Nowak, Mariusz 

Tracz, Henryk Wieczorek. - Wy-
różnienie, które dostaję od mojego 
miasta jest dla mnie szczególnie 
drogie. To jest to, co pobudza i daje 
energię do działania, bo czuje się, 
że to co się robi ma sens – powie-
działa Maria Nowak, poseł RP. 
Jacek Nowak, przewodniczący cho-
rzowskiej Rady Miasta, zaznaczył, 
że ostatnie 25 lat było ważnym 
i  znaczącym okresem. - To wiele 
pomysłów i problemów, z którymi 
musieli się zmierzyć mieszkańcy 
jak i wybierani przez nich do rady 
miasta przedstawiciele.
Uroczystość w ChCK zakończyła 
się występem Andrzeja Lamperta.

Wydarzenia

Ćwierć wieku samorządu

25 lat temu zakończył się okres tzw. jednolitego systemu władzy, w którym wszystkie 
najważniejsze dla gmin decyzje zapadały centralnie, a o prawdziwym samorządzie nie mogło 

być mowy. Pierwsze wolne wybory samorządowe w powojennej Polsce, które odbyły się 
27 maja 1990 roku, zapoczątkowały budowę społeczeństwa obywatelskiego w miastach i wsiach. 

Chorzowianie uczcili 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych.

Tak się to zaczęło

Obchody 25-lecia odrodzonego samo-
rządu w Chorzowie odbywają się pod 
hasłem: „Sam rząd to nie wszystko! 
Samorząd”. Takie właśnie hasło 
znalazło się na jednym z plakatów 
wyborczych w 1990 roku.

Pierwszy plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność zaprojektowali 
Jan i Helena Herla.

Jacek Nowak, Przewodniczący Rady Miasta
25 lat temu w naszym kraju odbyły się pierwsze po II wojnie światowej całkowicie wol-
ne wybory, które wyłoniły samorząd lokalny. Wiele osób mówiło wtedy o odrodzeniu 
samorządu. W 1990 roku, gdy dokonało się to odrodzenie, byłem nastolatkiem, i z wiel-

kim zaangażowaniem rozklejałem plakaty i pomagałem w kampanii mojej mamy, 
startującej w wyborach do Rady Miasta z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 

Od tamtej pory, przez ćwierć wieku angażowałem się w różny sposób w kolejne wybory sa-
morządowe – najpierw pomagając i prowadząc kampanie, później startując do Rady Miasta. 
Przez cały okres gdy jestem radnym zawsze starałem się pamiętać, że samorząd, to nie radni, burmistrzowie 
czy prezydenci. Samorząd, to przede wszystkim - mieszkańcy gminy, którzy ją tworzą. Dlatego wszystko co 
robiłem w swoim samorządowym życiu, nastawione było na dobro naszej lokalnej społeczności oraz na pomoc 
tym członkom gminy, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji. 
W najbliższych latach czekają nas duże wyzwania. Nowa perspektywa finansowa stwarza możliwość sięgania 
po środki unijne, ale wymaga też zaangażowania własnych, których nam brakuje. Uzupełnienie tych braków 
wiąże się to z koniecznością emisji obligacji. Rada musi znaleźć rozsądny kompromis pomiędzy chęcią jak naj-
większego pozyskania środków unijnych a zbytnim zadłużeniem miasta. Chcielibyśmy, by wreszcie rozpoczę-
ły się ważne dla miasta inwestycje – budowa nowego przebiegu DK79 (tak zwanej obwodnicy Centrum), budo-
wa stadionu na Cichej i inne. Mam nadzieję, że za kolejne 25 lat potomni ocenią pozytywnie nasze działania.

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa
Pierwsze prawdziwie wolne wybory były momentem przełomowym. Otworzyły 
nam drogę do decydowania, jak mamy żyć w wolnej Polsce. Dziś chylę czoła przed 
wszystkimi, którzy budowali chorzowski samorząd bez względu na polityczne bar-

wy czy przekonania. Pamiętajmy też o tych, których już nie ma z nami, a którzy 
swoim życiem, poświęceniem i oddaniem zaświadczali o miłości do Chorzowa, a dziś 

dają nam przykład, jak mamy troszczyć się o nasze miasto.  Minione ćwierćwiecze obfito-
wało w ważne dla miasta decyzje i wydarzenia. Sięgajmy do tego  dorobku,  bądźmy dumni z tego co udało 
się osiągnąć, ale też wyciągajmy wnioski z błędnych decyzji i potknięć. Bo samorządu trzeba uczyć się cały 
czas, dlatego że zmieniają się ludzie ich oczekiwania. Przed nami kolejne wyzwania. To m.in. modernizacja 
rynku, budowa centrum przesiadkowego, obwodnicy Chorzowa Batorego i centrum miasta, remont ulicy 
Wolności i 3 Maja, modernizacja stadionu Ruchu Chorzów. Musimy jeszcze szybciej modernizować stare 
i budować nowe mieszkania komunalne i co chyba najważniejsze – szukać inwestorów, by powstawały 
miejsca pracy. Miasto aktywne, nowoczesne, gdzie jest praca dla młodych i są miejsca do rekreacji i wypo-
czynku, gdzie funkcjonuje edukacja na najwyższym poziomie i nowoczesna służba zdrowia – to nasz cel, 
do którego konsekwentnie zmierzamy.  Cieszę się, że wiele zamierzeń udaje się skutecznie realizować. Mam 
jednak pełną świadomość, że to co robimy nie jest niczym nadzwyczajnym. To nasz obowiązek – obowiązek 
ludzi, którym mieszkańcy zaufali, powierzając kierowanie miastem.

Pamiątkowe zdjęcie byłych i obecnych działaczy samorządowych Chorzwa podczas jubileuszowych uroczystości w Chorzowiskim Centrum Kultury.
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Miasto

Staż dla niepełnosprawnych 

Kilkudziesięciu amatorów fotografii uczyło się sztuki fotografowania 
od laureatów World Press Photo czy Grand Press Photo. 

Zakończył się Śląski Festiwal Fotografii.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby bezrobotne do udziału 
w programach aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy 

oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Program „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Najpierw wystawa prac czołów-
ki śląskich fotoreporterów: 

Chorzowianie w „Sztygarce” mieli 
okazje oglądać zdjęcia Bartka Bar-
czyka, Arka Goli, Andrzeja Gry-
giela, Maćka Jarzębińskiego i Grze-
gorza Celejewskiego. Ich zdjęcia 
zdobywały laury nie tylko w kon-
kursach ogólnopolskich ale i mię-
dzynarodowych. Potem cały dzień 
warsztatów i plenerów. Uczestni-
cy Śląskiego Festiwalu Fotografii 
uczyli się warsztatu m.in. w robiąc 
zdjęcia w Elektrociepłowni Elcho. 
- Nigdy wcześniej nie miałam okazji 
być w takim zakładzie pracy - mówi 
Elżbieta Kryś, uczestniczka zajęć, 
która do Chorzowa przyjechała aż 
z Rybnika. - Pod okiem Arka Goli 
uczyliśmy się, jak dobrze zrobić zdję-
cie w różnych warunkach. To było 
dla mnie naprawdę duże przeżycie.
Podobnie było dla kilkudziesięciu 
innych osób, które na festiwal zje-
chały z całego regionu. 
- Sądząc po ilości uczestników festi-
wal okazał się strzałem w dziesiąt-
kę - mówi się Arkadiusz Gola, fo-
toreporter Dziennika Zachodniego 
który był jednym z wykładowców. 
- To cieszy, że tyle osób chciało się 
od nas uczyć i aktywnie włączyć się 
w warsztaty. 

Na prośbę uczestników zdecydowa-
no, że festiwal odbędzie się znów za 

rok. Organizatorem akcji była Cho-
rzowska Strefa Wolontariatu. 

Celem Programu jest zwiększe-
nie możliwości zawodowych 
osób niepełnosprawnych do 30 
roku życia poprzez umożliwienie 
zdobycia doświadczenia zawo-
dowego na stażach.
Ważnym celem Programu jest  

także podnoszenie zainteresowa-
nia i zaangażowania pracodaw-
ców w zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych.
Adresatem programu są osoby 
z orzeczonym znacznym, umiar-
kowanym i lekkim stopniem 

niepełnosprawności lub posiada-
jące orzeczenie równoznaczne, 
w wieku do 30 roku życia, zare-
jestrowane w Urzędzie Pracy jako 
osoby bezrobotne, dla których 
ustalony został  II profil pomocy.
Absolwenci skierowani na staż 

przez urząd pracy otrzymają 
oprócz stypendium stażowego 
w  wysokości 997,40 zł brutto 
na miesiąc dodatkową pomoc fi-
nansową w formie comiesięcz-
nego dofinansowania będącego 
świadczeniem na rehabilitację za-
wodową. Wysokość tego świad-
czenia jest uzależniona do stopnia 
niepełnosprawności stażysty. Sta-
żyście z orzeczonym znacznym 
stopniem niepełnosprawności 
przysługuje 800,00 zł, z umiarko-
wanym stopniem 650,00 zł, z lek-
kim stopniem 500,00 zł.  
Okres odbywania stażu wynosi 
6 miesięcy.
Pracodawca uczestniczący w pro-
gramie ma możliwość otrzymania 
premii po zakończeniu stażu przez 
absolwenta. Wysokość premii uza-
leżniona jest również od stopnia 
niepełnosprawności absolwenta 
odbywającego staż. 

Śląski Festiwal Fotografii za nami 

I miejsce: Agnieszka Wróblewska.

Pracodawcy zainteresowani organizacją 
staży dla osób do 30 roku życia nadal 
mogą składać wnioski w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój (PO WER) 2014 – 2020
Osoba bezrobotna może odbyć 6 miesięczny staż u pracodawcy, 
który zobowiąże się do jej zatrudnienia po zakończeniu stażu. 
Bezrobotny podczas odbywania stażu otrzymuje stypendium sta-
żowe 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).

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

Będą promować zatrudnienie
PUP pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy z Rezerwy 
Ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób 
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:
• bezrobotnych do 30 roku życia
• długotrwale bezrobotnych
• bezrobotnych powyżej 50 roku życia
• bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
• bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 

roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 
18 roku życia

• bezrobotnych niepełnosprawnych

W ramach programu, którego czas realizacji przypadnie na 
okres od 01.05.2015r. do 31.12.2015r. osoby bezrobotne będą 
mogły skorzystać ze staży, prac interwencyjnych, zatrudnienia 
w ramach doposażenia stanowiska pracy bądź otrzymać dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Chorzów wprawił w ruch! 
W ramach Śląskiego Festiwalu Fotografii zorganizowano konkurs foto-
graficzny pod hasłem „Chorzów wprawia w ruch”. Chorzowianie oka-
zali się bardzo aktywni: na konkurs przysłano prawie 60 prac. Jury w 
składzie: Bartek Barczyk, Grzegorz Celejewski, Arkadiusz Gola, Andrzej 
Grygiel i Maciej Jarzębiński miało bardzo trudne zadanie.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce: Agnieszka Wróblewska
II miejsce: Janusz Cedrowicz
III miejsce ex aequo: Tomasz Szczyrba i Janusz Cedrowicz

Ponad 300 dzieci podjęło wyzwanie i pokonało 201 schodów 
prowadzących na taras widokowy szybu „Prezydent”.

8 maja na szybie Prezydent rządziły przedszkola-
ki. Z certyfikatem „Zdobywcy Szybu”, maluchy 
ruszyły na podbój kolejnych atrakcji: parku lino-
wego, dmuchanego zamku i mega-twistera. Na 
chętnych czekał także punkt malowania twarzy 
oraz gry i zabawy ruchowe. Piknik zorganizowa-
no w ramach Dni Otwartych Funduszy Europej-

skich. Miejsce imprezy nie było przypadkowe: 
rewitalizację zabytkowego szybu i okolicznego 
terenu udało się przeprowadzić dzięki dotacji 
z Unii Europejskiej. Środki z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego pozwoliły na udostęp-
nienie wieży zwiedzającym i stworzenie nowej 
przestrzeni na największe imprezy w mieście.

Maluchy przejęły szyb Prezydent

Organizowane z okazji Dnia Dziecka wydarzenia 
rozpoczną się już w sobotę, 30 maja i potrwają aż 
do poniedziałku, 1 czerwca.
Zaczynamy 30.05. o godzinie 9:00 w muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie 
biegiem rodzinnym. Uwaga! Na bieg obowiązują 
wcześniejsze zapisy!
W niedzielę 31.05. o godzinie 12:00 zapraszamy 
na Dzień Dziecka w Skansenie, który będzie obfi-

tował w ciekawe zajęcia, atrakcyjny program ar-
tystyczny i liczne niespodzianki, przygotowane 
specjalnie dla najmłodszych.
Z kolei w poniedziałek 1.06. odbędzie się II 
Chorzowski Festiwal Baniek Mydlanych, podczas 
którego przeniesiemy się do „Bajkowej Kra-
iny”, zbudujemy pojazdy z surowców wtórnych 
i oczywiście... będziemy puszczać bańki. Po nim 
przyjdzie czas na rodzinne malowanie online, 
podczas którego połączymy się z naszymi przy-
jaciółmi z Nowego Sącza.
Atrakcje przygotowano również m.in. w Sta-
rochorzowskim Domu Kultury 30 i 31 maja. 
W pierwszy dzień imprezy zaczynają się od go-
dziny 10.00 (Rodzinny Poranek Teatralny, kon-
cert filharmoników), w drugi od 15.00 (warsztaty 
rzeźbienia w lodzie).

Chorzowski Dzień Dziecka
Tegoroczne atrakcje organizowane w Chorzowie 
z okazji Dnia Dziecka potrwają aż... trzy dni. 
Bieg rodzinny, festiwal baniek mydlanych, 
rodzinne malowanie online - to tylko część 
z tego, co przygotowano na tę okazję.
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Gospodarka 
komunalna

Ruszyły kompleksowe modernizacje budynków. Ma być czyściej i nowocześniej. 

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

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Sprintem po remontach 

Zakład Komunalny „PGM” 
rozpoczął właśnie inwesty-

cje za ponad 750 tys. złotych. 
Do kompleksowej termomo-
dernizacji zostały przekazane 
budynki przy ul. Hetmańskiej 
5,7 oraz przy ul. św. Barbary 27 
wraz z likwidacją niskiej emisji.
Ogłoszono także przetarg na 
remont elewacji budynków 
przy ul. Armii Krajowej 32, 
36, 38. Nie zapomniano o re-
witalizacji podwórek: właśnie 
ogłoszono przetarg na moder-
nizację tych zlokalizowanych 
przy ul.  Wolności 1 i Karola 
Miarki 16. Warto wiedzieć, że 

ruszyła procedura przetargo-
wa dotycząca termomoderni-
zacji wraz z podłączeniem do 

sieci ciepłowniczej budynków 
przy ul. Wrocławskiej 8 i Hut-
niczej 13.

Place zabaw gotowe 
do użytkowania

Złodzieje okradli uczestników programu

Nadeszła wiosna i wraz z po-
prawą pogody jest wzmo-
żony ruch w obrębie pla-
ców zabaw. Idąc naprzeciw 
oczekiwaniom najmłodszych 
mieszkańców miasta, doko-

nano niezbędnych napraw 
oraz odnowiono urządze-
nia zabawowe. Piaskownice 
zapełniły się świeżym pia-
skiem. Kolorowe huśtawki, 
zjeżdżalnie, drabinki mogą 

być już użytkowane przez 
dzieci, a dla rodziców odno-
wiono ławeczki. Wszystko 
według zasady, że w obrębie 
placów zabaw ma być czysto 
i kolorowo.

Z przykrością informujemy, że 
w nocy z 17 na 18 maja wła-
mano się do siedziby progra-
mu „Praca za czynsz” przy ul. 
Hajduckiej 7. Złodzieje przede 
wszystkim zdemolowali oraz 
zniszczyli biuro siedziby, które 
było remontowane i odnawia-

ne przez samych uczestników 
programu. Złodzieje dokona-
li kradzieży narzędzi, które 
dostaliśmy w darowiźnie, ale 
dokonano również kradzieży 
elektronarzędzi, które Zakład 
Komunalny „PGM” dzierżawi 
od firmy zewnętrznej.
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ul. Armii Krajowej 32. ul. Hetmańska 5, 7.

ul. św. Barbary 27. ul. Wrocławska 8. ul. Hutnicza 13.

Jeśli ktoś był świadkiem tego włamania, prosimy 
o kontakt z Komisariatem Policji przy ul. Batorego 19, 

tel. kontaktowy 32 246 62 01, 246 62 57.

Pracownicy ZK „PGM”

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

ul. Armii Krajowej 38.
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Infrastruktura 
drogowa

ul. Bałtycka 8A, tel.  32 241 12 70      www.mzuim.chorzow.euMiejski Zarząd Ulic i Mostów

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Inwestycja obejmuje wykona-
nie nowej nawierzchni jezdni, 

chodników, wjazdów, miejsc po-
stojowych oraz elementów bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 
Nowe chodniki będą wykonane 
z kostki brukowej betonowej, 
jezdnia z mieszanek mineralno 
- asfaltowych, natomiast wjaz-
dy na posesje zostaną ułożone 
z ciętej kostki kamiennej. W celu 
uporządkowania parkowania 
zatoki postojowe z kostki ka-
miennej zostaną wydzielone 
z  jezdni. Na skrzyżowaniu ulic 
Dąbrowskiego, Zjednoczenia 
i  Kopernika zostanie przebudo-
wana sygnalizacja świetlna jak 
również dokonana będzie korek-
ta geometryczna skrzyżowania 
celem poprawy bezpieczeństwa 
i płynności ruchu. Zakończe-
nie prac przewidziane jest na 
październik. MZUiM otrzymał 
dofinansowanie zadania z Naro-
dowego Funduszu Przebudowy 
Dróg Lokalnych w wysokości 
3,0 mln złotych, koszt całkowity 
inwestycji 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 cią-

gu ul. Wolności na odcinku od 
ul. Chrobrego do granicy z Mia-
stem Świętochłowice. Z uwagi na 
dofinansowanie zadania realizo-
wanego przez Spółkę Tramwaje 
Śląskie S.A. priorytetowo zosta-
nie wykonane nowe torowisko, 
a następnie rozpoczną się działa-
nia realizowanie wspólnie przez 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
oraz Chorzowsko – Świętochło-
wickie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji. Termin 
zakończenia robót drogowych 
i sieciowych został ustalony 
najpóźniej na czerwiec 2017  r., 
z możliwością wcześniejszego 
ukończenia robót w następstwie 
robót sieciowych. Ulica Wolno-
ści zostanie gruntownie prze-
budowana, parkowanie które 
w chwili obecnej odbywa się na 
jezdni zostanie przeniesione na 
chodniki, na projektowane zato-

ki postojowe z kostki brukowej 
betonowej, co znacznie przyczy-
ni się do poprawy warunków ru-
chu na ulicy. Pojawi się również 
nowe oświetlenie z wykorzysta-
niem technologii LED.
Modernizacja dwóch równole-
głych i kluczowych ulic w cen-
trum miasta jest realizowana 
w tym samym czasie. To utrud-
nia, a czasowo uniemożliwia 
ruch w tej części miasta. 
- Niestety okoliczności sprawi-
ły, że zarówno Miasto Chorzów 
jak i Tramwaje Śląskie zobowią-
zane są skonsumować dotację 
w roku 2015r., przy czym Miasto 
Chorzów na ul.  Dąbrowskiego, 
a  Tramwaje Śląskie na ul. Wol-
ności. Dlatego też podjęto decy-
zje o realizacji inwestycji pomi-
mo utrudnień - wyjaśnia Piotr 
Wojtala, dyrektor MZUIM. 
W związku z długim terminem 
realizacji robót, a także skompli-
kowanym i rozległym charakte-
rem robót, prosimy mieszkańców 
o wyrozumiałość oraz cierpliwość 
w trakcie trwania prac. Roboty 
zostaną skoordynowane w taki 
sposób, aby niedogodności zwią-
zane z równoległą przebudową 
ulic Wolności i Dąbrowskiego, 
były jak najmniejsze.

Modernizacja niejedno ma imię
Od początku roku Miejski Zarząd Ulic i Mostów wykonał już prawie 200 drobnych i nieco większych napraw jezdni i chodników 

w naszym mieście. Poza tym realizowane są także duże inwestycje drogowe. Jakie? Zobaczcie na naszych zdjęciach.
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Trwa największa przebudowa
W połowie maja rozpoczęła się przebudowa ulicy Dąbrowskiego na odcinku 

od ulicy Katowickiej do ulicy Armii Krajowej.

• ul. Ryszki - jezdnia odcinek od Nr 59 do ul. Hajduckiej;

• ul. Ryszki – chodniki obustronnie na tym samym odcinku;

• ul. Gałeczki – remont chodników po stronie zachodniej na dojściu do wiaduktu nad 
DTŚ od strony ul. Gliwickiej i od strony oczyszczalni ścieków;

• ul .Strzybnego – remont chodnika od ul. Wrocławskiej do ul. Farnej po stronie nume-
rów parzystych (roboty na ukończeniu);

• pl. Piastowski – remont chodnika od Nr 1 do ul. Krakowskiej 45 – dawny budynek 
(roboty w toku);

• ul. Lipińska – remont jezdni i chodników od Nr 21 do ul. Beskidzkiej

• ul. Stawowa (Osiedle pod Arkadami) – remont chodnika na całej długości (roboty w toku);

• al. Wojska Polskiego – remont chodników od wjazdu na stację paliw do wjazdu na 
teren parkingu strzeżonego;

• al. Wojska Polskiego – remont chodników od ul. Zgrzebnioka do ul. Hetmańskiej;

• ul. Janasa – remont jezdni na całym przebiegu.

ul. Ryszki

ul. Janasa

al. Wojska Polskiego

ul. Dąbrowskiego.
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Koszęciński pałac był areną 
niezwykłej wymiany do-

świadczeń: każda gmina zapre-
zentowała program artystycz-
ny. Goście zwiedzili piękny 
kompleks pałacowy, w Koście-
le pw. Św. Trójcy wysłuchali 
wykładu o historii Koszęcina. 
Co ważne, przez cały dzień 
towarzyszył im Piotr Hankus, 
członek Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” - poprowadził także bie-
siadę taneczną. Najaktywniejsi 
seniorzy mieli okazję nauczyć 
się od niego, jak tańczyć tro-
jaka. W biesiadzie uczestniczył 
też Wiesław Ciężkowski - Za-
stępca Prezydenta Miasta Cho-
rzów ds. Społecznych, który 
zawitał do Koszęcina z nieocze-
kiwaną wizytą.
Następnie w jednej z prze-
pięknych sal pałacowych pod-
pisane zostało porozumienie 

o  współpracy w zakresie poli-
tyki senioralnej. Podpisy pod 
dokumentami złożyli: prezy-
dent Chorzowa Andrzej Kotala, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Aktywizacji Społecznej z No-
wego Sącza Marta Mordarska, 

wójt gminy Koszęcin Grzegorz 
Ziaja oraz zastępca dyrektora 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
Tomasz Janikowski.
Chorzów staje się liderem 
wśród miast jeśli chodzi o świa-
dome kształtowanie oferty dla 

seniorów - mówi Andrzej Ko-
tala, prezydent Chorzowa. - To 
głównie zasługa naszych naj-
starszych mieszkańców, którzy 
aktywnie włączają się w życie 
miasta i chcą dzielić się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 

Seniorzy
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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 czerwca 2015 r.

CHORZOWSKA 
KRZYŻOWKA

Kolejna gmina podpisała z Chorzowem porozumienie w zakresie wspólnej polityki senioralnej. 
To kolejny krok do poprawy jakości życia najstarszych mieszkańców miasta.

Popisano kolejne porozumienie

Pomóż nam znaleźć 
seniorów z pasją!

Do 17 lipca można zgłaszać kandydatów do tytułu „Aktyw-
ny 60+”. Celem plebiscytu jest znalezienie najaktywniejsze-
go Chorzowianina, który ukończył 60 r. życia. 

Kogo można zgłosić do plebiscytu?

Kryteria są bardzo szerokie - wyjaśnia Magdalena Sekuła, peł-
nomocnik prezydenta ds. aktywizacji społecznej. - Może to być 
osoba o nietypowej pasji, zaangażowana w życie społeczne 
i  kulturalne miasta, działająca w organizacjach charytatyw-
nych lub po prostu będąca wzorem dla swoich wnuków. 

Plebiscyt zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: w pierw-
szym można zgłaszać swoich kandydatów. W drugim odbędzie 
się głosowanie na 10 osób, które jury wybierze z nadesłanych 
zgłoszeń. formularz zgłoszeniowy można odebrać w Urzędzie 
Miasta lub w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu przy 
ul. Powstańców 70/3. Można go także pobrać ze strony interne-
towej www.strefa.chorzow.eu 


