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Rozstrzygnięto 3. edycję Budżetu Obywatelskiego
Park do treningu ulicznego, remonty i rewitalizacje. Na te inwestycje trafią pieniądze z budżetu obywatelskiego.
Tak zadecydowało niemal 4200 głosujących chorzowian.
W tym roku odbyła się 3. edycja
Budżetu Obywatelskiego. Tym
razem Chorzów podzielono na
8 okręgów, a do rozdysponowania było 2,4 mln zł – 300 tys.
zł na każdy z okręgów. Każdy
mieszkaniec miał do dyspozycji
5 głosów. W sumie ankiety wypełniło 4155 chorzowian, z czego
2196 to ankiety złożone w wersji tradycyjnej – papierowej
a 1959 to ankiety elektroniczne.
Ankiet nieważnych było 161.
Najstarszy mieszkaniec, który

WYNIKI GŁOSOWANIA
Chorzów Batory I

Modernizacja (rozbudowa) placu zabaw wraz
z ogrodzeniem z uwzględnieniem elementów
do jazdy na rolkach przy ulicy Długiej - 242

Chorzów Batory II

Budowa parku do treningu ulicznego
(street workout park) - 918
oddał głos ukończył w tym roku
95 lat a najmłodsza mieszkanka
miała 16 lat.

Wybrane przez mieszkańców
inwestycje zostaną wpisane do
planu budżetu na 2016 rok.

Dziękuję chorzowianom za każdy oddany głos w tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego. To przecież inicjatywa, która ma przede
wszystkim pobudzać mieszkańców do większej aktywności, do dyskusji o kierunkach rozwoju miasta. Z satysfakcją przyznam, że to się
nam udaje. Chorzowianie zgłosili mnóstwo pomysłów. Z dużą uwagą
przeczytaliśmy każdą propozycję. Są one dla nas wskazówką, czego
mieszkańcy oczekują od miasta i co, w danej dzielnicy, powinno być
jak najszybciej zrealizowane
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

Klimzowiec

Przystosowanie części skarpy przy ulicy
Astrów i Gałeczki do zjazdów zimowych dla
dzieci wraz z zagospodarowaniem: budową
ciągu pieszojezdnego oraz wyposażeniem
terenu w elementy małej architektury
(ławki, kosze na śmieci itp.) - 571

Centrum

Remont nawierzchni przy ulicy Drzymały
na odcinku od ulicy Dąbrowskiego
do Cmentarza - 2362

Chorzów II

Rewitalizacja (uatrakcyjnienie) skweru
przy ulicy Floriańskiej i Filarowej

(remont alejek, modernizacja placu zabaw,
wybieg dla psów, naprawa oświetlenia) - 1483

Cwajka

Remont drogi dojazdowej do budynków
przy ulicy Mariańskiej oraz
do ogródków działkowych - 1664

Chorzów Stary

Remont chodnika przy ulicy
Maciejkowickiej 2-6 - 298

Maciejkowice

(dwie propozycje otrzymały tyle samo głosów)

1. Wydzielenie chodnika oraz ścieżki
rowerowej na ulicy Głównej w kierunku
Doliny Górnika - 445
2. Budowa chodnika oraz ścieżki
rowerowej przy ulicy Michałkowickiej
w stronę osiedla Budryka
(projekt i I etap) - 455
Prezydent podjął decyzję, że będą realizowane
obie inwestycje, najpierw zadanie 1, a potem
zadanie 2 – do łącznej kwoty 300 tys. zł.

Święto mundurowych

Prezydent
z absolutorium

Z okazji święta policji chorzowscy funkcjonariusze odebrali akty
mianowania na wyższe stopnie i nagrody pieniężne.
W Starochorzowskim Domu
Kultury awans na wyższe stopnie odebrało 86 funkcjonariuszy.
Listami gratulacyjnymi wyróżniono także pracowników cywilnych. Prezydent Chorzowa
Andrzej Kotala nagrodził pieniężnymi gratyfikacjami, za szczególne osiągnięcia w służbie, 30 poli-

cjantów. – Jest czas pracy i czas
świętowania. My świętujemy
jeden dzień w roku – przyznaje Dariusz Brandys, komendant
miejski policji w Chorzowie.
– Miniony rok przepracowaliśmy ciężko i sumiennie. Chorzów to specyficzna jednostka,
w której dużo się dzieje – dodaje.

Modernizacje
i remonty
ZK PGM
>>>
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Komendant zaznacza, że w skali
województwa, patrząc na statystyki wykrywalności ogólną
przestępstw, nasze miasto nie ma
się czego wstydzić. – Zajmujemy
6 miejsce w województwie na
32 jednostki. Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne to jesteśmy
w połowie tej stawki. Myślę, że to
bardzo dobry wynik.
Z wyników chorzowskich funkcjonariuszy zadowolony jest także Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa. – Jest jeszcze
dużo do zrobienia, ale od kilku lat
ta tendencja, jeśli chodzi o wykrywalność, się poprawia. Zastępca
prezydenta podkreśla, że miasto
corocznie przekazuje pieniądze

Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych, pod koniec czerwca odwiedziła Chorzów. Towarzyszyli jej m.in. Marcin Michalik, zastępca prezydenta miasta, poseł Marek Wójcik, szef sejmowej komisji spraw wewnętrznych, nadinsp.
Jarosław Szymczyk, śląski komendant wojewódzki policji.

na zakup sprzętu, modernizację
obiektów czy zadania bezpośrednio związane z bezpieczeństwem,
jak dodatkowe patrole policji.
– Na naszych ulicach widać patrole policji. To wpływa na poczucie bezpieczeństwa. A dzięki
miejskiej dotacji prowadzona jest
m.in. kompleksowa modernizacja
komendy miejskiej policji w Chorzowie. Mam nadzieję, że w tym
roku remont zostanie zakończony
- mówi M. Michalik.

Inwestycje
drogowe
w mieście
>>>
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O tym, że współpraca naszego
samorządu ze służbami mundurowymi przebiega wzorowo
zapewniała pod koniec czerwca,
podczas swojej roboczej wizyty w naszym mieście, Teresa
Piotrowska, minister spraw wewnętrznych. - Chorzów, jako
samorząd, bardzo dobrze współpracuje z służbami mundurowymi. Należy to docenić, celem
nadrzędnym jest bowiem bezpieczeństwo mieszkańców.

Andrzej Kotala,
prezydent Chorzowa,
otrzymał od radnych
absolutorium
za 2014 rok.
Podczas 11. sesji Rady Miasta
radni jednogłośnie podjęli
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta Chorzów za rok 2014.
Pozytywną opinię w sprawie
wykonania budżetu wydała
również Regionalna Izba
Obrachunkowa. Radni, bezwzględną większością głosów, udzielili absolutorium
prezydentowi Chorzowa.

Chorzowska
krzyżówka
z nagrodami
> > > strona 8

Wakacje
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Lato w mieście 2015
ORGANIZATORZY LETNIEGO WYPOCZYNKU W CHORZOWIE:

Świetlica Socjoterapeutyczna św. Wincentego
a Paulo
Termin do 31.08.2015 r.
Forma: zajęcia stacjonarne,
półkolonie
W planie zajęcia świetlicowe,
gry i zabawy, wyjścia do parku,
do ChCK, dyskoteki, konkursy,
grill, zawody sportowe, zajęcia
plastyczne, muzyczne.
Wyżywienie: śniadanie, obiad,
słodka przekąska
Odpłatność: zajęcia bezpłatne
Ilość osób: 45
Świetlica dla Dzieci i Młodzieży OPS w Chorzowie
ul. Kalidego 23/1
Termin: do 31.08.2015r.
Forma: Zajęcia stacjonarne od
godz. 09.00 do godz. 15.00
Chorzowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. Kopalniana 4a,
tel. 32/241-94-73
Termin: 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
AKS CEZ ELCHO WYZWOLENIE Chorzów
ul. Lompy 10 A, tel. 32 2417424
Termin - 06.07-28.08.2015
Forma - zajęcia stacjonarne
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji SOKOLNIA
ul. Mazurska, tel. 601-097-145
Zajęcia stacjonarne oraz w plenerze
(Park) od: 24.08.2015 – 31.08.2015.
Zajęcia będą się odbywać na
dwóch salach: Mazurska i Racławicka 23 w Chorzowie.
Nie przewidujemy odpłatności
za zajęcia ani też wyżywienia.
POBUDKA Świetlica
Kreatywna
ul. Sobieskiego 10/4,
tel: 606 153 343, 600 934 253
Szczegóły na stronie
www.pobudka.edu.pl,
Mamo, Tato, blisko lato!
Zapraszają już na stronie –
POBUDKOWE PÓŁKOLONIE
Terminy półkolonii FUNNY
SUMMER 2015:
turnus II od 24. 08 do 28.08.2015
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:
II turnus 10.08-20.08
Świetlica środowiskowa-socjoterapeutyczna „Pod
Mychą”
ul. Kaliny 82/4, tel. 32 345 46 15
Termin zajęć: całe wakacje

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im.
Mikołaja Kopernika
Al. Planetarium 4, tel. 32/ 745
27 28, 32/250 65 84
www.planetarium.edu.pl
Program seansów obowiązuje
do 30 sierpnia (niedziela).
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI
PARK ETNOGRAFICZNY
Jak co roku chorzowski skansen zaprasza wszystkie dzieci
pozostające latem w mieście
na „Wakacje w skansenie”,
które 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
ul. Powstańców 25,
tel. (32) 241 31 04
Chorzowskie Centrum
Kultury
ul. Sienkiewicza 3
WAKACJI CZAS… CZYLI
LATO W CHCK
Plan na wakacje do 28.08.2015
godz. 10:00
Zajęcia plastyczne w Galerii MM
max 20 os. dla dzieci w wieku od
6 do 12 lat (zapraszamy dzieci
spędzające wakacje w domu,
nie dla grup zorganizowanych)
w terminach: 30.07.,4.08.,13.08.,
20.08., 27.08. - rezerwacja miejsc,
WSTĘP WOLNY
Dyskoteka dla dzieci w Dziekanacie – restauracja i klub muzyczny max 100 os bilety: 5 PLN
31.07., 28.08. prowadzenie
Przemysław Łamacz
Filmy dla dzieci i młodzieży:
max 436 os. CHCKARTA
24.07. Lego Przygoda
29.07. Klopsiki kontratakują 2
/12:00 Gwiezdny Pył
5.08. Dzwoneczek i bestia
z Nibylandii /12:00 Kopciuszek
– roztańczona historia
7.08. Lis i pies
11.08. Rango / 12:00 Mary Poppins
14.08. Potwory i spółka
19.08. Pingwiny z Madagaskaru/ 12:00 Czarownica
21.08. Kung Fu Panda 2
25.08. Samoloty / 12:00 Giganci
ze stali
Wakacje bez barier - dzień
integracji z dziećmi z niepełnosprawnością: max 70 os.
–przed budynkiem ChCK dnia
28 lipca 2015. WSTĘP WOLNY
Warsztaty taneczno-baletowe
dla najmłodszych dzieci: (zapraszamy dzieci spędzające wakacje
w domu, nie dla grup zorganizowanych) max 25 os (3-6 lat)
w termie: 6.08. Wstęp: 3 PLN
Warsztaty taneczne dla dzieci:
(zapraszamy dzieci spędzające
wakacje w domu, nie dla grup
zorganizowanych) max 30 os
(7-13 lat) w terminie: 12.08.
Wstęp: 3 PLN

Spektakle i koncerty dla dzieci:
bilety: 5 PLN
Sala widowiskowa:
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 ChCK: (zapraszamy dzieci spędzające wakacje w domu,
nie dla grup zorganizowanych)
Koncerty i pokazy: max 100 os.
WSTĘP WOLNY
24.08. Kolorowe podwórko
dalmatyńczyków 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
Miejski Dom Kultury
„BATORY”
ul. Stefana Batorego 6,
tel. (032) 2460 060-4
Termin turnusu 3-7.08.2015r.
Koszt uczestnictwa: 50zł
Zapisy: Wszelkich informacji
udzielają pracownicy sekretariatu w godz. 8.00 – 16.00
tel. nr 32 2460 060 wew. 61-64,
przy zapisie należy podać imię
nazwisko, telefon do rodziców
oraz wiek dziecka. Zapisu
można dokonać w sekretariacie MDK Batory pokój 102.
Przewidywana ilość uczestników: Trzy grupy – 15 osobowe
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 2, ul. Ryszki 11
24. - 28.08.2015 r. w godz. 12.00 – 13.00

LATO Z BIBLIOTEKĄ pod hasłem
„Tydzień wakacji z Bahdajem”.
Jeśli masz od 9 do 12 lat i nie
obce są Ci losy bohaterów książek Adama Bahdaja, takich jak:
Do przerwy 0:1, Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech,
Stawiam na Tolka Banana itd –
weź udział w letniej przygodzie
w bibliotece. Zapraszamy.
Zapisy od 10.08. 2015 r. Liczba
miejsc ograniczona.
Filia nr 5, pl. A.Mickiewicza 4
26.08.2015 r. godz. 13.00
„Mój przyjaciel wiatr – konstruujemy latawce” – zajęcia
plastyczne dla dzieci i młodzieży.
Filia nr 9, ul. B.Prusa 7
28.07.2015 r. godz. 10.00
„Jak Żabcio w świat wywędrował” – wspólne czytanie opowiadania Mariusza Niemyckiego.
25.08.2015 r. godz. 10.00
„Zagadki. Wędrówki od gór do
morza” Marty Berowskiej – zajęcia czytelnicze dla dzieci.
Filia nr 19, ul. J. Kilińskiego 2
24.08. - 28.08. 2015 r.
WAKACJE W BIBLIOTECE pt.
„W podróż do Afryki „.
Jeśli masz 7 do 12 lat i rządny
jesteś przygód w afrykańskim
buszu i na afrykańskich sawannach i pustyniach – weź udział
w letnich zajęciach w bibliotece.
Zapraszamy, zapisy od dnia 10.08.
2015 r. Liczba miejsc ograniczona.
Uczniowski Klub Sportowy
“CHORZÓW” w Chorzowie
SEKCJA BILARDOWA
Termin zajęć: cały okres wakacji.
Klub organizuje spotkania bilardowe: szkoleniowe i rekreacyjne,
w sali bilardowej w obiekcie MORiS Chorzów przy ul. J. Lompy
10A (wejście od ul. Filarowej )

Osoba prowadząca zajęcia:
Renata Mikołaj – instruktor gry
w bilard. Telefon kontaktowy:
tel. 502 022 395
Chorzowskie Stowarzyszenie
Pomocy SERCE
ul. Powstańców 70/3, tel. (032)
245 86 84
Informujemy, że w okresie
całych wakacji letnich Stowarzyszenie organizuje codziennie
w godz. od 9.00 do 13.00 zajęcia
dla podopiecznych ze świetlic
dzielnicowych Chatka.
UKS „CHORZÓW” w Chorzowie
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
Termin przeprowadzanego
przedsięwzięcia:
24- 29.08.2015 roku w godzinach 10.00 do 12.00
Miejsce: sala gimnastyczna ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH Chorzów, ul. Piotra 9a
Prowadzący zajęcia: instruktor
tenisa stołowego Sebastian Krupa.
Kontakt telefoniczny 501 340 717
Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl
adres: ul. Gwarecka 4/1
Termin przeprowadzenia przedsięwzięcia: do 31.08.2015r. od
9.00 -13.00 dla dzieci od 13.00 –
15.00 dla młodzieży
Forma: zajęcia stacjonarne dla
dzieci i młodzieży w formie
zabaw i warsztatów
Przewidywana liczba uczestników:
łącznie maksymalnie 50 osób
Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu
25.07.2015 Turniej wakacyjny
tenisa stołowego– hala Dąbrowskiego g. 10:00
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
22.08.2015 Turniej koszykówki ulicznej – boiska ul. Graniczna g. 10:00
Wszystkie zgłoszenia przyjmowane na miejscu w dniu
rozgrywania turnieju. Informa-
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cja w Dziale Organizacji Imprez
MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 2411 111.
Wstęp wolny.
Gry i zabawy dla dzieci boiska osiedlowe, godz.10.0012.00 Wstęp wolny. Konkurencje rekreacyjno-sportowe dla
dzieci i młodzieży
Terminy: 11.08.2015 – ul. Graniczna 25.08.2015 – ul. Rębaczy
Obiekty sportowe MORiS –
SIERPIEŃ
Dostępne dla grup zorganizowanych z opiekunem po wcześniejszym ustaleniu terminu od godz.
8.00 do 15.00. Telefon kontaktowy 32 2417-050 wew. 34
Festyny Miejskie
- 26.07.2015 – Plac św. Jana
- 15-16.08.2015 – teren przy Kompleksie Sportowym „Hajduki”
Więcej informacji dotyczących akcji
na stronie: www.moris.chorzow.pl
TYDZIEŃ WAKACYJNO-TEATRALNEJ PODRÓŻY PO CHORZOWSKICH PODWÓRZACH
3 sierpnia do 7 sierpnia - tereny boisk i „Orlików”: os. Pnioki, ul. Beskidzka, ul. Kościuszki, ul. Leśna, ul. Odrzańska
w godzinach od 10.00 do 12.00
odbywać się będą:
– przedstawienie teatralne
dla dzieci pt. „Niezwykła
misja krasnala Dobroduszka”
w wykonaniu aktorów Teatru
Edukacyjnego GABI ART
– podwórkowa mini spartakiada
Uwaga! 3 sierpnia spotkanie
odbędzie się w godz. 13.00 15.30. W pozostałe dni bez
zmian. UDZIAŁ BEZPŁATNY
Baseny miejskie w Chorzowie
- basen przy ul. Powstańców
Śląskich
W sierpniu basen będzie ogólnodostępny w godzinach 6.00 - 22.00
(pn - pt) i 10.00 - 20.00 (weekend).
Rezerwacje w ramach „Lato
w mieście”: środy 12.00-14.00
oraz czwartki 10.00 - 12.00.
Basen będzie nieczynny z powodu przerwy technologicznej
od 17.08 do 30.08
- basen przy ul. Granicznej
(KS Hajduki)
W sierpniu basen będzie ogólnodostępny w godzinach 10.00 - 22.00
(pn - pt) i 10.00 -20.00 (weekend).
Rezerwacje w ramach „Lato
w mieście” wtorki 10.00 - 12.00
oraz środy 10.00 - 12.00.
Basen będzie nieczynny z powodu przerwy technologicznej
od 1.08 do 16.08.
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Miasto

Nocny przejazd rolkami
Nightskating, największa rolkarska impreza w Polsce,
20 sierpnia zawita do naszego miasta.
Teren produkcyjny przy ul. Maciejkowickiej, zrewitalizowana
hałda przy ul. Siemianowickiej i dawny teren Huty Kościuszko.
To tylko kilka z punktów nietypowej wycieczki.

P

od koniec czerwca najciekawsze tereny inwestycyjne
w Chorzowie odwiedziło kilkudziesięciu
przedsiębiorców.
Przedstawiciele firm z branży deweloperskiej i budowlanej mogli
zobaczyć 15 działek przeznaczonych przez miasto na sprzedaż.
Inwestorzy otrzymali także pakiet
informacji o warunkach szczegółowych gruntów i procedurze
przetargowej. Na jesień planowany jest kolejny objazd skierowany
do podmiotów specjalizujących

się w danej branży np. budownictwie mieszkaniowym wieloro-

dzinnym, czy niewielkich zakładach produkcyjnych.

Na wizytę inwestorską zaprosiliśmy
głównie firmy z naszego regionu.
W gronie gości znaleźli się deweloperzy, z którymi urząd miasta przeprowadzał już sprzedaże, a także ci,
którzy inwestują w najbliższym otoczeniu Chorzowa.

KURTYNY WODNE NA UPAŁY

Uwaga upały! Poradnik
Podstawowe informacje na temat
sposobu postępowania podczas
utrzymującej się wysokiej temperatury powietrza:
• Ogranicz do minimum przebywanie na słońcu zwłaszcza
w okresie najintensywniejszego działania jego promieni,
• Utrzymuj chłodne powietrze
wewnątrz pomieszczenia, stosując żaluzje w drzwiach i oknach,
• Rozważ montaż zewnętrznych
okiennic lub żaluzji, ponieważ latem nie dopuszczają
one ciepła do wnętrza domu,

natomiast utrzymują ciepło
w domu zimą,
• Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki,
• Regularnie pij duże ilości wody,

w takim przejeździe uczestniczyć mogą całe rodziny.
Ulicami naszego miasta rolkarze
przejadą 20 sierpnia. Pierwsza
część przejazdu rozpocznie się
o godzinie 20:00 - na placu przed
Pocztą Główną w Chorzowie przy
skrzyżowaniu ulic Faski i Wolności, następnie przejazd prowadzić będzie przez ulice Wolności,
Jana III Sobieskiego, Powstańców, Hajducka, Bojowników
o Wolność i Demokrację. O 20:30

zaplanowano przerwę na parkingu przy stadionie Ruchu Chorzów. 21:30 nastąpi rozpoczęcie
drugiej części przejazdu ulicami – Racławicka, Górnicza, Gałeczki, Astrów, Krzywa, ks. Bsp.
Ignacego Krasickiego, Plac Jana
Matejki, Jana III Sobieskiego,
Dąbrowskiego, Marii Konopnickiej, Lwowska, Kościuszki. Zakończenie imprezy pod pomnikiem Hrabiego FH von Redena
zaplanowano w okolicy 22:30.

Olimpijczycy w Chorzowie

Jerzy Szafranowicz,
zastępca prezydenta Chorzowa

W Chorzowie można schłodzić
się w kurtynach wodnych. Działają one podczas upalnych dni,
kiedy temperatura powietrza
przekracza 30 stopni Celsjusza.
Podczas upałów w mieście rozstawione będą dwie kurtyny
wodne: na skwerze przy pomniku Redena (Centrum) oraz na
boisku osiedlowym przy ul. Granicznej (Chorzów Batory). Kurtyny uruchamiane będą w godzinach od 11.00 do 17.00 do czasu
ustąpienia zagrożenia związanego z upałami.

Imprezy tego typu odbywają
się regularnie od czterech lat
w kilku miastach. A katowickie
edycje przyciągają każdorazowo
setki a nawet tysiące uczestników. Nightskating to nie zawody
sportowe lecz swobodny przejazd w umiarkowanym tempie
w godzinach wieczornych głównymi ulicami miasta. Uczestniczyć w imprezie może każdy, kto
sprawnie porusza się na rolkach
- niezależnie od wieku. Dlatego

• Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych,
• Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię
skóry, ponieważ lekka, o jasnych kolorach odzież odbija
światło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała,
• Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz
i głowę przed nadmiernym
nagrzaniem,
• Użyj balsamów, olejków ochronnych przed promieniowaniem
słonecznym o wysokim współczynniku skuteczności,
• Unikaj skrajnych zmian temperatury, zwolnij tryb życia,
zredukuj oraz ogranicz wyczerpujące zajęcia,
• Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach,
• Pamiętaj, że podczas upałów
występuje zwiększone zagrożenie pożarowe, przebywając
w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowaj
szczególną ostrożność i staraj
się nie zaprószyć ognia.

W sierpniu odbędą XVII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Śląsk
2015. To największe sportowe polonijne święto organizowane
w cyklu dwuletnim w różnych zakątkach Polski już od 1934 roku.
W tej edycji rolę współorganizatorów przyjęły na siebie cztery
miasta aglomeracji śląskiej - Rybnik, Wodzisław Śląski, Sosnowiec
i Chorzów. Zawody odbędą się
w dniach 1-8 sierpnia. W naszym mieście sportowcy (łącznie
w igrzyskach weźmie udział ponad 1000 osób z ok. 25 krajów)
powalczą o medale w następujących dyscyplinach: tenis ziemny
(5-8 sierpnia, korty przy ul. Harcerskiej), ringo (5 sierpnia, stadion

przy ul. Cichej), turniej rodzinny
(6 sierpnia, ul. Cicha), mini igrzyska (7 sierpnia, ul. Cicha). Cho-

rzów został także gospodarzem
turnieju golfistów (7 sierpnia),
który przeprowadzony zostanie na polu w Siemianowicach
Śl. Dodatkowo w Parku Śląskim
usytuowana będzie Wioska Olimpijska. A w niej szereg atrakcji:
m.in. ceremonie wręczenia medali,
koncerty, gry i zabawy dla dzieci,
a także - 8 sierpnia - oficjalna ceremonia zakończenia igrzysk. Wstęp
na wszystkie zawody i do wioski
olimpijskiej jest bezpłatny.

Nie karmić gołębi
Okruszki chleba czy makaron rzucane im m.in. na placach zabaw,
parkach, zjadają łapczywie. Dla sporej grupy mieszkańców takie
dokarmianie to przyzwyczajenie. A gołębie roznoszą brud i choroby.
Dokarmianie gołębi przyczynia się
do wzrostu ich liczebności. A tym
samym może przyczynić się to
do rozprzestrzeniania się chorób.
Uważać należy nawet na pośredni
kontakt z osłabionymi bądź chorymi gołębiami, a w szczególności
z ich wydzielinami, odchodami
i pasożytami. Blisko 60 chorób za-
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kaźnych powiązanych jest właśnie
z ptakami. Dostarczanie gołębiom
łatwego pożywienia powoduje to,
że ptaki nie szukają już niczego
same. A gdy nie zjedzą wyrzuconych resztek jedzenia, staje się on
naturalnym pożywieniem dla gryzoni. Gołębie mogą zagnieździć się
m.in. w balkonach, miejscach przy-

okiennych. Należy zaglądać w te
miejsca i nie dopuszczać do takich
sytuacji. Warto też przypomnieć,
że rozrzucanie jakichkolwiek odpadów, w tym jedzenia, w miejscach
publicznych jest zanieczyszczaniem środowiska i stanowi łamanie
przepisów porządkowych. Grozi za
to kara nagany lub grzywny.

Fot. Mariusz Krzeminski / www.nightskating.pl

Objazd po chorzowskich
terenach inwestycyjnych

Zdrowie
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Cel: przywrócić do zdrowia
Chyba najtrudniejszym przypadkiem był pacjent, który trafił na oddział chirurgii ogólnej w Zespole Szpitali Miejskich zaraz
po tym, jak w dłoniach wybuchła mu… bomba. Pacjent przeżył dzięki szybkiej interwencji chorzowskich chirurgów.
Takich nagłych przypadków w roku jest prawie 450.

O

ddział chirurgii ogólnej jest
po remoncie: pacjenci mają
zaplecze sanitarne w pokojach,
ale przede wszystkim otoczeni są
dobrą opieką i leczeni z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
- Ściśle współpracujemy z pracowniami
diagnostycznymi,
dzięki którym uzyskujemy bardzo dokładne dane niezbędne do
zaplanowania skutecznego leczenia - mówi dr n. med. Janusz
Korlacki, ordynator oddziału chirurgii ogólnej w Zespole Szpitali
Miejskich, z którym związany
jest od siedemnastu lat. - Mamy
to szczęście, że operujemy w nowych salach operacyjnych, które
obsługiwane są przez bardzo nowoczesną centralną sterylizatornię. To wszystko składa się na to,
że nasi pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę.

Czy wiesz, że…
Na oddziale chirurgii ogólnej
w Zespole Szpitali Miejskich
wykonuje się około 1300 zabiegów rocznie w tym prawie 450 w trybie nagłym.
Poradnia chirurgiczna przyjmuje codziennie prawie 80
pacjentów.
Oddział chirurgii ogólnej
składa się z 34 łóżek.
Na oddziale chirurgii ogólnej pracuje 7 specjalistów
chirurgii ogólnej II stopnia,
3 rezydentów a jedna osoba
jest w trakcie robienia specjalizacji.

Idziemy z duchem czasu
Dr n. med. Janusz Korlacki,
ordynator oddziału chirurgii
ogólnej w Zespole Szpitali
Miejskich

Od siedemnastu lat jestem
związany z chorzowskim oddziałem i wiem, jak ważny jest
on dla zdrowia mieszkańców.
Chorzowianie są w tej komfortowej sytuacji, że nasz oddział
pełni całodobowe dyżury, co
oznacza, że ostre przypadki są
leczone prawie natychmiast. To ważne, bo dzięki temu zwiększa się poczucie bezpieczeństwa. Zawód chirurga jest bardzo
trudny, bo wymaga podejmowania w krótkim czasie bardzo
trudnych decyzji. Dlatego zespół pracujący na oddziale dlatego wciąż się dokształca, mamy fantastycznych specjalistów
i sięgamy po nowoczesne, mało inwazyjne metody leczenia.
Wszystko po to, by chorzowianie mieli zapewnioną opiekę na
wysokim poziomie.
Na oddziale pracuje siedmiu lekarzy ze specjalizacją II stopnia,
trzech rezydentów, jedna osoba
jest w trakcie uzyskania specjalizacji. Co ważne, na oddziale
zachowana jest równowaga płci.

- Pokutuje takie przekonanie, że
kobieta nie może być dobrym
chirurgiem, gdyż z natury jest
słabsza fizycznie - mówi J. Korlacki. - To jest nieprawda: na
naszym oddziale pracują kobiety,

które są świetnymi diagnostami
i dobrymi operatorami. Razem
z nami operują, są świetnymi lekarkami.
Warto wiedzieć, że na oddziale
- jeśli tylko jest to możliwe - stosuje się mało inwazyjne metody
leczenia. Chirurdzy laparoskopowo leczą m.in. przepuklinę.
- Wykonujemy dużo operacji
z zakresu chirurgii przewodu
pokarmowego, leczymy żylaki.
Prowadzimy poradnię chirurgiczną, obsługujemy poradnię
chorób sutka i proktologiczną. Ponadto konsultujemy na
wszystkich szpitalnych oddziałach i w izbie przyjęć. Mamy
ogrom pracy, często bardzo
stresującej, bo trafiają do nas
ostre przypadki, które w bardzo
krótkim czasie trzeba zdiagnozować i podjąć decyzję o dalszym leczeniu. Bywa i tak, że
pacjent z izby przyjęć trafia
prosto na stół operacyjny. A my
musimy zadbać także o to, by
w tym obcym dla siebie środowisku poczuł się bezpiecznie. To
trudne, bo musi oddać w nasze
ręce swoje zdrowie - wyjaśnia
dr Korlacki.

Leczenie na najwyższym poziomie
W zespole Szpitali Miejskich
funkcjonują cztery nowe sale
operacyjne, gdzie operują lekarze pracujący m.in. na oddziale chirurgii ogólnej.
Nowoczesny budynek, w którym znajdują się sale operacyjne ma dwie kondygnacje
i ok. 450 m kw. Tam także
znajdują się sale specjalne, jak
np. pooperacyjna i informatyczna. Pierwsza potrzebna

jest do obserwacji pacjentów
po operacjach, a druga do opisywania przebiegu operacji.
Co ważne, dzięki centralnej
sterylizatorni udało się uzyskać najwyższy, europejski
standard czystości sal operacyjnych. Dzięki temu jest
bardzo niski stopień zakażenia pooperacyjnego.
Operacje w Zespole Szpitali
Miejskich mogą się odbywać

24 godziny na dobę. Jest to
jeden z nielicznych szpitali,
który przyjmuje pacjentów
nawet w nocy, bo pełni dyżury ortopedyczno-chirurgiczne
i chirurgiczne.
Budowa kosztowała ok. 15
mln zł, a większość tych pieniędzy pochodziła ze środków własnych szpitala. Miasto dołożyło do tej inwestycji
4 mln zł.

Jedna z najdłuższych operacji trwała osiem godzin. - Zawód chirurga jest bardzo wyczerpujący, a najtrudniejsze jest to,
że zawsze trzeba podjąć odpowiedzialną decyzję. Mamy w miesiącu między 150 - 170 pacjentów, którzy cierpią na różne
schorzenia. Naszym zadaniem jest pomóc im wrócić do zdrowia - mówi ordynator Janusz Korlacki.

Pakiet to szansa dla chorych
Pakiet onkologiczny wszedł
w życie 1 stycznia tego roku
w celu wprowadzenia tzw. szybkiej ścieżki terapii onkologicznej, dzięki której usprawniona
zostanie obsługa pacjentów
między innymi poprzez zniesienie limitów na diagnostykę
i leczenie, wyznaczenie maksymalnych terminów na realizację
poszczególnych etapów terapii,
lepszy dostęp do badań poprzez
rozszerzenie uprawnień lekarzy
POZ oraz wprowadzenie tzw.
Zielonej Karty Diagnostyki i
Leczenia pacjenta onkologicznego. Zespół Szpitali Miejskich

wiadomości samorządowe

w Chorzowie realizuje pakiet
onkologiczny na oddziałach:
chirurgicznym i hematologicznym oraz w przyszpitalnych
poradniach.
- Stworzyliśmy warunki do
prowadzenia szybkiej diagnostyki onkologicznej i leczenia
pacjentów – tłumaczy Anna
Knysok, dyrektor ZSM.
Najważniejszym elementem
pakietu onkologicznego jest
zielona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, pełniąca rolę skierowania.
- Bez zielonej karty pacjent ma
zamkniętą drogę do szybkiej

diagnostyki i dostępu do naszych pracowni. Zależy nam na
tym, by leczenie podjąć jak najszybciej – wyjaśnia A. Knysok.
Kartę Diagnostyki i Leczenia
onkologicznego może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który stwierdzi
u danego pacjenta podejrzenie
nowotworu. Można ją także
otrzymać w poradni ambulatoryjnej (AOS) lub w szpitalu
po potwierdzeniu istnienia
nowotworu. Zielona karta jest
dostępna również dla osób,
które rozpoczęły leczenie przed
1 stycznia 2015 roku.
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Miasto

Fot. Szymon Gruchalski / www.tourdepologne.pl

Rusza Chorzowski Teatr Ogrodowy

Chorzów kibicuje kolarzom Tour de Pologne
Ostatni taki peleton przejeżdżał przez Chorzów w 1968r. Zawodnicy
biorący udział w Wyścigu Pokoju, finiszowali wtedy na Stadionie
Śląskim w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. 4 sierpnia
Chorzów ponownie będzie gospodarzem najbardziej prestiżowego
wyścigu kolarskiego w kraju.
Kolumna Tour de Pologne wjedzie
do miasta od ul. Michałkowckiej
ok. godz. 16.40. Kolarze pokonają
trasę biegnącą ulicami: Główną, Rębaczy, Legnicką, Stacyjną,
Stabika (przecina Katowicką),
Krzyżową, Łagiewnicką, Wojciecha, Mariańską, Janasa (przecina
3 Maja), Styczyńskiego, Filarową,
Floriańską, Krakusa (na ul. Krakusa, przy Placu Powstańców Śląskich - premia lotna), Katowicką,
Gałeczki, Al. Wojska Polskiego
(przecina ponownie ul. Katowic-

ką), Parkową, Kościuszki, Pl. Piastowskim, Mazurską i Siemianowicką. Na ul. Krakusa, przy Placu
Powstańców Śląskich, na wysokości „Posti” usytuowana będzie
Premia Lotna Lotto. Na Placu Powstańców Śląskich zorganizowana zostanie też Strefa Kibica.
W związku z przejazdem kolarzy
powstaną - w godzinach popołudniowych - utrudnienia w ruchu kołowym. Miejski Zarząd
Ulic i Mostów prosi kierowców
o wyrozumiałość i stosowanie

się do wyznaczonych objazdów.
Odcinek chorzowski zawodnicy
opuszczą ok. godz. 17.10.
Wszystkich kibiców zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursie na
najbardziej oryginalne przebranie
i najciekawszą dekorację sklepowych witryn. Aby zgłosić zdjęcie
do zabawy, wystarczy wrzucić
je na Twittera w dniach od 2 do
8 sierpnia i opisać hashtagiem
#kibicujemykolarzom. Szczegóły
i regulamin konkursu na stronie:
www.tourdepologne.pl

Dopłaty do kursów
i studiów podyplomowych
Trwa kolejny nabór wniosków związanych z kształceniem ustawicznym
pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 lat w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z którego Urząd pozyskał 650 000,00 zł.
Wniosek dostępny jest na stronie
internetowej Powiatowego Urzędu
Pracy – www.pupchorzow.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców - dokumenty do pobrania.
Celem KFS jest zapobieganie
utracie zatrudnienia przez osoby
pracujące z powodu kompetencji
nieadekwatnych do wymagań
dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji
w potencjał kadrowy powinno
poprawić zarówno pozycję firm
jak i samych pracowników na
konkurencyjnym rynku pracy.
Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego musi wnieść wkład
własny w wysokości 20% kosztów,
zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj.
pracodawcy zatrudniającego do
10 osób, ze środków KFS można
sfinansować 100% kosztów kształ-

cenia ustawicznego. Jednak całość
dofinansowania środkami KFS nie
może przekroczyć wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą
i niezatrudniający pracowników
w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na
podstawie umowy o dzieło.
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na
zasadach pomocy de minimis.
Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć na:
1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego,
które ma być dofinansowane,
2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy
lub za jego zgodą,
3. egzaminy umożliwiające uzyska-

nie dyplomów potwierdzających
nabycie umiejętności, kwalifikacji
lub uprawnień zawodowych,
4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po
ukończonym kształceniu,
5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Uwaga: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem,
który uczestniczy w kształceniu
dofinansowanym środkami KFS.
Umowa powinna określać m.in.
zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego
z KFS skutkuje dla pracodawcy
koniecznością zwrotu otrzymanych środków.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 32 34 97 110 lub
w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy – pokój nr 1.

Spektakle teatralne, warsztaty
dla dzieci i noc filmowa - to wakacyjny program atrakcji pod
wieżą szybu Prezydent. 24 lipca
startuje 9. edycja Chorzowskiego Teatru Ogrodowego.
Na scenie w Magazynie Ciekłego
Powietrza przy ul. Piotra Skargi
34 zobaczyć będzie można m.in.
spektakle Teatru Powszechnego
i Teatru Montownia z Warszawy
oraz Teatru Ludowego z Krakowa. Nie zabraknie także atrakcji
dla najmłodszych. Maluchy zapraszamy do udziału w spektaklach, warsztatach i konkursach
organizowanych przez Chorzowski Teatrzyk Ogrodowy. Po
raz drugi pod zabytkową wieża odbędzie się także maraton
filmowy. Na Chorzowską Noc
Filmową zapraszamy 1 sierpnia
o godz. 21.00

(Badowo Górne) Burzliwe życie
Lejzorka Rojtszwańca
28.08, piątek, godz. 20:00 Teatr
Ludowy (Kraków) Miód, albo jak
chciałam się bzykać z Tomaszem
Schimscheinerem

15.08, godz. 15:00 Divadlo PIKI
(Pezinok, Słowacja) Pies Przytulak
oraz warsztaty teatralne i plastyczne, konkursy i niespodzianki
22.08, godz. 15:00 Prym ART
(Ruda Śląska) Fabryka zabawek

Chorzowski Teatrzyk Ogrodowy (wstęp wolny!)
1.08, godz. 15:00 Teatr Conieco
(Białystok) Kolorowe wiersze
8.08, godz. 15:00 Teatr Gry i Ludzie (Katowice) Szewczyk Dratewka
DZIECINADA! (we współpracy
z Fundacją Edukacyjną Kombinatory)

Poza sezonem (wstęp wolny!)
II Chorzowska Noc Filmowa zapraszają: Stowarzyszenie Inicjatywa oraz Stowarzyszenie SZTYG.
art 1.08, godz. 21:00 Guzikowcy,
Krwawy teatr
Widowiskowy finał pod Wieżą
Prezydent – spektakl plenerowy,
28.08, godz. 22:00 Teatr HoM (Tychy) Golem Godula

Repertuar:

24.07, piątek, godz. 21:00 Tadeusz Woźniak i Piotr Woźniak Zegarmistrzowi światła – koncert
31.07, piątek, godz. 21:00 Teatr
Montownia (Warszawa) Depresja
komika
7.08, piątek, godz. 21:00 Jan
Peszek (Kraków) Scenariusz dla
nieistniejącego lecz możliwego
aktora instrumentalnego
14.08, piątek, godz. 21:00 Teatr
Powszechny oraz Teatr Tu i Teraz (Warszawa) Jakobi i Ledental
21.08, piątek, godz. 21:00 Stowarzyszenie Teatralne Badów

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY
PRZY ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
Czym jest staż?
Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy
bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Korzystanie ze stażu pozwala więc zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając tym samym
większe szansę na uzyskanie zatrudnienia.
Kto może organizować staż?
Staże mogą być organizowane u pracodawców,
jednoosobowych przedsiębiorców niezatrudniających pracowników oraz w organizacjach
pozarządowych.
Jak uzyskać staż?
O skierowanie na staż można ubiegać się
w powiatowym urzędzie pracy. Można także samodzielnie znaleźć pracodawcę, który podejmie
się organizacji miejsca stażu.
Jakie są uprawnienia stażysty?
W przypadku otrzymania skierowania na staż
poza miejscem zamieszkania, można ubiegać się
o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub zwrot
kosztów zakwaterowania w miejscowości, w której staż się odbywa. Dotyczy to całego okresu
odbywania stażu.
Podczas odbywania stażu przysługuje stypendium
w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, przy czym okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia

lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz
okresów składkowych. Uczestnik stażu otrzymuje
z PUP zaświadczenie o odbyciu stażu, a od pracodawcy - opinię zawierającą informacje o zadaniach
realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.
Udział w stażu nie powoduje utraty statusu
bezrobotnego. Podczas odbywania stażu jego
uczestnik ma prawo do 2 dni wolnych za każde
30 dni kalendarzowych odbywania stażu (na
swój wniosek), za które przysługuje stypendium. Nie ma natomiast prawa do urlopu
bezpłatnego i okolicznościowego.
Po zakończeniu stażu pracodawca gwarantuje
zatrudnienie osoby bezrobotnej.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr
tel. 32 34 97 107 lub w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy – pokój nr 6.
Bezrobotny posiadający co najmniej jedno
dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno
dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, skierowany na staż, może ubiegać się o refundację
kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do
lat 7 lub opieki nad osobą zależną w trakcie
odbywania stażu. Koszty zostaną zwrócone pod
warunkiem:
• wcześniejszego uzgodnienia,
• nieprzekroczenia miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
• udokumentowania poniesionych kosztów

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

ul. Opolska 19, tel. 32 34 97 101

wiadomości samorządowe
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Ponad 350 osób przystąpiło
do programu „Praca za czynsz”
Masz problem z wywiązaniem się z zaległych zobowiązań z tytułu wynajmu mieszkania? Nie czekaj na nakaz eksmisji!
Zgłoś się do nas i odpracuj swoje zadłużenie.

P

rocedura jest bardzo prosta. Musisz podjąć decyzję
o przystąpieniu do programu,
a kolejne kroki są bardzo łatwe. Wystarczy, że przyjdziesz
do Zakładu Komunalnego PGM
(ul. Bałtycka 8) z umową najmu, zaświadczeniem o dochodach lub ich braku, zaświadczeniem z OPS-u albo z innym
zaświadczeniem dokumentującym twoją sytuację majątkową. Warunkiem koniecznym
jest, aby zadłużone mieszkanie
było w zasobie stanowiącym
własność lub współwłasność
gminy. Odpracowywać czynsz
mogą wszyscy pełnoletni, zameldowani w zadłużonym lokalu członkowie wspólnego gospodarstwa domowego. Wybór
należy od Ciebie.
Następnie w Zakładzie Komunalnym PGM wypisać należy
wstępne dokumenty, które
w ciągu ok. dwóch tygodni
będą zaakceptowane przez osoby działające z ramienia Prezydenta Miasta Andrzeja Kotali.
Kolejny krok to podpisanie
aneksu do umowy lub odrębnej umowy oraz udanie się do
siedziby programu „Praca za
czynsz” przy ul. Hajduckiej 7,
w celu podpisania porozumienia określającego zasady współpracy, odbycia instruktażu stanowiskowego oraz ustalenia
harmonogramu pracy. Można
pracować codziennie lub kilka
razy w tygodniu, w zależności
od stanu zdrowia oraz sytuacji

- W zasadzie prawie całe wyposażenie naszej siedziby stanowią rzeczy pozyskane z tzw.
odzysku, czyli pozostawione
przez najemców w pustostanach, które opróżniamy - mówi
Karina Kosturkiewicz, Główny
Specjalista d/s Programu „Praca za czynsz”.
Dodatkowo za pośrednictwem
programu pomaga się osobom
z problemami alkoholowymi, dając im możliwość odpracowania
długu i motywując do leczenia.

zawodowej uczestnika. Ilość godzin do wypracowania, w tym
dzienny czas pracy, jest ustalany indywidualnie. Możliwości
w zakresie doboru pracy jaką
można wykonywać jest bardzo
szeroka. Uczestnicy wykonują
prace z zakresu: opróżnienia
pustostanów, wynoszenia gruzu z piwnic, sprzątania terenów
zielonych, naprawy i malowania ławek, huśtawek, piaskownic, montażu drzwi do komórek
w piwnicznych, odnawiania pomieszczeń biurowych, uzupełniania brakujących tynków, ale
także porządkowania strychów,

nasadzania kwiatów, usuwania
połamanych konarów i wielu
innych prac użyteczno - społecznych. W ten sposób możesz
odpracować swój dług! Dla
uczestników programu wstrzymywane jest naliczanie odsetek
za zwłokę z tytułu nieterminowego realizowania zobowiązań
oraz zawiesza się działania windykacyjne, łącznie z niewystępowaniem o nakazy eksmisji!
Do tej pory, licząc od października 2012 r. do 31 marca 2015 r.,
uczestnicy programu odpracowali dług w wysokości prawie
miliona złotych!

kich dodatkowych informacji
udziela się w siedzibie programu przy ul. ul. Hajduckiej 7
w Chorzowie lub pod numerem
telefonu (32) 420 10 15.

Zbieramy wodę!

Kontynuujemy zbieranie butelek wody mineralnej dla
uczestników programu „Praca
za czynsz”. Każdy kto chciałby
przekazać wodę, może ją przynieść do siedziby programu
przy ul. Hajduckiej 7. Istnieje

Tego jeszcze nie wiesz!

Za pośrednictwem programu
prowadzone są działania mające na celu zintegrowanie
uczestników oraz pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej.
W nowej siedzibie programu,
przy ul. Hajduckiej 7 przygotowana jest sala, w której odbywają się spotkania ze specjalistami, którzy starają się pomóc
w rozwiązywaniu problemów
z różnych dziedzin. Dodatkowo ciekawostką jest to, że
cały budynek został wyremontowany rękami uczestników
programu.

- Zasada jest prosta: chcesz być
uczestnikiem programu - zaczynasz się leczyć, a my Ci pomożemy. Kontrolujemy uczestnictwo
w spotkaniach anonimowych
alkoholików – dodaje Kosturkiewicz.
Bardziej szczegółowe informacje są umieszczone na naszej
stronie na facebooku. Wszel-

też możliwość odebrania wody
z dowolnego punktu Chorzowa
przez koordynatora programu.
Wystarczy zgłosić ten fakt telefonicznie (32) 420 10 15 i umówić się na konkretny dzień.
Zachęcamy do wzięcia udziału
w tej szlachetnej inicjatywie!
Pamiętajmy, że każda butelka
wody jest cenna!

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

Zachęcamy do zaglądania,
komentowania, przeglądania.

Godziny otwarcia kasy w ZK „PGM”
Od 1 sierpnia kasa będzie 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
Podczas I Nocnego Turnieju Piłki Nożnej zbierano wodę dla chorzowian uczestniczących w programe „Praca za czynsz”.

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe
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Infrastruktura
drogowa

Wiadukt przy Placu Jana już otwarty!

Zakończyła się jedna z największych w tym
czasie inwestycji drogowych w Chorzowie.
Otwarto wiadukt przy pl. św. Jana.

W

iadukt przy pl. św. Jana
w rejonie skrzyżowania
ulic Legnickiej, Maciejkowickiej i Adamieckiego oddano do
użytku 9 lipca. Obiekt wymagał
remontu ze względu na bardzo zły stan techniczny. Ustrój
nośny był już w na tyle złym
stanie, że musiał zostać wyburzony i zostać odtwarzany na
nowo. Modernizacja obejmowała przebudowę wiaduktu
drogowego nad linią PKP wraz

z odcinkami dróg, wykonanie
odwodnienia obiektu, barier
ochronnych oraz przebudowę
istniejących sieci sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych oraz sieci gazowej
Przebudowywany wiadukt będzie miał też zwiększoną nośność. Dotychczas ze względu
na ograniczenia mogły przez
niego przejeżdżać pojazdy do
5 ton, teraz będzie to nawet
50 ton.

Prace remontowe rozpoczęły się
w listopadzie 2014 r. i zakończyły się z początkiem lipca, mimo

iż przewidziany termin to sierpień. Całkowity koszt inwestycji to prawie 2,9 ml zł.

Kolejne etapy remontu ulicy Dąbrowskiego
Miejski Zarząd Ulic i Mostów informuje, że w dniu 08.07.2015 r. rozpoczęta została realizacja kolejnego etapu modernizacji
ciągu ul. Dąbrowskiego. Na kierowców czekają kolejne zmiany w ruchu drogowym.
W ciągu ulicy Dąbrowskiego na
odcinku od skrzyżowania z ulicą
Hajducką do skrzyżowania z ulicą Zjednoczenia/plac Kopernika
prowadzone są roboty na pasie
ruchu prowadzącym w kierunku
ulicy Katowickiej.
Ruch pojazdów na tych odcinkach odbywa się jednokierunkowo od skrzyżowania z ulicą Hajducką do skrzyżowania z ulicą
Zjednoczenia.
Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic
Dąbrowskiego i placu Kopernika
i ulicy Zjednoczenia prowadzone
będą roboty związane z przebudową skrzyżowania, w wyniku
których nie będzie możliwości
skrętu z ulicy Dąbrowskiego
w kierunku pl. Kopernika (dalej
w kierunku ul. Kopernika, Kilińskiego i Urbanowicza). Pomiędzy

skrzyżowaniem ulic Zjednoczenia i Kopernika oraz placu Kopernika i ulicy Dąbrowskiego
prowadzony będzie ruch jednokierunkowy prowadzący w kierunku ulicy Dąbrowskiego.
W związku z powyższym wyznaczone zostaną objazdy:
• Pierwsza możliwość objazdu.
Z kierunku ulic Drzymały i Dąbrowskiego (z kierunku ulicy
Katowickiej) w kierunku ulicy
Hajduckiej: ulica Dąbrowskiego – ulica Zjednoczenia – ulica
Powstańców.
• Druga możliwość objazdu.
Z kierunku ulicy Dąbrowskiego w kierunku ulicy Kopernika: ulica Zjednoczenia – ulica
Powstańców – ulica Sobieskiego – plac Matejki.

• Nie ulega zmianie układ pozostałych objazdów wprowadzonych w związku z realizacja
etapu wcześniejszego. Wprowadzone są także zmiany w przebiegu linii autobusowych, szczegółów można szukać na stronie
internetowej KZK GOP (www.
kzkgop.com.pl).

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
przeprasza za powstałe utrudnienia i prosi o zachowanie szczególnej uwagi w rejonie miejsca
prowadzonych robót oraz na trasach wyznaczonych objazdów.
Przewidywany termin zakończenia prac na ul. Dąbrowskiego to
początek października.
Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70
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W

ychodzimy naprzeciw potrzebom seniorów i w sierpniu zapraszamy na specjalny, letni
program zajęć oraz warsztatów
- mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. aktywizacji
społecznej.
Harmonogram Wakacyjnej Akademii Seniora, bo pod taką nazwą
organizowane będą spotkania,
ułożony został tak by łączył najpopularniejsze zajęcia z oferty
Chorzowskiej Akademii Seniora
z atrakcjami, którym sprzyja letnia aura.
- Będziemy więc jeździć na wycieczki, uprawiać nordic walking,
zbierać i suszyć zioła, ozdobne
trawy oraz rośliny, które jesienią
wykorzystamy do tworzenia suchych kompozycji. Z wakacyjnej
kuchni, do której zaprosimy seniorów w każdy sierpniowy piątek,
będą unosiły się nie tylko aromaty
owocowych ciast, ale także dżemów i konfitur. Ponadto podszkolimy języki obce, w szczególności
„słowniczek turysty”, poserfujemy

Lato dla aktywnych
Mimo że w czasie kanikuły Chorzowska Akademia Seniora oraz akademie
dzielnicowe zawieszają regularną działalność, podopieczni Chorzowskiej Strefy
Wolontariatu nie będą się nudzić.
po wirtualnym świecie przy użyciu
komputera i tabletu, a o sprawność
ruchową seniorów zadbają instruktorzy podczas cieszących się
ogromnym powodzeniem warsztatów tańca - informuje Sekuła.
Już w poniedziałek, 3 VIII, odbędzie się wycieczka rowerowa
po najciekawszych zakątkach
Chorzowa. Zbiórka o godz. 9.
pod budynkiem poczty przy
ulicy Pocztowej 1.
21 VIII zaplanowano wyjazd do
Wrocławia – w programie m.in.
zwiedzenie Panoramy Racławic-

Obwoźny
Klub Malucha
Dzieci przez
dwa wakacyjne
tygodnie
brały udział
w obwoźnej odsłonie
Klubu Malucha.

Codziennie na chorzowskich placach
zabaw maluchy mogły skorzystać
z przenośnych stoisk sportowych,
przypomniały sobie najpopularniejsze muzyczno-taneczne zabawy, jak:
„boogie-woogie”, „Ojciec Wirgiliusz”
czy „W moim pokoju pełno muzyki
jest”. Dużo radości sprawiły zabawy
z balonami: dzieci uczyły się je skręcać, tworzyć z nich rozmaite stworki,
sprawdzały się w rzucie balonem na
odległość i miały okazję wykonać
własnego „gnieciucha”, czyli wypełnić balony mąką.

kiej i słynnego ogrodu zoologicznego, a także rejs po Odrze.
W każdy sierpniowy piątek odbywać się będą warsztaty kulinarne – doskonała okazja, by
zaprezentować innym swoje najlepsze i najciekawsze przepisy
oraz nauczyć się nowych. Tym,
którzy lubią obcować ze sztuką
zaproponowano warsztaty artystyczne w plenerze i w pracowni.
- Zadbamy o to, by dobrze bawili
się nie tylko seniorzy, dla których
zajęcia poprowadzą także akademie dzielnicowe w Chorzowie

wiadomości samorządowe
Starym i Chorzowie II, ale również dzieci, dla których opiekunowie z Klubu Malucha przygotują specjalny kącik gier i zabaw.
Milusińscy będą bawić przez cały
sierpień, od poniedziałku do piątku, w godz. 10-15 - mówi Sekuła.
Na zakończenie wakacji, 28 VIII,
zorganizowany zostanie konkurs na najlepszy domowy wypiek, po którym rozpocznie się
wspólne grillowanie na świeżym powietrzu, a oprócz tego
zaprosimy seniorów na biesiadę
z chorzowskim artystą Mirkiem
Jędrowskim.
Wakacyjna Akademia Seniora
i oferta skierowana do dzieci realizowane będą w Gimnazjum nr
1 przy ul. Dąbrowskiego 53.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 660 430 864 lub
606 715 359 lub na stronie internetowej www.strefa.chorzow.
eu. Koordynatorzy czekają także na pytania mailowe: akademie@chorzow.eu.

Daj książce drugie życie
Jeśli macie w domach bajki, książki lub gry planszowe, które
zalegają na półkach i z którymi nie wiecie co począć - wolontariusze
Chorzowskiej Strefy Wolontariatu przyjmą je z wdzięcznością.
- Posłużą one nam do tego, byśmy
mogli ubarwić szpitalną codzienność hospitalizowanym dzieciom
i seniorom - mówi Magdalena
Sekuła, pełnomocnik prezydenta
ds. aktywizacji społecznej. - Gdy
w sierpniu będziemy składać im
wizyty w szpitalach, zabierzemy książki i gry, które przekażą
nam mieszkańcy. Wolontariusze
zrobią z nich dobry użytek: będą

czytać dużym i małym pacjentom
oraz grać z nimi w gry. Jeśli ktoś
chce nas wspomóc w tej akcji
i sprawić radość innym, zapraszamy do naszej nowej siedziby
- dodaje M. Sekuła. Chorzowska
Strefa Wolontariatu mieści się od
niedawna przy ul. Dąbrowskiego 7, w budynku byłego MDK
Centrum. To właśnie tu od poniedziałku do piątku, w godzinach

9-17, można przynosić książki,
gry i zabawki.

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 czerwca są:
Urszula Stellmach
Maria Uliczka
Jadwiga Szmitkowska
Gratulujemy!
Po odbiór nagród
zapraszamy do Biura
Prasowego UM w Chorzowie.
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