
Na rolkach 
przez miasto

Sportowa Polonia 
w Chorzowie

Chorzowska 
krzyżówka 
z nagrodami 

Inwestycje 
drogowe 
w mieście

Łatwiejszy dostęp 
do informacji 
w ZK PGM

Wydawnictwo bezpłatne ISSN 2392-201X     |     28 sierpnia 2015 r.w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

> > > strona 5> > > strona 3

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

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

Głosujemy w tych samych loka-
lach wyborczych jak w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Podczas referendum zosta-

ną postawione trzy pytania: Czy 
jest Pani/Pan za wprowadzeniem 
jednomandatowych okręgów wy-
borczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?; Czy 
jest Pani/Pan za utrzymaniem do-
tychczasowego sposobu finanso-
wania partii politycznych z budże-
tu państwa?; Czy jest Pani/Pan za 
wprowadzeniem zasady ogólnej 
rozstrzygania wątpliwości co do 
wykładni przepisów prawa podat-
kowego na korzyść podatnika?
W spisach wyborców ujmowane są 
osoby zameldowane na pobyt sta-
ły oraz wpisane do stałego rejestru 
wyborców na wniosek na podsta-
wie decyzji Prezydenta Miasta. 
Wyborcy przebywający czaso-

wo mogą do 1 września wystą-
pić z wnioskiem o dopisanie do 
spisu wyborców w miejscu fak-
tycznego pobytu.
Osoby planujące wyjazd w dniu 
głosowana mogą do 4 września 
otrzymać zaświadczenie o  pra-
wie do głosowania. Na podstawie 
zaświadczenia można głosować 
w dowolnym lokalu wyborczym 
w kraju i za granicą.

Szczegółowe informacje, wnio-
ski i wyjaśnienia można uzyskać 
w Referacie Ewidencji Ludności 
UM Chorzów, pok. nr 3 i 4, tel. 
32 416 5004; 32 416 5000 w. 207, 
319, 335  oraz mailowo:  wybo-
ry@chorzow.eu.

Przebudowa ulicy Wilhelma Kol-
lmanna związana była z budową 
nowego wiaduktu nad torami ko-
lejowymi PKP oraz połączeniem 
z ulicą Inwalidzką w Chorzowie. 
Inwestycja, tzw. mała obwodnica, 
ma odciążyć ruch samochodowy 
na ulicy Stefana Batorego.- Prace 
rozpoczęły się w listopadzie ubie-
głego roku i przebiegały zgodnie 
z założonym harmonogramem 
– mówi Piotr Wojtala, dyrektor 

Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 
W ramach robót wykonano m.in. 
mury oporowe w ciągu ul. Koll-
manna i ul. Inwalidzkiej, zbudo-
wano nowe oraz przebudowano 
istniejące zjazdy publiczne, wy-
konano odwodnienie dróg oraz 
przebudowano istniejące sieci 
sanitarne, gazowe, elektryczne 
i teletechniczne.
Wzdłuż ulicy Leśnej oraz Inwalidz-
kiej zamontowano nowe oświetle-

nie drogowe. – Trwają prace zwią-
zane z oznakowaniem poziomym 
i pionowym drogi. Przygotowali-
śmy także kilka humorystycznych 
niespodzianek – dodaje dyrektor. 
Jedną z nich będzie widniejący 
na wiadukcie slogan – Chorzów 
wprawia w ruch.
Inwestycja kosztowała ponad 
11 mln zł. Z nowej ulicy kierowcy 
będą mogli korzystać od września 
2015 roku. 

Referendum ogólnokrajowe
6 września odbędzie się ogólnokrajowe referendum. 

Lokale wyborcze będą czynne od godziny 6.00 do 22.00.

Zakończyła się przebudowa ulicy Wilhelma Kollmanna. 
Trwają ostatnie prace kosmetyczne.

Mała obwodnica gotowa
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Uciążliwe remonty…
W wielu częściach naszego 
miasta od kilku miesięcy trwają 
prace związane z przebudową 
układu komunikacyjnego i re-
montem już istniejących dróg. 
Towarzyszą im znaczne utrud-
nienia związane z objazdami 
czy staniem w długich korkach. 
Ale nie tylko. Remonty dróg 
wiążą się z  dużą ilością kurzu 
i z hałasem. Nieszczęśliwie się 
złożyło, że w jednym czasie 
realizowane są trzy poważne 
i  zarazem kosztowne inwesty-
cje: budowa centrum przesiad-
kowego na rynku, remont ulicy 
Wolności oraz Dąbrowskiego.  
Zapewniam, że jednoczesne 
uruchomienie kilku frontów ro-
bót to nie błąd urzędników czy 
przeoczenie. Wynika to z przy-
znanych dotacji, które wymusi-
ły na nas taki a nie inny kalen-
darz remontów. Za wszystkie 
uciążliwości z  tym związane 
pragnę Państwa przeprosić, bo 
wiem, jak mocno utrudniają 
one życie. Chciałbym jedno-

cześnie zapewnić, że czynimy 
wszystko, co w naszej mocy, by 
remonty zakończyć tak szybko, 
jak będzie to możliwe, tak aby 
życie w mieście wróciło do nor-
my, a Państwo mogli już korzy-
stać z wyremontowanych jezd-
ni i chodników. Proszę o jeszcze 
odrobinę o cierpliwości i wyro-
zumiałość.

Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

Szanowni Mieszkańcy

Biało-niebieski, w całości zada-
szony, z oświetleniem zamon-

towanym na krawędziach dachu. 
Tak wygląda  makieta stadionu, 
który ma powstać przy ul. Cichej 6.
– Boisko pozostanie w tym sa-
mym miejscu. Bardzo przybliżyli-
śmy trybuny do murawy, tak aby 
piłkarze byli jak najbliżej kibi-

ców. Każdy element zyska nowy 
kształt. Ciekawym rozwiązaniem 
są np. napisy na bokach stadionu 
(„Ruch” i „Chorzów”), które zmie-
niają się wraz z kątem widzenia 
– wyjaśnia Marcin Iwaszkiewicz, 
architekt z pracowni GMT  od-
powiadającej za projekt nowego 
stadionu. 

Obiekt ma pomieścić 12 tysięcy 
kibiców, istnieje jednak  możli-
wość jego rozbudowy do 16 tys. 
miejs. Wartość inwestycji, we-
dług wstępnego kosztorysu, ma 
wynieść 90 mln zł. 
Marcin  Iwaszkiewicz podkre-
śla, że stadion będzie spełniał 
najwyższe światowe standardy. 

– Będzie jednym z najnowszych 
w Polsce i Europie. 
Architekt dodaje też, że nie bę-
dzie możliwości wkomponow-
naia w obiekt historycznej  try-
buny. - Miejsce znajdzie za to 
Omega. 

26 sierpnia w Urzędzie Miasta w Chorzowie po raz pierwszy 
zaprezentowano makietę stadionu, który stanie przy ul. Cichej 6.

Stadion w miniaturze

> > > Więcej na str. 2
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Wydarzenia

Seniorzy z własną Radą

Pożar zabytkowej rzeźni

14 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem budynku starej rzeźni przy ul. Krakusa. Pożar przy ul. Krakusa, w zabytko-
wym, opustoszałym budynku wybuchł 20 sierpnia około godziny 18. Spłonął dach jednego z budynków.
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25 społeczników – przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i stowarzyszeń działających 
na rzecz poprawy życia seniorów wkrótce skumuluje swe siły. 

Wszystko w ramach powołanej w mieście Chorzowskiej Rady Seniorów.

13 tysięcy książek - to wynik z zeszłego roku. Ile egzemplarzy 
trafi na kiermasz 2015? 

Reprezentanci tej prężnie dzia-
łającej grupy, jako organ kon-
sultacyjno-doradczo-inicja-
tywny, będą mieli za zadanie 
pobudzić aktywność seniorów, 
połączyć pokolenia i głośno mó-

wić o swych potrzebach, współ-
pracując na co dzień z władzami 
miasta. Każdy, komu bliskie są 
sprawy chorzowskich seniorów,   
do 25 września ma szansę zgło-
sić swą kandydaturę na członka 

Rady. Wystarczy wypełnić dekla-
rację dostępnej na stronie inter-
netowej miasta – www.chorzow.
eu i wysłać ją na adres aktywiza-
cja@chorzow.eu  lub przyjść do 
magistratu (pok. 215).

Rzeźnia miejska została oddana 
do użytku 19 listopada 1901 r. 
Składała się z dwóch bliźniaczych 
budynków reprezentacyjnych. Za 
nimi mieściły się zabudowania 
gospodarczo-produkcyjne. Zaby-
tek przy ul. Krakusa nigdy nie był 
własnością miasta. Kompleks zo-
stał znacjonalizowany w 1945  r., 
a następnie na skutek przemian 
ustrojowych trafił w ręce prywat-
nych właścicieli.
Miasto podejmowało wiele dzia-
łań mających na celu ochronę 
zabytkowej rzeźni w Chorzowie. 

W ostatnich latach Miejski Kon-
serwator Zabytków wielokrotnie 
występował z wnioskiem o  kon-
trolę związaną z pogarszającym się 
stanem technicznym budynków. 
Zalecenie pokontrolne oraz naka-
zy przeprowadzenia prac na tere-
nie rzeźni wydawał Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków oraz 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego. Teren był także moni-
torowany przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. 
Ostatnia kontrola przeprowa-
dzona została 4 lutego przez 

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków. Miasto podejmowa-
ło także czynności podatkowe, 
których celem było zmuszenie 
właściciela do należytej konser-
wacji i utrzymania zabytkowych 
budynków.
Rzeźnia to nie jedyny zabytek 
będący w złym stanie. Podobny 
problem dotyczy, pozostającego 
w prywatnych rękach, budynku 
dawnego ratusza w Chorzowie 
Batorym. Miasto dofinansowało 
remont dachu, mimo to budynek 
wymaga pilnego remontu.

– To dopiero początek zbiórki, 
ale już wiemy, że mieszkańcy 
będą mieli z czego wybierać. Ini-
cjatywa z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowa-
niem, dlatego liczymy na kolejny 
rekord – zapowiada Andrzej Ko-
tala, prezydent Chorzowa. 
Urząd Miasta już po raz piąty za-
prasza do udziału w akcji Wolność 
Czytania. Książki, czasopisma i au-
diobooki zbierane są w kilkunastu 
punktach na terenie miasta (m.in 
w domach kultury i bibliotekach).
Zbiórka prowadzona jest do 23 
września oraz w dniu imprezy. Ze-
brana literatura trafi na specjalny 
kiermasz. 24 września, każdy kto 

odwiedzi deptak przy ul. Jagielloń-
skiej, będzie mógł wrócić do domu 
z darmową książką, gazetą lub 
audiobookiem. Literacka giełda 

to tylko jedna z atrakcji Wolności 
Czytania 2015. Miłośnicy książek 
wezmą także udział w warsztatach 
i spotkaniach autorskich.

W dniach od 19 do 20 września 
odbędzie się XX Rajd Rodzin 
Chorzowskich po Beskidzie Ślą-
skim. Dla uczestników przygo-
towano 7 tras o zróżnicowanej 
tematyce i stopniu trudności. 

Zapisy w biurze PTTK Oddział 
Chorzów - Chorzowskie Cen-
trum Informacji Turystycznej, 
przy ul. Floriańskiej 42/1, tel. 
(32) 771 99 74. Szczegóły na stro-
nie www.chorzow.pttk.pl.

Do końca września nieczynna 
będzie winda w Urzędzie Miasta 
w Chorzowie.
Do czasu wymiany dźwigu na 
nowy, osoby mające problem z po-
ruszaniem się obsługiwane będą 
przy stanowisku w  holu (parter). 
Aby skorzystać z punktu należy 
zgłosić temat sprawy na portierni.

Książki na Wolności 
– ruszyła zbiórka

Rajd Rodzin Chorzowskich

Wymiana 
windy 

w Urzędzie 
Miasta

Punkty, w których prowadzona jest 
zbiórka książek: 

• Urząd Miasta, Rynek 1
• Miejski Dom Kultury „Batory”, ul. St. Batorego 6
• Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3
• Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59
• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13
• Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy 

ul. Sobieskiego 8 oraz wszystkie filie Biblioteki
• Muzeum, ul. Powstańców 25

WAPIENICA
Rajd Rodzin 
Chorzowskich

Na nowym stadionie znajdą się 
m.in. kawiarenka, sklep z pamiąt-
kami, muzeum klubowe. 
Obecnie  pracownia GTM pracuje 
nad projektem budowlanym, który 

powinien być przygotowany do lu-
tego 2016 r. Potem zaczną się prace 
nad projektem wykonawczym. Ro-
boty związane z inwestycją mogą 
się zacząć na przełomie 2016 i 2017 r.  Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

Stadion w miniaturze

Tak wygląda makieta stadionu zaprezentowana przez pracownię GMT.

Przebudowa 
stadionu Ruchu 
Chorzów będzie jed-
ną z największych, pod 
względem finansowym, inwe-
stycji w naszym mieście. Obiekt przy Cichej liczy 80 lat! Jego stan technicz-
ny, a przede wszystkim funkcjonalność odbiegają od obecnych standardów. 
Wymogi licencyjne są coraz ostrzejsze i może nadejść taki sezon, że stadion 
nie będzie mógł być areną rozgrywek Ekstraklasy. Budowa będzie się jednak 
wiązała z wieloma trudnymi decyzjami, które będą musieli podjąć radni. 
Finansowanie inwestycji będzie realizowane bowiem w oparciu o środki po-
chodzące z kredytu.

> > > Dokończenie ze str. 1
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Chorzowskie dni promocji zdrowia
- finał wstęp wolny

26 września 2015 r. godz. 9.00 - 17.00 Hala MORiS przy Dąbrowskiego 113 
W programie m.in. bezpłatne badania krwi, porady specjalistów, prezentacja oferty 

chorzowskich przychodni i szpitali, prezentacje firm medycznych, pokazy. 
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Sport

Największe polonijne święto 
sportowe organizowane jest 

w cyklu dwuletnim w różnych 
zakątkach Polski (pierwsze zawo-
dy odbyły się w 1934 r.). W XVII 
edycji rolę współorganizatorów 
przyjęły na siebie cztery miasta 
aglomeracji śląskiej - Rybnik, 
Wodzisław Śląski, Sosnowiec 
i Chorzów. Podczas ceremonii 
otwarcia, która 2 sierpnia odbyła 
się w Rybniku, Chorzów repre-
zentowała biathlonistka Monika 
Hojnisz, olimpijka z Soczi. 

Na stadionie, kortach i... 
na polu
W naszym mieście sportowcy-
-Polonusi rywalizowali w dniach 
5-8 sierpnia, w czterech dyscypli-

nach. Na stadionie przy ul. Cichej 
- w  ringo, turnieju rodzinnym 
i mini igrzyskach, zaś na kortach 
przy ul. Harcerskiej - w turnieju 
tenisa ziemnego. - Piątą konku-
rencją przyznaną Chorzowowi 
był golf. W naszym mieście pola 
golfowego nie ma, jest za to w Sie-
mianowicach Śląskich, z wysokiej 
jakości trawą - tłumaczył Woj-
ciech Krzystanek, wicedyrektor 
Miejskiego Ośrodka Rekreacji 
i Sportu. To właśnie MORiS wraz 
z Wydziałem Kultury, Sportu i Tu-
rystyki UM był organizatorem 
chorzowskiej części igrzysk.
Na stadionie przy ul. Cichej naj-
liczniej obsadzony był turniej 
ringo. W konkurencji polegającej 
na rzucaniu gumowym kółkiem 

wystartowało blisko 150 osób, 
najwięcej z Litwy. - Sprawnościo-
wy i bardzo sympatyczny - tak 
Wojciech Krzystanek podsumo-
wał turniej rodzinny. - Przygoto-
waliśmy konkurencje zespołowe, 
specjalnie dla rodzin. Przykłado-
wo mama mogła pomagać dziec-
ku, żeby uzyskać jak najlepszy 
czas - dodał.
W mini igrzyskach (składały 
się z  trzech części: skoku w dal 
z miejsca, rzutu piłeczką palanto-
wą i biegu z przeszkodami) głów-
nymi aktorami byli najmłodsi. 
Na starcie stanęło 25 dziewczy-
nek i chłopców. Organizatorzy 
stworzyli trzy kategorie wieko-

we, ale tak naprawdę były one 
umowne. - Złote medale otrzy-
mali wszyscy uczestnicy - wyja-
śnił Wojciech Krzystanek.
Najwięcej braw zebrała 3-latka 
z Czech. - Anetka, podobnie jak 
nieco starsza od niej Ania, była 
maskotką mini igrzysk. Czeskie 
rodziny są bardzo usportowio-
ne, próbują od początku wpajać 
dzieciom, by aktywnie spędzały 
czas. Polonusi robią tak samo, 
mamy na to wiele przykładów. 
W naszych igrzyskach rodziny 
z Czech startują w wielu konku-
rencjach, nie opuszczają żadnej 
areny - tłumaczył wicedyrektor 
MORiS.

Sport, ale także 
integracja
Sportowcy podkreślali, że liczyła 
się dla nich nie tylko rywalizacja 
na arenach, ale także możliwość 
nawiązania nowych przyjaźni 
czy spotkania dawnych znajo-
mych. - Po meczach wieczorami 
szliśmy na piwo, była wymiana 
doświadczeń - mówił Wiesław 
Kalbarczyk. - Każdy opowiada, 
kiedy wyjechał, jak żyje mu się 
w innym kraju, czy ma jakieś 
problemy, czy jest doceniany jako 
Polak - tłumaczył Józef Czarnik, 
który przyjechał na igrzyska 
z Haltern am See w Niemczech. 
- Ta atmosfera igrzysk to coś 

wspaniałego, to powinno być kul-
tywowane - dodał Tadeusz (Ted-
dy) Krawczyk, srebrny medalista 
turnieju tenisowego w kat. +70, 
na co dzień mieszkający w Połu-
dniowej Kalifornii.

Na najwyższym poziomie
Chorzowska część igrzysk została 
wysoko oceniona przez głównego 
organizatora imprezy, Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”, a tak-
że przez samych zawodników. 
- Usłyszeliśmy, że Chorzów spisał 
się na najwyższym poziomie. Nie 
ukrywam, że to bardzo ważne dla 
wizerunku naszego miasta. Sta-
raliśmy się pokazać uczestnikom 
jak najwięcej pięknych miejsc: 
Park Śląski, obiekty sportowe, 
Szyb Prezydent - podkreślił pre-
zydent miasta Andrzej Kotala.
8 sierpnia w wiosce olimpijskiej 
w Parku Śląskim (na Dużej Łące) 
odbyła się ceremonia wręczenia 
medali. Ostatnim punktem było 
zgaszenie znicza olimpijskiego.
W XVII Światowych Igrzyskach 
Polonijnych wzięło udział ok. 
1000 sportowców z 28 krajów, 
praktycznie ze wszystkich konty-
nentów. Klasyfikację wygrała Po-
lonia z Białorusi, która zdobyła 67 
złotych medali. Druga była Litwa 
(48 x złoto), a trzecie Czechy (44).

(fab)

Ringo, tenis ziemny, turniej rodzinny i mini igrzyska - w tych dyscyplinach rywalizowali w naszym mieście 
uczestnicy XVII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. W Chorzowie odbyła się także ceremonia 
zakończenia zawodów. Znicz zgasł w wiosce olimpijskiej w Parku Śląskim.

Polonusi walczyli o medale

Na trzecim etapie 72. edycji TdP 
- z Zawiercia do Katowic, kola-
rze zawitali do naszego miasta. 
Był to powrót Chorzowa na 
mapę wyścigu po ponad pół 
wieku przerwy, a jednocześnie 
debiut w formule zawodowej 
(odkąd imprezę organizuje Cze-
sław Lang i jego Lang Team). 
-  Inne miasta aglomeracji ślą-
skiej widniały na mapie Tour 
de Pologne od kilku lat, my by-
liśmy do tej pory „białą plamą”. 
W tym roku udało się to jednak 
zmienić i mam nadzieję, że ten 
wyścig na dłużej pozostanie 
u  nas - powiedział nam Rafał 
Zaremba, dyrektor Wydzia-
łu Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta.
Kolarzy - w tym mistrza świata 
Michała Kwiatkowskiego - zo-
baczyć można było na 20 cho-
rzowskich ulicach - od Michałko-
wickiej, poprzez m.in. Legnicką, 
Stabika, Krzyżową, Styczyńskie-
go, Filarową, Katowicką, Gałeczki, 
Kościuszki, aż po Siemianowicką. 
Na ul. Krakusa usytuowana zo-
stała Lotna Premia Lotto, na któ-
rej zawodnicy walczyli o punkty 
w klasyfikacji na najaktywniej-
szego kolarza (a także sekundowe 
bonifikaty).
W Chorzowie najpierw poja-
wiło się sześciu zawodników, 
którzy zaryzykowali ucieczkę. 
Za nimi - z ok. 100-sekundo-
wą stratą - dostojnie przejechał 

peleton. Kolarzy witały tłumy 
mieszkańców - tak było m.in. na 
ul. Krzyżowej, a także w strefie 
kibica, którą utworzono na Pla-
cu Powstańców Śląskich.
Na lotnym finiszu najszybszy 
okazał się Marcin Białobłocki 

(Reprezentacja Polski), aktualny 
mistrz kraju w jeździe indywidu-
alnej na czas. Ku uciesze publicz-
ności, która nagrodziła sportow-
ców gromkimi brawami.
- Tego brakowało w Chorzo-
wie. Cieszymy się, że peleton 

do nas zawitał - powiedział 
jeden z mieszkańców naszego 
miasta Piotr Masek. Ci, któ-
rzy przyszli do strefy kibica, 
na nudę nie mogli narzekać. 
Odbywały się w niej imprezy 
towarzyszące. W miasteczku 
ruchu drogowego policjanci 
instruowali najmłodszych, jak 
bezpiecznie zachowywać się 
na drodze. Eksperci służyli radą 
w kwestiach technicznych - do-
tyczących m.in. naprawy i kon-
serwacji rowerów. 
Był czas na wspomnienia. 
-  Mamy piękne tradycje kolar-
skiej. Kolarze Ruchu w 1947 roku, 
po wznowieniu Tour de Pologne 
po wojnie, wygrali klasyfikację 
drużynową - przypominał Rafał 
Zaremba. Jednym z członków 
tamtej ekipy „Niebieskich” był 
Wilhelm Weglenda (indywi-
dualnie był dziewiąty w  1947 
i 1948 r.). Jego syn Grzegorz za-
prezentował zdjęcia z rodzinnego 

archiwum. - Za czasów mojego 
ojca Ruch miał najlepszą drużynę 
- Nowoczek, Hadasik, Wilczew-
ski - wyliczał Grzegorz Weglen-
da. - Przejazd w  tamtych latach 
był trudny, zawodnicy jeździli na 
ciężkich rowerach. Teraz klimat 
wokół kolarstwa, dzięki Czesła-
wowi Langowi, jest inny, bardzo 
pozytywny. To duża frajda dla 
kibiców - dodał.

(mf)

Kibicowaliśmy kolarzom
4 sierpnia tłumy mieszkańców oklaskiwały kolarzy startujących w 72. edycji 
Tour de Pologne. Nasze miasto znalazło się na trasie trzeciego etapu imprezy. 

Lotną premię przy ul. Krakusa wygrał reprezentant biało-czerwonych.

Marcin Białobłocki (w środku, w biało-czerwonym stroju) tuż po wygraniu 
lotnej premii w Chorzowie.

Wyjątkowy doping dla kolarzy przygotowali mieszkańcy Klimzowca -  zawod-
ników przywitali w barwach Ruchu Chorzów. – Tego dnia ulica Gałeczki była 
niebieska, w ruch poszły balony i szaliki klubowe. Umówiliśmy się także, że 
na kibicowanie przychodzimy w niebieskich koszulkach – wyjaśnia inicjator 
akcji radny Jan Skórka.

Medale i dyplomy w czasie Igrzysk wręczał m.in. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

Na stadionie przy ul. Cichej odbyły się zawody w ringo.
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Seniorzy

Od prawie dwóch lat karty senio-
ra cieszą się ogromną popularno-
ścią wśród chorzowskich senio-
rów. Tylko do tej pory wnioski 
o wydanie karty wypełniło ponad 
10 tysięcy chorzowian. 
- Codziennie widzę jak ktoś 
korzysta z karty seniora. Jest 
to ogromny sukces. Cieszy to 
tym bardziej, że seniorzy spę-

dzają czas aktywnie, spotykają 
się ze znajomymi, uczestniczą 
w różnych propozycjach kultu-
ralnych. Wychodząc naprzeciw 
ich oczekiwaniom w paździer-
niku odbędzie się kolejna ak-
tualizacja Programu „Chorzów 
60+” – mówi Magdalena Sekuła, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Aktywizacji Społecznej. 

Do 25 września mogą zgłaszać się 
firmy, organizacje i przedsiębior-
stwa, które chcą dołączyć do grona 
partnerów Programu „Chorzów 
60+”. Wystarczy, że przedstawi-
ciel skontaktuje się z Biurem Po-
lityki Zdrowotnej Urzędu Miasta 
w Chorzowie, tel. 32 416 52 15, 
695 571 291 lub e-mail: magda.cho-
rzow60plus@gmail.com. 

24 października odbędzie się 
Gala Programu „Chorzów 60+” 
podczas której odbędzie się pre-
zentacja nowej ulotki progra-
mowej. 

Aktualizacja Programu „Chorzów 60+”

Bączek Kazimierz - 88 lata - uczestnik zajęć języka angielskiego w Cho-
rzowskiej Akademii Seniora. Założyciel Klubu Honorowych Dawców Krwi 
im. Mariana Batko, ambasador Fundacji „dr Clown” i członek wielu innych 
organizacji pozarządowych, otrzymał tytuł Nestora Świętochłowickich Tu-
rystów. Jego zainteresowania kierują się w stronę turystyki i poznawania 
najdalszych zakątków świata. Zwiedził Czechy, Austrię, Rosję, Słowację, 
Ukrainę, Mongolię, Niemcy, Białoruś i Chiny. W swoim dorobku ma upraw-
nienia organizatora turystyki, strażnika ochrony przyrody, przewodnika TP 
na cały kraj oraz pozwolenia energetyczne i pirotechniczne! Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej Koła PTTK Świętochłowice i Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Kasy Pośmiertnej „Batory”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Krzyżem Kawalerskim i wieloma medalami.

Konkiel Bronisława - 74 lata - wolontariuszka, społecznik i laureatka 
pierwszej edycji konkursu „Aktywny 60+”. Od jedenastu lat należy do 
Klub Seniora przy parafii Św. Jadwigi, a od trzech go prowadzi. Lubi czy-
tać i pisać wiersze. Pisze słowa piosenek, które są śpiewane podczas klu-
bowych spotkań. Układa laurki urodzinowe. Lubi śpiewać, gotować i piec. 
W wolnym czasie rozwiązuje krzyżówki. Od czterech lat jest wolontariusz-
ką Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny, ma pod sobą dwóch podopiecznych i 
wspólnie realizują program „Młodszy Brat, Młodsza Siostra”. Członkowie 
klubu zgłaszając kandydaturę p. Broni zachwali jej ogromne serce do po-
magania drugiemu człowiekowi.

Majchrzak Maria - 78 lat – od 1997 roku członkini Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Regionalnego w Chorzowie, a od 
pięciu jego przewodnicząca. Organizuje wycieczki, spotkania i imprezy 
dla 950 członków. Klub pani Marii jest największy w Chorzowie. Jako Ślą-
zaczka słucha śląskich przebojów radiowych i telewizyjnych. Dodatkowo 
lubi podróżować, szydełkować, robić swetry oraz szaliki na drutach.

Krysiak Jan - 63 lata- smakosz i znawca złotego trunku. Zdobywca Grand 
Championa w największym konkursie piw domowych w Żywcu w 2009 
roku. Jest zdobywcą nagród w Polsce i zagranicą m.in. w Chorwacji, Bułga-
rii, Czechach i Włoszech. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i upra-
wiać nordic walking. Jest Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Piwowa-
rów Domowych i Prezesem Śląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia 
Piwowarów Domowych z siedzibą w Chorzowie. Do swojego hobby może 
zaliczyć rozwiązywanie krzyżówek, sudoku, fotografię oraz robienie nale-
wek i wędlin. Jest współorganizatorem imprezy plenerowej „Browary i bim-
brownie”, która odbywa się w chorzowskim Skansenie.

Miczek Zofia - 66 lat - emerytowana nauczycielka matematyki. Przez wiele 
lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13 w Chorzowie. Mimo, że jest 
już na emeryturze dalej pomaga dzieciom w nauce matematyki, a nauczycie-
lom w przygotowaniach dydaktycznych. Zawsze służy radą doświadczonego 
pedagoga. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność społeczną, współpracuje 
z przedszkolami i szkołami, jest członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Mate-
matyki. Z jej inicjatywy w Szkole Podstawowej nr 13 działa Papierowa Kawia-
renka propagująca sztukę origami, jej spotkania odbywają się w bibliotece. 
W wolnym czasie podróżuje i interesuje się kulturą japońską. Przywiezione 
pamiątki m. in. kimono przekazała do Szkoły Podstawowej nr 13. 

Raczyńska Aleksandra - 77 lat - instruktor i sę-
dzia nordic walking. Zdobywczyni podwójnego 
Mistrzostwa Świata na 10 km cross. Uczestni-
czyła w 42 zawodach i łącznie pokonała 430 km. 
Trzy razy w tygodniu prowadzi zajęcia z nordic 
walking w Parku Śląskim. Jest słuchaczką Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, a w wolnym czasie 
od 36 lat uprawia działkę. Jest babcią siedmiorga 
prawnuków.

Rebajn Michał - 74 lata - czynny instruktor i wykła-
dowa Polskiego Związku Narciarskiego, zastępca 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzy-
szenia Instruktorów i Trenerów PZN. Instruktor 
Turystyki Narciarskiej PTTK, Przodownik Narciar-
ski PTTK, uczestnik ogólnoświatowych kongresów 
nauczania narciarstwa ( 01 - 15. 09. 2015. Ushu-
aia w Argentynie ).Publikuje artykuły o tematyce 
turystycznej i narciarskiej, a w dorobku ma rów-
nież książkę pt. „Moje Narty”, pisze i propaguje 
wiersze. Oprócz narciarstwa, terenowo jeździ 
rowerem, rocznie   aktualnie ponad 3 tys. km. 
oraz regularnie, codziennie rano, około 40 min. 
prowadzi ćwiczenia rozruchowe. W okresie letnim 
prowadzi działkę rekreacyjną w okolicy umożli-
wiającej wszechstronną aktywność fizyczną. 

Andrzej Sodowski - 68 lat - emerytowany inżynier 
budowlany. Meloman. Jego pasją jest malarstwo 
sztalugowe. W roku 2012 zainicjował utworzenie 
Chorzowskiej Grupy Plastycznej Krajcok’12, któ-
rej do dziś jest liderem. Otrzymał liczne nagrody 
i wyróżnienia, a w dorobku artystycznym ma kil-
kanaście wystaw indywidualnych. Od wielu lat 
przekazuje obrazy na cele charytatywne. Za zasługi 
w dziedzinie kultury, prezydent miasta Chorzów 
w roku 2013 przyznał mu Medal im. Teodora Kali-
dego w dziedzinie kultury. Udziela się społecznie. 
Jest członkiem Związku Górnośląskiego Koło Klim-
zowiec, Klubu Rozmaitości Kulturalnych „Pegaz” 
w  MDK Batory oraz Stowarzyszenia „Barwy Ślą-
ska” w Rudzie Śląskiej. Ostatnio dołączył do grona 
członków Klubu Seniora „Pokolenie”, który działa 
przy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Swoboda Zdzisław - 64 lata - działacz 
Chorzowskiej Akademii Seniora i Gór-
nośląskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Współorganizator Kolacji Wi-
gilijnej oraz Śniadania Wielkanocne-
go dla Samotnych w Parku Śląskim. 
Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W wolnym czasie lubi 
uprawiać ogródek, majsterkować, jeź-
dzić na rowerze i pływać. Pisze wier-
sze, interesuje się filozofią, rzeźbą 
i korzenioplastyką. Propagator powo-
łania Rady Seniorów, Domu Seniora 
i krytego lodowiska w Chorzowie.

Staszowska Urszula - 70 lat – wolon-
tariuszka Chorzowskiej Strefy Wo-
lontariatu. Chętnie angażuje się we 
wszystkie akcje społeczne  m.in. Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy 
Chorzowską Akademię Seniora. W wol-
nym czasie uprawia działkę i opiekuje 
się wnukiem - Krzysiem. Dziennikarka 
chorzowskiej Telewizji dla Seniora, 
uczestniczka tanecznej imprezy „Ko-
chom dynsić”.

Werner Bibianna - 60 lat - wolontariuszka i spo-
łecznik. Aktywnie bierze udział w zajęciach Cho-
rzowskiej Strefy Wolontariatu, w szczególności 
w zajęciach artystycznych. W wolnym czasie po-
święca się teatrowi. Uczestniczka show „Kochom 
Dynsić”. Lubi się angażować społecznie, nigdy nie 
odmówiła pomocy.
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ul. Opolska 19, tel.  32 34 97 101      www.pupchorzow.plPowiatowy Urząd Pracy

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Współpraca Urzędu Pracy 
z Agencją Zatrudnienia

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy dała powiatowym urzędom pracy do dyspozycji nowy 

mechanizm outsourcingu działań aktywizacyjnych.

Z nowego rozwiązania służącego 
aktywizacji osób bezrobotnych 
skorzystał  Powiatowy Urząd Pra-
cy w Chorzowie zlecając agencji 
zatrudnienia zadanie doprowa-
dzenia do zatrudnienia 15 skiero-
wanych osób bezrobotnych bę-
dących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy. 
Zlecanie usług przez urzędy 
pracy odbywa się przez kontrak-
towanie powiatowe, w  którym 
zlecającym jest starosta, repre-
zentowany przez dyrektora po-
wiatowego urzędu pracy. Szcze-
gółowe zasady i sposób zlecania 
usług zostały określone w  art. 
61b ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. 
Agencja zatrudnienia za  znale-
zienie pracy osobie długotrwale 
bezrobotnej otrzyma wynagro-

dzenie w  wysokości maksymal-
nie 150% średniego wynagrodze-
nia (obecnie około 6 tys. zł).
Wypłata wynagrodzenia będzie 
ściśle powiązana ze  skuteczno-
ścią działań agencji. Pełne wy-
nagrodzenie wypłacone zostanie 
po doprowadzeniu do zatrudnie-
nia bezrobotnego i utrzymaniu 
go w zatrudnieniu przez 6 mie-
sięcy. Pensja, którą otrzymywać 
będzie bezrobotny po podjęciu 
pracy musi być na  poziomie co 

najmniej płacy minimalnej.
W sytuacji,  w  której bezrobot-
ny przepracuje okres krótszy 
niż 6  miesięcy, wartość wyna-
grodzenia dla  agencji będzie 
proporcjonalna do  przepra-
cowanego czasu. Oznacza to, 
że w sytuacji gdy  bezrobotny 
przepracuje np. cztery miesiące, 
agencja zatrudnienia otrzyma 
od   powiatowego urzędu pracy 
środki w  wysokości 4/6 wyna-
grodzenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, 
ze do dnia 28.08.2015r. trwa nabór wniosków 
o przyznanie dotacji na podjęcie działalności go-
spodarczej. 
Zgodnie z programem docelową grupę wsparcia 
stanowią osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia 
należące równocześnie do jednej z poniżej wymie-
nionych grup: 

• kobiety 
• osoby długotrwale bezrobotne 
• osoby o niskich kwalifikacjach 
• osoby powyżej 50 roku życia 

Kwota dotacji wynosi 18 000 zł. Szczegółowe in-
formacje udzielane są w siedzibie Urzędu Pracy, 
ul. Opolska 19, Chorzów, pokój 4, tel: 32 3497 115

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, że 
trwa nabór wniosków na wyposażenie stanowiska 
pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zgodnie z za-
pisem Programu docelową grupę wsparcia stanowią 
osoby bezrobotne po ukończeniu 30 roku życia, nale-
żące równocześnie do jednej z poniższych grup:
• kobiety
• osoby niepełnosprawne 
• osoby długotrwale bezrobotne 
• osoby o niskich kwalifikacjach
• osoby powyżej 50 roku życia 

Kwota refundacji wynosi 18 000 zł. Szczegółowe 
informacje udzielane są pod nr tel.: 32 3497122

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nadal trwa nabór wniosków związanych z kształ-
ceniem ustawicznym pracowników i pracodawców 
w wieku powyżej 45 lat w ramach Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego. 

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy – www.pupchorzow.pl 
w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców – 
dokumenty do pobrania.

Środki KFS może przeznaczyć na: 
• kursy i studia podyplomowe realizowane z ini-

cjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów 

potwierdzających nabycie umiejętności, kwali-
fikacji lub uprawnień zawodowych, 

• badania lekarskie i psychologiczne wymagane 
do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej 
po ukończonym kształceniu, 

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w związku z podjętym kształceniem

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 
32 34 97 110 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu 
Pracy – pokój nr 1.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAINTERESOWANYCH ROZPOCZĘCIEM 
WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (RPO WSL 2014- 2020)

DLA PRACODAWCÓW (RPO WSL 2014- 2020)

Nocna jazda na rolkach
Kilkuset rolkarzy przejechało ulicami naszego miasta podczas 

pierwszej edycji Nightskating Chorzów.

Miłośnicy rolek do Chorzowa 
przyjechali z różnych zakątków 
naszego kraju. – Idea, która 
przyświecała tej imprezie to po-
pularyzacja rolkarstwa. I to nam 
się udaje. Przyjeżdża coraz wię-
cej osób nie tylko ze Śląska ale 
z całej Polski. To ludzie, którzy 
lubią jeździć na rolkach, a nie 
codziennie można legalnie po-
jeździć po ulicach – mówi Paweł 

Komosa, prezes Stowarzyszania 
Kulturalno-Sportowego „Green”, 
organizator imprezy. Dla Kamili 
Morawiec będzie to piąty nocny 
przejazd. Wcześniej jeździła po 
katowickich ulicach, w asyście 
tysięcy rolkarzy. – To świetna 
integracja ludzi. Super zabawa 
i atmosfera. Jeździmy z córką. To 
nasza pasja. Rolki to także pasja 
Moniki Gronek. – Jeżdżę kilka 

razy w tygodniu pokonując śred-
nio 30 kilometrów. Na takiej im-
prezie jak ta można spotkać wie-
lu ciekawych ludzi. Dziś dopisuje 
nie tylko atmosfera ale i pogo-
da. Rolkarze po chorzowskich 
ulicach przejechali 20 sierpnia. 
Objazd rozpoczęli sprzed Poczty 
Głównej. Impreza zakończyła się 
pod pomnikiem Hrabiego Rede-
na na placu Hutników. 
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Gospodarka 
komunalna

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

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Skorzystaj z pomocy 
w zamianie mieszkania

Wspólnie można więcej

Masz za duże mieszkanie 
i chcesz je zamienić na mniejsze? 
Oferty zamieszczone na stronie 
internetowej Zakładu Komunal-
nego PGM skierowane są wła-
śnie do Ciebie. Zamiany można 
dokonać za pośrednictwem Biu-
ra Koordynacji Zamiany Miesz-
kań, z  siedzibą przy ul.  Bałtyc-
kiej 8. Dzięki powstaniu biura, 
od kilku lat mieszkańcy naszego 
miasta mogą zamieniać nawet 
zadłużone lokale. Osoba, która 
chce zamienić mieszkania musi 
spełnić kilka warunków: po-
siadać tytuł prawny do lokalu, 
zamieszkiwać w zajmowanym 
lokalu, otrzymać zgodę dys-
ponenta lokalu na dokonanie 
zamiany oraz nie może posia-
dać tytułu prawnego do innego 
mieszkania w Chorzowie. Jeżeli 

osoba spełnia te kryteria, wtedy 
może przyjść do Biura Koor-
dynacji Zamiany Mieszkań, to 
tam zbierane są wszystkie ofer-
ty i  dopasowywane do siebie. 
W  biurze taka osoba musi zło-
żyć oświadczenie woli zamiany 
mieszkania, w  ofercie określa 
wszystkie szczegóły dotyczące 
lokalu. 
Osoba, która chce zamienić 
mieszkanie musi spisać poro-
zumienie z Urzędem Miasta, za 
pośrednictwem Zakładu Komu-
nalnego PGM. Osoba, która już 
raz zgłosiła się do biura i złoży-
ła swoją ofertę zamiany, będzie 
w nim uczestniczyła tak długo 
dopóki sama nie wycofa swoje-
go zgłoszenia. 
Zamiana mieszkań jest całko-
wicie bezpłatna. 

Podaj swój Pesel lub NIP, a będziesz miał łatwiejszy dostęp do informacji.

Będzie szybciej i wygodniej
Regulamin udzielania informacji o stanie konta opłat obowiązujących w Zakładzie Komunalnym PGM w Chorzowie

Uzupełniając informacje o swo-
im numerze Pesel lub NIP, bę-
dziesz miał łatwiejszy dostęp do 
informacji o stanie konta opłat. 
Z dniem 8 lipca 2015 r. wszedł 
w życie nowy regulamin Zakła-
du Komunalnego PGM, zgodnie 
z którym najemca będzie mógł 
szybciej uzyskać informacje 
o swoim koncie – wystarczy, że 
uzupełni swoje dane. Informa-
cje będą udostępniane telefo-
nicznie, pisemnie lub mailowo, 
szczegóły będzie można także 
uzyskać w  Biurach Obsługi 
Mieszkańców, Dziale Czyn-
szów i Rozliczeń Mediów oraz 
Dziale Windykacji. Pracownicy 
Zakładu Komunalnego PGM 
nie udzielają informacji oso-

bom „trzecim”, chyba że przed-
stawią łącznie następujące do-
kumenty:
• książeczkę opłat bieżących, 

umowę najmu, aneks do 
umowy, dokument z rozliczeń 
mediów, decyzję o przyzna-
niu dodatku mieszkaniowe-
go lub innej korespondencji 
udostępnionej przez osobę 
zajmującą lokal, którego stan 
konta dotyczy,

• pełnomocnictwo notarialne, 
• nakaz sądowy
• inny dokument uprawniający 

do uzyskania informacji. 

Cały regulamin dostępny jest na 
stronie internetowej Zakładu Ko-
munalnego PGM. 

Chorzowska Strefa Wolonta-
riatu dołączyła do organiza-
cji, które wspierają działania 
Programu „Praca za czynsz”. 
Zgodnie z zasadą „Wspólnie 
można więcej” koordynatorzy 
Strefy przyłączyli się do zbiór-
ki wody dla uczestników pro-
gramu. Od teraz butelki wody 
mineralnej można zostawiać 
nie tylko w siedzibie progra-
mu, przy ul. Hajduckiej 7, ale 
także w Centrum Integracji 
Pokoleniowej (ul. Dąbrowskie-

go 7). Każda butelka jest cen-
na. W  przypadku przekazania 
większej ilości wody istnieje 
szansa, aby została ona ode-

brana z wyznaczonego miej-
sca. Taką inicjatywę trzeba 
zgłosić wcześniej pod nume-
rem telefonu: 32 420 10 15.

poniedziałek: 7.15 – 16.30
wtorek: 7.30 – 14.00
środa: 7.30 – 14.00

czwartek: 7.15 – 16.30
piątek: 7.30 – 12.00

Nowe godziny otwarcia kasy 
Zakładu Komunalnego PGM:

Informujemy, że od 1 sierpnia zmieniły się godziny 
otwarcia kasy Zakładu Komunalnego PGM.

Zakład Komunalny „PGM” zawiadamia miesz-
kańców o terminach odczytów wodomierzy. 
We wrześniu odczyty odbędą się w budyn-
kach w Chorzowie Starym i Chorzowie II. 
W październiku Śródmieście i Różanka, nato-
miast w listopadzie Ruch i Hajduki. Informa-
cje o terminach zostaną wywieszone na klat-
kach schodowych.

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

Infrastruktura 
drogowa

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

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Trwają duże modernizacje ulic w naszym mieście. Zobaczcie, na jakim etapie są poszczególne realizacje.

Miasto w przebudowie

Dobiega końca budowa ogól-
nodostępnego parkingów  dla 
samochodów osobowych 
w  rejonie ulicy Jubileuszowej 
w Chorzowie. Inwestycja jest 
realizowana w ramach budże-
tu obywatelskiego. Istniejąca 
droga dojazdowa została po-
szerzona, powstały 33 nowe 
stanowiska postojowe a także 
nowe ogrodzenie i nowocze-
sne oświetlenie. Koszt robót 
to blisko 232 tysiące złotych. 
Inwestycja ta budziła z po-
czątku kontrowersje wśród 
niektórych mieszkańców ulicy 
Jubileuszowej. Jedni z  miesz-
kańców byli przeciwni po-
wstaniu nowych miejsc posto-
jowych, inni wręcz przeciwnie 

wnioskując w  tegorocznym 
budżecie obywatelskim o ich 
realizację. Zdaniem MZUiM 
potwierdzanym zresztą opinią 
mieszkańców, nowe miejsca 

postojowe w każdej części 
miasta są potrzebne i prawie 
zawsze takie zamierzenia spo-
tykają się z aprobatą miesz-
kańców naszego miasta.

Przebudowa ulicy Dąbrow-
skiego w całym przebiegu jest 
dofinansowana z Narodowego 
Funduszu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Przebudowa obej-
muje wymianę nawierzchni 
chodników, wjazdów, jezdni, 
budowę zatok postojowych 
i  wysp rozdzielających (azyli) 
dla pieszych. Wyprzedzająco 
do postępujących prac moder-
nizacyjnych nawierzchni jezdni 
grupy brukarzy ustawiają kra-
wężniki i wykonują nawierzch-
nie chodników i  zjazdów. Z 
podbudowy jezdni ul. Dąbrow-
skiego rozbierana jest również 
kostka kamienna, która jest wy-
korzystywana i  zabudowywa-
na na miejscach postojowych i 

zatokach autobusowych. Skrzy-
żowanie ulicy Dąbrowskiego, 
Kopernika i Zjednoczenia zmie-
ni swoją geometrię jak również 
zostanie wybudowana nowa 

sygnalizacja świetlna na tym 
skrzyżowaniu. Koszt przebudo-
wy to ponad 6,5 mln zł z czego 
otrzymane dofinansowanie to 3 
mln złotych.  Inwestycja zosta-

ła podzielona na etapy. Etap I 
obejmuje odcinek od Rawy do 
ul. Hajduckiej, który zostanie 
wykonany do końca sierpnia. 
Etap II – od ul. Hajduckiej do 

ul. Katowickiej zakończy się na 
początku października. Zakoń-
czenie etapu III obejmującego 
odcinek od Rawy do ul. Armii 

Krajowej jest uzależnione od 
oddania do ruchu odcinka ul. 
Wolności od Świętochłowic do 
ul. Bałtyckiej.

Na obecnym etapie realiza-
cji zadania Spółka Tramwaje 
Śląskie wykonuje płytę beto-
nową torowiska bezpośrednio 
na budowie. Z uwagi na tech-
nologię robót do czasu zwią-
zania betonu nie jest możliwy 
dojazd do posesji. Po kilku 
dniach od wykonania górnej 
warstwy płyty betonowej zo-
staną wykonane przejścia dla 
pieszych. Po ułożeniu i  zala-
niu szyn będą wykonywane 
w dalszej kolejności przejazdy. 
Po kompletnym wykonaniu 
torowiska i przekazaniu tere-
nu budowy przez wykonawcę 
działającego na zlecenie Spół-
ki Tramwaje Śląskie wyko-
nawcy działającemu z ramie-
nia MZUiM, będą prowadzone 
prace związane z układaniem 
konstrukcji nawierzchni 
jezdni oraz ustawianiem kra-
wężnika. Na odcinku od ul. 
Spółdzielczej do ul. Hajduckiej 
został już wykonany główny 
ciąg kanalizacji na zlecenie 
Chorzowsko-Świętochło-
wickiego Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. 
Trwa budowa kanalizacji na 
odcinku od ul. Chrobrego do 
ul.  Hajduckiej. 12 sierpnia 
została wyłączona z ruchu 
ulica Wolności na odcinku od 
ul. Hajduckiej do ul.  Chrobre-
go wraz z  ul.  Chrobrego do 
ul.  Powstańców, aby umoż-

liwić realizację robót Wyko-
nawcy działającemu na zlece-
nie Spółki Tramwaje Śląskie.  
W  czasie prowadzenia robót 

za obsługę posesji i punktów 
handlowych odpowiedzialny 
jest wykonawca z ramienia 
Spółki Tramwaje Śląskie S.A. 

Ul. Jubileuszowa

Ul. Dąbrowskiego

Ul. Wolności
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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, Chorzów) do 15 września 2015 r.

Zwycięzcami krzyżowki z lipca są: Krystyna Olbrich, Jadwiga i Marian Kureń, Henryk Darda
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

CHORZOWSKA KRZYŻOWKA

Jaś jest pacjentem chorzowskie-
go szpitala dziecięcego. Dopiero 

przyszedł do szpitala. Jeszcze nie 
wiadomo, kiedy wyjdzie do domu. 
- Fajne te książki - ucieszył się, gdy 
zobaczył cały stół kolorowych wo-
luminów w szpitalnej stołówce. 
- Każda inicjatywa jest dobra, by 
umilała czas naszym pacjentom. 
Część z tych zabawek i  książek 
nasi dzieci z pewnością będą chcia-
ły wziąć na pamiątkę. To wielka 
frajda dla nich - mówi Grzegorz 
Grzegorek, rzecznik Chorzowskie-
go Centrum Pediatrii i Onkologii.
Książki trafiły także do Zespołu Szpi-
tali Miejskich. - Przekazaliśmy kilka-
set książek pacjentom Pododdziału 
Geriatrycznego. Wspólnie z wolon-
tariuszami, udaliśmy się również do 
sal, by zachęcić chorych do korzy-
stania z nowo powstałej biblioteczki, 
doradzić im wybór lektury czy po-
czytać im - relacjonuje Aleksandra, 
wolontariuszka z Chorzowskiej Stre-
fy Wolontariatu.
Magazyn strefy zapełnił się natych-
miast po tym, jak informacja o zbiór-
ce trafiła do mediów. - Otrzymaliśmy 
mnóstwo książek z bajkami, książek 
edukacyjnych dla dzieci idorosłych. 

Jest beletrystyka, literatura piękna, 
a nawet całe roczniki periodyków. 
Byliśmy świadkami rozczulających 
sytuacji, kiedy kilkuletnie dzieci 
przychodziły z rodzicami, by prze-
kazać małym hospitalizowanym 
pacjentom swoje zabawki, pluszowe 
misie, gry, nierzadko zupełnie nowe. 
Hojność darczyńców naprawdę 
przerosła nasze oczekiwania. Pięk-
nie wszystkim dziękujemy – mówi 
Magdalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta ds. aktywizacji społecz-
nej, organizatorka akcji.

Włączyli się do niej nie tylko cho-
rzowianie, ale także mieszkańcy 
innych miast. Zbiórkę wspomogli 
między innymi: Biblioteka Śląska, 
wydawnictwo Egmont oraz Insty-
tut Pamięci Narodowej w Kato-
wicach. Oprócz książek przekaza-
no również kolorowanki, puzzle 
i  gry planszowe. Wszystko trafiło 
w ręce pacjentów. Książki posłużą 
do stworzenia bibliotek w Zespo-
le Szpitali Miejskich w Chorzowie 
oraz Chorzowskim Centrum Pe-
diatrii i Onkologii.

Prezent dla małych i dużych pacjentów
Niemal 2 tysiące książek trafiło do chorzowskich szpitali 

dzięki akcji Chorzowskiej Strefy Wolontariatu. 
Wszystko w ramach akcji Daj Książce Drugie Życie.


