
To ważne wydarzenie dla wszyst-
kich miłośników fotografii. Wy-
stawa jest bowiem prezentacją 
najlepszych zdjęć nagrodzonych 
w World Press Photo, najważniej-
szym konkursie fotografii praso-
wej na świecie. Ostatnim razem 
w regionie wystawa gościła ponad 
dziesięć lat temu i cieszyła się wte-
dy dużą popularnością.
Wystawa prezentowana będzie 
w  hali byłej Elektrowni Huty 
Królewskiej. To piękne, poprze-
mysłowe miejsce jest wpisane do 
rejestru zabytków województwa 
śląskiego. 
Mieszkańcy regionu będą mogli 
oglądać fotografie przez trzy ty-
godnie.
- Wystawa World Press Photo jest 
marką samą w sobie, a my chce-
my zaproponować mieszkańcom 
coś unikatowego. Zaplanowaliśmy 
także wiele wydarzeń towarzyszą-
cych, by to wydarzenie było okazją 
spotkania wszystkich miłośników 
dobrej fotografii – mówi Andrzej 
Kotala, prezydent Chorzowa. 

Grzędziński, Koszowska, Lazar, Na-
brdalik, Sobolewski - to oni w tym 
roku będą gośćmi drugiej edycji 
Śląskiego Festiwalu Fotografii. - Po-
stawiliśmy na topowych fotorepor-
terów, znanych w kraju i za granicą. 
Będzie można wziąć udział w cieka-
wych warsztatach fotograficznych 
i  spotkaniach autorskich  - mówi 
Magdalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta ds. aktywizacji spo-
łecznej. Uczestnicy będą mieli oka-
zję nauczyć się fotografii ulicznej, 
wykorzystania telefonów komór-
kowych w robieniu dobrych zdjęć, 
poznać tajniki prawa związane 

z publikowaniem np. w internecie.
Festiwal odbędzie się w dniach 28 
- 29. 05. 2016 r. w Chorzowskim 
Centrum Kultury. Wstęp jest wol-
ny. Na warsztaty obowiązują zapi-
sy, spotkania autorskie są otwarte. 
To jednak nie koniec: trwa kon-
kurs fotograficzny „Chorzów z ra-
dością”. Zdjęcia można nadsyłać 
do 15. 05. 2016 r. na adres fotokon-
kurs@chorzow.eu. Cenne nagrody 
w  postaci aparatów fotograficz-
nych ufundowała firma Nikon. 
Prace ocenią prowadzący warsz-
taty, laureaci międzynarodowych 
nagród.
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Święto fotografii w naszym mieście 
Wystawa World Press Photo po raz pierwszy zawita do Chorzowa.

Śląski Festiwal Fotografii w tym roku zadowoli amatorów dobrych ujęć. Na spotkaniach 
i warsztatach będzie można uczyć się od mistrzów zawodu - laureatów m.in. World Press 

Photo, najważniejszego na świecie konkursu fotografii prasowej.

Zapraszam mieszkańców Chorzowa na 
spotkanie. Przy kawie porozmawiamy 

o bezpieczeństwie w dzielnicy, 
inwestycjach oraz budżecie 

obywatelskim

Kolejne spotkanie 
odbędzie się:

9 czerwca w CIS 
(ul. 3-go Maja 18) 
o godzinie 17.30

19 maja
SDK (ul. Siemianowicka 59)

godz. 17:30

Wstęp na wystawę będzie wolny. Wernisaż zaplanowano na 25.05.2016 r., godz. 18.00. Wystawę będzie można oglądać od 26.05 
do 15.06.2016 r., codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 20.00, a w weekendy i święta w godz. 10.00 - 22.00. 

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta w Chorzowie i Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

Fotowarsztaty z profesjonalistami

Wśród nagrodzonych prac tegorocznego konkursu World Press Photo znalazło się zdjęcie Rosjanina, Sergeya Ponomareva. 
Jury doceniło jego fotografię ilustrującą dramat uchodźców w Europie.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się 
na stronie www.festiwal.chorzow.eu

W połowie marca br. prezes spółki Ruch Chorzów S.A. Dariusz 
Smagorowicz zwrócił się do miasta o wypłacenie Klubowi pożycz-
ki w rekordowej sumie 18 mln zł. W przeszłości Chorzów udzielał 
w tej formie pomocy Ruchowi, ale były to jednak sumy nieprzekra-
czające 2 mln złotych. Nie była to jedyna forma pomocy finanso-
wej dla spółki. Chorzów kilkukrotnie kupował akcje Ruchu, a także 
organizował przetargi na promocję poprzez sport, co umożliwiało 
Klubowi pozyskanie dodatkowych środków na funkcjonowanie. 
Wartość tych umów wahała się między 1 a 1,5 mln zł. Miasto ku-
powało też kolejne akcje spółki. 

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się pod koniec marca, 
radni w uchwale zgodzili się na umożliwienie udzielenia Ruchowi 
pożyczki w wysokości 18 mln złotych. Deklarowałem wówczas, że 
uczynię wszystko, aby Ruch wyciągnąć z tarapatów finansowych 
i ochronić Klub przed spadkiem z Ekstraklasy. Pomoc tę jednak 
uzależniłem od odpowiedniego zabezpieczenia pożyczki, tak aby 
miasto, aby mieszkańcy mieli 100 procentową pewność, że prze-
kazanie takiej sumy pieniędzy odbywa się z poszanowaniem pra-
wa i z należytą troską o publiczne środki. Nadmienić należy, że 
Klub obecnie znajduje się w sytuacji, w której żadna inna, dzia-
łająca na rynku finansowym instytucja, żaden bank czy firma 
prywatna nie chcą udzielić takiej pomocy. Uznają tę spółkę za 
niewiarygodny, pod względem finansowym, podmiot. Po kilku 
tygodniach rozmów, licznych spotkaniach i wielogodzinnych ne-
gocjacjach dotyczących ustalenia warunków udzielenia i spłaty 
kredytu, miasto uzyskało dobre zabezpieczenie pierwszej transzy 
pożyczki na 6 mln złotych. 

Szanowni Państwo, szanowni Kibice Ruchu Chorzów

List Prezydenta Miasta 
do Mieszkańców i Kibiców

- Ciąg dalszy na stronie 2 -
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Aktualności

21 kwietnia w kompleksie Szty-
garka, przy ul. Piotra Skargi za-
inaugurowano pierwszą edycję 
Śląskiego Festiwalu Plakatu. – To 
postindustrialne miejsce świetnie 
koresponduje z pracami zarów-
no Tomasza Bogusławskiego, 
jak i studentów biorących udział 
w festiwalowym konkursie. Na 
pewno nie było najłatwiejsze wy-
stawienniczo, ale poradziliśmy 
sobie z tym wyzwaniem – wyja-

śnia Kaja Renkas, współorganiza-
torka PlakatFestu. Afisze zawisły 
nie tylko w Sztygarce, ale także w 
Miejskim Dom Kultury „Batory” 
(wystawy plakatów ze zbiorów 
Krzysztofa Dydo), w Galerii An-
tresola w Chorzowskim Centrum 
Kultury (wystawy Jacka Stani-
szewskiego) oraz w nowej Galerii 
w  Bramie (Wystawa „Chorzów 
Miasto Bluesa”, prace studentów 
ASP i UŚ). Chorzowskie święto 

plakatu potrwa do 13 maja.
• 12 maja Galeria Antresola, 

Chorzowskie Centrum Kultu-
ry, ul. Sienkiewicza 3 
godz. 17.00 otwarcie wystawy 
plakatów Ryszarda Kai

• 13 maja Chorzowskie Centrum 
Kultury, Sala Konferencyjna, 
ul. Sienkiewicza 3 
godz. 12.00 wykład Ryszarda Kai 
pt. „Nie tylko Polska w plakacie”

Powiewającą z szybu „Prezydent” 
flagę Chorzowa zastąpiono flagą 
narodową. Biało-czerwone barwy 
przypominają o Dniu Flagi Rzecz-
pospolitej Polskiej i Święcie Kon-
stytucji 3 Maja.
Flaga narodowa o powierzchni 
10  metrów kwadratowych, czte-
rokrotnie większa od wiszącej do 
tej pory flagi miasta, załopotała na 
samym szczycie wieży wyciągo-
wej szybu „Prezydent” w ostatnim 
dniu kwietnia. Jej zawieszenie nie 
było jednak prostą sprawą. Na po-
nad 42-metrowy obiekt wspiąć się 
musiał alpinista. 
Flaga narodowa będzie powiewać 
na wieży wyciągowej przez najbliż-
sze dni. Potem zastąpi ją ta z niebie-
sko-czerwonymi barwami naszego 
miasta. 

Sztygarka cała w plakatach 
Ruszył PlakatFest

Weekend majowy w Chorzowie 
to nie tylko oficjalne uroczysto-
ści, ale także atrakcje dla całych 
rodzin. 1 maja w mieście odbędzie 
się 5. Rowerowy Rajd Nadziei. 
Cykliści ponownie wspierać będą 
hospicjum przy ul. Szpitalnej. Do 
akcji może włączyć się każdy, kto 
chce pomóc, niezależnie od wieku. 
Na starcie przeprowadzona zosta-
nie zbiórka pieniędzy na wsparcie 
Hospicjum i zakup nowego sprzę-
tu medycznego dla pacjentów. 
Przejazd rozpocznie się o godz. 
13.00 przy hospicjum (skwer przy 
ul. Dyrekcyjnej). 16-kilometrowa 
trasa prowadzić będzie ulicami 
Chorzowa, alejkami Parku Ślą-
skiego oraz Skansenu. Regulamin 
rajdu dostępny na stronie www.
hospicjum-chorzow.pl
3 maja, między godziną 13.00 
a 18.00, Stadion Śląski zaprasza na 
sportową majówkę. Piknik będzie 
świetną okazją do poznania dyscy-
plin, takich jak na przykład futbol 
amerykański, lacrosse, ultimate 
frisbee czy speed-ball. Podczas im-

prezy będzie można zapoznać się 
z przepisami gry, ubiorem oraz do-
wiedzieć się, gdzie i jak trenować 
poszczególne dyscypliny sportu. 
Przedstawiciele AZS-u Silesia Re-
bels, Legionu Katowice, Śląskiego 
Stowarzyszenia Graczy Ultimate 
pomogą zrozumieć tajniki swoich 
sportów. Speed-ball Polska Odział 

Śląsk reprezentować będzie An-
drzej Marie uczestnik mistrzostw 
świata, teraz budujący kadrę Ślą-
ska na mistrzostwa Polski. Ponad-
to od godz. 13.00, co pół godziny, 
instruktor nordic walking będzie 
przeprowadzał szkolenie dotyczą-
ce dobierania sprzętu i prawidło-
wego chodzenia z kijkami.

Otwarcie wystawy plakatów Tomasza Bogusławskiego i bluesowy 
koncert Marka Makarona – tak rozpoczął się PlakatFest w Chorzowie.

Galeria w bramie

- Chcemy, żeby sztuka była do-
stępna dla jak największej liczby 
osób, żeby dosłownie „wyszła na 
ulicę”. Sprawdziliśmy, że z tego 
skrótu korzysta średnio jedna 
osoba na minutę.  Z taką fre-
kwencją Galeria w Bramie może 
zostać najczęściej odwiedzaną 
galerią w Polsce - mówi Tomasz 

Ignalski, dyrektor Chorzowskie-
go Centrum Kultury.
Przez miesiąc ceglane mury zdo-
bić będą plakaty studentów z pra-
cowni prof. Romana Kalarusa 
(Akademia Sztuk Pięknych Ka-
towice) oraz dr Kai Renkas (Uni-
wersytet Śląski). Wystawa „Cho-
rzów Miasto Bluesa” nawiązuje 

do festiwalu Bluestracje, który za-
kończył się pod koniec kwietnia. 
W planach są już kolejne wysta-
wy. - Mamy nadzieję, że niety-
powy pomysł na galerię spodoba 
się mieszkańcom, którzy chętnie 
odwiedzać będą nowe miejsce na 
kulturalnej mapie Chorzowa - do-
daje T. Ignalski.

Czy bramę można zamienić w galerię sztuki? 
W Chorzowie w przejściu między kamienicami przy 
ul. Sienkiewicza pojawiła się już pierwsza wystawa.

Noc Muzeów, 
czyli zmory, utopce i czarne płyty

Południca, zmora i utopiec – mię-
dzy innymi takie mrożące krew 
w żyłach zjawy będzie można 
spotkać w nocy z 14 na 15 maja 
w Muzeum „Górnośląski Park Et-
nograficzny w Chorzowie”. Uwa-
ga – udział w imprezie „Śląskie 
demony - horror w skansenie” 
wymaga od odwiedzających nie 
lada odwagi i mocnych nerwów. 
Goście skansenu przejdą przez 
teren muzeum wyznaczoną tra-
są, na której będą na nich czyhać 
różnego rodzaju upiory. Imprezę 
zakończy rozpalone o północy 
ognisko. W świetle płomieni od-
ganiających śląskie upiory, bę-

dzie można posłuchać opowieści 
Pawła Zycha - autora „Bestiariu-
sza Słowiańskiego”. Start o godzi-
nie 19.00. 
W zupełnie inne tony uderzy 
Muzeum w Chorzowie przy 
ul. Powstańców 25, które 14 maja 
przypomni czar muzyki nagranej 
na czarnych płytach. Między go-
dziną 17.00 a 23.30 chorzowskie 
muzeum postara się przywrócić 
winylową płytę do życia.
Plan wieczoru wygląda następu-
jąco: 
• 17.00-17.30 – otwarcie wystaw
• 17.30-18.30 – „Wieczorynka na wi-

nylu”: Plastusiowy pamiętnik

• 18.30-19.10 – wykład mgr Małgorza-
ty Witowskiej „Czarnej płyty czar”

• 19.30-20.10 – wykład dr Miłosza 
Skrzypka „Kościuszko w Cho-
rzowie”

• 20.30-21.10 – wykład dr Jacka Kur-
ka „Rock na winylu”

• 21.30-22.30 – koncert Józefa Skrzeka
• 22.30-23.00 – „Artyści winylu” – spo-

tkanie z gośćmi specjalnymi: Józefem 
Skrzekiem i Leszkiem Winderem

• 23.30 – zakończenie Nocy Muzeów

Przez cały czas trwania imprezy cho-
rzowskie muzeum zaprasza również 
na kuratorskie oprowadzanie po wy-
stawach czasowych.

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Chorzowie, zarówno entuzjaści 
dawnych dziejów i folkloru, jak i ci spoglądający z nostalgią 

w kierunku czasów PRL znajdą coś dla siebie.

2 maja - Dzień Flagi Państwowej 
na terenie WKU przy ul. 75 Pułku 
Piechoty 3
• 8.00 IV Rajd Śladami Wojska 

Polskiego po Chorzowie
• 12.00 Uroczyste podniesienie 

flagi państwowej na maszt 
przy Pomniku Poległych Żoł-
nierzy 75 Pułku Piechoty

• 12.15 Koncert Orkiestry Woj-
skowej z Krakowa

3 maja - 225. rocznica uchwale-
nia Konstytucji 3 maja oraz 95. 
rocznica wybuchu III powstania 
śląskiego

• 9.00 Msza święta w Kościele 
św. Barbary przy ul. 3 Maja

• 10.30 Uroczystości pod 
pomnikiem

4 maja – Święto patrona miasta 
Świętego Floriana
• 18.00 Uroczysta Msza święta 

w Sanktuarium św. Floriana 
ul. Wandy 64a  

9 maja – 71 rocznica zakończe-
nia II wojny światowej
• 12.00 Złożenie kwiatów pod 

pomnikiem Żołnierzy Polskich 
przy ul. Śląskiej

Program uroczystości miejskich

Zaproszenia na majówkę

Zabezpieczenie zostało uznane przez naszych prawników oraz służby finansowe. To ustanowiona 
hipoteka na nieruchomości należącej do pana Aleksandra Kurczyka, jednego z udziałowców Ruchu 
i zarazem naszego chorzowskiego przedsiębiorcy, któremu chciałbym podziękować za zaangażowa-
nie w ratowaniu Ruchu. Miasto jest gotowe, by podpisać umowę na pierwszą transzę. Jeżeli chodzi 
o resztę sumy - 12 mln złotych - to przedstawiane przez Ruch Chorzów zabezpieczenia są, w ocenie 
prawników i pracowników urzędu odpowiedzialnych za finanse, wciąż niewystarczające. Podpisanie 
umowy bez mocnego zabezpieczenia byłoby z naszej strony nieodpowiedzialne i dokonane z naru-
szeniem prawa. Narażałoby miasto na ryzyko niemożności odzyskania pieniędzy. Dlatego liczymy, 
że prezes Ruchu w najbliższym czasie dostarczy miastu twardych dokumentów potwierdzających 
zabezpieczenie pozostałej części pożyczki. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo Klub w tej chwili potrzebu-
je pomocy, ale chcę podkreślić, że wszystkie podejmowane przeze mnie i przez moich pracowników 
decyzje muszą być zgodne z prawem i zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Chęć pomocy za wszelką 
cenę nie może przesłaniać nam tego, do czego powołali nas Mieszkańcy, czyli do gospodarnego dys-
ponowania majątkiem gminy, do stania na straży publicznych pieniędzy i poszanowania prawa. 
Miasto nie jest jedynym udziałowcem Ruchu Chorzów, a jedynie współudziałowcem, posiadającym 
niewiele ponad 22 procent akcji. Gmina Chorzów nigdy nie miała wpływu na funkcjonowanie spółki 
i podejmowane przez jej zarząd decyzje. To one doprowadziły do obecnego stanu. Rozumiejąc dra-
matyczną sytuację, ja i radni miasta Chorzów zrobiliśmy i robimy wszystko, by pomóc Klubowi, 
jednak w zakresie dopuszczonym przez prawo.

List Prezydenta Miasta do Mieszkańców i Kibiców
- Dokończenie ze strony 1 -

Szyb w narodowych 
barwach
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Miasto

Spotkanie z liderami społecznymi rozpoczęło przygotowania do 4. Budżetu Obywatelskiego w Chorzowie.

13 kwietnia w Urzędzie Miasta od-
były się konsultacje, podczas któ-
rych społecznicy, wnioskodawcy 
z poprzednich edycji, mieszkańcy 
i urzędnicy pracowali nad nową 
formułą budżetu.
– Budżet Obywatelski to nie zbiór 
sztywnych reguł, ale narzędzie, 
które powinno być dopasowane 
do konkretnej społeczności lokal-
nej. Dlatego chorzowian pytamy 
o to, co się sprawdziło, a co mu-
simy poprawić w kolejnej edycji 
– wyjaśnia Andrzej Kotala, prezy-
dent Chorzowa .
Na spotkaniu otwartym ustalo-
no, że priorytetem jest zwiększe-
nie udziału chorzowian w reali-
zację projektów. Wnioskodawcy 
i głosujący chcą nie tylko wska-

zywać inwestycje, ale także ak-
tywnie uczestniczyć w ustalaniu 
szczegółów.
4. edycja Budżetu Obywatel-
skiego zostanie więc rozszerzo-
na o  spotkania konsultacyjne 
w dzielnicach, na których omó-
wione zostaną konkrety zwycię-
skich propozycji, m.in. dokładna 
lokalizacja i szczegóły technicz-
ne. Uruchomiona zostanie także 
specjalna strona internetowa, na 
której prezentowane będą kolej-
ne etapy realizacji inwestycji.
Społecznicy otrzymają także 
większe wsparcie przy promocji 
projektów, m.in. w postaci do-
datkowych plakatów z miejscem 
na opis zgłaszanej inwestycji. 
Pojawi się także więcej mobil-

nych punktów do głosowania 
– przenośne urny pojawią się 
we wszystkich dzielnicach.

Nie zmieni się podstawowa for-
muła oddawania głosów: ankiety 
można będzie wypełnić zarówno 

przez internet, jak i w stałych 
punktach na terenie miasta.
Uczestnicy spotkania opowiedzieli 

się także za zeszłorocznym podzia-
łem puli pieniędzy na osiem okrę-
gów – po dwa na każdą dzielnicę.
Szczegółowy regulamin 4. edycji 
Budżetu Obywatelskiego w Cho-
rzowie zostanie opublikowany 
w maju na stronie interneto-
wej www.chorzow.eu, a zgłasza-
nie wniosków rozpocznie się na 
początku września.

Ruszyły prace nad Budżetem Obywatelskim

Kolejne konsultacje 
w sprawie budżetu 

obywatelskiego 
zaplanowano 9 maja 

o godzinie 17.30 
w chorzowskim 

Urzędzie Miasta. 

Ekstremalnie pod 
szybem Prezydent

Trwają ostatnie prace związane 
z budową skatepraku na zrewitalizo-
wanym terenie wokół szybu „Prezy-
dent”. Na 1000 m kw. znajdzie się 20 
przeszkód do wykonywania ewolu-
cji na deskorolkach, rolkach i rowe-
rach. Na utwardzonej nawierzchni 
staną rynny, najazdy i wyskoki. 
Obiekt ma być dostosowany do po-
trzeb amatorów i profesjonalistów. 
Całość zostanie wykonana w tech-
nologii żelbetonowej monolitycznej. 
Pomysł na budowę skateparku 

pojawił się w 2014 roku, wtedy 
też powstały pierwsze projekty 
koncepcyjne. - Propozycja budo-
wy takiego obiektu pojawiała się 
w kilku edycjach chorzowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Mamy 
nadzieję, że dzięki licznym konsul-
tacjom, skatepark spełni oczekiwa-
nia miłośników takich sportów. Do 
tej pory większość z nich ćwiczyła 
na prowizorycznie wykonanych 
urządzeniach w pobliżu bloków. 
Wkrótce to się zmieni. Chcemy, 

by Chorzów dogonił inne miasta, 
w których od dawna funkcjonują 
takie rozwiązania – mówi Andrzej 
Kotala, prezydent Chorzowa. 
W pobliżu skateparku stanie ple-
nerowa siłownia. Pojawią się na 
niej urządzenia znane z podob-
nych obiektów w naszym mieście. 
Łączny koszt inwestycji to około 
810 tys. zł. Z obydwóch obiektów 
miłośnicy sportu będą mogli sko-
rzystać prawdopodobnie w poło-
wie tego roku. 

- Cieszę się, że moja praca wydaje 
się potrzebna i taka ważna dla wielu 
ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że spotkał 
mnie ten zaszczyt, także moim „pod-
opiecznym”, uczestnikom programu 
„Praca za czynsz”. Jestem z tego nie-
zmiernie dumna – powiedziała Kari-
na Kosturkiewicz. 
Karina Kosturkiewicz to koordyna-
torka realizowanego w Chorzowie 
programu „Praca za czynsz”, skie-
rowanego do osób, które na skutek 
trudnej sytuacji finansowej nie mają 
możliwości terminowego opłacania 
czynszu mieszkaniowego, a na ich 
koncie nagromadziły się zaległości 
z tego tytułu. Dzięki podejmowanym 
przez nią działaniom uczestnicy pro-
gramu, często borykający się z pro-
blemem ubóstwa, bezrobocia czy 
uzależnień, wyszli poza ramy pro-
jektu, którego pierwotną ideą była 

możliwość odpracowania zaległości. 
Gratulacje wszystkim nominowa-
nym i laureatce złożył Andrzej Kota-
la, prezydent Chorzowa.
- Po raz kolejny wyłoniliśmy osobę, 
która swoim postępowaniem czyni 
dobro dla innych. To dobro, patrząc 
na wszystkich laureatów, zawsze 
wygląda nieco inaczej. W tym roku 
osoba, która otrzymała ten tytuł jest 
również wyjątkową.

List gratulacyjny przesłał Marek Plu-
ra, eurodeputowany. Podziękowania 
złożył również Jacek Nowak, prze-
wodniczący chorzowskiej Rady Mia-
sta. - Dziękuję w imieniu wszystkich 
członków gminy, za to co państwo 
robicie, za to, że robicie więcej. 
Do tytułu nominowano w tym roku 
cztery osoby: Teresę Adamkiewicz, 
Karinę Kosturkiewicz, Krzysztofa 
Olesia i Zdzisława Swobodę.
Celem przyznania tytułu „Cho-
rzowianin Roku” jest wyróżnienie 
osoby związanej z Chorzowem, 
zaangażowanej w sposób szczegól-
ny w działalność na rzecz lokalnej 
społeczności, na różnych płaszczy-
znach jej funkcjonowania.
W tym roku tytuł „Chorzowianin 
Roku” przyznano po raz dziewięt-
nasty. Uroczystość odbyła się 26 
kwietnia w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Chorzowie.

W tym roku motywem przewod-
nim Szlaków Zabytków Techniki 
są „Przemysłowe legendy”. Odwie-
dzający m.in. Hutę Królewską będą 

mogli poznać historię hutników 
w oparciu o historię Przetopka. To 
postać, która pojawiła się na mu-
ralu autorstwa Mony Tusz w ze-

szłym roku. INDUSTRIADA 2016 
odbędzie się 11 czerwca, szczegóło-
wy program imprezy będzie znany 
pod koniec maja. 

Rycerze, imprezy na Wolności, kon-
certy pod szybem Prezydent. To 
niektóre z atrakcji czerwcowych ob-
chodów święta naszego miasta. 
4 i 5 czerwca odbędzie się Zjazd Ry-
cerstwa Chrześcijańskiego. Bractwa 
i grupy rekonstrukcyjne zaprezen-
tują się w Skansenie oraz na ulicy 
Wolności i Jagiellońskiej. Tydzień 
później zaplanowano Industriadę. 

Natomiast 17 czerwca zorganizo-
wany będzie Festiwal Wolności 
Twórczej, czyli święto ulicy Wol-
ności. Nie zabraknie koncertów, 
pokazów i degustacji. Imprezę 
zaplanowano na ulicy Wolności, 
Dworcowej i Jagiellońskiej od godz. 
16.00 do 23.00. Zagra m.in. Łąki Łan. 
W sobotę 18 czerwca pod Szybem 
Prezydent zaplanowano koncert 

w ramach letniej sceny radia Eska. 
Jedną z  gwiazd będzie Afromen-
tal. Z kolei w niedzielę 19 czerwca, 
w  tym samym miejscu, odbędzie 
się Festiwal Organizacji Pozarządo-
wych połączony z Dniem Śląskim. 
Na scenie zaprezentują się m..in. ze-
społy grające śląskie przeboje. 
Więcej o Święcie Miasta w kolejnym 
numerze. 

Fani jazdy na deskorolkach, rowerach czy rolkach już wkrótce 
będą mogli przetestować skatepark pod szybem Prezydent. 

Natomiast miłośnicy ćwiczeń na świeżym powietrzu zadbają 
o kondycję na siłowni plenerowej.

Karina Kosturkiewicz, koordynatorka realizowanego w Chorzowie 
programu „Praca za czynsz”, została „Chorzowianinem Roku 2015”.

Hala dawnej elektrowni Huty Królewskiej i Szyb Prezydent 
ponownie zagoszczą na szlaku Industriady.

2 maja Urząd Miasta w Chorzowie będzie pracował bez zmian. W poniedziałek mieszkańców zapraszamy 
w godz. 7:30 – 15:00. W Święto Konstytucji 3 maja oraz 26 maja w Boże Ciało urząd będzie nieczynny. 
27 maja UM pracuje bez zmian od godz. 7:30 do 13:00.

Godziny otwarcia 
urzędu w majowe święta

Święto Miasta 2016
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Meble, sprzęt AGD oraz RTV, za-
bawki, a także farby do ścian wraz 
z pędzlami, narzędzia i środki czy-
stości. Rzeczy dzięki którym możli-
we będzie odświeżenie mieszkania 
lub zmiana jego wystroju, trafią do 
najuboższych chorzowian dzięki 
zbiórce w ramach akcji „Lepsze 
jutro”. – Wierzymy, że zmiany 
w „czterech kątach”, to dobry począ-

tek do zmiany sposobu myślenia. 
Własnoręcznie przeprowadzone re-
monty będą z kolei przypominać 
obdarowanym, że praca przynosi 
zauważalne efekty – mówi organi-
zator akcji, Piotr Hadamik. Zbiórka 
potrwa od 2 do 20 maja.
Wymienione powyżej rzeczy moż-
na składać w 6 punktach na terenie 
miasta:

• Chorzowskie Centrum Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych, 
ul. Powstańców 70/3

• Parafia św. Antoniego, 
ul. Kopernika 1

• Centrum Inicjatyw Społecznych, 
ul. 3-go maja 18

• Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl, 
ul. Gwarecka 4/1

• Centrum Pracy Socjalnej, 
ul. Kasprowicza 2

• SDK, ul. Siemianowicka 59
• MDK Batory, ul. Batorego 6

Aktualności

Dofinansowania pomagają w walce ze smogiem
Mowa tu o przeszło 600 indywi-
dualnych dotacjach pomagających 
w  instalacji nowoczesnych syste-
mów grzewczych, które nie tylko 
pomagają w walce z zanieczysz-
czeniem miasta, ale też poprawiają 
komfort życia oraz bezpieczeń-
stwo mieszkańców.  Z  tego typu 
wsparcia mogą skorzystać osoby 
fizyczne nieprowadzące działal-
ności gospodarczej, niezależnie od 
tego w jakich zasobach mieszkają 
(spółdzielczych, prywatnych czy 
miejskich). Od 23 lat miasto dofi-
nansowało ponad 5500 systemów 
grzewczych. W  ramach zadań 
związanych likwidacją niskiej emi-

sji przeprowadzony został też „Pro-
gram ograniczenia niskiej emisji 
dlamiasta Chorzów” realizowany 
przy wsparciu finansowym Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach. Wartość Progra-
mu zamknęła się w  kwocie 528 
423,82 zł, z czego Miasto dofinan-
sował sumę 256 301,69 zł. Program 
dedykowany był mieszkańcom 
Chorzowa posiadającym domy 
mieszkalne jednorodzinne: wolno-
stąjące, w zabudowie bliźniaczej lub 
szeregowej. W jego ramach zmo-
dernizowanych zostało 19 kotłowni 
i zamontowane zostały 22 instalacje 

solarne. Mieszkańcy mogli liczyć 
na 50 proc. dofinansowanie do za-
dania, jednak nie przekraczające 

6000 zł w przypadku modernizacji 
kotłowni i 7500 zł w  przypadku 
montażu instalacji solarnej. 

Tylko od 2011 roku miasto przeznaczyło na dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania ponad milion złotych.

Rzemieślnicy nagrodzeni

Podczas gali nagrodzono 18 firm ty-
tułem „Firma z jakością” (w tym Pie-
karnię-Cukiernię „Ziarenko” z Cho-
rzowa), 5 firm mianem „Firmy 
z przyszłością” (też „Ziarenko”), 14 
firm otrzymało tytuł „Wiarygodne-
go lidera biznesu” (w tym PB Jaekel-
-Bud-Tech z Chorzowa). Jak co roku, 
nagrodzono też przyjaciół rzemiosła 
mianem „Spolegliwego przyjaciela 
rzemiosła”, w  tym roku tytuł ten 
trafił do 5 osób. Po raz pierwszy na 
Gali wręczono też statuetki hono-
rując dwóch przedstawicieli  firm 
rodzinnych. Najważniejszy tytuł 

- Rzemieślnik Roku 2015 – trafił do 
Janusza Patermana, właściciela sieci 
kawiarni Cafe Chopin, filantropa 

i działacza sportowego. Wielka Gala 
katowickiej Izby Rzemieślniczej od-
była się 23 kwietnia w Zabrzu.

„Posadź się” to 3 dniowe warsz-
taty odbywające się na świeżym 
powietrzu w promieniach słońca, 
dotyczące ożywienia i zazielenie-
nia małej części miasta. - Naszym 
docelowym zadaniem jest ożywie-
nie i zazielenienie, zaniedbanego 
i  zapomnianego skweru przy uli-
cy Waryńskiego w Chorzowie. 
Głównym celem jest stworzenie 
jak najlepszego i ciekawego miej-
sca dla mieszkańców wraz z jego 
częściową realizacją – mówi Filip 
Romaniuk, jeden z organizato-
rów warsztatów. – Wybraliśmy to 
miejsce nieprzypadkowo. Drzemie 
w nim ogromny potencjał. Myślę, 
że ta dzielnica potrzebuje takiej zie-
lonej przestrzeni – dodaje.  
„Posadź się” to ogólnopolskie wy-
darzenie otwarte dla studentów 

i absolwentów kierunków architek-
tonicznych, artystycznych i  miej-
skich (gospodarka przestrzenna, 
socjologia oraz inne pokrewne) 
oraz wszystkich zainteresowanych 
mieszkańców. Organizatorzy stwo-
rzyli 5 różnych grup projektowych, 
starannie dobranych do umiejęt-
ności uczestników. Zaplanowano 
m.in.: wykonywanie i analizę badań 
urbanistycznych oraz społecznych, 
spotkania z mieszkańcami, aktywi-
zację lokalnej społeczności, sadzenie 
zieleni, projektowanie małych form, 
projektowanie przestrzeni publicz-
nej, własnoręczne wykonywanie 
projektowanych obiektów. Zapisy 
odbywają się za pośrednictwem stro-
ny www.antyrama.org. - Warsztaty 
rozwiną kreatywność, pobudzą wy-
obraźnię i pozostawią po sobie nieza-

pomniane wrażenia. Te trzy dni będą 
świetnie zainwestowanym czasem, 
a także wspaniałą zabawą. To dzięki 
każdemu uczestnikowi możemy zro-
bić wszystko co w naszej mocy i wy-
pełnić Chorzów pozytywną energią 
– podkreśla Filip Romaniuk. 
Organizatorem imprezy jest stu-
denckie koło naukowe  antyRA-
MA, działające przy Wydziale 
Architektury Politechniki Śląskiej. 
Wydarzenie tworzone jest przy 
współpracy z kołem studenckim 
„Mia100” działającym przy Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach oraz 
Urzędem Miasta Chorzów.
Warsztaty zaplanowano w dniach 
20-22 maja. Ich efekty będzie moż-
na poznać 22 maja podczas festynu 
organizowanego w okolicy placu 
Waryńskiego. 

Janusz Paterman został Rzemieślnikiem Roku 2015. Nagrodę przy-
znano podczas XXIII Wielkiej Gali katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Ulica Waryńskiego 
przejdzie zieloną 

metamorfozę. 
Wszystko za sprawą 
architektonicznych 

warsztatów. 

Posadź się 
w Batorym

10 grantów po 10 tys. zł

Akcja „Lepsze jutro”

Od 10 lat spółki Grupy CEZ 
w Polsce aktywnie wspierają 
inicjatywy ważne dla lokal-
nych społeczności. Właśnie 
dlatego powstał jubileuszowy 
program grantowy „Wyzwala-
my energię!“, w ramach które-
go z okazji 10-lecia Grupy CEZ 
w Polsce przyznanych zostanie 
10 grantów, każdy w wysokości 
maksymalnie 10 000 zł. Celem 
programu jest przyznanie pie-
niędzy na rzecz realizacji naj-
ciekawszych lokalnych inicja-
tyw realizowanych na terenie 
Chorzowa lub Skawiny. Ini-
cjatywy muszą dotyczyć jed-
nego z obszarów: środowisko 
naturalne, sport, edukacja oraz 
obejmować jak największą licz-
bę członków lokalnej społecz-
ności. Wnioski można przesy-

łać do 22 maja. Każdy wniosek 
musi zawierać wstępny kosz-
torys  i harmonogram. Zwy-
cięskie projekty wyłoni Jury, 
w skład którego wejdą przed-
stawiciele spółek Grupy CEZ 

w Polsce oraz przedstawiciele 
lokalnych społeczności. Wię-
cej informacji o jubileuszowym 
Programie Grantowym Grupy 
CEZ w Polsce na stronie www.
cezpolska.pl

Urząd Miasta zachęca osoby 
zamieszkałe na terenie Chorzowa 
do wykonania bezpłatnych badań 
profilaktycznych.

• Program profilaktyki raka szyjki 
macicy 
Skierowany jest do kobiet 
pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, 
które w ciągu ostatnich trzech lat 
nie miały wykonywanego badania 
cytologicznego.

• Program profilaktyki wczesnego 
wykrywania raka piersi
Przeznaczony jest dla kobiet 
w przedziale wiekowym 50-69, 
które nie wykonały badania 
w ostatnich dwóch latach.

• Program profilaktyki zakażeń wiru-
sem brodawczaka ludzkiego (HPV)
W ramach programu zapraszamy 
na bezpłatne szczepienia dziew-
czynki w wieku 11 lat i zamieszkałe 
na terenie Chorzowa.

• Program profilaktyki przeciwo-
brzękowej dla osób po zabiegach z 
zakresu chirurgii onkologicznej

• Bezpłatne zdjęcia RTG klatki 
piersiowej

• Program stymulacji rozwoju dla 
dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej oraz zagrożonej niepełnospraw-
nością wraz z wdrażaniem rodziny 
do realizacji programów rehabilita-
cji w warunkach domowych

• Bezpłatne profilaktyczne badania 
gruczołu krokowego (prostaty) 
Osobami uprawnionymi do bez-
płatnych badań profilaktycznych 
gruczołu krokowego są mężczyźni: 
w wieku 40 lat i powyżej.

• Bezpłatne profilaktyczne badania 
mammograficzne
Osobami uprawnionymi do bezpłat-
nych badań mammograficznych są 
kobiety: w wieku 40 – 49 lat.

Szczegóły dotyczące poszczególnych 
programów można znaleźć na stronie 

www.chorzow.eu w zakładce dla 
mieszkańca – zdrowie. 

Masz pomysł na lokalną inicjatywę? 10 tysięcy czeka na Ciebie

Przykład kompleksowej termomodernizacji – budynki przy ul. Hetmańskiej.

W Chorzowie już od 1992 roku prowa-
dzony jest program zachęt do zmiany 
sposobu ogrzewania mieszkań i domów 
mieszkalnych. Dofinansowania te re-
alizowane są z budżetu miasta i cieszą 
się dużą popularnością.

Marcin Michalik,
zastępca prezydenta 

ds. technicznych i rozwoju

Skorzystaj z programów profilaktycznych

ZDROWIE      ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     

ZDROWIE      ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     ZDROWIE     
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Niemal 2000 ofert z kraju i zagranicy czekało na uczestników 
chorzowskich Targów Pracy. 

W 31. edycji wydarzenia wzięło 
udział ponad 60 wystawców, w tym 
m.in.: zakłady pracy, agencje zatrud-
nienia, młodzieżowe biura pracy 
i  instytucje szkolące. 19  kwietnia 
w  hali Miejskiego Ośrodka Rekre-
acji i  Sportu, przy ul. Dąbrowskie-
go, osoby bezrobotne i poszukujące 

pracy miały okazję zapoznać się 
ze szczegółami ofert m.in. z branży 
gastronomicznej, informatycznej, 
budowlanej. Nie zabrakło także 
propozycji zatrudniania za granicą 
m.in. Holandii, Austrii, Belgii. – Pod-
czas targów zaprezentowano, jak 
co roku, szeroką gamę ofert. Stara-

liśmy się ją dostosować do wszyst-
kich odwiedzających – mówi Jerzy 
Kędziora, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Chorzowie. Zda-
niem dyrektora, tego typu imprezy 
są dobrą okazją do zapoznania się 
w jednym miejscu z wieloma oferta-
mi pracy. – Natomiast pracodawcy 
mogą porozmawiać z  potencjalny-
mi pracownikami. Statystycznie od 
15 do 20 proc. odwiedzających targi 
znajduje później zatrudnienie. Jed-
nak nawet, gdyby tylko kilka osób 
znalazło tutaj pracę to warto organi-
zować tego typu imprezy – podkre-
śla Jerzy Kędziora. – Warto dodać, że 
oferty pracy nie znikają po targach. 
Cały czas są one aktualne, można za-
poznać się z nimi w naszej siedzibie 
bądź na naszej stornie internetowej 
– dodaje dyrektor.

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Zakończyły się 31. Targi Pracy Powiatowy Urzęd Pracy w Chorzowie w partnerstwie z Fundacją Imago, Powiatowym Urzędem Pracy w Za-
brzu oraz z partnerami zagranicznymi Ronal GmbH i Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH re-
alizuje projekt „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 
18-35 lat ze Śląska.” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operactyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18-35 lat, które:
• nie pracują (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo),
• nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
• nie szkolą się (nie uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

udoskolanienie umiejętności potrzebnych do pracy).
W ramach projektu oferujemy:
• szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka obcego, szkolenie mię-

dzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze);
• 2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych (mechatronik, mechanik na-

rzędziowy, mechanik maszyn i urządzeń w przemyśle, operator maszyn i urządzeń w przemyśle, mechanik proce-
sowy techniki tworzyw sztucznych i kauczuku, odlewnik, specjalista w zakresie obróbki skrawaniem, lakiernik, 
ślusarz, mechanik, elektronik, elektryk);

• pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie, wydarzenia kulturalne, 
ubezpieczenie;

• wsparcie po powrocie do kraju (staże 3 miesięczne, szkolenia, pośrednictwo pracy);
• opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
• zaświadczenia z udziału w projekcie.
Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie zgłoś się do siedziby Urzędu Pracy 
w Chorzowie – pokój nr10, przeczytaj regulamin, wypełnij formularz zgłoszeniowy i dostarcz go do Urzędu.

Serdecznie Zapraszamy.
Wiecej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.chorzow.praca.gov.pl, www.funda-
cjaimago.pl, oraz pod adresem www.facebook.com/jadenastaz

Urząd posiada środki finansowe przeznaczone na:
• Zwrot kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej polegający na refundacji 

podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
dla skierowanego bezrobotnego w wysokości do 18 000,00 zł.

• Refundację kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia - refundacja do wysokości minimalnego wynagro-
dzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne przez okres 12 miesięcy pod warunkiem zatrudnienia 
bez refundacji na kolejne 12 miesięcy.

Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy

Uwaga pracodawcy! Zapraszamy do współpracy

Informujemy, że dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Jerzy Kędziora 
został po raz trzeci wybrany Przewodniczącym Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów 
Powiatowych Urzędów Pracy. Jego wiedza i ogromne zaangażowanie w pracę w obszarze 
lokalnego, regionalnego i ogólnopolskiego rynku pracy znalazło uznanie wszystkich 
piętnastu dyrektorów konwentów urzędów pracy poszczególnych województw.

Doceniony po raz trzeci

W wybranych punktach Chorzo-
wa umieszczone zostaną specjalne 
tabliczki z numerami, które trzeba 
będzie uwiecznić na zdjęciu i umie-
ścić na swoim profilu w mediach 
społecznościowych: na Facebooku, 
Twitterze lub Instagramie, opa-
trując je specjalnym hasztagiem. 
Osoby, którym uda się sfotografo-
wać wszystkie tabliczki, otrzymają 
zaproszenie na wernisaż wystawy 
World Press Photo, który odbędzie 
się w Chorzowie 25 maja. Z kolei ci, 

którym uda się to zrobić najszyb-
ciej, zgarną dodatkowo nagrody 
– między innymi zestawy ściśle li-
mitowanych gadżetów, związanych 
z wystawą World Press Photo. By 
odszukać wyznaczone przez orga-
nizatorów punkty, trzeba będzie 
kierować się wskazówkami. Te 
publikowane będą w mediach spo-
łecznościowych na profilach World 
Press Photo Chorzów.
Fotograficzna Gra Miejska potrwa 
do 20 maja.

Fotograficzna Gra Miejska
25 kwietnia wystartowała  Fotograficzna Gra Miejska, 

podczas której wygrać będzie można atrakcyjne nagrody.

Wybieg gotowy

Prace związane z zakładaniem 
trawnika rozpoczęto zimą. Przez 
kilka miesięcy trawa, stanowiąca 
podłoże wybiegu, odpowiednio 
się ukorzeniała. Teraz rośnie. 
Odpowiednią gęstość powinna 
uzyskać właśnie w połowie maja. 
Dopiero wtedy z wybiegu będą 
mogły skorzystać czworonogi, 
a  przygotowano dla nich istny 
tor przeszkód. Drążki i obręcz do 
przeskoków, kładka oraz rów-
noważnia to tylko kilka spośród 

wielu atrakcji. Na ogrodzonym 
terenie oprócz urządzeń do akro-
bacji, stoją także ławki, kosze na 
śmieci i pojemnik z woreczka-
mi. Pupile bez smyczy i kagańca 
będą mogły biegać po 650 m kw. 
To największy wybieg dla psów 
w naszym mieście. Dwa mniejsze 
powstały w  2013 roku w  Parku 
Róż oraz na rogu ul. 11-go Listo-
pada i Niedurnego. Wybieg dla 
czworonogów znajduje się także 
w Parku Śląskim. 

Na przełomie maja i czerwca nastąpi 
oficjalne otwarcie nowego wybiegu dla psów 

przy ul. ks. Józefa Czempiela

Rolkarze przejadą ulicami miasta

W ubiegłym roku nocny prze-
jazd przyciągnął niemal 1000 
rolkarzy. Jak będzie teraz? Jedno 
jest pewne - nie zmieni się start 
imprezy. Rolkarze ruszą o godzi-
nie 20 sprzed Poczty Głównej 
w Chorzowie. Trasa będzie dłuż-
sza niż w zeszłym roku. Uczest-
nicy będą mijać stadion Ruchu 

Chorzów, Szyb Prezydent, elek-
trociepłownię „Elcho” i inne cie-
kawe miejsca. Przejazd potrwa 
około 2,5 godziny. Mogą wziąć 
w nim udział wszyscy, który po-
trafią jeździć na rolkach i chcą 
w aktywny sposób spędzić piąt-
kowy wieczór. Ci, którzy będą 
chcieli udoskonalić hamowanie 

i skręcanie mogą przed imprezą 
skorzystać z porad instruktorów. 
Uwaga! W tym roku będzie moż-
liwość wypożyczenia sprzętu. 
Tematem tegorocznego Night-
skating Chorzów będzie „Pho-
to” w nawiązaniu do goszczącej 
w  naszym mieście wystawy-
World Press Photo. 

Druga edycja Nightskating Chorzów odbędzie się 27 maja. 

W ubiegłym roku Nightskating zgromadził niemal tysiąc rolkarzy.
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Gospodarka 
komulana

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

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

W trakcie badania i oceny ofert jest procedura przetargowa na wykonanie likwidacji niskiej emisji 
wraz z kompleksową termomodernizacją w budynkach mieszkalnych przy ul. Hajduckiej 7-9.

Budynek przy Hajduckiej 
do termomodernizacji

ZK PGM rozpoczął przygotowania 
placów zabaw dla dzieci 
do nowego sezonu 
wiosenno-letniego

II Licytacja stawki czynszowej:I Licytacja stawki czynszowej:

Więcej informacji na stronie bip.chorzow.eu

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE

Lp. Adres Lokalu Usytuowanie Pow. 
w m²

Stawka 
wywołania 

zł/m²

1. Wolności 32/U1 parter + piętro, front 732,00 46,00

2. Wolności 32/U2 parter, pomieszczenia 
poniżej terenu 312,94 27,60

3. Wolności 32/U3 parter, front 221,00 46,00

4. Wolności 49/U1 parter, front 176,57 46,00

5. Bogedaina 23/U1 parter, front 42,18 12,00

6. Zawiszy Czarnego 11/U1 parter, front 39,42 10,00

Lp. Adres Lokalu Usytuowanie Pow. 
w m²

Stawka 
wywołania 

zł/m²

7. Dąbrowskiego 76/U1 parter, front 168,20 10,50

8. Powstańców 9/U2 parter, wejście i okna 
od podwórka 46,51 7,20

9. Styczyńskiego 9/U1 parter, front, wejście 
od ulicy 30,98 9,00

10. Truchana 53/U2 parter, bud. boczny, 
wejście od podwórka 26,50 8,40

Więcej informacji udziela Wydział Zasobów Komunalnych: 
tel. 695 561 274 lub tel. 32 416 50 00

Formalności związanych z licytacją należy dopełnić do 17 maja 2016 r.
Licytacja odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r. o godzinie 9:00 

w pokoju 236 Urzędu Miasta.

Od połowy kwietnia przeprowadzane są odczyty 
wodomierzy w budynkach administrowanych przez 
BOM Śródmieście oraz Różanka. Natomiast w maju 
odczyty przeprowadzone będą na BOM Ruch i Hajduki.

Trwają odczyty wodomierzy

Posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe 
w drodze przetargu ofertowego od 4 zł/m2
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Infrastruktura 
drogowa

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

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Wiosenny ruch inwestycyjny

Ul. Łagiewnicka.

Ul. Społeczna. Ul. Stabika. Ul. Tysiąclecia.

Ul. Klimzy. Ul. Grunwaldzka.

Na chorzowskich drogach pojawia się coraz więcej ekip budowlanych 
i remontowych, które korzystają z poprawy warunków atmosferycznych. 

Trwają roboty w wielu miejscach. Miejski Zarząd Ulic i Mostów koordynuje 
remonty kapitalne, modernizacje i przebudowy obiektów drogowych w Chorzowie. 

Warto pamiętać, że oprócz najbardziej widocznych prac, w newralgicznych 
punktach miasta, prowadzone są lub zakończone zostały mniejsze inwestycje 

- na drogach osiedlowych czy dojazdowych. Prezentujemy niektóre z tych miejsc.

Wykonane:
• ul. Klimzy – chodnik
• ul. Społeczna, lewa strona od ul. Głównej do ul. Kresowej 

– chodnik
• ul. Stabika, prawa strona od ul. Kruszcowej do ul. Katowickiej 

– chodnik
• ul. Inwalidzka, pod wiaduktem – chodnik
• ul. Czempiela, droga wewnętrzna, dojazd do garaży - jezdnia
• ul. Tysiąclecia, łącznik pomiędzy Chorzowem a Katowicami 

- jezdnia
• ul. Łagiewnicka w rejonie ronda – jezdnia

W toku:
• ul. Klimzy, od ul. Wiosennej do ul. Łąkowej – chodnik
• ul. Łąkowa, po stronie domków jednorodzinnych – chodnik
• ul. Bończyka, między ul. Krótką a ul. Kalidego – chodnik
• ul. Słowiańska, wzdłuż garaży do ul. Kościuszki – chodnik
• ul. Kaliny - wykonanie miejsc postojowych
• ul. Parkowa, miejscowe przebruki – jezdnia
• ul. Grunwaldzka, wzdłuż garaży – jezdnia

Co zrobiono, co będzie zrobione?

Ul. Inwalidzka.



wiadomości samorządowe8Seniorzy

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 
Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie 
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000

Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów 
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec

www.chorzow.eu

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 22 maja 2016 r.

Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Andrzej Wojs, Jadwiga Broncel, Barbara Bremboszcz
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

CHORZOWSKA KRZYŻOWKA

Szczelnie wypełniona sala Staro-
chorzowskiego Domu Kultury była 
świadkiem fantastycznej, pełnej emo-
cji imprezy. Do rywalizacji przystąpi-
ło 9 par, składających się z profesjo-
nalnego tancerza i seniora-amatora. 

Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła 
para numer 3, p. Danuta i Cyprian, za 
którymi uplasowały się kolejno pary 
numer 9 - p. Aleksandra i Tomasz oraz 
numer cztery - p. Beata i  Luka. Nie 
o wyniki i nagrody jednak chodziło, 
a o dobrą zabawę, odkrycie w  sobie 
potencjału i międzypokoleniową in-
tegrację. Nie brakowało także atrakcji 
towarzyszących.
Krótki pokaz dały seniorki, para in-
struktorów tanecznych Chorzowskiej 
Akademii Seniora rozgrzała publicz-

ność, Czesław Jakubiec rozbawił zgro-
madzonych w SDK. Na koniec, podczas 
zabawy prowadzonej przez profesjonal-
nego DJ-a, swoich sił w tańcu dowol-
nym mógł spróbować każdy uczestnik 
imprezy.

 Za nami druga edycja Kochom Dynsić – tanecznego turnieju, 
który łączy pokolenia.

Seniorzy kochają taniec


