
W tym roku główne wyda-
rzenia odbędą się podczas 

trzech czerwcowych weekendów 
(4-5.06, 10-12.06 oraz 17-19.06). 
4 i 5 czerwca w Skansenie oraz na 
ulicy Wolności i Jagiellońskiej od-
będzie się Zjazd Rycerstwa Chrze-
ścijańskiego. Następny weekend 
to Industriada. Imprezy jej towa-
rzyszące zaplanowane są pod szy-
bem „Prezydent” oraz w hali byłej 
elektrowni Królewskiej Huty. 10 
czerwca wieczorem nastąpi tak 
zwany „rozruch maszyn”, sta-

nowiący wstęp do Industriady. 
W ramach rozruchu w hali przy 
ul. Metalowców 13 będzie można 
zobaczyć oparty na tańcu, muzyce 
i ciekawych efektach wizualnych, 
spektakl W DRODZE/Infinity K, 
autorstwa Sylwii Hefczyńskiej-
-Lewandowskiej i Piotra Tetla-
ka, zaś szyb „Prezydent” zachęci 
do nocnej wspinaczki na szczyt 
wieży wyciągowej, wzbogaconej 
o  możliwość podróży w czasie 
z Johnem Baildonem i hrabią Re-
denem. Czas oczekiwania na wej-

ście umilać będzie pobyt w Fajrant 
Zonie oraz koncert zespołu Nocna 
Straż. 17 czerwca to święto uli-
cy Wolności, w ramach którego 
zorganizowany będzie Festiwal 
Kreacji i Animacji #Wolności. 
Koncerty, pokazy, degustacje – 
wszystko to odbędzie się między 
godziną 16.00 a 23.00 w  obrębie 
ulic Wolności, Dworcowej i Jagiel-
lońskiej. Koncert da między inny-
mi zespół Łąki Łan. W sobotę 18 
czerwca pod szybem „Prezydent”, 
w ramach Letniej Sceny Radia 

Eska, odbędzie się koncert, które-
go jedną z gwiazd będzie grupa 
Afromental, natomiast w  nie-
dzielę 19 czerwca, również pod 

szybem „Prezydent”, będzie miał 
miejsce Festiwal Organizacji Po-
zarządowych połączony z Dniem 
Śląskim, podczas którego odbędą 

się koncerty zespołów grających 
śląskie przeboje.

Więcej o Święcie Miasta 
wewnątrz numeru. 

Roboty obejmą dwukilometrowy 
odcinek od ul. Karolinki do granic 
miasta z Katowicami. Na początku 
prace będą prowadzone na zwę-
żeniach przy zachowaniu dwu-
kierunkowego ruchu. W dalszej 
kolejności wprowadzany będzie 
ruch wahadłowy. Potem, przy 
wykonywaniu konstrukcji jezdni, 
prawdopodobnie obowiązywać 
zacznie ruch jednokierunko-
wy. O utrudnieniach i  zmianach 
organizacji ruchu Miejski Zarząd 
Ulic i Mostów oraz Urząd Miasta 
będą informować na bieżąco na 
swoich stronach internetowych. 
MZUiM ostrzega, że remont bę-
dzie dosyć uciążliwy z uwagi na 
brak dróg alternatywnych i prosi 
kierowców o cierpliwość.
Koszt przebudowy ul. Siemiano-
wickiej to 6,5 mln zł. Prawie po-

łowa inwestycji zostanie pokryta 
z dotacji z Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa – mia-

sto otrzymało na ten cel 3 mln zł. 
Prace powinny zakończyć się 
pod koniec tego roku.

Frontowa elewacja Miejskiego 
Domu Kultury „Batory” przeszła 
gruntowną renowację. Wykonano 
m.in. hydrofobizację, czyszczenie, 
uzupełnienie ubytków elewacji. 

Wymieniono instalację odgromo-
wą, zamontowano 15 sztuk opraw 
iluminacyjnych LED.
„Drugie życie” otrzymała też 
Szkoła Podstawowa nr 13 przy 

ul. Styczyńskiego. Elewacja bu-
dynku przeszła kompleksowe 
czyszczenie oraz hydrofobizację. 
Przeprowadzono także remont 
dachu. 
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Święto Miasta
Festiwal Kreacji i Animacji na ul. Wolności, koncerty pod szybem 

Prezydent i rycerze. To niektóre z atrakcji czerwcowych 
obchodów święta naszego miasta.

Nowa jezdnia ze wzmocnieniem, remont chodników i skrzyżowań, 
dwa ronda oraz modernizacja oświetlenia. W czerwcu ruszy 

przebudowa ul. Siemianowickiej.

Ulica Siemianowicka 
do modernizacji

Zapraszam mieszkańców Chorzowa na spotkanie. 
Przy kawie porozmawiamy o bezpieczeństwie 
w dzielnicy, inwestycjach oraz budżecie 
obywatelskim

9 czerwca
Centrum Inicjatyw Społecznych 

(ul. 3 Maja 18)

godz. 17:30

Budynki po liftingu
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Aktualności

Najciekawsze miejsca w Chorzowie wybrane
Znamy listę największych atrakcji Chorzowa. 23 maja zakończyło się głosowanie na miejskie Top 10.

Z okazji Dnia Strażaka na dziedzińcu 
miejskiej komendy Państwowej Straży 

Pożarnej w Chorzowie odbył się specjalny 
apel. Wielu funkcjonariuszy otrzymało 

wyróżnienia, awanse oraz premie.

Podczas 20. sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie obniżenia rocznej opłaty 
za wywóz śmieci z terenów rodzinnych ogródków działkowych. 

Miejsca z listy znajdą się na ma-
teriałach promocyjnych przy-
gotowywanych przez Urząd 
Miasta. Mapki uzupełnione 
będą o ciekawostki, praktyczne 
wskazówki oraz rekomendacje 
mieszkańców.
Zestawienie otwierają symbo-
le Chorzowa, czyli Park Śląski, 
stadion przy ul. Cichej, Teatr 
Rozrywki, wieża szybu Pre-
zydent i Zoo. Pozostałą piątkę 
wybrali mieszkańcy.
Najwięcej głosów (21,46%) 
zdobył Amelung, czyli teren 
rekreacyjny ze zrewitalizowa-
nym stawem w Chorzowie II. 
W Top 10 głosami mieszkań-
ców znalazło się także: Plane-
tarium Śląskie (14,15%), Żabie 

Doły (13,66%), Park Róż na Kli-
mozowcu (10,73%) oraz Skan-
sen (10,24%). Celem akcji jest 
promocja miejsc, które warto 
odwiedzić w Chorzowie i z któ-
rych mieszkańcy są dumni.

– Jestem wdzięczny wszystkim 
strażakom, bo to dzięki nim i ich 
gotowości do działania może-
my czuć się w naszym mieście 
bezpiecznie 24 godziny na dobę. 
Życzę funkcjonariuszom zawsze 
szczęśliwych powrotów z akcji i 
powodzenia w życiu prywatnym 
– tak prezydent Andrzej Kotala 
dziękował strażakom  podczas 
dzisiejszych uroczystości.
Janusz Gancarczyk, komendant 
chorzowskiej straży pożarnej 
przyznał, że miniony rok był 
spokojny. - Jest coraz mniej po-
żarów, choć jeden szczególnie 

zapamiętaliśmy. To pożar zabyt-
kowej rzeźni. Ciągle jeździmy do 
interwencji związanych z tlen-
kiem węgla, niedrożnością prze-
wodów kominowych, ale cieszy 
nas też to, że świadomość miesz-
kańców wzrasta. Zgłoszeń jest 
dużo, a to sprawia, że możemy 
uratować czyjeś życie.
Miasto ufundowało premie pie-
niężne dla wyróżniających się 
w pracy strażaków, a Komenda 
Wojewódzka Straży Pożarnej 
w Katowicach przekazała cho-
rzowskiej jednostce fundusze na 
bieżące remonty oraz wydatki.

Trwają ostatnie prace związane 
z budową skatepraku na zrewita-
lizowanym terenie wokół szybu 
„Prezydent”. Na 1000 m kw. znaj-
dzie się 20 przeszkód do wykony-
wania ewolucji na deskorolkach, 
rolkach i rowerach. Na utwar-
dzonej nawierzchni staną rynny, 
najazdy i wyskoki. Obiekt ma być 
dostosowany do potrzeb ama-
torów i profesjonalistów. Całość 

zostanie wykonana w technologii 
żelbetonowej monolitycznej.
W pobliżu skateparku stanie też 
plenerowa siłownia. Pojawią się 
na niej urządzenia znane z po-
dobnych obiektów w naszym 
mieście. Łączny koszt inwestycji 
to około 810 tys. zł. Z obydwu 
obiektów miłośnicy sportu będą 
mogli skorzystać już w czerwcu 
tego roku.

Wśród młodych budowlańców 
z całej Polski znalazła się dwójka 
uczniów Zespołu Szkół Budow-
lanych im. K.K. Baczyńskiego 
w Chorzowie. Rafał Golik - uczeń 
klasy III a technikum (w  zawo-
dzie technik budownictwa) oraz 
Szymon Banasiak z klasy III c 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
(w zawodzie monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w bu-
downictwie). W finale olimpiady 
brało udział szesnaście drużyn 
z  całego kraju, wyłonionych 
wcześniej w  etapach okręgo-
wych. Zdobyte przez   uczniów 
z  Chorzowa szóste miejsce jest 
najlepszym wynikiem spośród 
szkół z województwa śląskiego, 
które zakwalifikowały się do fina-
łu. Celem Olimpiady jest podno-
szenie poziomu wiedzy budow-
lanej uczniów uczęszczających 
do szkół budowlanych, doskona-
lenie umiejętności praktycznych 
i kształtowanie umiejętności 
zawodowych młodzieży, przygo-
towanie uczniów do świadomego 
planowania edukacji i  rozwoju 
zawodowego, rozwijanie wiedzy 
na temat najnowszych technolo-
gii stosowanych w budownictwie 
oraz umiejętności współdziałania 
i pracy zespołowej. 

Z okazji Święta Narodowego 
3  Maja i Dnia Flagi Państwowej 
na maszt Szybu Prezydent wcią-
gnięta została biało-czerwona fla-
ga państwowa. Na kilka dni zastą-
piła ona niebiesko-czerwoną flagę 
miasta. Flaga narodowa, która po-
wiewała na wieży wyciągowej 
miała 10 m kw i była czterokrot-
nie większa od flagi Chorzowa.

Projekt uchwały w sprawie 
o zmianie uchwały z 29 paździer-
nika 2015 r., w sprawie ustale-
nia ryczałtowej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku 
letniskowego lub innej nieru-
chomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynko-
we, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku, złożył prze-
wodniczący Rady Miasta Jacek 

Nowak. Radni zgodzili się aby 
działkowcy płacili 48 zł rocznie 
za odbiór odpadów segregowa-
nych, czyli 18 zł mniej niż przed 
wprowadzeniem zniżki. Wywóz 
odpadów zmieszanych będzie 
natomiast kosztować 72 zł, czyli 
23 zł mniej. Obecnie na terenie 
Chorzowa zobowiązanych do 
wnoszenia opłat jest 4088 działek 
zlokalizowanych w 26 rodzin-
nych ogrodach działkowych.

Top 10 Chorzowa
1. Park Śląski
2. Stadionu przy ul. Cichej
3. Teatr Rozrywki
4. Wieża szybu Prezydent
5. Zoo 
6. Amelung 
7. Planetarium Śląskie 
8. Żabie Doły 
9. Park Róż na Klimzowcu 
10. Skansen

Park Śląski. Amelung.

Nagrody dla strażaków

Działkowcy zapłacą mniej za śmieci

Fani jazdy na deskorolkach, rowerach czy 
rolkach już wkrótce będą mogli przetestować 

nową atrakcję. Dobiega końca budowa 
skateparku pod szybem „Prezydent”.

Skatepark pod szybem

Szyb Prezydent był biało-czerwony

Budowali schody 
na olimpiadzie

Chorzowscy uczniowie zajęli 6. miejsce w finale 
V Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”.

Radni uznali, że podwyżka tych opłat dla 
działkowiczów jest za wysoka. Wielu 
użytkowników rodzinnych ogrodów 
działkowych to emeryci i inne osoby 
o niskich dochodach, dlatego decyzja 
o obniżeniu opłat wydaje się 
zasadna.

Wiesław Raczyński, 
zastępca prezydenta chorzowa ds. gospodarczych
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Miasto

Otwarcie Komendy Policji przy ul. Legnickiej
Oficjalne otwarcie zmodernizo-
wanego budynku miało miejsce 
w czwartek 19 maja. Była to oka-
zja do zobaczenia na własne oczy 
jak dużą metamorfozę przeszła 
komenda. – Chylę czoła moim 
pracownikom, którzy musieli pra-
cować w bardzo trudnych warun-
kach, przy odgłosach wiertarek 
i sprzętu budowlanego – mówił 
insp. Dariusz Brandys, komendant 
miejski policji w Chorzowie.
Podczas remontu chorzowski bu-
dynek zyskał nową, jasnoszarą 
elewację. - Całkowicie zmieniła 
się też struktura pomieszczeń, aby 
usprawnić przepływ informacji 
między wydziałami połączono 
ze sobą poszczególne piony, tym 
samym znacznie ułatwiając po-
licjantom współpracę – mówi 
Arkadiusz Bień z chorzowskiej 
policji. Zmienił się gabinet ko-

mendanta, jego zastępców, 
zmieniono też rozkład pokojów, 
poprawiły się również warunki 
pomieszczeń, gdzie umieszcza 
się osoby zatrzymane w trakcie 
czynności procesowych. Wszyst-
ko zgodnie z Programem Standa-
ryzacji Komend i Komisariatów 
Policji.
Remont obejmował między inny-
mi termomodernizację, wymianę 
instalacji centralnego ogrzewa-
nia, instalacji elektrycznej, wy-
konanie nowego przyłącza wody 
i kanalizacji.
Zmiany zaszły także na par-
kingach przed komendą. Na 
parkingu służbowym przybyło 
miejsc dla radiowozów, pojawi-
ły się także miejsca dla policyj-
nych motocykli. Przebudowany 
został także zlokalizowany za 
komendą parking dla petentów. 

Budynek został także częścio-
wo dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Biura 
funkcjonariuszy chorzowskiej 

komendy wyposażono również 
w nowe funkcjonalne meble oraz 
w sprzęt audiowizualny.
Kompleksowy remont trwał od 

lipca 2014 roku, a jego kosz został 
oszacowany na kwotę 4 689 065 zł. 
Prace zostały wsparte dofinanso-
waniem z Urzędu Miasta Chorzów 

(400 000 zł w 2014 roku) oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(416 356 zł w 2015 roku).

Remont miejskiej komendy policji przy ul. Legnickiej w Chorzowie dobiegł końca.

Służby nie są dostatecznie finansowane z budżetu 
państwa, dlatego niezbędne jest 
wsparcie ze strony miasta. 
Środki przeznaczane są nie 
tylko na duże inwestycje, ale 
także na dodatkowe patrole 
i zakup samochodów.

Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscypli-
narnych to jeden z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych 

w kraju. Placówka oferuje interesujący program i znakomite 
warunki do studiowania.

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta powrócił temat kradzieży 
z kasy Urzędu Miasta, wykrytej w 2011 roku, a dotyczącej 

poprzednich lat. W ramach odpowiedzi na interpelacje, prezydent 
Andrzej Kotala poinformował radnych o wszystkich działaniach 

prawnych podjętych w tej sprawie.

Dług lokatorów ZK PGM wynosi ponad 102 mln zł. Zalegający 
z czynszem mogą go odpracować w programie „Praca za czynsz”.

Studiuj biofizykę 
w Chorzowie

Kradli pieniądze z miejskiej 
kasy - poniosą surową karę

Powstaje Chorzowska Rady 
Działalności Pożytku Publicznego

Szansa dla zadłużonych

Zlokalizowana w Chorzowie przy 
ulicy 75 Pułku Piechoty placówka 
może pochwalić się wygodny-
mi, wyposażonymi w nowocze-
sny sprzęt salami wykładowymi, 
specjalistycznymi pracowniami 
fizycznymi, chemicznymi i biolo-
gicznymi. Pod koniec ubiegłego 
roku w SMCEiBI otwarto Cen-
trum Nauk Stosowanych. Uczą się 
w nim przede wszystkim studenci 
fizyki technicznej, technologii che-
micznej czy biofizyki. Zwłaszcza 
ten ostatni kierunek powala prze-
żyć przygodę z fizyką, chemią, 
biologią czy medycyną. A wiedza 
przekazywana studentom jest ści-
śle związana z prowadzonymi tam 
badaniami naukowymi. W  Cen-
trum prowadzone są między in-
nymi prace nad otrzymywaniem 
i określeniem  przydatności tera-
peutycznych leków przeciwno-
wotworowych czy cukrzycowych. 

Rozwijane są również badania nad 
skuteczniejszym wprowadzeniem 
leków do chorej tkanki poprzez 
podłączanie ich do tzw. nanono-
śników. Absolwent biofizyki dzię-
ki szerokiej wiedzy jest cenionym 
partnerem podejmującym współ-
pracę z biologami, biochemikami 
i lekarzami. 
Warto podkreślić, że w części 
naukowej Centrum znajduje się 
ponad 50 pracowni badawczych 

wyposażonych w nowoczesną, 
często najwyższej klasy aparaturę 
pomiarową, która również służy 
studentom. Sam obiekt mieści się 
w pięknym, starym parku, gdzie 
istnieje niepowtarzalna atmosfera 
sprzyjająca nauce i wypoczyn-
kowi. Do dyspozycji studentów 
oddany jest zatem prawdziwy 
kampus, stworzony na najlepszych 
europejskich wzorach kształcenia 
uniwersyteckiego.

W wyniku złożenia przez prezyden-
ta miasta zawiadomienia o  moż-
liwości popełnienia przestępstwa, 
dotyczącego zagarnięcia pieniędzy 
z kasy Urzędu Miasta, prokuratura 
rejonowa w akcie oskarżenia prze-
ciwko dwóm kasjerom zatrudnio-
nym w Urzędzie Miasta, postawiła 
zarzut zagarnięcia kwoty około 
460 tys. zł przeciwko jednemu ka-
sjerowi oraz kwoty około 431 tys. zł 
w stosunku do drugiego kasjera. 

W  wyniku kontroli wewnętrznej 
przeprowadzonej w Urzędzie okre-
ślono stratę odpowiednio w wyso-
kości 655 tys. zł i 663 tys. zł. Wyrok 
pierwszej instancji w sądzie rejo-
nowym zapadł w 2014 roku, orze-
kał winę dwóch osób, a zasądzono 
następujące kary: w stosunku do 
pierwszego oskarżonego 3 lata po-
zbawienia wolności w zawieszeniu 
na 5 lat i obowiązek naprawienia 
szkody w okresie 3 lat; w stosunku 

do drugiego oskarżonego 5 lat po-
zbawienia wolności w zawieszeniu 
na 10 lat i obowiązek naprawienia 
szkody w okresie 6 lat. - Wyrok ten 
został przez nas zaskarżony z po-
wodów formalnych oraz z uwagi 
na zaniżoną naszym zdaniem wy-
sokość szkody. Został uchylony 
przez sąd apelacyjny, a sprawa zo-
stała przekazana do rozpatrzenia 
przez sąd okręgowy – dodał prezy-
dent Andrzej Kotala.  

Trwa etap organizacyjny zwią-
zany z utworzeniem Rady. Zasa-
dy jej powoływania ustali Rada 
Miasta.

Rada działalności pożytku pu-
blicznego to w swojej podsta-
wowej formie grono doradcze, 

którego rolą jest konsultowanie 
i opiniowanie dokumentów dla 
potrzeb organu jednostki admi-
nistracyjnej, przy której działa. 
Zgodnie z obowiązującym pra-
wem samorząd jest zobligowany 
do utworzenia rady, jeśli taka jest 
wola co najmniej 5 organizacji 

pozarządowych. Skład chorzow-
skiej rady mają tworzyć przedsta-
wiciele samorządu i organizacji 
pozarządowych. Kadencja rady 
trwa 3 lata. Zasady powoływania 
Chorzowskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego ustalą radni 
miasta pod koniec czerwca.

Program działa od 2012 r. Zale-
głości może odpracować każdy 
lokator zamieszkujący w zaso-
bach gminy, w pierwszej kolej-
ności dłużnicy, którzy korzystają 
z pomocy OPS. Każdy przypadek 
rozpatrywany jest indywidual-
nie po przedłożeniu zaświadczeń 
o  uzyskiwanych dochodach oraz 
przedstawieniu swojej sytuacji 
życiowej. W przypadku zaległości 
zasądzonych, aby przystąpić do 
programu „Praca za czynsz”, nale-
ży zadeklarować dobrowolną spła-
tę kosztów sądowych w ratach, 
ponieważ koszty te nie podlegają 

odpracowaniu. Po przystąpieniu 
do programu należy terminowo 
wnosić bieżące opłaty.
Uczestnicy „Pracy za czynsz” otrzy-
mują za swoją pracę, w zależności 
od wykonywanych prac, stawkę 
godzinową od 7 do 9 zł.

Do końca 2015 roku w programie 
wzięło udział 335 osób. Całkowite 
zadłużenie odpracowało 68 osób. 
Natomiast przez cały okres trwa-
nia programu PGM odzyskał dzię-
ki niemu ponad 1,3 mln zł zaległo-
ści czynszowych.



wiadomości samorządowe4

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

Wydarzenia

Huta pełna zdjęć
Wystawa World Press Photo w Chorzowie otwarta. 25 maja w budynkubyłej elektrowni 

Huty Królewskiej odbył się jej wernisaż.

Miejsca do odpoczynku, nowa zieleń, kramy z żywnością. Studenci 
pracowali nad ożywieniem pl. Waryńskiego.

Ponad 600 rolkarzy wzięło udział w 2. edycji Nightskating Chorzów. 
Kolumna przejechała przez miasto w blasku fleszy – motywem 

przewodnim imprezy była bowiem fotografia.

Fotograficzne 
święto

Spotkania autorskie, warsztaty, wystawy. 
Te i wiele innych atrakcji przygotowanych 

zostało dla uczestników II Śląskiego 
Festiwalu Fotografii. 

Wśród zaproszonych gości 
znalazły się same znakomitości. 
Tomasz Lazar, Wojciech Grzę-
dziński, Maciej Nabrdalik, Do-
minika Koszowska, Wiktor So-
bolewski. Wybitni, nagradzani 
w niezliczonych konkursach 
artyści i specjaliści zawitali do 
Chorzowa, by dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem z uczestnika-
mi imprezy.
Fotograficzny spacer po mie-
ście, przegląd portfolio czy 

wyprawa do galerii handlo-
wej, by odkryć w niej nie tylko 
świątynie konsumpcji, ale tak-
że niezwykle barwne miejsce 
tętniące życiem. To tylko część 
z tematów, które realizowane 
były podczas Festiwalu.
W trakcie trwania wydarze-
nia odsłonięto dwie wystawy. 
Na pierwszej zaprezentowano 
prace zaproszonych gości, na 
drugiej zdjęcia finalistów kon-
kursu „Chorzów z radością”.

Ulica i plac Waryńskiego przeszły 
zieloną metamorfozę. Wszystko za 
sprawą architektonicznych warszta-
tów.„Posadź się”. Podczas trzech dni 
studenci i absolwenci kierunków 
architektonicznych, artystycznych 
i miejskich oraz grupa mieszkań-
ców opracowywali plan ożywienia 
tego skrawka miasta. - Chcieliśmy 
ożywić i zazielenić ten nieco zanie-
dbany i zapomniany skwer. Miejsce 
znajduje się przy głównym dworcu, 
jest taką bramą do miasta. Naszym 
celem było stworzenie ciekawego 
miejsca dla mieszkańców – mówi 
Filip Romaniuk z koła naukowego 
antyRAMA, jeden z organizatorów 
warsztatów. Efekty warsztatów 
zaprezentowano podczas, zorgani-
zowanego na placu Waryńskiego, 
festynu. Pojawiła się więc m.in. 

nowa roślinność, leżaki, czy palety. 
– Powstała instalacja z palet, któ-
ra jest jednocześnie kwietnikiem 
i miejscem do siedzenia – mówi Ju-
styna Szałkowaksa z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, uczestniczka warsz-
tatów. - Jak tu przyszliśmy, rozłoży-
liśmy te leżaki i zaczęliśmy rozma-
wiać, to okazało się, że jest to bardzo 
przyjemna ulica. Miejsce w centrum 
ale jednocześnie kameralne, gdzie 
panuje cisza i spokój – dodaje Ma-
teusz Zieliński, student UJ. Pomysły 

studentów spodobały się mieszkań-
com. – Kiedyś było tu pięknie, było 
dużo kwiatów. Niemal tak jak teraz. 
Oby tak zostało – mówi mieszkają-
ca przy placu Dorota Byczek. 
Organizatorem imprezy było stu-
denckie koło naukowe antyRAMA, 
działające przy Wydziale Architek-
tury Politechniki Śląskiej. Projekt 
wsparły koło studenckie „Mia100”, 
działające przy Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach oraz Urząd 
Miasta Chorzów.

Wieczorem, 27 maja, miłośni-
cy rolek i wrotek wystartowali 
spod budynku Poczty Głównej 
w centrum miasta. Trasa tego-
rocznego Nightskatingu była 
nieco dłuższa od poprzedniej. 

Przejazd trał ponad 2 godziny, 
a uczestnicy mijali między in-
nymi stadion Ruchu Chorzów, 
Szyb Prezydent czy elektrocie-
płownię „Elcho”. Podczas całej 
trasy uczestnikom towarzyszył 

samochód z DJ’em i muzyką. 
Rolkarze zobaczyli także pokaz 
jazdy slalomowej w wykona-
niu wielokrotnych medalistek 
Pucharu Świata, sióstr Justyny, 
Pauliny i Eweliny Czapli.

Kilkaset osób przyszło podzi-
wiać najlepsze fotografie 

prasowe minionego roku. Tłem 
dla zdjęć nagrodzonych w kon-
kursie World Press Photo jest 
malownicza, postindustrialna 
sceneria byłej elektrowni Huty 
Królewskiej przy ul. Metalow-
ców 13. Obiekt wywarł wraże-
nie na prowadzącym wernisaż 
Szymonie Hołowni. – Możecie 
być dumni ze swojego dziedzic-
twa – mówił. - To bezpreceden-
sowe wydarzenie w historii na-
szego miasta. Wystawę World 
Press Photo po raz pierwszy 
zobaczyć będzie można w Cho-
rzowie. Warto podkreślić, że 
zdjęcia laureatów tego presti-
żowego konkursu ostatni raz 
na Śląsku wystawiane były aż 
10 lat temu. Do odwiedzenia 
wystawy zapraszam nie tylko 
chorzowian, ale także wszyst-
kich mieszkańców regionu - 
podkreślał prezydent Chorzo-
wa Andrzej Kotala. 
W trakcie wernisażu wystą-
pił Józef Skrzek. Zgromadze-
ni goście mieli też możliwość 
wysłuchania krótkich rozmów 

poświęconych szeroko rozu-
mianej fotografii. Największą 
atrakcją była jednak niewątpli-
we sama wystawa, która cieka-
wiła, intrygowała i skłaniała do 
refleksji nad kondycją współ-
czesnego świata.

Wystawa World Press Photo 
będzie dostępna dla wszystkich 
zwiedzających do 15 czerwca. 
Można ją odwiedzać codzien-

nie – od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10:00 do 20:00, 
w niedziele i święta – od 10:00 
do 22:00. Wstęp jest bezpłatny. 

Zdjęcie Marka Lochera, zwycięzcy fotograficznego konkursu „Chorzów z radością”.

Posadzili się w Batorym Nocna 
impreza na 

rolkach

Na wernisaż wystawy World Press Photo w byłej elektrowni Huty Królewskiej przybyło kilkaset osób.
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W sobotę, o godz. 11.00, ulicą 
Wolności przejdzie Me-

tropolitalna Parada Historyczna, 
w trakcie której odbędzie się tra-
dycyjne przekazanie Bożogrob-
com klucza do bram miasta. Z rąk 
prezydenta Chorzowa Andrzeja 
Kotali odbierze go Adam Lisek 
– prior Chorzowskiego Bractwa 
Rycerskiego Bożogrobców. 
Zaplanowano ponadto m.in. 
koncert zespołu muzyki dawnej 
Roderyk z Wrocławia oraz pre-
zentację grup rekonstrukcyjnych 
na ulicy Jagiellońskiej, pokazy 
tańców dawnych i prezentację 
specyfiki średniowiecznej kuch-
ni rycerskiej.
Dalsza część Zjazdu Rycerstwa, 
od godz. 15.00, trwać będzie na 
terenie Muzeum „Górnośląski 
Park Etnograficzny” w Chorzo-
wie,  czyli w popularnym Skan-
senie, gdzie rozegrana zostanie  
rodzinna gra terenowa „Szukamy 
świętego Grala”. Zwiedzający 
będą mieli możliwość odwie-
dzenia  obozów rycerskich oraz 

podziwiania pokazów tematycz-
nych. W zabytkowym skanse-
nowskim kościele pw. św. Józefa 
Robotnika można będzie wysłu-
chać wykładów historycznych.  
5 czerwca o godz. 11.00, po nie-
dzielnej Mszy Świętej na tere-
nie Skansenu, nastąpi uroczyste 
otwarcie VII Zjazdu Rycerstwa 
Chrześcijańskiego przez prezyden-
ta Chorzowa i prezentacja grup 
rekonstrukcji historycznej. Po od-
śpiewaniu „Bogurodzicy” zaplano-
wano rozliczne rycerskie pokazy 
sprawnościowe, popisy sokolni-
ków oraz imponującą inscenizację 

wielkiej bitwy bractw rycerskich 
na dużej polanie. Rycerska nie-
dziela to również czas finałów VII 
Turnieju Miecza i Tarczy o Złoty 
i Srebrny Krzyż Gotfryda de Bouil-
lon oraz uroczystego mianowania 
nowych członków Chorzowskiego 
Bractwa Rycerskiego Bożogrob-
ców. Zaplanowano ponadto zaba-
wy plebejskie z udziałem publicz-
ności. Atrakcje wypełnią plan dnia 
aż do późnego wieczora. 

Szczegółowy program VII Zjaz-
du Rycerstwa Chrześcijańskiego 
przedstawiamy na stronie IV.

Tegoroczne Święto Miasta
wypełni bogatym programem imprez aż trzy czerwcowe weekendy.

Spotkamy się w Skansenie, na ulicy Wolności, w Hucie Królewskiej i pod szybem Prezydent.
Dla chorzowskiej publiczności wystąpią m.in. Sylwia Grzeszczak i Afromental. 

Rycerska podróż w czasie
Najpierw z chorzowianami spotkają się uczestnicy VII Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego – grupy rekonstrukcyjne 
odtwarzające oddziały wojskowe od wczesnego średniowiecza do XVII wieku, które zjadą do miasta 4 i 5 czerwca br. 
Swoista „podróż w czasie” będzie niewątpliwie znakomitą lekcją historii w atrakcyjnej, okraszonej zabawą, formie. 

czerwca4-5

W sobotę 18 czerwca w rejonie 
zabytkowej wieży wyciągowej 
szybu Prezydent od godz. 15.00 
do 19.30 trwać będą prezenta-
cja grup twórczych, muzyków 
i tancerzy oraz inne atrakcje 
plenerowe przygotowane przez 
chorzowskie instytucje kultury. 
Nie zabraknie okazji do zabawy 
dla najmłodszych.

O  godzinie 19.30, od występu 
Sylwii Grzeszczak, rozpocz-
nie się koncert Letnia Scena 
„Eski”. O godzinie 21.30 dla cho-
rzowskiej publiczności zagra 
„Afromental”. Wstęp na teren 
koncertu kosztuje symbolicz-
ną złotówkę. Imprezę zakończy 
pokaz sztucznych ogni, zaplano-
wany na godzinę 23.00.

Program ostatniego dnia tegorocz-
nego Święta Miasta wypełni IV 
Dzień Chorzowskich Organiza-
cji Pozarządowych – 19 czerwca 
o  godz. 14.00 przy Szybie Prezy-
dent. Będzie to kolejna okazja, by 
bliżej zapoznać się z działalnością 
chorzowskich stowarzyszeń i fun-
dacji, działających na szerokim 
polu aktywności społecznej. Na 
godzinę 15.30 zaplanowano start 
rajdu rowerowego po mieście. 
Spotkaniu – w ramach Dnia Ślą-
skiego – towarzyszyć będzie regio-
nalny program estradowy, związa-
ny z obchodami 20-lecia rozgłośni 
Radia Piekary. W koncercie, który 
rozpocznie się o godz. 16.00, wy-
stąpią Bernadeta Kowalska i przy-
jaciele, Emi Band, Arkadia Band, 
Karolina i Adam Krawczyk, Wero-
nika oraz Damian Holecki.

Muzyka 
 pod Szybem 

czerwca18-19
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Strefa Kreatywna działać będzie 
od godziny 13.30 na małej scenie 
przy ul. Dworcowej. Wystąpią tu 
finaliści Chorzowskiego Festiwalu 
Przedszkolaków Bobas 2016 oraz 
grupy twórcze Chorzowskiego 
Centrum Kultury i Starochorzow-
skiego Domu Kultury, pojawią się 
instalacje multimedialne. Bajki dla 
dzieci czytać będą aktorzy Teatru 
Reduta Śląska. Zespoły Funkylo-
gic i Grafiiti, orkiestra PER TUTTI 
i  teatr młodzieżowy Las Gambas 
przygotowują flash mob. 
Strefa Muzyki rozgości się na dużej 
scenie, która stanie na skrzyżowaniu 
ul. Wolności i Pocztowej. O  godz. 
16.00 wystąpi tu zespół AGES, 
o  17.15 CHOSOVI, o 18.30 FUNK 
DA SYSTEM, a o 20.00 ŁĄKI ŁAN. 

Strefa Performatywna pojawi się 
w rejonie chorzowskiego Rynku 
o godz. 21.45. Jej program wypełni 
Teatr Ognia - Grupa artystyczna 
OKB, koncert na cewkach TESLI 
w wykonaniu zespołu GROMO-
WŁADNI oraz pokaz tańca na li-
nach na budynku Urzędu Miasta. 
O Strefę Ducha i Ciała na ul. Ja-
giellońskiej zadbają chorzowskie 
kluby i restauracje - m.in. Pod 
Drewnianym Bocianem, Restau-
racja Czerwona i Cafe Coco. Bę-
dzie też działać Strefa w Restaura-
cjach. Od godziny 14.00 do 16.00 
Pod Drewnianym Bocianem za-
planowano „Warsztaty z pizzą”, 
o godz. 20.00 w Cafe Coco roz-
pocznie się Wieczór Wegański. 
Restauracja Czerwona zaprasza 

o godz. 21.30 na recital piosenek 
Marka Grechuty w wykonaniu 
Kamila Franczaka. W klubie Szu-

flada 15 od godz. 22.00 muzykę 
klubową prezentować będą DJ SH 
JACK oraz TML

Data imprezy nie jest przypad-
kowa. – Właśnie 12 czerwca 
podopieczni Adama Nawałki ro-
zegrają pierwszy mecz na EURO 
2016 we Francji – podkreśla Ra-
fał Zaremba, dyrektor Wydziału 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzę-
du Miasta Chorzów. - Będzie to 
doskonała okazja, aby powspo-
minać poprzednie występy pol-
skich piłkarzy na mistrzowskich 
imprezach. 
W meczu wspomnień, przy mu-
zyce z tamtych lat, w strojach 
takich jak w 1986 roku, wystąpi 
Reprezentacja Śląska Oldbojów 
oraz zaproszeni goście. Na ki-
biców czekać będą nagrody za 
udział w konkursach o tematyce 
sportowej. 
Początek meczu wspomnień o godz. 
16.00. Wcześniej, od 14.30, spotkanie 

z Antonim Piechniczkiem i autora-
mi książki „Piechniczek. Tego nie 
wie nikt”. Wstęp wolny! 
Pierwsze kopnięcie piłki na boisku 
treningowym Stadionu Śląskiego 
nastąpi oryginalną piłką z MŚ`86 
Azteca Adidas. 
Mecz wspomnień jeszcze będzie 
miał wymiar charytatywny. Fun-
dacja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą” będzie zbierała pieniądze 
niezbędne do rehabilitacji i tera-
pii niespełna 3-letniego Marcela 
Głowackiego.

Dotychczas, w cyklu imprez Sporto-
wa lekcja historii, wspominaliśmy:
• w 2013 r. mecz Polska - Brazylia 

z 1938 r. 
• w 2014 r. mecz Polska - RFN z 1974 r. 
• w 2015 r. mecz Górnik Zabrze - AS 

Roma z 1970 r.

Kreacje na Wolności
Festiwal Kreacji i Animacji  #WOLNOŚCI uruchomi w czerwcowy piątek kilka stref 

tematycznych w rejonie ulicy Wolności.

17
czerwca

Msza za mieszkańców 
Chorzowa

W kościele pw. św. Marii Magdaleny 
w Chorzowie Starym (ul. Bożogrobców 31) 
odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta 
z okazji 759 rocznicy nadania wsi 
Chorzów Zakonowi Bożogrobców. 
Rozpoczęcie nabożeństwa 
o godz. 12.00.

25
czerwca

Mecz wspomnień i EURO 2016
W niedzielę, 12 czerwca, na Stadionie Śląskim po raz czwarty już wspominany będzie mecz, 
który przeszedł do historii polskiej piłki nożnej. Tym razem organizatorzy wybrali spotkanie 

Polska – Portugalia (1:0) w finałach mistrzostw świata w Meksyku w 1986 roku. 

Mecz Polska – Portugalia odbył się 7 czerwca 1986 roku podczas MŚ 
w Meksyku na Estadio Universitario w Monterrey, a zwycięstwo dało 
nam awans do fazy pucharowej, po raz ostatni na wielkiej imprezie! 
Mimo porażki w ostatnim spotkaniu grupowym z Anglią 0:3, Polska 
zajęła 3 miejsce w grupie i awansowała do 1/8 finału. 

W kolejnych startach na MŚ (2002 i 2006 r.) oraz w ME (2008 i 2012 r.) 
nie udało się naszym reprezentantom przejść fazy grupowej.

12
czerwca

  Szlakiem 
przemysłowej 
  historii

Chorzowski „Rozruch Maszyn” tegorocznej 
Industriady odbędzie się 10 czerwca 

na terenie Sztygarki i Huty Królewskiej. 
Zasadnicza część święta – 11 czerwca, 

w tych samych lokalizacjach.

Pod Szybem Prezydent impreza 
10 czerwca trwać będzie od godz. 
20.30. Aż do północy można będzie 
wspinać się na taras widokowy za-
bytkowego obiektu, by podziwiać 
iluminację Szybu i Kompleksu 
Sztygarka, a także spojrzeć na noc-
ną panoramę Śląska w towarzy-
stwie  ojców założycieli górnoślą-
skiego przemysłu - Johna Baildona 
i hrabiego Redena. 
Na gości niezwykłego wieczoru 
czekać będzie Sztygarkowa Faj-
rant Zona – pełna dobrej energii, 
leżaków i relaksu. O 20:30 wystą-
pi chorzowski zespół Nocna Straż, 
grający muzykę rockową. 
Na terenie Huty Królewskiej, na go-
dzinę 22.00, zaplanowano spektakl 
„W DRODZE/Infinity K”, przygoto-
wany przez Piotra Tetlaka i Sylwię 
Hefczyńską-Lewandowską.
Program zasadniczej części Indu-
striady - 11 czerwca - rozpocznie 
się w Chorzowie już o godz. 14.00. 
Na terenie „Sztygarki” przy Szybie 
Prezydent trwać będą m.in. warsz-
taty plastyczne dla najmłodszych, 
odbędzie się też wspólna budowa 
kartonowego szybu oraz adreso-
wana do dzieci gra terenowa „Śla-
dami Sztygara i Utopca”. Można 
też będzie stać się uczestnikiem 
zajęć z  eksperymentami Ogrodu 
Doświadczeń i warsztatów „Pa-
miątki z siarki” Muzeum Inżynie-

rii Miejskiej w Krakowie, a także 
obejrzeć wystawę „Barwy Śląska” 
ze zbiorów Stanisława Gerarda 
Trefonia lub filmy „My też mamy 
głos... Bunt robotniczy w Królew-
skiej Hucie 1871”, „Zbuntowany 
Śląsk. Gawęda z  dziejów walk 
społecznych na Górnym Śląsku” 
i „Śląskie legendy w alternatywnej 
rzeczywistości”. W ramach impre-
zy odbędzie się uroczyste otwarcie 
ścieżki edukacyjnej, a  program 
dnia zakończy koncert zespołu 
muzyki alternatywnej „Domowe 
melodie”. 
Na terenie Huty Królewskiej start 
Industriady 11 czerwca także za-
planowano na godz. 14.00. I tu nie 
zabraknie twórczych warsztatów 
plastycznych dla najmłodszych. 
Zwiedzającym zostanie udostęp-
niona ekspozycja młota parowego 
Brinkmann, działać będzie punkt 
informacyjny proponujący m.in. 
pocztówki z okolicznościowym 
stemplem oraz fotobudka oferują-
ca serię pamiątkowych zdjęć „Stań 
się industrialną legendą”. Gościom 
Huty Królewskiej w industriado-
wej odsłonie czas umili koncert 
Marka „Makarona” Motyki. Będzie 
też można zobaczyć widowisko ta-
neczne „Jaram się” przygotowane 
przez Teatr Śląski oraz pokaz mul-
timedialny „Duchy światła i mro-
ku” ze słowem dr. Jacka Kurka.

Tak bawili się uczestnicy Industriady w ubiegłym roku 
pod szybem "Prezydent".
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10-11
czerwca

Święto Miasta 2016 w
5 czerwca - niedziela godz. 10.00

17 czerwca - piątek godz. 19.05 Pogodny Weekend

18 czerwca - sobota godz. 10.00 / godz. 19.05 Pogodny Weekend

19 czerwca - niedziela godz. 19.05 Pogodny Weekend 
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Od innych przedsiębiorstw odróżnia 
spółdzielnię socjalną cel działania. 
Otóż, działalność spółdzielni nie jest 
nastawiona na osiąganie zysku, a wy-
pracowane dochody mają oprócz 
zapewnienia ekonomicznego bytu jej 
członków oraz ich rodzin służyć re-
integracji społecznej i zawodowej jej 
członków. Zatem osiąganie zysku nie 
jest celem samym w sobie, ale środ-
kiem do realizacji innych celów 
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz 
społecznej reintegracji jej członków, 
przez co należy rozumieć działa-
nia mające na celu odbudowanie 
i podtrzymanie umiejętności uczest-
niczenia w życiu społeczności lo-
kalnej i  pełnienia ról społecznych 
w miejscu pracy lub zamieszkania, 
przy czym działania te nie są wy-
konywane w ramach prowadzo-
nej przez spółdzielnię działalności 
gospodarczej. Spółdzielnia socjalna 
staje się miejscem, dzięki któremu 
osoby będące jej członkami mogą 
się na nowo nauczyć funkcjonować 
w społeczności lokalnej. Członkowie 
spółdzielni socjalnej uczą się zasad 
demokracji „jeden członek - jeden 
głos” i współpracy w grupie. Dla 
osób, które mają za sobą nie tylko 
długi czas pozostawania bez pracy, 

lecz również często walkę z choro-
bą alkoholową, pobyt w zakładzie 
karnym, tworzenie postaw odpo-
wiedzialności za swoje decyzje i ich 
skutki jest procesem długotrwałym 
i bardzo trudnym. Jednak, gdy człon-
kowie spółdzielni socjalnej widzą re-
zultaty swej pracy, wzrasta poczucie 
ich własnej wartości. Pracując na 
rzecz lokalnej społeczności, stają się 
jej pełnoprawnymi członkami, któ-
rzy coraz bardziej zdają sobie sprawę 
z możliwości decydowania nie tyko 
o własnym losie, losie spółdzielni, 
lecz także innych mieszkańców. 
Z drugiej strony, przedmiotem działal-
ności spółdzielni socjalnej jest prowa-
dzenie wspólnego przedsiębiorstwa 

w oparciu o osobistą pracę członków. 
Jest to zatem przedsiębiorstwo, tak jak 
i inne podmioty ekonomiczne, podle-
gające prawom ekonomicznym. Pro-
dukuje lub wykonuje usługi, płaci po-
datki, prowadzi księgowość, zatrudnia 
pracowników, prowadzi działalność 
marketingową. Próbuje odnaleźć się 
w świecie biznesu. 
Pomysł na działalność zależy od skła-
du grupy osób zakładających spół-
dzielnię socjalną, ich umiejętności 
i  doświadczenia zawodowego. Jest 
to moment kluczowy w powstawa-
niu każdego przedsiębiorstwa. Spół-
dzielnie socjalne działają w bardzo 
różnych branżach, najczęściej: usługi 
opiekuńcze, usługi budowlano-re-
montowe, usługi poligraficzne, usłu-
gi brukarskie, usługi informatyczne, 
usługi cateringowe, usługi w zakresie 
pielęgnacji terenów zielonych, usługi 
krawieckie i wiele innych.

Osoby bezrobotne ubiegające się 
o środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, zobowiązane są do 
przestawienia obok innych doku-
mentów również realistycznego 
biznesplanu. Dotyczy to również 
osób ubiegających się o dotacje na 
rozpoczęcie działalności gospodar-
czej w  formie spółdzielni socjalnej. 
Założyciele spółdzielni socjalnej po-
winni mieć rozeznanie w zapotrze-
bowaniu na ich usługi i produkty. 
Jednym z dużych problemów nowo-
powstającej spółdzielni socjalnej jest 
zdobycie środków na rozpoczęcie dzia-
łalności. Dla wielu z nich, źródłem mogą 
być dotacje z Funduszu Pracy. Zgodnie 
z art. 46 ust. 1 pkt.2 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, starosta z Funduszu Pracy może 
przyznać bezrobotnemu jednorazowo 
środki, których wysokość nie może 
przekraczać 4-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia na jednego członka 
założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego 
przeciętnego wynagrodzenia na jed-
nego członka przystępującego do spół-
dzielni socjalnej po jej założeniu. 
Spółdzielnię socjalną mogą założyć 
osoby bezrobotne zarejestrowane 
w  urzędzie pracy oraz absolwenci 
Centrów Integracji Społecznej oraz 
Klubów Integracji Społecznej. Mini-
malna liczba osób, które mogą założyć 
spółdzielnię socjalną osób fizycznych 
wynosi pięć, z czego 50% to osoby 
z grup wymienionych wcześniej.

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

1. Opiekunka dziecięca 
Wymagania:
• 2 letnie doświadczenie w pracy 

z dziećmi
• wykształcenie wyższe pedagogiczne
• odpowiedzialność, zdyscyplino-

wanie
2. Kelner/Barman 
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodo-

we gastronomiczne
• aktualna książeczka sanepidowska
3. Kucharz 
Wymagania:
• min. 3 letnie doświadczenie zawo-

dowe jako kucharz
• aktualna książeczka sanepidowska
4. Monter wod-kan.
(oferta przeznaczona dla osób powyżej 50 
roku życia – stanowisko dofinansowane 
z  Programu dla osób powyżej 50 roku 
życia – Rezerwa Ministra)
Wymagania:
• min. 1 rok doświadczenia zawodowe-

go na stanowisku monter wod-kan.
• wykształcenie zasadnicze zawodowe

5. Robotnik budowlany
(oferta przeznaczona dla osób do 30 
roku życia – stanowisko dofinansowane 
z Programu dla osób poniżej 30 roku 
życia – Rezerwa Ministra )
Wymagania:
• wykształcenie średnie zawodowe, 

budowlane
• prawo jazdy kat. B
• min. 2 letnie doświadczenie 
6. Sprzedawca
(Stanowisko refundowane przez PUP, 
przeznaczone dla bezrobotnego rodzica 
powracającego na rynek pracy po prze-
rwie związanej z wychowaniem dziecka 
lub bezrobotnego sprawującego opiekę 
nad osobą zależną, który w okresie 3 lat 
przed rejestracją w urzędzie pracy jako 
bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej z uwagi na 
konieczność wychowywania dziecka lub 
sprawowania opieki nad osobą zależną)
Wymagania: 
• umiejętność obsługi komputera 

oraz urządzeń biurowych
• wykształcenie średnie zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza do składania wniosków w za-
kresie dofinansowania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności go-
spodarczej. Kwota, o którą można się ubiegać to maksymalnie  18.000,00 zł. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 3 
lub pod nr tel. 32-3497-119 i 32-3497-122.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym tematem, zapraszamy na spotka-
nie informacyjne, które odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cho-
rzowie w dniu 15 czerwca o godz. 11.00 w Sali Klubu Pracy. Bliższe informacje 
pod nr tel.32 3497 119.

Poszukujemy dla lokalnych pracodawców 
kandydatów na stanowiska:

UWAGA! Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej

W piątkowy wieczór Urząd Mia-
sta, a w sobotni Muzeum w Cho-
rzowie upłynął pod znakiem Nocy 
Muzeów, która odbywała się 
w kilku województwach w kraju. 
13 maja magistrat otworzył swo-
je drzwi dla zwiedzających. Była 
to świetna okazja do odkrycia 
zakamarków na co dzień niedo-
stępnych dla oczu gości. Miesz-
kańcy zeszli do podziemi, gdzie 
musieli stawić czoła rozgniewa-
nemu Skarbnikowi,  posłuchali 
chorzowskiego bluesa na wieży 
zegarowej. Zajrzeli też do sal se-
syjnych i gabinetu prezydenta, 
gdzie sam gospodarz opowiedział 
o swojej pracy i  udzielił odpo-
wiedzi na nurtujące gości pyta-
nia. Przewodnicy zdradzili kilka 
sekretów dotyczących budynku, 
nie zabrakło też historycznych 

ciekawostek i anegdot. Warto do-
dać, że najmłodszy zwiedzający 
miał zaledwie... pół roku. Ostatnia 
grupa opuściła mury zabytkowe-
go budynku grubo po godzinie 
22.00. Sobota to już Noc Muze-
ów w Muzeum w Chorzowie. 
Na zwiedzających czekały liczne 
niespodzianki. Flagowa wystawa 
chorzowskiej placówki „Z dziejów 
pieniądza” została odnowiona po 
prawie 10 latach ekspozycji. Dru-
gą główną rolę grał w muzeum 
winyl. Otwarto bowiem wysta-
wę „Śląsk na winylu”. Na dwóch 
salach zwiedzający mogli zoba-
czyć i co ważne, także posłuchać 
na ustawionych odtwarzaczach, 
m.in. utworów Wojciecha Kilara, 
SBB, Dżemu czy Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Dla najmłodszych 
przygotowano specjalną atrakcję. 

Dzieci słuchały  „Plastusiowego 
pamiętnika” odtwarzanego z czar-
nej płyty. Po „wieczorynce” Mał-
gorzata Witowska opowiadała 
o czarach czarnej płyty, a dr Kurek 
zakreślił mapę śląskiego rocka. 
Imprezę zakończyło spotkanie 
z Józefem Skrzekiem, który zagrał 
krótki koncert.

Nocne zwiedzanie 
Podczas jednego wieczoru blisko pół tysiąca osób odwiedziło chorzowski Urząd Miasta. 

Tłumy były też w Muzeum.

Osoby bezrobotne, które spełniają powyższe wymagania proszone 
są o kontakt z Urzędem Pracy (ze swoim doradcą klienta).

Nazwa spółdzielnia socjalna pojawiła się 
w Polsce stosunkowo niedawno, bo dopie-
ro w 2003 roku. Podobnie jak we Włoszech 

i Anglii w polskiej ustawie zwrócono uwagę 
na cel działania przedsiębiorstwa społeczne-

go, jakim jest spółdzielnia socjalna.

Spółdzielnie socjalne

Najważniejsza 
jest zabawa

Do ukończenia było kilkanaście 
konkurencji, takich jak między 
innymi rzut woreczkiem, slalom, 
skoki w worku i na skakance 
czy odbijanie piłeczki. Poza tym 
na najmłodszych czekały inne 
atrakcje, z których mogli do woli 
korzystać. 
Na olimpiadzie nie mogło za-
braknąć zwycięzców. Organiza-
torzy postanowiliśmy się jednak 
nie rozdrabniać i pamiątkowym 
medalem oraz skromnym po-
darunkiem obdarowali każde-

go, komu udało się ukończyć 
wszystkie konkurencje. Naj-
ważniejsza nie była bowiem ry-
walizacja, a dobra zabawa.

Pogoda dopisała i na Olimpiadzie Malucha 
stawiło się ponad 70 rodzin.



wiadomości samorządowe

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

6Gospodarka 
komulana

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

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Rozpoczął się okres prac zewnętrz-
nych związanych z pielęgnacją 
terenów zielonych – koszeniem 
trawników czy przycinaniem krze-

wów. Wszystko to w trosce nie tyl-
ko o poprawę estetyki najbliższego 
otoczenia. Wiosna i lato to bowiem 
czas wzmożonej aktywności szko-

dliwych dla ludzi pajęczaków m.in. 
kleszczy. A  regularne koszenie 
i wygrabianie trawy przyczynia się 
do zmniejszenia ich ilości.

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH W przygotowaniu hali do wystawy World Press Photo 
zaangażowało się wiele osób i instytucji. Wśród nich 
znalazł się także ZK PGM.

ZK PGM będzie odtwarzać zieleniec 
wraz z nasadzeniem przy ul. 3-go Maja 118-132.

Wszystkich lokatorów naszych zasobów zachęcamy 
do nadsyłania zdjęć z aranżacjami swoich balkonów. 
Liczymy na to, że Państwa pomysły będą inspiracją dla 
pozostałych chorzowian. Zdjęcia można przesyłać na 
e-mail: sekretariat@pgm-chorzow.eu

Wyślij zdjęcie balkonu

Do II licytacji stawki czynszowej zostaną zgłoszone m.in. poniższe lokale:
Prezydent Miasta Chorzów informuje, 

że wynajmie lokale mieszkalne za opłatą czynszu 
ustalonego drogą licytacji.

Informacje adresowe, z podaniem wielkości i wyposażenia 
lokali oraz własności budynku, w którym są one zlokalizowane 

publikowane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów 
oraz w chorzowskim Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.chorzow.eu).

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu są zobowiązane 
dopełnić wszelkich formalności z tym związanych, w tym – 

wpłacić wadium zabezpieczające w Kasie Urzędu Miasta - pokój 
102 do godziny 12:00  dnia 15.06.2016 r.

Szczegółowych informacji udzieli Wydział Zasobów 
Komunalnych  – I piętro, pokój 120, 
tel. (32) 416-5000 wewn. 416 i 333.

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2016 roku 
o godzinie 9:00 w sali 236 Urzędu Miasta Chorzów 

(II piętro). 

Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od przetargu bez podania przyczyny.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezpieczna ścieżka 
wzdłuż DTŚ

Przy ulicy Staszica powstają miejsca postojowe. 

Wciąż wiele dzieje się w obrębie samego centrum przesiadkowego, jak i wokół niego. Kierowcy i piesi z zadowoleniem przyjęli działającą sygnalizację świetlną, która znacznie poprawiła bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu.

Sprawnie i szybko przebiegają prace związane z korytowaniem i układaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na ul. Kościuszki, na odcinku od u. Katowickiej do ul. Moniuszki.

Dobiega końca remont ulicy Trzynieckiej – są już gotowe nowa jezdnia i chodnik, trwają prace wykończeniowe i porządkowe.

Prace będę obejmować budowę 
ścieżki asfaltowej od ulicy Gałecz-
ki do parkingu przy Castoramie, 
wyposażenie w energooszczędne 
oświetlenie LED z czujnikami ru-
chu. Na czterech z dziesięciu la-

tarni zamontowane będą czujniki 
ruchu, dzięki którym sterownik 
będzie zwiększał natężenie światła 
w obszarze występowania ruchu. 
Standardowo latarnie będą świecić 
tylko 20% swojej mocy, po wykry-

ciu ruchu przez czujnik natężenie 
światła zwiększy się do 100%. Zo-
staną ustawione także ławki, ko-
sze na śmieci oraz barierki w miej-
scach, gdzie występuje ponad 1,5 
metrowy spad.

Rozpoczęły się prace mające poprawić bezpieczeństwo pieszych 
oraz rowerzystów chcących dostać się z ulicy Gałeczki do marketu 

"Castorama". Obecnie ruch ten odbywa się dziką ścieżką 
bezpośrednio przy Drogowej Trasie Średnicowej.

Raport z remontów dróg i chodników

Widoczne zmiany wokół centrum przesiadkowego
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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 22 czerwca 2016 r.

Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Tadeusz Hardyś, Henryk Karwia, Joanna Warot
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

CHORZOWSKA KRZYŻOWKA

- Rozpoczęliśmy akcję „Pamiętaj o Cho-
rzowie”. Chcemy obdarować naszych 
chorzowskich absolwentów, którzy 
po maturze rozjeżdżają się po świecie, 
koszulkami z herbem naszego miasta 
i z hasłem „Pamiętaj o Chorzowie”. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że to młodzi 
ludzie, którzy dzisiaj kończą średnie 
szkoły, będą decydować o obliczu mia-
sta w najbliższej przyszłości. Jak może-
my zachęcić do powrotu do rodzinnego 
miasta ukształtowanych już ludzi? Na-
sze możliwości są ograniczone, ale chce-
my coś zrobić, może na razie w sposób 
symboliczny, jednak chcemy działać – 
mówi Krzysztof Szulc, radny RAŚ. 

W tym roku koszulki dostali wybrani 
przez pomysłodawców akcji aktywni, 
zaangażowani absolwenci. Koszulki 
pojadą z nimi między innymi do Duis-
burga, Londynu, Pragi, Cieszyna. - Jeżeli 

nasze możliwości finansowe na to po-
zwolą to będziemy chcieli w najbliższej 
przyszłości obdarować takim prezen-
tem wszystkich maturzystów z naszego 
miasta – mówi radny. 

W roku 2016 Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Chorzowie realizuje kilka 
programów. Jednym z nich jest pro-
jekt „Stawiam na zmiany”, do które-
go trwa nabór.
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Cho-
rzowie od 1 stycznia 2016r. do 31 
grudnia 2017 r. realizuje projekt 
„STAWIAM NA ZMIANY” współfi-
nansowany przez Unię Europejską 
w  ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  Celem projektu jest na-
bycie lub wzmocnienie kompetencji 

i kwalifikacji niezbędnych na rynku 
pracy. Działania w projekcie mają cha-
rakter stacjonarny i wyjazdowy. Obej-
mie on wsparciem 220 rodzin/osób. 
Projekt przewiduje realizację komplek-
sowych działań w zakresie szeroko po-
jętej aktywizacji w oparciu o stworzoną 
do indywidualnych potrzeb uczestnika 
projektu ścieżkę reintegracji społecznej, 
zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. 
Dla uczestników przygotowano warsz-
taty i treningi, kursy zawodowe, szkole-
nia, staże zawodowe. 

Rekrutacja do projektu trwa. Mogą 
uczestniczyć w nim osoby w wieku od 
15 do 64 lat, bezrobotne, poszukujące 
pracy lub nieaktywne zawodowo (nie 
jest wymagana rejestracja w Powia-
towym Urzędzie Pracy, nie trzeba ko-
rzystać z pomocy OPS), osoby będące 
mieszkańcami Chorzowa, osoby niepeł-
nosprawne, osoby, które chcą polepszyć 
swoją sytuację społeczno-zawodową. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Kon-
takt: Chorzów, ul. Powstańców 70/U1, 
tel. 32 733 03 24.

Do absolwentów chorzowskich szkół trafią koszulki z herbem miasta, 
które mają symbolizować przywiązanie do małej ojczyzny.

Weź udział w projekcie „Stawiam na zmiany”

Pamiętaj o Chorzowie


