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Prezydent z absolutorium

Rok 2015 był przełomowy pod względem ilości i wielkości
przeprowadzonych inwestycji. Warto podkreślić, że na
wiele z nich otrzymaliśmy dofinansowanie m.in. z Unii
Europejskiej czy z budżetu państwa. Zmiany w mieście są
widoczne: lepsze drogi, wyremontowane
szkoły, wiele placów zabaw
i boisk. Udzielenie absolutorium,
za które radnym dziękuję, jest
potwierdzeniem prawidłowego
kierunku rozwoju miasta.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, otrzymał od radnych absolutorium za 2015 rok.
te obrazują sytuację finansową
miasta, stan posiadanego majątku komunalnego oraz opinie niezależnych organów i instytucji
kontrolnych, będące podstawą do
podjęcia uchwały w sprawie absolutorium – mówi Małgorzata Kern,
skarbnik miasta. – Absolutorium
jest wyrazem akceptacji dla wykonania zapisów budżetu miasta
przez prezydenta i podległych mu
urzędników - dodaje.

Fot. Adrian Ślązok

Podczas 23. sesji Rady Miasta, 23
czerwca, radni podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta Chorzów za rok 2015. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wydały komisje
stałe Rady Miasta oraz Regionalna
Izba Obrachunkowa. Radni udzielili również absolutorium prezydentowi Chorzowa. - Dokumenty

Krzysztof Hornik nowym przewodniczącym Rady Miasta

Fot. Mariusz Banduch

Podczas 22. sesji Rady Miasta
Krzysztof Hornik (Porozumienie
dla Chorzowa i Platforma Obywatelska) został jej nowym przewodniczącym, zastępując na tym

miejscu Jacka Nowaka (Prawo
i Sprawiedliwość).
Za kandydaturą Krzysztofa Hornika na przewodniczącego rady głosowało 21 radnych. Jeden głos był
przeciwny. - Chciałbym podziękować za udzielenie mi wysokiego
kredytu zaufania. Obiecuję, że
będę kierować radą w sposób merytoryczny, nie oglądając się na
względy polityczne. Muszę działać na korzyć mieszkańców, będę

się wsłuchiwał w głosy wszystkich
radnych - mówił Krzysztof Hornik
tuż po wyborze na przewodniczącego RM.
Nowy przewodniczący Rady Miasta jest dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie oraz
wieloletnim radnym.
Na kolejnej, 23. sesji Rady Miasta, wybrano wiceprzewodniczącą RM. Została nią Halina Hiltawska (Wspólnie dla Chorzowa).

Wyremontują
DTŚ
Na przełomie lipca i sierpnia rozpocząć się ma remont Drogowej Trasy
Średnicowej. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie na ponad milion zł.
- Odcinek chorzowski drogi został oddany do użytkowania
w latach 2000-2001, a więc blisko
15 lat temu, od tego czasu nastąpiło zużycie eksploatacyjne warstwy ścieralnej. Na nawierzchni
występują liczne spękania, powierzchniowe ubytki i deformacje wskazujące na jej stan zużycia.
Nawierzchnia wymaga przeprowadzenia remontu w trybie pilnym – mówi Marcin Michalik,

Chorzów TV

zastępca prezydenta Chorzowa
ds. technicznych i rozwoju.
Średnie dobowe natężenie ruchu
drogowego wynosi obecnie około
66 tys. pojazdów na dobę, a zdarzają się dni, w których liczba ta
przekracza 74 tys. Dofinansowanie z budżetu państwa na remont
nawierzchni jezdni DW 902, potocznie zwanej Drogową Trasą
Średnicową, wyniesie 1 367 219 zł.
Przewidywana wartość projek-

tu to ok. 2, 8 mln zł. Otrzymanie
wnioskowanej dotacji pozwoli
na przeprowadzenie remontu
poprzez wymianę warstwy ścieralnej na odcinku DW902 w granicach administracyjnych Chorzowa. Prace powinny rozpocząć
się na przełomie lipca i sierpnia.
Zakres robót obejmie niespełna
2 km drogi (8 pasów ruchu). Szacunkowy czas trwania remontu
ma wynieść dwa tygodnie.

Andrzej Kotala,

prezydent Chorzowa

Miasto potrzebuje basenu
„Liga”, „Ruch” czy „Fala” to kąpieliska, na których chorzowianie
spędzali upalne dni. Teraz pojawiły się plany budowy nowego obiektu.
Swój złoty okres odkryte chorzowskie kąpieliska miały w XX
wieku. Na przełomie lat 1926/27
na Górze Redena wybudowano
nowy stadion, a obok boisk piłkarskich znalazło się także miejsce dla
kompleksu basenów pływackich.
Stadion piłkarski, place zabaw,
alejki spacerowe i oczywiście basen cieszyły też wszystkich odwiedzających, zwłaszcza w połowie
minionego wieku, Dolinę Górnika,
tzw. „Ligę”. Teren ten należał do
kopalni Barbara, niestety jeszcze
za jej istnienia obiekty te zaczęły
podupadać i niszczeć. Śladu nie
ma też po basenie przy stadionie
Ruchu Chorzów, który pamiętać
mogą jeszcze chorzowianie po
trzydziestym roku życia. Znacznie
młodsi wspominają za to „Falę”,
otwartą w latach 60. minionego wieku, do niedawna ostatnie
działające odkryte kąpielisko
w naszym mieście. W XXI wieku
obiekt zaczął niszczeć i z roku na
rok popadać w ruinę. Ostatecznie
w 2015 r. „Falę” zamknięto. Władze Parku Śląskiego tłumaczyły
decyzję złym stanem technicznym
basenów i brakiem pieniędzy na
remont. Niestety, poważnego remontu nigdy tam nie przeprowadzono. Nie oznacza to jednak tego,
że chorzowianie będą mogli tylko
wspominać świetność odkrytych
kąpielisk. Ze śmiałą koncepcją

Fot. NAC

Wydawnictwo bezpłatne

Kąpielisko na Górze Redena, późniejszy „AKS”

budowy odkrytych basenów wystąpił bowiem prezydent Chorzowa. – Złożyłem Prezesowi Parku
Śląskiego i Marszałkowi Województwa propozycję budowy
kąpieliska otwartego na terenach
przy ul. Siemianowickiej. Jeśli teren zostanie przekazany miastu, to
możliwa będzie realizacja inwestycji polegającej na budowie basenu
wraz z parkingami i zapleczem sanitarnym. Niestety, nadal czekamy

na decyzję – mówi Andrzej Kotala,
prezydent Chorzowa.
Na razie mieszkańcy naszego miasta, mający ochotę na kąpiele, nie
tylko słoneczne, mogą odwiedzić
sąsiadów - siemianowicką „Skałkę” czy katowicką „Buglę”. A ci,
którzy wolą baseny w zamkniętych przestrzeniach mogą wykąpać się w Kompleksie Sportowym
KS „Hajduki” lub w obiekcie przy
Placu Powstańców.

Baseny w wakacje

Basen KS Hajduki, ul. Graniczna 92
27.06 - 31.07 oraz 16.08-31.08
Pon - Pt 10:00 - 22:00
Sob - Nd 10:00 - 20:00
01 - 15.08 Przerwa technologiczna
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Miłośników Ziemi
Śląskiej, ul. Harcerska 2
Koniec lipca – sierpień,
tylko grupy zorganizowane

WIADOMOŚCI Z MIASTA, ZAPOWIEDZI ORAZ RELACJE Z NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ

Basen Pl. Powstańców Śląskich 1
01.07 - 8.07
Pon - Pt 10:00 - 22:00
Sob - Nd 10:00 - 20:00
09.07 - 15.08
Pon, Śr, Pt 6:00 - 22:00
Wt, Czw 10:00 - 22:00
Sob - Nd 10:00 - 20:00
16-28.08 Przerwa
technologiczna

OFICJALNY KANAŁ
MIASTA ZNAJDZIESZ NA:

Aktualności
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WAKACYJNE ATRAKCJE
Warsztaty śpiewu gospel z muzykami z… Wybrzeża Kości Słoniowej, podróż w czasie
na Dziki Zachód, szkółka padla, plenerowe zajęcia w chorzowskim Skansenie, czy zajęcia
plastyczne w Galerii MM. Te i wiele innych atrakcji czeka tego lata na dzieci z Chorzowa.
ul. Sienkiewicza 3, tel. 32 349 78 68

Wszystkie projekty rozpoczynają się od godz. 10.00
Spektakle: bilety po 5 zł
Sala widowiskowa:
4.07 Jaś i Małgosia max 436 os.
18.07 Pchła Szachrajka max 253 os.
22.08 Niezwykła misja krasnala
Dobroduszka max 436 os.
5.07, 8.07, 12.07, 15.07, 19.07,
22.07, 19.08, 23.08, 26.08, 30.08.
Filmy dla dzieci: max 436 os.
(Chckarta)
Koncerty, gry i zabawy przed budynkiem ChCK, wstęp wolny:
7.07 Muzyczne psoty - koncert piosenek oraz gry i zabawy dla dzieci
21.07 Kolorowe podwórko
dalmatyńczyków Mini i Pongo:
gry i zabawy dla dzieci
18.08 Na raz... na dwa… muzyczna podróż trwa - koncert piosenek
oraz gry i zabawy dla dzieci
6.07, 13.07, 20.07, 17.08, 24.08
Zajęcia plastyczne w Galerii MM:
max 20 os. dla dzieci w wieku
od 6 do 12 lat (zapraszamy dzieci
spędzające wakacje w domu, nie
dotyczy grup zorganizowanych),
rezerwacja miejsc, wstęp wolny.
14.07, 25.08 Maluch i muzyka
czyli Maluchy w krainie dźwięku:
max 60 os. bilety: 20 zł, 15 zł z Kartą Bajtel, zabawy przy muzyce dla
niemowląt i małych dzieci od 0 do
6 roku życia - zajęcia na scenie
11.07 Wakacje bez barier – dzień
integracji z dziećmi z niepełnosprawnością – przed budynkiem
ChCK, wstęp wolny
2.08 Koncert i warsztaty zespołu
gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej CLARET GOSPEL, ul.
Jagiellońska i ul. Wolności godz.
14:00, wstęp wolny
31.08 Dyskoteka dla dzieci na
zakończenie wakacji: max 60 os.,
bilety: 5 zł, prowadzenie: Przemysław Łamacz
więcej informacji: www.chck.pl

STAROCHORZOWSKI DOM
KULTURY
ul. Siemianowicka 59,
tel. 32 247 39 53/56/58

„Wakacje czas zacząć, czyli jak
nie nudzić się latem w mieście” warsztaty artystyczne dla dzieci:
5.07-14.07 I turnus „Wodne opowieści” od 10.00 do 14.00, odpłatność 50 zł od osoby bez wyżywienia, ilość uczestników: 30 os.
18.07-29.07 II turnus „Trele morele czyli wakacyjne rozmaitości”
od 10.00 do 14.00, odpłatność 50
zł od osoby, bez wyżywienia,
ilość uczestników: 30 os.
Wakacyjne zabawy plenerowe
w Bibliotece pod chmurką:
wtorki: 2,9,16,23,30.08 od 10.00
do 12.00
Festyny:
17.07.2016 Plac Mickiewicza,
od 15.00 do 21.00

Dzieci i młodzież rozpoczęły dwumiesięczne wakacje letnie. To bez wątpienia
jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów w kalendarzu. Nie wszyscy
wyjadą na wczasy, obozy czy kolonie, ale nawet ci, którzy skorzystają z takiej
formy rekreacji, jakąś część z blisko siedemdziesięciu wolnych dni spędzą
z pewnością w rodzinnym mieście.

Wszystkim, którzy korzystać będą z uroków
beztroskiego wypoczynku w czasie
tegorocznych wakacji, życzę, by
dobrze wykorzystali ten czas na
regenerację sił przed nowymi
wyzwaniami. Niech wszystkim
dopisują humory i słoneczna
aura. Dobrej zabawy!
Wiesław Ciężkowski,

zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych

Fot. UM Chorzów

CHORZOWSKIE CENTRUM
KULTURY

Miejskie placówki edukacyjne i kulturalne, ośrodki
sportowe, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje
przygotowały szeroki wachlarz adresowanych
do młodych ludzi propozycji spędzenia czasu wolnego
od szkolnej nauki.

28.08.2016 Ogród SDK, festyn
parafialny, od 15.00 do 21.00
Ogrodowe kino letnie z warsztatami tanecznymi:
10.08.2016 od 19.00 do 21.00
24.08.2016 od 19.00 do 21.00
Plaża na Krajcoku, czyli podwieczorki taneczne w ogrodzie
SDK: 14,28.08.2016 od 18.00
do 21.00
więcej informacji: www.sdk.org.pl

MŁODZIEŻOWY DOM
KULTURY

ul. Lompy 13, tel. 32 241 31 80

W czasie wakacji organizowane
są dwa turnusy półkolonijne (od
27.06 do 1.07 oraz od 4.07 do
8.07) Zajęcia będą odbywać się
pod wspólnym tytułem „Zdrowo - Sportowo”. W związku
z tematyką zajęć wakacyjnych,
uczestnicy będą mieli okazję
poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz
znaczenia aktywności fizycznej
w życiu człowieka. Pojawi się
również element krajoznawczy
- wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Organizator
nie zapewnia wyżywienia
Odpłatność za zajęcia: 55 zł
za turnus. Przewidywania ilość
uczestników: po 50 osób w każdym turnusie (25 osób – uczniowie kl. I – III, 25 osób – uczniowie
kl. IV – V, nie zapisujemy osób
starszych)
więcej informacji:
www.mdkchorzow.pl

MIEJSKI DOM KULTURY
„BATORY”

ul. S. Batorego 6, tel. 32 246 00 60

Zajęcia „Na dzikim zachodzie”
organizowane dla dzieci w wieku
od 7 do 12 lat (od 10.00 do 14.00)
Koszt: 60 zł za osobę

Koszt dla rodzeństwa: 50 zł za
osobę
Turnus I 11-15.07
Turnus II 18-22.07

więcej informacji:
www.mdkbatory.pl

STOWARZYSZENIE
„CHORZOWSKA LAUBA”
ul. Dąbrowskiego 104

Półkolonie: od 01.07 do 29.07
Wyżywienie: w gestii świetlicy
(kanapka i napój), zajęcia są
bezpłatne. Przewidywana lista
uczestników: 30 podopiecznych uczęszczających do
świetlicy.
KLUB POKOLENIE ChSM

ul. Młodzieżowa, tel. 32 241 94 73

W czasie wakacji organizowane są trzy turnusy półkolonijne (od 27.06. do 05.08.2016r.)
Odpłatność 100 zł za turnus od
dziecka, w tym pełne wyżywienie (śniadania + obiad).
Ilość osób ograniczona: maksymalnie 150 osób.
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI
PARK ETNOGRAFICZNY
ul. Parkowa 25, tel. 32 2410718

W każdy poniedziałek lipca
i sierpnia (za wyjątkiem 15.08),
od godziny 10.00 do 13.00
organizowane są plenerowe,
bezpłatne zajęcia dla dzieci.
W pozostałe dni tygodnia
istnieje możliwość zorganizowania odpłatnych zajęć ze
standardowej oferty edukacyjnej muzeum
MUZEUM W CHORZOWIE

ul. Powstańców 25, tel. 32 241 31 04

„Historie z czarnej płyty” (zajęcia
połączone ze zwiedzaniem wystawy czasowej „Śląsk na winylu”)

„Czym smakuje historia?” (warsztaty edukacyjno-plastyczne)
Zapisy pod numerem telefonu
(32) 241 31 04 wew. 105. Zajęcia
odbywają się w terminie: 1–20
lipca 2016 r. Zajęcia są bezpłatne dla chorzowskich grup
zorganizowanych. Bilet na
lekcję muzealną 3 zł za osobę
(dla posiadaczy Karty „Dużej
Rodziny” 1,5 zł). Przewidywana
liczba uczestników: maksymalnie do ok. 25 osób/zajęcia
PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
aleja Planetarium 4 , tel. 32 745 27 28

Program seansów od 5 lipca do
31 sierpnia 2016
więcej informacji:
www.planetarium.edu.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
Filia nr 2, ul. Ryszki 11/13:
27.06. - 01.07 godz. 12.00 do 13.00:
lato z biblioteką: pod hasłem
Tydzień z Ulyssesem Moorem
bohaterem książek P. Baccalario
dla dzieci w wieku 5-9 lat.
Filia nr 5, pl. A. Mickiewicza 4:
05.07 godz. 12.30 - "Morskie
głębiny w kolorach bibuły" –
zajęcia plastyczne dla dzieci
w oparciu o książkę U. Barff,
J. Maier: Każde dziecko to
potrafi, cz. 3: Robótki z papieru
i tektury.
30.08 godz. 12.30 - "Letni
krajobraz w kręgu zamknięty"
– zajęcia plastyczne dla dzieci
w oparciu o książkę U. Barff,
J, Maier: Każde dziecko to
potrafi, cz. 3 : Robótki z papieru
i tektury.
Filia nr 19, ul. J. Kilińskiego 2:
01.07 - 4.08 - Plebiscyt olim-
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pijski – typowanie, ile Polacy
zdobędą medali na Letnich
Igrzyskach Olimpijskich
24.08 - Wyniki plebiscytu –
losowanie zwycięzców.
22 - 26.08 - Wakacje w bibliotece: Tydzień podróży po
Europie – zajęcia odbywać się
będą codziennie w godzinach
od 12.00 do 14.00. Zapraszamy
do wspólnej zabawy małych
podróżników w wieku od 7 do
12 lat. Zapisy od 1.07.
MIEJSKI OŚRODKEK
REKREACJI I SPORTU

ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 2411 111

Szkółka Tenisa Ziemnego
i Padla – lipiec, sierpień, korty
tenisowe ul. Filarowa. Zajęcia
odbywają się w każdy wtorek
od 10.00-12.00. Kort do Padla ul.
Katowicka. Zajęcia dla dzieci
szkół podstawowych i gimnazjalnych odbywają się w każdy
czwartek od 10.00 do 12.00.
Wpisowe: 10 zł za osobę (za
kurs tenisa i padla)
Zajęcia rekreacyjne dla dzieci
szkół podstawowych i gimnazjalnych na basenie: lipiec,
sierpień, kompleks Sportowy
„Hajduki” ul. Graniczna. Zajęcia z instruktorem odbywają się
w każdy poniedziałek od 10.00
do 12.00. Wstęp wolny.
Wycieczki rekreacyjne – lipiec,
sierpień: wycieczki przeznaczone dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zapisy
w Dziale Organizacji Imprez
MORiS Chorzów tel. 32 2411 111
02.07 Turniej Koszykówki
Ulicznej oraz Turniej „Padel
Nocą” - Obiekt przy ul. Katowickiej, Streetball.
16.07 Turniej Siatkówki Plażowej - „Orlik” ul. Kościuszki.
Wstęp wolny.
20.08 Turniej Tenisa Ziemnego
– Korty tenisowe ul. Filarowa
Festyny miejskie:
17.07 – Plac Mickiewicza
13-15.08 – teren przy Kompleksie Sportowym „Hajduki”
28.08 – Ogród Starochorzowskiego Domu Kultury
Szczegółowe informacje
w Dziale Organizacji Imprez
MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 2411 111.
więcej informacji:
www.moris.chorzow.pl

CENTRUM USKRZYDLIJDZIECIAKI.PL
ul. Gwarecka 4/1

01.07–31.08 od 9.00 -13.00 dla dzieci
01.07–31.08 od 13.00–15.00 dla
młodzieży (2 tygodnie lipca i 2
tygodnie sierpnia)
Forma: zajęcia stacjonarne dla
dzieci i młodzieży w formie
zabaw i warsztatów organizowanych w Chorzowie:
w Cudeńku – dla dzieci przy
ul. Gwareckiej 4/1, w Centrum
Uskrzydlania – dla młodzieży
przy ul. Gwareckiej 4/2
Centrum Uskrzydlania zapewni
codziennie pełnowartościowy
bezpłatny posiłek (jedno ciepłe
danie). Informacje o odpłatności
za zajęcia: fundacja realizuje bezpłatnie posiłki oraz wakacyjny
program zajęć prowadzony przez
fachową kadrę wychowawców
i instruktorów. Przewidywana
liczba uczestników: łącznie maksymalnie 60 osób
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA-SOCJOTERAPEUTYCZNA „POD
MYCHĄ”
ul. Kaliny 82/4, tel. 32 345 46 15

Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 9.3014.30 przez cały lipiec i sierpień.
W ofercie zajęcia stacjonarne
(sportowe, plastyczne, konkursowe, filmowe) oraz wyjścia do
parku, na basen, spotkania z ciekawymi osobistościami. Codzienne wyżywienie w tym zimne
napoje + kanapki i ciepłe obiady
min. 3 razy w tygodniu. Zajęcia
są bezpłatne. Ilość uczestników to
maksymalnie 30 osób.
AKS WYZWOLENIE CEZ
CHORZÓW

ul Lompy 10a, tel. 515037286

Termin i miejsce zajęć lekkoatletycznych: 25.07 - 31.08
2016. Miejsce: obiekty MORiS
przy ul. Filarowej. Zajęcia
stacjonarne w godzinach 10.0013.00, 16.00-19.00
Organizator przewiduje okresowe wyżywienie.
Zajęcia mają charakter nieodpłatny. Przewiduje się udział ok.
80 uczestników.

Szczegółowy program
imprez na stronie
www.chorzow.eu
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Miasto

Szkołę sportową czeka metamorfoza
W tym roku rozpocznie się kompleksowa termomodernizacja
Zespołu Szkół Sportowych nr 1. To jedno z największych tego
typu przedsięwzięć w mieście.
źródła energii. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technologii budynek

będzie energooszczędny. Koszt inwestycji to 19,5 mln zł.

Priorytetem jest takie ułożenie harmonogramu
remontu, aby wszystkie lekcje nadal obywały się
w budynku szkoły. Dyrekcja szkoły
będzie starać się zorganizować zajęcia
w taki sposób, aby remont był jak
najmniej odczuwalny dla dzieci.
Informacja o harmonogramie prac
będzie wywieszana w szkole
z dużym wyprzedzeniem.
Marcin Michalik,

zastępca prezydenta Chorzowa ds. technicznych i rozwoju

Fot. Mariusz Banduch

Remont szkoły rozpocznie się
prawdopodobnie w sierpniu tego
roku, obecnie trwa procedura
przetargowa. Prace mają potrwać
do 2019 i będą wykonywane etapami, tak aby nie zakłócać przebiegu zajęć.
ZSS nr 1 to najnowszy budynek
szkoły w naszym mieście. Projekt
sprzed ponad 20 lat nie był niestety
dostosowany do polskich warunków atmosferycznych. Budynek
latem bardzo szybko się nagrzewa,
a w zimę ucieka ciepło.
Zakres prac obejmie wymianę m.in.:
ścian zewnętrznych, okien, drzwi
zewnętrznych, instalacji CO i wentylacji. Zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne, czyli odnawialne

Wybrane inwestycje zaplanowane w okresie wakacyjnym
• Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4
przy ul. Śląskiej 3 – 1 348 845 zł
• Modernizacja instalacji elektrycznej
i oświetleniowej w Akademickim Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Farnej 5
(inwestycja dwuletnia) – 587 845 zł
• Remont korytarzy wraz z wymianą drzwi do
sal oraz wymianą wykładzin w SP nr 29 przy
ul. Lwowskiej 36 (inwestycja trzyletnia)
– 368 639 zł

Śląskie fany na Wolce

• Modernizacja instalacji elektrycznej
i oświetleniowej, wymiana naświetli do sal
oraz remont korytarzy w Gimnazjum nr 8 przy
ul. Czempiela 52 – 338 595 zł
• Dostosowanie do wymagań przeciw
pożarowych w Przedszkolu nr 24 przy
ul. Lompy 16 – 98 248 zł
• Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole
Podstawowej nr 29 (inwestycja trzyletnia)
– 281 670 zł

Nowa ulica
w Chorzowie

średnictwa RP w wysokości 11
milionów dolarów. Skarb Śląski udzielał pożyczek państwu
polskiemu m.in. na rozbudowę
portu w Gdyni czy otwarcie
Polskich Linii Lotniczych LOT.
Nigdy wcześniej, ani później
żaden region w Polsce nie mógł
się cieszyć tak szerokimi uprawnieniami Dzień Śląskiej Flagi to
okazja do popularyzacji historii
i barw naszego regionu.

Volkmar Meitzen urodził się
w 1822 r. Przez całe życie związany był z Królewską Hutą. Tu był
górnikiem, inspektorem i dyrektorem kopalni „Król”. Był także
radnym i liderem ewangelickiej
większości w pierwszej Radzie
Miasta Królewskiej Huty oraz
inicjatorem uzyskania praw miejskich. Do 1922 jego imię nosiła
obecna ul. Jagiellońska.

Fot. Wojciech Zawadzki

co miało olbrzymi wpływ na
późniejsze głosowanie mieszkańców regionu w plebiscycie.
Województwo miało własny
Sejm, skarb i policję. Kompetencje Sejmu Śląskiego dotyczyły
niemal wszystkich aspektów
funkcjonowania województwa
wykluczając politykę zagraniczną i wojskowość. O potędze
autonomicznego województwa
może świadczyć wiele faktów

Fot. Mariusz Banduch

W ubiegłym roku, 15 lipca, ulica Wolności została po raz pierwszy przystrojona żółto-niebieskimi Budowa centrum przesiadkowego i zmiana
flagami. W taki sposób chorzowianie uczcili Dzień Śląskiej Flagi. W tym roku będzie podobnie. organizacji ruchu przyczyniły się od powstania
ulicy Volkmara Meitzena. Nowa droga łączy
15 lipca 1920 polski Sejm Usta- takich jak zaufanie Stanów
wodawczy ustanowił autono- Zjednoczonych, które udzieliły
ul. Katowicką z ul. Stanisława Moniuszki.
mię województwa śląskiego, województwu kredyt bez po-

„Barbara” wznowi wydobycie
Przygotowanie, zamkniętej w 1999
roku, kopalni do odtworzenia trwa
od kilku lat. Stara się o to Grupa
Kapitałowa Fasing zajmująca się
głownie produkcją narzędzi i maszyn górniczych.
Aby wznowić działalność kopalni
Grupa Fasing wraz z osobami fizycznymi założyła spółkę celową
PUG Greenway. Spółka otrzymała
koncesję rozpoznawczą, na podstawie której przeprowadziła analizy
dotyczące możliwości wznowienia
wydobycia i rentowności projektu.
Opracowała także dokumentację
geologiczną złoża węgla kamien-

nego „Barbara-Chorzów 2”, którą
zatwierdził minister środowiska.
W 2014 roku radni podjęli uchwałę w sprawie aktualizacji studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów w zakresie
ujawnienia udokumentowanych

złóż kopalin. Rok później podjęto
uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla terenu
górniczego „Barbara-Chorzów 2”.
Pod koniec 2015 r. z inicjatywy
Greenway podpisano umowę do-

tyczącą sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu.
Uchwałą objęto wschodnie i północne tereny Chorzowa, w tym teren przy szybie „Zygmunt August”
oraz teren przy szlaku kolejowym
przy ul. Legnickiej.

Chorzów, jak i wiele miast na Śląsku, dotkliwie odczuł skutki restrukturyzacji kopalń.
Wznowienie wydobycia w kopalni „Barbara” to przede wszystkim szansa na powstanie
nowych miejsc pracy. Mamy wykwalifikowaną kadrę, prężnie działają także klasy
górnicze – chętnych do pracy na pewno więc nie zabraknie.
Andrzej Kotala,
prezydent Chorzowa

wiadomości samorządowe

Fot. Mariusz Banduch

Projekt uruchomienia kopalni przewiduje wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej Barbary-Chorzów: dwóch czynnych szybów do poziomu 630, istniejących wyrobisk,
komór pomp, rozdzielni elektrycznej. Ma to ograniczyć nakłady inwestycyjne szacowane na
ok. 500 mln zł. Zakład planuje zatrudnić około 700 osób. Według prognoz roczne wydobycie
wynosić będzie 1,5 mln ton węgla.
- Projekt zmiany studium wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym został sporządzony i jest
na etapie procedowania zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tłumaczy
Henryk Brol, prezes Greenway.
Obecnie projekt ten wyłożony jest
do publicznego wglądu i czeka na
rozpatrzenie przez Radę Miasta. - Po
zakończeniu procedury przyjęcia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Barbara-Chorzów 2” i uaktualnieniu raportu o oddziaływaniu

na środowisko zostanie złożony
wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia
– mówi Henryk Brol.
Dopiero wydanie tej decyzji pozwoli na wystąpienie z wnioskiem
o uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego. Prezes
spółki Greenway przyznaje, że to
czasochłonne procedury. Dlatego
nie ukrywa, że wydobycie węgla
w kopalni „Barbara” na skalę przemysłową ruszy prawdopodobnie
najwcześniej w 2019 roku.

Wydarzenia

W
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tym roku świętowaliśmy przez trzy czerwcowe weekendy. Pierwszy minął pod
znakiem VII Zjazdu Rycerstwa
Chrześcijańskiego im. Gotfryda de
Bouillon. Ponad 700 wojowników
przemaszerowało ulicą Wolności.
Pochód zakończyło symboliczne
przekazanie władzy w Chorzowie. Klucze od prezydenta miasta
Andrzeja Kotali odebrali przedstawiciele Chorzowskiego Bractwa
Rycerskiego. Później na ul. Jagiellońskiej zaprezentowały się grupy
rekonstrukcyjne. A bractwa w całej krasie podziwiać można było
w chorzowskim Skansenie. Na
Dużej Polanie odbyły się pokazy
m.in. włoskich tańców z flagami,
rycerzy konnych, sokolników
i husarii oraz największe widowisko tegorocznej imprezy - inscenizacja bitwy bractw rycerskich.
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Święto Miasta 2016
Koncerty pod szybem Prezydent, rycerze czy Festiwal Kreacji i Animacji na ul. Wolności,
w tym taniec na linach na budynku Urzędu Miasta. To tylko niektóre z atrakcji
czerwcowych obchodów święta Chorzowa.
W sumie impreza przyciągnęła
przeszło 20 tysięcy gości.
Następny weekend minął pod
znakiem Industriady. Na trasie
zabytków techniki znalazły się
hala dawnej elektrowni Huty
Królewskiej i Szyb Prezydent.
Obiekty odwiedziło ponad 6000
osób. W dawnej elektrowni po-

dziwiać można było m.in. widowisko taneczne „Jaram się”
w produkcji Teatru Śląskiego
w Katowicach. Atrakcji nie zabrakło również pod szybem. Dla
gości przygotowano warsztaty,
gry terenowe, pokazy filmów.
Wszyscy chętni mogli oczywiście podziwiać panoramę miasta

ze szczytu szybu. Industriadę zakończył koncert grupy Domowe
Melodie.
17 czerwca to święto ulicy Wolności, w ramach którego zorganizowano Festiwal Kreacji
i Animacji #Wolności. Impreza
zgromadziła artystów i performerów, którzy centrum miasta

zamienili w olbrzymią scenę.
Przy Poczcie Głównej wystąpili: Erith, Chosovi oraz Funk Da
System. Gwiazdą wieczoru był
zespół Łąki Łan. Niecodzienne
pokazy odbyły się też pod Urzędem Miasta i na fasadzie budynku. Goście wysłuchali, dosłownie
piorunującego, koncertu na tzw.

cewkach Tesli, zobaczyli taniec
z ogniem i taniec na linach na
budynku magistratu.
Sobota to już tradycyjnie dzień
zabawy pod Szybem Prezydent. Dla rodzin przygotowano
atrakcje plenerowe a na scenie
prezentowali się artyści z chorzowskich instytucji kultury.
Wieczorem Letnia Scena „Eski”
wypełniła się gwiazdami. Najpierw Sylwia Grzeszczak, a po
niej Afromental skupili pod
sceną tłumy chorzowian. Nocną
zabawę zwieńczył pokaz sztucznych ogni. W niedzielę swoje
20-lecie obchodziło Radio Piekary. Wystąpili m.in. Damian Holecki, Arkadia Band czy Karolina
i Dama Krawczyk. Swój dzień
przeżywały też chorzowskie organizacje pozarządowe, organizując atrakcje dla rodzin.

ŚWIĘTO MIASTA 2016 W OBIEKTYWIE
VII Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego

VII Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego

Industriada

Industriada

Industriada

Festiwal Kreacji i Animacji #Wolności

Festiwal Kreacji i Animacji #Wolności

Festiwal Kreacji i Animacji #Wolności

Letnia Scena „Eski”

Dzień organizacji pozarządowych

Dzień Śląski

Zdjęcia: UM Chorzów

VII Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego
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Rozmaitości

Najlepsze zdjęcia podziwiały tłumy

Wystawa była prezentacją najlepszych zdjęć nagrodzonych w World
Press Photo, od lat uznawanym za
najważniejszy konkurs fotografii
prasowej na świecie.
Ostatnim razem w regionie wystawa gościła ponad dziesięć lat
temu. Zdjęcia zawisły w hali byłej Elektrowni Huty Królewskiej
przy ul. Metalowców 13. Mieszkańcy regionu mogli oglądać fotografie przez trzy tygodnie - od
26 maja do 15 czerwca. Wstęp
był wolny.
- To były intensywne miesiące,
spędzone na planowaniu, negocjowaniu, dyskutowaniu, a przede
wszystkim na działaniu. Efekt okazał się jednak tego wart. Wystawę
World Press Photo w Chorzowie
odwiedziło 25 tysięcy osób. Jesteśmy absolutnie zachwyceni

Nowe inwestycje dla młodych:
skatepark i street workout park

i wzruszeni tak oszałamiającą frekwencją. Dziękujemy wszystkim,
którzy zechcieli odwiedzić halę
byłej elektrowni Huty Królewskiej
i wziąć udział w wystawie – mówi
Magdalena Sekuła, pełnomocnik
prezydenta Chorzowa ds. aktywizacji społecznej.

Fani jazdy na deskorolkach, rowerach czy rolkach doczekali się
najnowszej atrakcji – skateparku, który stanął pod Szybem
„Prezydent”. To nie jedyna inwestycja skierowana
do młodych chorzowian.
Na 1000 m kw. znajduje się 20 przeszkód do wykonywania ewolucji
na deskorolkach, rolkach i rowerach. Na utwardzonej nawierzchni
postawiono rynny, najazdy i wyskoki. – Tor jest bardzo dobrze
skonstruowany. Jest wszystko:
rampy, boksy, rurki. Można robić
przeloty i inne ewolucje – mówią
Marcin Szotrowski i Janusz Kolano,
którzy na bmx-ach jeżdżą od kilku

Dotacje na działalność gospodarczą
„Praca na swoim” to atrakcyjna forma zatrudnienia dająca dużą niezależność,
samodzielność oraz możliwość realizowania własnych pasji.
Osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chorzowie, które myślą o samozatrudnieniu mogą liczyć na
pomoc ze strony Urzędu: - merytoryczną - w postaci poradnictwa
i szkoleń biznesowych oraz wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej.
Przed złożeniem wniosku o przyznanie dotacji można skorzystać
z nieodpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym z zakresu
przygotowywanego biznesplanu
oraz wziąć udział w warsztatach
grupowych poświęconych tematyce procedur zakładania firmy,
wypełniania druków urzędowych
niezbędnych do zarejestrowania
firmy, omówienia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD – 2007),
form opodatkowania działalności
oraz obowiązków przedsiębiorcy
w zakresie rozliczeń z US i ZUS.
Maksymalna kwota o jaką można
się aktualnie ubiegać to 18 000 zł.
Środki na podjęcie działalności

gospodarczej mogą być udzielone
m.in. na: zakup maszyn, urządzeń
i sprzętu niezbędnego do podjęcia
działalności; koszty oprogramowania; wykonanie usługi i materiałów reklamowych. Zakup środków transportu: maksymalnie do
50% wnioskowanej kwoty.
Wnioskodawca ubiegający się
o środki na podjęcie działalności
gospodarczej musi legitymować
się posiadaniem odpowiednich
kwalifikacji (wykształceniem, doświadczeniem zawodowym) związanych z planowaną działalnością
gospodarczą.
Ważnym elementem składanego
wniosku o dotację jest specyfikacja
wydatków do poniesienia w ramach
dofinansowania, przeznaczanych na
zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych,
urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa
związanych z podjęciem działalności
gospodarczej.

Wnioski są opiniowane przez Komisję do spraw opiniowania wniosków
o udzielenie środków na podjęcie
działalności gospodarczej, powołaną
zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.
Oceniając złożony wniosek Komisja
bierze pod uwagę: formalną i merytoryczną prawidłowość wniosku,
wstępne działania podjęte w celu
uruchomienia działalności, szczególnie: uprawdopodobnienie posiadania lub faktyczne posiadanie lokalu
co najmniej na okres obowiązywania umowy, uprawdopodobnienie
kontaktów z kontrahentami, udział
środków własnych w planowanym przedsięwzięciu, kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy związane z profilem pla-

nowanej działalności gospodarczej,
znajomość branży, ocenę konkurencji, kalkulację wydatków i przychodów – w tym przewidywane efekty
ekonomiczne, zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na planowaną
działalność, rodzaj i wiarygodność
zaproponowanego zabezpieczenia.
W celu zapewnienia dotrzymania
warunków umowy i właściwego
wykorzystania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć
zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków.
Formami zabezpieczenia zwrotu
środków otrzymanych na podjęcie
działalności gospodarczej mogą być
m.in.: poręczenie przez osobę trzecią,
której dochód z 3 ostatnich miesięcy netto nie może być niższy niż
1.800,00 zł po odliczeniu posiadanych
aktualnie zobowiązań finansowych;
weksel z poręczeniem wekslowym
(AVAL), gwarancja bankowa, zastaw
na prawach lub rzeczach.
Więcej informacji można uzyskać
w siedzibie PUP, pok. nr 3.

lat. – Obiekt jest bezpieczny, dostosowany do potrzeb amatorów
i profesjonalistów – mówi Andrzej
Kotala, prezydent Chorzowa.
Skatepark wykonano w technologii żelbetonowej monolitycznej.
Inwestycja kosztowała 600 tys. zł.
W pobliżu obiektu powstanie też
mini siłownia plenerowa.
Skatepark to nie jedyna nowa
atrakcja skierowana do młodych

chorzowian. Przy ul. Jubileuszowej powstaje park do street workout-u. - To zwycięski pomysł
z zeszłorocznego budżetu obywatelskiego – podkreśla prezydent.
W parku dostępnych będzie 10 zestawów urządzeń: drążków, drabinek i lin. Budowa kompleksu wraz
z boiskiem do piłki ręcznej i mini
siłownią plenerową zakończy się
na początku lipca.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie poszukuje dla
lokalnych pracodawców kandydatów na stanowiska:
1. Animator czasu wolnego dla dzieci
Wymagania:
• wykształcenie średnie ogólne
• umiejętność grania na instrumentach
• zdolności plastyczne, sportowe
mile widziane
2. Barman
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe
• książeczka sanepidowska
• obsługa kasy fiskalnej
• dyspozycyjność
3. Cieśla
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze
zawodowe budowlane
• roczne doświadczenie na
stanowisko cieśli
• pożądane prawo jazdy kat. B
4. Doradca ds. nieruchomości
Wymagania:
• wykształcenie średnie ogólnokształcące
• prawo jazdy kat. B
• mile widziane doświadczenie
5. Fryzjer
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze
zawodowe kierunkowe
• pożądane roczne doświadczenie
zawodowe
8. Kucharz
Wymagania:
• mile widziane doświadczenie
zawodowe jako kucharz
• aktualna książeczka sanepidowska
9. Mechanik / serwisant (naprawa
i serwis traktorów)
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze
zawodowe mechaniczne

6. Kelner/barman
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze
zawodowe gastronomiczne
• mile widziane doświadczenie
• prawo jazdy kat. B
• książeczka zdrowia
7. Kierownik/mistrz działu obróbki
mechanicznej (oferta pracy dla osób
niepełnosprawnych)
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze
zawodowe
• obsługa urządzeń pomiarowych
• umiejętność czytania rysunku
technicznego
• obsługa komputera
• mile widziane doświadczenie
9. Nauczyciel (w żłobku/przedszkolu)
Wymagania:
• wykształcenie wyższe
pedagogiczne
• umiejętność ciekawego
prowadzenia zajęć
• książeczka sanepidowska
• mile widziane doświadczenie
• mile widziana znajomość języków
obcych
10. Pielęgniarka opieki
długoterminowej
Wymagania:
• wykształcenie średnie zawodowe
medyczne
• doświadczenie w opiece
długoterminowej
• uprawnienia pielęgniarskie
11. Pomocnik wędliniarza
Wymagania:
• książeczka sanepidowska
• mile widziane doświadczenie

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

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

ul. Opolska 19, tel. 32 34 97 101

wiadomości samorządowe

www.pupchorzow.pl

Fot. Chorzowianin.tv

Zdjęcia: UM Chorzów

Wystawa Word Press Photo pierwszy raz w historii zawitała
do Chorzowa. Ekspozycję odwiedziło blisko 25 tysięcy osób.

Gospodarka
komulana
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Lokale użytkowe w internecie

Strona www.lokale.chorzow.eu to narzędzie, które w łatwy, intuicyjny sposób pozwala zapoznać się z ofertą chorzowskich lokali użytkowych.
Poruszanie się po stronie nie
powinno sprawiać problemów.
Zainteresowani wynajęciem lokalu użytkowego mogą przeszukać oferty na kilka sposobów.
Jedną z nich jest zapoznanie się
z aktualnymi ogłoszeniami. Do
dyspozycji interanauty jest także mapka z zaznaczonymi lokalami. Wystarczy kliknąć w jedną z wybranych miniaturek
i zapoznać się ze szczegółami

oferty. Można też zawęzić obszar wyszukiwania wybierając
na przykład lokalizację – jedną
z dzielnic miasta lub sposób nabycia – licytacja stawki czynszowej, przetarg ofertowy. Jest
także zwykła wyszukiwarka,
dzięki której dowiemy się np.
czy na danej ulicy jest wolny
lokal. Po znalezieniu konkretnej oferty możemy zapoznać się
z jej szczegółami. Obok zdjęcia

i mapy widnieją informacje
m.in. o typie lokalu, sposobie
nabycia, lokalizacji, powierzchni, kondygnacji, ilości pomieszczeń, instalacji i mediach czy
minimalnej stawce czynszu. Zainteresowani daną ofertą mogą
skontaktować się z konkretnym
Biurem Obsługi Mieszkańców
lub zrobić to za pomocą umieszczonego na stronie formularza
kontaktowego.

www.lokale.chorzow.eu

Rozstrzygnięto przetarg na likwidację niskiej emisji
wraz z kompleksową termomodernizacją w budynku
mieszkalnym znajdującym się przy ul. Hajduckiej 7-9

Trwa remont zabytkowych elewacji budynków przy
ul. Wrocławskiej 8 i Hutniczej 13

Dobiegają końca prace związane z utwardzeniem
terenu przy Ratuszowej 13 i 13a.

Ogłoszono przetarg na remont elewacji i podwórek.
Otwarcie ofert nastąpi na początku lipca
Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe

www.pgm-chorzow.eu
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Infrastruktura
drogowa

Kibicuj kolarzom na trasie TdP
Fot. Paweł Mikołajczyk

DOKŁADNA TRASA PRZEJAZDU KOLARZY
PRZEZ CHORZÓW (ŚRODA, 13.07.)

Peleton Tour de Pologne ponownie zobaczymy
w tym roku na ulicy Krzyżowej

- To kolarska Liga Mistrzów - tak wyścig
Tour de Pologne reklamuje jego organizator Czesław Lang. Impreza należy do prestiżowego cyklu UCI World Tour, bierze
w niej udział 18 najlepszych zawodowych
grup świata (UCI World Teams). Oprócz
tego "dzikie karty" otrzymało siedem ekip,
w tym Reprezentacja Polski. W 73. edycji
Tour de Pologne - w dniach 12-18 lipca wystartuje 200 kolarzy. Będą mieli do pokonania siedem etapów o łącznej długości
1168 km. Start zaplanowano w Radzyminie,
zaś finisz na krakowskim Rynku.
Po raz drugi z rzędu TdP zawita do Chorzowa. W środę, 13 lipca, na II etapie - z Tarnowskich Gór do Katowic - kolarze przejadą ulicami naszego miasta. Walczyć będą
o punkty na lotnej premii, która usytuowana zostanie, podobnie jak przed rokiem, na
ulicy Krakusa (wówczas najszybszy był Polak Marcin Białobłocki).
Tuż obok, na Placu Powstańców Śląskich,
powstanie strefa kibica. - Przewidziano liczne konkursy dla kibiców z atrakcyjnymi
nagrodami. Będzie m.in. konkurs na najciekawsze przebranie - informuje Rafał Zaremba, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu
i Turystyki UM Chorzów. Oprócz tego organizatorzy Tour de Pologne zamierzają wybrać "Najpiękniejsze Miasto TdP". Chorzów
powalczy w kategorii "Miasto premii". - To
konkurs na najładniejsza oprawę - precyzuje
Zaremba. Będą brane pod uwagę nie tylko

przebrania kibiców, ale także ciekawe dekoracje i ozdoby zawierające elementy, które
kojarzą się z kolarstwem i Polską.
Znamy już szczegóły przejazdu kolarzy
przez Chorzów. Doszło do drobnych zmian
w porównaniu z trasą z 2015 r. Peleton
przybędzie tym razem od strony Bytomia,
ulicą Łagiewnicką. - Następnie kolarze pojadą ulicą Krzyżową i Katowicką, by skręcić - to nowość - w ulicę Pudlerską. Druga
zmiana dotyczy końcowego odcinka trasy
w Chorzowie. - Ze względu na remont ulicy
Siemianowickiej kolarze pojadą ulicą Bożogrobców, przez Plac Jana i ulice Maciejkowicką oraz Michałkowicką. Przygotowaliśmy trasę przejazdu ulicami miasta tak, aby
usunąć ewentualne zagrożenia dla kolarzy
- mówi Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów.
Wiadomo także, o jakiej godzinie możemy
spodziewać się kolarzy w Chorzowie. Na
ulicy Łagiewnickiej powinni się zameldować
- w zależności od tempa jazdy - między godz.
16.18 a 16.23. W naszym mieście będzie ich
można oglądać przez ok. 20-25 minut.
Następnie uczestnicy 73. Tour de Pologne
zawitają do Siemianowic, a etap zakończą
w Katowicach. Po pięciu okrążeniach (każde o długości 14,7 km) finiszować będą na
wysokości Spodka. W tym miejscu najlepsi
sprinterzy potrafią rozwinąć prędkość przekraczającą 80 km/h.
(mf)

Ulica Łagiewnicka - Krzyżowa - Katowicka
- Pudlerska - Rondo Wagnera - Mariańska
- Janasa - przecięcie ulicy 3-go Maja Styczyńskiego - Filarowa - Floriańska
- Krakusa (premia lotna) - Katowicka Gałeczki - Al. Wojska Polskiego - Parkowa
- Kościuszki - Mazurska - Bożogrobców
- Plac Jana - Maciejkowicka - Michałkowicka
(wjazd do Siemianowic Śląskich).

Około godz. 15.15
nastąpi wyłączenie
z ruchu pojazdów ulic,
którymi wyznaczona
jest trasa.
Niezwłocznie po
przejechaniu wyścigu
ruch zostanie
przywrócony.

Na ulicy Krakusa
zawodnicy będą się
ścigać na lotnej premii.
Tuż obok, na Placu
Powstańców
Śląskich, powstanie
strefa kibica.

Zdjęcia: Mariusz Banduch

PRZYGOTOWANIE NIEKTÓRYCH ULIC NA TRASIE 73. TdP

Ul. Bożogrobców – 237.000,00 zł

Pl. Piastowski – 44.000,00 zł

Ul. Pudlerska – ok. 106.000,00 zł

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70

wiadomości samorządowe

www.mzuim.chorzow.eu

Rozmaitości
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Bracia zagrają pod Szybem „Prezydent”
Muzyczny piknik w cieniu zabytkowej wieży – między innymi w ten sposób
Chorzów celebrować będzie Światowe Dni Młodzieży. Nasze miasto ugości
ponad 1000 pielgrzymów z różnych krańców świata.
Światowe Dni Młodzieży trwać będą
w Krakowie od 26 do 31 lipca. Młodzi
ludzie, głownie z Włoch, Trynidadu i Tobago, Brazylii i RPA, przyjadą
także do naszego miasta i zamieszkają
m.in. w gościnnych progach chorzowskich rodzin. Oprócz tego młodzież
może liczyć również na atrakcje kulturalne. 22 lipca w Kościele pw. św. Jadwigi o godz. 20.30 odbędzie się koncert zespołu J.E.G.O. Band w ramach
Światowych Dni Młodzieży z udziałem pielgrzymów z zagranicy.
Natomiast 24 lipca zaplanowano piknik pod wieżą Szybu „Prezydent”.

Impreza jest bezpłatna i otwarta dla
wszystkich. W programie: koncert
„Mozart kontra Sinatra” - finał projektu Aktywizacja Integracyjna przez

Sztukę (godz. 15.00), zespół młodzieżowy „Przyjaciele” (godz. 17.00), zespół „Albo i Nie” (godz. 18.00), zespół
„Bracia” (godz. 19.30-21.00).

SEZO N DZIE SIĄT Y – 2016 ROK

czyli na trzech scenach sztuka

15.07 – 26.08

Szczegóły na stronie www.chto.pl

CHORZOWSKA KRZYŻOWKA
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich gadżetów.
Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie
(ul. Rynek 1, Chorzów) do 22 lipca 2016 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Zuzanna Dąbrowska, Aniela Stanoszek, Józef Prażuch
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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