
Projekt wygrał głosowanie 
w  ostatniej edycji budżetu 

obywatelskiego. Obiekt wy-
posażony jest w 10 zestawów 
urządzeń, m.in.: liny, drążki, 
drabinki i obręcze gimnastycz-
ne. Specjalnie do treningu ulicz-
nego przystosowana jest także 
syntetyczna nawierzchnia, któ-
ra amortyzuje upadek z ponad 
dwóch metrów. Wnioskodaw-
cami i pomysłodawcami tej in-
westycji są Marek Wilk i Prze-
mysław Cichy. Obaj w  ramach 
ostatniej edycji Budżetu Oby-
watelskiego złożyli identyczne 
wnioski. 
- Zadałem sobie pytanie czego 
jeszcze nie ma w naszym mie-
ście. A ponieważ interesuję się 
sportem i uprawiam go rekre-
acyjne, wpadł mi do głowy po-
mysł wybudowania parku do 
street workoutu, którego do tej 
pory nie było w naszym regio-
nie – mówi Marek Wilk. – Tre-
nowaliśmy ze znajomymi na 
drążkach przy ul. Czempiela. 
Niestety, mieliśmy tam ograni-
czone możliwości. Tak narodził 
się pomysł na powstanie parku 
z prawdziwego zdarzenia. Bu-
dżet Obywatelski był do tego 
najlepszą okazją. Cieszę się, że 
ten pomysł został zrelaizowany 
– mówi Przemysław Cichy.   
Street workout to forma trenin-
gu na wolnym powietrzu na 
przyrządach gimnastycznych 
z  wykorzystaniem ciężaru wła-
snego ciała. - Ta forma aktyw-
ności fizycznej jest przeznaczona 
dla osób praktycznie w każdym 

wieku. Wszystko zależy od stylu 
życia – zgodnie twierdzą Marek 
i Przemysław. Zainteresowanych 
tą formą ćwiczeń i wzbogaceniem 
wiedzy na ten temat pomysło-
dawcy odsyłają do internetu. 
- Informacje można uzyskać na 
stronie www.workout-polska.pl 
– mówi Marek. - Grupowe tre-
ningi są organizowane przez nas, 
na grupie na najpopularniejszym 
portalu społecznościowym – do-
daje Przemysław. 
Street workout park to nie je-
dyny nowy obiekt przy ul. Ju-
bileuszowej. Tuż obok powstało 
także boisko do piłki ręcznej oraz 
mini siłownia plenerowa.

Zgłoś swoją propozycję
Wkrótce podobnych atrakcji może 
pojawić się więcej. We wrześniu 
rusza bowiem czwarta edycja Bu-
dżetu Obywatelskiego. Tym ra-
zem mieszkańcy zdecydują o tym, 
na co wydać 2  mln  640  tys. zł. 
Podczas głosowania wyłonionych 
zostanie 8 inwestycji (po jednej 
dla każdego okręgu). Od 1 do 15 
września będzie można składać 
wnioski na propozycje, etap ten 
poprzedzą spotkania informacyj-
ne we wszystkich dzielnicach. Na 
nich chorzowianie będą mogli do-
wiedzieć się m.in. jak prawidłowo 
wypełnić wniosek, jak skutecznie 
promować swój pomysł – na-

mówić sąsiadów do głosowania. 
W  wrześniu otwarty zostanie 
punkt informacyjny w Chorzow-
skim Centrum Kultury, na czas 
trwania BO uruchomiony zosta-
nie również dyżur telefoniczny 
i mailowy. Aby ułatwić głosowa-
nie i  zwiększyć transparentność 
BO, w połowie sierpnia wystar-
tuje także specjalna strona in-
ternetowa. Za jej pomocą będzie 
można nie tylko złożyć wniosek 
i oddać głos, ale także sprawdzić 
na jakim etapie są realizowane 
z BO inwestycje. W mieście poja-
wią się także urny do głosowania: 
wnioski i karty będzie można zło-
żyć również w tradycyjnej, papie-

rowej formie. Głosowanie potrwa 
od 3 do 14 października. Wyniki 
poznamy pod koniec paździer-
nika, a  realizacja zadań nastąpi 
w 2017 roku. 

Wszystkie szczegóły dotyczące 
kolejnej edycji BO opublikowa-
ne zostaną w kolejnym numerze 
TCH oraz na stronie interneto-
wej www.chorzow.eu
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Przy ul. Jubileuszowej powstał pierwszy w mieście park do treningu ulicznego. Street workout park to pomysł mieszkańców Chorzowa Batorego.

Nowoczesne obiekty sportowe to zachęta dla mieszkańców 
do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Street 
workout park to kolejna inwestycja skierowana do osób 
młodych, po uruchomionym nieco wcześniej skateparku pod 
Szybem Prezydent. To pomysły, które pojawiły się w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam do składania propozycji 
w kolejnych edycjach.

Mieszkańcy wskazują – miasto realizuje

22.08 Chorzowskie Centrum Kultury,
ul. Sienkiewicza 3, godz. 17.30

24.08 Miejski Dom Kultury „Batory”,
ul. Batorego 6, godz. 17.30

26.08 Starochorzowski Dom Kultury,
ul. Siemianowicka 59, godz. 17.30

29.08 Klub Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pokolenie”, ul. Młodzieżowa 29, godz. 17.30

31.08 Centrum Inicjatyw Społecznych,
ul. 3 Maja 18, godz. 17.30

Wśród polskich miast na prawach 
powiatu (z wyłączeniem miast 
wojewódzkich) Chorzów zajął 23 

miejsce.  Dla porównania  Zabrze 
zajmuje 36, Ruda Śląska 41, Sosno-
wiec 44, Bytom  45. Kolejne pozycje 

w rankingu zajmują odpowiednio 
Siemianowice Śląskie, Piekary Ślą-
skie i Świętochłowice, które są na 

48 pozycji.   Katowice, jako miasto 
wojewódzkie, ujęto w osobnym ze-
stawieniu, zajmuje ono 3 pozycję. 

Opracowujący ranking ekonomiści  
Uniwersytetu Warszawskiego po-
minęli wpływy z dotacji celowych 
- w tym z dotacji unijnych.
Ranking zamożności miast publiko-
wany jest od kilkunastu lat. Chorzów 
jeszcze w 2010 roku zajmował 35 po-
zycję. Z każdym rokiem było lepiej: 
2011 – 34, 2012 – 33, 2013 – 29, 2014 
– 26. 23 miejsce w najnowszym zesta-
wieniu to najlepszy wynik w całym 
12-letnim okresie badań prowadzo-

nych przez redakcję „Wspólnoty”. 
Nasze miasto doceniają też agencje 
ratingowe. Fitch Ratings nadał nam 
długoterminowy rating dla zadłuże-
nia w walucie zagranicznej i krajo-
wej na poziomie BB+ oraz krajowy 
rating długoterminowy na poziomie 
A-. – Oznacza to, że miasto ma sta-
bilną sytuację finansową i nie będzie 
miało problemów z pozyskaniem 
kredytu na inwestycje – mówi Mał-
gorzata Kern, skarbnik miasta.

 4.  BUDŻET OBYWATELSKI      4.  BUDŻET OBYWATELSKI      4.  BUDŻET OBYWATELSKI

Tygodnik „Wspólnota” opublikował najnowszy raport „Bogactwa samorządów”, czyli kondycji 
polskich gmin za 2015 roku. Zestawienie przedstawia dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Chorzów coraz wyżej w rankingach

Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa

Street workout to forma treningu na wolnym powietrzu na przyrządach gimnastycznych
4. BUDŻET OBYWATELSKI. SPOTKANIA INFORMACYJNE
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Przejazd Tour de Pologne wywołał spore zainteresowanie wśród chorzowian.
Podobnie jak przed rokiem największy wyścig 
kolarski w Polsce zawitał do naszego miasta.

Po raz drugi z rzędu Chorzów 
znalazł się na mapie Tour de Po-
logne. W naszym mieście kolarze 
pojawili się 13 lipca, a główną 
atrakcją 73. edycji imprezy była 
lotna premia, usytuowana przy 
ulicy Krakusa. Na Klizmowcu 
mieszkańcy ponownie przygoto-
wali niebieski doping. Kolarzom 
kibicowali w koszulkach Ruchu 

i z niebieskimi balonami. W Cho-
rzowie kolarzy podziwiano przez 
ok.  20 minut. Jednak w  strefie 
kibica usytuowanego przy Placu 
Powstańców Śląskich zabawa 
trwała znacznie dłużej. Jedną 
z atrakcji był wyścig na rowerach 
stacjonarnych. A wszyscy startu-
jący w konkursie mieli szansę na 
wygranie roweru. 

Wydarzenia

Babcia i mama Agaty piekły prze-
pyszne wypieki. Ją też zawsze do 
tego ciągnęło. Nic dziwnego, że 
jej ciastami zachwycały się ko-
leżanki. Potem były torty i coraz 
więcej zamówień od znajomych. 
– Pomyślałam, że to jest to coś, co 
lubię robić. Widziałam, że podoba 
się to innym, ale nie traktowałam 
tego jako biznesu. Było to coś, co 
robiłam po pracy, dla przyjemno-
ści – mówi Agata. Z wykształce-
nia jest finansistą, przez wiele lat 
pracowała w korporacji. Pracę 
straciła po grupowych zwolnie-
niach. – Miałam sporo czasu na 
przemyślenie tego, co chcę dalej 
robić w życiu. Rozsyłałam CV, 
ale wciąż zastanawiałam się, czy 
dalej chce robić to samo. Wtedy, 
przy silnym wsparciu rodziny, 
pomyślałam o  cukiernictwie. 
Skończyłam kursy i utwierdziłam 
się w przekonaniu, że to ten kie-
runek. Agata zarejestrowała się 
w  Powiatowym Urzędzie Pracy 

i zaczęła się starać o dotację na 
działalność gospodarczą. – O ta-
kiej formie wsparcia już wiedzia-
łam. Po wypełnieniu formalności 
skierowano mnie na szkolenie 
z zasad zakładania działalności go-
spodarczej i pisania biznes planu. 
Szkolenia były przeprowadzone w 
merytoryczny, profesjonalny spo-
sób. Ze współpracy z PUP jestem 
bardzo zadowolona. Pod koniec 
kwietnia Agata założyła własną 
działalność gospodarczą cukier-
nię „Moja Bajka” (moja-bajka.pl). 

Specjalizuje się w wypiekaniu tor-
tów, ciast, ciasteczek i wyrobów 
cukierniczych na zamówienie. 
–  Wciąż działam w rejonie zna-
jomych. Współpracujemy także 
z  restauracją, dworkiem wesel-
nym czy firmą kateringową. Lu-
dzie składają u mnie zamówienia 
na urodziny czy wesela. Agata nie 
ukrywa, że obaw przed otwar-
ciem własnego biznesu nie brako-
wało. – Cukierni jest bardzo dużo. 
Ja staram się wyróżniać wysoką 
jakością produktów, dowozem 

towaru do domu klienta, tworzę 
wypieki według potrzeb klienta. 
Mam też produkty dla alergików 
np. tort bez glutenu czy bezy bez 
białek – uśmiecha się właścicielka 
firmy. Nie ukrywa, że słodkie in-
spiracje czerpie, oprócz przepisów 
rodzinnych, z internetu. – Ogląda-
łam wielu amerykańskich i fran-
cuskich mistrzów cukiernictwa. 
Tworzą oni niesamowite rzeczy.  
O powrocie do korporacji już nie 
myśli. – Swojej decyzji nie ża-
łuję. Obawy jednak są, przecież 
cały czas się rozwijam. Cieszę się 
z tego co mam. Wierzę, że za jakiś 
czas powiem, że właśnie to chcia-
łam osiągnąć. 

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracują-
ce z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej 
się gospodarki. 
Średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków na 
jednego pracownika  nie może przekroczyć kwoty 4.253,10zł.
80% kosztów kształcenia ustawicznego finansowanych jest ze środków KFS, Pra-
codawca wnosi wkład własny w wysokości 20% kosztów. 
W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, 
ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia. Wsparcie kształ-
cenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.
Zgodnie z wytycznymi MRPiPS środki z KFS w 2016r. mogą być przeznaczone na 
finansowanie kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z po-
niższymi priorytetami:
• kształcenie ustawiczne w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miej-

sca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników
• kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach: kierowcy samocho-

dów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi  
• kształcenie ustawiczne w branży usług opiekuńczych
• kształcenie ustawiczne w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, 

np. w branży górnictwa węglowego
• kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia
Pracodawca składa wniosek do urzędu pracy właściwego za względu na siedzibę 
pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 
Bliższych informacji udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Chorzowie, w pok. 1,  tel. (32) 34 97 110.

Informujemy, że nadal można się ubiegać o refundację kosztów wynagrodzenia 
osób do 30 roku życia - refundacja do wysokości minimalnego wynagrodzenia 
wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne  przez okres 12 miesięcy pod 
warunkiem zatrudnienia bez refundacji na kolejne 12 miesięcy (refundacja wy-
nosi 1800,00 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie społeczne).
Bliższe informacje udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie, 
w pok. 1, tel. (32) 34 97 110.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza Pracodawców 
do składania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Refundacje kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia

Kolarski peleton w Chorzowie

Cukiernia „Moja Bajka” to pomysł na biznes Agaty Nikiel. Swoją działalność prowadzi 
od kwietnia, ale jej torty już zagościły na weselnych stołach.

Słodki pomysł na biznes
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Chorzów na ŚDM

Chorzów pokrywa koszty szybkich przelewów dokonywanych 
na rzecz gminy przy pomocy bankowych płatności internetowych. 

Wyróżniło nas Centrum im. Adama Smitha.

Szybkim przelewem, czyli prze-
kierowaniem za pomocą linku do 
banku, w którym mamy konto, 
można płacić w naszym mieście 
za wydawane z zasobów urzędu 
dokumenty geodezyjne. Koszt 
takiej transakcji pokrywa miasto. 
Nowoczesna forma płatności, jest 
nie tylko bezpieczna, ale także 

wygodna. Opłaty można dokonać 
z poziomu urządzeń mobilnych - 
od smartfona przez tablet. Dotpay 
znalazł w Chorzowie spore grono 
odbiorców. Obecnie jest to najpo-
pularniejsza metoda uiszczania 
opłat za usługi geodezyjne świad-
czone przez miasto. 
Badanie potencjału korzyści z wpro-

wadzenia takiego rozwiązania 
we  wszystkich samorządach prze-
prowadziło Centrum im. Adama 
Smitha. Nasze miasto zostało wy-
różnione w tym badaniu. Zdaniem 
specjalistów z Centrum, tego typu 
płatności są wygodne dla klientów 
urzędu i niosą wymierne, finanso-
we korzyści dla samorządów. 

- Jestem bardzo zaskoczona Pol-
ską. Nigdy nie byłam za granicą, 
nie sądziłam, że odwiedzę ten 
kraj. Pejzaże są tu zupełnie inne 
– mówi Zelie David, która na 
Światowe Dni Młodzieży przy-
jechała z Francji. – Cieszę się, 
że mogę poznać nową kulturę, 
tradycje, język i historię. To eks-
cytujące – dodaje jej koleżanka 
Alix Gaultier De La Ferrière. 
Młodzież, głównie z Wielkiej Bry-
tanii, Trynidadu i Tobago, Włoch 
i Francji, korzystała z gościny cho-
rzowskich rodzin. – Kiedy byli-
śmy troszkę młodsi, to też uczest-
niczyliśmy w takich imprezach. 
Byliśmy goszczeni, żywieni, mile 

przyjęci. Teraz chcemy to jakoś 
zrekompensować – mówią Da-
mian i Iwona Zwarycz.
Pielgrzymi mogli zwiedzić mia-
sto z przewodnikiem oraz tłuma-
czem. Gościom z Włoch udało się 
zobaczyć między innymi budyn-
ki Poczty Głównej czy kościół 
pod wezwaniem św. Barbary. 
- Chciałbym spotkać dużo mło-
dych ludzi i wymienić się z nimi 
czymś, co jest bardzo ważne, czy-
li wiarą i spojrzeniem na świat – 
mówi Włoch Filippo Rotatori. 
Podczas zwiedzania komplek-
su Sztygarka, chętni pielgrzymi 
mogli wspiąć się na szczyt wieży 
wyciągowej Szybu Prezydent, 

a  w Parku Śląskim przejechać 
się kolejką linową Elka. W ko-
ściele pod wezwaniem św. Ja-
dwigi tłum młodzieży wysłuchał 
i bawił się z zespołem J.E.G.O 
Band. Natomiast pod Szybem 
Prezydent odbył się muzyczny 
piknik, którego gwiazdą była 
grupa Bracia. Pielgrzymi gościli 
u nas kilka dni. 25 lipca udali się 
do Krakowa na spotkanie z pa-
pieżem. - Najważniejsze w tym 
wszystkim jest wspólne przeży-
wanie tego, co jest naszym fun-
damentem, czyli wiary w Jezusa 
Chrystusa – podkreśla ksiądz 
Wojciech Solik, koordynator 
ŚDM w Chorzowie.

Uroczystość zgodnie z tradycją 
stała się okazją do wręczenia 
aktów mianowania policjantom 
na wyższe stopnie służbowe. 
Z  rąk  insp. Romana Rabsztyna, 
pierwszego zastępcy śląskiego 
komendanta wojewódzkiego po-
licji oraz insp. Dariusza Brandysa, 
komendanta miejskiego policji 
w Chorzowie 123 chorzowskich 
policjantów otrzymało awans na 
wyższy stopień policyjny. Listami 
gratulacyjnymi wyróżniono tak-
że pracowników cywilnych. 
– Chorzowska jednostka od wielu 
lat plasuje się w ścisłej czołówce 
województwa. Liczba przestępstw, 
zwłaszcza kryminalnych, z  roku 
na rok jest coraz mniejsza. A efek-
tywność ścigania sprawców syste-
matycznie rośnie. To zasługa cięż-
kiej, mozolnej pracy chorzowskich 
funkcjonariuszy – mówi insp. Ro-
man Rabsztyn.  - Mogę się tylko cie-
szyć, że moi ludzie wykonują dobrą 
robotę, z pożytkiem dla mnie i dla 
mieszkańców przede wszystkim – 

dodaje insp. Dariusz Brandys.
Marcin Michalik, zastępca prezy-
denta Chorzowa, pogratulował za 

szczególne osiągnięcia w  służbie 
30 policjantom chorzowskiego 
garnizonu.

Około 400 pielgrzymów z całego świata odwiedziło nasze miasto. 
Zanim młodzież wyruszyła do Krakowa na spotkanie z papieżem, 

przygotowano dla niej sporo atrakcji. 

 Urząd Miasta doceniony za usługi elektroniczne

Ruszyły zgłoszenia do 10. edycji Chorzowskich Smaków. 
Restauratorzy ponownie staną do walki o tytuł „Lokalu Roku”, 

rywalizować będą także w konkurencji „Danie roku”.

Ponad 120 policjantów otrzymało mianowania na wyższe stopnie poli-
cyjne, 30 dostało nagrody od prezydenta Chorzowa. 11 lipca w Starocho-
rzowskim Domu Kultury odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji.

Program Grantowy „Wyzwalamy Energię!" powstał z okazji jubile-
uszu 10-lecia Grupy CEZ w Polsce. W ramach programu przyznano 

10 grantów, każdy w wysokości maksymalnie 10 000 zł. 

Tym razem wybierać będziemy 
najlepsze danie wegetariańskie, 
danie główne, na słodko i po raz 
pierwszy: najsmaczniejszą pizzę 
w Chorzowie. 
Gastronomom przypominamy, 
że można nadsyłać zgłoszenia do 
10 sierpnia. Szczegóły na stronie 
www.chorzowskiesmaki.pl 
A  już teraz zapraszamy na profil 

na Facebooku – www.facebook.
com/chorzowskiesmaki. 
W ubiegłorocznej edycji konkur-
su wzięło udział 21 restauratorów. 
W kategorii najlepsza przystaw-
ka zwyciężyła Mańana Bistro 
&  Wine Bar. Pozostałe dwie na-
grody za najlepsze danie główne 
i deser powędrowały do restaura-
cji Czerwona.

Spośród 25 wniosków, które prze-
szły ocenę formalną, dwa zespoły 
Jury (jeden w Skawinie, a drugi 
w Chorzowie), złożone z przedsta-
wicieli pracowników Grupy CEZ 
w Polsce, członków zarządu spółek 
i przedstawicieli urzędów obydwu 
miast - wybrały po cztery zwycię-
skie projekty dla każdej lokalizacji.
Następnie przyszła kolej na pra-
cowników Grupy CEZ w Polsce. 
W specjalnym głosowaniu interne-
towym, które zostało uzupełnione 
głosowaniem papierowym, wy-

brali oni dwie inicjatywy (po jednej 
dla Chorzowa i Skawiny), które 
dołączyły do grona zwycięzców 
Programu. Każdy z dziesięciu pro-
jektów otrzyma grant w wysokości 
do 10 000 zł.
Wnioski od lokalnych organiza-
cji pozarządowych i grup niefor-
malnych napływały od połowy 
kwietnia br. do 22 maja. W ramach 
Jubileuszowego Programu Granto-
wego udało się wybrać najbardziej 
wartościowe projekty, które dzięki 
grantom zostaną zrealizowane.

Startują Chorzowskie Smaki

Wyróżnienia dla najlepszych policjantów

10 tys. zł na „wyzwolenie energii”

Dotychczas projekty uchwał składali radni i prezydent, teraz 
będą mogli robić to także mieszkańcy. Radni zmienili zapis 

statutu dotyczący inicjatywy uchwałodawczej.

Każdy projekt uchwały, pod któ-
rym podpisze się co najmniej 500 
chorzowian, zostanie poddany pod 
głosowanie na sesji Rady Miasta. 
Poparcia mogą udzielić osoby, któ-
re zameldowane są na stałe w Cho-

rzowie i posiadają czynne prawo 
wyborcze. W kancelarii Rady Mia-
sta, oprócz projektu z listą podpi-
sów, inicjatorzy muszą złożyć także 
uzasadnienie zawierające ocenę 
skutków finansowych.

Przed głosowaniem na sesji, projekt 
skierowany zostanie do prezydenta 
miasta, skarbnika i radców prawnych 
urzędu, którzy wydadzą opinie doty-
czącą możliwości organizacyjnych, 
finansów i zgodności z prawem.

Pomysły mieszkańców trafią na sesje

Dzień 
śląskiej fany

15 lipca wzdłuż ulicy Wolności zawisły żółto-niebieskie flagi. 
W taki sposób chorzowianie uczcili Dzień Śląskiej Flagi, 
upamiętniając dzień 15 lipca 1920 roku, kiedy to polski Sejm 
Ustawodawczy ustanowił autonomię województwa śląskiego.

• Aktywni Starochorzowianie 
- budowa ścieżki energii z 5 
stanowiskami;

• Stowarzyszenie na rzecz zabytków 
i fortyfikacji - rewitalizacja terenu 
zielonego okalającego schron 
bojowy;

• UKS Karlik - organizacja ogólno-
rozwojowych zajęć sportowych 
pozalekcyjnych;

• Stowarzyszenie Nauczycieli Ma-
tematyki - zajęcia matematyczne 
i turniej szachowy;

• UKS Karlik - zakup karabinka - 
wybór pracowników;

Projekty wybrane w Chorzowie:

Cieszy nas to, że wyniki policji są coraz lepsze. Na naszych ulicach 
widać patrole mundurowych, to wpływa na poczucie bezpieczeństwa. 
Co roku nasz samorząd wspiera chorzowską policję finansowo. Oprócz 
nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, to głównie wsparcie 
rzeczowe. Dzięki miejskiej dotacji przeprowadzono m.in. kompleksową 
modernizację Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Marcin Michalik, 
zastępca prezydenta Chorzowa ds. technicznych i rozwoju
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Informator

W tym roku rozpocznie się kompleksowa termomodernizacja 
Zespołu Szkół Sportowych nr 1. To jedno z największych tego 

typu przedsięwzięć w mieście. 

INFORMATOR SAMORZĄDOW Y

Bożena Karpińska
(PdChiPO) – tel. 606 621 476

Izabela Nowak
(RAŚ) – tel. 606 127 961

Jacek Nowak
(PiS) – tel. 695 841 217

Adam Trzebińczyk
(WdCh) – tel. 519 452 240

Marcin Weindich
(PdChiPO) – tel. 607 343 816

OKRĘG IAndrzej Kotala
pokój 208, tel. 32 416 5207 lub 32 416 5000 wew. 425, 
fax. 32 241 24 59, 
e-mail : prezydent@chorzow.eu
Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców w wyznaczony 
czwartek miesiąca w godzinach od 14.00 do 16.00 
– po uprzednim zgłoszeniu.

Wiesław Ciężkowski
pokój 212, tel/fax. 32 416 5212 lub 32 416 5000 wew. 325, 
e-mail: zs@chorzow.eu
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 
przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach 
od 9.00 do 10.30 – po uprzednim zgłoszeniu.

Marcin Michalik
pokój 218, tel. 32 416 5218 lub 32 416 5000 wew. 148, 
fax. 32 241 24 59, e-mail: zt@chorzow.eu
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju 
przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godzinach 
od 9.00 do 11.00 – po uprzednim zgłoszeniu.

Wiesław Raczyński
pokój 212, tel. 32 416 5212 lub 32 416 5000 wew. 178, 
fax. 32 241 07 17, e-mail: zg@chorzow.eu
Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych przyjmuje mieszkańców 
w każdą środę w godzinach od 9.00 do 10.30 
– po uprzednim zgłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. SPOŁECZNYCH

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA DS. GOSPODARCZYCH

Magdalena Sekuła
pokój 215, tel. 32 4165215 lub 32 4165000 wew. 149, e-mail: bza@chorzow.eu

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Stefan Jarczyk
pokój 315, tel. 32 416 5315 lub 32 416 5000 wew. 428, e-mail : sekretarz@chorzow.eu

SEKRETARZ MIASTA

Małgorzata Kern
pokój 108, tel. 32 416 5108 lub 32 416 5000 wew. 376, e-mail: fn@chorzow.eu

SKARBNIK MIASTA

PdChiPO – Porozumienie dla Chorzowa i Platforma Obywatelska
PiS – Prawo i Sprawiedliwość
RAŚ – Ruch Autonomii Śląska
WdCh - Wspólnie dla Chorzowa

Mariola Roleder
(WdCh) – tel. 501 387 566

Krzysztof Łazikiewicz
(PdChiPO) – tel. 501 161 466

OKRĘG I

OKRĘG II

OKRĘG III

OKRĘG IV

PODZIAŁ CHORZOWA
NA OKRĘGI WYBORCZE

PREZYDENT MIASTA ORAZ RADNI VII KADENCJI
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Informator

INFORMATOR SAMORZĄDOW Y
Małgorzata Błaszczyńska
(niezrzeszona)

Krzysztof Hornik
(PdChiPO), przewodniczący 
Rady Miasta

Bernadeta Biskup
(PiS) – tel. 510 297 189

Marek Dudek
(WdCh) – tel. 603 938 478

Marek Kopel
(WdCh) – tel. 601 413 588

Halina Hiltawska
(WdCh), wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta – tel. 692 477 452

Tomasz Krawczyk
(WdCh) – tel. 602 898 216

Marek Otte
(WdCh) – tel. 501 108 744 (w dni 
robocze od 16.00 do 20.00)

Waldemar Kołodziej
(PdChiPO), wiceprzewodniczący Rady 
Miasta – tel. 607 699 989

Marek Krupa
(niezrzeszony) – tel. 513 152 684

Jan Skórka
(PdChiPO) – tel. 798 527 654

Grażyna Kosińska-Jokel
(PdChiPO) – tel. 501 341 357

Grzegorz Krzak
(PiS) – tel. 517 398 468

Krzysztof Szulc
(RAŚ) – tel. 603 656 197

Klaudiusz Sevkovic
(PdChiPO)

Barbara Tabin
(PdChiPO), wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta – tel. 882 714 966

Piotr Wróblewski
(PiS)

Marian Salwiczek
(WdCh) – tel. 605 234 584

Komisja Budżetu i Gospodarki
• Krzysztof Hornik 

– przewodniczący
• Marek Kopel
• Tomasz Krawczyk 

– wiceprzewodniczący
• Grzegorz Krzak
• Jan Skórka
• Barbara Tabin

Komisja Edukacji
• Grażyna Kosińska-Jokel 

– przewodnicząca
• Bożena Karpińska 

– wiceprzewodnicząca
• Izabela Nowak
• Marek Otte
• Marian Salwiczek

Komisja Infrastruktury 
i Funduszy Unijnych
• Marek Krupa – przewodniczący
• Krzysztof Łazikiewicz 

– wiceprzewodniczący
• Marek Otte
• Małgorzata Błaszczyńska
• Marian Salwiczek
• Klaudiusz Sevkovic

Komisja Kultury i Sportu
• Krzysztof Łazikiewicz 

– przewodniczący
• Halina Hiltawska
• Waldemar Kołodziej
• Marek Kopel
• Izabela Nowak 

– wiceprzewodnicząca
• Jan Skórka
• Klaudiusz Sevkovic

Komisja Praworządności 
i Bezpieczeństwa
• Krzysztof Szulc 

– przewodniczący
• Waldemar Kołodziej
• Tomasz Krawczyk
• Adam Trzebinczyk
• Piotr Wróblewski

Komisja Rewizyjna
• Mariola Roleder 

– przewodnicząca
• Bernadeta Biskup
• Bożena Karpińska 
• Jacek Nowak
• Krzysztof Szulc
• Adam Trzebinczyk
• Marcin Weindich 

– wiceprzewodniczący

Komisja Rodziny i Pomocy 
Społecznej
• Marcin Weindich 

– przewodniczący
• Bożena Karpińska
• Grażyna Kosińska-Jokel
• Marek Krupa
• Grzegorz Krzak 

– wiceprzewodniczący
• Jacek Nowak
• Piotr Wróblewski

Komisja Zdrowia
• Małgorzata Błaszczyńska 

– przewodnicząca
• Bernadeta Biskup
• Marek Dudek
• Halina Hiltawska
• Krzysztof Hornik
• Mariola Roleder
• Barbara Tabin 

– wiceprzewodnicząca

Komisje stałe Rady Miasta 
Chorzów VII kadencji

OKRĘG II

OKRĘG IV

OKRĘG III

Radni pełnią dyżur 
w Urzędzie Miasta 
(gabinet radnego 
– pokój nr 201) 

w każdy czwartek 
miesiąca w godzinach 

od 13.00 do 16.00

Szczegółowe informacje 
dotyczące radnych oraz 

ich adresy mailowe: 
www.chorzow.eu; 

Kancelaria Rady Miasta, 
tel. 32 4165205, 

pok. 202 (UM Chorzów), 
krm@chorzow.eu

ul. Rynek 1
41-500 Chorzów

centrala tel. 32 4165000, 
fax 32 2412459, 

e-mail: urzad@chorzow.eu

Przyjmowanie 
mieszkańców 
we wszystkich 

Wydziałach Urzędu 
Miasta Chorzów odbywa 

się w godzinach:
poniedziałek - środa 

od godz. 7.30 
do godz. 15.00

czwartek - od godz. 7.30 
do godz. 17.00

piątek - od godz. 7.30 
do godz. 13.00

OKRĘG I

OKRĘG III

OKRĘG IV

DYŻURY 
RADNYCH

URZĄD 
MIASTA 

CHORZÓW

PODZIAŁ CHORZOWA
NA OKRĘGI WYBORCZE
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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

Ogłoszono przetarg na remont 
dachów budynków przy ul.: Stalma-
cha 2, Cmentarnej 18t, Długiej 30, 
Armii Krajowej 72.

Ogłoszony będzie przetarg na docie-
plenie ściany szczytowej budynków 
przy ul. Wrocławskiej 22, Ficka 6, 
Truchana 72 – remont ściany szczy-
towej i tylnej.

Na ukończeniu są prace remontowe 
elewacji frontowej z dociepleniem 
ściany szczytowej budynku przy 
ul. Armii Krajowej 40.

Zakończono rewitalizację podwórka 
przy ul. Styczyńskiego 45, a na ukoń-
czeniu są prace przy ul. Stalmacha 2, 
róg 3-go Maja 4 oraz Stalmacha 16.

Zakończono remont elewacji bu-
dynku przy ul. Wrocławskiej 8.

• Trwają prace remontowe budynku 
Hajduckiej 7-9.

• Rozpoczęto remont elewacji budynków 
przy ul. 3-go Maja 3 i Wolności 3.

• Trwa termomodernizacja 
elewacji budynku przy 
ul. Hutniczej 13.

Do wynajęcia w drodze licytacji stawki czynszowej:

Do wynajęcia w drodze przetargu ofertowego od 4 zł za 1m2:

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 dnia 9.08.2016 r.

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

Przetarg odbędzie się 11 sierpnia 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. Powstańców 4 nr U1 parter, budynek przedni 160,50

2. Wolności 34 nr U2 parter, budynek boczny, 
wejście od podwórka 20,52

3. Wolności 74 nr U3 parter, budynek przedni 65,36

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

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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7 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

Prace toczyły się praktycznie 
całą dobę, dlatego wymiana 

nawierzchni na jezdniach głów-
nych zakończyła się szybciej niż 
planowano. Chorzowski odcinek 
DTŚ ma około 2,6 km, a jezdnie 
główne obejmują łączną po-
wierzchnię około 57,5 tys. m2. 
Po 15 latach eksploatacji na-
wierzchnia wymagała remontu. 
Wymieniona została górna war-
stwa nawierzchni, tzw. warstwa 

ścieralna. Miasto na remont DTŚ 
otrzymało dotację z rezerwy sub-
wencji ogólnej budżetu państwa 
w kwocie 1,36 mln zł. Wkład wła-
sny miasta wyniósł 1,4 mln zł.
Oprócz terminu realizacji, Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów wymagał, 
aby wykonawca do układania 
nawierzchni użył samobieżnego 
podajnika do mas mineralno-bi-
tumicnych. Urządzenie umożliwia 
bezkontaktowy załadunek mie-

szanki asfaltowej do rozkładarki 
z samochodów. Mieszanka jest 
transportowana za pomocą prze-
nośnika taśmowego. Wysokość 
wysypu jest automatycznie dopa-
sowywana, dzięki czemu unika się 
nadmiernego schłodzenia i segre-
gacji mieszanki. Dzięki zastosowa-
niu podajnika unika się postojów 
w trakcie realizacji robót, co prze-
kłada się na jakość robót, tempo 
pracy i równość nawierzchni.

Zakończyły się roboty związane z wymianą nawierzchni 
na chorzowskim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej (DW 902). 

Wykonawca uporał się z remontem w osiem dni – o tydzień 
wcześniej niż planowano. 

DTŚ już po remoncie

Średnie dobowe natężenie ruchu drogowego na Drogowej Trasie Średnicowej waha się

od 65 do 70 tysięcy pojazdów w obu kierunkach
Otwarcie ostatniego odcinka do Gliwic spowodowało

wzrost udziału pojazdów ciężarowych w ruchu o około 15-20% 
Na chorzowskim odcinku DTŚ działa odcinkowy system zarządzania ruchem. 

Pozwala on m.in. na monitorowanie ruchu na drodze, kontrolę warunków 
atmosferycznych i wyświetlanie stosownych informacji na tablicach oraz

kontrolę prędkości pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających.

Czy wiesz, że...
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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 sierpnia 2016 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Leokadia Piksa, Antoni Ćwichoń, Dorota Fudala

Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

Najlepsi rolkarze zaprezentują swoje umiejętności na terenie 
skate parku pod Szybem Prezydent. We wrześniu odbędą się tu 

Mistrzostwa Polski w jeździe agresywnej na rolkach.

Ekstremalne zawody w Chorzowie

Mistrzostwa mają odbyć się 10 wrze-
śnia. W programie imprezy zapla-
nowano zawody dla dzieci do lat 15, 
wyścig Bladecross (wytoczoną trasą 
wokół skate parku), Mistrzostwa Pol-
ski w jeździe agresywnej w kategorii 
Open i Pro. - Zdecydowaliśmy, że 
nowo powstały chorzowski skatepark 
jest najlepszy w kraju do przepro-
wadzenia tego typu imprezy – mówi 
Paweł Komosa ze stowarzyszenia kul-
turalno-sportowego „Green”, organi-
zator mistrzostw.
Zawody będą najwyżej punktowaną 
i ostatnią imprezą trwającej od po-
czątku sezonu ligi Polish Rolling Le-
ague. - Organizacja tego typu imprez 

jest świetną promocją dla miasta. Za-
wody, w tej najbardziej ekstremalnej 
odmianie rolek, ściągają zawodni-
ków oraz kibiców z całego kraju. To 

bardzo widowiskowa impreza, przy-
ciągająca tłumy nie tylko na trybuny, 
ale także przed internet – podkreśla 
Paweł Komosa.

Plaża w centrum
„Strefa na wakacje” – pod taką nazwą 
funkcjonuje plaża w Centrum Integra-
cji Międzypokoleniowej przy ul.  Dą-
browskiego 7. Plaża będzie działać do 
31 sierpnia. Godziny otwarcia plaży: 
poniedziałek 9:00 – 18:00, wtorek 9:00 
– 18:00, środa 9:00 – 19:00, czwartek 
9:00 – 19:00, piątek 9:00 – 18:00.

Dni Wielkich Hajduk
Między 13 a 15 sierpnia przy ul. Gra-
nicznej w Chorzowie Batorym (oko-

lice basenu KS Hajduki) po raz kolej-
ny odbędą się Dni Wielkich Hajduk. 
13 sierpnia od godziny 16.00 sceną 
przy ulicy Granicznej zawładnie 
hip-hop. 14 sierpnia organizatorzy 
imprezy zaproszą wszystkich na pe-
łen koncertów, gier oraz zabaw dla 
dzieci Dzień Rodzinny. Start o go-
dzinie 15.00. 15 sierpnia trzydniowe 
świętowanie zakończy Dzień Śląski, 
podczas którego na scenie wystą-
pi między innymi Mirek Szołtysek. 
Wstęp wolny.

WAKACYJNE ZAPROSZENIA

Do końca sierpnia funkcjonariusze pro-
wadzą kontrole miejsc i obiektów, na 
których organizowany jest wypoczynek 
dzieci i młodzieży. Strażnicy miejscy 
bacznie obserwują m.in. place zabaw, 
boiska szkolne, parki i skwery. Kontrole 
dotyczą również akwenów wodnych, na 
których wprowadzono zakaz kąpieli. 
Wszelkie niebezpieczne sytuacje moż-
na zgłaszać telefonicznie na numery: 
986 lub 32 2416 145

Wakacje pod okiem 
strażników

Ze skateparku mogą korzystać miłośnicy sportów ekstremalnych bez względu na wiek. 
We wrześniu zaprezentują się tutaj profesjonalni rolkarze


