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Centrum miasta zmienia oblicze

Fot. UM Chorzów

Niemal dwa miesiące przed planowanym terminem w pełni uruchomiono centrum przesiadkowe. Zakończyła się również przebudowa
układu drogowego wokół chorzowskiego Rynku, tak więc wszyscy użytkownicy mogą już bez ograniczeń z niego korzystać.
Z początkiem 2017 roku rozpocznie się rewitalizacja przestrzeni pomiędzy centrum przesiadkowym a Urzędem Miasta.

Budowa centrum przesiadkowego pozwoliła odzyskać część
płyty Rynku. Dlatego kolejnym etapem będzie rewitalizacja
tego obszaru. Zmieni się nie tylko estakada, która zostanie
zabudowana, ale także przestrzeń wokół niej. Pojawi się więcej
zieleni, przed gmachem urzędu stanie fontanna, będą też
pawilony z miejscem dla małej gastronomii czy innych usług.
Po zakończeniu wszystkich prac, Rynek stanie się przyjaznym
i funkcjonalnym miejscem, z którego chorzowianie będą dumni.
Andrzej Kotala,

Wizualizacja zagospodarowania przestrzeni pod estakadą
Więcej o centrum przesiadkowym na stronie 7.

prezydent Chorzowa

Spustoszenia po nawałnicy

Rusza 4. edycja
Budżetu Obywatelskiego

Połamane drzewa, przygniecione samochody, uszkodzone budynki i ogrodzenia - to skutki gwałtownej burzy, która przeszła przez Chorzów. Do
likwidacji zniszczeń natychmiast przystąpili strażacy i służby porządkowe.

Chorzów TV

Fot. KMP Chorzów

Zgłoś swój pomysł na inwestycję

3-14 października

Zagłosuj na najlepszy projekt

28 października

Ogłoszenie wyników

Fot. UM Chorzów

Realizacja zwycięskich inwestycji: 2017 rok

Fot. UM Chorzów

W niedzielę, 21 sierpnia, potężna nawałnica przeszła
przez śląskie miasta. Chorzów ucierpiał szczególnie. Największe zniszczenia wichura poczyniła przy
ul. Zjednoczenia, Kopernika, a także przy ulicy Pogodnej i ul. Sobieskiego. Bilans nawałnicy, która przybrała postać przypominającą trąbę powietrzną, to cztery
uszkodzone budynki, siedemnaście zniszczonych samochodów i ponad pięćdziesiąt powalonych albo połamanych drzew. W miejscach najbardziej zagrożonych
konieczna była interwencja straży pożarnej. Strażacy
nie ukrywali, że po raz pierwszy usuwają skutki trąby,
która przeszła nie w terenie otwartym, a przez miasto.

1-15 września

Wszystko o Budżecie Obywatelskim można
znaleźć na stronie www.bo.chorzow.eu.
Za jej pomocą można nie tylko złożyć
wniosek i oddać głos, ale także sprawdzić na
jakim etapie są realizowane inwestycje.
Więcej informacji na stronie 3.
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Szkoły po gruntownych remontach
Na progu nowego roku szkolnego sprawdzany jest stan techniczny placówek oświatowych.
Większość przeprowadzonych w okresie wakacji prac zakończono w terminie. Obejmują
one m.in. modernizację instalacji elektrycznej, remonty korytarzy i sal lekcyjnych, a także
termomodernizację i czyszczenie zabytkowych elewacji.

Zdjęcia: Mariusz Banduch

Coroczny przegląd ma na celu
sprawdzenie efektów przeprowadzonych w okresie wakacji
remontów i inwestycji oraz
ocenę stanu przygotowania
poszczególnych placówek do
przyjęcia dzieci i młodzieży.
Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem, chociaż część
z nich przeprowadzona będzie
w trakcie roku szkolnego. - Roboty budowlane, remonty ele-

wacji to najważniejsze prace,
które powinny być zakończone
przed pierwszym dzwonkiem.
Niestety, nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich prac
w terminie wakacyjnym. Wpływa na to proces technologiczny
– tłumaczy Marcin Michalik,
zastępca prezydenta Chorzowa
ds. technicznych i rozwoju.
W okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg prac, któ-

Budynek Gimnazjum nr 1 odzyskał dawny blask

rych koszt szacowany jest na
kilka milionów zł. Zakończono
m.in. jeden z etapów modernizacji instalacji elektrycznej
i oświetleniowej w AZSO nr
2 przy ul. Farnej, przeprowadzono pierwszy etap remontu
w SP nr 29 przy ul. Lwowskiej,
wymieniono posadzkę na sali
gimnastycznej w SP nr 37 przy
ul. Ratuszowej. W Gimnazjum
nr 8 przy ul. Czempiela zmoder-

nizowano instalację elektryczną
i oświetleniową, wyremontowano także korytarz. W ZST nr 2
wyremontowano dach oraz salę
gimnastyczną. Nowymi korytarzami może pochwalić się przedszkole nr 20 przy ul. Czempiela,
a nową kuchnią przedszkole nr
18 przy ul. Gałeczki. Metamorfozy przeszły budynki Gimnazjum
nr 1 przy ul. Dąbrowskiego i SP
nr 13 przy ul. Styczyńskiego. Ich

Gruntownej renowacji poddano budynek SP nr 13

Inwestycja przy ul. Okrężnej
– ruszyła budowa

resowań. Naszą rolą będzie natomiast
zapewnienie Wam jak najlepszych
warunków do nauki.

Wiesław Ciężkowski,

zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych

elewacje kompleksowo oczyszczono oraz zabezpieczono przed
wilgocią. Dodatkowo w SP nr 13
przeprowadzono remont dachu
oraz schodów wewnętrznych.
Duże prace termomodernizacyjne toczą się w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Śląskiej. W
trakcie przeprowadzki jest Porad-

nia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży, która
z ul. Św. Pawła przenosi się na
ul. Racławicką. W tym roku ruszą także prace w Zespole Szkół
Sportowych nr 1. Będzie to jedna
z największych kompleksowych
termomodernizacji przeprowadzanych w naszym mieście.

Budynek Gimnazjum nr 4 jest ocieplany

Zjazd linowy - tyrolka, dwie
zjeżdżalnie, nowa karuzela to tylko kilka spośród nowych
urządzeń, które pojawiły się na
odmienionym obiekcie. Nowe
podłoże syntetyczne oraz piaskowe, placyki i alejki, trzy
podwójne urządzenia siłowni plenerowej, a także świeże
trawniki i krzewy czy nowe

ławki z pewnością umilą pobyt
w tym miejscu nie tylko dzieciom, ale także ich opiekunom.
Plac zabaw oddano do użytku
19 sierpnia, całkowity koszt
inwestycji wyniósł 296 585 zł.
To nie jedyna inwestycja w tej
okolicy. Wkrótce przy ul. Długiej powstanie również mini
skate park.

szczególną ostrożność, ustępując
pierwszeństwa rowerzystom i rolkarzom. Jezdnia przy ul. Głównej
powiększyła zasięg ścieżek rowerowych w naszym mieście. Wykluczając Park Śląski, gdzie jest aż ponad
30 km tras, mamy w Chorzowie
obecnie ponad 17 km ścieżek dla
cyklistów. W planach są kolejne.
Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów zapowiada,
że ścieżki lub ciąg pieszo-rowerowy pojawią się przy ul. Kościuszki.
– Ścieżki lokalizujemy tam, gdzie
pozwala na to szerokość drogi. Za-

leży nam na powstaniu ścieżki przy
tzw. przedłużonej ul. Wolności. Rowerzyści bezpiecznie pojadą też ulicą 3 Maja po jej przebudowie.
W ciągu kilku lat mają powstać
także trzy trasy rowerowe. Najdłuższa z nich będzie przedłużeniem odcinka „Radoszowy” – Stadion Śląski i przez Szyb Prezydent
poprowadzi do Żabich Dołów.
Kolejną dojedziemy od Parku
Śląskiego, przez Górę Redena do
ul. Kościuszki i Rynku. Natomiast
z Rynku bezpiecznie dotrzemy do
Szybu Prezydent.

Mieszkańcy wybrali: plac zabaw, siłownia
plenerowa i boisko do piłki nożnej.
O tym, co ma znaleźć się na obszarze osiedli „Pod Arkadami”
i „Pod Platanami” zdecydowano
podczas konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami. Inwe-

stycja potrwa trzy lata i będzie
przeprowadzana etapami. Obecnie trwa pierwszy etap prac związanych z zagospodarowaniem
terenu - budowa placu zabaw.

Nowa ścieżka dla rowerzystów
Na odcinku jezdni ulicy Głównej, przebiegającej wzdłuż stawu, ułożono nawierzchnię w dwóch kolorach, z wyznaczeniem pasów dla
rolkarzy i rowerzystów. W planach są kolejne szlaki dla cyklistów.
Prawdopodobnie pierwszy raz
w Polsce zastosowano technologię, w której układano trzy
pasy nawierzchni z betonu asfaltowego równocześnie. Dzięki

nowych przyjaźni i rozwijania zainte-

Plac zabaw w Chorzowie Batorym na rogu ulic
Długiej i Trzynieckiej przeszedł metamorfozę.

Firma GMT Sp. z o.o. z Mysłowic złożyła
projekt budowlany stadionu Ruchu Chorzów
przy ul. Cichej. Obecnie trwa jego weryfikacja.
dowlanego, natomiast jesienią
powinno być wydane pozwolenie na budowę. Z początkiem
przyszłego roku gotowy ma
być projekt wykonawczy, który
jest kluczowy dla precyzyjnego
określenia kosztów. Następnie
będzie można ogłosić przetarg
i wyłonić wykonawcę.

czasem wytężonej pracy, ale także zawierania

Tyrolka przy Długiej

Kolejny krok
do nowego stadionu

Stadion przy ul. Cichej 6 czeka na gruntowną przebudowę.
Zmieni się niemal wszystko,
z wyjątkiem murawy. Pierwszy
etap zakłada budowę stadionu
z widownią na 12 tysięcy osób.
Kolejny to rozbudowa o dodatkowe 4 tysiące miejsc. Koncepcja mysłowickiej firmy charakteryzuje się m.in. innowacyjnym
podejściem do elewacji obiektu
stadionu, w prosty i pomysłowy
sposób odnoszący się do kolorów i nazwy klubu. Na przykład
napisy na bokach stadionu, czyli
Ruch i Chorzów, będą zmieniać
się wraz z kątem widzenia.
Obecnie trwają prace związane z weryfikacją projektu bu-

Drodzy Uczniowie! Życzę Wam aby nowy rok szkolny był nie tylko

temu jezdnia jest równa na styku dwóch kolorów.
Zmodernizowany odcinek ma
600 metrów długości i jest odpowiednio oznakowany. Dzię-

ki temu rowerzyści i rolkarze
mogą czuć się bezpiecznie.
Wzdłuż odcinka obowiązuje całkowity zakaz parkowania, a kierowcy samochodów muszą zachować

wiadomości samorządowe
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4. Budżet Obywatelski
Elektroniczny dziennik budowy i spotkania konsultacyjne z architektami – chorzowianie zyskają
nowe narzędzia do monitorowania inwestycji z Budżetu Obywatelskiego. – Zmiany mają zwiększyć
transparentność całej procedury oraz zacieśnić współpracę miasta z wnioskodawcami podczas
realizacji zwycięskich projektów – wyjaśnia Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. W Chorzowie
Budżet Obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w 2013 roku. Przez ten okres zmieniały się nie
tylko kwoty na realizacje inwestycji, ale też mechanizm tego obywatelskiego współdecydowania
o samorządzie. W tym roku pod uwagę wzięto pomysły na zmiany zaproponowane przez
mieszkańców na spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się jeszcze przed wakacjami. Wiele
cennych uwag zgłoszono również podczas sierpniowych spotkań informacyjnych w dzielnicach.
Wytnij wniosek

Informator

Ile do podziału?
Budżet Obywatelski Chorzowa 2016 wynosi 2 mln 640 tys. zł. Kwota ta podzielona będzie na 8 równych części (po 330 tys. zł dla każdego z 8 okręgów głosowania)
1) Maciejkowice
5) Centrum
2) Chorzów Stary
6) Klimzowiec
3) Cwajka
7) Chorzów Batory I
4) Chorzów II
8) Chorzów Batory II

Gdzie stoją urny?
Lista miejsc, w których możesz
zostawić wniosek i zagłosować
oraz pobrać papierową wersję
wniosku i karty do głosowania.
• Urząd Miasta, ul. Rynek 1
• CIM, ul. Dąbrowskiego 7
• ChCK, ul. Sienkiewicza 3

• MDK „Batory”, ul. St. Batorego 6
• SDK, ul. Siemianowicka 59
• Biblioteka nr 1, ul. Główna 21
(budynek SP nr 25)
• Biblioteka nr 2, ul. Ryszki 11
• Biblioteka nr 4, ul. Waryńskiego 4
• Biblioteka nr 5, Pl. Mickiewicza 4
• Biblioteka nr 18, ul. Gwarecka 4

Jak zgłosić projekt?
W ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa propozycje zadań mogą zgłaszać:
• osoby zameldowane na terenie Chorzowa
• osoby niezameldowane, ale
mieszkające, pracujące lub
uczące się na terenie Chorzowa.
Zgłaszanie propozycji zadania do
Budżetu Obywatelskiego Chorzowa
następuje na formularzu wniosku.
Wniosek można złożyć:
• za pośrednictwem formularza
elektronicznego dostępnego
na stronie internetowej www.
bo.chorzow.eu
• poprzez wypełnienie wniosku
w formie papierowej, a następnie
wrzucenie go do jednej z urn rozmieszczonych na terenie Miasta

Chcesz wziąć udział
w Budżecie Obywatelskim Chorzowa, ale nie
masz tutaj meldunku?
Jeśli mieszkasz, pracujesz lub uczysz się w naszym mieście to wszystkie formularze możesz
wypełnić w Punkcie
Informacyjnym.
Wizyta jest konieczna,
aby dopisać Twój numer PESEL do bazy danych - obecnie są w niej
tylko osoby zameldowane w Chorzowie.

Co z ostatnią edycją Budżetu Obywatelskiego?
Inwestycje zakończone
• Chorzów Batory II: Budowa
parku do treningu ulicznego
(street workout park)
• Maciejkowice: Wydzielenie
chodnika oraz ścieżki rowerowej
na ulicy Głównej w kierunku
Doliny Górnika
• Chorzów Centrum: Remont nawierzchni przy ulicy Drzymały
na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do cmentarz
• Chorzów Stary: Remont chodnika przy ulicy Maciejkowickiej 2-6
• Cwajka: Remont drogi dojazdowej do budynków przy ulicy
Mariańskiej oraz do ogródków
działkowych.
W trakcie realizacji:
• Chorzów Batory I: Modernizacja (rozbudowa) placu zabaw
wraz z ogrodzeniem z uwzględnieniem elementów do jazdy na

rolkach przy ulicy Długiej.
• Maciejkowice: Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy
ulicy Michałkowickiej w stronę
osiedla Budryka (wykonanie
dokumentacji projektowej)
Będą realizowane:
• Klimzowiec: Przystosowanie
części skarpy przy ulicy Astrów
i Gałeczki do zjazdów zimowych
dla dzieci – Inwestycja jest już
na etapie projektowania i będzie
zakończona w tym roku
• Chorzów II: Rewitalizacja
skweru przy ulicy Floriańskiej
i Filarowej. Inwestycja jest już
na etapie projektowania i będzie
zakończona na początku 2017
r. Przesunięcie w harmonogramie ma związek z powtarzaniem przetargu – wykonawcę
projektu udało się wyłonić
dopiero za 3 razem.

Masz pytania?
Przyjdź do punktu informacyjnego:
Chorzowskie Centrum Kultury
Poniedziałki, środy, piątki od godz. 17.00 do 20.00
Od 1 do 15 września oraz od 3 do 14 października
Zadzwoń: 720 693 642
Napisz maila: boinfo@chorzow.eu

Więcej informacji znajdziesz na:
www.bo.chorzow.eu
wiadomości samorządowe
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Skosztuj wyjątkowych smaków

Pokazy kulinarne i barmańskie oraz I Zlot Food Trucków rozpoczną 10. Edycję Chorzowskich Smaków konkursu mającego na celu wyróżnienie miejsc o niepowtarzalnym smaku na mapie naszego miasta.
W tym roku, w poszukiwaniu
posiłku idealnego, chorzowianie
wyruszą 9 września. Tego dnia
przygotowano specjalne atrakcje.
Od godziny 15:00 pod estakadą
podziwiać będzie można barmańskie pokazy oraz znanych kucharzy przygotowujących dania
kuchni tradycyjnej i nowoczesnej.
Nie zabraknie też przysmaków
z czterech stron świata, w tym

burgerów, belgijskich frytek czy
słodkości serwowanych z food
trucków. Pojazdy te przyjadą do
naszego miasta na swój pierwszy zlot i zostaną do 11 września.
Podczas inauguracji „Chorzowskich Smaków” nie zabraknie też
atrakcji towarzyszących: strefy dj,
strefy chillout i strefy dla dzieci.
W tym roku, oprócz menu z food
trucków, skosztować można blisko

40 potraw serwowanych w 16 lokalach biorących udział w konkursie.
Podczas tegorocznej edycji rywalizacja o „Lokal Roku 2016” przebiegać będzie w czterech kategoriach:
danie wegetariańskie, danie główne, na słodko oraz pizza. Wśród
osób, które oddadzą swój głos
elektornicznie (poprzez formularz
na stronie internetowej www.
chorzowskiesmaki.pl lub na profil

na Facebooku – www.facebook.
com/chorzowskiesmaki)
bądź
poprzez wypełnienie papierowej
ankiety, rozlosowane zostaną vouchery w wysokości 200 zł, do
wykorzystania w jednym z lokali
biorących udział w Chorzowskich
Smakach. Głosy można oddawać
do 9 października. W czasie trwania konkursu można upolować dania za 50 procent ich ceny.
Wytnij wniosek

Urodzinowy
piknik schroniska
3

września

Ogromny tort urodzinowy dla wszystkich
gości, bezpłatne porady weterynaryjne
i pokazy z udziałem psa przewodnika.
To niektóre z piknikowych atrakcji z okazji
urodzin chorzowskiego schroniska.
Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Chorzowie obchodzi
w tym roku swoje 40. urodziny.
I to z tej okazji, 3 września, między godziną 10.00 a 16.00, zaprasza wszystkich na piknik, który
odbędzie się na boisku na rogu
ulic Gałeczki i Astrów w Chorzowie. Na imprezie nie zabraknie atrakcji dla miłośników
czworonogów. Dzieci z przedszkola nr 12 przyprowadzą ze
sobą psa, który jest nie tylko
przewodnikiem, ale i terapeutą.
Podczas całej imprezy prowadzony będzie bazarek z rękodziełem. Dochody ze sprzedaży
zostaną przekazane na rzecz
chorzowskiego schroniska. –
Obecnie w naszym schronisku
znajduje się około 130 zwierząt,
psów i kotów. Zwierzaki są za-

10

ia
wrześn

szczepione, odrobaczone i wysterylizowane. Czekają tylko
na nowe domy. Adopcja musi
być przemyślana, jednak z całą
pewnością jest to decyzja, która
bardzo uszczęśliwi obie strony,
tak pupila, jak i nowego właściciela – przekonuje Stanisława
Psonka, dyrektor chorzowskiego schroniska.
Piknik swoim recitalem uświetni Jacek Silski. Nie zabraknie
też darmowego poczęstunku
i food trucków oraz atrakcji
dla najmłodszych: warsztatów
graffiti, loterii fantowej z atrakcyjnymi nagrodami i dmuchańców. Urodziny Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta
Miasta Chorzów.

Jazda ekstremalna
pod szybem

Najlepsi rolkarze w kraju zmierzą się na skateparku pod Szybem Prezydent. 10 września odbędą się tam Mistrzostwa Polski
w jeździe agresywnej na rolkach
„Chorzów Blade Battle”.
W programie imprezy znajdą
się zawody dla dzieci do lat 15,
wyścig Bladecross (wytyczoną
wokół skateparku trasą) oraz Mistrzostwa Polski w jeździe agresywnej w kategorii Open i Pro.
Zawody będą najwyżej punktowaną i ostatnią imprezą trwającej
od początku sezonu ligi Polish
Rolling League. Impreza została
objęta Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Chorzów,
wstęp na nią jest wolny.

wiadomości samorządowe
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Mają pomysł
na Wolkę

Rozmaitości

Murale, mapy i przewodnik, gry oraz warsztaty to inicjatywy lokalne, które realizowane będą w przestrzeni miejskiej w ramach projektu „Kultura na Wolności” ze środków Narodowego Centrum Kultury
i Chorzowskiego Centrum Kultury.
„Murale Oblicza Wolności”,
„Świadkowie historii 2.0”, „Gram
więc myślę na Wolności”, „Chorzów śródmieście wrażeń” oraz
„Biblioteka pod chmurką dla aktywnych rodziców” to pięć inicjatyw, które w ramach projektu
będą zrealizowane do 4 listopada. - Celem naszego przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału
grup nieformalnych w życiu
społeczno-kulturalnym Chorzowa. Inicjatywy lokalne, które
podejmiemy w ramach projektu mają na celu angażowanie
mało aktywnych środowisk oraz
wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta poprzez działania kreatywne – mówi Tomasz
Ignalski, dyrektor ChCK.
„Murale Oblicza Wolności” to
pomysł Małgorzaty Rozenau
i dotyczy przygotowania na chorzowskiej ulicy Wolności serii
murali wpisanych w dostępną

przestrzeń budynków. Malunki
przedstawiać mają twarze zwykłych ludzi, mieszkańców i częstych bywalców „Wolki”, pełniąc
cele estetyczne, społeczne i kulturotwórcze.
Projekt „Świadkowie historii 2.0”
Witolda Szwedkowskiego i Sebastiana Pypłacza obejmuje opracowanie mapy i przewodnika zawierającego opis kilkudziesięciu
„świadków historii” z terenu centrum Chorzowa – przedmiotów
oraz detali architektonicznych
o niegdyś precyzyjnie określonym zastosowaniu, które wraz
z utratą funkcji do jakiej zostały
zaprojektowane, popadają w zapomnienie i z czasem znikają, nie
posiadając statusu zabytku techniki. Celem projektu jest m.in.
stworzenie oferty dopełniającej
istniejące ścieżki chorzowskich
zabytków o ścieżkę turystyki alternatywnej.

Projekt Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddział Śląski
w Chorzowie - „Gram więc myślę na Wolności” zakłada organizację rodzinnego dnia z grami
oraz zabawami logicznymi i strategicznymi dla mieszkańców
miasta. Idea ma popularyzować
gry rozwijające myślenie oraz

integrację międzypokoleniową
i wspólne spędzanie czasu.
„Chorzów śródmieście wrażeń”
to projekt Eweliny Kaweckiej zakładający stworzenie mapy wrażeń centrum Chorzowa, której
celem jest identyfikacja miejsc
ważnych i ciekawych oraz tych
zapomnianych, zaniedbanych

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wysokości 80 tys. zł.
oraz na tworzenie nowych miejsc pracy dla pracodawców w wysokości 24 tys. zł
Mając na uwadze trudną sytuację
na rynku pracy ludzi młodych
wprowadzone zostały pożyczki na
podjęcie działalności gospodarczej.
O pożyczki mogą wnioskować poza
bezrobotnymi również poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni
w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu
zawodowego oraz studenci ostatniego roku studiów. Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i na
utworzenie stanowiska pracy dla
bezrobotnego udzielane są przez po-

średników finansowych wybranych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego w całym kraju.
Oferta pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej skierowana
jest do 3 grup uprawnionych:
• absolwentów szkół i wyższych
uczelni,
• studentów ostatnich lat studiów,
• bezrobotnych.
Muszą być to osoby niezatrudnione, niewykonujące innej pracy zarobkowej.

EFEKTY PROGRAMU „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie przeprowadził w sierpniu bieżącego roku analizę trwałości efektów projektu „Kierunek
przedsiębiorczość” Działanie 6.2. PO KL realizowanego w latach 2013-2014, w ramach
którego uczestnicy projektu założyli w 2014
roku 31 działalności gospodarczych.
Wyniki przedstawiają się następująco:
• Po 1 roku działalność gospodarczą prowadziło nadal 90,3% uczestników.
• Po 1,5 roku działalność gospodarczą
prowadziło nadal 77,4% uczestników.
• Po 2 latach działalność gospodarczą
prowadzi do nadal 41,9% uczestników.
• Główną przyczyną zawieszenia po 2 latach działalności gospodarczej, na którą
często wskazują „młodzi stażem” przedsiębiorcy, wydaje się być nakładane przez
obowiązujące przepisy prawa przejście

ze stawek preferowanych w okresie do
dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej, na pełne składki ZUS po 2 latach działalności. Przy osiąganiu podobnego zysku w pierwszym i drugim roku
działalności gospodarczej, pełne składki
ZUS są na tyle sporym obciążeniem finansowym, że dalsze prowadzenie biznesu
staje się nierentowne.
Problemy zmiany poziomu składek ZUS
nie dotyczą prawie 42% przedsiębiorców,
którzy odnieśli sukces w biznesie działając w branży budowlanej (1 osoba) oraz
w usługach: fryzjerstwo i kosmetologia
(3 osoby), krawiectwo (1 osoba), gastronomia (1 osoba), pośrednictwo pieniężne
(1 osoba), naprawa samochodów (1 osoba), reklama (2 osoby) oraz nauka języków
obcych (1 osoba).

Pożyczki na tworzenie nowych miejsc
pracy mogą być udzielane dla:
• absolwentów szkół i wyższych
uczelni, studentów ostatnich lat
studiów, bezrobotnych, w tym
pożyczkobiorców korzystających
z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej (po co najmniej
3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych) oraz dla
• podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, żłobków
i klubów dziecięcych, niepublicznych szkół i przedszkoli.
Pożyczkobiorcy, którzy utworzą
stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej, skierowanej przez PUP
i utrzymają to stanowisko przez
okres co najmniej roku, będą mogli
liczyć na umorzenie pozostającej
do spłaty (na moment spełnienia
tego warunku) kwoty pożyczki na
podjęcie działalności gospodarczej.
W ramach instrumentu oferowane są:
• niskooprocentowana pożyczka na
podjęcie działalności gospodarczej
– maksymalna kwota pożyczki to
20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju, na okres 7 lat,
z oprocentowaniem na poziomie
0,44% w skali roku i z roczną ka-

rencją w spłacie kapitału, bez jakichkolwiek opłat i prowizji,
• niskooprocentowana pożyczka
na tworzenie nowych miejsc
pracy dla osób bezrobotnych –
maksymalna kwota pożyczki to
6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju, na okres 3 lat,
pozostałe warunki jak w przypadku pożyczki na podjęcie działalności, za wyjątkiem karencji
w spłacie kapitału, która nie dotyczy tego rodzaju pożyczek,
• bezpłatne szkolenia i doradztwo
dla wnioskodawców pożyczek –
z zakresu aplikowania o pożyczkę, sporządzania biznes planu, itp.
oraz pożyczkobiorców z zakresu
np. prowadzenia księgowości,
przepisów podatkowych, prowadzenia biznesu.
Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek jest weksel
własny in blanco i poręczenie dwóch
osób fizycznych. Mogą być tez ustalone inne formy zabezpieczenia i spłaty.
Środki z oprocentowania i zwrotu
udzielonych pożyczek są ponownie
wykorzystane na udzielenie wsparcia kolejnym osobom/podmiotom.

i wartych przemiany. W stworzeniu mapy pomoże organizacja gier miejskich. Projekt ma
na celu wzmocnienie tożsamości
lokalnej poprzez podniesienie
wiedzy na temat znaczenia historycznego, architektonicznego
i przestrzennego centrum miasta
oraz aktywizację społeczną.

Projekt „Biblioteka Pod chmurką
dla aktywnych rodziców”, który
zdecydowano się realizować
z wykorzystaniem elementów
projektu „Myśleć fotograficznie
mamusiowe kadry” to inicjatywa Ewy Klepczarek i Klubu Aktywnych Mam. Idea obejmuje
organizację warsztatów teatralnych i fotograficznych dla aktywnych rodziców i ich dzieci,
łącząc wspólny aktywny czas
rodziny z zabawą i nauką płynącą z bajek. Warsztaty w formie
zabawy obejmą zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne, a ich
efektem będzie wystawienie
przedstawienia z udziałem dorosłych i dzieci.
Pracą nad realizacją inicjatyw
zajmą się zespoły składające się
z pomysłodawców zwycięskich
projektów i służących im merytorycznym wsparciem pracowników ChCK.

POSZUKUJEMY DLA LOKALNYCH PRACODAWCÓW
KANDYDATÓW NA STANOWISKA:
1. Alpinista - drwal
Wymagania:
• roczne doświadczenie jako drwal/
pilarz drzew
• prawo jazdy kat. B i C
• chęć do pracy, solidność
2. Asystent projektanta
Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• prawo jazdy kat B
• AutoCad, Civil
3. Automatyk przemysłowy
Wymagania:
• wykształcenie średnie zawodowe
• uprawnienia automatyka
4. Cieśla
Wymagania:
• wykształcenie podstawowe
• wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 rok
5. Drwal / pilarz drzew
Wymagania:
• wykształcenie gimnazjalne
• chęć do pracy, solidność
• prawo jazdy kat. B i C
• roczne doświadczenie zawodowe
6. Elektromechanik pojazdów samochodowych:
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe
• pracownik samodzielny - chęć do pracy
• roczne doświadczenie zawodowe
7. Fryzjer
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe
kierunkowe
• pożądane doświadczenie zawodowe
• samodzielny pracownik

8. Górnik/młodszy górnik
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe
• kurs górnika
9. Inżynier budownictwa
Wymagania:
• wykształcenie wyższe budowlane
• uprawnienia budowlane
• umiejętność zarządzania zespołem
10. Kucharz
Wymagania:
• doświadczenie zawodowe jako
kucharz
• książeczka sanepidowska
11. Operator koparko-ładowarki
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe
• doświadczenie zawodowe min. 1 rok
• prawo jazdy kat. B
12. Operator kotłowni
Wymagania:
• wykształcenie zasadnicze zawodowe
lub średnie zawodowe
• uprawnienia eksploatacyjne grupa I i II
• doświadczenie zawodowe mile
widziane
• gotowość do pracy zmianowej
13. Stylista paznokci
Wymagania:
• doświadczenie zawodowe mile
widziane
• książeczka sanepidowska
• zaangażowanie, chęć do pracy,
solidność i komunikatywność
14. Zbrojarz
Wymagania:
• wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 rok

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
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Gospodarka
komunalna

wiadomości samorządowe

ZK „PGM” ogłosił przetarg na wykonanie remontów dachów w budynkach mieszkalnych
przy ul. Stalmacha 2, Cmentarnej 18t lewy, Długiej 30 (na zdjęciu z lewej), Armii Krajowej 72 (na zdjęciu z prawej).
Zakład Komunalny
PGM informuje
o wejściu w życie
nowego „Regulaminu
rozliczania kosztów
dostawy wody
i odprowadzenia
ścieków w zasobach
lokalowych
zarządzanych przez
zakład”.

Konkurs na najładniejszy balkon zakończony
Rozpoczęto remont kapitalny podwórka z wymianą kanalizacji zewnętrznej
i izolacji budynku przy ul. Kopernika 4.

Dobiegł końca termin nadsyłania zdjęć z aranżacjami balkonów naszych najemców. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Jest nam niezmiernie miło,
że podzielili się Państwo z nami swoimi pomysłami na aranżacje balkonów.
Poniżej prezentujemy najładniejszy - naszym zdaniem - balkon.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
wolne lokale użytkowe

wolne lokale użytkowe

wolne lokale użytkowe

wolne lokale użytkowe

wolne lokale użytkowe

wolne lokale użytkowe

wolne lokale użytkowe

wolne lokale użytkowe

Powstańców 4 nr U1

Wolności 49 nr U1

Truchana 32 nr U2

Wolności 34 nr U2

Wolności 32 nr U2

Wolności 74 nr U3

Wolności 32 nr U1

Strzelców Bytomskich 6 nr U4

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

Więcej informacji na stronie bip.chorzow.eu i lokale.chorzow.eu
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

LOKALE DO WYNAJĘCIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe
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Centrum przesiadkowe
gotowe dwa miesiące
przed terminem

Infrastruktura
drogowa

D

Zdjęcia: Mariusz Banduch

ziała już docelowa organizacja ruchu na Rynku i najbliższej okolicy. Kierowcy przede
wszystkim powinni zwrócić uwagę na znak „zakaz ruchu” na jezdni przy Banku Zachodnim, która
do tej pory była dostępna dla
wszystkich użytkowników ruchu.
– Piesi mogą swobodnie korzystać z centrum przesiadkowego,
a ruch samochodowy został przeniesiony na obrzeża tego miejsca. Kierowcy powinni się liczyć
z tym, że przejeżdżając przy no-

wych przystankach, łamią przepisy. A to wiąże się z mandatem
karnym – przestrzega asp. Arkadiusz Bień z komendy miejskiej
policji w Chorzowie.
Teraz trzeba omijać Rynek korzystając z przejazdu przez nowe
rondo, które powstało na ul. Kościuszki u wylotu poszerzonej
ul. Moniuszki.
Zmiany dotyczą też pasażerów
komunikacji miejskiej. Pomysł
centrum przesiadkowego powstał
w 2012 r., kiedy władze mia-

sta w porozumieniu z zarządcą
dróg postanowiły skoncentrować w jednym miejscu przystanki linii tramwajowych i autobusowych. Wszystko po to, by
pasażerowie nie musieli biegać od
przystanku do przystanku, które
były rozrzucone w kilku miejscach na i wokół Rynku.
– Centrum przesiadkowe zostało
podzielone na cztery stanowiska
oznaczone kolorem czarnym,
czerwonym, niebieskim i żółtym.
Wszystkie linie i kierunki są starannie opisane. Pasażerowie bez
problemu odnajdą swój środek
komunikacji – przekonuje Piotr
Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Fot. Sylwester Witkowski

Budowa centrum przesiadkowego dobiegła końca. Zmieniła się
organizacja ruchu wokół Rynku. A wszystkie autobusy, które do
tej pory przejeżdżały przez pl. Hutników, zatrzymują się teraz na
zintegrowanym przystanku. To jednak nie koniec prac. Niebawem
miasto zabierze się za remont części Rynku zlokalizowanej między
ratuszem a estakadą.

W przyszłym roku KZK GOP
doposaży perony w tzw. dynamiczny system informacji pasażerskiej. Pojawią się tablice ledowe, na których wyświetlane będą
informacje o godzinach odjazdu
poszczególnych środków komunikacji. Mają one zostać zainstalowane na słupach stojących na
środku każdego z peronu.

Mieszkańcy zauważają, że jest
jeszcze kilka linii autobusowych,
które przejeżdżają w tym rejonie
i nie zatrzymują się na zintegrowanym przystanku. Chodzi między innymi o autobusy 820 czy
830, które zatrzymują się na przystanku Chorzów Estakada.
– Najbliższy czas i obserwacje
potrzeb mieszkańców pokażą czy

Wizualizacja pokonkursowej koncepcji na zagospodarowanie płyty Rynku.

istnieje komunikacyjna potrzeba,
aby wydłużyć trasy autobusów
zatrzymujących się na przystanku Estakada – czytamy w raporcie MZUiM dotyczącym centrum
przesiadkowego.
Jak przekonuje zarządca dróg,
przystanki na Rynku mają odpowiednią rezerwę, by przyjąć
jeszcze linie przyspieszone jadące
z Bytomia do Katowic. Autobusy
musiałyby zjeżdżać z estakady,
robić pętlę wokół Rynku i znów
wracać na ul. Katowicką.
Nowość czeka na kierowców na
ul. Kościuszki (między nowym rondem a Rynkiem). Powstały tu miejsca do zatrzymania się. To tak zwane strefy „kiss and ride” (pocałuj
i jedź). Oznaczone zostały znakiem
zakaz postoju i specjalną tabliczką.
– Chodzi o to, by zatrzymać samochód, wysadzić kogoś z auta
i pojechać dalej. W zatłoczonych
miastach często brakuje miejsc,
w których można to zrobić bez
łamania przepisów – mówi P.
Wojtala.
Dzięki budowie centrum przesiadkowego i wyrzuceniu przystanków tramwajowych spod ratusza,
udało się stworzyć wolną przestrzeń pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta a estakadą. Zostanie ona
zaaranżowana na nowo według
projektu Grupy Architektonicznej
Domino ze Szczecina. Koncepcja
zakłada m.in. powstanie pod estakadą czterech pawilonów, w których może znaleźć się miejsce dla
gastronomii, usług czy instytucji
miejskich. Natomiast po lewej
i prawej stronie estakady zaplanowano miejsce dla trawiastych
skwerów, a przed Urzędem Miasta
pojawiłaby się fontanna.
Prace budowlane powinny się
rozpocząć na początku 2017 roku
i mają potrwać dwa lata.

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70
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WO L N OŚĆ C ZY TAN I A

Kiermasz darmowej książki
Kilkanaście tysięcy książek może znaleźć nowych właścicieli podczas akcji
„Wolność Czytania”. Wystarczy przyjść na kiermasz 15 września.
W programie tegorocznej edycji „Wolności Czytania” znajdą się między
innymi: giełda książki, inscenizacje
i spektakle teatralne, zajęcia animacyjne związane z książką oraz spotkania
autorskie. Po raz pierwszy odbędzie
się także Żywa Biblioteka, czyli projekt
dający możliwość wypożyczenia tzw.
„żywych książek” - osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawaniu
pytań na dowolny temat.
Wymiana domowych biblioteczek
odbywa się w Chorzowie już po raz
6. W zeszłym roku na kiermasz trafiło

15

września

PUNKTY ZBIÓRKI KSIĄŻEK
I WYDAWNICTW:
• Urząd Miasta Rynek 1
• Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. St. Batorego 6
• Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
• Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59
• Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
• Miejska Biblioteka Publiczna
z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 oraz
wszystkie filie Biblioteki
• Muzeum przy ul. Powstańców 25

ok. 14 tysięcy egzemplarzy. - Ubiegłoroczna zbiórka książek zakończyła się
rekordowym wynikiem. Znakomitego rezultatu spodziewamy się także
tym razem. Udało nam się wyrobić w mieszkańcach dobry obyczaj
przekazywania używanych książek
kolejnym czytelnikom. Stoiska tzw.
giełdy książek są dosłownie oblegane.
Zainteresowanie imprezą świadczy
o tym, że na przekór ogólnokrajowym statystykom wskazującym niski

poziom czytelnictwa wśród Polaków,
w naszym mieście problem ten nie ma
tak zatrważającej skali – mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta
Chorzowa ds. społecznych.
Przypominamy, że do 14 września
trwa zbiórka książek, czasopism,
wydawnictw pisanych brajlem i audiobooków, które trafią na kiermasz.
W dniu imprezy, 15 września, zbiórka
wydawnictw będzie kontynuowana
na ul. Jagiellońskiej.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
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 23 września 2016 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Henryk Darda, Agnieszka Podsiadlik, Ryszard Pawlik
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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