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4. BUDŻET OBYWATELSKI

D

la porównania w pierwszej
edycji swój głos oddały 2823
osoby, zaś rok temu głosów było
o połowę mniej niż teraz. Podczas
tegorocznego głosowania aktywniejsze były kobiety. Panie oddały
4993 głosy, a mężczyźni 3802. Zwyciężyła też nowoczesność. Przez
internet zagłosowało bowiem 5110
osób, karty do urn wrzuciło natomiast 3635 osób.
W Chorzowie Budżet Obywatelski
wprowadzono w 2013 roku. Przez
ten okres zmieniały się nie tylko

kwoty na realizację 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.
Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego w Chorzowie to nie tyl-
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Centrum
Wykonanie nawierzchni
tartanowej i naprawa
ogrodzenia na boisku przy
ul. Ks. Opolskiego
– 1542 głosy
Klimzowiec
Modernizacja pomieszczeń
biblioteki przy ul. Ryszki 11
– 953 głosy
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Tyle osób wzięło udział w 4. edycji
Budżetu Obywatelskiego. Ich głosy
zdecydowały o inwestycjach i projektach,
które realizowane będą w 2017 roku

DZIĘKUJEMY

ko większa pula pieniędzy, ale także
nowe narzędzia do monitorowania
inwestycji, takie jak np. elektroniczny dziennik budowy na stronie
www.bo.chorzow.eu czy dodatkowe konsultacje społeczne. Te ostatnie odbędą się we wszystkich dzielnicach, a ich celem będzie ustalenie
szczegółów zwycięskich inwestycji.
Na otwartych spotkaniach mieszkańcy wspólnie z architektami
i urzędnikami przygotują koncepcję
i harmonogram działań. Wszystko
po to, aby inwestycje spełniały ocze-

ZW YCIĘSKIE PROJEKT Y

Batory I
Remont i modernizacja
oświetlenia przy
ul. Trzynieckiej/Długiej
– 844 głosy
Batory II
Zrealizowanie turnieju
koszykówki dla dzieci
i młodzieży (streetball)
– 1309 głosów

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI NA WWW.BO.CHORZOW.EU
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kiwania i potrzeby zarówno wnioskodawców, jak i głosujących.
Propozycje inwestycji na przyszły
rok mieszkańcy mogli składać od
1 do 15 września. Komisja Budżetu
Obywatelskiego pozytywnie zweryfikowała niemal 80 wniosków.
Samo głosowanie trwało od 3 do
14 października. Do dyspozycji
było 5 głosów, ale ankietę wypełnić można było tylko raz (w formie tradycyjnej lub elektronicznie
za pośrednictwem strony www.
bo.chorzow.eu).
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Chorzów II
Modernizacja przejścia
podziemnego pod
skrzyżowaniem ul. Katowickiej
i 3 Maja na Flocie
– 650 głosów
Cwajka
Modernizacja placu zabaw
i budowa siłowni plenerowej
u zbiegu ulic Niedurnego
i 11 Listopada
– 2658 głosów

Chorzów Stary
Modernizacja Placu
Piastowskiego: rozbudowa
placu zabaw, wygrodzenie
śmietnika i budowa ścieżki
do pomnika
– 1058 głosów
Maciejkowice
Budowa odcinka ul. Słowików
od posesji przy ul. Słowików
nr 11 do ul. Głównej
– 3423 głosy

ZWYCIĘSKIE INWESTYCJE I PROJEKTY REALIZOWANE BĘDĄ W 2017 ROKU

Dziękuję Chorzowianom za każdy oddany głos
w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Sami
pomysłodawcy aktywnie włączyli się w promocję swoich
projektów. To przełożyło się na frekwencyjny sukces.
Tegoroczny rekord świadczy o tym, że mieszkańcy mają
pomysły na miasto i chcą aktywnie działać
na rzecz jego rozwoju. To potencjał,
Andrzej Kotala,
z którego będziemy korzystać.
prezydent Chorzowa

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Dodatkowe patrole i bezpłatna komunikacja miejska
W okresie Wszystkich Świętych w okolicach chorzowskich cmentarzy będzie więcej
niż zwykle patroli strażników miejskich i policji. Zmianie ulegnie również
organizacja ruchu drogowego.
Chorzowska straż miejska apeluje
do mieszkańców oraz osób przyjezdnych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyt na
grobach w okresie Wszystkich
Świętych. Funkcjonariusze radzą,
aby unikać pozostawiania wartościowych przedmiotów w pojazdach zaparkowanych w okolicach
cmentarzy.
– Odwiedzając groby najbliższych
zapominamy o zwróceniu uwagi

Chorzów TV

na rzeczy osobiste. Złodzieje bezwzględnie to wykorzystują – mówi
Henryk Rusnak, kierownik referatu dzielnicowych straży miejskiej
w Chorzowie
Strażnicy będą patrolować nekropolie wspólnie z policją 27, 28 i 31
października. Natomiast 1 listopada włączą się do ogólnopolskiej
akcji „Znicz”.
– Będziemy reagować na wszelkiego rodzaju przypadki zakłó-

cania porządku oraz zapobiegać
aktom kradzieży i wandalizmu.
Patrole zobowiązane będą też do
zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i zwrócenia uwagi na prawidłowość parkowania samochodów – mówi Henryk Rusnak.
W związku z nadchodzącym dniem
Wszystkich Świętych, KZK GOP
zachęca do skorzystania z komunikacji miejskiej. We wtorek, 1 listopada, pasażerowie będą mogli

podróżować wszystkimi liniami
KZK GOP za darmo. Jak co roku
przygotowane zostały również ułatwienia w dojeździe do Cmentarzy.
Autobusy i tramwaje pojadą częściej, zostaną także uruchomione
dodatkowe linie, które będą kursować w Chorzowie, Gliwicach,
Katowicach, Sosnowcu i Będzinie,
Knurowie oraz w Czeladzi.
Cmentarze w naszym mieście połączy linia C7.

Od 31 października do 1 listopada wprowadzone
zostaną następujące zmiany organizacji ruchu w ciągu
ulic położonych w sąsiedztwie cmentarzy:
1. Rejon cmentarza przy kościele św.
Ducha, ul. Dąbrowskiego:
• wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania
z ul. Omańkowskiej do rejonu węzła
drogowego drogi wojewódzkiej nr
902 (Drogowa Trasa Średnicowa),
2. Rejon cmentarza przy ul. Janasa
• wprowadzenie zakazu zatrzymywania się w ciągu ul. Janasa na odcinku
od skrzyżowania z ul. Opolską do
skrzyżowania z ul. 3-go Maja,
3. Rejon cmentarza przy kościele św.
Józefa, ul. Mariańska
• wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na odcinku od skrzyżowania

WIADOMOŚCI Z MIASTA, ZAPOWIEDZI ORAZ RELACJE Z NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ

z ul. św. Wojciecha do skrzyżowania
z ul. Janasa.
Ponadto zamknięte dla ruchu kołowego zostaną następujące ciągi ulic:
• ul. Drzymały – odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do bramy
cmentarza,
• ul. Cmentarna – odcinek od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza,
• ul. Kalusa – cały przebieg ulicy,
• W ciągu ulicy Kordeckiego w ww.
okresie wprowadzony zostanie
jednokierunkowy ruch pojazdów
prowadzony z kierunku ulicy Hajduckiej w kierunku ulicy Częstochowskiej.

OFICJALNY KANAŁ
MIASTA ZNAJDZIESZ NA:

Wydarzenia
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Rusza kino „Grajfka”
40 foteli i najlepszej jakości sprzęt kinowy. W Chorzowskim Centrum
Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 otwarto prawdopodobnie najmniejsze kino na Śląsku.

G

rajfka została wyposażona
w nowoczesny sprzęt pozwalający na projekcję filmów
w 3D oraz w urządzenia audio
gwarantujące najlepszą jakość
przestrzennego dźwięku. W programie nowego chorzowskiego
kina każdy znajdzie coś dla siebie. Repertuar zawiera filmy, które niedawno miały swoje światowe premiery – te ambitne, ale
i te lżejsze. Dla koneserów kina
przygotowane zostały również
cykle tematyczne (Klub Filmowy
Grajfka). Nie zabraknie również
cyklu dla najmłodszych kinomanów (SMYK) oraz takiego dla
fanów polskiego filmu (Kino PL).
Kino Grajfka to również Mediateka, czyli miejsce, w którym
będzie prowadzona edukacja
w oparciu o cyfrowe technologie.
Grajfka będzie pierwszym na
Górnym Śląsku kinem działającym w ramach sieci kin społecznych „Kino za rogirem”. Sieć ta
skupia około 40 kameralnych sal
w cały kraju, które swój program
układają w sposób elastyczny,
dostosowany do potrzeb widzów.
To nowoczesne rozwiązania projekcji filmów umożliwiają decydowanie o doborze filmów przez
widzów, nawet tuż przed projekcją, zamawianie dedykowanych
seansów, czy organizację spotkań
rodzinnych i środowiskowych
z wybranym przez siebie filmem.
- Kina w Chorzowie przez wiele
Na terenie dzisiejszego Chorzowa
działało kilkanaście kin. Pierwszy
tego typu obiekt został otwarty
w 1907 r. przy obecnej ul. Jagiellońskiej. Właścicielem kina, w którym
mieścił się fotoplastykon, był Johann

Mimo seansów filmowych w ChCK-u i domach kultury,
mieszkańcy nadal tęsknili za kinem. Nie chodziło tylko
o wielki ekran, ale także o kameralną atmosferę, którą
większość z nas pamięta z wizyt w Panoramie czy Pionierze. Grajfka to odpowiedź na te oczekiwania i kontynuacja bogatej historii chorzowskich kin.
Wiesław Ciężkowski,

zastępca prezydenta Chorzowa ds. Społecznych

dziesięcioleci cieszyły się dużą
popularnością, niektórzy z mieszkańców potrafią wymienić kilkanaście działających niegdyś
sal kinowych. Wielu chorzowian
z nostalgią wspomina te czasy,
Poralla. Na przestrzeni lat w Chorzowie pojawiały się nie tylko klasyczne
kina, ale także np. kino szkolne, które działało w obecnym Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
nr 4 im. J. Śniadeckiego przy ul. św.

stąd pomysł na Grajfkę - wyjaśnia
dyrektor ChCK, Tomasz Ignalski.
Realizacja kina została sfinansowana dzięki dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i funduszom Miasta Chorzów.
Piotra 1, czy kino zakładowe „Energetyk” dla pracowników Elektrowni
Chorzów przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Ostatnimi czasy w kino
przeistaczała się sala widowiskowa
Chorzowskiego Centrum Kultury.

Zagrali
dla przyjaciół

Pamięci
Mirka
Breguły

„II Memoriał Kmiecików”
rozegrano 22 października
w hali Miejskiego Ośrodka
Rekreacji i Sportu
w Chorzowie.
Sportowe spotkanie poświęcono
pamięci reportera TVN Dariusza Kmiecika, jego żony Brygidy
Frosztęgi-Kmiecik, reporterki TVP
oraz ich dwuletniego syna Remigiusza, którzy zginęli przed dwoma laty w wyniku wybuchu gazu
w katowickiej kamienicy, w której
mieszkali.
W piłkarskiej rywalizacji wystąpiły
m.in. drużyny serwisu Fakty TVN,

telewizji Polskat, TVP 3, redakcji Gazety Wyborczej oraz Urzędu Miasta
Chorzów. Memoriał zorganizowano
w Chorzowie, mieście, w którym
Dariusz Kmiecik wychował się i szlifował talenty piłkarskie pod okiem
samego Gerarda Cieślika.
Pierwsze miejsce w turniejowej rywalizacji zajęła drużyna Jednostki
Wojskowej Agat, drugie ekipa TVP
3 Katowice. Na trzecim stopniu po-

dium stanęła reprezentacja Urzędu
Miasta Chorzów. Wydarzenie miało charakter charytatywny – przeprowadzono licytację gadżetów
sportowych, z której dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla
chorzowskich fundacji „Iskierka”
(zajmującej się pomocą dzieciom
z nowotworami) oraz „Spectrum
Liberi” (wspierającej najmłodszych
z autyzmem).

„6. Przystanek Krajcok” odbędzie
się 4 listopada o godz. 18.00 w Starochorzowskim Domu Kultury.
Koncert organizowany jest dla
upamiętnienia Mirosława Breguły, zmarłego tragicznie 2 listopada
2007 roku chorzowskiego muzyka,
współzałożyciela i lidera popularnej grupy „Universe”. Podczas
koncertu można będzie usłyszeć
oryginalne aranżacje utworów
z jego repertuaru – w wykonaniu
Ewy Urygi i Grzegorza Poloczka
oraz zespołu „Albo i nie” i finalistów X Festiwalu Piosenki Artystów Wrażliwych.

Milion na szkolne pracownie
Miasto pozyskało w sumie ponad
1,2 mln zł dofinansowania na wyposażenie pracowni Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Usługowych i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3.

wiadomości samorządowe

– Chcemy w tej perspektywie
finansowej stworzyć trzy nowoczesne pracownie. Na dwie pozyskaliśmy środki unijne. Na przykład „Gastornomik” będzie miał
nowoczesny sprzęt, który pozwoli

wykorzystać uczniom najnowszą
technologię. W planach mamy
utworzenie warsztatów dla Zespołu
Szkół Budowlanych – mówi Marcin
Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju.
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Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest nie tylko w sposób
uroczysty i oficjalny. 11 listopada to także okazja do wspólnej
zabawy i wypoczynku. Taki właśnie charakter będzie miał
Rodzinny Piknik Patriotyczny pod Szybem Prezydent
W piątek, 11 listopada, na zieleńcu pod Szybem
Prezydent powstanie „Militarne miasteczko”.
Od 14.00 do 18.00 będzie tu można podziwiać
historyczne i współczesne pojazdy wojskowe.
W programie imprezy przewidziano pokazy grup
rekonstrukcyjnych, koncert piosenki żołnierskiej
i harcerskiej, konkursy historyczne z nagrodami,
wspólne ognisko. Podczas Pikniku zaprezentują
się m.in. zespoły Reduta Śląska i This Cover Band.
Wykłady i gawędy historyczne poprowadzi prof.
Andrzej Olejko, zaś specjalną wystawę przygotuje Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

Oficjalne obchody rocznicowe rozpoczną się 11 listopada o godz. 11.00 uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Barbary przy ul. 3 Maja 18. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą pod Pomnik Powstańca
Śląskiego przy Placu Powstańców Śląskich, gdzie
złożone zostaną kwiaty przez delegacje kombatantów, instytucji, szkół, firm i organizacji miejskich.
Tego samego dnia, o godz. 19.00, o godzinie 19.00
Chorzowskie Centrum Kultury zaprasza na koncert „Przeboje muzyki polskiej, najpiękniejsze
utwory Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki
i Henryka Wieniawskiego (cena biletu - 25 zł).

Najsmaczniejsze
dania w Chorzowie
Wybrano najlepsze potrawy w plebiscycie Chorzowskie Smaki
2016. Tytuł Lokalu Roku trafił do restauracji „Piccolo”.
10. edycja Chorzowskich Smaków – konkursu mającego na
celu wyróżnienie miejsc o niepowtarzalnym smaku na mapie
naszego miasta – dobiegła końca.
W tym roku chorzowianie mogli
skosztować blisko 40 potraw
serwowanych w 16 lokalach
biorących udział w konkursie.
A w wielu z nich oferowano
atrakcyjne rabaty.
Podczas tegorocznej edycji rywalizacja przebiegała w czterech
kategoriach: danie wegetariańskie, danie główne, na słodko

oraz pizza. Wśród osób, które
oddały swój głos elektornicznie
bądź poprzez wypełnienie papierowej ankiety, rozlosowano
vouchery w wysokości 200 zł, do
wykorzystania w jednym z lokali biorących udział w Chorzowskich Smakach

Dzień wcześniej, 10 listopada odbędzie się XV
Chorzowski Bieg Niepodległości, organizowany
przez Klub Miłośników Historii Akademickiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka, pod patronatem
prezydenta Chorzowa – Andrzeja Kotali oraz
Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Bieg
rozpocznie się o 9.30, zbiórka przy pomniku
Fryderyka Chopina przy ul. Dąbrowskiego 36.
Zachęcamy do udziału w biegu, który jest doskonałą okazją do refleksji historycznej połączonej
ze sportową rywalizacją.

LISTA NAGRODZONYCH W KONKURSIE

CHORZOWSKIE SMAKI 2016

MENU

DANIE
WEGETARIAŃSKIE

GOŁĄBEK Z CZERWONEJ KAPUSTY
NADZIANY KASZĄ JAGLANĄ CUKINIĄ
I BAKŁAŻANEM Z SOSEM

DANIE GŁÓWNE

POLĘDWICZKA SOUS VIDE
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA
FASZEROWANA DELIKATNĄ WĄTRÓBKĄ
DROBIOWĄ, ZAWINIĘTA W PLASTER
BOCZKU, SERWOWANA Z PUREE
ZIEMNIACZANYM Z KOPERKIEM
I SOSEM Z ZIELONEGO PIEPRZU

NA SŁODKO

CIASTO CYGARETKOWE
Z CYTRYNOWYM MASCARPONE, BEZAMI
I SORBETEM MARAKUJA-MANGO

PIZZA

PIZZA Z KOZIM SEREM, ŻURAWINĄ
I GRILOWANYM BOCZKIEM

POD DREWNIANYM
BOCIANEM

WYRÓŻNIENIE

CIASTO PIERNIKOWE Z JABŁKIEM

BAR U MIRKA

W KATEGORII NA SŁODKO

WYRÓŻNIENIE

W KATEGORII DANIE GŁÓWNE

LOKAL
ROKU

*PICCOLO*
UL. WOLNOŚCI 27A

AL. ŁANI 1, PARK ŚLĄSKI

PREZYDENT (SZTYGARKA)

UL. P. SKARGI 34

CZERWONA

UL. H. SIENKIEWICZA 8

UL. DWORCOWA 1

UL. DR A. MIELĘCKIEGO 9A

ROCK&ROLLKA
UL. ZIELONY ZAUŁEK

WYBÓR
KLIENTÓW

Miasto wykupiło tereny po MTK

Przystanki
nabrały kolorów
z chorzowskich szkół podstawowych i miejskich domów
kultury brały udział w konkursie plastycznym, którego hasłem
przewodnim był „Mój pupil”.
Teraz prace 6 małych artystów
zdobią wiaty przystankowe na

STEK Z TUŃCZYKA Z PRAŻONYM
SEZAMEM I SALSĄ Z MANGO

NOWA ŁANIA

www.chorzowskiesmaki.pl

GRATULUJEMY
WYGRANYM

Graffiti z wężem, papugą, świnką
morską… Murowane przystanki
na trasie tramwaju nr 6 znów
nabrały kolorów. Podróż do Bytomia stała się przyjemna dla oka
za sprawą 3. edycji Dziecięcej
Galerii Przystankowej. Dzieci

Także 10 listopada, o godz. 12.00, rozpoczną się uroczystości związane z nadaniem rondu u zbiegu ulic
Strzelców Bytomskich i Styczyńskiego imienia generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego (od 1927 roku, jeszcze w randze podpułkownika,
był dowódcą II batalionu 75 Pułku Piechoty stacjonującego w ówczesnej Królewskiej Hucie).
Natomiast o godzinie 13.00 zaplanowano otwarcie
wystawy „Cześć poległym. Cmentarze wojenne architekta Dusana Jurkovica” oraz „100-lecie bitwy nad
Sommą” w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach przy ul. Polaka 1.

Chorzów wykupił od Skarbu Państwa część terenów, na których
funkcjonowały Międzynarodowe Targi Katowickie.
trasie tramwaju nr 6 w kierunku Bytomia. Dziecięce malunki
w miejską przestrzeń przeniósł
profesjonalny grafficiarz z grupy
NieTak. W nagrodę 16 dzieci wybrało się na przejażdżkę zabytkowym tramwajem

- Od kilku lat staraliśmy się
o nieodpłatne przejęcie, a później o kupno terenów po MTK.
Po budowlanej katastrofie teren
ulegał degradacji, życie biznesowe stąd uciekło. Postanowiliśmy nabyć ten teren i go zre-
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witalizować – mówi Andrzej
Kotala, prezydenta Chorzowa.
Miasto wykupiło od Skarbu
Państwa, do którego należy teren, około 17 hektarów. – Obecnie analizujemy stan techniczny
budynków. Szacujemy, że więk-

szość z nich nadaje się już tylko do wyburzenia. Następnym
krokiem będzie przygotowanie
planu rozwoju. Dopiero wtedy
zaczniemy podejmować konkretne decyzje, co do zagospodarowanie tego terenu.

Wydarzenia
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Mundurowi wracają na Sobieskiego
Przy ul. Sobieskiego, w dawnym budynku komisariatu policji, otwarto nową siedzibę chorzowskiej Straży Miejskiej.

B

udynek przy ul. Sobieskiego 3
był własnością Skarbu Państwa.
Chorzów wystąpił do wojewody
śląskiego o wyrażenie zgody na
przekazanie nieruchomości w formie darowizny na potrzeby siedziby
straży miejskiej. W 2014 roku budynek przekazano. Rozpoczęto prace
związane z projektem adaptacyjnym. Rok później zaczęła się modernizacja kamienicy.
Zabytkowy budynek przeszedł gruntowny remont, który objął m.in.: nadbudowę piętra, przebudowę klatki
schodowej, zagospodarowanie dziedzińca i wymianę instalacji. Dzięki
adaptacji strychu, strażnicy zyskali
dodatkowe pomieszczenia na salę
konferencyjną i archiwa.
14 października uroczyście otwarto
komendę chorzowskiej Straży Miejskiej. Funkcjonariusze przeniosą się
tu z Placu Powstańców (zajmowali
pomieszczenia w sąsiedztwie ba-

senu miejskiego, które w planach
mają być teraz zagospodarowane
m.in. na welness, spa). Modernizacja kamienicy kosztowała około
3,2 mln zł, z czego 800 tys. zł. to
środki pozyskane z UE.
- Długo szukaliśmy siedziby,
w której moglibyśmy się przenieść
w obecnym składzie. Nasza formacja to niemal 40 osób. Trudno
znaleźć w mieście taki budynek,
żeby swobodnie się do niego przeprowadzić i funkcjonować – mówi
Izabela Jaron, komendant chorzowskiej Straży Miejskiej. - Budynek przy Sobieskiego służył policji.
Pomyśleliśmy, że byłoby dobrze
aby wróciły do niego służby mundurowe – dodaje.
Komendant podkreśla, że o potrzebie funkcjonowania tego typu
służb mundurowych świadczy
m.in. ilość interwencji. W ubiegłym roku było ich niemal 17 tys.

Dane statystyczne
za 2015 rok

16775

interwencji

7981

ustalonych sprawców
wykroczeń

527

interwencji wobec
nietrzeźwych

646

odłowionych
bezpańskich zwierząt

Straż Miejska
w Chorzowie

Ul. Jana Sobieskiego 3, 41-500 Chorzów
tel. 998 lub 32 241 61 45 e-mail: sm@chorzow.eu www.sm.chorzow.eu

3773

uczestników prelekcji

Przestrzeń dla młodzieży
Doradztwo zawodowe, warsztaty artystyczne i spotkania z ciekawymi
ludźmi – to tylko wstępny zarys, tego co będzie działo się w siedzibie
CUMA przy ul. Wolności 3.

MRM tworzą uczniowie: AZSO, AZSO nr 2, CKZiU, II LO, IV LO, ZSB, ZSGU, ZSTiO nr 3, ZSTiO nr 4

Młodzi radni chcą działać
Ożywienie rynku, więcej imprez dla młodych ludzi – to pomysły
członków Młodzieżowej Rady Miasta. W październiku radni
odbyli pierwsze posiedzenie.

Podczas pierwszego posiedzenia
wybrano prezydium MRM. Radzie
przewodniczyć będzie Ewelina Jodełka, uczennica IV LO. – W pracach MRM uczestniczę już drugi
rok. Cieszę się, że wybrano mnie
na tę funkcję. Mam nadzieję, że
podołam obowiązkom. W tym
roku mamy więcej możliwości
i wierzę, że zrobimy jak najwięcej
pożytecznych przedsięwzięć.
Anna Kurzyńska, zastępca przewodniczącej MRM, uczennica II
LO, przyznaje, że młodzi radni
będą mieli co robić. – W mieście
jest trochę rzeczy do zmienienia.
Trzeba coś zrobić z ulicą Wolności.
Na pewno dużo osób zainteresowanych jest większa ilością imprez
skierowaną właśnie dla nich.
Nad ożywieniem rynku i okolic
myśli też Krzysztof Grzybek, radny,
uczeń ZSTiO nr 3. Jego zdaniem
w centrum miasta niewiele się dzie-

je. – Życie tu przycichło. Ożywienie
tej przestrzeni nie będzie łatwe. Proponujemy odjeść od festynów na
rzecz happeningów czy koncertów
pod urzędem.
- Więcej imprez dla młodych, w tym
takich, w które zaangażuje się i wykaże sama młodzież – dodaje Sandra
Fulczyk, sekretarz MRM, uczennica
technikum ekonomicznego.
Młodzi radni nie ukrywają, że chcą
działać i mają wiele pomysłów.
- W tym roku widzimy zmiany
w MRM. Mamy mieć swój budżet
i będziemy mogli więcej zdziałać.
Prezydent wykazał chęć do współpracy. Nam zależy na tym, aby młodzież zaangażowała się w życie miasta, przedstawiała pomysły, które
zostaną zrealizowane – mówi Joanna Werdeker, radna, uczennica ZSB.
- Wierzę, że nasze działania przełożą się na realne decyzje. W końcu spotykamy się w jakimś sen-

sownym celu – uważa Krzysztof
Grzybek. - Chcę zaangażować
się w życie miasta – dodaje Anna
Kurzyńska. - Będziemy starali się
jak najlepiej wykonywać swoje
obowiązki. Wierzę, że nie skończy
się to tylko na dobrych chęciach –
mówi Sandra Fulczyk.
MRM opiekuje się Bożena Karpińska, radna. – Służę im swoją
pomocą. To przede wszystkim ich
rada. Będziemy realizować pomysł
po pomyśle. A tych na pewno
młodym radnym nie brakuje.
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, podkreśla, że tego typu rada to
bardzo ważny element nauki demokracji. - W ten sposób młodzież
poznaje mechanizm pracy samorządu, wyraża poglądy i zgłasza
swoje pomysły. Mam nadzieję, że
ci młodzi ludzie będą takim łącznikiem pomiędzy władzami miasta
a chorzowską młodzieżą.

Szczegółowy program CUMA ustalą młodzi chorzowianie, którzy już
wkrótce „przejmą” prawie 200 metrowy lokal w centrum miasta.
Celem projektu jest aktywizacja
młodych mieszkańców Chorzowa i skupienie ich aktywności
wokół nowo powstającej przestrzeni rynku. To jak CUMA
będzie wyglądało i co będzie się
w nim działo wyniknie po konsultacji z młodzieżą. Nowy obiekt
ma spełniać ich oczekiwania i stać
się miejscem, w którym młodzi
rozwijać będą swoje zainteresowania.
Centrum Usług Szkoleniowych
i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży (CUMA) to projekt pilotażowy realizowany przez Chorzów

w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”. Miasto otrzymało na ten cel dotację z Ministerstwa
Rozwoju w wysokości 880 tys. zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to:
977 730 zł. CUMA jest częścią miejskiego programu dla młodych.
11 października w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca projekt,
podczas której nagrodę odebrał

Michał Hadryś z Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie – autor
zwycięskiego projektu na logo
CUMA. - Logo ma być proste. Dla
mnie to był wyznacznik, którym
się posługiwałem. Z kolei sam
projekt to bardzo dobry pomysł.
Wielu młodych ludzi z pewnością
znajdzie tu coś dla siebie – mówi
Michał Hadryś.

Zespół Szkół Sportowych nr 1
wśród najlepszych w województwie

W sportowej rywalizacji o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 zajęli pierwsze miejsce,
natomiast reprezentanci Gimnazjum Sportowego nr 11 zajęli, w swojej kategorii, drugie miejsce. Gratulujemy!
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Praca

Rekord niskiego
bezrobocia

Prezentacja potencjału
inwestycyjnego miasta

Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego stopa bezrobocia w mieście
wynosi obecnie 7,4 procent. Oznacza to,
że liczba osób bezrobotnych po raz pierwszy
spadła poniżej 3 tysięcy osób.

Study tour to kolejny pomysł na przyciągnięcie inwestorów do Chorzowa.
W połowie października punkt obsługi inwestora zorganizował Study
Tour Chorzów 2016, czyli objazd
terenów inwestycyjnych Chorzowa dla potencjalnych inwestorów.
Po udanej ubiegłorocznej imprezie
konwencja pozostała taka sama,
jednak tym razem zaproszenie zostało skierowane do podmiotów
spoza Chorzowa.
Study Tour Chorzów 2016 była
imprezą towarzyszącą VI Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, którego organizatorem jest Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach.
Wsparcia finansowego udzielił

ING Bank Śląski. Jako partner samorządowy kongresu Chorzów,
reprezentowany przez Andrzeja
Kotalę, prezydenta miasta, znalazł się w grupie miast dyskutujących o sukcesach i wyzwaniach
procesu rewitalizacji. A że Chorzów ma na tym polu duże osiągnięcia (wystarczy przywołać
teren rekreacyjny „Staw Amelung”, czy kompleks „Sztygarka”
z wieżą wyciągową szybu „Prezydent”) i spore wyzwania przed
sobą (tereny po Hucie Kościuszko objęte projektem „Chorzów
Nowy”) tematów do omówienia
nie zabrakło.

Obecność kilku tysięcy gości kongresu była okazją do zaproszenia
kilkunastoosobowej grupy do Chorzowa, celem zaprezentowania im
potencjału miasta i możliwości inwestycyjnych. Tym razem skupiono
się na terenach, które stanowią spore
wyzwanie dla potencjalnego inwestora, gdzie miasto musi i zamierza
być partnerem inwestycji. Wszystkie odwiedzone tereny łączy motyw
rewitalizacji. I tak, po wcześniejszej
prezentacji multimedialnej w kompleksie „Sztygarka”, zaprezentowano w terenie: działki mieszkaniowe
przy stawie Amelung, teren pod
osiedle domków jednorodzinnych

przy ul. Kadeckiej, teren usług centrotwórczych przy ul. Metalowców
(projekt „Chorzów Nowy”) i teren
przy ul. Łagiewnickiej. Ta ostatnia
lokalizacja ma szansę stać się prawie
nową dzielnicą miasta z domkami
jednorodzinnymi, nowoczesnym
osiedlem domów wielorodzinnych,
funkcjonalnym biurowcem i własną
arterią miejską ze sklepami i punktami usługowymi wzdłuż przedłużonej ul. Niedurnego.
Goście pochwalili pomysł i organizację, a co najważniejsze w trzech
przypadkach zadeklarowano chęć
podjęcia dalszych rozmów biznesowych.

Tak niskiego bezrobocia nie było
w Chorzowie od co najmniej
16 lat. Obecnie w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Chorzowie zarejestrowanych jest 2 931 osób,
w tym 1 660 kobiet i 1 271 mężczyzn. Niska stopa bezrobocia
w mieście ma związek z ogólnopolską tendencją wzrostu zatrudnienia. Spadek liczby bezrobotnych to także efekt nowych
inwestycji dających miejsca

pracy, takich jak np. rozbudowa
parku logistycznego Prologis.
Chorzów może pochwalić się
także jedną z najniższych stóp
bezrobocia wśród sąsiednich
miast. Wyższy procent odnotowują: Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Bytom oraz Piekary
Śląskie. Niższy stosunek osób
bezrobotnych w odniesienie do
osób aktywnych zawodowo mają
jedynie Katowice i Ruda Śląska.

Wzrasta liczba cudzoziemców na polskim rynku pracy
Lokalni pracodawcy coraz częściej zainteresowani są zatrudnianiem cudzoziemców, głównie ze wschodu, co jest spowodowane spadkiem
bezrobocia i deficytem pracowników na rynku pracy, i co za tym idzie trudnościami z zaspokajaniem kadrowych potrzeb.
Problem dotyczy w ogromnym już
stopniu pracy tymczasowej i sezonowej, a ostatnio pojawia się także
przy obsadzaniu etatowych stanowisk w różnych branżach. Tendencje te są widoczne również na lokalnym rynku pracy. Wzrasta liczba
oświadczeń o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom jakie pracodawcy mają obowiązek rejestrować w urzędach
pracy. W Powiatowym Urzędzie
Pracy w Chorzowie od stycznia
2016 r. do końca września 2016 r.
zarejestrowano 894 oświadczenia.
Dla porównania w całym roku 2015
zarejestrowano 228 oświadczeń.
Na dynamikę napływu cudzoziemców wpływ może też mieć
przewidywana zmiana przepisów
prawnych, w myśl których obecna,
prosta i bezpłatna procedura rejestracji oświadczeń zostanie zastąpiona wydawaniem płatnych decyzji
dotyczących zezwoleń na pracę
sezonową i krótkoterminową. Planowane zmiany zasad zatrudnienia
dla cudzoziemców spowodowane
są dyrektywą Unii Europejskiej,

dotyczącą podniesienia poziomu
bezpieczeństwa w ramach Unii oraz
uregulowania ilości migrantów zarobkowych i przejrzystości ich zatrudnienia, a także zmniejszenia poziomu bezrobocia wśród obywateli
UE. W przypadku przyjęcia projektu ustawy większość postanowień,
w szczególności zmiany w zakresie
zatrudnienia cudzoziemców do pracy sezonowej lub krótkoterminowej,
zacznie obowiązywać od 2017 roku.
Postanowienia regulujące dziś pracę cudzoziemców w Polsce opierają się na polskiej ustawie z 20
kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Obywatele Armenii, Gruzji,
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji, mogą zatrudnić się w Polsce na
krótki termin według uproszczonej
procedury. W tym celu pracodawca musi tylko zarejestrować swój
zamiar zatrudnienia cudzoziemca
w powiatowym urzędzie pracy
(procedura jest bezpłatna) i dostarczyć pracownikowi zaproszenie do
pracy w Polsce. Zgodnie z nowymi
zmianami do ustawy o zatrudnie-

niu zaproszenie od pracodawcy od
1 stycznia 2017 roku nie będzie obowiązywać i nie będzie wydawane.
Wraz z przyjęciem zmian do ustawy wszyscy cudzoziemcy, którzy
będą jechać do Polski do pracy
sezonowej lub krótkoterminowej,
obowiązkowo będą musieli uzyskać zezwolenie na pracę. Zostaną
wprowadzone dwa rodzaje takich
zezwoleń: pozwolenie na pracę sezonową w Polsce i pozwolenie na
pracę krótkoterminową w Polsce.
Do pracy sezonowej w Polsce mogą
jechać wszyscy chętni. Ponieważ
ilość pracowników potrzebnych
do wykonania prac sezonowych
w Polsce gwałtownie wzrasta
w określonych porach roku, Polacy także w przyszłości będą mogli
zatrudniać cudzoziemców, jednak
tylko w przypadku, jeśli zostanie
udowodnione, że żaden Polak nie
pretenduje na takie stanowisko lub
nie wyraża zgody na taką pracę.
W przypadku uzyskania zezwolenia cudzoziemcy będą mogli pracować w Polsce przez 8 miesięcy
w roku w trzech wyraźnie zdefi-

niowanych sferach – ogrodnictwo,
rolnictwo i turystyka. Takie ograniczenie pomoże zawęzić zakres
wykorzystania zezwoleń na pracę
sezonową. Pozwolenia na pracę sezonową w Polsce będą wydawane
przez starostę.
Za krótkoterminowe będą uważane wszystkie rodzaje prac, które nie
podchodzą pod kategorię sezonowych, czyli nie będą dotyczyć rolnictwa, uprawy roślin i turystyki.
Zgodę na taką krótkoterminową
pracę można uzyskać w Polsce na
okres 6 miesięcy.
Zezwolenia na pracę krótkoterminową w Polsce będą dostępne
tylko dla Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Armeńczyków, Gruzinów i Mołdawian, a na podstawie
takiego zezwolenia będą mogły
pracować zarówno osoby fizyczne,
jak i prawne.
Zaproszenie do pracy
(zezwolenie na pracę)
od wojewody.
Prawo do pracy w Polsce będą mieli także ci cudzoziemcy (Ukraińcy),

którzy uzyskają pozwolenie na pracę od wojewody. Takie uprawnienie daje możliwość legalnej pracy
przez okres do trzech lat. Większe
prawa mają tylko właściciele kart
stałego pobytu.
Jak będzie wyglądać
procedura wydawania
zezwoleń na pracę w Polsce?
Przed zaproszeniem Ukraińca do
pracy trzeba będzie przetestować
polski rynek pracy, by upewnić
się, że żaden z obywateli Polski
nie chce pracować na stanowisku,
które ma zapewnić pracodawca.
Jeśli wszystkie warunki uzyskania
uprawnienia zostaną spełnione,
podanie zostanie wniesione do
rejestru, do którego dostęp będą
mieć także konsulowie. Elektroniczna rejestracja wniosków
o uzyskanie zezwoleń na pracę
dla cudzoziemców pozwoli konsulom oceniać sytuację i sprawdzać
dane wskazane podczas wydawania wiz do Polski bez udziału pośredników. Cudzoziemiec, który
zostanie poinformowany przez

pracodawcę o rejestracji oświadczenia (umowy) i zapisanych tam
warunkach, będzie ubiegać się na
tej podstawie o uzyskanie wizy do
Polski, a już po przyjeździe, gdy
spotka się z pracodawcą, starosta
wyda oficjalne pozwolenie na legalną pracę.
W ten sposób informacja o tym,
jak wielu cudzoziemców faktycznie
będzie pracować dla pracodawcy
i czy pozwolenie na pracę w Polsce
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, będzie bardziej przejrzysta. Specjalne organy wykonawcze
będą sprawdzać warunki pobytu
i pracy cudzoziemców. Planuje się
również wprowadzenie opłaty za
rejestrację wniosku o uzyskanie
zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca. Będzie to kosztować polskiego pracodawcę 30 zł.
Pracodawca będzie również zobowiązany do zagwarantowania
zatrudnianemu cudzoziemcowi
zakwaterowania oraz tłumaczenia umowy dotyczącej zatrudnienia na język zrozumiały dla
pracownika.

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

ul. Opolska 19, tel. 32 34 97 101
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Gospodarka
komunalna
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Dobiega końca remont
zabytkowej elewacji
budynku przy ul. 3-go Maja 3.

Zakończono wykonanie
docieplenia budynku
przy ul. 3-go Maja 118-126.
Ogłoszony został przetarg na wykonanie docieplenia
budynku przy ul. Mariańskiej 6 w Chorzowie.

Na ukończeniu są prace
związane z zadaniem
likwidacji niskiej emisji
wraz z kompleksową
termomodernizacją
w budynku mieszkalnym
przy ul. Hajduckiej 7-9.

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie docieplenia
budynku przy ul. Powstańców 66 w Chorzowie.

Ogłoszenie
Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie rozpoczyna procedurę wyboru
wykonawców do wykonywania robót remontowo-budowlanych
o charakterze awaryjnym oraz nieprzewidzianych i niewynikających
z rocznego planu rzeczowo-finansowego w 2017 roku w budynkach
będących w zarządzie ZK „PGM”. W związku z powyższym zapraszamy
wszystkich zainteresowanych współpracą wykonawców
do śledzenia naszej strony internetowej - pgm-chorzow.
eu, gdzie podane zostaną wszystkie informacje
dotyczące składania przedmiotowych ofert.

Trwa remont
konserwatorski
elewacji budynku
przy ul. Wolności 3.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

LOKALE DO WYNAJĘCIA

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.bip.chorzow.eu).
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu są zobowiązane dopełnić
wszelkich formalności z tym związanych do dnia 12.10.2016 r.
Szczegółowych informacji udzieli Wydział Zasobów Komunalnych
– I piętro, pokój 120, tel. (32) 416-5000 wewn. 9119 lub 695 561 274.

Licytacja odbędzie się w dniu 15.11.2016 r.
o godzinie 9:00

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia w drodze licytacji stawki czynszowej m.in.:
Armii Krajowej
101/U1

Dąbrowskiego
29/U2

69,98 m2
parter, budynek
frontowy

42,66 m2
parter, budynek
frontowy, poniżej
terenu

Kazimierza
3/U3

Truchana 37/U2
69,71 m2
parter, budynek
frontowy

47,26 m2
parter, okna
na podwórze

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

Wolności
102/U1

Truchana 38/U1
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

33,04 m2
parter, front

33,12 m2
parter, front

www.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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Infrastruktura
drogowa

Konsultacje z mieszkańcami:
rower miejski i ścieżki
rowerowe
W Chorzowie pojawi się 45 stacji rowerowych, na każdej z nich stanie
10 rowerów. Przybędzie także ścieżek rowerowych, a pod estakadą powstanie
parking dla jednośladów. To plany nowej infrastruktury dla cyklistów.

M

iasto przygotowuje się do
dużego projektu unijnego
związanego ze ścieżkami rowerowymi oraz systemem rowerów miejskich. Wykluczając
Park Śląski, gdzie jest aż ponad
30 km tras, mamy w Chorzowie
obecnie ponad 17 km ścieżek dla
cyklistów. W ramach unijnego
wsparcia może powstać nawet
kilkanaście kilometrów nowych
ścieżek. - Mam nadzieję, że przy
okazji ich budowy znajdziemy
rozwiązania kilku trudnych elementów, takich jak pokonanie
rowerem ulicy Katowickiej czy
bezpiecznego przejazdu przez
tory – mówi Piotr Galilejczyk,
dyrektor wydziału zasobów komunalnych UM Chorzów, oficer
rowerowy w Chorzowie.
W planach są 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
– mówi Piotr Wojtala, dyrektor
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Ścieżki lub
ciąg pieszo-rowerowy pojawią się
przy ul. Kościuszki. – Teren ścieżek byłby specjalnie ukształto-

Wiele dużych i małych miast może się już pochwalić
systemem wypożyczalni rowerów. W Chorzowie
jesteśmy na ukończeniu projektowania takiego systemu.
Wsłuchujemy się przy tym w głos rowerzystów.
Staramy się pozyskać na ten cel środki z Unii
Europejskiej. Takie wsparcie pozwoli nam na stworzenie
kompleksowego, wzorcowego systemu.
Rower może być mocnym elementem
komunikacji publicznej. To zdrowy
i ekologiczny środek transportu.
Chcielibyśmy, aby w naszym
mieście tak na to patrzono.
Marcin Michalik,

zastępca prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju
PROJEKT TRAS ROWEROWYCH W CHORZOWIE NA ODCINKACH
OD UL. POCZTOWEJ DO UL. GŁÓWNEJ I OD PLACU HUTNIKÓW DO UL. BATOREGO

Przykładowy wygląd parkingu rowerowego

wany. To byłaby taka atrakcja dla
rowerzystów. Zaznaczę tylko, że
ścieżki lokalizujemy zawsze tam,
gdzie pozwala na to szerokość
drogi – dodaje dyrektor.
W okolicach Centrum Przesiadkowego, pod estakadą, zlokalizowany będzie duży punkt Bike
& Ride, na którym rowerzyści
będą mogli bezpiecznie i pod zadaszeniem „zaparkować” swoje
dwa kółka. – Parking mógłby

pomieścić około 100 rowerów.
To wstępne założenie. Jeśli będzie
większe zapotrzebowanie, to bez
problemu system można powiększyć – mówi Piotr Wojtala.
Trwa także szczegółowe opracowanie koncepcji systemu rowerów miejskich. Według założeń
w mieście pojawi się 45 stacji
rowerowych, na każdej stanie 10
rowerów, w tym także te dostosowane do przewozu dzieci lub to-

warów. System będzie na bieżąco
monitorowany. Być może wypożyczenie roweru będzie w jakimś
stopniu nieodpłatne.
O rozbudowie ścieżek i wprowadzeniu systemu rowerów dyskutowano podczas konsultacji
z cyklistami. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele Urzędu
Miasta oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Rowerzyści
podzielili się swoimi spostrzeżeniami, uwagami oraz sugestiami. – System rowerów miejskich
to bardzo dobry pomysł. Dzięki
niemu osoby, które nie posiadają
rowerów, od czasu do czasu, będą
mogły się na niego wybrać. Sam
parking to także potrzebna inwestycja. Można będzie zostawić
rower w centrum i przesiąść się
na autobus czy tramwaj. Zobaczymy ilu rowerzystów przekona
się do takiego rozwiązania. Co do
ścieżek, to tych nigdy za wiele,
a przydadzą się one zwłaszcza
w okolicy Żabich Dołów. Warto
w rowerzystów inwestować –
podkreśla Joanna Tabor z Chorzowskiego Klubu Rowerowego.
Cały projekt wyceniono na ponad
25 mln zł. Jego realizacja mogłaby
się rozpocząć w połowie przyszłego roku.
Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70

wiadomości samorządowe
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Nagrodzeni w kulturze
Podczas Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego, która odbyła się
w Teatrze Rozrywki wieczorem 22 października po raz 21. wręczone
zostały Nagrody Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury.

Na zdjęciu od lewej: Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, Krzysztof Knas, Tomasz Mich, Artur Święs, Adam Wagner i Zastępca
Prezydenta Chorzowa ds. Społecznych Wiesław Ciężkowski

Prestiżowe wyróżnienie, którego
symbolem jest statuetka w postaci miniatury słynnej chorzowskiej rzeźby fontannowej Teodora
Kalidego „Chłopiec z łabędziem”,
opracowana według projektu

śląskiego rzeźbiarza Stanisława
Pietrusy, otrzymali w tym roku
czterej panowie. Z rąk Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali
statuetkę odebrali aktor Artur
Święs i muzyk Adam Wagner

(w kategorii osiągnięć twórczych)
oraz dziennikarz Krzysztof Knas
i tancerz Tomasz Mich (w kategorii upowszechniania kultury).
W części artystycznej wieczoru
wystąpił zespół Pectus.

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 18 listopada 2016 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Alfons Otrzonsek, Monika Głodek, Jadwiga Tejda
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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