Rusza Budżet Obywatelski. W puli 2 mln 640 tys. zł!
www.chorzow.eu
/umchorzow

www.twojchorzow.pl

/UMchorzow
wiadomości samorządowe

Wydawnictwo bezpłatne

Zupełnie nowy
rok szkolny
6 nowych szkół podstawowych, 300 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków, remonty
i modernizacje – chorzowskie placówki oświatowe gotowe są na pierwszy dzwonek.
8-letnie szkoły podstawowe,
proces wygaszania gimnazjów
– tak rozpocznie się nowy rok
szkolny. Wrócą 4-letnie licea
i 5-letnie technika, pojawią się
również dwustopniowe szkoły branżowe. Reforma oświaty
wprowadza sporo zmian, ale
jak zaznacza Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta
Chorzowa ds. Społecznych,
miasto się do niej dobrze przygotowało. – Reforma to proces,
który będzie trwał przez najbliższe lata. Rząd wprowadził
zmiany błyskawicznie. Dostosowanie się do nich kosztowało
nas wiele pracy i sporo nakładów finansowych.
W Chorzowie rusza 6 nowych
szkół podstawowych, a gimnazja funkcjonować będą jeszcze
tylko przez dwa lata. To nie
jedyne zmiany na edukacyjnej
mapie. – Przenieśliśmy Zespół
Szkół Budowlanych z ul. Narutowicza na ul. Dąbrowskiego
do byłej już siedziby Gimnazjum nr1. Przez dwa lata funkcjonować będą tu obie szkoły
– mówi Wiesław Ciężkowski.
Michał Aloszko, dyrektor ZSB,
zaznacza, że przeprowadzka
przebiega sprawnie. – Zakończyliśmy już jej główny etap.
Musieliśmy niejako zaplanować szkołę na nowo, tak aby
służyła ona uczniom gimnazjum i uczniom szkoły ponadpodstawowej.
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Drodzy Uczniowie!

Z okazji rozpoczynającego się roku
szkolnego życzę Wam, aby najbliższe
miesiące były okresem nie tylko wytężonej
pracy, ale i fascynującą przygodą,
która niesie za sobą zadowolenie z rozwoju
własnych zainteresowań i uzdolnień.
Niech szkoła będzie dla Was także
miejscem radości i nawiązywania wielu
przyjaźni.
Wiesław Ciężkowski,

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

Plac zabaw w przedszkolu nr 24

Dodatkowe miejsca
w przedszkolach

Reforma oświaty wymusiła też
poniekąd zmiany w systemie
edukacji przedszkolnej. W placówkach tych pojawiło się dodatkowe zapotrzebowanie na miejsca dla 3 i 4-latków. - Po reformie
oświaty rodzice nie decydują
się już tak chętnie na posłanie

6-latków do szkół, dzieci zostają
więc w przedszkolach. Dlatego
musieliśmy znaleźć wiele dodatkowych miejsc dla najmłodszych
chorzowian. Wygospodarowaliśmy ich ponad 300 – podkreśla
Wiesław Ciężkowski.
9 dodatkowych oddziałów dla
225 dzieci przygotowano w budynkach: Przedszkola nr 6, Szkół

Podstawowych nr 13, 18, 22, 37
i Liceum nr 3. Od września działać będą także tzw. „zerówki”
w Szkołach Podstawowych nr 12,
15, 17 i 37 – to kolejne 100 miejsc
dla przedszkolaków.
Więcej o przygotowaniach
do nowego roku szkolnego
na stronie 2.

PREZYDENT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIA:
21 września w CIS

12 października w Klubie „Pokolenie” ChSM

28 września w MDK

19 paździenika w MDK „Batory”

5 października w SDK

Wszystkie spotkania
rozpoczynają się o 17.30

(ul. 3 Maja 18)
(ul. Lompy 13)

(ul. Siemianowicka 59)

(ul. Młodzieżowa 29)
(ul. S. Batorego 6)

ZAREZERWUJ DATĘ W KALENDARZU

wrzesień
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Michał Aloszko, dyrektor ZSB i Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Chorzowa
ds. Społecznych w nowej siedzibie ZSB

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z przeprowadzonymi remontami m. in. ulic Kościuszki
i Katowickiej, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości i wyrozumiałości. Kumulacja robót drogowych ma związek z otrzymanymi dofinansowaniami. Środki zewnętrzne umożliwiają przeprowadzenie
kompleksowej przebudowy, ale oznacza to, że prace muszą być zrealizowane w ściśle wyznaczonym terminie. Część remontów jest już
na finiszu, w połowie września zakończy się remont ul. Katowickiej.

Wydarzenia
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Połączenie zakończone sukcesem
Zespół Szpitali Miejskich i Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii działają już jako
jeden, połączony szpital miejski. Dzięki temu od 1 października, gdy wejdzie w życie nowy
sposób finansowania i zacznie funkcjonować system podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, chorzowska placówka znajdzie się
w gronie największych tego typu w regionie.
– Rządowe zmiany w przepisach
dotyczących funkcjonowania szpitali spowodowały konieczność
połączenia Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum
Pediatrii i Onkologii – mówi Andrzej Kotala, Prezyden Chorzowa.

– Gdyby miasto nie podjęło tych
działań, zabrakłoby pieniędzy
na działanie kluczowych dla zabezpieczenia opieki zdrowotnej
mieszkańców oddziałów, choćby
geriatrii, która – w sytuacji gdy
ponad 22 procent chorzowian

ukończyło 60 rok życia – jest niezbędna.
Połączenie nie spowoduje zmian
w pracy obu szpitali. – Pacjenci będą mogli leczyć się na tych
samych oddziałach, korzystać
z tych samych pracowni i porad-

Odblaski
dla pierwszaków

ni. Połączenie to także gwarancja
stałego podnoszenia jakości leczenia, zwiększenia szans na rozwój
i wprowadzanie nowoczesnych
rozwiązań – wyjaśnia Anna Knysok, dyrektor Zespołu Szpitali
Miejskich w Chorzowie.

W Chorzowie powstanie
plac wodny

Szkolenia z zakresu bezpiecznego
zachowania uczniów na drodze
to akcja organizowana wspólnie
przez Urząd Miasta Chorzów,
Centrum Integracji Międzypokoleniowej i Komendę Miejską
Policji w Chorzowie. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego każdy
pierwszak otrzyma także specjalny odblask. Policjanci odwiedzą
chorzowskie szkoły, by powiedzieć
i pokazać w jaki sposób prawidłowo korzystać z przejść dla pieszych.
- Takie działanie doskonale wpisuje się w ideę integracji międzypokoleniowej. Starsi będą uczyć
młodszych bezpiecznych postaw
– mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds. aktywizacji społecznej. – Przekazanie

każdemu pierwszakowi odblasku
na pewno pomoże w tym, by dzieci
były bardziej widoczne na drodze.
Z pewnością wpłynie na poprawę
ich bezpieczeństwa.
Akcja rozpocznie się 4 września
w Zespole Szkół Sportowych

nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
w Chorzowie. Później policja sukcesywnie odwiedzi pozostałe podstawówki. Działania te wpisują się
w szeroką współpracę Chorzowa
z Komendą Miejską Policji w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa.

Ostatnio policja obdarowała najmłodszych specjalnymi opaskami z miejscem na
numer telefonu do rodzica

Zupełnie nowy rok szkolny
Dokończenie ze strony 1.
Teraz trwają prace nad budową nowych przedszkoli. Pierwsza placówka powstanie przy
ul. Omańkowskiej. Gmach dawnej
podstawówki przechodzi właśnie kompleksową modernizację,
wkrótce rozbudowany zostanie
także o nowy obiekt z kuchnią
i salą na zajęcia teatralne, gimnastykę i rytmikę. W przyszłym roku
otwarte zostanie tam przedszkole
integracyjne z miejscami dla 164
dzieci. - Chcemy, żeby było to najnowocześniejsze przedszkole w naszym województwie – podkreśla
Zastępca Prezydenta.
Dodatkowe miejsca wygospodarowano także w przedszkolach przy
ul. Skrajnej i Śląskiej. – Stworzyliśmy 30 nowych miejsc z czego 25
jest ogólnodostępne a 5 przeznaczo-

no dla dzieci niepełnosprawnych.
Kosztowało nas to bardzo dużo pracy, ale wszystko zapięliśmy na ostatni guzik – mówi Bożena Waltotek,
dyrektor Przedszkola nr 12 przy ul.
Lipińskiej z oddziałami przy ul. Śląskiej. – W naszym oddziale mamy
63 miejsca, w sumie w całym przedszkolu jest ich 211. Jesteśmy największą taką placówką w mieście.
Wiesław Ciężkowski nie ukrywa,
że ta praca i dodatkowe koszty
będą rozłożone na raty. – Wyposażenie i dostosowanie placówek
do prawa oświatowego wymaga
dużych nakładów. Cieszę się, że
dzięki zaangażowaniu naszych
urzędników i nauczycieli pozyskujemy środki zewnętrzne – na dzień
dzisiejszy to około 1,5 mln zł – na
nowo otwierane placówki.
Okres
pomiędzy
wakacjami a pierwszym dzwonkiem upły-

wa pod znakiem remontów, modernizacji i inwestycji. Największe
tego typu prace, już od roku, toczą
się w Zespole Szkół Sportowych
nr 1 przy ul. Ryszki. - To potężna
inwestycja, która potrwa jeszcze
dwa lata. Nie mieliśmy innego
wyjścia. Musimy przeprowadzać
generalny remont dzieląc go na
kilka etapów – mówi Wiesław
Ciężkowski. Do mniejszych prac
można zaliczyć m.in. adaptację
mieszkania na cele oświatowe
w Przedszkolu nr 27 przy ul. Wandy czy modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 12 przy ul. Skrajnej. - Podczas
wakacji szkoła przeszła dwa duże
remonty. Odnowiliśmy salę gimnastyczną i szatnie. Dzieci na pewno będą z tych prac zadowolone –
mówi Hanna Gościniak, dyrektor
SP nr 12.

Swój plac wodny od niedawna mają Katowice,
wkrótce podobny powstanie w Chorzowie

Fot. UM Katowice

Do pierwszej klasy pójdzie w tym roku 800 dzieci.
Każde z nich otrzyma specjalny odblask,
który będzie można przymocować do tornistra.
W ten sposób rozpocznie się akcja, której celem jest
poprawa bezpieczeństwa dzieci na drodze.

Powstaje projekt wodnego placu zabaw, który zostanie
wybudowany w przyszłym roku przy ul. Floriańskiej.
- Plac o bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej zajmie powierzchnię około 150 m2 i będzie wyposażony w urządzenia do zabawy
tryskające wodą. Obok powstanie
także plaża – mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa. – Aktualnie opracowywana jest koncepcja placu – dodaje. Koszt prac
wyceniono na milion złotych.
To plan na przyszły rok. Natomiast już teraz gruntowną modernizację przechodzi basen przy
placu Powstańców Śląskich.
- Modernizacja basenu przy placu
Powstańców Śląskich przebiega wieloetapowo – mówi Alina
Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
w Chorzowie. – Prace rozpoczęliśmy w kwietniu, a ich zakres jest
bardzo szeroki – dodaje. Gruntowną modernizację przejdzie
wentylacja, sanitariaty, szatnie,
cała hala basenowa. Obiekt będzie

termomodernizowany. Wymienione zostanie oświetlenie, w tym
i w niecce basenowej. Będą dwa
jacuzzi. Pojawią się także elementy mozaiki w kształcie delfinów.
- Ostatnim etapem pace będzie
montaż tak zwanego ruchomego
dna. System ten pozwala podnosić i opuszczać dno basenu na
dowolną głębokość. Z pewnością
takie rozwiązanie wpłynie na poszerzenie naszej oferty zajęć fitness, rekreacyjnych czy dla dzieci. Takie ruchome dno daje wiele
możliwości do organizacji imprez
– mówi Alina Zawada.
Przewidywany koszt modernizacji to około 5,5 mln zł.
Prace remontowe rozpoczną
się też na basenie przy Zespole
Szkół Sportowych nr 1. Ich koszt
wyniesie około 2,4 mln zł. Miasto
pozyskało na ten cel środki w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.

Po gruntownej modernizacji basen przy pl. Powstańców Śląskich wyposażony
będzie m.in. w ruchome dno
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Wielu mieszkańców pyta
mnie o ponowne otwarcie
„Fali”, ale niestety decyzji
w tej sprawie nie podejmuje
miasto, tylko marszałek.
Cały czas staramy się więc
o zgodę na budowę basenu
otwartego na terenach parku
przy ul. Siemianowickiej,
a w międzyczasie ruszamy
z budową placu wodnego
przy ul. Floriańskiej.

Andrzej Kotala,

Prezydent Chorzowa

– Przebudowana będzie niecka
basenu, ściany i posadzki plaży
obejścia basenu, pomieszczenia
towarzyszące hali basenowej
i hali sportowej oraz wewnętrzna instalacja – mówi Wojciech
Niezgoda, dyrektor ZSS nr 1.
Prace powinny rozpocząć się
w pierwszym kwartale 2018
roku. – Cieszymy się, że taka modernizacja zostanie wykonana
z najlepszych materiałów. Obiekt
będzie świetnie służył nie tylko
uczniom szkoły, ale też okolicznym mieszkańcom – mówi Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych
i Rozwoju.
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Miasto

Mieszkańcy mówią: Ziętek zostaje!
Ankieta na na fanpage'u Miasta Chorzów. Ilość głosów do 28 sierpnia 2017

W Chorzowie trwają konsultacje dotyczące nazwy głownej promenady
w Parku Śląskim. Zdecydowana większość głosujących uważa, że nadal
powinna ona nosić imię gen. Jerzego Ziętka.
Do 2 września, zgodnie z ustawą
dekomunizacyjną, samorządy
powinny przegłosować uchwały,
które zmienią nazwy ulic, placów
czy skwerów, którym patronują
osoby związane z komunizmem.
W naszym mieście większość
takich zmian przeprowadzono
już w latach 90. ubiegłego wieku. Na pomysł usunięcia m.in.
z WPKiW byłego wojewody katowickiego gen. Jerzego Ziętka
nikt nie wpadł. Stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej jest
w tej sprawie jednoznaczne - generał podlega przepisom ustawy
dekomunizacyjnej. – Po opinii
IPN-u w sprawie gen. Jerzego
Ziętka, otrzymaliśmy wiele sygnałów od mieszkańców, że nie
zgadzają na usunięcie generała
z Parku Śląskiego. W związku
z tym postanowiliśmy uruchomić ankietę i tym samym
umożliwić wszystkim chętnym
zabranie głosu w tej sprawie –

mówi Andrzej Kotala, Prezydent
Chorzowa. Sonda z pytaniem
„Czy główna promenada Parku
Śląskiego w Chorzowie nadal
powinna nosić imię jego twórcy - gen. Jerzego Ziętka?” dostępna jest na fanpage'u Miasta
Chorzów, a także na portalu do
konsultacji społecznych: współdecydujemy.pl. Ankieta spotkała
się z dużym zainteresowaniem:
w niecałe siedem dni głos zabrało w niej ponad 3 tysiące osób.
Zdecydowana większość opowiedziała się za utrzymaniem
obecnej nazwy głównej promenady w parku. – Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują, że
użytkownicy parku są przeciwni
zmianie nazwy promenady gen.
Jerzego Ziętka – ta opinia jest
dla mnie najważniejsza, dlatego
nie będę podejmował działań
zmierzających do zmiany nazwy
wspomnianej alei. Mam nadzieję, że wyniki ankiety będą także

Będzie więcej
mieszkań
O tym, że w Chorzowie rozwija się
budownictwo mieszkaniowe najlepiej świadczy fakt, że inwestycje
realizowane są przez różne podmioty. Nowe budynki z powodzeniem stawiają firmy deweloperskie i TBS, a jednocześnie powstają
mieszkania komunalne.
Dombud kontynuuje budowę
mieszkań deweloperskich w Chorzowie Starym, przy ul. Kadeckiej.
Trwa sprzedaż mieszkań w nowym budynku przy ul. Sztygarskiej, wkrótce powstaną m.in.

nowe mieszkania komunalne
przy ul. Truchana i budynek TBS
przy ul. Kościuszki. Duże znaczenie dla powiększenia komunalnego zasobu mieszkaniowego
miasta będzie miała przebudowa
dawnego szpitala im. dra Józefa
Rostka przy ul. Karola Miarki.
Modernizacja, która wkrótce się
rozpocznie, ma potrwać dwa
lata i zakończyć się powstaniem
budynku mieszkalnego z podziemnym parkingiem i sześcioma
klatkami schodowymi wyposażonymi w windy osobowe.

mie i czy sprawia on ewentualne
problemy mieszkańcom i operatorowi odbierającemu odpady –
dodaje.
Brązowe pojemniki z napisem
„bio” staną w okolicy ulic: Dębowej, Zielonej, Szczecińskiej,
Zgrzebnioka i Wiśniowej. – Po
zakończeniu programu podejmiemy decyzję o tym, czy będzie on
kontynuowany i rozszerzony na
całe miasto – mówi Wiesław Raczyński.
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NIE MAM ZDANIA

Popieram zmiany nazw ulic bo kpiną jest, że dalej ich
patronami są osoby, które zasłużyły się jedynie przynależnością
do PZPR. Jednak gen. Jerzy Ziętek jest osobą zasłużoną dla
Śląska i powinniśmy o nim pamiętać niezależnie od tego, czy
był komunistą czy nie.
~ Jakub N.

Powinien zostać i w Chorzowie, i w Katowicach i w Ustroniu...
wszędzie tam pozostało dobro, które stworzył jako dobry
gospodarz... innej opcji politycznej wtedy nie było... nikogo nie
gnębil a wielu ludziom pomógł...
~ Jadwiga M.

ważnym sygnałem dla Wojewody, który uwzględni opinię
mieszkańców – podkreśla Prezydent Chorzowa.
Jednak zgodnie z ustawą dekomunizacyjną w razie oporu
samorządów wojewoda będzie
mógł wydać tzw. zarządzenia
zastępcze i zmienić nazwę parkowej promenady.

Gen. Jerzy Ziętek jest osobą zasłużoną dla Śląska i Ślązaków
gdyby nie On nie byłoby naszego Parku i promenada ma nosić
nazwę jego imienia.
~ Ewa H.

Marcin Michalik,
Zastępca Prezydenta
ds. Technicznych i Rozwoju
Każde nowe mieszkanie nas cieszy, dlatego z satysfakcją odnotowuję fakt, że wkrótce na terenie Chorzowa rozpoczną się
kolejne realizacje z zakresu komercyjnego budownictwa mieszkaniowego. Zainteresowanie przygotowanymi przez Miasto
terenami pod zabudowę mieszkaniową wyraziły dwie firmy deweloperskie, co pokazuje, że traktują one Chorzów jako potencjalnie dobre miejsce do zamieszkania. Firma Perfekt Developer rozpocznie budowę przy ul. 3 Maja na wysokości ul. Pokoju,
a Dombud postawi swój obiekt przy ul. Wolności, na wysokości
Kresów. To bardzo dobre lokalizacje – powstałe tam mieszkania
z całą pewnością znajdą nabywców. Współpraca Miasta z deweloperami od lat przynosi dobre owoce w postaci atrakcyjnej
oferty mieszkaniowej.
Trzeba jednak podkreślić, że w budownictwo mieszkaniowe inwestuje także miasto. W minionym dwudziestopięcioleciu Chorzów
nie budował, a jedynie remontował istniejącą substancję mieszkaniową. Podjęliśmy decyzję o zmianie tej polityki, oceniając,
że nie wszystkie kamienice uda się należycie wyremontować,
a także uznając, iż nadszedł czas budowy mieszkań na miarę XXI
wieku. Po sfinalizowaniu wszystkich zaplanowanych prac w Chorzowie powstanie w sumie 200 nowych mieszkań w budynkach
PGM powiększających komunalny zasób miasta i w ramach TBS.

Na Klimzowcu staną kosze „bio”
Zmiany dotyczące zasad odbioru
śmieci i ich wywożenia szykuje
Ministerstwo Środowiska. – Ministerstwo zachęca gminy do
zbierania i segregowania odpadów „bio”, czyli wytworzonych
w kuchni – mówi Wiesław Raczyński, Zastępca Prezydenta
Chorzowa ds. Gospodarczych.
– Od 1 września do 31 stycznia 2018 roku przeprowadzimy
program pilotażowy, który ma
sprawdzić czy system się przyj-

Czy główna promenada Parku Śląskiego
w Chorzowie nadal powinna nosić imię
jego twórcy - gen. Jerzego Ziętka?

Pożar fosforu
w Chorzowie Starym
W nocy, 19 sierpnia, na terenie zakładu
Italmatch przy ul. Narutowicza doszło
do rozszczelnienia beczki z fosforem i pożaru
substancji. Dopuszczalne stężenia gazów
pożarowych nie zostały przekroczone, nie było
też konieczności użycia syren alarmowych.
Na miejsce wysłano 13 zastępów
straży pożarnej i jednostkę ratownictwa chemicznego. - Pluton ratownictwa chemicznego mierzył
gazy pożarowe - dopuszczalne
stężenia nie zostały przekroczone.
Realnego zagrożenia do skażenia
środowiska na obszarze Chorzowa i
okolicznych miejscowości nie było wyjaśnia Arkadiusz Labocha z chorzowskiej straży pożarnej.
Pożar ugaszono przed północą.
Służby zdecydowały się profilaktycznie informować mieszkańców,
by zamykali drzwi i okna. Sytuacja

nie była niebepieczna i nie wymagała użycia syren alarmowych.
Co jednak jeśli będzie taka konieczność? Informacje o znaczeniu sygnałów syren chorzowianie znajdą
w specjalnym informatorze. Jesienią
w swoich skrzynkach pocztowych
znajdą go wszyscy mieszkańcy.
Podczas organizowanych w dzielnicach spotkań z Prezydentem Miasta mieszkańcy będą informowani
o tym, co robić w momencie zagrożenia. W tym roku wystartuje także
miejski portal poruszający tematykę
bezpieczeństwa.

1 września ruszy testowy program segregacji śmieci. Na wybranych
terenach pojawią się brązowe pojemniki z oznaczeniem „bio”
– na odpady biodegradowalne, ulegające samozniszczeniu.

DO BRĄZOWYCH KOSZÓW „BIO”
MOŻNA WRZUCAĆ:

Wiesław Raczyński, Zastępca Prezydenta
Chorzowa ds. Gospodarczych

odpadki warzywne i owocowe (np. obierki)
kwiaty cięte i doniczkowe
skorupki jajek
resztki jedzenia

wiadomości samorządowe

NIE MOŻNA WRZUCAĆ:

kości i odchodów zwierząt
popiołu z węgla
leków
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF
ziemi i kamieni

Wydarzenia
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Plaża i kino pod chmurką
Festiwal miał za zadanie zbliżyć
do siebie ludzi, którzy przez pędzące tempo życia zdają się coraz bardziej od siebie oddalać.
O dobrą zabawę podczas spotkań

zadbał Dom Aniołów Stróżów.
Impreza była także okazją do przypomnienia sobie najważniejszych
zasad bezpieczeństwa, o których
mówili chorzowscy policjanci

w ramach akcji „Nie zgub mnie”.
W połowie sierpnia zakończyła
się kolejne edycja spotkań na chorzowskiej plaży. Podczas finału
Lata z Centrum Integracji Między-

pokoleniowej nie zabrakło licznych
atrakcji. Wyłoniono m.in. laureatów
konkursów organizowanych w ramach projektu „Strefa na Wakacje”,
odbył się także pokaz sztuk walki.

Boisko na Irysie
jak nowe
Dobiegła końca realizacja jednego z zadań wytypowanych
przez mieszkańców Chorzowa
w ramach 4. Budżetu Obywatelskiego. Mowa o wykonaniu
nawierzchni tartanowej i naprawie ogrodzenia na boisku
przy ul. Ks. Wł. Opolskiego.

13-21.O9
AJ
K
T
O
P
S ALCZYKA

BR
PROF. A RUSINKA
Ł
MICHA A OPANIĘ
N
MARIA

Chorzowianie przyznali tej
inwestycji aż 1542 punkty.
Projekt został opracowany po
szeregu konsultacji z mieszkańcami. Oficjalne otwarcie
zmodernizowanego boiska, połączone turniejem piłkarskim,
odbyło się 18 sierpnia.

7. edycja

14 WRZEŚNIA

18 WRZEŚNIA

SPOTKANIE AUTORSKIE

SPOTKANIE AUTORSKIE

godz. 16.30 / Kawiarnia Kamienica, Rynek 7 / wstęp wolny

Kompleks Sztygarka, ul. P. Skargi 34 / wstęp wolny

MICHAŁ RUSINEK – spotkanie z wieloletnim współpracownikiem Wisławy
Szymborskiej, który opowie m.in. o swojej ostatniej książce „Pypcie na języku”.
Prowadzenie: Adam Szaja

Spotkanie z PROF. JERZYM BRALCZYKIEM. Prowadzenie: Adam Szaja
• godz. 13.00 Spotkanie dedykowane młodzieży
• godz. 17.00 „500 zdań polskich” wg PROFESORA JERZEGO BRALCZYKA
(spotkanie otwarte)

GIEŁDA KSIĄŻKI
godz. 13.00 – 18.00 / ul. Jagiellońska

PLENEROWY PUNKT KOLPORTAŻU KULTURY
godz. 10.00 – 18.00 ul. Jagiellońska
W programie:
• promocja chorzowskich wydawnictw
• zajęcia animacyjne dla dzieci, stoiska audio, warsztaty komputerowego
składania tekstu
• czytelnia pod chmurką

ŻYWA BIBLIOTEKA
godz. 10.00 - 15.00 / Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3
Spotkania z osobami, których życiorysy są „żywymi książkami”. Uczestnictwo
potwierdzili: Były Więzień, Trzeźwiejący Alkoholik, Osoby LGBT: Gej i Lesbijka,
Imam, Żona Muzułmanina, Turek, Gruzin, Włoch, Osoba Głuchoniewidoma,
Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania przy Wojewódzkiej Komendzie
Policji w Katowicach, Policjanci, Opiekun Romów, Osoba bezdomna, Amazonka,
Weganka, Osoba dokonująca autodestrukcji

SPOTKANIE Z POEZJĄ
godz. 18.00 / Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3 / bilet 1 zł.
Ze sztuką mi do twarzy. Twórczość Bolesława Leśmiana przedstawią w formie
poezji śpiewanej artyści: Maria Baładżanow, Karol Gaj – śpiew i recytacja,
Mateusz Ulczok – pianino. Prowadzenie: Nina Siwy

15 WRZEŚNIA
ROWEROWY RAJD BIBLIOTEKARZY
godz. 16.00 / Poczta Główna, ul. Wolności 1

KONCERT

19 WRZEŚNIA
WARSZTATY MUZYCZNO-LITERACKIE
godz. 9.25, 11.25 i 13.15 / IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Dąbrowskiego 34 / wstęp wolny
„POECI” Hip hop i poezja Adama Mickiewicza, Adama Asnyka i innych wielkich
poetów

SPOTKANIE AUTORSKIE
godz. 18.00 / Kompleks Sztygarka, ul. P. Skargi 34 / wstęp za zaproszeniem
Premiera książki „ Kryptonim Frankenstein” z udziałem autora PRZEMYSŁAWA
SEMCZUKA, Wydawnictwo WAB. Prowadzenie: Adam Szaja

20 WRZEŚNIA
SPOTKANIE Z WYDAWCĄ
godz. 18.00 / Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3 / wstęp wolny
Twórczość Dana Browna. Przed premierą kolejnej powieści pt. „Początek”.
Spotkanie z SONIĄ DRAGĄ wydawcą polskich edycji książek Dana Browna.
Prowadzenie Adam Szaja

21 WRZEŚNIA
SPOTKANIE z MARIANEM OPANIĄ
godz. 15.00 / Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Dąbrowskiego 36 /
(impreza zamknięta dla uczniów szkoły)

KONCERT
godz. 19.00 / Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3 / bilet wstępu 20 zł.
MARIAN OPANIA – recital „Moje fascynacje”

godz. 19.00 / Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3 / bilet 70 zł,
w dniu koncertu 120 zł.
PERCIVAL – WILD HUNT LIVE koncert wzbogacony wizualizacjami do gier
komputerowych powstałych na podstawie powieści „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego

wiadomości samorządowe

www.chorzow.eu

Zdjęcia: Marcin Bulanda

Podczas wakacji dzieci się nie nudziły. W Chorzowie odbył się m.in. Filmowy Festiwal
Sąsiedzki „Vive la Cwajka”, pojawiła się także plaża.
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Coś dobrego dla Twojej dzielnicy

Budżet
Obywatelski

2 MILIONY 640 TYSIĘCY ZŁ

www.bo.chorzow.eu

DO PODZIAŁU!

5. BUDŻET OBYWATELSKI CHORZOWA

Jak wypełnić wniosek?

Harmonogram BO
1 września - 15 września

Wchodzimy na stronę www.bo.chorzow.eu i klikamy w ikonkę formularza.
W przypadku projektów inwestycyjnych wpisujemy:
1. Tytuł projektu 2. Opis projektu
3. Lokalizację (wskazujemy na mapie) 4. Kosztorys
5. Dane zgłaszającego 6. Lista poparcia 7. Załączniki
Maksymalny budżet projektu inwestycyjnego = 300 tys. zł

składanie wniosków

W przypadku projektów społecznych wpisujemy:
1. Tytuł projektu 2. Opis projektu 3. Grupa docelowa projektu
4. Proponowany termin 5. Lokalizację projektu 6. Kosztorys
7. Dane zgłaszającego 8. Lista poparcia 9. Załączniki
Maksymalny budżet projektu społecznego = 30

Przykłady:
organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw,
festiwali, zawodów sportowych itp.

1

5
6
7
8

Od pomysłu do realizacji
2
3
4

Zadania nie mogą być realizowane na terenie szkół
i przedszkoli oraz wspólnot mieszkaniowych
Zadania społeczne muszą być możliwe do realizacji
przez instytucje miejskie kulturalne lub sportowe
Zadania społeczne będą realizowane bezpośrednio
przez te placówki lub na ich zlecenie

głosowanie

2018 rok

realizacja zwycięskich projektów

tys. zł

Przykłady:
budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa,
modernizacja np. place zabaw, siłownie zewnętrzne,
skwery, parki, boiska, chodniki, drogi rowerowe, jezdnie
i parkingi itp.

Zadania inwestycyjne mogą być realizowane
na terenach miejskich, należących do spółdzielni
mieszkaniowych i na terenach skarbu państwa
w wieczystym użytkowaniu miasta Chorzów

16 października - 27 października

Sposób realizacji - np. program wydarzenia - zostanie
skonsultowany z wnioskodawcą
Zgłaszanie projektów i głosowanie będzie odbywało
się tylko przez internet na stronie www.bo.chorzow.eu
W trakcie składania wniosków będzie działał
Punkt Informacyjny - poniedziałek, środa, piątek
- 17:00 - 20:00
W trakcie trwania budżetu obywatelskiego
będzie działała infolinia, tel.: 669 725 615
oraz e-mail: boinfo@chorzow.eu

CO W PIĄTEJ EDYCJI?
W drugiej połowie sierpnia
w dzielnicach odbyły się spotkania informacyjne połączone z warsztatami z mapowania. Były one okazją m.in. do
podzielenia się pomysłami na
inwestycje oraz do zapoznania
się z zasadami składania wniosków i głosowania.
W tegorocznym BO do rozdysponowania będzie 2 mln
640 tys. zł. Trafią one do 8
okręgów, po 330 tys. zł na każdy. W tym roku środki zostaną
dodatkowo podzielone na zadania inwestycyjne (300 tys. zł
na okręg) - budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa,
modernizacja np. place zabaw,
siłownie zewnętrzne, skwery,
parki, boiska, chodniki, drogi

rowerowe, jezdnie i parkingi itp. - i społeczne (30 tys. zł
na okręg) organizacja imprez,
warsztatów, szkoleń, wystaw,
festiwali, zawodów sportowych, itp.
Prawo do zgłaszania wniosków
mają osoby zameldowane i niezameldowane (po weryfikacji
w Urzędzie Miasta). Nie wprowadzono ograniczeń wiekowych. Każdy głosujący ma do
dyspozycji 5 punktów na zadanie inwestycyjne i 5 na zadanie
społeczne, aż do wyczerpania
ich puli. Głosy będzie można
oddać przez internet, w tym
także na publicznie dostępnych
komputerach zlokalizowanych
w 11 filiach biblioteki miejskiej
i w Urzędzie Miasta.

PROJEKTY SPOŁECZNE I INWESTYCYJNE W INNYCH MIASTACH:
Parklet przy ulicy
Starowiejskiej - Gdynia

„Dzielnicowe pośrednictwo
w pomocy” - Kraków

Projekt zakładał powstanie wzdłuż
chodnika zespołu siedzisk, donic
z zielenią i stojaków rowerowych.
Całość zajmuje mniej niż dwa miejsca
postojowe. Paraklet nie zakłóca ruchu
pieszego. Konstrukcja może zostać
ustawiona w wielu miejscach.
Koszt: ok. 30 tys. zł

Dzielnicowe pośrednictwo
zajmuje się łączeniem wolontariuszy
z osobami niepełnosprawnymi
i starszymi, które oczekują pomocy w drobnych
zakupach, czytaniu książek/gazet, kontakcie z lekarzem/
urzędami (wspólne wyjścia), spacerach oraz w innych
drobnych usługach, które może wykonać wolontariusz.
Koszt realizacji: 30 tys. zł.

PROJE
INWEST KT
YCYJNY

PROJEK
SPOŁEC T
ZNY

Kazimierskie
murale
historyczne
w Krakowie

PROJEK
SPOŁEC T
ZNY

Projekt dotyczył pokazania
twarzy osób, które
związane były z krakowskim
Kazimierzem na arkadach
muru przy ul. Józefa 17.
Koszt 5 murali: 20 tys. zł.

wiadomości samorządowe
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Co to jest smart city...

Chodzi zarówno o podniesienie interaktywności i wydajności miejskiej
infrastruktury, jak i o zwiększanie
świadomości mieszkańców o procesach dziejących się w ich mieście, co
odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem sieci szerokopasmowych,
a więc szybkiego Internetu. W Chorzowie koncepcję inteligentnego mia-

...czyli inteligentne miasto? To miasto, które wykorzystuje technologie
informacyjno-komunikacyjne (ICT) w celu usprawnienia procesu zarządzania.

sta pomogą stworzyć, eksperci Philips
Lighting, Asseco Poland i Microsoft.
Celem prowadzonych przez nich
warsztatów „Smat City Roadshow”

będzie wypracowanie długofalowego planu wdrażania takich technologii, które z jednej strony podniosą
poziom życia, z drugiej wygenerują

Miasto współpracuje z Google
Jeśli kierowca korzysta z aplikacji Waze lub Google Maps,
to nigdzie nie będzie mu się jeździć tak dobrze jak po
Chorzowie. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
jako pierwszy w Polsce przystąpił do międzynarodowego
programu wymiany danych Connected Citizens Program.
Dzięki tej współpracy kierowcy poruszający się po mieście
otrzymywać będą aktualne informacje o zamknięciu ulic
lub zmianie kierunków jazdy, a także o zdarzeniach drogowych mających wpływ na płynność ruchu.

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).
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 września o godzinie 9 00,
Urząd Miasta pok. 122
Oferty można składać do dnia 27.09.2017 w pokoju 120, I piętro.
Szczegółowych informacji udzieli
Wydział Zasobów Komunalnych – I piętro, pokój 120,
tel. 32 416-5000 wewn. 9119 lub 695 561 274.
Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

Posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe w drodze licytacji stawki
czynszowej. Więcej informacji udziela Wydział Zasobów Komunalnych:
tel. 695 561 274 lub tel. 32 416 50 00
www.lokale.chorzow.eu

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

oszczędności w budżecie miejskim. Do
udziału w spotkaniu zaproszono miejskich aktywistów oraz przedstawicieli
administracji samorządowej i spółek
miejskich. Dla obu grup specjaliści
z Pracowni Miejskiej z Konina przygotowali też „Grę o Miasto”. Jest to warsztatowa forma konsultacji społecznych,
której celem jest identyfikacja potrzeb
technologicznych w mieście. To właśnie mieszkańcy wiedzą najlepiej jak
powinno wyglądać ich Smart City.
Uczestnicy gry będą mieć do dyspozycji planszę z mapą Chorzowa oraz
propozycje projektów możliwych do
wdrożenia w Chorzowie. Zapoznają
się także z funkcjonującymi już inteligentnymi technologiami. Drużyny
będą rywalizować ze sobą mając na
celu jak największą ilość zrealizowa-

OGŁOSZENIE

nych projektów przy możliwie jak
największych
oszczędnościach
oraz zadbanie o najwyższy poziom
jakości życia mieszkańców.
Efektem całego projektu będą
rekomendacje specjalistów na
temat możliwości wdrażania
w Chorzowie nowych technologii. Mogą one dotyczyć
komunikacji z mieszkańcami,
przedsiębiorcami i inwestorami, systemu informacji
turystycznej, kierowania
usługami komunalnymi, zarządzania drogami i oświetleniem
ulicznym, a także
bezpieczeństwa i kreowania społecznej
aktywności.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia w drodze przetargu ofertowego m.in.:
Wolności 32
nr U3

Wolności 102
nr U1

212,68 m2
stawka minimalna:
32 zł/m2

33,12 m2
stawka minimalna:
4 zł/m2

Wolności 7
nr U5

Hajducka 7
nr U2

86,16 m2
stawka minimalna:
12 zł/m2

37,20 m2
stawka minimalna:
6 zł/m2

Truchana 72
nr U1

3 maja 52
nr U2

88,89 m2
stawka minimalna:
9 zł/m2

79,95 m2
stawka minimalna:
6 zł/m2

LOKALE DO WYNAJĘCIA
wiadomości samorządowe

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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Kultura

Chorzowskie Centrum Kultury

Miejski Dom Kultury „Batory”

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

Powrót do przeszłości

ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 32 349 78 63 www.chck.pl

ul. Dąbrowskiego 113 tel. 32 241 11 11 www.moris.chorzow.pl

ul. S. Batorego 6 tel. 32 246 00 60 www.mdkbatory.pl

Piekarnia mechaniczna „Manna"
na rogu ulic Piekarskiej i Wieniawskiego

Muzeum w Chorzowie
ul. Powstańców 25
tel. 32 241 31 04 fax. 32 241 39 26

Wtorek, Piątek 10.00 - 15.00
Środa, Czwartek 10.00 - 18.00
Sobota, Niedziela 11.00 - 17.00
w godzinach otwarcia wystaw kasa
prowadzi sprzedaż wydawnictw
www.muzeum.chorzow.pl

wiadomości samorządowe

U schyłku lat dwudziestych XX wieku
w Wielkich Hajdukach wybudowano
najnowocześniejszą i największą piekarnię mechaniczną w województwie
śląskim. Piekarnia Manna mieściła się
w nadal istniejących zabudowaniach na
rogu dzisiejszych ulic Piekarskiej (stąd
współczesna nazwa) i Wieniawskiego
w Chorzowie. Częściowa produkcja zaczęła w niej 1 kwietnia 1930 r. Dyrektorem zakładu był wówczas Antoni Całka.
Piekarnia dysponowała czterema piecami parowymi oraz po jednym piecu
mechanicznym do wypieku chleba oraz
bułek, w których w ciągu godziny można było wypiekać odpowiednio 650 bochenków chleba i 10 000 bułek. Były to
jedyne wówczas piece tego typu działające w Polsce. Przeciwko funkcjonowaniu piekarni protestowało środowisko
śląskich piekarzy, którzy tracili rynek
i przestawali być konkurencyjni (zwłaszcza w przypadku dużych zamówień dla
wojska, szpitali itd.) Krytycy piekarni
zwracali uwagę, że jej działalność godzi
w województwie grupę ok. 6 000 osób
(piekarze ich czeladnicy i uczniowie,
rodziny). Piekarnia jednak działała nadal. Na archiwalnej fotografii widzimy
pracowników i zarząd piekarni. Zdjęcie
wykonał G. Kahlert w 1939 r.
Zdjęcie archiwalne pochodzi ze zbiorów
Muzeum w Chorzowie
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REPERTUAR

wrzesień 2017

BILETY

Rozrywka

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

02.09 sb

19:00

„Panie Dulskie” reż. Filip Bajon, Polska 2015

Na ekranie

03.09 nd

11:00

„Akeelah i jej nauczyciel” reż. Doug Atchison, USA 2006

SMYK

05.09 wt

19:00

„W imię” reż. Małgorzata Szumowska, Polska 2013

Na ekranie

09.09 sb

18:00

„Łowca” reż. Daniel Nettheim, Australia 2011

Na ekranie

12.09 wt

18:00

„Kwiat wiśni i czerwona fasola” reż. Naomi Kawase, Francja, Japonia, Niemcy 2015

Na ekranie

13.09 śr

19:00

„Fuocoammare. Ogień na morzu” reż. Gianfranco Rosi, Francja, Włochy 2016

Kino DOCiekliwe

16.09 sb

18:00

„Żądza bankiera” reż. Costa-Gavras, Francja 2012

Na ekranie

17.09 nd

11:00

„Jak zostać kotem” reż. Barry Sonnenfeld, Chiny, Francja 2016

SMYK

19.09 wt

19:00

Inauguracja sezonu artystycznego i kinowego ChCK 2017/2018

21.09 czw

18:30

„Pokój” reż. Lenny Abrahamson, Irlandia, Kanada

Klub Filmowy
Grajfka

22.09 pt

19:00

„Letnie przesilenie” reż. Michał Rogalski, Niemcy, Polska 2014

Na ekranie

23.09 sb

18:00

„Wojna” reż. Tobias Lindholm, Dania 2015

Na ekranie

24.09 nd

11:00

„Mały książę” reż. Mark Osborne, Francja 2015

SMYK

26.09 wt

18:00

„Papusza” reż. Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, Polska 2013

Na ekranie

28.09 czw

19:00

Spotkanie autorskie z Michałem Rosą oraz projekcja filmu „Szczęście świata”
reż. Michał Rosa, Polska 2016

29.09 pt

19:00

„Modelka” reż. Mads Matthiesen, Dania, Polska 2016

Na ekranie

30.09 sb

19:00

„Obława” reż. Marcin Krzyształowicz, Polska 2012

Na ekranie

Rezerwacja i informacja: grajfka@chck.pl, tel: 32 349 78 71/63

Więcej
informacji:
kino.chck.pl

Kino
należy
do sieci

Dofinansowano
ze środków

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 22 września 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Agnieszka Bednarek, Jadwiga Szmitkowska, Justyna Kaczmarek.
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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