Wspólne plany PKP
i Chorzowa

V edycja Budżetu
Obywatelskiego

strona 2

Krzyżówka i komiks
o Superhanysie

strona 4

strona 8

www.chorzow.eu
/umchorzow

www.twojchorzow.pl

/UMchorzow
wiadomości samorządowe

Wydawnictwo bezpłatne

ISSN 2392-201X | nr 7 sierpień 2017 r.

Rusza rowerowa rewolucja

Takie rowery wkrótce wypożyczysz w Chorzowie

Rowery miejskie

Chorzowskie sposoby na korki i przepełnione parkingi? Rowery miejskie, centrum
przesiadkowe i inteligentny system zarządzania ruchem. Miasto pozyskało prawie
32 mln zł na projekt „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Część środków z unijnej dotacji to
zwrot za wykonaną już inwestycję
w centrum miasta, czyli integrację
przystanków tramwajowych i autobusowych oraz przebudowę układu drogowego w okolicy rynku. Teraz dzięki dotacji pierwsze centrum
przesiadkowe na Śląsku zostanie
rozbudowane o kompleksową infrastrukturę dla rowerzystów.
- Od przyszłego roku mieszkańcy będą mogli korzystać z 460
rowerów miejskich. Czerpiąc
z doświadczeń innych miast,
postanowiliśmy uruchomić aż
kilkadziesiąt stacji rowerowych
na raz. Okazuje się bowiem, że
rower miejski sprawdza się tylko
tam, gdzie korzystanie z niego
jest wygodne i stanowi realną
alternatywę dla samochodu – tłu-

maczy Andrzej Kotala, Prezydent
Chorzowa.
Według założeń z 46 stacji rowerowych, zlokalizowanych w różnych punktach miasta, jednoślady
będzie można wypożyczać za darmo na 10-20 minut. Dłuższa jazda
będzie płatna.
Władze miasta konsultowały projekt z wieloma środowiskami w tym
z członkami Chorzowskiego Klubu
Rowerowego.
- Cieszy nas to, że wniosek uzyskał
dofinansowanie. Takie rozwiązania są w mieście bardzo potrzebne.
Wierzę, że dzięki temu projektowi
więcej osób przesiądzie się na jednoślady. Fajne jest w tym także
to, że będzie można wypożyczyć
rower standardowy jak i ten z fotelikiem dla dziecka czy rower typu

cargo do przewozu np. towarów
– mówi Joanna Tabor z Chorzowskiego Klubu Rowerowego.
To nie koniec inwestycji skierowanych do miłośników dwóch kółek.
Pod estakadą powstanie parking
Bike&Ride na 98 rowerów, a w całym mieście przybędzie ponad 20
kilometrów dróg rowerowych.
- Mamy nadzieję, że kompleksowe
rozwiązania przekonają chorzowian
do przesiadki z samochodu na rower
– dodaje Andrzej Kotala.
Szybciej przez miasto
Przy wsparciu dotacji unijnej w Chorzowie wdrożony zostanie także liniowy system zarządzania ruchem.
- Program obejmie wszystkie skrzyżowania w mieście, dzięki czemu na
bieżąco będziemy mogli reagować na

Fot. Eugeniusz Furas

Rowery dla dzieci

wszelkie utrudnienia na drogach –
wyjaśnia Marcin Michalik, Zastępca
Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju.
„Zielona fala”, priorytetowe przejazdy autobusów i elektroniczne tablice
informacyjne to tylko część zalet nowego systemu. – W ośmiu miejscach
powstaną tablice zmiennej treści z informacją m.in. o nasyceniu ruchu.
Pojawią się też aplikacje na smartfony. Wszystko po to, aby usprawnić
kierowcom i rowerzystom przejazd
przez miasto – podkreśla Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów w Chorzowie.
Inwestycje będą realizowane w latach 2018-2019. Ich całkowity koszt
to ponad 37,5 mln zł (wraz ze zrealizowaną już inwestycją - budową centrum przesiadkowego).

Rowery z fotelikami dla dzieci

Rowery cargo

Tandem

PREZYDENT ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIA:
21 września w CIS (ul. 3 Maja 18)
28 września w MDK (ul. Lompy 13)
5 października w SDK (ul. Siemianowicka 59)

12 października w Klubie „Pokolenie” ChSM (ul. Młodzieżowa 29)
19 paździenika w MDK „Batory” (ul. S. Batorego 6)

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o 17.30

Chorzów TV

wrzesień

21

ZAREZERWUJ DATĘ W KALENDARZU

WIADOMOŚCI Z MIASTA, ZAPOWIEDZI ORAZ RELACJE Z NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ

OFICJALNY KANAŁ
MIASTA ZNAJDZIESZ NA:

Wydarzenia
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Miasto
Wspólne plany PKP i Chorzowa
współpracuje
z Google
Modernizacje wiaduktów, nowe perony i przystanki
– ruszyły przygotowania do dużej inwestycji.

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. Pracownicy MZUiM-u za pomocą
aplikacji ostrzegać będą także
przed ograniczeniami na drogach
związanymi z organizacją różnego rodzaju wydarzeń, np. przejazdu peletonu Tour de Pologne.
– Największą zaletą uczestnictwa
w Connected Citizens Program
jest to, że będziemy mogli nie
tylko na bieżąco przekazywać
komunikaty kierowcom, ale także dostawać od nich informację
zwrotną. Użytkownicy aplikacji
Waze mogą zgłosić nam np. miejsce, w którym została uszkodzona
jezdnia lub zniszczono znak drogowy – wyjaśnia Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa. - Dzięki
stałemu przepływowi informacji, drogowcy będą mogli szybciej reagować na pojawiające się
zagrożenia – dodaje Prezydent.
To nie koniec korzyści z programu CCP. Aplikacja nawigacyjna
Waze ostrzeże kierowców o powstających w mieście korkach.

Informacja trafi również do MZUiM-u – bieżący monitoring będzie podstawą do podejmowania
działań zmierzających do ograniczenia zatorów drogowych. Chorzowscy drogowcy szukają także
kolejnych zastosowań dla danych
zbieranych przez aplikację. – Bazę
informacji chcielibyśmy wykorzystać także w projektowanym
właśnie systemie liniowego zarządzania ruchem. Takie rozwiązanie
przyśpieszyłoby przekazywanie
informacji o nietypowych zdarzeniach na drogach Chorzowa
i miast ościennych, a tym samym usprawniło ruch pojazdów
– zapowiada dyrektor MZUiM
w Chorzowie, Piotr Wojtala. Liniowy system zarządzania ruchem to projekt realizowany przy
wsparciu dotacji unijnej. Zakłada
on m.in. modernizację wszystkich skrzyżowań z sygnalizacją
świetlną w mieście, co umożliwi
koordynację ich działania na najważniejszych ciągach komunikacyjnych. Dodatkowo wdrożony
zostanie priorytet przejazdu dla
pojazdów komunikacji publicznej,
pojawią się także elektroniczne
tablice informujące kierowców
o utrudnieniach na drogach.

- Od lat współpracujemy z PKP:
spółka wyremontowała dworzec
w Batorym, przekazała nam dworzec w Centrum. W tej chwili toczą
się rozmowy na temat bardzo dużej inwestycji – mówi Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju.
Chodzi o modernizację linii Chorzów Batory – Tczew. Na terenie
miasta prace skupiłyby się wzdłuż
odcinka Batory-Centrum w stronę Bytomia i objęłyby m.in. modernizację przejść i wiaduktów
przy ul. Strzelców Bytomskich,
Floriańskiej i Legnickiej.
Z ul. Strzelców Bytomskich zniknąć mają rogatki, a powstać ma

wiadukt dla samochodów, tunel
dla pieszych i rowerzystów, dwa
ronda. - Chcielibyśmy także, żeby
wzdłuż ulicy Głogowskiej pojawił
się nowy przystanek PKP. Obsługiwana byłyby tam tylko komunikacja regionalna. Natomiast cała ta
inwestycja pozwoliłaby udrożnić
komunikację samochodową na
tym odcinku – podkreśla Wiesław
Raczyński, Zastępca Prezydenta
Chorzowa ds. Gospodarczych.
Usprawniony ma też być przejazd
pod wiaduktem przy ul. Floriańskiej. Ruch odbywałby się tu w obu
kierunkach. Plany zakładają budowę dwóch rond i udrożnienie tzw.
ślepego odcinka ul. Floriańskiej.

Z kolei wiadukt przy ul. Legnickiej
przeszedłby kompleksową modernizację, uwzględniającą budowę
obwodnicy DK 79.

Co nowego w centrum?

Największe zmiany przygotowano
dla centrum miasta. PKP chciałyby uporządkować przestrzeń wokół byłego dworca. – Na pewno
zachowamy obecny ciąg komunikacyjny i niezbędne wyposażenie
do utrzymania stacji. Ma powstać
tu 400 - metrowy peron umożliwiający zatrzymywanie się pociągów międzynarodowych – mówi
Wiesław Raczyński. – Pojawiły się
również pomysły na lepsze dotar-

cie na perony z kierunku naszego
centrum przesiadkowego. Nam
natomiast zależy na utrzymaniu
przejścia podziemnego z możliwością jego przedłużenia w kierunku
obecnego składowiska stali. Kolej
nie wyklucza budowy na tym terenie hotelu i obiektu wielkopowierzchniowego - dodaje.
– Przy tej modernizacji uwzględniamy potrzeby mieszkańców – zaznacza Marcin Michalik. – Obecnie
trwają konsultacje z samorządowcami i ustalanie szczegółów robót.
PKP deklaruje, że na początku roku
złoży wniosek o dofinansowanie
do UE. Prace powinny więc ruszyć
na przełomie 2018/19 roku - dodaje.

Remont basenu: powstanie ruchome dno
– Montaż tego sytemu da nam wiele możliwości do organizacji różnego rodzaju imprez
i poszerzy ofertę rekreacyjną – mówi Alina Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Rekreacji i Sportu w Chorzowie.
Ruchome dno to nie jedyne poważne zmiany. Cały obiekt przechodzi
gruntowną termomodernizację.
Wymieniana jest m.in. posadzka,
kafelki, wentylacja, remontowane są sanitariaty i szatnie oraz
oświetlenie. Na trenie basenu, po

zakończeniu prac, będzie można
skorzystać z dwóch, a nie jak do tej
pory z jednego, jacuzzi. – Zakres
robót jest szeroki. Budynek powstał
w 1963 roku, MORiS przejął go
w 2012 roku. Niestety obiekt skrywa wiele nieprzyjemnych tajemnic,

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ INTERNET
INSTRUKCJA:

1 W przeglądarce wpisz adres:
2
3

4
5

https://esib.chorzow.eu/eurzad/
Wybierz z menu ‘Katalog usług’
Kliknij na ‘Wnioski dotyczące
konta eUrzędu’ i wybierz
z listy ‘Formularz o konto na
platformie eUrząd (dla osób
fizycznych)’
Po przejściu na stronę ePUAP
Urzędu Miasta Chorzów
kliknij ‘Załatw sprawę’
Jeżeli posiadasz podpis
elektroniczny możesz skorzystać

MODERNIZACJA ULIC

z logowania za pomocą
certyfikatu kwalifikowanego
lub za pomocą Pofilu Zaufanego
założonego w banku; jeżeli nie ‘Zarejestruj się’
6 Wypełnij wszystkie pola
oznaczone symbolem * i kliknij
‘Zarejestruj się’
7 Na podany w formularzu
numer telefonu, otrzymasz
kod autoryzacyjny, który
wpisz w widocznym oknie
i kliknij ‘Weryfikuj kanał
autoryzacji i zarejestruj konto’

które wychodzą podczas remontu
– przyznaje Alina Zawada.
Remont zaczął się w kwietniu
2017 r. i prawdopodobnie zakończy
się pod koniec lutego 2018 roku.
Planowana kwota modernizacji to
około 5,5 mln zł. Obiekt przy pl. Po-

wstańców Śląskich przez dłuższy
czas będzie więc nieczynny, dlatego
dyrektor MORiS zaprasza wszystkich spragnionych wodnych atrakcji na basen przy ul. Granicznej. –
W poniedziałki, środy i piątki basen
czynny jest już od 6 rano - mówi.

Załóż konto eUrząd, sprawdź należności i bez wizyty w urzędzie
dokonuj opłat m.in. za śmieci i użytkowanie wieczyste

8 Otrzymasz informację

o pomyślnym założeniu
konta w Profilu Zaufanym
i o konieczności potwierdzenia
danych w jednym
z Punktów Potwierdzających
(w Chorzowie taką funkcję
pełni Urząd Skarbowy i ZUS).
9 Jeżeli masz potwierdzone
dane w Punkcie
Potwierdzającym to wykonaj
kroki 1-4, a następnie
podaj login i hasło podane
w formularzu rejestracyjnym

10 Po zalogowaniu w ePUAP

kliknij ‘Załatw sprawę”
i w okienku ‘Wybór formularza’
wybierz ‘Formularz o konto
na platformie eUrząd (dla osób
fizycznych)’ klikając obok na
‘Przejdź do formularza’
11 Wypełnij ‘Wniosek o konto
na platformie eUrząd’, kliknij
‘Dalej’, a następnie ‘Wyślij bez
podpisu’
12 Na podany adres e-mail
przyjdą w ciągu 7 dni dane do
logowania na portalu eUrząd.

Roboty na ulicy Kościuszki

Modernizacja ul. Katowickiej

Trwa drugi etap prac przy placu Piastowskim. Przy ul. Kościuszki budowana jest kanalizacja.

Dzięki dotacji z budżetu państwa w zeszłym roku odnowiono chorzowski odcinek Drogowej Trasy Średnicowej, w tym roku roboty przeprowadzone są na ulicy Katowickiej. Prace mają być przeprowadzane odcinkowo
– od strony Katowic i Bytomia – przy utrzymaniu przejezdności po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.
Roboty nie obejmą jedynie 900-metrowego odcinka na estakadzie. Jej kapitalny remont przeprowadzono
w 2013 r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów prosi o zachowanie szczególnej uwagi oraz stosowanie się do oznakowania w miejscu prowadzonych prac. Na remont nawierzchni ul. Katowickiej Chorzów pozyskał ponad 2 mln zł
z budżetu państwa. Całkowity koszt inwestycji to ok. 4 mln zł. Prace powinny zakończyć się we wrześniu br.

Przy placu Piastowskim roboty przeciągały się ze względu na kolizje instalacji sieci podziemnych. Wkrótce
rozpocznie się modernizacja odcinka – od placu Piastowskiego do ul. Kościuszki. W planach jest również
budowa ronda u zbiegu tych ulic. Natomiast przy ul. Kościuszki trwa budowa kanalizacji ogólnospławnej, co
wpływa na opóźnienie robót drogowych związanych z 1 etapem modernizacji. Prace te powinny zakończyć
się do końca sierpnia i dopiero wtedy wejdą tu drogowcy. Ruszył natomiast 2 etap robót. Trwa wycinka drzewostanu i rozbiórka torowiska. Zgodnie z planem przebudowany będzie odcinek do początku ul. Parkowej.
Zakres prac obejmuje m.in. modernizację jedni i miejsc parkingowych. Natomiast w miejscu likwidowanych
torowisk powstanie deptak - w kierunku od ul. Piotra Skargi do szybu Prezydent – i ścieżka rowerowa. Pojawi
się nowe oświetlenie i zadrzewienie.

Zakończyły się prace przygotowawcze do remontu ulicy Katowickiej.
W pierwszym tygodniu sierpnia rozpocznie się gruntowny remont nawierzchni.

wiadomości samorządowe
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77 nowych mieszkań
komunalnych

W marcu wszystkie oddziały miejskiego szpitala, które znajdowały się
przy ul. Karola Miarki przeniosły się na ul. Strzelców Bytomskich. Budynek stoi pusty,
ale miasto ma pomysł na to, co w nim powstanie.
westycji to 17 milionów zł, z czego 8 mln zł pochodzi ze skarbu
państwa.
Mieszkania będą przydzielane osobom, które złożą odpowiedni wniosek. Decydować będzie, jak w każdym takim przypadku na terenie
miasta, punktacja. Czynsz wynajmu
mieszkań będzie się wahał w okolicach 12 zł za metr kwadratowy.
– Spodziewamy się, że modernizacja obiektu potrwa dwa lata.
W tym roku miasto planuje podpisać umowę o dotację. Bardzo
prawdopodobne, że prace ruszą na
wiosnę przyszłego roku – tłumaczy
Marcin Michalik.

Trzy firmy chętne
do przebudowy rynku
Rewitalizacja chorzowskiego rynku coraz
bliżej. Zakończył się etap składania ofert
na budowę, trwa weryfikacja dokumentów.

Fot. Paweł Mikołajczyk

Miasto planuje przeznaczyć obiekt
przy ul. Miarki na budownictwo
mieszkaniowe. Mają tu powstać
mieszkania komunalne. Na podobnych zasadach jak ostatnio przy ul.
Pudlerskiej i ul. Kalidego.
– Mieszkania będą przeznaczone
dla osób pracujących, mających
emeryturę albo rentę, ale niezamożnych – tłumaczy Marcin Michalik,
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds.
Technicznych i Rozwoju.
W sześciu klatkach schodowych
powstanie w sumie 77 mieszkań.
Każda klatka będzie wyposażona
w windę. Pod obiektem powstaną parkingi podziemne. Koszt in-

Miasto

Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju,
przed budynkiem byłego szpitala na ul. Miarki

Do przetargu zgłosiły się 3 firmy:
z Chorzowa, Warszawy i Trzebini.
Szacowany koszt inwestycji to od
22 do 24 mln zł. Kolejny etap to
składanie wyjaśnień do szczegółów ofert. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem prace w centrum miasta rozpoczną się jeszcze
w III kwartale tego roku.

Koncepcja przebudowy zakłada
m.in. powstanie pod estakadą
czterech pawilonów dla gastronomii, usług czy instytucji
miejskich. Między centrum przesiadkowym a Urzędem Miasta
pojawi się także dużo zieleni, nie
zabraknie fontanny i miejsc do
odpoczynku.

Chorzowski Urząd
Miasta przyjazny
obcokrajowcom
W chorzowskim magistracie „dogadasz się” w kilku językach.
Wysoką ocenę instytucji wystawili zagraniczni wolontariusze
ze stowarzyszenia „Bona Fides”.

PORADNIK

Badania koordynowało Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej
„Bona Fides”. Młodzi ludzie analizowali dostępność informacji miejskiej dla obcokrajowców. Badania
prowadzono w języku angielskim
i dotyczyły one m.in. rozmów telefonicznych.
Obcokrajowcy odwiedzali urzędy
i pytali o możliwość wynajęcia
mieszkania i procedury z tym

związane. Nasze miasto dodatkowo doceniono za możliwość
uzyskania informacji w języku:
niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.
Wolontariusze wysyłali także
wiadomość mailową do urzędów, w celu zdobycia informacji
dotyczącej organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi
w danym mieście.

Za najbardziej przyjazne urzędy
uznano: Dąbrowę Górniczą, Piekary Śląskie i Chorzów. Najgorzej
wypadły Siemianowice Śląskie.
To nie koniec udogodnień dla
obcokrajowców w chorzowskim
urzędzie. Trwają właśnie prace
nad nową stroną internetową
miasta, która będzie dostępna
także w języku angielskim i niemieckim.

Plaża w centrum
Podwórko przy Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego 7 zamieniło się
w piaszczystą plażę. Można z niej korzystać w poniedziałki i piątki od godz. 12:00 do 18:00,
z kolei we wtorki, środy i czwartki w godz. od 10:00 do 16:00. W każdy poniedziałek animator
poprowadzi na plaży konkurs karaoke, codziennie dbywają się zabawy edukacyjno-rekreacyjne
dla dzieci. Plaża będzie czynna do 18 sierpnia.

Jak pomagać ptakom i jeżom?

Co zrobić kiedy na swojej drodze spotkamy pisklę lub jeża? Kiedy trzeba zadzwonić po pomoc,
a kiedy zwierze jest bezpieczne? W związku z rosnącą liczbą zgłoszeń Straż Miejska i Miejskie
Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowały krótki poradnik dla mieszkańców.
Od 1 marca do 15 października
przypada okres lęgowy ptaków.

Nie należy wówczas naruszać
ich siedlisk ani usuwać napotkanych gniazd. Ptaki odnajdywane
w tym okresie to przeważnie tzw.
„podloty” – pisklęta, które nie
mieszczą się już w gnieździe. Ptaki te są cały czas karmione przez
rodziców i w większości nie wymagają one żadnej interwencji.

Jeżeli napotkamy takiego ptaka
przy ruchliwej drodze lub w innym
miejscu dla niego niebezpiecznym,
należy przenieść go na trawnik lub
posadzić na najbliższym drzewie
lub krzaku, skąd na pewno będzie
w stanie przywołać osobniki dorosłe. W przeciwieństwie do ssaków
ptaki mają bardzo słaby węch i nie
ma obawy, że dorosłe osobniki wyczują na pisklęciu zapach człowie-

ka i przestaną się nim zajmować.
Zwierzęta zabrane do domu lub
do ośrodka rehabilitacyjnego będą
miały w przyszłości mniejsze szanse na normalne funkcjonowanie.
Faktycznej pomocy wymagają jedynie ptaki z wyraźnymi objawami
zranienia lub choroby (np. bardzo
zły stan upierzenia, brak reakcji na
zbliżanie się człowieka, problemy
z oddychaniem).

Miasto jest dla jeży ich naturalnym środowiskiem.

Nie można pod żadnym pozorem
zmieniać zdrowemu jeżowi jego
miejsca bytowania, nawet jeżeli
przebywa on na zamkniętym osiedlu lub chodzi przy ulicy, nie można
go stamtąd zabierać.
Pod żadnym pozorem nie ruszać
młodych. Samica zwykle opuszcza gniazdo w celu znalezienia

wiadomości samorządowe

pożywienia i w każdej chwili
może wrócić do swoich dzieci.
Jeżeli zabierzemy małe oseski
od matki narażamy je na śmierć.
W przypadku napotkania gniazda
z młodymi należy je obserwować,
sprawdzać czy matka wraca do
osesków i w jakim są one stanie.
Jedynie w przypadku, jeżeli oseski
zostały ewidentnie opuszczone
przez matkę należy powiadomić

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego (tel. 32 416 59 87) lub
Staż Miejską (tel. 986).
Można sprawdzić, czy jeż nie jest
ranny lub chory. Chory jeż się
słania i nie reaguje na zewnętrzne
bodźce, np. nie zwija się w kulkę.
Jest osowiały, z oczu lub z pyszczka wypływa mu wydzielina. Tylko
w takiej sytuacji należy powiadomić odpowiednie służby

Budżet
Obywatelski

4
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BUDŻET OBYWATELSKI 2017
Ruszają prace nad V edycją
Budżetu Obywatelskiego Chorzowa
– Do współpracy ponownie zapraszamy mieszkańców. Chcemy
wspólnie wypracować formułę tegorocznej edycji, tak aby spełniała
ich oczekiwania – wyjaśnia Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa. Pierwsze spotkanie, na którym społecznicy i wnioskodawcy
z poprzednich edycji będą praco-

wać nad regulaminem, odbędzie
się 10 sierpnia o godzinie 17:00
w Urzędzie Miasta w Chorzowie (Mała Sala Sesyjna, 2 piętro).
Podczas konsultacji mieszkańcy
zdecydują o zasadach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego, w tym także o podziale środków na projekty
społeczne i inwestycyjne.

W drugiej połowie września
w dzielnicach miasta odbędą
się spotkania informacyjne połączone z warsztatami z mapowania. Będzie to okazja do
podzielenia się pomysłami na
inwestycje oraz zapoznania
z zasadami składania wniosków
i głosowania.

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

21.08

Chorzowskie Centrum Kultury

22.08

Starochorzowski Dom Kultury

28.08

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego

29.08

Biblioteka Miejska przy ul. Ryszki

30.08

Centrum Inicjatyw Społecznych

INA
GODZ

17.30

SKŁADANIE WNIOSKÓW POTRWA OD 1 DO 15 WRZEŚNIA,
GŁOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIEJ POŁOWIE PAŹDZIERNIKA.

Budżet Obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowanych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd
miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty
związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta. W Chorzowie Budżet Obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w 2013 roku.

EDYCJA I

EDYCJA II

Chorzów Centrum
Rewitalizacja Parku Hutników

Chorzów Stary
Siłownia plenerowa

Inwestycja objęła wykonanie placu oraz
murków z kostki i płyt granitowych wokół
fontanny. Prace te zostały zrealizowane w 2013
roku. W 2014 roku kontynuowano rewitalizację
parku. Wyposażono park w elementy
małej architektury: ławki, kosze, płotki
zabezpieczające zieleń, założono trawniki
i wykonano nowe nasadzenia.

W ramach inwestycji wyposażono Dolinę Górnika
w pięć podwójnych urządzeń siłowni plenerowej

W zeszłym roku padł rekord
Podczas ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego zagłosowało 8809 osób, z czego jedynie 413 głosujących oddało
nieważne głosy. Dla porównania
- w pierwszej edycji swój głos
oddały 2 823 osoby, zaś w trzecim rozdaniu głosów było o połowę mniej niż teraz. Rekordowa
była również ilość pomysłów na
inwestycje zgłoszonych przez
mieszkańców – wpłynęło ich
ponad 100, z czego aż 79 zostało pozytywnie zatwierdzonych
przez komisję i znalazło się na
karcie do głosowania. Jeśli chodzi o statystyki, to mieszkańcy
Chorzowa dużo chętniej głosowali za pośrednictwem internetu, aniżeli w sposób tradycyjny
– wrzucając kartę do urny. Naj-

Fot. Adrian Ślązok

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE
WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW

Zrealizowanie turnieju ulicznej koszykówki dla dzieci i młodzieży to jedyny tzw. „miękki” projekt, który wygrał głosowanie w ostatniej edycji
Budżetu Obywatelskiego. Zawodnicy rozegrają swoje mecze na boiskach
zewnętrznych przy kompleksie sportowym „Hajduki” przy ul. Granicznej.

więcej głosów oddali chorzowianie między 33 a 36 rokiem
życia. Pula 4. Budżetu Obywa-

telskiego Chorzowa wyniosła
2 mln 640 tys. zł. Środki zostały
podzielone na 8 okręgów.

ZWYCIĘSKIE INWESTYCJE IV BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
EDYCJA III
Chorzów Batory 1
Modernizacja (rozbudowa) placu
zabaw wraz z ogrodzeniem
z uwzględnieniem elementów do
jazdy na rolkach przy ulicy Długiej
Powstał plac zabaw wraz z elementami skate
parku. Alejki zostały przystosowane do jazdy
na rolkach oraz łyżworolkach, pojawiły się też
dwa urządzenia siłowni plenerowej.

EDYCJA IV

Wykonanie nawierzchni tartanowej i naprawa ogrodzenia
na boisku przy ul. Ks. Opolskiego

1542
punkty

Modernizacja pomieszczeń biblioteki przy ul. Ryszki 11

953
punkty

Batory 1

Remont i modernizacja oświetlenia przy ul. Trzynieckiej/Długiej

844
punkty

Batory 2

Zrealizowanie turnieju koszykówki dla dzieci i młodzieży (streetball)

1309
punków

Chorzów II

Modernizacja przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem
ul. Katowickiej i 3 Maja na Flocie

650
punktów

Cwajka

Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej
u zbiegu ulic Niedurnego i 11 Listopada

2658
punktów

Chorzów Stary

Modernizacja Placu Piastowskiego: rozbudowa placu zabaw,
wygrodzenie śmietnika i budowa ścieżki do pomnika

1058
punktów

Maciejkowice

Budowa odcinka ul. Słowików od posesji przy ul. Słowików nr 11
do ul. Głównej

3423
punkty

Centrum

Chorzów Centrum
Wykonanie nawierzchni tartanowej
i naprawa ogrodzenia na boisku
przy ul. Ks. Opolskiego
W trakcie realizacji jest wykonanie nawierzchni
tartanowej i naprawa ogrodzenia na boisku przy
ul. Ks. Opolskiego.

Klimzowiec
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Miasto

w Chorzowie
quiz z wiedzy o Tour de Pologne),
najmłodsi zaś mogli wyszaleć się
na dmuchańcach.
O godz. 13.30 z placu kościelnego
przy parafii pw. św. Józefa wyruszyli miłośnicy kolarstwa, którzy
choć przez moment mogli poczuć
się jak uczestnicy Tour de Pologne.
Pokonali oni fragment chorzowskiego odcinka wyścigu, z metą

na ul. Krakusa, gdzie usytuowana
była lotna premia na drugim etapie TdP.
Później wszyscy wyczekiwali na
kolarzy. Spikera zawodów Kubę
Kurzelę wspomagał Tadeusz Majcherek, legendarny komentator
imprez kolarskich. Przekazywał
on meldunki z trasy, informując
kibiców m.in. o ucieczce, w której
znajdował się Adrian Kurek (CCC
Sprandi Polkowice). Aktualny
mistrz Polski najpierw oderwał
się od peletonu z trzema innymi
zawodnikami, a następnie zdecydował się na solową akcję.
Kurek wygrał premię lotną w Piekarach Śląskich i premię specjalną
w Bytomiu. Kibice zgromadzeni
na Placu Powstańców Śląskich

wypatrywali go na ulicy Krakusa. Najpierw jednak pojawił
się na niej organizator wyścigu.
- Czesław Lang, Czesław Lang skandowali kibice, gdy były znakomity kolarz zatrzymał się na
moment i wyszedł, by pozdrowić
publiczność.
- Dziękuję, że możemy być dzisiaj
razem i się bawić - zwrócił się do
chorzowian Czesław Lang. - Ucieka aktualny mistrz Polski Adrian
Kurek, więc emocji z pewnością
nie zabraknie - dodał. W tym momencie Kurek przeciął linię lotnej
premii, inkasując kolejne punkty
do klasyfikacji na najaktywniejszego kolarza. Trzy minuty po
Kurku na ulicy Krakusa zaprezentował się peleton, w którym

był m.in. lider wyścigu i aktualny
mistrz świata Peter Sagan oraz
polski faworyt Rafał Majka. Kola-

rze skręcili w lewo, w ulicę Katowicką, a następnie udali się w kierunku Siemianowic Śląskich.

Fot. Eugeniusz Furas

Podczas drugiego etapu 74. Tour
de Pologne - z Tarnowskich Gór
do Katowic - peleton zawitał do
Chorzowa. Z tej okazji na placu
Powstańców Śląskich powstała
strefa kibica. Dla mieszkańców
przygotowano atrakcje, m.in.: wystawę starych rowerów, konkursy
z nagrodami (wyścig na 1 kilometr
na rowerach stacjonarnych czy też

Fot. Eugeniusz Furas

Po raz trzeci z rzędu mogliśmy podziwiać w naszym mieście bohaterów Tour de Pologne. Na lotnej premii
przy ul. Krakusa najszybszy był Adrian Kurek.

W pięć sierpniowych czwartków
w Chorzowie II będzie można
poczuć się jak we Francji. W ramach Sąsiedzkiego Festiwalu Filmowego „Vive la Cwajka” będzie
można bezpłatnie zobaczyć dobre,
francuskie kino.
– Wybierając repertuar staraliśmy się zaproponować takie
propozycje, które będą idealne
na długie, letnie wieczory –
mówi Tomasz Ignalski, dyrektor
Chorzowskiego Centrum Kultury. – Wszystko po to, by zaproponować mieszkańcom rozrywkę na dobrym poziomie, by
pokazać, że rodzinne, wspólne
spędzanie czasu może być ciekawe dla wszystkich, bez względu
na wiek.
Dlatego każda projekcja poprzedzona będzie licznymi atrakcjami
skierowanymi głównie do najmłodszych chorzowian.

Kino na Cwajce

Letni wieczór, leżaki, duży ekran i … dobry, lekki francuski film. To na finał.
Wcześniej bajki, gry, zabawy, w którym najmłodszym uczestnikom towarzyszyć będzie
Sznupek, czyli maskotka śląskiej policji. Każde dziecko otrzyma specjalną opaskę,
która ma pomóc w sytuacji, gdy maluch się zgubi. To wszystko na chorzowskiej „Cwajce”,
gdzie 3 sierpnia ruszy Sąsiedzki Festiwal Filmowy i akcja „Nie zgub mnie”.
– Integracja pokoleń musi zakładać organizację takich wydarzeń,
w których będą chcieć wziąć zarówno seniorzy, jak i młodzież
czy dzieci – tłumaczy Magdalena
Sekuła, pełnomocnik prezydenta
Chorzowa ds. aktywizacji społecznej. – To także idealna okazja,

Nowe firmy i nowe rabaty

by w innym otoczeniu promować
dobre postawy, na przykład te
związane z bezpieczeństwem.
I w związku z tym z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji
w Chorzowie pierwszego dnia
festiwalu wystartuje akcja „Nie
zgub mnie”.

– Celem jej jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem
zagubień dzieci – mówi podinspektor Robert Łuszcz, komendant Komendy Miejskiej Policji
w Chorzowie. – Najczęściej dzieci gubią się w czasie zakupów
w super marketach czy w czasie

dużych wydarzeń i imprez masowych. W czasie akcji, której
pierwszy etap rozpoczynamy w
czasie Sąsiedzkiego Festiwalu
Filmowego, będziemy starali się
mówić o tym, jak takim sytuacjom zapobiec, a każde dziecko
otrzyma specjalną opaskę, na

której opiekunowie będą mogli
zapisać swój numer telefonu.
To w wielu przypadkach może
oszczędzić wielu godzin niepokoju. Podobną akcję organizowaliśmy w Katowicach i spotkała się
z ciepłym przyjęciem.
Festiwal rozpocznie się 3 sierpnia
o godz. 18. 00 na Placu Mickiewicza w Chorzowie, pokaz filmu zaplanowano na godz. 21. 00. Podobnie będzie w kolejnych terminach.
Organizatorami akcji są: Urząd
Miasta Chorzów, Chorzowskie
Centrum Kultury, Centrum Integracji Międzypokoleniowej i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.
Działania wspierane są przez Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów i Chorzowską Spółdzielnie
Mieszkaniową.
Program filmowy na stronie 7.

Rozszerzamy ofertę Programu Chorzów 60+ . Dołączyły do niego firmy z Nowego Sącza - naszego Miasta Partnerskiego, które zdecydowały
się udostępnić swoje specjalne promocje i zniżki seniorom z Chorzowa. Z ulg można korzystać już od dzisiaj, wystarczy okazać kartę Programu Chorzów 60+. Lista nowosądeckich firm, które honorują kartę chorzowskiego Programu dostępna jest na stronie www.chorzow.eu.
Będzie ona na bieżąco aktualizowana, bowiem do projektu dołączają kolejni partnerzy. Rozszerzenie Programu jest efektem podpisanego
pod koniec lutego br. porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Chorzowem a Nowym Sączem ma rzecz aktywizacji osób starszych.
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Wakacyjny relaks: firmy zapraszają do spa i na floating
Chorzów może się pochwalić
nowoczesnymi ośrodkami typu
wellness and spa, m.in. ciekawie zaaranżowanym gabinetem
w kompleksie Sztygarka, czy
powstałym niedawno z dużym
rozmachem Premium Wellness
Club LIFEAGE z rozbudowaną
i spersonalizowaną strefą fitness,
spa i wellnes.
Oryginalną ofertą jest także
floating, czyli technika relaksu

Chcesz wypocząć? Nie musisz wyjeżdżać ani za granicę, ani nawet za miasto.
Sprawdź jak w Chorzowie rozwija się przemysł czasu wolnego.
w specjalnej wodnej kapsule odcinającej użytkownika od wszelkich bodźców zewnętrznych.
Tego typu ofertę jako pierwsza
firma na Śląsku proponuje studio
Święty Spokój. Właściciel przekonuje o wszechstronnym i dobro-

Premium Wellness Club LIFEAGE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

czynnym wpływie sesji floatingu
na całe ciało i umysł. Ma to zapewniać dużej gęstości roztwór
siarczanu magnezu, który pozwala unosić się ciału na powierzchni
wody i relaksować mięśnie oraz
zmysły.

Idealną dla rozwoju lokalnego rynku jest sytuacja, w której oferta
miasta i inwestycje prywatne uzupełniają się, przyciągając nie tylko
mieszkańców Chorzowa, ale i sporą ilość osób z zewnątrz. Tak jest np.
z Chorzowskim Freestyle Parkiem,

Floating oferuje studio Święty Spokój

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 21.08.2017 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 23.08.2017 r.

o godzinie 9:00 w pokoju 236 (sala posiedzeń) Urzędu Miasta

który w maju uruchomił kolejną
swoją atrakcję - halowych stok
narciarski firmy Maxxtracks™. Halowe stoki to systemy automatycznych „bieżni”, które umożliwiają
jednoczesną naukę lub trening dla
czterech osób. Park zdobył rozgłos

w regionie, a sama inwestycja ożywiła zapomniane tereny poprzemysłowe.
Warto przyjrzeć się przemysłowi
czasu wolnego pod kontem własnego biznesu. Szkoda tylko, że w naszym kraju nie prowadzi się na ten
temat szczegółowych analiz ekonomicznych. Optymizmem napawają
jednak dane z Wielkiej Brytanii,
gdzie przemysł czasu wolnego generuje 4 % PKB i 2,4 mln miejsc pracy.

Stok narciarski w Chorzowskim Freestyle Parku

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia w drodze licytacji stawki czynszowej m.in.:
Dąbrowskiego 61
nr U1

Wolności 76
nr U3

369,22 m2
po piekarni

37,83 m2
po gabinecie
lekarskim

3 Maja 83
nr U1

Armii Krajowej 71
nr U1

39,25 m2

35,56 m2

Truchana 72
nr U1

St. Bytomskich 8
nr U3

88,89 m2

29,01 m2

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

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
www.lokale.chorzow.eu

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

LOKALE DO WYNAJĘCIA
wiadomości samorządowe
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Chorzowskie Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 32 349 78 63 www.chck.pl

Rozmaitości

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S. Batorego 6 tel. 32 246 00 60 www.mdkbatory.pl

Powrót do przeszłości

Budynek na roguulic Dąbrowskiego
i Hajduckiej

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

Na rogu obecnych ulic Dąbrowskiego i Hajduckiej znajduje się charakterystyczny budynek,
w którym mieściła się drukarnia. Widoczny na
zdjęciu, nowoczesny, modernistyczny gmach
wybudowano w połowie lat dwudziestych
XX w. W okresie międzywojennym drukarnia
należała do Leopolda Nowaka i była nie tylko
największą, ale najbardziej znaną w mieście.
Wyposażona w nowoczesny sprzęt poligraficzny drukowała książki, czasopisma, afisze,
dyplomy, reklamy itd. Drukowano w zakładzie
trzema technikami: wypukłą, płaską i wklęsła.
W połowie lat trzydziestych zamontowano tu
czterokolorową nowoczesna maszynę offsetową. Spod pras przedsiębiorstwa wychodziło
w sumie 11 liczących się periodyków m.in. tygodnik „Plon” w nakładzie 300 tys. egz., a także,
na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
pismo „Polacy na całym świecie”. We wspomnieniach powojennych pokoleń dzieci zamieszkujących ulicę Hajducką zachował się
obraz drukarza, który uległy prośbom dawał im
z maszyn metalowe kulki. Te nietypowe zabawki kończyły zazwyczaj (w ramach dziecięcych
eksperymentów) na pobliskich szynach pod kołami tramwajów.
Zdjęcie archiwalne pochodzi ze zbiorów Muzeum
w Chorzowie
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wiadomości samorządowe

REPERTUAR

lipiec-sierpień 2017

BILETY

Rozrywka

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

04.07 wt

19:00

„Wesele” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2004

obyczajowy

07.07 pt

19:00

„Planeta Singli” reż Mitja Okorn, Polska 2016

komedia
romantyczna

08.07 sb

19:00

„Demon” reż. Marcin Wrona, Izrael, Polska 2015

thriller

11.07 wt

19:00

„Carte blanche” reż. Jacek Lusiński, Polska 2015

dramat
obyczajowy

16.07 nd

16:00

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

familijny

18.07 wt

19:00

„Zakochana bez pamięci” reż. Sylvie Testud, Belgia, Francja, Luksemburg 2012

komediodramat

21.07 pt

19:00

„Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” reż. Felix Herngren, Szwecja 2013

przygodowy

25.05 wt

19:00

„Niesamowita Marguerite” reż. Xavier Giannoli, Belgia, Czechy, Francja 2015

komediodramat

28.07 pt

19:00

„Facet na miarę” reż. Laurent Tirard, Francja 2016

komedia
romantyczna

29.07 sb

20:00

„Szef” reż. Jon Favreau Francja 2014

kino na leżakach

02.08 wt

19:00

„Mama” reż. Julio Medem, Hiszpania 2015

dramat
psychologiczny

11.08 pt

20:00

„Vicky, Christina, Barcelona” reż. Woody Allen, Hiszpania, USA 2008

kino na leżakach

12.08 sb

19:00

„Nieściszalni” reż. Johannes Stjaerne Nilsson, Ola Martin Simonsson, Francja, Szwecja 2011

komedia
muzyczna

18.08 pt

19:00

„Seks, miłość i terapia” reż. Tonie Marschall, Francja 2014

komedia
romantyczna

19.08 sb

19:00

„Wieczni Chłopcy” reż. Anthony Marciano, Francja 2012

komedia

22.08 wt

19:00

„Kamerdyner” reż. Lee Daniels, USA 2013

biograficzny
dramat

25.08 pt

20:00

„Casanova po przejściach” reż. John Turturo, USA 2013

kino na leżakach

27.08 nd

16:00

„Paddington” reż. Paul King, Francja, Wielka Brytania, 2014

familijny

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 18 sierpnia 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Teresa Ćwichoń, Zuzanna Dąbrowska, Zofia Nowakowska.
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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