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Zamelduj się w Chorzowie... i wygraj tablet
Urząd Miasta ponownie startuje
z akcją „Zamelduj się w Chorzowie”. Tym razem oprócz zestawu
karnetów, zniżek i gadżetów, na
nowo zameldowanych czeka także
konkurs. Jeden z 50 tabletów trafi
do mieszkańca, który przy okazji
wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich wypełni kartę konkursową. Wystarczy dokończyć zdanie
„Dobrze jest mieszkać w Chorzowie, bo…”. Akcja skierowana jest
przede wszystkim do osób, które
z różnych powodów nie dopełniły
obowiązku meldunkowego.
– Wszystkie formalności można
załatwić w pokojach 9 lub 11, znajdujących się na parterze Urzędu
Miasta. Co ważne – nie zajmie to
więcej, niż 15 minut. Specjalnie
dla zapracowanych uruchomimy
także dodatkowe, sobotnie dyżury
– 2, 9 i 16 grudnia w godzinach od
9.00 do 13.00 – wyjaśnia Prezydent
Chorzowa Andrzej Kotala.
Dlaczego warto być
zameldowanym
w swoim mieście?
Takie osoby mają bezpośredni
wpływ na to, co dzieje się w gminie. To one wybierają prezydenta
i radnych, mogą zgłaszać projekty i oddawać głosy w Budżecie
Obywatelskim bez dodatkowych
formalności. Nie bez znaczenia są
też podatki, które są wykorzystywane na poprawę jakości życia
w mieście. Około 40 proc. naszego podatku dochodowego zasila
budżet gminy, w której jesteśmy
zameldowani na pobyt stały. To
dzięki tym pieniądzom remontowane są m.in. drogi i chodniki,

Podwójne bilety do Wesołego Miasteczka, na mecz Ruchu oraz zniżki do chorzowskich restauracji i kawiarni –
to tylko część pakietu powitalnego dla mieszkańców, którzy do końca roku zameldują się w Chorzowie.

Elżbieta Okupska
aktorka

Krzysztof Warzycha

trener Ruchu Chorzów

Chorzów jest dla mnie miastem szczególnym. Nie jako miejsce na mapie, a jako miejsce w moim sercu.
Chorzów to dla mnie dzieciństwo i młodość, początki i rozkwit kariery piłkarskiej. Chorzów to rodzina
i przyjaciele. To moje korzenie, do których teraz wróciłem. Wróciłem, by w miarę swoich umiejętności
i wiedzy, pomóc drużynie, w której zacząłem karierę. Wróciłem wyłącznie dla Ruchu i dla Chorzowa.

Piotr Naliwajko
artysta malarz

Andrzej Matysik
redaktor naczelny
„Twojego Bluesa”

Andrzej Kotala
prezydent miasta

budowane są place zabaw. Z nich
pochodzą dotacje dla żłobków,
przedszkoli i szkół, a także na
politykę senioralną i ochronę
zdrowia.
Akcja „Zamelduj się w Chorzowie” potrwa do 31 grudnia br.

Jak się zameldować?
Potrzebny jest dowód osobisty
lub paszport, wniosek o zameldowanie oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu. Zameldowania dokonuje się osobiście
lub przez pełnomocnika, który

Nowy Rynek coraz bliżej

W moim przypadku nie było tak, że ja wybrałam Chorzów – to on wybrał mnie, kiedy dyrektor
Teatru Rozrywki zadzwonił z propozycją pracy. Przeprowadziłam się tu z Koszalina i dziś
wiem, że Chorzów to moje miasto – już na zawsze. Ogromnym plusem jest świetne położenie
i skomunikowanie. Wszędzie jest blisko, a to wielkie udogodnienie. Mówiąc szczerze, nie do
końca rozumiem ludzi, którym się Chorzowie nie podoba – przecież to, jak się w danym mieście
żyje, w największym stopniu zależy właśnie od samych mieszkańców.

Chorzów jako miejsce zamieszkania ma niewątpliwie wiele zalet. Chwalę sobie to, że mieszkam
w samym sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto jest bardzo dobrze skomunikowane,
na wyciągnięcie ręki mamy też Park Śląski, wspaniałe miejsce rekreacji i wypoczynku. W Chorzowie
urodziło się wielu ciekawych i zasłużonych ludzi, którzy są rozpoznawalni w Polsce i na świecie.
Obecnie Chorzów stara się być miastem kultury, na razie jest miastem bluesa.
Chorzów to miasto bluesa! Dużo tu wydarzeń kulturalnych, związanych z bliską mi muzyką, i nie
tylko. O Chorzowie myślę „miasto na miarę ludzką”, bo jest to miasto na tyle duże, by zaspokajać
potrzeby egzystencjalne i duchowe swoich mieszkańców, ale jednocześnie na tyle kompaktowe, że
przemieszczanie się po nim jest bardzo sprawne. Z dumą podkreślam, że jestem chorzowianinem.

Dobrze jest mieszkać w Chorzowie, bo to miasto wielu wspaniałych ludzi, które dynamicznie się
rozwija. Przed nami metamorfoza rynku i budowa wielu kilometrów ścieżek rowerowych
zintegrowanych z systemem rowerów miejskich. Aż 1/3 powierzchni miasta to tereny zielone – dobrze
mieszkać w mieście, które może zaoferować mieszkańcom jeden z największych parków w Europie.

w chwili dokonywania meldunku
będzie się legitymował pisemnym
upoważnieniem od osoby chcącej
dokonać zameldowania. Upoważnienie powinno zawierać dane
upoważnionego i upoważniającego (imię, nazwisko, PESEL, adres).

Partnerami akcji są: Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, Teatr
Rozrywki, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury Batory,
Ruch Chorzów, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Pizzeria Pod
Drewnianym Bocianem, Gryfno! Kafe, pizzeria Ludzie Mówią Różne
Rzeczy, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji oraz Tramwaje Śląskie.

Znów będzie zielono

- Za nami są już wszystkie formalności. Teraz ruszamy z budową
– mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
Rozstrzygnięto przetarg na
rewitalizację Rynku. Koszt
przeprowadzenia inwestycji to
prawie 22,5 mln zł. Umowę na
prace budowlane z konsorcjum
firm: PB JAEKEL-BUD-TECH
i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD podpisano 13
listopada. – Jeżeli tylko dopisze
pogoda, to prace zaczniemy
jeszcze w tym roku. Planowany
termin zakończenia przebudowy to drugi kwartał 2019 roku

– zapewnia Prezydent Andrzej
Kotala. Koncepcja przebudowy
zakłada m.in. powstanie pod
estakadą przeszklonych 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. – Obecnie chorzowski Rynek jest miejscem, przez które
mieszkańcy tylko przechodzą

– idąc np. na tramwaj czy na
ul. Wolności. Jednym z najważniejszych założeń inwestycji
jest nakłonienie przechodniów
do zatrzymania się. Zachęcić
do spędzania czasu na Rynku
mają nie tylko pawilony usługowe czy kawiarnie, ale przede
wszystkim duża ilość zieleni.
I nie chodzi tu tylko o kwiaty
czy krzewy, ale również o drzewa owocowe – przekonuje Prezydent Kotala.

17 lipca 1868 roku powstała gmina miejska Konigshutte. Jedną z pierwszych decyzji nowych władz
było utworzenie Rynku – centralnego miejsca, w którym miał być usytuowany Ratusz i inne ważne
dla miasta instytucje, a także reprezentacyjne kamienice. Główne założenia planu zagospodarowania
obecnego śródmieścia Chorzowa pochodzą już z 1871 r. Wybrano plac położony na południe od huty,
położony blisko głównych szlaków komunikacyjnych. Już w marcu 1872 roku na tutejszym Rynku odbył
się pierwszy jarmark. Odtąd, właśnie tutaj skupiało się życie kulturalne i handlowe miasta. W 1879
roku wzniesiono piękny Ratusz, który przebudowano w latach 1927-1930. Ciekawostką jest fakt, że
w latach 70. minionego wieku atrakcją tego miejsca była wielka, stojąca w donicy, palma. Niestety,
po stu latach, chorzowski Rynek przestał praktycznie istnieć. Od 1979 roku ponad nim przebiega
estakada, której budowa zniszczyła kilka pięknych budynków, ale też jego społeczną funkcję.

Wydarzenia
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Nowe przedszkole przy Farnej
Dodatkowe trzy oddziały otwarto w Przedszkolu nr 19. To miejsce dla 75 przedszkolaków.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zadbano o odpowiednie wyposażenie placówki, aby
zapewnić dzieciom optymalne
warunki do nauki i zabawy.
Przedszkole przy ul. Fanrej 5 posiada bogato wyposażone 3 sale,
wyremontowane sanitariaty, pomieszczenie do przygotowania
posiłków oraz gabinet specjalistów – logopedy i psychologa.
- Udało nam się otworzyć najnowsze przedszkole w mieście,

a tym samym zapewnić dostęp
do usług edukacyjnych wszystkim dzieciom wielu potrzebujących rodziców z Chorzowa
Batorego – przekonuje Wiesław
Ciężkowski, Zastępca Prezydenta
Miasta ds. Społecznych. - Po wiosennej rekrutacji do przedszkoli
okazało się że na liście oczekujących nadal jest ponad 200 dzieci.
Niestety po reformie oświaty
rodzice nie decydują się już tak
chętnie na posłanie 6-latków do

szkół. W zeszłym roku około 30
proc. 6-latków rozpoczęło naukę
w szkołach. Gdyby udało nam się
utrzymać tę tendencję, to wszystkie maluchy z naszego miasta
znalazłyby miejsca w przedszkolach – tłumaczy wiceprezydent.
Parter budynku wymagał dostosowania do obowiązujących
przepisów techniczno-budowlanych, sanitarno-higienicznych
oraz ochrony przeciwpożarowej,
z uwagi na przebywanie w no-

wym obiekcie dzieci w trzech
oddziałach przedszkolnych. Przebudowa sal lekcyjnych, sanitariatów oraz zaplecza gospodarczo
administracyjnego została dostosowania do innej kwalifikacji budynku niż obecna wymagana w
użytkowanym budynku szkoły.
W Chorzowie równolegle 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 zo-

stanie tam przedszkole integracyjne z miejscami dla 164 dzieci.
W trakcie opracowania jest także
program funkcjonalno-użytkowy
dla dwóch kolejnych przedszkoli –
przy ul. Skrajnej i Śląskiej.

Sukcesy młodych
sportowców
I miejsce Szkoły Podstawowej nr 5 i IV miejsce Gimnazjum Sportowego nr 11
w województwie, w rywalizacji sportowej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty
– to kolejny nagrody na koncie Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie.
Gratulujemy naszym sportowcom i trzymamy kciuki za kolejne dobre starty!

Na ścieżce kompromisu
Protesty mieszkańców wspólnoty przy ul. Krętej poskutkowały likwidacją służebności
osiedlowej ścieżki prowadzącej do ul. Franciszkańskiej. Na
nowe rozwiązanie nie zgadzają
się jednak lokatorzy okolicznych bloków, którzy chętnie
korzystali ze skrótu w drodze
do kościoła i szkoły. W Urzędzie
Miasta odbyło się więc spotkanie z mieszkańcami Klimzowca,
którego efektem są 3 propozycje
rozwiązania sporu. Pierwsza
opcja zakłada wydzierżawienie
miastu przez wspólnotę części
nieruchomości i umożliwie-

nie przejścia poprzez otwarcie
furtki w godzinach 6.30 – 18.30.
Miasto w ramach umowy zobowiązałoby się do utrzymywania
wspomnianego terenu w należytym stanie zarówno w okresie
letnim, jak i zimowym, ze szczególnym uwzględnieniem dbania
o czystość i bezpieczeństwo
pieszych. Prezydent Chorzowa
zaproponował także mieszkańcom wspólnoty, aby rozważyli
możliwości powrotu do nieodpłatnej służebności gruntowej
polegającej na przywróceniu
przejścia (również w godzinach
od 6.30 do 18.30).

Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, miasto zakłada rozpoczęcie postępowania mającego
na celu wydanie Decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji
Drogowej (ZRID), czyli budowę
drogi wraz z progami zwalniającymi, ograniczonym tonażem
i zawężeniem dostępności do
dojazdu do posesji.
Podczas konsultacji mieszkańcy
zgłosili także kilka uwag dotyczących ulicy Górniczej. Droga zostanie lepiej doświetlona,
a część jej chodnika ma zostać
poszerzona (wraz z montażem na
jezdni progów zwalniających).

Dzień Służb Społecznych

Mali pacjenci mają
nowoczesny oddział
Oddział Niemowlęcy i Patologii
Noworodka SPZOZ Zespołu Szpitali
Miejskich w Chorzowie, mieszczący się
przy ul. Truchana 7, przeszedł
kompletną modernizację.
Chorzowski oddział prowadzi
kompleksową działalność diagnostyczną i leczniczą noworodków,
niemowląt oraz dzieci do 3 roku
życia. Leczący najmłodszych pacjentów oddział przeszedł w tym
roku kapitalny remont. – Sale
są jedno lub dwuosobowe, co
podnosi komfort pacjentów. Nie
zapomniano także o rodzicach,
chcących czuwać nad swoimi
pociechami, dla których także
przygotowano miejsce do spania
na oddziale – opowiada dr n. med.

Regina Ulfig-Maślanka, ordynator oddziału. Modernizacja objęła
między innymi sale łóżkowe oraz
węzły sanitarne, wymieniono instalacje, dostosowując je do obecnych wymogów technicznych
i prawnych, a także wydzielono
trzy części oddziału z odrębnymi wejściami z zewnątrz i śluzami pomiędzy. W każdej części
znajduje się punkt pielęgniarski.
– Oddział wyremontowano i wyposażono wspólnym wysiłkiem
miasta i szpitala – mówi Anna

Knysok, dyrektor SPZOZ Zespołu
Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Koszt inwestycji ogółem wyniósł
1,8 miliona złotych, z czego prawie połowę – 800 tysięcy złotych
– przekazał Urząd Miasta. – Dotując tę inwestycję kontynuujemy
naszą politykę dotyczącą opieki
zdrowotnej. Chcemy, by wszystkie nasze obiekty szpitalne były
nowoczesne i jak najlepiej przystosowane do potrzeb pacjentów
i ich rodzin – dodaje Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

Rusza akcja pomocy bezdomnym
W Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się uroczyste obchody
Dnia Służb Społecznych, nawiązujące do ogólnopolskiego święta Dnia Pracownika Socjalnego.
W trakcie uroczystości wręczono
Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia
w realizacji polityki społecznej

Chorzowa oraz Medale za działalność w dziedzinie społecznej.
- W chorzowski OPS pracuje około 220 osób, w tym ponad 60 pracowników socjalnych. Wszyscy
na co dzień służą chorzowianom
pomocą i wsparciem. Co roku
nasi pracownicy obsługują około
4 tysięcy rodzin – mówi Bożena

Antończyk, dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chorzowie. Uroczystość była też okazją
do spotkania się przedstawicieli
samorządu lokalnego, pracowników socjalnych zatrudnionych
w miejskich instytucjach pomocy
społecznej oraz przedstawicieli
organizacji pozarządowych.

Od października funkcjonariusze chorzowskiej Straży Miejskiej wraz z pracownikami
Ośrodka Pomocy Społecznej
podczas wspólnych objazdów
systematycznie kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych na terenie Chorzowa.
Akcja ma na celu zapewnienie
pomocy osobom nie posiadają-
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cym dachu nad głową, jeszcze
przed nastaniem trudnych warunków atmosferycznych. Straż
Miejska przypomina również
wszystkim mieszkańcom miasta, aby nie ignorowali napotkanych na swojej drodze bezdomnych. – Prosimy, aby każdy
zauważony przypadek bezdomności zgłaszać nam pod nume-

rem alarmowym 986 – apeluje
Henryk Rusnak z chorzowskiej
Straży Miejskiej. – Warto pamiętać o tym, że bezdomni
na swoje kryjówki wybierają
nie tylko zadrzewione tereny
czy parki, ale również ogródki
działkowe czy strychy i piwnice zamieszkałych budynków –
dodaje.
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Szkoły zasilane
energią słoneczną

Miasto

Miasto stawia na odnawialne źródła energii. Po ekologicznych
inwestycjach w budynkach Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka
Rekreacji i Sportu i kąpieliska „Hajduki”, przyszedł czas na szkoły.
Panele fotowoltaiczne zainstalowane zostaną na dachu Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2
przy ul. Harcerskiej i Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy
ul. Ryszki. Miasto otrzymało
właśnie decyzję o przyznaniu
środków unijnych na montaż
obu systemów. Dofinansowanie
dla szkoły w Chorzowie Starym wyniosło prawie 124 tys. zł
(całkowity koszt inwestycji to

ponad 214 tys. zł), a dla szkoły
sportowej w centrum – ponad
246 tys. zł (całkowity koszt: ponad 354 tys. zł). Nowoczesnej
instalacja przy ul. Harcerskiej
podpięta zostanie do specjalnych
monitorów. Dzięki nim uczniowie na bieżąco będą mogli śledzić jaki procent energii pozyskiwany jest ze słońca. Obie szkoły
z energii słonecznej zaczną korzystać w przyszłym roku.

Marcin Michalik,
Zastępca Prezydenta
ds. Technicznych
i Rozwoju

Panele fotowoltaiczne to
rozwiązanie, które pomaga
ograniczyć niską emisję.
Ich instalacja to także
wymierne korzyści
finansowe dla miasta.

Chorzów z największym na
Śląsku dofinansowaniem NFZ
Ogółem w naszym województwie środki finansowe
otrzymają 43 programy polityki zdrowotnej złożone przez
23 jednostki samorządu terytorialnego.
– Uzyskaliśmy dofinansowanie
dla największej liczby programów w odniesieniu do innych
jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymało je bowiem

7 programów polityki zdrowotnej w tym między innymi program wczesnego wykrywania
wad słuchu dla sześciolatków
czy program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców
powyżej 60. roku życia – mówi
Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta Chorzowa ds.
Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

Chorzów otrzyma w 2018 r.
dofinansowanie Śląskiego OW
NFZ w Katowicach do realizacji samorządowych programów
polityki zdrowotnej w wysokości 336 746,4 zł. Przyznane środki stanowić będą maksymalnie
40% planowanych kosztów realizacji programów. Pozostałe
60% kosztów Chorzów wyasygnuje ze środków własnych.

Modernizacja Oddziału
Wewnętrznego w ZSM
Jeszcze przed świętami zakończą się prace remontowe
Oddziału Wewnętrznego, mieszczącego się w Pawilonie II
Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Modernizacja Oddziału Wewnętrznego obejmie między innymi instalację gazów medycznych zakończonych panelami
nadłóżkowymi, montaż instalacji
przyzywowej, wymianę wykładziny, naprawdę uszkodzonej
posadzki, a także prace związane

z malowaniem ścian, tj. demontaż boazerii, przygotowanie do
malowania, gruntowanie i malowanie.
- Przewidywany zakres prac spowoduje znaczną poprawę stanu
technicznego oddziału – mówi
Anna Knysok, dyrektor Zespołu

Szpitali Miejskich w Chorzowie. Dzięki temu zwiększy się komfort
pacjentów.
Modernizacja rozpoczęła się
w listopadzie, ostateczny termin
zakończenia robót to 20 grudnia
br. Inwestycja jest dofinansowana
przez Urząd Miasta Chorzów.

Rowerowa rewolucja
Ponad 32 mln zł unijnej dotacji trafią do Chorzowa i zostaną
przeznaczone m.in. na stacje rowerowe i stworzenie inteligentnego
systemu zarządzania ruchem.
Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Prezydent Andrzej Kotala podpisali
umowę, dzięki której do miasta
trafią 32 mln zł unijnej dotacji.
Część środków to zwrot kosztów za zakończoną w zeszłym
roku inwestycję – pierwsze na
Śląsku centrum przesiadkowe.
Teraz zostanie ono rozbudowane
o kompleksową infrastrukturę
dla rowerzystów. – Tego typu inwestycje to najlepszy sposób na
spożytkowanie unijnych dotacji
– zapewnia Marszałek Saługa.
– Cieszę się, bo jest to efekt dobrej współpracy miasta z województwem.
Co w praktyce oznacza podpisana
22 listopada umowa? – Już w przyszłym roku mieszkańcy Chorzowa

CHORZOWSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY
piątek 15 grudnia

będą mogli korzystać z kilkuset
rowerów miejskich różnego typu
– w tym np. tandemów czy rowerów cargo – mówi Prezydent
Chorzowa Andrzej Kotala. – Do
dyspozycji fanów dwóch kółek
oddamy kilkadziesiąt stacji rowerowych rozlokowanych na terenie
całego miasta. Mamy nadzieję, że
dzięki takiej inwestycji mieszkańcy zastąpią czasem samochód rowerem – dodaje Prezydent.

W ramach inwestycji pod estakadą
powstanie parking Bike&Ride na
prawie 100 rowerów, a w całym
mieście przybędzie ponad 20 kilometrów dróg rowerowych. Przy
wsparciu dotacji unijnej w Chorzowie wdrożony zostanie także
liniowy system zarządzania ruchem. Program obejmie wszystkie
skrzyżowania w mieście, dzięki
czemu na bieżąco będzie można
reagować na wszelkie utrudnienia
na drogach. „Zielona fala”, priorytetowe przejazdy autobusów i elektroniczne tablice informacyjne to
tylko część zalet nowego systemu.
Inwestycje będą realizowane w latach 2018-2019. Ich całkowity koszt
to ponad 37,5 mln zł (wraz ze zrealizowaną już inwestycją - budową
centrum przesiadkowego).

15-17 GRUDNIA, OD 11.00 DO 20.00 PLAC HUTNIKÓW

16.00 miejskie strojenie choinki,
życzenia Prezydenta Miasta
16.30 występ dzieci z Klubu Malucha
16.45 zespół Góralska Hora
17.45 Orkiestra Dęta Sanktuarium
św. Floriana
19.00 Młodzieżowy Chór Rozywkowy
Dafne

W programie m.in.:

sobota 16 grudnia

11.00-16.30 Fabryka Prezentów –
warsztaty dla dzieci
12.00 koncert grup twórczych
z chorzowskich domów kultury
14.00 Animo Anima – program
interaktywny dla dzieci
15.10 świąteczne karaoke
16.10 Siostry Wajs
17.30 zespół Universe

niedziela 17 grudnia

11.00-16.30 Fabryka Prezentów –
warsztaty dla dzieci
12.00 chóry Gwiazda i Lutnia
13.15 Fabryka Śniegu - spektakl dla dzieci
14.30 zespoły Gwar i Fresco
15.20 Mirosław Szołtysek
16.00 Remigiusz Rączka - warsztaty
kulinarne
17.40 Teatr Ognia
18.10 zespół Avocado

Ponadto: jarmark wyrobów regionalnych i rękodzieła, wiedeńska karuzela, zagroda z żywymi reniferami,
gawędy świąteczne Marka Szołtyska

wiadomości samorządowe
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CO? GDZIE? JAK? – URZ

PIĘTR

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Jeśli zadzwonisz pod numer 32 416 50 00,
to Twoją rozmowę we właściwe miejsce
przekieruje pani Izabela Nowicka
POKÓJ

Tutaj otrzymasz:
• zewolenie na wycinkę i przewóz drzew
• zatwierdzanie projektów prac geologicznych

408

e-mail: ekologia@chorzow.eu

32 416 5413

POKÓJ

Organizujesz wydarzenie
w Chorzowie? Zapraszamy
na III piętro

311 i 313

POKÓJ

e-mail: ks@chorzow.eu

POKÓJ

208

Sprawy związane z funkcjonowaniem urzędu
Godziny przyjmowania mieszkańców:
w każdy czwartek godz. 15.00 – 17.00

315

e-mail: ekretarz@chorzow.eu

32 416 5313

32 416 5000 wew. 428

WIESŁAW CIĘŻKOWSKI
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DS. SPOŁECZNYCH

ANDRZEJ KOTALA
PREZYDENT MIASTA
• kieruje bieżącymi sprawami miasta
i wyznacza kierunki jego rozwoju
• reprezentuje Chorzów na zewnątrz
Godziny przyjmowania mieszkańców:
w wyznaczony czwartek miesiąca
godz. 15.00 – 17.00

POKÓJ

212

WIESŁAW RACZYŃSKI
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DS. GOSPODARCZYCH

• pomoc społeczna
• edukacja
• kultura
Godziny przyjmowania mieszkańców:
każda środa godz. 9.00 – 10.30

32 416 5000 wew. 325

32 416 5000 wew. 425

212

PIĘTR

• ochrona środowiska
• geodezja
• gospodarowanie
nieruchomościami
Godziny przyjmowania
mieszkańców: każda środa
godz. 9.00 – 10.30

e-mail: zg@chorzow.eu

32 416 5000 wew. 178

MAŁGORZATA KERN
SKARBNIK MIASTA

120

POKÓJ

e-mail: zs@chorzow.eu

e-mail: prezydent@chorzow.eu

POKÓJ

PIĘTR

KRZYSZTOF KARAŚ
SEKRETARZ MIASTA

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

WYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Budżet i finanse miasta

POKÓJ

e-mail: fn@chorzow.eu

32 416 5108

120

PIĘT

• tutaj załatwisz wszystkie sprawy mieszkaniowe
• zamienisz mieszkanie
• dowiesz się wszystkiego o lokalach użytkowych

e-mail: zl@chorzow.eu

32 416 5000 wew. 333

REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wydział Spraw Obywaletskich

POKÓJ

2

Przedsiębiorco:
• zgłoś lub zmień wpis do centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej
• dowiedz się więcej o usługach turystycznych

e-mail: sprawy_obywatelskie@chorzow.eu

32 416 5000 wew. 294 lub 494

telefon: 32 416 5000

Mieszkańców zapraszamy:

REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
Wydział Spraw Obywaletskich
POKÓJ

9

POKÓJ

9 i 11

Odbierz dowód osobisty
Złóż wniosek:
• o zameldowanie
• o nowy dowód osobisty

e-mail: so.dowody@chorzow.eu

32 416 5632

e-mail: urzad@chorzow.eu

poniedziałek - środa od godz. 7.30 do godz. 15.00 czwartek - od godz. 7.30 do godz. 17.00 piątek - od godz. 7.30 do godz. 13.00

wiadomości samorządowe
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Urząd Miasta

ZĄD MIASTA CHORZÓW

RO IV

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKIMI
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

POKÓJ

415

Chcesz dowiedzieć się więcej o zabytkach w Chorzowie?
Odwiedź Ryszarda Szopę – Miejskiego Konserwatora
Zabytków

POKÓJ

429 i 430

e-mail: mkz@chorzow.eu

32 416 5415

W tych pokojach dowiesz się o:
• użytkowaniu wieczystym
• zakupie działek pod budowę domu
• dzierżawie terenów
• wykupie lokali

e-mail: gn.grunty@chorzow.eu

32 416 5434

RO III

REFERAT ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

POKÓJ

318, 319, 320

REFERAT ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Ten referat zajmuje się:
• udostępnianiem map z Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
• uzgadnianiem sieci uzbrojenia terenu
• zgłoszeniem pracy geodezyjnej

POKÓJ

322, 323

W tych pokojach uzyskasz zgodę na budowę.
Tutaj zgłosisz także roboty drogowe

e-mail: flak_a@chorzow.eu

32 416 5000 wew. 241

e-mail: gn.zasob@chorzow.eu

32 416 5000 wew. 369

RO II

MAGDALENA SEKUŁA
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
MIASTA DS. POLITYKI ZDROWOTNEJ
I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

RADA MIASTA

POKÓJ

Zgłoś sprawę
radnemu
Dyżury w każdy
czwartek
godz. 13.00 – 16.00

205

POKÓJ

e-mail: krm@chorzow.eu

32 416 5205

TRO I

215

• aktywizacja
mieszkańców
• program 60+
• ochrona zdrowia

WYDZIAŁ PROMOCJI
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

MARCIN MICHALIK
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

POKÓJ

218

e-mail: sekula_m@chorzow.eu

32 416 5000 wew. 149

• mieszkalnictwo
• bezpieczeństwo
• inwestycje
Godziny przyjmowania
mieszkańców: każdy wtorek
godz. 9.00 – 11.00

POKÓJ

220

• złóż wniosek
o gadżety
na wydarzenie
• dowiedz się
więcej o Budżecie
Obywatelskim

e-mail: pr@chorzow.eu

32 416 5220

e-mail: zt@chorzow.eu

32 416 5000 wew. 148

REFERAT KOMUNIKACJI
Wydział Spraw Obywaletskich

138 i 137 Tutaj zarejestrujesz pojazd (wew. 320)
POKÓJ 133 Odbierz prawo jazdy (wew. 443)
POKÓJ

e-mail: referat_komunikacji@chorzow.eu

32 416 5000

RTER

Po wejściu do Urzędu Miasta masz
wątpliwości, w którym pokoju załatwisz
swoją sprawę? Zapytaj na portierni

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW
POKÓJ

13

Sklep nie chce przyjąć zwrotu? Towar jest niezgodny z opisem?
Otrzymasz tu niezbędne informacje oraz pomoc prawną

e-mail: podzimska_j@chorzow.eu

32 416 5420

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI
Wydział Spraw Komunalnych

28

Tutaj dowiesz się wszystkiego
na temat wywozu i odbioru odpadów

e-mail: odpady@chorzow.eu

32 416 5028

POKÓJ

21

• podatek od nieruchomości od osób prawnych
• podatek od środków transportu

e-mail: brol_k@chorzow.eu

32 416 5000 wew. 115

wiadomości samorządowe

• opłata targowa
• opłata skarbowa
rys. Adam Lempa

POKÓJ

REFERAT WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OPŁATY SKARBOWEJ
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Miasto

6
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Duża inwestycja w Alstomie
Kompleksowa produkcja pociągów metra oraz projektowanie i produkcja pociągów klasy Intercity – to dziedziny,
w których specjalizuje się chorzowski Alstom.

By sprostać oczekiwaniom klientom i móc w pełni realizować
zamówienia, chorzowskie przedsiębiorstwo zwiększa zarówno
zatrudnienie, jak i bazę produkcyjną. Aktualnie Alstom Konstal poszukuje nie tylko inżynierów, ale
również pracowników wszystkich
funkcji wspierających, na przykład
w łańcuchu dostaw i w funkcjach
produkcyjnych: elektryków, mechaników i spawaczy.
Właśnie zakończono budowę
nowoczesnej hali produkcyjnej
o powierzchni 6 600 m2 z dwoma
liniami montażowymi. Głównym
realizowanym w niej procesem
będzie montaż pociągów klasy

Intercity z rodziny Coradia Stream. Będą tam montowane między
innymi fotele, okna, podłogi oraz
tzw. biały montaż.
Wraz z zakładem rośnie Dział Inżynieringu, który został utworzony w 2015 roku. Dzisiaj pracuje
w nim 70 inżynierów, a zespół ciągle się powiększa. Pociągi wyprodukowane w Chorzowie będą wozić pasażerów w Dubaju, Rijadzie i
w Holandii. Dzięki tym projektom
Alstom Konstal pomaga rozwijać
się lokalnym poddostawcom, tworząc miejsca pracy.
Ten sukces był możliwy dzięki możliwości uczestniczenia chorzowskich inżynierów w globalnych

projektach Alstom prowadzonych
za granicą, a także poprzez szeroką
współpracę z polskimi uczelniami
technicznymi, które pomagają rozwijać odpowiednie kompetencje
potrzebne inżynierom w sektorze
kolejowym. Szczególnie blisko Alstom Konstal współpracuje z Politechniką Śląską, co jest przykładem
lokalnej współpracy i świadczy
o potencjale regionu. Podpisana
Umowa o Partnerstwie daje absolwentom Wydziału Mechanicznego
Technologicznego możliwość realizowania w chorzowskim przedsiębiorstwie półrocznych staży z
opcją zatrudnienia na stałe najlepszych stażystów.

Podwórko Świętego Mikołaja Rekordowo niskie bezrobocie
13 i 14 grudnia uruchamiamy po raz pierwszy
w naszym mieście Podwórko Świętego Mikołaja. Wszystkich Mieszkańców – od najmłodszych
do najstarszych – zapraszamy w godzinach od
12.00 do 16.00 do Zespołu Szpitali Miejskich
przy ul. Strzelców Bytomskich 11 na wspólną

przedświąteczną zabawę plenerową.
Na gości będzie czekać wiele atrakcji, między
innymi: spotkanie z Mikołajem, opowieści o obrzędach i zwyczajach Bożonarodzeniowych, gry
i animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, słodycze i ciepły poczęstunek.

Zbiórka pluszaków
Misie, króliczki i tygryski – wszystkie zwierzaki
znajdą wkrótce nowych właścicieli. Chorzowska
Strefa Wolontariatu organizuje świąteczną zbiórkę pluszaków dla podopiecznych Domów Pomocy
Społecznej „Nadzieja” i „Republika” oraz pacjentów
oddziałów dziecięcych Zespołu Szpitali Miejskich w
Chorzowie. Wolontariusze przez cały rok spotykają
się z podopiecznymi domów pomocy społecznej

i z małymi pacjentami z ZSM-u– czytają im książki,
grają w gry i poświęcają czas na długie rozmowy.
Często organizują też dla nich różnego rodzaju wydarzenia oraz zbiórki. Akcja potrwa do 15 grudnia.
Pluszaki – tylko nowe (przepisy zabraniają szpitalom i domom opieki przyjmowania używanych) są
zbierane w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Floriańskiej 24a w Chorzowie.

Świętowanie niepodległości:
patriotycznie i na sportowo
Bieg licealistów, kwiaty przy pomniku Powstańca Śląskiego,
pieśni patriotyczne i wystawa militariów na Stadionie
Śląskim – tak w naszym mieście świętowano obchody
99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Spada stopa bezrobocia w naszym mieście. Jest najniższa od
kilku lat. Obecnie, jako bezrobotne, zarejestrowane są 2484 osoby.
Na koniec września stopa bezrobocia w Chorzowie wyniosła 6,3
%, w ubiegłym roku było to 7,2 %

a w 2015 r. 9%. Dla porównania,
we wrześniu 2017 r., w Polsce
stopa bezrobocia wyniosła ona
6,8 % a w województwie śląskim
5,5 %. Patrząc na miasta ościenne najlepiej na rynku pracy radzą sobie mieszkańcy Katowic,

gdzie stopa bezrobocia to 2,3 %.
Najgorzej jest w Bytomiu, gdzie
odnotowano stopę bezrobocia na
poziomie 11,6 %. Warto podkreślić, że stopa bezrobocia w Polsce
regularnie spada i jest najniższa
od 1992 roku.

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI

Sprawdź co podpisujesz
W ostatnim czasie do Rzecznika Konsumentów ponownie
napływają sygnały od osób, które zostały oszukane
przez nieuczciwych przedstawicieli firm.
Schemat działania jest podobny
– przedstawiciele firm zgłaszają
się w mieszkaniu konsumenta
lub kontaktują się telefonicznie
z propozycją zmiany warunków
umowy na korzystniejsze. Konsumentowi proponowane są różne
promocje i niższe opłaty za świadczone usługi. Konsument działając
w zaufaniu do swoich dotychczasowych dostawców usług podpisuje dokumenty bez wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.
O zmianie dostawcy usług konsumenci dowiadują się dopiero po
otrzymaniu pierwszych faktur do
zapłaty. Bezkosztowe odstąpienie
od takiej umowy jest już niemożliwe z uwagi na upływ terminu.
Informacja nie ma na celu zniechęcania konsumentów do zmiany dostawców usług i wyboru
najkorzystniej oferty, jednak należy pamiętać o ostrożności przy
podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów w domu, oraz podawaniu swoich danych osobowych
czy wysokości rachunków przez
telefon. Przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów należy dokładnie zapoznać się z ich treścią

wiadomości samorządowe

w szczególności z kim umowa została zawarta. Należy upewnić się
czy treść otrzymanych dokumentów jest zgodna z informacjami
przekazanymi przez przedstawiciela przedsiębiorcy Jednocześnie
przy podpisaniu dokumentów
powinniśmy od razu otrzymać
komplet dokumentów, wraz z cennikami, regulaminami i innymi
załącznikami w tym wzorem odstąpienia od umowy zawartej na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Ponadto na żądanie konsumenta, każda osoba działająca
w imieniu przedsiębiorcy może
zostać wylegitymowana, co dodatkowo upewni nas, z kim rozmawiamy i zawieramy umowę.

Odstąpienie od umowy
Osoby, które zawarły umowę na
odległość (przez telefon, internet)
bądź poza lokalem przedsiębiorcy
(np. w swoim mieszkaniu) mogą
od niej odstąpić bez podania
przyczyn w terminie 14 dni od
jej podpisania, składając przedsiębiorcy, z którym zawarli umowę odpowiednie oświadczenie
na piśmie. Pismo o odstąpieniu
od umowy należy przygotować
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi zachować dla siebie.

Masz pytania?
Zgłoś się
do Miejskiego
Rzecznika
Konsumentów
Urząd Miasta Chorzów
Rynek 1, pok. 13
tel. 32 2413 – 194;
32 41 65 420

7
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Chorzowskie Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 32 349 78 63 www.chck.pl

Kultura

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

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113 tel. 32 241 11 11 www.moris.chorzow.pl

LODOWISKA ZAPRASZAJĄ
Na 1 grudnia zaplanowano otwarcie lodowisk przy ul. Katowickiej 6 i ul. 3 Maja 78.
Wszyscy chętni będą mogli korzystać z tafli lodowisk oraz pełnego wyposażenia obiektu,
zgodnie z ustalonym harmonogramem ślizgawek. Dla najmłodszych do dyspozycji będą
pingwinki. Jak co roku, prosimy także o przestrzeganie regulaminu lodowiska
– do zapoznania na terenie obiektu.
Ceny biletów:
Bilet wstępu normalny – 6 zł
Bilet ulgowy – 4 zł

Wypożyczenie pary łyżew
na 45 minut – 7 zł

Szlifowanie łyżew – 5 zł
Depozyt – za darmo

Zapraszamy na „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”

6 grudnia o godz. 17:00 na lodowisku przy ul. Katowickiej.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do najmłodszych, dla których
przygotowujemy szereg atrakcji. Święty Mikołaj, jak co roku, zawita na
lodowisko w wyjątkowy sposób, rozda dzieciom prezenty, a na koniec dzieci
i młodzież będą mogły skorzystać ze ślizgawki za symboliczną złotówkę.
Kontakt ze Świętym Mikołajem: Dział Organizacji Imprez MORiS
nr tel. 32 2411 111, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

wiadomości samorządowe
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BILETY

Rozrywka

REPERTUAR

grudzień 2017

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

01.12 pt

18:00

„Dobrze się kłamie się w miłym towarzystwie” reż. Paolo Genovese, Włochy 2016

Na ekranie

02.12 sb

18:00

„Planeta Singli” reż Mitja Okorn, Polska 2016

Na ekranie

03.12 nd

16:00

„Mały książę” reż. Mark Osborne, Francja 2015

SMYK

04.12 pn

18:00

„Nie lubię poniedziałku” reż. Tadeusz Chmielewski, Polska 1971

Kino PL

06.12 śr

14:00

„Renifer Niko ratuje święta” reż. Kari Juusonen, Michael Hegner, Dania, Finlandia, Irlandia, Niemcy 2008

SMYK

06.12 śr

16:00

„Renifer Niko ratuje brata” reż. Jorgen Lerdam, Kari Juusonen, Dania, Finlandia, Irlandia, Niemcy 2012

SMYK

06.12 śr

18:00

„Ratujmy Mikołaja!” reż. Aaron Seelman, Leon Joosen, Wielka Brytania 2013

SMYK

08.12 pt

18:00

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” reż. Patryk Vega, Polska 2016

Na ekranie

09.12 sb

18:00

„Listy do M.2” reż. Maciej Dejczer, Polska 2015

Na ekranie

10.12 nd

16:00

„Królowa Śniegu” reż. Wladlen Barbe, Maksim Swiesznikow, Rosja 2012

SMYK

13.12 śr

18:30

„Wielkie piękno” reż. Paolo Sorrentino, Francja, Włochy 2013

Klub Filmowy
Grajfka

15.12 pt

18:00

„Listy do M.2” reż. Maciej Dejczer, Polska 2015

Na ekranie

16.12 sb

18:00

„Boże Narodzenie” reż. Christian Carion, Belgia, Francja, Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania 2005

Na ekranie

17.12 nd

11:00

„Uwolnić Mikołaja!” reż. Christopher Smith, USA, Wielka Brytania 2014

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 8 grudnia 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Alfons Otrzonek, Józef Śliwa, Teresa Ćwichoń
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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