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Na najmłodszych czekają m. in. tunele i mał-
pi gaj. Starsi jeżdżą na podwójnej tyrolce, 
wspinają się na ściankach i ścigają się na 
torze z deskorolką. Na nowym placu zabaw 
jest także piaskownica oraz zestaw huśta-
wek i bujaków. - O modernizację placu za-
baw i jego otoczenia prosili mieszkańcy oko-
licznych osiedli. Sprzęt w tym miejscu miał 
już swoje lata, trzeba więc było wymienić 
go na nowy. Wykonano też elementy małej 
architektury, zamontowano ławki. Chcieli-
śmy poprawić w ten sposób jakość i bezpie-
czeństwo – mówi Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa.  
Oficjalnie plac otwarto z początkiem lipca. 
Najbardziej wymagający recenzenci i teste-
rzy byli zgodni, nowy plac zabaw jest strza-
łem w dziesiątkę. – Jest duży, kolorowy i bar-
dzo mi się podoba – mówi Lena. A Julia, jej 
koleżanka z podwórka dodaje. – Tyrolka jest 

podwójna i można się ścigać, super! Dawid 
przyznaje, że teraz jest dużo więcej atrakcji. 
– Wcześniej nie było strefy dla małych dzie-
ci, toru przeszkód. Podobnie uważają rodzice 
i opiekunowie. – Jest całkiem inaczej. Bez-
pieczniej – mówią.  
Witold Podgórski, wykonawca placu zabaw, 
przyznaje, że w Parku Róż użyto wiele cie-
kawych rozwiązań. – Zaproponowaliśmy 
m.in. linarium, podwójną tyrolkę, urządze-
nie przypominające deskorolkę. 
Przebudowę placu zabaw oraz jego bez-
pośredniego otoczenia rozpoczęto w  paź-
dzierniku. Była to kontynuacja prac wy-
konanych w roku 2016, polegających na 
renowacji centralnej części Parku Róż. 
Roboty toczyły się na powierzchni ok. 
3000 mkw. i kosztowały niemal 1,5 mln zł, 
z czego około 700 tys. zł zapłacono za nowe 
urządzenia.

W Parku Róż wymieniono wszystkie urządzenia do zabawy 
i stworzono dwie strefy: dla dzieci młodszych i starszych.

Plac zabaw jak marzenie Nowości 
w Parku Róż

Prezydent Chorzowa 
sam obniżył sobie pensję

W czerwcu nad obniżeniem jego 
pensji obradowała Rada Miasta. 
Miało to związek z nowym rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów, zmniej-
szającym wypłaty samorządowców 
i posłów. Radni jednak nie zgodzili 
się na obniżenie wynagrodzenia pre-
zydenta. Były prezydent Chorzowa, 
a  obecnie dyrektor Zarządu Trans-
portu Metropolitalnego i radny mia-
sta, Marek Kopel m.in. tak argumen-
tował brak zgody na obcięcie pensji: 
- No i dochodzimy do posłów, któ-
rzy w jakimś amoku wymyślają, 
że aby notowania były lepsze, to 
obetną sobie pensję (...) Jak oni do-
szli do prezydentów? To się w gło-
wie nie mieści. Co ma wspólnego 
praca posła z pracą prezydenta? 

Prezydent odpowiada przed pro-
kuraturą, policją, wszystkimi 
służbami. Podejmuje decyzje ma-
jątkowe, podatkowe, gospodarcze, 
zarządza kilkusetosobową firmą.
Przeciwko obniżeniu wynagro-
dzenia było 17 radnych, przy 1 gło-
sie wstrzymującym. Za obcięciem 
pensji prezydenta było 4 radnych 
PiS. Mimo że Rada zdecydowała, 
że prezydent ma zarabiać tak jak 
do tej pory, on sam przed kilkoma 
dniami zdecydował inaczej.

- Cieszę się, że radni docenili 
moją pracę i nie znaleźli żad-
nych merytorycznych przesła-
nek,  żeby obniżyć moje wyna-
grodzenie. Ze względu jednak na 

całe zamieszanie prawne wokół 
rozporządzenia Rady Ministrów 
i  sprzeczne ekspertyzy prawni-
ków, zdecydowałem, że sam ob-
niżę swoje wynagrodzenie. 

Dla jasności sytuacji: prezydenci, 
burmistrzowie, wójtowie polskich 
miast nie pobierają żadnych na-
gród ani premii. 

Zaczęto w Warszawie...
Tymczasem odmienna sytuacja 
panuje w ministerstwach. Kilka 
miesięcy temu media ujawniły, że 
szefowie resortów i ich zastępcy 
w rządzie PiS otrzymywali comie-
sięczne nagrody. Taka nagroda, 
trafiła też do premiera rządu. Be-

ata Szydło dostała nagrodę z rąk... 
Beaty Szydło (tylko w  2017 roku 
to ponad 65 tys. złotych). Z mów-
nicy sejmowej premier grzmiała, 
mówiąc, że „te nagrody nam się 
należały!”. Ostatecznie ministrowie 
otrzymali od szefa partii polecenie 
przekazania dodatkowych pobo-
rów na Caritas. Równocześnie 
w Sejmie rozpoczęły się prace nad 
obniżeniem wynagrodzeń... parla-
mentarzystów oraz samorządow-
ców. Efektem tych działań są już 
mniejsze limity wynagrodzeń w sa-
morządach. Przepisy te – zdaniem 
strony samorządowej – uchwalano 
z naruszeniem przyjętych standar-
dów, tj. bez opinii Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu terytorialnego.

O ponad 1 700 złotych miesięcznie mniej zarabia od lipca Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Stawiamy na koło
- Więcej na stronie 5 -



Wydarzenia wiadomości samorządowe2

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

– Poszukiwanie osób zaginionych 
to priorytetowe działania poli-
cji. Rocznie nasi funkcjonariusze 
przyjmują ok. 20 tys. zgłoszeń 
o zaginięciach – tłumaczy Zastęp-
ca Komendanta Głównego Policji, 
nadinspektor Andrzej Szymczyk. 
– Na szczęście w skali roku od-

najdujemy większość zaginio-
nych osób. Najstarsze zgłoszenie, 
nad którym nadal pracujemy, 
pochodzi z 1969 r. – dodaje po-
licjant. Na chorzowskiej konfe-
rencji eksperci m.in. z Komendy 
Głównej Policji i Fundacji „Itaka” 
poruszali najbardziej aktualne 

W obydwu przypadkach dota-
cja może wynieść maksymalnie 
80% kosztów inwestycji - nie 
więcej niż 2500 zł. To o 500 zło-
tych więcej niż w ubiegłym roku. 
W  porównaniu z wcześniejszy-
mi edycjami programu wsparcia, 
zmieniły się, decyzją wojewody 
śląskiego, zasady otrzymywania 
dofinansowania. Teraz, by sko-
rzystać z dotacji, należy najpierw 

złożyć wniosek i zawrzeć umowę 
z miastem, a dopiero potem wy-
konać inwestycję.
Nie będą już refundowane kosz-
ty poniesione na zrealizowane 
inwestycje, jak to przewidywały 
dotychczasowe regulaminy do-
tyczące dofinansowań do mo-
dernizacji ogrzewania. 
O wsparcie mogą się starać cho-
rzowianie, którzy likwidują sta-

re lub niesprawne piece o  wy-
sokiej emisji spalin i zastosują 
ogrzewanie elektryczne, gazowe 
albo węglowe, ale tylko w przy-
padku gdy spełnia on warunki 
emisji spalin określone dla ko-
tłów klasy 5.
Zainteresowani uzyskaniem do-
datkowych pieniędzy proszeni 
są o kontakt bezpośrednio z Wy-
działem Ochrony Środowiska:

1) dofinansowanie do moderni-
zacji systemu ogrzewania – 
Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Chorzów, IV 
piętro, pokój 413, telefon 32 416 
5000 wew. 441

2) dofinansowanie do usuwania 
azbestu – Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta 
Chorzów, IV piętro, pokój 408, 
telefon 32 416 5000 wew. 251. 

Trwa nabór wniosków o dopłatę do zmiany sposobu ogrzewania na nowoczesne i bardziej 
ekologiczne, a także o dofinansowanie demontażu, transportu do miejsca unieszkodliwiania 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

Na terenie miasta niemal od dwóch dekad nie można kupić nocą 
alkoholu w sklepach, a od kilku miesięcy również na stacjach 
benzynowych. Tak zadecydował wojewoda.

W 2000 roku uchwałą Rady Miasta wprowadzono zakaz handlu 
w mieście od 23.00 do 6.00. Przepis nie dotyczył stacji benzyno-
wych, na których można było kupić alkohol. W maju chorzowscy rad-
ni dostosowali dotychczasową uchwałę do obowiązującej, znoweli-
zowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Przyjęto ją w niemal 
niezmienionej formie. Wojewoda śląski zakwestionował jednak obo-
wiązujące od 18 lat przepisy. Stwierdził, że godziny handlu powinny 
być takie same dla wszystkich firm, także dla stacji benzynowych. 
W związku z tym na dwunastu stacjach benzynowych, znajdujących 
się na terenie Chorzowa, obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w go-
dzinach od 23.00 do 6.00. Miasto odwołało się od decyzji wojewody. 
Sprawę rozstrzygnie Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu

Miłkowski żegna 
się z teatrem

Dariusz Miłkowski był pierwszym dyrektorem 
Teatru Rozrywki i pełnił tę funkcję przez 34 lata.

31 sierpnia wygasa kontrakt, 
o  którego przedłużenie już nie 
zabiegał. Zdecydował o odejściu 
na emeryturę. Po zakończeniu 
pracy w Chorzowie wyjeżdża do 

Warszawy, by wreszcie mieć czas 
na realizację pozazawodowych 
marzeń. Podczas pożegnalnego 
wieczoru, 25 czerwca w ramach  
cyklu Krzysztofa Karwata „Gór-

ny Śląsk - świat najmniejszy”,  
zakomunikował, że we wrze-
śniu w Chorzowie zastąpi go 
dyrektorski duet. Dyrektorem 
naczelnym Teatru Rozrywki 
będzie Aleksandra Gajewska, 
a  dyrektorem artystycznym Ja-
cek Bończyk. Nazwiska te nie są 
obce chorzowskiej publiczności. 
Aleksandra Gajewska pracowa-
ła w „Rozrywce” jako aktorka 
(ostatnio była związana z cho-
rzowskim teatrem jako Główny 
Specjalista ds. Pozyskiwania 
Funduszy), zaś Jacek Bończyk 
z sukcesem zrealizował na naszej 
scenie kilka spektakli jako re-
żyser (ostatnio musical „Jak od-
nieść sukces w biznesie zanadto 
się nie wysilając”). 

Jak odnaleźć zaginionego?

Nowe zasady wymiany pieców

Każdego roku w okresie wakacji zwiększa się liczba zaginięć. W Parku Śląskim 
specjaliści pokazali m.in. narzędzia do poszukiwań. 

problemy dotyczące prowadzenia 
akcji poszukiwawczych. – Osoby 
zaginione to najczęściej nastolatki 
uciekające z domu – mówi Prezes 
Fundacji Itaka Alicja Tomaszew-
ska. - Każda z tych osób ma swo-

ich bliskich, przyjaciół, ludzi, któ-
rzy zaczynają jej szukać. Często 
nie wiedzą oni od czego zacząć, 
gdzie szukać pomocy. Dlatego 
ważne są takie konferencje – do-
daje Marek Wójcik, poseł. Marek Wójcik, poseł na Sejm RP podczas konferencji w Parku Śląskim

22 września Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu, od-
wiedzi Kompleks Sportowy „HAJDUKI” przy ul. Granicznej 92 w Cho-
rzowie Batorym w ramach cyklu Otylia Swim Tour. To jednodniowe 
warsztaty organizowane na pływalniach w całym kraju przez Funda-
cję Otylii Jędrzejczak. W każdym spotkaniu uczestniczy 90 młodych 
zawodników, w wieku od 10 do 14 roku życia, pływających czterema 
stylami pływackimi (motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny), ich 
opiekunowie i trenerzy. Dla każdej z tych grup przygotowywane są 
osobne zajęcia, by dostarczyć́ im odpowiednio sprofilowanej wiedzy. 
Całodniowe warsztaty dla młodych pływaków podzielone są na dwie 
części: zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej. Orga-
nizatorami spotkania są: ZSO nr 2 oraz MORiS. Uczestnikami spotka-
nia będą uczniowie zaproszonych szkół o profilu pływackim.

Uczniowie potrenują z mistrzynią 

Z Teatrem od początku
Dariusz Miłkowski w lutym 
1984 roku został kierownikiem 
artystycznym Teatru Rozrywki 
(wówczas Music Hall Telewizji 
Polskiej w Chorzowie), a z dniem 
jego przekształcenia w Państwo-
wy Teatr Rozrywki (1.01.1985) 
objął także funkcję dyrektora 
naczelnego. Za jego dyrekcji 
Teatr Rozrywki stał się pośred-
nikiem między publicznością 
śląską a  ośrodkami teatralnymi 

i  teatrami polskimi  i  zagranicz-
nymi. Oblicze artystyczne Teatru 
Rozrywki określa jednak reper-
tuar własny. Miały tu miejsce 
polskie prapremiery m.in. takich 
słynnych musicali jak „Caba-
ret”, „Evita”, „The Rocky Horror 
Show” „Skrzypek na dachu” czy 
„Jesus Christ Superstar”. Dumą 
dyrektora jest także przeprowa-
dzenie gruntownej modernizacji 
i przebudowy gmachu Teatru 
Rozrywki, w którym przed 

wiekiem działał Hotel „Graf Re-
den”. Przez lata swojej twórczej 
obecności w  Chorzowie Da-
riusz Miłkowski otrzymał chyba 
wszystkie najważniejsze tutejsze 
nagrody. Jest laureatem Nagrody 
Prezydenta Chorzowa w  Dzie-
dzinie Kultury, medalu „Za zasłu-
gi dla Miasta Chorzowa” i tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta. 
W ubiegłym roku został wyróż-
niony Nagrodą Teatralną „Cho-
rzowskie Szekspiry’.

Dariusz Miłkowski odbiera 
z rąk Andrzeja Kotali, 
Prezydenta Chorzowa 
podziękowania za wieloletnią pracę
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Aktualności

Chorzów szykował się do podpisania umowy na przebudowę ulicy 3 Maja. Dokumenty miały zostać podpisane 
30 lipca br., ale plan pokrzyżowało odwołanie od przetargu. 23 lipca (w ostatnim możliwym dniu) swoje uwa-
gi zgłosił jeden z oferentów. Teraz sprawa trafi do Krajowej Izby Odwoławczej, która wyznaczy termin rozpra-
wy. Data rozpoczęcia prac będzie uzależniona od wyroku, jednak już teraz wiadomo, że rozpoczęcie remontu 
ul. 3 Maja opóźni się. Koszt całej inwestycji to blisko 77 milionów złotych.

UKS Jaskółki Chorzów awansował do II ligi piłkarskiej kobiet. Chorzowianki przypieczętowały awans efek-
townym zwycięstwem nad Polonią Tychy 6 – 1. – Wysokie zwycięstwo pokazało, że śmiało możemy wejść 
w rywalizacje o klasę wyżej – komentowały zawodniczki „Jaskółek” tuż po awansie.
W dwudziestu ośmiu kolejkach III ligi chorzowianki odniosły 23 zwycięstwa i z dorobkiem 71 punktów z dru-
giego miejsca awansowały do II klasy rozgrywkowej, ustępując jedynie gorszym bilansem bezpośrednich 
meczów ROW Rybnik.

Art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych mówi wyraź-
nie: „pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększe-
nia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań 
może zostać przyznany dodatek specjalny”. Przepis ten określa tylko 
komu można przyznać dodatek specjalny i z jakiego tytułu. Przepis 
nie wymaga dla jego prawidłowego stosowania wskazania w do-
kumencie okresu czy opisania dodatkowych zadań, które stały się 
przesłanką jego przyznania. W  ocenie Urzędu Miasta RIO przyjęło 
błędną wykładnię zapisu ustawy. Nie można bowiem twierdzić, że 
dodatki specjalne zostały wypłacone bezpodstawnie, a tym samym 
nie można ich uznać za świadczenia nienależne, skoro pracownicy 
wykonywali dodatkowe zadania na rzecz pracodawcy. W  żadnym 
momencie RIO nie zakwestionowała zasadności podstawy ich przy-
znania. Brak określenia w decyzji okresu, na jaki taki dodatek został 
przyznany stanowił wyłącznie błąd formalny, za co wobec odpowie-
dzialnego pracownika wyciągnięto konsekwencje służbowe. Kolejną 
sprawą jest to, że Regionalna Izba Obrachunkowa w żadnym miejscu 
wystąpienia pokontrolnego nie wezwała do zwrotu przyznanych do-
datków specjalnych. Zalecono natomiast przeanalizowanie  prawidło-
wości przyznania dodatków specjalnych oraz podjęcie działań w celu 

3 Maja czeka na remont

Dodatek specjalny 
to składnik wynagrodzenia

Zaczęła się kampania wyborcza
Wyjaśnia Krzysztof Karaś, Sekretarz Miasta

dobrowolnego zwrotu równowartości bezpodstawnie przyznanych 
dodatków, a w przypadku braku dobrowolnej wpłaty rozważyć wy-
egzekwowanie od osób odpowiedzialnych. Przyznawanie dodatków 
specjalnych w miastach było przedmiotem wielu kontroli, m.in. w Ka-
towicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu. We wszyst-
kich wnioskach pokontrolnych regionalne izby obrachunkowe opisały, 
analogiczne do stwierdzonych w  Urzędzie Miasta Chorzów, niepra-
widłowości w zakresie przyznawania dodatków specjalnych, jednak 
w żadnym z nich nie polecono podjąć działań w celu dobrowolnego 
zwrotu równowartości bezpodstawnie przyznanych dodatków. Pod-
czas poprzednich kontroli inspektorzy RIO nie kwestionowali ich for-
my, mimo że dodatki przyznawane są od blisko 10 lat.

Instancją odwoławczą nie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 
Od stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej można się odwołać 
jedynie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
co w praktyce oznacza odwołanie się do tego samego organu – brak 
jest prawnej możliwości dochodzenia swojego stanowiska np. w Sądzie 
Administracyjnym. Niemniej wszystkie zalecenia pokontrolne zostały 
w urzędzie wdrożone. Wydano nowe decyzje w sprawie procedur przy-
znawania składników wynagrodzenia. Uzupełniono dokumenty o datę 
końcową oraz dokładną przyczynę przyznania dodatku. Sprawa pocho-
dzi z 2017 roku. Prezydent Chorzowa opisywał wyniki kontroli podczas 
sesji Rady Miasta kilkanaście miesięcy temu. Cała kompletna dokumen-
tacja, wraz z naszymi zastrzeżeniami do protokołu Regionalnej Izby 
Obrachunkowej od ponad roku znajduje się też na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej i każdy ma do niej w każdej chwili dostęp.

Z przykrością obserwuję, że chorzowscy 
radni PiS sprowadzają do naszego 
miasta standardy brudnej kampanii 
z Warszawy. Szkoda. Muszę się jednak 
odnieść do informacji zawartej w ulotce, 
która ostatnio trafiła do części skrzynek pocztowych mieszkańców 
Chorzowa. Należą się Państwu pewne wyjaśnienia. Po pierwsze: 
dodatek specjalny, który jest przytaczany w publikacji to nie 
premia, ani nagroda, lecz część wynagrodzenia pracowników 
w urzędach. Jest przyznawany we wszystkich samorządach 
od wielu lat. Zaniedbaniem wytkniętym przez RIO był brak daty 
końcowej w dokumentach dotyczących tych dodatków. Błąd 
popełnił pracownik wydziału kadr i zostały w stosunku do niego 
wyciągnięte konsekwencje służbowe. Przypominam również, że 
opisywana sprawa została wyjaśniona już w zeszłym roku. 
Odnoszę jednak wrażenie, że zbliżająca się kampania wyborcza 
powoduje, że temat jest ponownie odgrzewany przez PiS. 
To zapewne nie ostatnia taka akcja chorzowskich polityków 
z Prawa i Sprawiedliwości. Liczę, że ze względu na szacunek 
dla mieszkańców Chorzowa, nadchodząca kampania wyborcza 
w naszym mieście będzie bardziej 
merytoryczna.

Zakończyła się rekrutacja do chorzowskich przedszkoli. 
Dodatkowe miejsca dla najmłodszych mieszkańców znajdą się 

w nowoczesnym obiekcie przy ul. Omańkowskiej. 

Nabór do chorzowskich przedszko-
li ruszył w marcu. Na najmłodszych 
w wieku od 3 do 6 lat przygotowa-
no miejsca w 24 przedszkolach. 
Dzieci można było zapisać tylko 
elektronicznie, za pośrednictwem 
strony internetowej 
Do rekrutacji na rok szkolny 
2018/2019 zapisano 942 dzieci. 
– Miasto podjęło działania, aby za-
bezpieczyć miejsca dzieciom, które 
nie zostały zakwalifikowane w pro-
cesie rekrutacji – mówi Wiesław 
Ciężkowski, Zastępca Prezydenta 
ds. Społecznych. Równolegle z na-
borem do przedszkoli ruszył nabór 
6-latków do oddziałów zerowych 
w  szkołach podstawowych. Miej-
sca dla maluchów przygotowano 
w Szkole Podstawowej nr 12 (1 od-
dział), SP nr 15 (2 oddziały), SP nr 17 

(1 oddział), SP nr 37 (1 oddział). – Je-
steśmy w trakcie organizowania 
dodatkowego oddziału zerowego 
w  Szkole Podstawowej nr 15 dla 
dzieci objętych rocznym obowiąz-
kiem wychowania przedszkolnego 
– mówi Wiesław Ciężkowski.

Dyżury w wakacje
W sierpniu na terenie miasta 9 przed-
szkoli (nr 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17) peł-
ni dyżury wakacyjne. Rodzice, którzy 
nie zgłosili wcześniej, że będą korzy-
stać z tej formy opieki mogą jeszcze 
zgłosić się do dyrektora przedszkola, 
które aktualnie pełni dyżur. 

Nowoczesny obiekt
Gmach dawnej podstawówki przy 
ul. Omańkowskiej przeszedł kom-
pleksową modernizację. Budynek 

rozbudowano m.in. o nowy obiekt 
z kuchnią i salą na zajęcia teatral-
ne, gimnastykę i rytmikę. W no-
wym przedszkolu w naszym mie-
ście, przygotowano miejsca dla 159 
dzieci (utworzono 2 dodatkowe 
oddziały, w tym jeden oddział spe-
cjalny). Przeprowadzą się do niego 
dzieci z Przedszkola nr 9. Maluchy 
będą mogły skorzystać m.in. z no-
wego placu zabaw, sali integracji 
sensorycznej, pokoju światło-
-dźwięk, wanien rehabilitacyjnych 
czy czarodziejskiego ogrodu z su-
chym basenem z piłeczkami. – To 
największa tego typu inwestycja 
od lat. Cieszę się, że udało nam się 
stworzyć nowe miejsca dla dzieci a 
przy okazji przywrócić blask temu 
budynkowi – mówi Zastępca Pre-
zydenta. 

Cena wody bez zmian

W 2018 roku zmiany obowią-
zujących przepisów w sektorze 
wodociągowo-kanalizacyjnym  
spowodowały konieczność do-
stosowania się w krótkim czasie 
do nowych regulacji przez przed-
siębiorstwa wodociągowe. Jed-
nak nowe taryfy ustalone przez 
Chorzowsko-Świętochłowickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. nie 
przewidują podwyżek. - Obecne 

ceny obowiązują od maja 2013 
roku i nie wzrosną w okresie 12 
miesięcy od wejścia w życie no-
wej taryfy. Łączna cena metra 
sześciennego wody oraz odebra-
nych ścieków dla mieszkańców 
Chorzowa i Świętochłowic będzie 
nadal wynosić 14,43 zł/m3 brutto 
Udało się utrzymać ceny na tym 
samym poziomie, mimo m.in. wy-
datków wynikających z  prowa-
dzonego programu inwestycyjne-

go przez spółkę – mówi Wiesław 
Raczyński, Zastępca Prezydenta 
ds. Gospodarczych. I  zapewnia, 
że utrzymanie dotychczasowych 
cen w tym okresie nie zagrozi 
podstawowej działalności oraz in-
westycjom prowadzonym przez 
ChŚPWiK. - Jest to możliwe dzię-
ki optymalizacji i bieżącej kon-
troli kosztów, a także pozyskaniu 
współfinansowania inwestycji 
ze środków unijnych.

W Chorzowie nie ulegną zmianie obowiązujące od pięciu lat opłaty 
za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków.

Jaskółki awansowały Chorzowskie piłkarki
zagrają w II lidze

Trenerem drużyny jest Mirosław Bąk (pierwszy z prawej), który jako zawodnik Ruchu dwukrotnie zdobył Mistrzostwo 
Polski (1979,1989)

Nowoczesne 
przedszkole 
czeka na dzieci
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Wakacje OCZYwiście
Chcesz zrobić gigantyczne oczy i powiesić je na drzewie? Wziąć udział 

w bezpłatnych warsztatach z przestrzennego malowania, robienia bransoletek, 
brazylijskiego jiu-jitsu? A może wolisz rowerowe wycieczki po dzielnicach 

lub chcesz sobie zrobić kolorowe okulary? To wszystko jest możliwe w ramach 
wakacyjnej, objazdowej akcji „Wakacje OCZYwiście”, organizowanej 

przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

– „Wakacje oczywiście” to inten-
sywne spotkania ze sportem i kul-
turą dla wszystkich, którzy czas 
wolny lubią spędzać kreatywnie 
i z  energią – mówi Magdalena 
Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Polityki Zdrowotnej 
i  Aktywizacji Społecznej. Akcja 
wystartowała 12 lipca, na boisku 
przy ul. Brzozowej w Chorzowie 
Batorym. Cykl ma propagować 

aktywny odpoczynek na łonie 
natury. - Symbolem akcji są ukry-
te w  jej nazwie oczy. W trakcie 
każdego spotkania organizujemy 
warsztaty, podczas których bę-
dziemy tworzyć styropianowe 
gałki oczne i umieszczać je na 
okolicznych drzewach. Chodzi 
o to, by zwrócić uwagę na piękno 
otaczającej nas przyrody – tłuma-
czy Magdalena Sekuła.

Chorzów znalazł nowe, ciekawe 
miejsce na imprezy plenerowe. 
Tysiące mieszkańców przyszło 
przywitać lato na skwer u zbiegu 
ulic Floriańskiej i Filarowej. Cho-
rzowianie nie kryli radości, że 
impreza odbyła się właśnie w tym 
miejscu.
– Fajnie, że w ogóle w tym miej-
scu zaczęło się coś dziać – komen-
tuje Agnieszka Niemiec.
– Można się rozkręcić, pobawić, 
a na końcu, zamiast sztucznych 

ogni zobaczyć niespotykany po-
kaz – wylicza Anna Loch.
Na wszystkich gości czekały sta-
nowiska gastronomiczne, dmu-
chańce oraz balony z logo miasta. 
Zabawa rozkręcała się też pod 
sceną. Mimo że pogodzie bliżej 
było do wiosny niż pierwszego 
dnia lata atmosfera przy ul. Flo-
riańskiej była wieczorem gorąca.
– Najpierw rozgrzał nas Mirek 
Szołtysek, a teraz Piersi tak doło-
żyli, że wszystko fruwa – komen-

tował Krzysztof Hanke, prowa-
dzący imprezę.
Powitanie lata zakończył pokaz 
tańczących fontann. Wodno-mu-
zyczne widowisko to nie przy-
padek. U zbiegu ulic Floriańskiej 
i Filarowej powstanie pierwszy 
w Chorzowie plac wodny. – Jak 
wszystko dobrze pójdzie, bo prze-
targi płatają dzisiaj figle, to już 
za rok zapraszam na festyn przy 
wodnym placu zabaw – mówi An-
drzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

„Kino na leżakach” to nowa, 
wakacyjna oferta Chorzowskie-
go Centrum Kultury. Na tarasie 
budynku rozłożono 80 metrów 
kwadratowych sztucznej trawy, 
ustawiono 40 leżaków, drewnia-
ne skrzynki, lampiony, są też zie-
lone drzewka.  W takim klimacie 
można się zrelaksować oglądając 
dobre kino (repertuar prezentu-
jemy na ostatniej stronie).
Filmy pod gołym niebem moż-
na obejrzeć także w  Chorzo-
wie II na placu Mickiewicza. 
Tam w ramach budżetu oby-
watelskiego realizowany jest 
projekt „Aktywne lato w Cho-
rzowie II”. W każdy wtorek od 
godz. 10.00 najmłodsi mogą 

brać udział w  różnego rodzaju 
animacjach. Natomiast na wie-
czorne projekcje filmowe moż-
na się wybrać:

31 lipca – „Vincent chce nad 
morze” i 28 sierpnia – „Chiń-
czyk na wynos”. Seanse startują 
o godzinie 21.00. Wstęp wolny.

Kolejne odsłony, każda organizowa-
na w innym miejscu, będą odbywać 
się co tydzień w czwartek, w godzi-
nach od 15.00 do 19.00:
2.08 – Maciejkowice – boisko Orlik 
przy ul. Rębaczy
9.08 – Chorzów II – Plac Mickiewicza
16.08 – Klimzowiec – teren przy 
Orlikach i Klubie „Pokolenie” przy 
ul. Młodzieżowej
23.08 – Osiedle Irys – ul. Księcia 
Władysława Opolskiego
30.08 – Park Hutników

W Chorzowie II 
zatańczyły fontanny

W naszym mieście lato przywitano imprezą plenerową na skwerze 
przy ul. Floriańskiej. Najpierw publiczność bawiła się w rytmie hitów 

Mirka Szołtyska i zespołu Piersi, a potem zatańczyły… fontanny.

Zielony taras Chorzowskiego Centrum Kultury 
oraz plac Mickiewicza zapraszają na plenerowe 
seanse filmowe. 

Kino na leżakach

www.kino.chck.pl

31 sierpnia na skwerze przy ul. Floriańskiej odbędzie się „Pożegnanie Wakacji”. Impreza zacznie się o godz. 17.00. Na scenie wystapią m.in. gwiazdy disco polo.
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Peletonprzemknieprzezmiasto
W tegorocznym, jubileuszowym 75. Tour de Pologne kolarze dwukrotnie przejadą przez Chorzów.

Na początku sierpnia Tour de Po-
logne zagości w naszym mieście 
po raz czwarty z rzędu. W porów-
naniu z ubiegłymi edycjami szy-
kują się jednak znaczące zmiany.
- W tym roku wyścig gościć bę-
dzie w Chorzowie przez dwa dni. 
W związku z tym, że jeden z eta-
pów rozpocznie się w naszym 
mieście, tym razem nie organizuje-
my lotnej premii - mówi Rafał Za-
remba, dyrektor Wydziału Kultury, 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta 
Chorzów. Nie będzie także strefy 

kibica, która w latach 2015-17 była 
tworzona na Placu Powstańców 
Śląskich (kolarze nie pojadą w tym 
roku ulicą Krakusa).
Atrakcji jednak z pewnością nie 
zabraknie. Po raz pierwszy bohate-
rowie TdP zaprezentują się w Cho-
rzowie podczas 2. etapu Tour 
de  Pologne, który odbędzie się 
w  niedzielę, 5 sierpnia (Tarnow-
skie Góry - Katowice, 156 km).
Kolarze wjadą do naszego miasta 
od strony Bytomia, ulicą Łagiew-
nicką (ok. godz. 17.15). Następnie 

będzie ich można zobaczyć na 
ul. Krzyżowej, Stabika, Stacyjnej, 
Legnickiej, Rębaczy, Głównej, Mi-
chałkowickiej. Peleton opuści Cho-
rzów, wjeżdżając do Siemianowic 
Śląskich. Łącznie na drugim etapie 
TdP kolarze pokonają nieco ponad 
5 km ulicami naszego miasta.
W poniedziałek, 6 sierpnia na bieżni 
Stadionu Śląskiego rozpocznie się 
trzeci etap. Będzie to tzw. start hono-
rowy, zaplanowany na godz. 15.40.
Kolarze opuszczą legendarny 
obiekt i skierują się Aleją Harcer-

ską w stronę ulicy Parkowej. Prze-
jadą także następującymi ulicami: 
Kościuszki, Poniatowskiego, Ko-
nopnickiej, Dąbrowskiego, Armii 
Krajowej, Szpitalną i Batorego. Na 
rondzie im. ks. prałata Franciszka 
Gębały peleton skręci w prawo, 
żegnając Chorzów.
Jubileuszowa 75. edycja Tour de 
Pologne rozpocznie się 4 sierp-
nia w Krakowie, a zakończy 10 
sierpnia w Bukowinie Tatrzań-
skiej. W województwie śląskim 
odbędą się aż cztery etapy.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wyścigu oraz użytkownikom 
chorzowskich ulic, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

5.08. (niedziela):
• wprowadzone zostaną ograniczenia postoju 

pojazdów (cały dzień) na ulicy Łagiewnickiej 
na odcinku pomiędzy ulicami Niedurnego 
i Krzyżową,

• w godzinach od 16.30 do czasu przejazdu 
ostatniego zawodnika (ok. godz. 17.45) 
zamknięte dla ruchu pojazdów zostaną wszystkie 
skrzyżowania położone na trasie wyścigu.

6.08. (poniedziałek):
• wprowadzone zostaną ograniczenia postoju pojazdów (cały dzień) na ulicach:

 - Parkowej na odcinku pomiędzy rondem przy C.H. Carrefour i ul. Kościuszki (rondo),
 - Poniatowskiego na odcinku pomiędzy ulicami Konopnickiej i Kościuszki (rondo),
 - Konopnickiej na odcinku pomiędzy ulicami Bogedaina i Poniatowskiego,
 - Konopnickiej na odcinku pomiędzy ulicami Katowicką i Bogedaina,

• w godzinach od 15.30 do czasu przejazdu ostatniego zawodnika (ok. godz. 16.15) 
zamknięte dla ruchu pojazdów zostaną wszystkie skrzyżowania położone na trasie 
wyścigu.

Utrudnienia drogowe

Oficer rowerowy to swego ro-
dzaju łącznik pomiędzy rowe-
rzystami, Urzędem Miasta i Miej-
skim Zarządem Ulic i  Mostów. 
To osoba, która wysłucha rowe-
rzystów, zbierze uwagi i przeka-
że je odpowiednim instytucjom. 
Jednym z zadań oficera jest także 
kontakt z metropolitalnym ofice-
rem rowerowym. 
– Za mną już pierwsze spotkanie 
z  chorzowskimi rowerzystami. 
W  Chorzowskim Centrum Kul-
tury wraz z przedstawicielami 
m.in. MZUiM dyskutowaliśmy na 
temat metropolitalnych połączeń 

rowerowych. Podczas spotkania 
przedstawiono także miejskie pla-
ny m.in. utworzenie ciągów pie-
szo-rowerowych przy ul. 3 Maja 
czy Maciejkowickiej. Mieszkańcy 
zgłosili też swoje pierwsze uwa-
gi i  propozycje dotyczące infra-
struktury rowerowej, w tym m.in. 
prośby o postawienie nowych 
znaków na ciągach pieszo-rowe-
rowych – mówi Joanna Tabor   
Z oficerem rowerowym moż-
na kontaktować się mailowo: 
oficerrowerowy@chorzow.eu, 
wkrótce powstanie także profil 
na FB.

Została nim Joanna Tabor, która aktywnie 
działa m.in. w Chorzowskim Klubie 
Rowerowym i od kilku lat organizuje 

Rowerowy Rajd Nadziei.

Miasto 
powołało 

oficera 
rowerowego

operatorem rowerów miejskich

Zebrali baterie i makulaturę

Docelowo w mieście powstanie 
46 stacji rowerowych na 460 
jednośladów. Fani dwóch kółek 
będą mogli wypożyczyć trady-
cyjne rowery, a także tandemy, 
rowerki dla dzieci i rowery typu 
cargo. Stacje będą rozlokowa-
ne we wszystkich dzielnicach, 
a także w Parku Śląskim. Pierw-
sze rowery miejskie powinny 
pojawić się w Chorzowie już 
we wrześniu.
Realizacja tej inwestycji została 
podzielona na etapy: pierwszy 
zakłada uruchomienie 15 stacji 
nie później niż 10 tygodni od 
podpisania umowy. 

Chorzowianie będą mogli wypożyczyć rower w każdej 
dzielnicy. Do wyboru będą klasyczne dwa kółka, ale również 
m.in. tandemy, rowerki dziecięce czy rowery cargo. Mamy 
nadzieję, że takie rozwiązania przekonają mieszkańców 
do przesiadki z samochodu na ekologiczny jednoślad.

Marcin Michalik 
Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju

Pierwsze stacje rowerowe poja-
wią się w tych miejscach:
• ul. Odrodzenia/Reya
• ul. Plac Waryńskiego
• ul. Dąbrowskiego
• Park Róż

• ul. Gwarecka
• ul. Teatralna/Sienkiewicza
• Plac Powstańców
• Plac Mickiewicza 
• ul. Siemianowicka/Wschodnia
• Plac Świętego Jana

• ul. Główna/Społeczna
• 4 stacje w Parku Śląskim

Pozostałe stacje systemu rowe-
rowego zostaną uruchomione do 
marca 2019 roku.

Urząd Miasta w Chorzowie rozstrzygnął przetarg na system rowerowy. 
Wybrano ofertę na kwotę ponad 6,5 mln zł.

28 774 – tyle głosów oddali  chorzo-
wianie w konkursie na niebieskie 
podwórko Nivei. Nowoczesny plac 
zabaw, który w kreatywny sposób 
połączy zabawę z nauką powstanie 
przy Szkole Podstawowej nr 18 przy 
ul. Czempiela. Gratulujemy!
Na obiekcie znajdzie się miejsce na 
strefę sportową, naukową oraz arty-
styczną. Urządzenia, z których dzieci 

będą mogły skorzystać na placu za-
baw to m.in. ścianka wspinaczkowa 
3D, gra twister, huśtawka bocianie 
gniazdo czy trampolina. Nie zabraknie 
też możliwości zagrania np. w kapsle 
czy rywalizacji w skoku w dal.
To już czwarta edycja akcji społecznej 
Nivei.  Chorzów znalazł się na po-
dium wraz z Elblągiem, Olsztynem, 
Głogowem i Białymstokiem.

2759 baterii i 7200 kg makula-
tury  - to efekty pracy uczniów 
chorzowskich szkół. Zakończyła 
się zbiórka surowców w cho-
rzowskich przedszkolach, szko-
łach podstawowych i średnich. 
Uczniom chorzowskich szkół 

z  roku na rok udaje się zebrać 
coraz więcej surowców. W tym 
roku również udało im się pobić 
rekord. Celem   konkursu jest 
zachęcenie młodych chorzo-
wian do dbania o  środowisko 
naturalne. 

Nivea wybuduje 
podwórko w Batorym
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Miasto

Sprawa rzeźni trafiła do prokuratury
Prezydent złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego 

na zniszczeniu zabytku. 28 czerwca zawaliła się ściana szczytowa i dach budynku 
na terenie rzeźni. W momencie zdarzenia, nikogo nie było w pomieszczeniach.

Z zaniedbaniem właścicieli od 
wielu lat próbowało walczyć mia-
sto, jednak póki wojewoda nie 
wyda decyzji o rozwiązaniu umo-
wy, Chorzów ma związane ręce.
– Wielokrotnie interweniowaliśmy 
w sprawie złego stanu techniczne-
go budynków. Urząd wnioskował 
do Wojewody, aby Skarb Państwa 
rozwiązał wieczyste użytkowanie. 
Gdyby tak się stało, budynki nie 
byłyby już w rękach prywatnych. 
Niestety, wojewoda uznał wniosek 
miasta za bezzasadny – mówi An-
drzej Kotala, Prezydent Chorzowa

Mimo nacisków ze strony miasta, 
właścicielom udało się kilka lat 
temu otrzymać decyzję o wykre-
śleniu kilku budynków z rejestru 
zabytków, co było de facto wyro-
kiem na rzeźnię.
- Miejski Konserwator Zabytków 
regularnie występował z  wnio-
skiem o kontrolę - nakazy prze-
prowadzenia prac na terenie rzeźni 
oraz zalecenie pokontrolne wyda-
wał Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków oraz Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego. Miasto 
podejmowało także czynności 

podatkowe, których celem było 
zmuszenie właściciela do należytej 
konserwacji i utrzymania zabytko-
wych budynków. Fatalnym stanem 
technicznym zajmowała się też 
chorzowska prokuratura – mówi 
Marcin Michalik, Zastępca Prezy-
denta ds. Technicznych i Rozwoju.
Zabytkowa rzeźnia przy ul. Kra-
kusa nigdy nie była własnością 
miasta. Kompleks został znacjona-
lizowany w 1945 r., a następnie na 
skutek przemian ustrojowych tra-
fił w ręce prywatnego właściciela. 
Neogotyckie budynki wpisano do 

rejestru zabytków w 1985 roku.  
Powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego wydał już  właści-
cielowi nieruchomości decyzję 
o wyburzeniu ścian do wysokości 
pierwszego piętra.
W połowie lipca prezydent Chorzo-
wa złożył do prokuratury zawiado-
mienie o popełnieniu przestęp-
stwa, polegającego na zniszczeniu 
i uszkodzeniu zabytku. Miasto wy-
stąpiło również na drogę sądową, 
będzie żądać od właściciela obiektu 
zwrotu kosztów za przeprowadzo-
ne prace rozbiórkowe.

Nasi maturzyści w czołówce

W klasyfikacji powiatów woje-
wództwa śląskiego z najwyższym 
odsetkiem osób, które zdały matu-
rę, Chorzów zajął 4 miejsce. Z 906 
uczniów przystępujących do tego-
rocznych matur, zdało je aż 82,23%. 
Wyższy wynik uzyskał tylko po-
wiat cieszyński, Bielsko-Biała i Gli-
wice oraz powiat żywiecki.
Najlepiej z obowiązkowymi egza-
minami dojrzałości poradzili sobie 
w III Liceum Ogólnokształcącym 
w Chorzowie. Maturę zdali wszy-
scy uczniowie Batorego! Wysokie 
wyniki zanotowali też uczniowie 
Zespołu Szkół Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Katowickiej. W „Katoliku” abitu-
rientami nazywać się może 98,2% 
zdających. W I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Juliusza Słowac-
kiego matury nie były problemem 

dla 97,6% uczniów. Zdanymi eg-
zaminami dojrzałości może się 
też pochwalić 87,6% uczniow IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie.
To wyniki obejmujące przed-
mioty obowiązkowe, czyli język 
polski, matematykę i jeden język 
obcy. Najchętniej wybierany był 
język angielski. W Chorzowie 
zdawano też język niemiecki, 

włoski, francuski i hiszpański. 
Jedna osoba podeszła nawet do 
egzaminu z języka rosyjskiego.
Oprócz tego, uczniowie mogli wy-
brać przedmioty dodatkowe. Chęt-
nie zdawano historię, geografię, 
biologię czy chemię. W Chorzowie 
znaleźli się też uczniowie, którzy 
podeszli do egzaminów z filozofii, 
a jedna osoba zmagała się z pyta-
niami z zakresu historii sztuki.

Mieszkańcy mogą już korzystać 
z  nowej odsłony strony interne-
towej miasta. Stronę podzielono 
tematycznie na podstrefy. I tak 
na stronie wirtualny.chorzow.eu 
w zakładce Portal Mieszkańca znaj-
dziemy m.in. aktualności z  życia 
miasta, zapowiedzi nadchodzących 
wydarzeń. W Portalu Bezpieczne 
Miasto umieszczono komunikaty 
i ostrzeżenia, nie brak też porad-
ników, numerów alarmowych czy 
informacji o  działaniach profilak-
tycznych, drogowych  utrudnie-
niach, zdarzeniach czy awariach. 

Goście zaglądający na Portal Tu-
rysty dowiedzą się co warto zoba-
czyć, gdzie można przenocować 
czy też miło spędzić wieczór. Por-
tal Przedsiębiorcy przeznaczony 
jest dla sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, wprowadzi m.in. 
w Centralną Ewidencję i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej. 
O  tym, że Chorzów jest miastem 
przyjaznym inwestycjom dowie 
się każdy zaglądający na Portal 
Inwestora. Warto też zerknąć na 
Portal Wirtualny Urząd, aby do-
wiedzieć się jakie sprawy można 

załatwić bez wychodzenia z domu. 
Klikając w Geodezję, Architekturę 
i  Budownictwo można m.in. zer-
knąć na mapę miasta i przekonać 
się jakie sprawy można załatwić 
w Urzędzie.
„Wirtualny Chorzów – interne-
towa platforma informacji prze-
strzennej” to projekt stworzony 
dzięki wsparciu ze środków Unii 
Europejskiej. Realizowano go od 
czerwca 2015 roku do lipca 2018 
roku. Kosztował 1 642 608,74 zł, 
wartość dofinansowania wynio-
sła 1 396 217,43zł.

Uczniowie chorzowskich szkół ponownie w gronie 
najlepiej zdających egzaminy dojrzałości.

Miasto w nowej, wirtualnej odsłonie

www.chorzow.eu

Wsparcie dla osób chorujących 
psychicznie i ich bliskich

Niepełnosprawni uczą się zawodu

Placówka oferuje profesjonalną 
rehabilitację prowadzoną w ra-
mach pobytu dziennego. Zajęcia 
terapeutyczne odbywają się od 
poniedziałku do piątku od godzi-
ny 7.00 do 15.00 i prowadzone są 
przez wykwalifikowany personel: 
terapeutów zajęciowych, opieku-
nów, psychologów, pedagoga, fi-
zjoterapeutę, lekarza psychiatrę. 

Specjalistyczny program terapeu-
tyczny tworzony jest w  oparciu 
o indywidualne potrzeby uczest-
ników, ma on na celu spowol-
nić proces chorobowy, pomóc 
w radzeniu sobie z  trudnościami 
wynikającymi z  choroby, zapo-
biec negatywnym następstwom 
choroby. 
Kontakt dla osób zainteresowanych: 

• Dom Pobytu Dziennego 
dla chorujących psychicznie
ul. Karpacka 20, Chorzów
tel. 32 2463618 (całodobowo)

• Dom Pobytu Dziennego dla Osób 
z Zaburzeniami Otępiennymi 
w tym dotkniętych Chorobą 
Alzheimera
ul.  3-go Maja 18, Chorzów
tel. 32 7334498 wew. 13 (7:00-15:00)

Zakład Aktywizacji Zawodowej 
przy ul. Dąbrowskiego uroczy-
ście otwarto pod koniec czerwca. 
– Wyzwań jest dużo. Zatrudnia-
my 22 osoby niepełnosprawne. 
Dla wielu z nich jest to pierw-
sza praca lub powrót po długiej 
przerwie.  To nie są zwykli pra-
cownicy. Wymagają specjalnego 
wsparcia i my im to wsparcie 
dajemy – tłumaczy Sonia Kowo-
lik, dyrektor Zakładu Aktywizacji 
Zawodowej w Chorzowie.
Zatrudnieni w ZAZ-ie pracow-
nicy nie są pozostawieni sami 
sobie. Oprócz koordynatorów 
działów, którzy szkolą pod-
opiecznych w  umiejętnościach 
zawodowych, do dyspozycji są 
też rehabilitanci, pielęgniarka, 
asystenci  trenerzy pracy.

Zakład ma trzy działy: monterski, 
cukierniczy i sprzątający działające 
niezależnie na trzech piętrach wy-
remontowanego budynku. Chociaż 
ZAZ dopiero rozpoczyna działal-
ność już realizuje pierwsze zlecenia.
– Dział monterski wykonuje kost-
ki ceramiczne oraz elektryczne dla 
dwóch firm. To są elementy składo-
we większych urządzeń, które idą na 
cały świat i to jest dla nas powód do 
dumy – opowiada Sonia Kowolik.
Dużym zainteresowaniem cieszą 
się też wyroby działu gastrono-
micznego. Profesjonalnie udekoro-
wane torty czy słodycze powstają 
tu dzięki wykorzystaniu niezwy-
kle nowoczesnego sprzętu.
Jak dodaje Norbert Galla, prezes 
prowadzącej zakład Regionalnej 
Fundacji Pomocy Niewidomym, 

gastronomia to jeden z kierun-
ków, w którym zakład chce się 
rozwijać. – Firmom cateringowym 
nie zawsze opłaca się startować 
w przetargach na posiłki do szkół, 
przedszkoli. Są duże wymagania 
sanepidowskie i inne. Chcemy 
w  to wejść, piszemy już projekt 
o dofinansowanie.
Zakład Aktywizacji Zawodowej 
w  Chorzowie to czternasta tego 
typu placówka w województwie. 
Na przystosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych pomiesz-
czeń produkcyjnych, socjalnych 
przeznaczonych na rehabilitację 
oraz wyposażenie tych pomiesz-
czeń fundacja otrzymała 484 794 zł. 
ze środków PFRON. W bieżącą 
działalność angażuje się też Urząd 
Marszałkowski oraz Urząd Miasta.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia 
Psychicznego  zachęca do skorzystania z oferty rehabilitacyjnej i zajęciowej. 

Monter, cukiernik czy elektryk to zawody, które osoby z niepołnosprawnością 
mogą zdobyć w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. 

GRATU-
LUJEMY
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w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

Kultura

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

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

Z niemałym zaskoczeniem przyjąłem deklarację prezydenta Marcin Krupa dotyczącą gotowości przejęcia 
terenu Park Śląski przez Katowice. Nasze zielone płuca Śląska nie bez powodu potocznie nazywane są 
parkiem chorzowskim. Nie tylko znajduje się on w naszych granicach administracyjnych, ale jesteśmy też 
jedynym miastem, które od lat wspiera go finansowo. Kwota, o której mówię to 23 624 945 złotych i 97 
groszy - to wszystko tylko na przestrzeni ostatnich 7 lat. Warto podkreślić, że w tym samym czasie Katowice 
nie przeznaczyły na WPKiW ani złotówki, mimo że kolejni prezydenci tego miasta doskonale zdają sobie 
sprawę jak wielu katowiczan codziennie tam spaceruje, jeździ na rolkach czy na rowerze. Nie trzeba zmieniać 
granic, żeby pomagać, czego najlepszym przykładem jest drużyna i stadion GKS Katowice leżący w Chorzowie, 
a przecież wspierani przez Miasto Katowice. Powiem krótko: nie ma mojej zgody na dysponowanie terenem 
naszego miasta i pozwalam sobie mówić to również w imieniu mieszkańców Chorzowa. Jeśli jednak Katowice 
upierają się, żeby te granice zmieniać, to ze swojej strony deklaruję pełną gotowość do przejęcia - a raczej 
- powrotu obszaru Osiedla Tysiąclecia do Chorzowa. Naszych przyszłych mieszkańców już teraz chciałbym 
zapewnić, że co roku na inwestycje drogowe na tym osiedlu przeznaczę min. 2 mln zł. Zatrzymam też 
wydawanie kolejnych pozwoleń na budowę nowych wieżowców na Tysiącleciu. Dzięki temu rozwiąże się kilka 
poważnych problemów związanych m.in. z narastającym ruchem samochodów, brakiem miejsc parkingowych, 
przewietrzaniem osiedla czy zachowaniem układu urbanistycznego.

Andrzej Kotala –         rozbawiony w miejscu Miasto Chorzów
5 lipca o 17:09, Chorzów Lubię to!

Jubileusz
85-lecia Teatru
Reduta Śląska

Ulice Wolności
2.09 / 18.00 Chorzowskie Centrum Kultury (Gala 85-lecia)

3.09 / 19.00 Chorzowskie Centrum Kultury

6.09 / 19.00 Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego

Scenariusz: Piotr Zaczkowski / Reżyseria: Robert Talarczyk
PREMIERA SPEKTAKLU w wykonaniu

Teatru Reduta Śląska
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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 10 sierpnia 2018 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 
Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie 
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000

Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów 
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec

www.chorzow.eu


