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Rusza remont
ulicy 3 Maja

30 września podpisane zostały
umowy z generalnym wykonawcą remontu ul. 3 Maja, firmą Silesia Invest Spółka z o.o. z Gliwic.
- To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w mieście.
Kolejne odwołania od przetargu bardzo wydłużyły cały proces, ale w końcu zamknęliśmy
wszystkie formalności – zazna-

cza Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.
Prace na terenie Chorzowa
obejmować będą wymianę
torowiska i nawierzchni. Po
przebudowie wszystkie skrzyżowania na ul. 3 Maja podpięte
będą do nowoczesnego systemu zarządzania ruchem. Na odcinku od ul. Opolskiej do Mie-

chowickiej powstanie ścieżka
rowerowa. Przybędzie również
nowych, praktycznych miejsc
parkingowych.
– To jest początek kompleksowej modernizacji linii 11 – podkreśla Bolesław Knapik, prezes
zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. Remont odcinka chorzowskiego to pierwszy etap.

W kolejnym ma być odnowiony
fragment od Piaśnik do Chebzia.
W miejscach, gdzie jest tylko jeden tor, powstaną dwa.
– Ciekawostką będą przystanki typu wiedeńskiego – mówi
Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Chorzowie. Takie rozwiązanie po raz pierwszy zasto-

Fot. Marcin Śliwa

To jedna z największych inwestycji drogowych w Chorzowie. Wartość całego
przedsięwzięcia, realizowanego we współpracy z Tramwajami Śląskimi S.A.
wynosi ponad 70 milionów złotych. Koszt po stronie miasta to 24 mln złotych.
Chorzów pozyskał na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Lokalnych
w wysokości ponad 14 mln złotych.

sowano w stolicy Austrii w miejscach, gdzie przystanek
od toru oddzielony jest pasem
ruchu. Część jezdni w tym
miejscu będzie podniesiona do
poziomu przystanku. – Dzięki
temu będzie łatwiej wsiadać
i wysiadać, a kierowcy pojadą
wolniej – wyjaśnia dyrektor
Wojtala.

Roboty ruszą za około dwa
miesiące. – Remont zaczniemy
od strony ulicy Katowickiej
– wyjaśnia Jarosław Szmitka,
prezes spółki Silesia Invest. Na
realizację inwestycji w zakresie
tramwajowym wykonawca ma
21 miesięcy od dnia podpisania
umowy, a w zakresie zlecanym
przez MZUiM pół roku więcej.

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala zaprasza

11 listopada 2019 roku
godz. 9.00
Msza Święta w kościele św. Barbary
ul. 3 Maja 18
godz. 10.00
Przemarsz na Plac Powstańców Śląskich

na uroczystości z okazji 101 rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę
godz. 10.15
Uroczystość przy Pomniku Powstańca Śląskiego

• hymn państwowy, podniesienie flagi państwowej • składanie kwiatów przez delegacje • Rota
www.chorzow.eu
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Jaśniej, bezpieczniej, taniej
Będzie bardziej ekologicznie i oszczędnie – Chorzów wymienia oświetlenie na ledowe i inwestuje
w system inteligentnego sterowania.
Prezydent Andrzej Kotala,
w Urzędzie Marszałkowskim
w Katowicach, podpisał umowę na dofinansowanie unijne
w wysokości ponad 2,5 mln złotych. Koszt całej modernizacji to
3 238 221 zł. Inwestycja obejmie
ponad 700 latarni w 33 lokalizacjach.
Oświetlenie wymienione zostanie przede wszystkim w parkach
i na skwerach, między innymi w
Parku Róż, Parku pod Kasztanami czy w Parku Redena. Już od
kilku lat przy okazji remontów
Urząd Miasta wymienia oświetlenie na energooszczędne. Teraz
zmodernizowane zostaną latarnie w dodatkowych miejscach.

Zakres prac będzie zależał o stanu
technicznego oświetlenia. Latarnie
zostaną podpięte także do systemu
inteligentnego sterowania. Oznacza to, że natężenie oświetlenia
będzie automatycznie dostosowywane do ruchu samochodów i pieszych – jeśli droga będzie pusta, to
będzie ono słabsze.
Projekt zakończy się w przyszłym
roku.

W niektórych lokalizacjach wymienimy wyłącznie oprawy, w innych
będziemy także naprawiać słupy. Właściwa konserwacja jest ważna nie
tylko ze względów estetycznych, ale także bezpieczeństwa
Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Przed nami kolejna odsłona agresywnej kampanii wyborczej – niektórzy myślą, że wszystkie chwyty są dozwolone. Jednym z tych
"chwytów" stała się, kolportowana w ostatnich dniach do Państwa
skrzynek pocztowych, gazeta. Materiał z okładki ma charakter pomawiający i wszystko wskazuje na to, że został przygotowany na
polityczne zamówienie.
Pragnę poinformować mieszkańców naszego miasta, że do Urzędu
Miasta nie trafiło żadne zawiadomienie o wszczętej kontroli podnoszonej w artykule. Autor i wydawca gazety nie próbowali nawet potwierdzić tej informacji w CBA czy prokuraturze. Nie zwrócili się też
z prośbą o komentarz Urzędu Miasta, by zweryfikować te "sensacje",
o których - jak autor sam pisze - dowiedział się nieoficjalnie.
Ja jednak podejmę stosowne działania, by odnieść się do prezentowanych kłamstw.
Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa

Zarejestruj pojazd na rynku
Rejestracja nowych samochodów to najczęstsza sprawa, z jaką mieszkańcy przychodzą do Urzędu
Miasta. Od lipca wszystkie związane z tym formalności można załatwić poza budynkiem ratusza,
w Pawilonie C na nowym rynku.

Takiego boiska, poza Chorzowem, nie ma jeszcze żadne
miasto w Polsce. Bramki reagujące na ruch, ścianka
piłkarska wyznaczająca cel strzału, interaktywna aplikacja
– to tylko kilka nowości na skwerze przy ul. Okrężnej.
Nieużytki między osiedlami
w Chorzowie II w ciągu dwóch
lat zamieniono w miejsce do wypoczynku i aktywnego uprawiania sportu. - W 2017 roku otwarto
tutaj plac z zabaw z tyrolką i wieżą do wspinania. W ubiegłym
roku uruchomiono siłownię plenerową, a teraz do użytku oddano

interaktywne boisko piłkarskie
i korty do tenisa – wymienia Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa.
Całkowity koszt budowy kompleksu sportowego to ponad 3,6 mln
złotych. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w kwocie 831 tys. zł.

Przed Pawilonem C znajduje się
komputer z dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej. W nowym biurze są czynne dwa stanowiska obsługujące mieszkańców,
docelowo będzie jeszcze jedno.
Lokal jest klimatyzowany i wyposażony w fotele.
- Zachęcam wszystkich, którzy
chcą zarejestrować pojazd, aby robili to w nowym punkcie rejestracji,
w komfortowych warunkach i krótkim czasie oczekiwania – informuje
Krzysztof Karaś, Sekretarz Miasta

Fot. Marcin Śliwa

E-boisko zamiast
nieużytków

Na początku 2019 roku w mieście było zarejestrowanych ponad 62 tysiące pojazdów, a do
czerwca przybyło ich już ponad
3,6 tys. Na wykonanie wszystkich czynności związanych
z procesem legalizacji nowego
pojazdu urzędnik potrzebuje
około 30 minut, stąd decyzja
o utworzeniu dodatkowego
punktu, którego godziny pracy są wydłużone w stosunku
do czasu pracy Urzędu Miasta.
Wszystkie inne sprawy, którymi
zajmuje się Referat Komunikacji
(np.: odbiór dokumentów, przerejestrowania, zmiany właścicieli, zgłoszenia sprzedaży, rejestracja instalacji gazowej), nadal
załatwia się w ratuszu.

Nowy punkt rejestracji pojazdów otwarty jest od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 16.00,
w czwartek od 8.00 do 17.00 i w piątek od 8.00 do 16.00. W pawilonie płatności dokonać można
jedynie kartą. Dodatkowo będzie tam możliwy odbiór nowych tablic rejestracyjnych po wcześniejszym
telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Referacie Komunikacji UM.

Park pod dodatkową ochroną
W Chorzowie ruszyły prace nad utworzeniem parku kulturowego na obszarze Parku Śląskiego.
Na sesji 26 września radni podjęli uchwałę, która daje zielone światło do rozpoczęcia procedur.
– Dzięki nowej formule park będzie
traktowany w kategoriach dziedzictwa całego regionu. To sprawdzony sposób ochrony krajobrazu,
który jest ważny dla społeczności – wyjaśnia Marcin Michalik,
Zastępca Prezydenta Chorzowa.
Przepisy dotyczące parku kulturowego pozwalają na poprawę estetyki, szczególnie w zakresie reklam. Umożliwiają także lepsze
zarządzanie całym obszarem, dzięki
precyzyjnemu określeniu funkcji
poszczególnych stref.
Nadanie statusu parku kulturowego to także gwarancja ochrony,

np. rzeźb czy układu alejek. - Przed
nami sporo pracy. Zaczniemy od
przygotowania studium krajobra-
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zowego w oparciu o konsultacje
z mieszkańcami i uzgodnienia z Zarządem Województwa – podkreśla

wiceprezydent. – Szacujemy, że cała
procedura utworzenia parku kulturowego potrwa od 1 do 2 lat - dodaje.
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Wybory

INFORMATOR WYBORCZY

– sprawdź
jak głosować
Lokale wyborcze będą otwarte

Grafika: www.pkw.gov.pl

Przed nami wybory parlamentarne - 13 października wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100
senatorów. To niezwykle ważny dzień dla Polski i dla naszego miasta. Dla nas wszystkich!
Wielu z nas z niepokojem obserwuje toczące się w ostatnich latach spory polityczne, kłótnie
i pogłębiające się podziały w kraju. Taka atmosfera nie sprzyja budowaniu demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego, a przecież bez tego trudno wyobrazić sobie naszą przyszłość.
Dlatego gorąco namawiam wszystkich Mieszkańców do udziału w wyborach. To nasze prawo
i obywatelski obowiązek. Kieruję swój apel zwłaszcza do osób młodych, które – jak podają statystyki
– niezbyt licznie uczestniczą w głosowaniu. Pamiętajmy! Głos każdego z nas ma znaczenie, a jeśli
z tego przywileju zrezygnujemy, to oddamy nasz los w ręce innych.
Andrzej Kotala

Prezydenta Chorzowa

Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu?
Jeśli jesteś w spisie wyborczym, to otrzymasz
dwie karty do głosowania. Ich odbiór
obowiązkowo potwierdzasz podpisem
w spisie wyborców

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu zawiera listy
z kandydatami na posłów – ich nazwiska będą na szarym tle

Nazwiska na karcie do głosowania w wyborach
do Senatu będą na żółtym tle

Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz głosować.
Postaw znak „X” w kratce wybranego kandydata,
wyłącznie na tej liście. Jeżeli postawisz znak „X”
na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie
postawisz go wcale – Twój głos będzie nieważny.

Znajdź kandydata, na którego chcesz
zagłosować. Postaw znak „X” w kratce
wyłącznie jednego kandydata. Jeżeli postawisz
znak „X” w kratce obok nazwiska więcej niż
jednego kandydata albo nie postawisz go wcale
– Twój głos będzie nieważny.

Informacje, w jaki sposób oddać swój głos, znajdziesz na dole karty do głosowania. Jeśli nadal będziesz
mieć wątpliwości, jak poprawnie zagłosować – zapytaj członków obwodowej komisji wyborczej.

PAMIĘTAJ! Znak „X” to co najmniej dwie linie,
które przecinają się w obrębie kratki

Kto może głosować w wyborach do Sejmu i Senatu?

Głosowanie osób niepełnosprawnych

Głosować mogą obywatele polscy, którzy są pełnoletni, mają pełnię praw publicznych i są
wpisani do spisu wyborców. Nie mogą głosować osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione,
ani pozbawione praw publicznych lub wyborczych.

Jeżeli jesteś wyborcą niepełnosprawnym, możesz głosować osobiście w lokalu wyborczym
w Twoim obwodzie głosowania. Możesz także głosować w wybranym przez siebie lokalu
wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W wyborach do Sejmu i Senatu można głosować w miejscu stałego zamieszkania, a także
poza nim: w Polsce, zagranicą lub na polskim statku morskim.

W tym celu powinieneś złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwym dla wybranego obwodu głosowania, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, a więc do 8 października 2019 r.

Do 8 października możesz złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania – w gminie, w której mieszkasz na stałe a nie jesteś ujęty
w rejestrze wyborców lub przebywasz czasowo. Jeśli chcesz zagłosować zagranicą lub na
polskim statku morskim – złóż wniosek u konsula lub kapitana statku do 10 października.
Możesz również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, posługującą się alfabetem Braille’a, możesz głosować
w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w tym alfabecie. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda Ci
na Twoją prośbę nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu nakładkę zwróć komisji.

Najważniejsze informacje o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
znajdują się na stronie www.pkw.gov.pl, a także na bip.chorzow.eu.
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Źródło: www.pkw.gov.pl, www.wybiermawybory.pl

W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony
o dokument ze zdjęciem – dowód osobisty
lub paszport

Zdrowie
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Bezpłatne badania i szczepienia
Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców Chorzowa korzystających z programów polityki zdrowotnej, finansowanych
z budżetu miasta. W 2019 roku przeznaczono na ten cel ponad 720 tysięcy złotych.
Większość tegorocznych programów jest już w trakcie realizacji – aby wziąć w nich udział, należy kontaktować
się bezpośrednio z placówką realizującą dane świadczenia. Aktualnie rozpoczyna się właśnie program szczepień
przeciwko grypie dla chorzowian powyżej 60 roku życia.

Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców
Chorzowa powyżej 60 roku życia
DLA KOGO?

Mieszkańcy Chorzowa powyżej 60 roku życia

KIEDY?

Do wykorzystania limitu zakontraktowanych świadczeń, przy czym nie
dłużej niż do 6 grudnia br.

GDZIE?

- NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska POZ,
ul. Św. Pawła 11, Chorzów
- Centrum Medyczne „Beskidzka”, ul. Beskidzka 3, Chorzów
- Poradnia Św. Jana, ul. Jubileuszowa 42, Chorzów
- NZOZ Centrum Medyczne Hajduki, ul. Jubileuszowa 3, Chorzów
- NZOZ Poradnia Ogólna Irys-Med, ul. Ks. Wł. Opolskiego, Chorzów
- NZOZ Energomontaż, ul. Szczecińska 10, Chorzów
- NZOZ Nasza Poradnia, ul. Młodzieżowa 33, Chorzów
- Centrum Medyczne, ul. Zjednoczenia 3, Chorzów
- Centrum Medyczne, Betamed ul. Racławicka 20A, Chorzów
- NZOZ Poradnia Remedium, ul. Staszica 4, Chorzów
- Centrum Medyczne, ul. Św. Pawła 11, Chorzów
- Przychodnia Lekarska Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii,
ul. Gabriela Narutowicza 3, Chorzów
- NZOZ Św. Pawła 11A, ul. Św. Pawła 11A, Chorzów

Program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych
na terenie Chorzowa
DLA KOGO?

Uczniowie klas VII chorzowskich szkół podstawowych (w momencie
rozpoczęcia szkolenia).

KIEDY?

Pierwszy cykl szkolenia odbył się wiosną 2019 roku, drugi zostanie
przeprowadzony jesienią bieżącego roku

GDZIE?

Szkoły podstawowe w Chorzowie

Program wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci
w wieku 6 lat zamieszkałych w Chorzowie
DLA KOGO?

Realizacja programu obejmuje wykonanie dzieciom 6-letnim (rocznik 2013)
badań słuchu metodą audiometrii tonalnej oraz konsultację lekarską u otolaryngologa lub u lekarza ze specjalizacją z zakresu audiologii i foniatrii.

KIEDY?

Program zakończy się 29 listopada 2019 roku

GDZIE?

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali
Miejskich ul. Strzelców Bytomskich 11, Chorzów
- NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych – Szpital im. I Mościckiego Sp. z o.o.
ul. Powstańców 27, Chorzów

wiadomości samorządowe

Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV)
DLA KOGO?

Dziewczynki w wieku 11-lat (rok urodzenia 2008)
zamieszkałe na terenie Chorzowa

KIEDY?

Pierwsza dawka szczepionki została podana do 10 maja br.

GDZIE?

- Poradnia Remedium Sp. z o.o., ul. Staszica 4, Chorzów
- Nasza Poradnia Sp. z o.o., ul. Młodzieżowa 33, Chorzów
- NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska
Poradnia POZ, ul. Pawła 11, Chorzów
- Centrum Medyczne Betamed, ul. Racławicka 20A, Chorzów

h
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Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz
z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji
w warunkach domowych

DLA KOGO?

Dzieci i młodzież do 16 roku życia zamieszkałe w Chorzowie, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z powodu upośledzenia umysłowego, zaburzeń głosu, mowy i słuchu, upośledzenia
narządu ruchu, chorób układu oddechowego i krążeniowego, chorób neurologicznych, epilepsji,
całościowego zaburzenia rozwojowego lub posiadające zaświadczenie od lekarza specjalisty o
konieczności przeprowadzenia terapii stymulującej rozwój. Kwalifikowane będą również dzieci i
młodzież z dłuższym okresem oczekiwania na rehabilitację (powyżej roku).

KIEDY?

Program zakończy się 25 listopada 2019 r.

GDZIE?

Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim/Niepełnosprawnym, ul. Ułańska 5, Katowice

Program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób
powyżej 26 roku życia zamieszkałych w Chorzowie
DLA KOGO?

Mieszkańcy Chorzowa powyżej 26 roku życia, u których występuje
co najmniej jeden czynnik ryzyka zachorowania na gruźlicę – musi to
potwierdzić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej poprzez wystawienie
skierowania na zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej.

KIEDY?

Do wykorzystania limitu zakontraktowanych świadczeń, przy czym nie
dłużej niż do 15 października 2019 r.

GDZIE?

- Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii, ul. Narutowicza 3,
Chorzów
- SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich, ul. Strzelców Bytomskich 11, Chorzów
- P.P.U.H. „KONCEPT” Tomasz Tabin, Zakład RTG Rentgenodiagnostyka
Med ul. Św. Pawła 11, Chorzów
- Centrum Medyczne BetaMed, ul. Racławicka 20A, Chorzów
- ADO-MED2 Roman Elias, ul. Stefana Batorego 19, Chorzów

Program wczesnego wykrywania wad
wzroku u dzieci w wieku 5 lat
zamieszkałych w Chorzowie
DLA KOGO?

Dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2014) zamieszkałe
w Chorzowie oraz niebędące pod opieką poradni
okulistycznej i nieposiadające stwierdzonej wady
wzroku.

KIEDY?

Program zakończy się 29 listopada 2019 r.

GDZIE?

- Centrum Okulistyczne Weiss Klinik, ul. Wiejska 4,
Chorzów

Program profilaktyki przeciwobrzękowej
dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii
onkologicznej zamieszkałych na terenie
Chorzowa

DLA KOGO?

Mieszkańcy Chorzowa, u których został zdiagnozowany obrzęk limfatyczny kończyn górnych i dolnych lub z
zagrożeniem jego wystąpienia do roku po przeprowadzonych zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej z powodu chorób nowotworowych: raka sutka, trzonu macicy,
szyjki macicy, gruczołu krokowego, jajnika, czerniaka i
chłoniaka.

KIEDY?

Program zakończy się 30 listopada 2019 r.

GDZIE?

Polskie Towarzystwo Limfologiczne, ul. Św. Piotra 9,
Chorzów

wiadomości samorządowe

Zdrowie

Aktualności
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Konstruktywna współpraca z miastem
Dzięki profesjonalnemu i pragmatycznemu podejściu pracowników Ratusza, jako jedna z niewielu spółdzielni w Polsce mamy niemal
całkowicie zakończoną procedurę przekształcenia – mówi Marek Kopel, Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Z dniem 1 stycznia 2019
roku nastąpiło ustawowe
przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi w prawo własności. Jak z tymi
zmianami poradziła sobie
Chorzowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa?
- Z punktu widzenia prawnego
i organizacyjnego było to zdecydowanie najtrudniejsze zadanie
w tym roku.

Przekształcenie jest odpłatne
i kosztuje 20 % wartości nieruchomości, zapłata następuje
po 1% wartości nieruchomości
przez 20 lat, co jest równoznaczne z otrzymaniem przez ChSM
pomocy publicznej o wartości
80% wartości nieruchomości.
ChSM i inni wieczyści użytkownicy na podstawie uchwały
Rady Miasta mogą dodatkowo
otrzymać bonifikatę w wysokości 60% ceny zapłaty, jeśli
dokonają zapłaty do końca 2019

roku. To także pomoc publiczna.
Przekroczenie limitu pomocy
publicznej powoduje konieczność jej zwrotu do Skarbu Państwa, co dla ChSM stanowiłoby
poważny problem finansowy.
Trudność wynikała stąd, że
ustawa, która regulowała tę
sprawę - jak większość nowych
ustaw - nie rozstrzygała wszystkich kwestii, pozostawiając wiele wątpliwości. Dotyczyły one
głównie sposobu ustalania wartości nieruchomości i wielkości

uzyskanej pomocy publicznej.
Wiele miast i spółdzielni uwikłało się w spory prawne, przesuwając podejmowanie decyzji i
niezbędnych czynności na później.
- Jak ta sytuacja wygląda
w Chorzowie?
- W naszym mieście pracownicy Urzędu Miasta wykazali
się wysokim profesjonalizmem
i pragmatyzmem. Dzięki temu
jako jedna z niewielu spół-

dzielni w Polsce mamy dla
niemal wszystkich nieruchomości zakończoną procedurę
przekształcenia. Dodam, że dla
nieruchomości, w których nie
jest prowadzona działalność
gospodarcza (jest ich prawie
50%), wystąpiliśmy o udzielenie
przez miasto bonifikaty w wysokości 60 %.
Jako Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej serdecznie dziękuję urzędnikom Ratusza za dobrze wykonaną pracę.

Panu Prezydentowi chciałbym
przekazać, że tak dobrych
urzędników i konstruktywnego podejścia władz miasta
do rozwiązywania problemów
spółdzielni mieszkaniowej zazdroszczą nam w wielu miejscach w kraju.

SUKCESY CHORZOWIAN

Prestiżowe nagrody
dla Chorzowa
Tegoroczna edycja konkursu „Marka Śląskie” była bardzo udana
dla naszego miasta. W gronie laureatów znalazły się aż cztery instytucje
związane z Chorzowem.

– Trzy razy tak! – to
reakcja jurorów telewizyjnego programu
„Mam Talent” na
występ Duo Infinity,
który tworzą Magda Rajtor i Marta
Śrutwa. To wychowanki chorzowskiej
Sokolni.
Dziewczyny 15 lat trenowały
akrobatykę sportową. Są pięciokrotnymi Mistrzyniami Polski seniorów w akrobatyce sportowej
w konkurencjach dwójek i trójek kobiet. Przez co najmniej 10
lat były reprezentantkami kraju
na arenach międzynarodowych.

Uczestniczyły w wielu Mistrzostwach Świata i Europy. Zdobywały złote medale na turniejach
międzynarodowych. Teraz stworzyły duet artystyczny, którym
chcą zawojować świat. Zaczynają
od startu w „Mam Talent”. Niebawem okaże się, czy wystąpią

7 września w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice
odbyła się XXV Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Rozstrzygnięto X edycję konkursu „Marka
Śląskie” i przyznano nagrody
w 13 kategoriach.

W gronie laureatów znalazły się:
Fundacja Iskierka - w kategorii
„Organizacje pozarządowe”, Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie oddział geriatrii - w kategorii
„Zdrowie”, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych w kate-

gorii „Nauka” oraz Alstom Konstal S.A. - w kategorii „Produkt”.
Nagroda jest podziękowaniem za
wkład w rozwój województwa
śląskiego. Ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw,
instytucji, organizacji, produktów i usług.

Krzysztof Hanke

Violetta Urbańska

Gertruda Józefiak

- Rozpiera mnie duma, że mieszkańcy Chorzowa wybrali postać, którą grałem, jako ojca

chrzestnego palmy. Troszkę
szkoda, że w zestawieniu nie
znalazła się Andzia – dodaje

z przymrużeniem oka Krzysztof Hanke, aktor znany z serialu
„Święta wojna”.

w półfinałach. Trzymamy kciuki.
Innym artystą z Chorzowa,
który bierze udział w telewizyjnym show stacji TVN jest
muzyk K-Esssence, czyli Bartek
Księżyk. Odcinek z jego udziałem będzie można zobaczyć
w telewizji 5 października.

Fot. Grzegorz Wagner

Fot. Paweł Mikołajczyk

Mają
Talent

Palmy na rynku mają imiona
Mieszkańcy zadecydowali. Hilda, Truda i Bercik - tabliczki z tymi imionami pojawiły się
na donicach z palmami stojącymi na płycie rynku. Wszystko w obecności opiekunów:
Gertrudy Józefiak, Violetty Urbańskiej, Krzysztofa Hanke oraz Teresy i Grzegorza Benszów.
Imiona jakie nadano palmom
zostały wybrane drogą głosowania na profilu Nowy Rynek
Chorzów. Głosowanie przebie-

gało dwuetapowo, najpierw
mieszkańcy w komentarzach
przedstawiali swoje propozycje,
po czym wyłoniono najlepsze

z nich. Największą popularnością cieszyła się propozycja pani
Anety Garbas, na którą oddano
115 głosów.

wiadomości samorządowe
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Rozmaitości

Literatura bez granic
Przez ponad dwa tygodnie – od 20 września do 6 października
- w Chorzowie zorganizowano kilkanaście spotkań w ramach
kolejnej edycji „Wolności Czytania”.
zaproponowano możliwość odwiedzenia „Żywej Biblioteki”,
w której zamiast książki wypożycza się człowieka, by w czasie
półgodzinnej rozmowy skonfrontować stereotypy z rzeczywistością będącą udziałem
osób borykających się z piętnem „inności”. Wśród licznych
atrakcji tegorocznego programu
„Wolności Czytania” znalazły
się spotkania autorskie z Vincentem V. Severskim, Michałem
Cholewą, Mariuszem Czubajem

i Piotrem Rozmusem, a także
Mirosławem Syniawą i Ryszardem Kaczmarkiem. Swoją najnowszą książkę zaprezentował
czytelnikom Jacek Kurek. Przy
okazji spotkania poświęconego
autobiografii Jerzego Miliana
w ChCK wystąpiła Milian Orkiestra. Zaplanowany na finał
recital fortepianowy Adama
Makowicza (6 października
w „Sztygarce”) to jednocześnie
inauguracja festiwalu „Jazz&Literatura”.

Zdjęcia: Mariusz Banduch, Marcin Śliwa

Tegoroczny program obfitował
w niezwykłę wydarzenia. Wiele
działo się m.in. na nowym rynku
i w filiach Miejskiej Biblioteki
Publicznej, a także w Chorzowskim Centrum Kultury, Muzeum
w Chorzowie i na terenie Kompleksu Sztygarka.
Giełda Książkowych Moli, dająca możliwość powiększenia
domowej biblioteczki o ciekawe darmowe pozycje, odbyła się – jak co roku – na ul.
Jagiellońskiej. Po raz kolejny

Obiekty sakralne
– wspólne dobro
Fot. Mariusz Banduch

W Chorzowie jest 16 kościołów. Czternaście
świątyń katolickich i dwie ewangelicko-augsburskie. Większość z nich jest wpisana
w rejestr zabytków.

Utrzymanie w dobrym stanie
obiektów sakralnych wymaga
regularnego wsparcia z budżetu
miasta. Dzięki finansowemu zaangażowaniu wiernych i miejskim dotacjom w naszym mieście na bieżąco prowadzone są
remonty obiektów sakralnych.
– Niedawno zakończył się remont wieży neoromańskiego
kościoła św. Józefa w Chorzowie, odrestaurowane zostały
kościelne organy, które obecnie
brzmią tak, że można w świątyni organizować koncerty najlepszych organistów – mówi
Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków.
Przykładowo na terenie parafii
św. Barbary wykonane zostało

ogrodzenie cmentarza. W kościele św. Floriana co roku czyszczone są witraże, które wpisane
są w rejestr zabytków. W kościele św. Antoniego remontowane
są schody. – To wbrew pozorom
bardzo skomplikowany proces. Sam kościół stoi na terenie
wymagającym pod względem
geologicznym – opisuje Henryk
Mercik. Drewniany kościółek

św. Wawrzyńca wymaga stałej
konserwacji. Obecnie jest impregnowane poszycie zewnętrzne. W kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny trwa
renowacja elewacji.
Wokół ewangelicko-augsburskiego kościoła im. Lutra prowadzony jest remont ogrodzenia
i powstaje tam parking. – To cenny obiekt. W najbliższym czasie

powinniśmy się zająć jego wieżą
– dodaje Miejski Konserwator
Zabytków. – Podobnie będzie
w kościele im. Elżbiety. To najstarszy chorzowski kościół. Wymaga pilnego remontu i to chcemy zrobić w najbliższym czasie.
Niedawno wichura uszkodziła
ten obiekt i dlatego musimy zająć
się w pierwszej kolejności wieżami tego kościoła.

Miasto wypracowało mechanizm wzajemnego zaufania między
ratuszem, proboszczami i wiernymi. Dzięki temu udaje nam się
stopniowo, z roku na rok, realizować najbardziej potrzebne remonty
i na bieżąco dbać o stan cennych
Henry Mercik,
sakralnych zabytków
Miejski Konserwator Zabytków

wiadomości samorządowe

Zabytkowy
budynek
odzyska
blask
Rozpoczął się remont elewacji Urzędu Miasta.
Poprzednie prace konserwatorskie związane
z fasadą zabytkowego gmachu przeprowadzono
osiemnaście lat temu.
Gmach chorzowskiego ratusza
wpisany jest do rejestru zabytków, co wiąże się ze specjalnymi wymogami technicznymi
przy wszelkich pracach remontowych. Odnowiona zostanie
elewacja od strony rynku, ul. Jagielońskiej i ul. Powstańców.
Dodatkowo zainstalowane będzie nowe oświetlenie, zapewniające atrakcyjną iluminację
fasad. Na budynku pojawi się
również elektroniczny panel

ogłoszeniowy, który będzie informował mieszkańców o bieżącym stanie powietrza.
Nie należy spodziewać się rewolucji wizualnej – zgodnie
z ekspertyzami konserwatorskimi obecna kolorystyka będzie
jedynie dostosowana do wieku
i historycznej architektury budynku ratusza.
Zakończenie prac remontowych
planowane jest na koniec grudnia tego roku.

Rozmaitości
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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 października 2019 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.
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