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Nowoczesna porodówka
już działa

Zespół Szpitali Miejskich zdobył
kontrakt na działalność oddziałów
ginekologiczno-położniczego
i neonatologii. Tym samym
oddziały w ramach szpitala ruszyły
- zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami - 1 lipca.
Oba oddziały swoje miejsce
znalazły w budynku nr 1 - na
parterze i pierwszym piętrze.
Oddział ginekologiczno-położniczy to maksymalnie 15
miejsc dla mam z dziećmi oraz
zespół porodowy umożliwia-

jący 3 porody w tym samym
czasie. Na oddziale znajdują
się stanowiska resuscytacyjne
dla noworodków zawierające
urządzenia do ogrzewania, respirator czy kardiomonitor.
Na pierwszym piętrze ulo-

kowany został oddział neonatologii na 12 miejsc, dla
wcześniaków, noworodków
obserwowanych czy tych wymagających ciągłej i pośredniej
opieki. Oddział wyposażony
jest w 4 inkubatory i posiada

2 stanowiska intensywnej terapii. Na terenie oddziału znajduje się też pokój laktacyjny ze
sprzętem chłodniczym.
Przypomnijmy: Po tym jak
prywatny podmiot zapowiedział zaprzestanie działalności

ginekologiczno-położniczej
w Chorzowie, dyrektor ZSM
Jerzy Szafranowicz oraz Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala
podjęli decyzję o odtworzeniu
„porodówki” w strukturach
szpitala.

Spędź wakacje w Chorzowie
www.chorzow.eu

Od początku roku w szpitalu
przy ulicy Strzelców Bytomskich
trwały prace adaptacyjne dla
nowego oddziału. Teraz, w pełni
wyposażony, nowoczesny oddział jest już otwarty, a na salach
przebywają pierwsze pacjentki!
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Nowy SORCIK w Batorym
Wygląda jak winnica lub pole uprawne, ale zadanie ma zdecydowanie inne. W Chorzowie Batorym, na terenie budowanego właśnie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych SORCIK, stanęło kilka rzędów niedużych drzewek. To topole hybrydowe,
których zadaniem jest wyciąganie i neutralizacja zanieczyszczeń ukrytych w ziemi.
Przy ul. Stalowej powstaje
drugi w Chorzowie PSZOK.
Ma to ułatwić wywóz odpadów mieszkańcom dzielnicy
Batory. Aktualnie muszą oni
korzystać z PSZOKu zlokalizowanego w Chorzowie
Starym. Nowa instalacja powstaje na terenie dawnych
zakładów chemicznych, które
przez lata działalności zdążyły

zanieczyścić glebę. Teraz to
zacznie się zmieniać dzięki
kilku rzędom żywokołów topoli, którymi obsadzono usypaną wcześniej górę ziemi.
Żywokoły zostały zasadzone
ponad miesiąc temu i widać,
że się przyjęły, ponieważ
każdego dnia przybywa nowych, zielonych liści. Zielona
instalacja zostanie już tutaj

na dobre, ponieważ to proces
rozłożony na lata. Zalesiony
kawałek terenu będzie pielęgnowany i stanie się naturalną barierą separującą PSZOK
od innych budynków zlokalizowanych w okolicy.
Dofinansowanie z NFOŚiGW
na ten cel wyniosło niecałe
4 miliony zł. PSZOK ma być
gotowy w marcu 2022 roku.

Zastosowaliśmy bardzo nowoczesne, innowacyjne metody remediacji
tego terenu. Cała inwestycja czyli budowa PSZOK kosztowała
7 milionów złotych i pozyskaliśmy na nią ogromną dotację unijną,
dzięki czemu inwestycja nie będzie
obciążała budżetu naszego
Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Chorzowa
miasta.

Internetowa
rezerwacja wizyt
w Urzędzie Miasta

Jeśli w najbliższym czasie musisz zarejestrować samochód albo wymienić
dowód osobisty, skorzystaj z systemu internetowej rezerwacji wizyt w Referacie
Komunikacji oraz w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.
Tak będzie najszybciej i najsprawniej. Darmowa usługa Urzędu Miasta
w Chorzowie dostępna jest pod adresem kolejka.chorzow.eu.
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Miasto

Prezydent z absolutorium i wotum zaufania
Najważniejsza w całym roku sesja Rady Miasta za nami. 24 czerwca radni udzielili Prezydentowi Miasta Andrzejowi Kotali
wotum zaufania i absolutorium.
Radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2020,
które zaprezentowała Skarbnik
Miasta Małgorzata Kern.
- Pomimo trudności udało się
„domknąć” budżet. Analizy
pokazały nam jednak, że na
obniżenie dochodów miasta
wpłynęła nie tyle pandemia

koronawirusa, co zmiany podatkowe z 2019 roku. Straty zanotowaliśmy przede wszystkim
w dochodach z PIT od mieszkańców - tłumaczy Małgorzata
Kern, Skarbnik Miasta.
Warto nadmienić, że wykonanie budżetu Chorzowa za 2020
rok pozytywnie zaopiniowała
Regionalna Izba Obrachunkowa. RIO do sprawozdania

nie miała żadnych uwag.
Sesja 24 czerwca była ważna
jeszcze z kilku powodów: Na
początku sesji medalem za
zasługi dla Chorzowa uhonorowano pośmiertnie śp. Lecha
Motykę. Nagrodę odebrała Jolanta Motyka, żona zmarłego.
- Przyszłam z nagrodą, którą
kiedyś za mnie odebrał Leszek. Dziś ja odbieram nagro-

dę za niego. On nigdy nawet
nie marzył o tym, żeby ją dostać ale pewnie teraz, gdzieś
tam wśród gwiazd bardzo się
cieszy - mówiła pani Jolanta.
Lech Motyka zmarł 15 maja.
Prowadził ciężką i długą walkę z koronawirusem. Pan Lech
Motyka był radnym Chorzowa, wieloletnim dyrektorem
i pracownikiem Planetarium,

przyjacielem młodzieży i wyjątkowym pedagogiem.
Wraz ze śmiercią Lecha Motyki wygasł jego mandat radnego. Ten objęła kolejna z tego
okręgu kandydatka czyli Grażyna Kosińska-Jokel, która
była już radną w poprzedniej
kadencji.
Radni zdecydowali również
o nowych inwestycjach miesz-

kaniowych, które prywatni
inwestorzy chcą ulokować
w Chorzowie. Nowe mieszkania powstaną przy ul. Piotra
Skargi oraz przy ul. Jałowcowej. Zainteresowanie deweloperów pokazuje, że Chorzów
jest miastem, gdzie żyje się wygodnie i cieszy się co raz większą popularnością wśród osób
szukających nowego domu.

Bardzo dziękuję za zaufanie i pozytywną ocenę. Pamiętajmy, że praca
nad tym bardzo trudnym budżetem to efekt działań wielu osób, do których
należą m. in. moi zastępcy, pani skarbnik odpowiedzialna za prowadzenie
gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa oraz wszyscy
pracownicy urzędu starający się wykonywać
Andrzej Kotala
swoje obowiązki jak najlepiej.
Prezydent Chorzowa

Fala będzie odbudowana
Sesja była też ważna dla
wszystkich, którym dobro
Parku Śląskiego leży na
sercu. Radni przegłosowali
zmianę miejscowego planu

zagospodarowania
przestrzennego, o którą prosił
zarząd Parku Śląskiego.
Umożliwi to budowę nowej
Fali, którą zapowiedział już

Park Śląski i Urząd Marszałkowski. Zmiana planu dla
obszaru w okolicach dawnego kąpieliska była przygotowana w ścisłej współpracy

z władzami Województwa
i samego Parku. Dzięki decyzji radnych, Park może
teraz kontynuować inwestycje, o czym mówiła - obec-
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na na sesji - Prezes Parku
Agnieszka Bożek.
- W krótkim czasie na pewno zwrócimy się do Państwa
z pozwoleniem na budowę

[..] Z całego serca bardzo
dziękuję za przyjętą uchwałę. To dla nas bardzo ważne
- podkreślała Agnieszka Bożek, Prezes Parku Śląskiego.

Samorząd
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Jesteśmy na półmetku
Szanowni Mieszkańcy

Od początku sprawowania tej funkcji jedną z kluczowych dla mnie spraw jest podnoszenie komfortu życia naszych
mieszkańców. Ten cel staramy się osiągać poprzez zrównoważony rozwój - modernizujemy przestrzeń publiczną,
przy jednoczesnym tworzeniu obszarów aktywności dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych. Wiele projektów
inwestycyjnych i społecznych realizujemy dzięki środkom zewnętrznym. W ciągu ostatniego 2,5 roku pozyskaliśmy
ponad 41 mln zł. Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich ważną, życiową lekcją. Przyszło nam funkcjonować w skrajnie
trudnych warunkach. Mam nadzieję, że powrót do normalności będzie trwały, a dzięki szczepieniom najtrudniejszy
okres pandemii mamy już za sobą. Dziękuję Państwu za wszystkie głosy, uwagi, sugestie czy pomysły.
Dzięki nim możemy lepiej dbać o nasze miasto i skuteczniej zaspokajać Państwa potrzeby.
Dziękuję za liczne wyrazy wsparcia, które dają nam energię do dalszych działań.
Z poważaniem
Jesteśmy przecież dopiero w połowie drogi, a przed nami
jeszcze dużo do zrobienia

Nowy Rynek

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

Budowa obiektu zakończyła się w grudniu 2020 roku. Teraz trwa wyposażanie siedziby oraz przygotowywanie wystawy. Wszystko po to, aby jesienią tego roku otworzyć placówkę. Inwestycja
kosztowała ponad 30 milionów złotych. To będzie jedyne w Polsce muzeum tak szeroko pokazujące historię hutnictwa. Będzie też wyjątkowe dlatego, że wystawę oparto na relacjach byłych
pracowników chorzowskich hut. To ma być hołd dla pracy tysięcy chorzowian!

Fot. Mariusz Banduch

Fot. Paweł Mikołajczyk

W 2019 roku przekazaliśmy mieszkańcom wyczekiwany 40 lat chorzowski rynek. Przebudowa
kosztowała ok. 25 milionów złotych. Powstała nowa nawierzchnia, nowoczesne pawilony, fontanna, siedziska, scena oraz zieleń. Na rynku jest 30 drzew i 4000 krzewów. Od początku Nowy Rynek
trafił w serca chorzowian, którzy często odwiedzają to miejsce w czasie imprez i na co dzień.

Muzeum Hutnictwa

Rewitalizacja Placu Hutników

To atrakcja, na którą czekało wielu mieszkańców i od otwarcia 1 czerwca, kiedy tylko pogoda sprzyja, na wodny plac ściągają tłumy! Na skwerze przy ul. Floriańskiej za 2 miliony złotych zbudowano
nieckę, aparaturę, pompy wodne i postawiono kilkanaście wodnych atrakcji jak żabka, rybka, tunel
wodny. Wodny plac zabaw ma też strefę relaksu pod zadaszeniem, a całość jest ogrodzona. Atrakcja
jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się tu też sanitariaty. Nad
placem czuwają pracownicy MORiSu, a także czujne oko kamery i firma ochroniarska.

Fot. Mariusz Banduch

Fot. Paweł Mikołajczyk

Za kwotę 5 milionów złotych ze starej pętli trawmwajowej stworzono nowy skwer do odpoczynku i rekreacji. Plac Hutników to teraz dużo zieleni, promenada, ścieżka rowerowa i alejki, ławki, efektowne
oświetlenie oraz tężnia solankowa. O jej lokalizacji zadecydowali mieszkańcy w konkursie. Czasami
miłośników odpoczynku przy solance jest tak dużo, że zrodziła się potrzeba dostawienia ławek

Wodny Plac Zabaw
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Otwarcie Centrum Integracji
Międzypokoleniowej

Fest Festival

Awans Ruchu Chorzów

Przy wsparciu Urzędu Miasta, Ruch Chorzów w 2021 awansował do II ligi. Klub w ostatnich latach
mógł liczyć na ogromne wsparcie finansowe - przez promocję poprzez sport i zakup akcji. Awansu
z drużyną dokonał - rekomendowany przez Prezydenta Chorzowa - Prezes Seweryn Siemianowski.
#CzasOdbudowy Ruchu zbiegł się w czasie z ważnym wydarzeniem - 100-leciem Niebieskich. Przy
Cichej znów panuje dobRa eneRgia.

Fot. Fest Festival

Fot. Marcin Bulanda

Ogromny festiwal muzyczny zawitał do Chorzowa w 2019 roku. Wtedy do Parku Śląskiego zjechały
największe gwiazdy światowej muzyki. Fest to kilka scen, kilkanaście obiektów gastronomicznych,
tysiące odwiedzających i niesamowita muzyka. W 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa
impreza się nie odbyła. W 2021 ma się już odbyć, a Urząd Miasta po raz kolejny jest jej partnerem.

Fot. Marcin Śliwa

W czerwcu 2020 roku, w wyremontowanym za blisko 4 miliony złotych zabytkowym budynku przy
ul. Dąbrowskiego otwarto CIM. Otwarcie placówki w czasie pandemii koronawirusa znacznie wpłynęło na rozmach jej działania, ale i tak od czerwca zeszłego roku w CIM odbyło się wiele wydarzeń,
warsztatów i spotkań skierowanych do seniorów i najmłodszych chorzowian. Budynek Centrum Integracji Międzypokoleniowej jest jednak odwiedzany chętnie róznież przez mieszkańców z innych
grup wiekowych - nie brakuje tu przecież chociażby imprez kulinarnych!

PRZED NAMI
Dokończenie remontów kluczowych dróg

Na ulicy 3 Maja oddaliśmy już do użytku dolny odcinek od Świętochłowic do wodociągów
oraz fragment górnego od Katowickiej do kościoła św. Barbary. Zaawansowane prace trwają
na środkowym odcinku - stoją już słupy trakcyjne i układane są podkłady pod szyny tramwajowe. Niestety remont natrafia na niezlokalizowane wcześniej na mapach kable, światłowody i przedwojenne rury kanalizacji deszczowej. Prace idą do przodu przy ul. Hajduckiej
i ul. Powstańców

Drugi Wodny Plac Zabaw

Po ogromnym sukcesie jakim było otwarcie wodnego placu zabaw przy ul. Floriańskiej, plany zakładają zbudowanie podobnego w dzielnicy Batory. Trwają przygotowania do projektu.
Jego koszt i dokładny termin oddania do użytku nie jest jeszcze znany.

Oddanie do użytku PSZOK

Czas na drugi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów SORCIK w mieście. Powstaje on
w Chorzowie Batorym i ma być czynny najpóżniej w marcu 2022 roku. Dzięki temu mieszkańcy Batorego nie będą musieli przewozić swoich śmieci na drugi koniec miasta. SORCIK
budowany jest na terenie dawnych zakładów chemicznych w Hajdukach, który przez lata zanieczyszczał ziemię. Teraz zanieczyszczenia z tej ziemi wydobędą nasadzone rośliny - topole
hybrydowe. Zielona plantacja już została zalożona i rozpoczęła pracę.

Otwarcie Fali

Przygotowana przez Urząd Miasta zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Śląskiego, przyjęta przez radnych, otworzyła drogę do inwestycji. Nową Falę budować będzie Park Śląski wraz z Urzędem Marszałkowskim. Wszyscy chorzowianie czekają
na nowe kąpielisko w miejscu starej, uwielbianej przez wielu Fali.

Zakończenie walki z pandemią

Wszyscy oczekują już zakończenia pandemii koronawirusa. Po roku trudnej walki COVID-19
udało się sprowadzić do defensywy. Nadchodzą jednak niepokojące wieści związane z wariantem indyjskim tej choroby. Nadzieją są szczepienia, które w Chorzowie są bardzo dobrze
zorganizowane w Zespole Szpitali Miejskich i kilkunastu punktach na terenie miasta. Nikt nie
chce powrotu do miesięcy zamknięcia. Wtedy Urząd Miasta wspierał chorzowskich przedsiębiorców zwalniając ich z opłat i obniżając czynsze. Kupił także sprzęt do badania obecności
koronawirusa, który to aparat nadal służy w szpitalu.

Niekorzystne zmiany dla budżetu

Ledwo udało się domknąć budżety po zmianach podatkowych w 2019 roku, a rządzący już myślą o kolejnych nowelizacjach. Więcej pieniędzy w portfelach niektórych Polaków - to cieszy nas
wszystkich. Problem zaczyna się jednak, kiedy te zmiany okupione są mniejszymi wpływami pieniędzy do budżetu miasta. Chorzów - jak większość miast Polski - może znaleźć się w sytuacji,
w której będzie musiał rezygnować ze sprzątania, oświetlenia miasta czy remontów dróg.
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CZAS NA WAKACJE

Wakacje
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Doczekaliśmy się! Rozpoczęło się upragnione lato, które po miesiącach covidovej przerwy, cieszy nas bardziej niż zwykle.
Choć wakacje kojarzą się z wyjazdami, to dalekie podróże nie są jedynym pomysłem na udany wypoczynek. Wolny czas
można równie ciekawie – jeśli nie ciekawiej - spędzić w swoim mieście.

Wybierz swoją siłownię

W te wakacje zachęcamy do ruchu na świeżym powietrzu. Świetnie nadają się do tego plenerowe siłownie, których
w Chorzowie jest pod dostatkiem. Wystarczy się dobrze rozejrzeć i znaleźć odpowiednie miejsce w swojej dzielnicy.

ul. St. Batorego 35
ul. Budryka
ul. Długa 53
ul. Dombka
ul. Długa - Trzyniecka

Każdy znajdzie coś dla siebie
Starochorzowski Dom Kultury przygotował bogatą ofertę kulturalną skierowaną dla dzieci i dorosłych. W wakacyjnym programie SDK są m.in.: dwa turnusy letnich warsztatów artystycznych,
warsztaty sensoryczne w ramach Mamy Klub, artystyczne spotkania z Asiok Art i spotkania Biblioteki pod chmurką.

Warto zaznaczyć
w kalendarzu

Muzeum w Chorzowie przygotowało cykl letnich warsztatów o różnej tematyce. Wśród nich m.in.: „Zabawy w śląskim domu” i „Wynalazki w Królewskiej Hucie”. Wszystkie spotkania będą odbywały się z wykorzystaniem nowej, interaktywnej wystawy „Historia
z zębem w tle….”.

Sporo będzie się działo również w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
W poszczególnych filiach organizowane będą m.in.: spotkania rodzinne przy puzzlach i grach planszowych, wakacyjne zajęcia dla
dzieci, a także konkursy i spotkania tematyczne.

W lipcu i w sierpniu w Chorzowie będzie się bardzo dużo działo. Radzimy uważnie
obserwować wydarzenia na stronie internetowej miasta oraz w aplikacji COTEROZ dostępnej na Android i iOS.

3 lipca Festiwal Tańca Indyjskiego Kuchipudi (ChCK)
10 lipca MDK BATORY i Around The Blues (Rynek)
15 lipca Dzień Śląski w Chorzowie
18 lipca koncert Jose Torresa i Dzień Kubański (Rynek)
23-25 lipca Festival: Front Porch Blues czyli Lauba Pełno Bluesa
(Sztygarka)
31 lipca - 1 sierpnia Festiwal Azjatycki (CIM)
1 sierpnia Koncert Barbary Duckiej (Rynek)

ul. Kościuszki
ul. Kasprowicza Siemianowicka
ul. Niedurnego
ul. Okrężna

Miejski Dom Kultury Batory zaproponował dwa turnusy tygodniowych półkolonii. Uczestnicy dowiedzą się jak zachowywać się
w lesie, bezpiecznie rozpalić ognisko, a wszystko w formie zabawy i wakacyjnej przygody.

W wakacje o najmłodszych pamięta również Centrum Integracji
Międzypokoleniowej. Kontynuowany będzie cykl spotkań organizowanych w ramach Klubu Malucha. Dorosłych może zaciekawić
Festiwal Azjatycki, Festiwal WEGE EKO i seanse CIMovie – letniego kina plenerowego.
Na początku lipca Chorzowskie Centrum Kultury organizuje Festiwal Tańca Indyjskiego Kuchipudi. Ponadto, przy ul. Sienkiewicza
odbędą się warsztaty pszczelarskie i plastyczne dla dzieci, na scenie głównej grane będą spektakle, a w Kinie za Rogiem Grajfka
czeka już pełen repertuar filmowy.

ul. Floriańska
ul. Główna - Wiejska
ul. Graniczna
ul. Hutnicza
ul. Jubileuszowa

15 sierpnia Święto Wielkich Hajduk (Batory)
21 sierpnia Koncert: Kinecki, Baron, Uryga (Rynek)
22 sierpnia Muzyka Filmowa w wykonaniu Orkiestry Per Tutti,
Natarang – Pokaz Tańca Indyjskiego, Kino Bollywood (Rynek)
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Bogatą ofertę dla fanów aktywnego wypoczynku przygotował
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie. W letnim
programie MORiS’u są m.in.: Mistrzostwa Chorzowa Petanque,
Turniej rodzinny, Śniadanie na trawie, a także Grand Prix w padlu, tenisie ziemnym i stołowym oraz turnieje Siatkówki Plażowej i Streetballa.
Pełna oferta wraz z harmonogramem dostępna jest
na stronie mieszkancy.chorzow.eu oraz w aplikacji COTEROZ
dostępnej na Android i iOS

Amelung

Amelung latem to jedno z ulubionych miejsc chorzowian do spędzania czasu. Aby lepiej poznać faunę i florę tego miejsca, Urząd Miasta opracował tablice edukacyjne. Dodatkowo powstała też aplikacja na smartfony,
która pomaga poznać niezwykły świat roślin i zwierząt
przy stawie Amelung.
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Szyją od serca i na miarę

Rozmaitości

- Jak zaczął się wasz wspólny
biznes i skąd wziął się pomysł
na taką nazwę?
Aleksandra Furmankiewicz-Sitek: Dzieci mówiły do mnie „mamutka” i tak już zostało. Pasją do
szycia zaraziłam się od mamy. Od
niej dostałam pierwszą maszynę,
starego Łucznika. Kiedy córka zaszła w ciążę, stwierdziłam, że trzeba zrobić wyprawkę dla malucha.
Magdalena Siwek: Rzeczy wyszły pięknie i niektóre z ciekawości zamieściłyśmy w serwisie OLX. Odezwały się do nas
dwie panie i tak zrealizowałyśmy pierwsze zamówienia. Póź-

niej działałyśmy wśród rodziny
i znajomych, bardzo lokalnie.
Kiedy drugi raz zaszłam w ciążę
i stwierdziłam, że nie chcę wracać na etat, wolę coś swojego.
AF-S: Córka wzięła dotację na
sprzęt i materiały, przearanżowałyśmy trochę wolny pokój
po wyprowadzce syna i zaczęłyśmy intensywnie rozkręcać
naszą działalność.
- Jakie są pozytywne, a jakie
negatywne strony rodzinnego
biznesu?
MS: Według mnie to same plusy. Cały czas spędzamy razem

- w luźnej, bardzo ciepłej atmosferze. Dzieci mają opiekę,
a jednocześnie obie możemy
się realizować zawodowo. To
cementuje rodzinne więzi.
AF-S: Zgadzam się, negatywne strony to takie, które są
przy każdym rodzaju działalności gospodarczej. Pojawiają się momenty zwątpienia
kiedy zamówień jest mniej,
trzeba uregulować wszystkie
opłaty, a należałoby też pomyśleć o kolejnych inwestycjach. Ale nie poddajemy się,
Mamutka wrosła już w naszą
tożsamość.

- Widać, że to nie tylko zajęcie zarobkowe. W swoją pracę
wkładacie wiele serca.
AF-S: Pamiętam, że od zawsze
lubiłam szydełkować, skracałam zasłony, firanki. Sama też
tworzyłam dzieciom stroje na
bale przebierańców.
MS: To bardzo twórcze zajęcie.
Z naszymi rzeczami jest trochę
tak, jak ze świątecznymi podarkami. Do każdej przesyłki
dodajemy ozdoby, bibułkę, sianko, karteczki z podziękowaniami. Później czekamy na opinie
zwrotne klientek, sprawia to
nam wielką przyjemność.

W czerwcu rozdano nagrody Chorzowski Przedsiębiorca za 2020 rok.
W kategorii małych przedsiębiorstw statuetka trafiła do Zakładu Instalacji
Sanitarnych. Rozmawiamy z właścicielem firmy, Rafałem Kwietniewskim.
strażacki – wkładamy go do
studzienki kanalizacyjnej
i przeciągamy aż do drugiej
studni. Później wprowadzane jest ciepłe powietrze,
dzięki czemu szlauch dostosowuje swój kształt do
rury. Następnie do kanału
wchodzą lampy UV i utwardzają rękaw. Ta technika
stosowana jest przy obecnych remontach w Chorzowie. Dzięki temu np. na ul.
Hajduckiej 120 metrów rury
o średnicy 1400cm na 900cm
udało nam się odnowić w 34
godziny. Stosując technikę wykopową, trwałoby to
miesiące.
- Jakie były początki przedsiębiorstwa?
- Firma powstała w 1998 roku.
Wówczas działaliśmy głównie
wykopowo. Od 10 lat specjali-

Parkowe Centrum Rozwoju Pod Kapeluszem
zaprasza wszystkich mieszkańców Chorzowa,
którzy mają przynajmniej 16 lat, do wzięcia
udziału w letnim cyklu szkoleń zawodowych.

zujemy się już w najnowocześniejszych technikach bezwykopowych. Nie ukrywam, że
początki były bardzo ciężkie,
jednak nie poddawaliśmy się.
Przez kilka lat jeździliśmy na
targi wodno-kanalizacyjne
w Bydgoszczy, aby promować
swoje usługi. Teraz mamy już
wszystkie trzy technologie,
więc możemy dostosować je
do danego klienta i wykonywanego zadania.
Co sprawiło, że zdecydował
się pan zaryzykować i sięgnąć po innowacyjne rozwiązania?
- Najbardziej chęć robienia
czegoś, co jest małodostępne.
Firm wykopowych jest mnóstwo – bezwykopowych 15.
W tym gronie tylko my, może
jeszcze jedna fima, mamy
wszystkie 3 technologie.

Magdalena Siwek i Aleksandra Furmankiewicz-Sitek własnoręcznie tworzą zindywidualizowane wyprawki dla niemowlaków.
W ich skład wchodzą m.in.: czapeczki, pościele, maskotki, śliniaki
i wiele innych rzeczy dla najmłodszych

Rozwojowe wakacje
w Parku Śląskim

Odwaga kluczem do sukcesu
- Czym dokładnie zajmuje się
pana firma?
- Zajmujemy się technikami
bezwykopowymi renowacji
kanalizacji. W swojej ofercie mamy trzy techniki, którymi możemy wykonywać
usługi. Pierwszą z nich jest
kraking. Poprzez studzienkę kanalizacyjną wpuszczamy głowicę kruszącą,
która całkowicie niszczy
starą rurę. Na jej miejsce
instalujemy moduły z pvc.
Kolejna technika polega
na wykorzystaniu rękawa
z włókna szklanego. Tutaj
poddajemy renowacji starą rurę, choć tak naprawdę
w środku tworzymy nową
rurę. Rękaw zamawiany jest
u niemieckiego producenta,
szyty na miarę danej rury.
Ten rękaw jest giętki, miękki – wygląda jak szlauch

Fot. Marcin Śliwa

Ich rodzinna firma w Chorzowie zrodziła się z pasji i potrzeby chwili. Aleksandra
Furmankiewicz-Sitek i Magdalena Siwek, czyli matka i córka, od kilku lat tworzą
krawiecki duet Mamutkaszyje.

- Jakie znaczenie dla pana,
jako chorzowianina i właściciela chorzowskiej fimy ma
tytuł Chorzowskiego Przedsiębiorcy Roku?
- Bardzo duże. Od 20 lat
działamy na rynku, obsługiwaliśmy już wiele miejskich
podmiotów. To wspaniałe
docenienie po dwóch dekadach pracy.

W te wakacje w Parkowym
Centrum Rozwoju Pod Kapeluszem będzie okazja, aby
zdobyć zawody: florysty, pracownika obsługi kolejek linowych (m.in. kolejki ELKA oraz
wyciągów górskich), twórcy aplikacji internetowych,
projektanta komputerowego
(z wykorzystaniem programu
typu AUTOCAD) lub uzyskać
certyfikat posiadacza rozszerzonych kwalifikacji komputerowych.
- Grup szkoleniowych może
być kilka, jak uzbieramy odpowiednią liczbę osób rozpoczniemy dany kurs. Projekt trwa
do końca 2022 roku, dlatego
osoby, które planują wakacyjne wyjazdy również będą

Z wiekiem czas upływa szybciej
Okres pandemii był dla seniorów bardzo dotkliwy. Nałożone ograniczenia skutkowały brakiem
możliwości kontaktu z bliskimi, lękiem o zdrowie, problemami z organizacją dnia codziennego.
Dla naszej grupy wiekowej najboleśniejsze było poczucie utraconego czasu. Czas jest bowiem dla
seniorów niezmiernie istotny i podwójnie cenny, bo z wiekiem wydaje się, że upływa szybciej.

Seniorzy w pandemii byli
zdyscyplinowani i podporządkowywali się wszystkim
zaleceniom sanitarnym. Czas
spędzany w domu staraliśmy
się zagospodarować w różny
sposób, nie tylko siedzeniem

przed telewizorem i komputerem. Wielu z nas mogło wreszcie zrobić rzeczy dotąd odkładane na później, wrócono do
czytania książek. Ważnym
elementem życia codziennego
stały się spacery, jeśli to nie
było zabronione.
Znaczący odsetek seniorów to
osoby samotne, cierpiące na

różne dolegliwości i bardzo
spragnione kontaktów z ludźmi. Sprawiały nam przykrość
ironiczne komentarze dotyczące naszej obecności w kościele,
czy częstych wyjść do sklepu.
Dla wielu z nas była to jedyna
możliwość spotkania drugiego człowieka i wyrwania się
z czterech ścian.

Chorzowska Rada Seniorów
w czasie pandemii zmuszona
była zawiesić działalność statutową. Nie oznacza to, że radni
byli bezczynni, nadal bowiem
indywidualnie pełnili funkcje
społeczne w swoim środowisku, na ile było to możliwe.
Mimo iż sami często wymagali
wsparcia ze względu na wiek
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i stan zdrowia, starali się pomagać innym, potrzebującym
i życiowo bezradnym. Teraz
najważniejsze jest pokonanie
koronawirusa poprzez masowe szczepienia.
Zwracam się do seniorów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji
o szczepieniu, z apelem o wiarę w skuteczność tego zabie-

mogły wziąć udział w naszych
szkoleniach – zapewnia Ewa
Kulisz z Parku Śląskiego.
Organizatorzy zapewniają bezpłatne szkolenia, poczęstunek,
bilety komunikacji miejskiej,
wsparcie ekspertów, wiele ciekawych zajęć i mnóstwo dobrej zabawy. Po zakończeniu
szkolenia istnieje możliwość
zatrudnienia w Parku Śląskim.
Pozostałe informacje oraz dokumenty dla zgłaszających się
do udziału dostępne są tutaj.
W przypadku pytań można
kontaktować się mailowo pod
adresem: ewa.kulisz@parkslaski.pl lub telefonicznie pod
numerem 666 031 514 od poniedziałku do piątku w od 7:00
do 15:00.
gu. Tylko szczepienie pomoże
nam poczuć się bezpieczniej,
gdyż zagrożenie życia długo
będzie jeszcze istniało.
Ja zaszczepiłem się w lutym,
w pierwszym możliwym
terminie. Zwracam się też
z prośbą do ludzi młodych
– zaszczepcie się, pozwólcie nam czuć się bezpiecznie
w Waszym towarzystwie. My
seniorzy bardzo oczekujemy
na powrót do normalności, do
uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym Chorzowa,
jak dawniej. Chcemy jak najlepiej wykorzystać dany nam
jeszcze czas.
Andrzej Sodowski
Przewodniczący Chorzowskiej
Rady Seniorów

Rozmaitości
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Miasto w obiektywie
smartfona
W ostatni weekend czerwca do Chorzowa zjechali miłośnicy
fotografii mobilnej z całej Polski. W naszym mieście spędzili
2 dni, podczas których powstało kilkaset pięknych zdjęć.
Goście byli oczarowani Chorzowem!
Wszystkie wykonane zdjęcia można zobaczyć
ephototrip_chorzow.

Fot. @karl.szu

na Facebooku i instagramie pod hasztagiem #mobil

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki,
rozlosujemy trzy zestawy miejskich gadżetów.
Rozwiązania krzyżówki wraz z numerem telefonu należy umieszczać w skrzynce podawczej
przy wejściu do Urzędu Miasta w Chorzowie do 20 lipca 2021 r.
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