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Przyjdź, posłuchaj i dowiedz się jak...

Mieszkać bezpiecznie
Jak zachować się podczas napadu, jakie podjąć działania podczas pożaru i co zrobić, by nie
zginąć na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Tego wszystkiego będzie można się nauczyć
podczas spotkania mieszkańców z przedstawicielami służb mundurowych, które odbędzie się
23 marca o godzinie 17.30 w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza.

P

Fot. Tomasz Maczek

olicjanci omówią najczęściej występujące zagrożenia w mieście i pokażą skuteczne sposoby przeciwdziałania niebezpieczeństwom.
Istotnym problemem występującym w Chorzowie są bardzo częste i niestety w wielu przypadkach śmiertelne zdarzenia związane
z zatruciem tlenkiem węgla. Strażacy zademonstrują niewielkie
urządzenie, które może uratować nam życie. Opowiedzą też o zasadach zachowania podczas pożaru mieszkania.

Od 2014 roku w Chorzowie działa miejski monitoring. O tym jak działa
i kto może wystąpić o dostęp do nagrań opowiedzą strażnicy miejscy.
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele policji, straży pożarnej
i straży miejskiej.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dodatkowo każdy z uczestników
spotkania otrzyma podręcznik: „Informator o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia”, którym zawarto wskazówki m.in. o tym jak
udzielać pierwszej pomocy czy zachować się podczas ewakuacji.

Jeździli na nartach, pojeżdżą BMW
Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wręczył kilkadziesiąt pucharów
najlepszym narciarzom i snowboardzistom. W rywalizacji, przy
znakomitej pogodzie, uczestniczyło 120 zawodniczek i zawodników.
Przed rozpoczęciem 4 Zawodów w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie o Puchar Prezydenta Chorzowa w Istebnej
amatorzy białego szaleństwa
stawiali sobie różne cele. Jedni
chcieli po prostu zjechać cali
i zdrowi na metę, drudzy, nerwowo spoglądali na przejazdy
rywali. - Może uda się znowu
stanąć na podium, ale o wygraną będzie trudno, bo Bogusława Frey jest jak zwykle rewe-

lacyjna i chyba poza zasięgiem
– chwaliła faworytkę zawodów
Barbara Kofin, której nie udało
się powtórzyć zeszłorocznego
sukcesu i stanąć na podium.
Faktycznie, w klasyfikacji kobiet (roczniki 1969-1956) Bogusława Frey nie miała sobie równych. Nad drugą zawodniczką
uzyskała prawie 17 sekund
przewagi.
Więcej na stronie 2.

Taniej w prywatnych żłobkach
O 50 zł zmalała opłata za pobyt dziecka w prywatnym żłobku.
Już nie 400 a 350 zł miesięcznie zapłacą rodzice maluchów korzystających z opieki
w prywatnym żłobku. Obniżka jest efektem dotacji, którą dla prywatnych placówek
zwiększyli radni. Na zmianie

skorzystają także same żłobki.
Połowa dotacji trafi bowiem
do nich, wyrównując rosnące
koszty pobytu dziecka. Nowa
ulga obejmie blisko 200 podopiecznych w 7 prywatnych
żłobkach. W Chorzowie funk-

Modernizacje
i remonty
ZK PGM
>>>
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cjonują także 2 filie żłobka publicznego: przy ul. Pocztowej
i Kochanowskiego. Obie filie
mają pod swoją opieką 144
dzieci. Miesięczny koszt pobytu w żłobku publicznym to
138,60 zł.

PAKIET ONKOLOGICZNY
Pacjencie proś o zieloną kartę
Zespół Szpitali Miejskich realizuje pakiet onkologiczny. Dyrekcja placówki apeluje, aby pacjenci z podejrzeniem raka zgłaszali się
do szpitala z tzw. zielonymi kartami.
Pakiet onkologiczny wszedł w życie z początkiem tego roku. ZSM
realizuje go na oddziale chirurgicznym i hematologicznym oraz
w przyszpitalnych poradniach.
- Stworzyliśmy warunki do prowadzenia szybkiej diagnostyki
onkologicznej i leczenia pacjentów – podkreśla Anna Knysok,
p.o. dyrektora ZSM. I apeluje, aby
osoby z podejrzeniem raka zgłaszały się do ZSM z tzw. zieloną

Inwestycje
drogowe
w mieście
>>>
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kartą, wystawianą tylko przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a nie ze zwykłym skierowaniem. Pacjent z zieloną kartą
jest zapisywany bowiem do specjalnej kolejki onkologicznej i na
wizytę lub badanie nie może czekać dłużej niż siedem dni. Bez niej
musi ustawić się w „zwykłej” kolejce. - Bez zielonej karty pacjent
ma zamkniętą drogę do szybkiej
diagnostyki i dostępu do naszych

pracowni. Zależy nam na tym, by
leczenie podjąć jak najszybciej
– mówi A. Knysok. P.o. dyrektora nie ukrywa, że przygotowanie
ZSM do pakietu onkologicznego
kosztowało sporo pracy. - Wymagania organizacyjne i biurokratyczne są olbrzymie. To jest
trudne zadanie. W pakiecie widzimy jednak szansę dla pacjentów
i szpitala. Nie będziemy z niego
rezygnować - mówi A. Knysok.

Chorzowska
krzyżówka
z nagrodami
> > > strona 8

Wydarzenia
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Fot. Adrian Ślązok

Charytatywnie dla dzieci
Ponad 20 tys. zł zebrano podczas Chorzowskiego Balu
Charytatywnego. Za te pieniądze podopieczni Ośrodka
Wsparcia Rodziny wyjadą na wakacje.

Jeździli na nartach
– pojeżdżą BMW
W

innych kategoriach walka
o zwycięstwo była bardziej wyrównana. Wśród mężczyzn (kategoria open) zwyciężył
Paweł Krzymiński, ale zarówno
w pierwszym, jak i w drugim
przejeździe, tuż za jego plecami
czaił się Łukasz Cisło. Najwięcej
emocji dostarczyła rywalizacja
rodzin. Na zwycięzców czekało bowiem terenowe BMW. Co
prawda, tylko na jeden weekend, ale i temu trudno się oprzeć.
W narciarskiej familiadzie wygrała rodzina Woźniczków.
O puchar najłatwiej było zjeżdżając na snowboardzie. W szranki
stanęło 6 zawodników w tym
tylko jedna snowboardzistka.
Joanna Pięta była bezkonkurencyjna. Na specjalne wyróżnienie
zasługuje Bartosz Pikulski, który
pierwsze miejsce w swojej kate-

gorii zdobył zjeżdżając z gipsem
na palcu. Na „Złotym Groniu”
nie zabrakło również znanych
twarzy z chorzowskiego ratusza. Marian Salwiczek, radny,
pokazał, że mimo upływających
lat wciąż jest w świetnej formie.
– Ja zjechałem tak szybko, że…
się przewróciłem, ale dokończyłem zjazd. Cieszę się, że w moim
wieku mogę jeszcze aktywnie
spędzać czas – podkreślił. Z numerem 57 na starcie pojawił się
Andrzej Kotala. - Startuję poza
klasyfikacją, ale chcę się zmierzyć z innymi. Konkurencja jest
mocna, więc jest trochę stresu,
bo nie mogę dać plamy – mówił
na chwilę przed swoim przejazdem prezydent Chorzowa.

Fot. Adrian Ślązok

Na starcie stanęło 120 zawodników, wśród nich prezydent Andrzej Kotala.

W poszczególnych kategoriach wiekowych w narciarstwie alpejskim zwyciężyli:
- Tatiana Heller, Filip Szymczak,
Jagoda Peczyńska, Bartosz Pikulski, Katarzyna Kępińska, Łukasz
Cisło, Sara Stańczyk, Paweł Krzymiński, Irena Wieszczek, Wojciech Ocylok, Katarzyna Hajkowska-Cisło, Sebastian Wrzeszcz,
Bogusława Frey, Tomek Ligocki,
Genowefa Płachetka, Henryk
Hajkowski.
W rywalizacji
open mężczyzn:
1 miejsce – Paweł Krzymiński
2 miejsce – Łukasz Cisło
3 miejsce – Wojciech Ocylok

Bal odbył się w klubie „Tlenownia” na terenie kompleksu „Sztygarka”. Na sali bawili się m.in.
chorzowscy przedsiębiorcy i biznesmeni. Jednym z punktów imprezy była licytacja 11 przedmiotów. - Mamy pióro prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego,
pióro prof. Jerzego Buzka. Pod
młotek pójdzie także rejs z prezydentem Chorzowa Andrzejem
Kotalą, czy butelki wina „Mam-

5 000 zł

ni. Dawniej organizowano takie
bale na kąpielisku „Fala”. Cieszę
się, że frekwencja dopisała. Sporo ludzi przyszło w fantastycznych przebraniach, najlepsze
kreacje nagrodzimy – mówi Ali-

1 100 zł

za tyle poszedł rejs po Jeziorze
Pławniowickim z Andrzejem Kotalą,
prezydentem Chorzowa

za tyle poszła szabla podarowana przez Jerzego
Szafranowicza, zastępcę prezydenta Chorzowa

2 700 zł

wylicytowano za monetę „Solidarności”, medal
„Okrągłego Stołu” i medal „Solidarności”
podarowane przez Annę Knysok, p.o. dyrektora ZSM

2 600 zł

wylicytowano za pióro i długopis podarowane
przez Tadeusza Donocika, prezesa Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach

zapłacono za pióro prezydenta RP,
Bronisława Komorowskiego podarowane
przez Marka Wójcika, posła RP

W rywalizacji
open kobiet:
1 miejsce – Sara Stańczyk
2 miejsce – Inga Pasich
3 miejsce – Katarzyna Hajkowska-Cisło

to koszt wylicytowania „Pocztówki
chorzowskiej” akwareli autorstwa Wojtka Łuki,
pochodzącej ze zbiorów Wojciecha Saługi,
marszałka województwa śląskiego

W kategoriach snowboard
open zwyciężyli:
- Joanna Pięta i Marcin Bąk.

zapłacono za obraz, przedstawiający kopalnię
Ziemowit. Na aukcję przekazała go Elżbieta
Bieńkowska, unijna komisarz

W klasyfikacji rodzinnej:
1 miejsce - Mikołaj, Emil i Michał Woźniczka
2 miejsce – Katarzyna Hajkowska-Cisło, Łukasz Cisło i Michał
Hajkowski
3 miejsce – Jacek, Marzanna
i Marta Góreccy

Podczas licytacji uzbierano 18
tys. zł. Cały dochód z imprezy
wyniósł ponad 20 tys. zł. Organizatorami Chorzowskiego
Balu Charytatywnego byli prezydent miasta Chorzów i prezes chorzowskiej delegatury
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach.
Goście bawili się do muzyki
zespołu rozrywkowo-koncertowego DROPS.

Na licytację wystawiono 11 przedmiotów

2 050 zł
1 700 zł

za wieczne pióro podarowane przez
prof. Jerzego Buzka, eurodeputowanego

Bal na lodowisku
Kilkadziesiąt osób bawiło się
podczas balu przebierańców na
lodowisku przy ul. Katowickiej.
Nie zabrakło zabaw, tańców
i przeróżnych konkurencji. – To
nasz powrót do balowych korze-

rot” z serialu Ranczo – mówi
Paweł Pawelec, prezes chorzowskiej delegatury Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach,
współorganizator balu.
- Warto organizować tego typu
zabawy. To jedna z okazji do
wsparcia najbardziej potrzebujących, ale też do spotkania
z chorzowskim środowiskiem
gospodarczym – mówi Andrzej
Kotala, prezydent Chorzowa.

na Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu.
– Jest bardzo fajnie. Organizacja
takiej zabawy to świetny pomysł
– uważa Aleksandra Wrzeszcz,
jedna z uczestniczek balu.
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950 zł
850 zł
550 zł

zapłacono za podarowaną przez Wojciecha
Kuczoka książkę jego autorstwa „Widmokrąg”

250 zł

za album i całoroczny karnet do zoo podarowane
przez Jolantę Kopiec, dyrektor śląskiego zoo

250 zł

kosztowały dwie butelki „Mamrota”
podarowane przez aktora Bogdana Kalusa
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Aktualności

Opłaty za śmieci bez zmian, z jednym wyjątkiem

R

adni, 5 lutego, podczas specjalnie zwołanej w tym celu
sesji, dostosowali system gospodarowania odpadami komunalnymi do obowiązujących od 1
lutego przepisów.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuciła zmiany uchwał
dotyczących wyboru metody
i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru druku deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Według nowych przepisów
gmina nie może różnicować
stawki opłaty dla mieszkańców.

10 i 16 zł, tyle od 1 lutego, płacimy za wywóz śmieci. Nie będzie już ulgi dla piątej i każdej kolejnej osoby
w jednym gospodarstwie domowym.
Obowiązujące od stycznia 2014
roku opłaty pozostaną bez zmian.
Segregujący odpady zapłacą 10 zł
miesięcznie/osobę, a niesegregujący zapłacą 16 zł miesięcznie/osobę.
Nie będzie natomiast obowiązywała 5 zł stawka dla piątej i każdej
kolejnej osoby w jednym gospodarstwie domowym stosującym
zbiórkę selektywną.
Jacek Nowak, przewodniczący
Rady Miasta, nie ukrywa, że zno-

welizowane przepisy nie są doskonałe. - Jedna zmiana jest niekorzystna dla wielu rodzin. Ulga,
którą wprowadziliśmy, dla gospodarstw wieloosobowych była
logiczna. Miała przede wszystkim
odciążyć rodziny wielodzietne.
Parlament nie przewidział jednak takiej możliwości. Będziemy
zastanawiać się jak można by
ewentualnie wesprzeć takie gospodarstwa.

Chorzów miastem przyszłości

Wymiana dowodów
Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia
wniosek i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy
w całej Polsce. To zmiany, jakie czekają nas od 1 marca.

Andrzej Kotala

Chorzów znalazł się w gronie
najlepszych miejsc do inwestycji. W prestiżowym rankingu fDi Magazine i Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych „Polish Cities
of the Future 2015/16” miasto
doceniono za skomunikowanie
i efektywność kosztów. W zwycięskich kategoriach, kapituła
konkursowa brała pod uwagę
m.in.: procent przedsiębiorstw
z dostępem do szerokopasmowego internetu, ilość linii tele-

fonicznych na tysiąc osób, ilość
nowych ukończonych budynków na kilometr kwadratowy,
koszty szkolnictwa i cenę sprzedaży jednego hektara ziemi. 23
lutego podczas gali wręczenia
nagród do Chorzowa powędrowały 3 wyróżnienia:
Top 5 Średnich Miasta – Skomunikowanie (1 miejsce)
Top 10 Miast – Skomunikowanie (2 miejsce)
Top 5 Średnich Miast - Efektywność kosztów.

prezydent Chorzowa
Każda nagroda, którą odbieram
w imieniu miasta, w imieniu
mieszkańców, zawsze cieszy. Szczególnie, że tę otrzymaliśmy za warunki, jakie stwarzamy dla biznesu.
To pokazuje, że nasze działania idą
w dobrym kierunku. Chciałbym, by
za tym pojawiły się już konkretne
efekty w postaci inwestorów, którzy widzieliby nasze miasto jako
docelową lokalizację na ich firmę.
To bowiem oznaczałoby konkrety
- czyli nowe miejsca pracy.

Zegar w Batorym odzyskał blask
Zakończyła się renowacja zegara stojącego na skrzyżowaniu
ulic ks. Józefa Czempiela i Stefana Batorego.
Pod okiem miejskiego konserwatora zabytków przywrócono pierwotny kolor rusztowania i usunięto platformy
reklamowe.
Zainstalowano
także nowe oświetlenie, tym
samym powrócono do pierwotnej koncepcji: zegarowych
tarczy unoszących się w powietrzu. Nie zapomniano rów-

nież o wnętrzu: wymieniono
mechanizm zegarowy wraz
ze sterowaniem.
Prace zbiegły się z 40 „urodzinami” zegara. W 1974 r. modernistyczną konstrukcję ufundowali chorzowscy rzemieślnicy.
Zegar był wtedy nowoczesnym
pomnikiem, witającym wjeżdżających do miasta gości.

Dzieci będą miały
swój klub
Dwa razy w tygodniu, w każdy
czwartek i piątek od 9. 30 do 13. 30
najmłodsi chorzowianie będą mogli
aktywnie i twórczo spędzać czas.
- Pod opieką koordynatorki chcemy z
maluchami ćwiczyć, malować, uczyć
się i dobrze bawić - mówi Magdalena
Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds.

aktywizacji społecznej. - Uruchamiamy klub także z myślą o rodzicach,
którzy często nie mają z kim zostawić
swoich pociech, by załatwić sprawy
urzędowe, wyjść do lekarza czy na
zakupy – dodaje.
Udział w Klubie Malucha będzie
bezpłatny.

Od 1 marca urzędy gmin będą
miały dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych. To
jedna, centralna baza danych
zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Dzięki
zintegrowanemu Systemowi
Rejestrów Państwowych adres zameldowania nie będzie
już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności
urzędowych. Sprawy związane
z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie na
terenie całego kraju.
Każdy, kto po 1 marca złoży
wniosek o wydanie dowodu
osobistego, otrzyma dokument
tożsamości oparty na nowym
wzorze. Na dokumencie pojawi
się szereg nowych zabezpieczeń m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki

temu znacznie trudniej będzie
go sfałszować. Na dowodzie
znajdą się informacje o polskim
obywatelstwie, a opisy pól będą
również w języku angielskim.
Nie będzie także informacji
o kolorze oczu i wzroście, ani
skanu podpisu posiadacza.
Zniknie również adres zameldowania. Dane adresowe nie
są informacją, która stanowi
o tożsamości osoby, więc ich
umieszczenie w dowodzie osobistym nie jest konieczne.
Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same

jak dotychczas. Fotografia, wykorzystywana w dowodzie osobistym, będzie taka sama jak ta,
która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie
ważny przez 10 lat od daty wydania. Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe dowody osobiste
zachowają ważność do upływu
terminów w nich określonych.
Nie ma konieczności wymiany
dokumentów.
Wniosek o wydanie dowodu
osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym
formularzu.

Czasu na przetestowanie nowego systemu informatycznego było zbyt
mało. Zapewniam jednak, że urzędnicy przeszli wszelkie stosowne
szkolenia. Jesteśmy zapoznani z oprogramowaniem, przepisami.
Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, by jak najlepiej przygotować
się do zmian.
Krzysztof Chromy
dyrektor wydziału spraw obywatelskich chorzowskiego UM

Nowe witacze

Gości i turystów witają i żegnają nowe plansze. Opracowane zgodnie z graficznymi zasadami chorzowskiego logotypu
„witacze” stoją w ośmiu miejscach na głównych rogatkach.
Tablice o wymiarach 140x400 cm zastąpiły stare i zniszczone instalacje. „Witacze” będą wkrótce podświetlone.

Będzie dużo dobrej zabawy, trochę nauki i ruchu. Ale przede wszystkim szansa
na poznanie pierwszych przyjaciół. To wszystko w ramach Klubu Malucha, który
rusza 5 marca w ramach Chorzowskiej Akademii Dzieci.
- Poza stałymi spotkaniami w ramach akademii organizować
będziemy różne atrakcje dla najmłodszych. Na pewno drugą edycję festiwalu baniek mydlanych
czy chorzowskich podchodów
– mówi M. Sekuła.
Klub Malucha funkcjonować bę-

dzie w siedzibie Chorzowskiej
Strefy Wolontariatu przy ul. Powstańców 70 / 3.
- Klub ma być dla dzieciaków
miejscem poznania pierwszych
przyjaciół, miejscem, gdzie uczą
się jak pracować w grupie zanim
pójdą do szkoły. To dla dziecia-

wiadomości samorządowe

ków będzie też okazja by rozwijać swoje talenty - mówi Natalia
Mieszczanin, która będzie koordynować działania klubu.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 660 430 864 lub
na www.strefa.chorzow.eu.

Aktualności
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Młodzi Radni
Nie mają jeszcze 20 lat, a już zostali radnymi. 16 młodych
społeczników rozpoczęło pracę w chorzowskim samorządzie.
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lutego w Urzędzie Miasta w Chorzowie odbyła
się uroczysta inauguracja 3.
kadencji Młodzieżowej Rady
Miasta. Nowi radni to zwycięzcy wyborów, które przeprowadzono we wszystkich
chorzowskich szkołach ponadgimnazjalnych. W każdej
wyłoniono 2 radnych, miesz-

kańców Chorzowa. Przewodniczącym nowej rady został
Łukasz Szczepański z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Ligodnia. – Od roku
aktywnie działam w Chorzowskiej Strefie Wolontariatu: pomagam w organizacji
miejskich wydarzeń i koordynuje pracę Dzielnicowej

Akademii Seniora w Chorzowie II. Mam nadzieję, że
moje doświadczenie pomoże
mi w prowadzeniu prac Młodzieżowej Rady Miasta i że
wspólnie uda nam się przygotować ciekawy program dla
chorzowskiej młodzieży – zapowiedział przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta.

Chorzowski Portal Geodezyjny
Serwis mapowy, WMS i metadanych - nie dla wszystkich te słowa brzmią obco. Korzystający od
dawna z chorzowskiego portalu
„Geo-Ośrodek” geodeci znajdują

tam, m.in. informacje dotyczące
struktur własnościowych, planów zagospodarowania przestrzennego i wartości nieruchomości. Mogą też w łatwy sposób

pobrać dane, skorzystać z przydatnych linków czy wypełnić
formularz. Od 16 lutego, dzięki
rozszerzonej obsłudze zgłoszeń
prac geodezyjnych, wszystkie
formalności można załatwić bez
wychodzenia z domu. Wystarczy
odwiedzić stronę http://e-odgik.
chorzow.eu. Nowe funkcje portalu, np. podgląd wystawionych
Dokumentów Obliczenia Opłaty,
możliwość wykonania płatności internetowych, czy pobranie
uzgodnionych materiałów w postaci plików powodują, że wizyta
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie
jest już konieczna.

Nowy zastępca prezydenta
Andrzej Kotala powołał nowych zastępców i pełnomocników.

Od 1 lutego funkcję zastępcy
prezydenta miasta ds. gospodarczych pełni Jerzy Szafranowicz
(na zdjęciu). Były już dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich
w Chorzowie (obecnie stanowisko po dyrektora ZSM pełni
Anna Knysok) zastąpił na tym

stanowisku Marcina Michalika,
który z kolei został zastępcą prezydenta ds. technicznych i rozwoju. Do 31 stycznia 2015 roku
obowiązki zastępcy prezydenta
ds. technicznych pełnił Wiesław
Raczyński. 1 lutego powołano
go na pełnomocnika prezydenta ds. inwestycji kluczowych
i usług komunalnych.
Wiesław Ciężkowski pełni stanowisko zastępcy prezydenta
ds. społecznych. Jest również
pierwszym zastępcą prezydenta. W ubiegłej kadencji był nim
Marcin Michalik, który teraz, po
powołaniu Jerzego Szafranowicza, jest trzecim zastępcą.

Miasto ma także nowego sekretarza. Został nim Stefan Jarczyk,
były naczelnik wydziału spraw
obywatelskich. A wcześniejszy
sekretarz Krzysztof Chromy
został... dyrektorem wydziału
spraw obywatelskich. Zmiana nazewnictwa urzędowych
stanowisk to kolejna nowość.
W chorzowskim UM nie ma już
naczelników, są dyrektorzy.
Skarbnikiem miasta pozostała
Małgorzata Kern. Magdalena
Sekuła, dotąd pełnomocnik
prezydenta ds. seniorów i osób
niepełnosprawnych, jest teraz
pełnomocnikiem ds. aktywizacji społecznej.

DO WYNAJĘCIA:

lokal użytkowy przy ul. Sienkiewicza
Lokal użytkowy do wynajęcia położony jest przy budynku
Chorzowskiego Centrum Kultury, przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie.
Lokal przeznaczony jest na działalność w branży gastronomicznej
ze szczególnym uwzględnieniem kuchni regionalnej
oraz działalności kulturalnej. Powierzchnia całkowita 402,74 m2.

Więcej informacji można uzyskać
pod numerem tel. 695561274

Mamy kilkaset
budek dla ptaków
Szpak, wróbel, jerzyk czy sikorka – i każdy we własnym „M”.
Od teraz, przedstawiciele ptactwa zamieszkującego chorzowskie
tereny zielone mogą liczyć na własny kąt.
Umieszczone na wysokości 5
metrów budki zawieszone zostały na 600 drzewach. Kilkudziesięciometrowa odległość między
domkami pozwoli ich mieszkańcom w spokoju przetrwać okres
lęgowy. – Mamy nadzieję, że
w znacznym stopniu poprawi
to warunki siedliskowe ptaków
i zachęci je do gniazdowania na

naszym terenie – przyznaje Zuzanna Kurczek, dyrektor wydziału usług komunalnych chorzowskiego magistratu.
Sosnowe budki, z średnicami
wlotów od 28 do 48 mm, pojawiły się już w parkach. Część
z nich trafi również do przedszkoli. Dzięki temu, dzieci będą
mogły z bliska obserwować

swoich skrzydlastych przyjaciół
i nauczyć się, jak dbać o otaczającą je przyrodę.
To kolejna akcja Urzędu Miasta
związana z ochroną środowiska.
Od wielu lat, przy pomocy specjalnych pułapek feromonowych,
chronione są kasztanowce atakowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka.

Przeciw zakażeniom HCV
Wkrótce rozpoczną się szkolenia dla fryzjerów,
kosmetyczek, tatuażystów
Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego-PZH oraz Główny
Inspektor Sanitarny rozpoczął
cykl szkoleń w ramach Projektu 5 pt. „Edukacja pracowników
wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń
krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji
(HCV, HBV, HIV)”, realizowanym w ramach Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

W I kwartale 2015 r. odbędą się
szkolenia dedykowane pracownikom sektora usług pozamedycznych, wykonujących zabiegi
z naruszeniem ciągłości tkanek
(tj. salonów kosmetycznych, tatuażu, studiów fryzjerskich) oraz
szkolenia dla pracowników sektora ochrony zdrowia.
Na stronie www.szkoleniehcv.
pzh.gov.pl znajduje się lista kursów wraz z adresem i terminem

ich realizacji. Na stronie istnieje również możliwość wyboru
dogodnego terminu kursu i rezerwacji miejsca. Szkolenia są
finansowane ze środków Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”. Na stronie www.
hcv.pzh.gov.pl dostępny jest
również program e-learningowy, gdzie będą umieszczane
i aktualizowane materiały edukacyjno-szkoleniowe.

Roboty ziemne i torowe
Budowa centrum przesiadkowego ruszyła w listopadzie 2014 roku.
Prace przebiegają bez większych zakłóceń.
Przy budowie centrum przesiadkowego na Rynku wykonano
roboty ziemne. Na odcinku od
przystanku Chopina do ul. Konopnickiej ułożono warstwy podbudowy, a od ul. Konopnickiej do
ul. Szabatowskiego zakończono
roboty ziemne. Wykonano też
kanalizację deszczową wzdłuż
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estakady, a po krótkiej przerwie
wznowiono prace torowe.
Budowa centrum przesiadkowego to wspólne zadanie Tramwajów Śląskich S.A. i Urzędu Miasta
Chorzów. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę prac wybrano firmę Balzola Polska Sp.

z o.o. Projekt zakłada skupienie
wszystkich torowisk w jednym
punkcie w północno-wschodnim
narożniku rynku (po stronie BZ
WBK), co uwolni od torów przestrzeń przed gmachem ratusza.
Prace, według wstępnego harmonogramu, powinny zakończyć się w połowie 2015 roku.

5

wiadomości samorządowe
1. Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy nr 36 1050
1214 1000 0023 4669 2524, dokonywane w oddziałach ING
Banku Śląskiego na terenie
miasta Chorzowa są bezpłatne.
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić
przelew, oznaczyć rodzaj wpłaty (w przypadku podatków lokalnych /od nieruchomości lub
od środków transportu/ należy
oznaczyć numer ewidencyjny/
okres /ratę/, lub numer rejestracyjny pojazdu, na który ma
zostać zaksięgowana wpłata)
i starannie opisać dane wnoszącego opłatę. Wolnych od
prowizji wpłat dokonać można:
• w oddziale ING BŚL w Chorzowie przy ulicy Wolności 12
• w oddziale ING BŚL w Chorzowie przy ulicy Gałeczki 36
• w oddziale ING BŚL w Chorzowie
przy ulicy Stefana Batorego 48
2. Możliwe jest dokonywanie
wpłat w kasie Urzędu Miasta,
jednakże przypominamy o konieczności zabrania ze sobą
decyzji określających podatek,
celem okazania w kasie i zidentyfikowania podatnika /zeskanowania kodu kreskowego/. Kasy
Urzędu są czynne w następujących dniach i godzinach:
• od poniedziałku do środy od
godziny 7:30 do 15:00,
• w czwartek od godziny 7:30
do 17:00
• w piątek od godziny 7:30 do
13:00
Program „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”
Celem Programu jest zwiększenie możliwości zawodowych
osób niepełnosprawnych do 30
roku życia poprzez umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego na stażach.
Ważnym celem Programu jest
także podnoszenie zainteresowania i zaangażowania pracodawców w zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Adresatem programu są osoby
z orzeczonym znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem
niepełnosprawności lub posiadające orzeczenie równoznaczne,
w wieku do 30 roku życia, zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako
osoby bezrobotne, dla których
ustalony został II profil pomocy.
Absolwenci skierowani na staż
przez urząd pracy otrzymają
oprócz stypendium stażowego
w wysokości 997,40 zł brutto na
miesiąc dodatkową pomoc finansową w formie comiesięcznego
dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość tego świadczenia
jest uzależniona do stopnia niepełnosprawności stażysty. Stażyście z orzeczonym znacznym
stopniem niepełnosprawności

Informacja dotycząca płatności
podatków za 2015 rok
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Wydział Księgowości,
celem usprawnienia i ułatwienia wpłat podatków i opłat lokalnych, informuje:
3. Możliwe jest dokonywanie
wpłat w kasie Urzędu Stanu
Cywilnego w Chorzowie przy
ulicy Dąbrowskiego 24, jednakże przypominamy o konieczności zabrania ze sobą decyzji
określających podatek, celem
okazania w kasie i zidentyfikowania podatnika /zeskanowania kodu kreskowego/. Wpłaty
przyjmowane będą w kasie
USC w następujących dniach
i godzinach:
• od poniedziałku do środy od
godziny 7:30 do 15:00,
• w czwartek od godziny 7:30
do 17:00
• w piątek od godziny 7:30 do
13:00
4. Możliwe jest dokonywanie
wpłat w kasie Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie przy
ulicy Bałtyckiej nr 8, jednakże
przypominamy o konieczności
zabrania ze sobą decyzji określających podatek, celem okazania w kasie i zidentyfikowania
podatnika / zeskanowania kodu
kreskowego/. Wpłaty podatko-

we przyjmowane będą w kasie ZK PGM w następujących
dniach i godzinach:

• w poniedziałek w godzinach
od 7:15 do 17:30,
• od wtorku do środy w godzi-

nach od 7:15 do 14:30,
• w czwartek od 7:15 do 17:30
• w piątek od 7:15 do 12:30

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby bezrobotne do udziału w programach
aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program na rzecz osób bezrobotnych do 25 roku życia
finansowany z Rezerwy
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
Uczestnikami programu mogą
być osoby bezrobotne, które nie
ukończyły 25 roku życia i mają
ustalony II profil pomocy.
Osoby uczestniczące w programie będą miały możliwość skorzystania z nowych form akty-

5. Możliwe jest dokonywanie wpłat u upoważnionych
pracowników Administracji
Domów Mieszkalnych, w siedzibie administracji. Jednakże
informujemy, że dla dokonania wpłaty u pracownika ADM
konieczne będzie okazanie decyzji określającej tytuł wpłaty.
Wpłaty przyjmować będą pracownicy:
• ADM „Śródmieście”, Chorzów
ul. Styczyńskiego 2
• ADM „Różanka”, Chorzów
ul. Szopena 11a
• ADM „Ruch”, Chorzów ul. Zawiszy Czarnego 3
• ADM „Hajduki”, Chorzów
ul. Jubileuszowa 8
• ADM „Chorzów Stary”, Chorzów ul. Kasprowicza 11
• ADM „Chorzów II”, Chorzów
ul. 3-go Maja 28
Wpłaty przyjmowane będą w administracjach, w następujących
dniach i godzinach:
• w poniedziałek w godzinach
od 7:15 do 17:30,
• od wtorku do środy w godzinach od 7:15 do 14:30,
• w czwartek od 7:15 do 17:30
• w piątek od 7:15 do 12:30

Warto być aktywnym

przysługuje 800,00 zł, z umiarkowanym stopniem 650,00 zł,
z lekkim stopniem 500,00 zł.
Okres odbywania stażu wynosi
6 miesięcy. Pracodawca uczestniczący w programie ma możliwość
otrzymania premii po zakończeniu stażu przez absolwenta.
Wysokość premii uzależniona
jest również od stopnia niepełnosprawności absolwenta odbywającego staż.

Gospodarka

wizacji zawodowej poprzez:
• udział w stażu w ramach bonu
stażowego.
Osoba bezrobotna do 30 roku
życia może otrzymać bon
stażowy na odbycie stażu na
okres 6 miesięcy u pracodawcy przez niego wskazanego,
o ile pracodawca zobowiąże
się do jej zatrudnienia po zakończeniu stażu przez okres 6
miesięcy. Pracodawca, który
zatrudni bezrobotnego przez
deklarowany okres 6 miesięcy

może otrzymać premię w wysokości 1513,50 zł.
• wspieranie mobilności geograficznej osób młodych przez
zapewnienie środków na zasiedlenie w ramach bonu na
zasiedlenie.
Z bonu na zasiedlenie może
skorzystać osoba bezrobotna
do 30 roku życia w związku
z podjęciem przez nią poza
miejscem dotychczasowego
zamieszkania zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub

działalności gospodarczej na
okres co najmniej 6 miesięcy.
Warunkami otrzymania bonu
jest osiąganie wynagrodzenia
lub przychodu w wysokości
co najmniej minimalnego wynagrodzenia o pracę brutto
miesięcznie oraz podleganie
ubezpieczeniom społecznym
oraz co najmniej 80 km odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny
zamieszka w związku z podjęciem pracy lub działalności
gospodarczej (lub czas dojazdu
do tej miejscowości i powrotu
do miejsca dotychczasowego
zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekroczy
łącznie co najmniej 3 godziny
dziennie). Wysokość bonu na
zasiedlenie nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Mając jednak na uwadze kumulację terminów wpłat w I kwartale roku i co za tym idzie,
znaczne obciążenie kas w tym
okresie, uprzejmie informujemy,
że wpłata dokonywana w tym
okresie w kasach Urzędu Miasta,
może wiązać się z koniecznością
oczekiwania.
• bon zatrudnieniowy.
Osoba bezrobotna do 30 roku
życia może otrzymać bon zatrudnieniowy, który stanowi dla
pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Refundacja części kosztów na wynagrodzenia i składek następuje na
okres 12 miesięcy, w wysokości
zasiłku dla osób bezrobotnych
– 831,10 zł. Po zakończeniu refundacji pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.
• refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne pracodawcy za zatrudnienie osoby
bezrobotnej do 30 roku życia
podejmującej zatrudnienie po
raz pierwszy w życiu.
Pracodawca może otrzymywać
taką refundację przez okres
do 12 miesięcy w kwocie nie
wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę
– 875,00 zł. Po zakończeniu refundacji pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia przez okres 6 miesięcy.
Dodatkowych informacji udzielają doradcy klienta w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Chorzowie.

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

ul. Opolska 19, tel. 32 34 97 101
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www.pupchorzow.pl

Gospodarka
komunalna
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Węgiel zastąpią gazem

Prawie dwa miliony złotych w tym roku przeznaczono na kluczowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków.

W

związku z realizacją tych
inwestycji ZK „PGM”
otrzyma wsparcie finansowe w postaci dofinansowania
z WFOŚiGW. Już wydano pozytywną decyzje ws. zgłoszonych
do programu „KAWKA” budynków przy ul. Hetmańskiej 5, 7
oraz ul. Barbary 27. Tutaj zakres
prac poza termomodernizacją
obejmować będzie również wy-

Ul. Barbary 27.

mianę źródeł ogrzewania – piece węglowe zastąpione zostaną
ogrzewaniem gazowym.
- Przypominamy, że w ramach
ww. programu Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera finansowo działania, dzięki którym możliwe
jest ograniczenie „niskiej emisji” - mówi Mariusz Kściuczyk,
dyrektor ZK „PGM”. - W chwili
obecnej oczekujemy także na
decyzję ws. udzielenia kredytu
ze środków funduszu na przeprowadzenie docieplenia budynków przy ul. Wrocławskiej
8 oraz Hutniczej 13. W budynkach również zlikwidowane
zostanie ogrzewanie węglowe,
a obiekty podłączone zostaną do
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Ponadto
budynki
przy
ul. A. Krajowej 32, 36, 38, 40,
Stalmacha 2 oraz Wolności 3
także zyskają nowe elewacje.
Zgodnie z planem wyremontowanych zostanie kilkanaście
klatek schodowych, m.in. przy
ul. Kalidego 39, 39a, K. Miarki
28, 11 Listopada 25, Wolności
104, Powstańców 51a, Armii

Krajowej 123, 123a. Na remonty klatek wygospodarowano
ok. 722 000 zł. Jak co roku przeprowadzona zostanie rewitalizację podwórek. Przez cały
rok będą trwały także remonty
pustostanów – to wydatek ok.
3 mln zł. W planach jest kontynuacja programu wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej.
Warto także wspomnieć o zaplanowanych remontach dachów m.in. przy ul. Kalidego 17,
3 Maja 124, Wolności 98, Armii
Krajowej 123, 123a, Hutniczej
8, Hajduckiej 49.

Ul. Hetmańska 5.

Ul. Hetmańska 7.

- To oczywiście tylko część
z tego co zaplanowaliśmy
odnowić. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich
inwestycji, których realizacji podejmiemy się w roku
bieżącym. Mamy nadzieję, że
mieszkańcy będą zadowoleni z efektów naszych działań
- dodaje Kściuczyk.
O postępach remontowych na
bieżąco można przeczytać na
stronie ZK „PGM” oraz portalu Facebook.

Ul. Hutnicza 13.

Ul. Wrocławska 8.

Za wandalizm płacimy wszyscy
Parę tygodni temu informowaliśmy o ukończeniu remontu elewacji budynku przy ul. Mielęckiego 26-28. Starą, brudną, popękaną elewację wyremontowano, a kamienica odzyskała dawny blask. Remont kosztował ponad 200 tys. zł. Prace remontowe trwały pół roku. Niestety w niedługim
czasie po zakończeniu prac, elewacja została „przyozdobiona” uliczną nielegalną twórczością wandali – ściany bramy pomazano sprayem.

Ul. Dombka 10-16.

W ostatnim czasie w Chorzowie II trwa fala dewastacji.
Zniszczono elewację budynków przy ul. Pudlerskiej 30,
Ligonia 15-17, Dombka 10-16
oraz Małej 2-8.
- Plagę niszczonych elewacji
budynków widać w całym mie-

ście. - mówi Mariusz Kściuczyk,
dyrektor ZK „PGM”. - Problem
bohomazów na chorzowskich
budynkach jest obecny od lat,
a ich „autorzy” czują się bezkarni. Malowidła powstają najczęściej pod osłoną nocy. Niestety
trudno jest odnaleźć sprawcę

– aby móc ukarać za wandalizm,
delikwenta należałoby złapać na
gorącym uczynku.
Usunięcie bazgrołów, często
wyzwisk, przekleństw, ordynarnych rysunków, obraźliwych
tekstów z murów jest obowiązkiem właściciela nieruchomości

– a to przecież kolejny wydatek.
Ponadto nie ma gwarancji, że
chuligani ponownie nie wrócą
w to samo miejsce, by „zaatakować” ze zdwojoną siłą. Niestety ta walka z wiatrakami to
ogromne koszty.
Zjawisko dewastacji mienia
publicznego mogłoby zostać
ograniczone poprzez objęcie go
monitoringiem.
- W tej chwili jednak wiele budynków wymaga innych remontów, pilniejszych prac i nie
ma finansowych możliwości, by
w ten sposób chronić budynki
przed wandalizmem. Będziemy
się starać, aby liczba obiektów
monitorowanych w naszym
mieście rosła. Ważne jest, by nie
dawać przyzwolenia i nie przyglądać się biernie takim zdarzeniom - dodaje Kściuczyk.

Ul. Mała 2-8.

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe
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Infrastruktura
drogowa

Poprawa bezpieczeństwa to priorytet
Długoletnia współpraca Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej owocuje
zwiększeniem bezpieczeństwa na chorzowskich drogach. Potwierdzają to policyjne statystyki.

J

ednym z ważnych zadań zarządcy drogi jest realizacja
działań w zakresie inżynierii ruchu mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Bardzo poważnie traktujemy temat bezpieczeństwa, dlatego od
wielu lat konsekwentnie realizuje
program poprawy bezpieczeń-

stwa ruchu na chorzowskich
drogach - mówi Bogusław Bernad, kierownik Działu Inżynierii
Ruchu w MZUIM. - Skuteczność
tych działań, która znajduje odbicie w statystykach policyjnych,
możliwa jest dzięki bardzo dobrej
współpracy z Wydziałem Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej

Policji w Chorzowie oraz ze Strażą Miejską.
Nie wszyscy pewnie wiedzą, że
Chorzów wprowadził na drogi wiele pionierskich rozwiązań w dziedzinie inżynierii ruchu, których celem
było zwiększenie bezpieczeństwa
zarówno pieszych jak i kierowców.
Jakich? Zobaczcie sami.

Mini ronda
Mini ronda od lat stosowane są w wielu krajach
Europy jako skuteczny środek poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego. Chorzów jako pierwsze miasto w Polsce zastosował

Przejścia dla pieszych biało-czerwone
Wprowadzono je w Chorzowie już pod koniec lat dziewięćdziesiątych w rejonie szkół
w celu wyróżnienia miejsc, gdzie kierowcy
powinni zachować szczególną ostrożność.
Innowacyjność takiego rozwiązania polegała
na wykonaniu przejścia w technologii grubowarstwowej, dwukolorowej (białe pasy na
czerwonym tle) – co zapewniało dużo lepszą
postrzegalność przejścia i trwałość oznakowania niezależnie od pory roku. Tradycyjne

oznakowania przejścia dla pieszych w okresie
jesienno-zimowym, kiedy warunki ruchu są
najgorsze – jest zazwyczaj starte i niewidoczne. Dodatkowo przed niektórymi przejściami
zastosowano sferyczne, najezdniowe elementy odblaskowe, które dodatkowo poprawiały
widoczność przejścia dla pieszych. Obecnie
biało-czerwone grubowarstwowo oznakowane przejścia dla pieszych są w Chorzowie
standardem przy prawie każdej szkole.

Aktywne urządzenia detekcji pieszych
typu VALKKY
(okres jesienno-zimowy). W Chorzowie zamontowano urządzenia na trzech szczególnie
niebezpiecznych przejściach dla pieszych.
Obecnie urządzenia te stosowane są w wielu
miastach na terenie Polski.

Zdjęcia: Maciej Trybek

Chorzów jako pierwsze miasto w Polsce
wprowadził pilotażowo produkt fińskiej firmy poprawiający bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych – urządzenie VALKKY. Zasada działania urządzenia jest prosta. Kiedy
pieszy zbliża się do przejścia dla pieszych,
detektor wykrywa obecność osoby zamierzającej przejść jezdnię po „zebrze” i uruchamia
diody LED zainstalowane w urządzeniu po
obu stronach ulicy, które zaczynają migać
białym i niebieskim intensywnym światłem.
Światło to – widziane przez kierowców już
z odległości od 50 m (w warunkach ograniczonej widoczności przy obfitych deszczach
lub śnieżycach) do ponad 200 m - pozwala
na odpowiednie wczesne zauważenie pieszego znajdującego się w strefie przejścia dla
pieszych. Urządzenie to jest szczególnie skuteczne w okresach ograniczonej widoczności

Biało-czerwone przejście dla pieszych i urządzenie
detekcji pieszych Valkky na przejściu dla pieszych
w ciągu ul. Stefana Batorego w rejonie budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3.

Aktywne radarowe tablice do pomiaru prędkości
Chorzów jako jedno z pierwszych miast
zastosowało aktywne tablice do pomiaru
prędkości, które informowały kierowców

Aktywna tablica radarowa.

o przekroczeniu dozwolonej prędkości wyświetlając komunikat „ZWOLNIJ” i reagując na zmniejszenie prędkości przez kierowcę zwrotem „DZIĘKUJĘ”. Obecnie na
terenie Chorzowa zabudowane są cztery
takie tablice na ulicach: Batorego, Głównej, Ryszki i Bożogrobców. Jako, że tablice
te mają możliwość rejestracji prędkości
– możemy stwierdzić, że skuteczność ich
oddziaływania przekracza 50 % tzn. ponad
połowa kierowców przekraczających prędkość – reaguje na wyświetlany komunikat
i zwalnia.

Pierwsze w Polsce malowane mini rondo na skrzyżowaniu ulic Granicznej, Karpackiej i Czempiela.

angielski model mini ronda malowanego. Po
ponad siedmioletniej eksploatacji mini ronda
– pomimo początkowej krytyce i wyśmiewaniu rozwiązania – okazało się, że takie rondo
jest bardzo skuteczne (brak wypadków) i coraz powszechniej stosowane w Polsce. Kolejne
mini ronda wykonano w Chorzowie z wyspą
przejezdną brukowaną. Obecnie w Chorzowie
funkcjonuje osiem mini rond. Według statystyk
Policji na każdym skrzyżowaniu przebudowanym na mini rondo znacznie spadła ilość kolizji
i wypadków.

Program „Bezpieczne przejście dla pieszych”
W roku 2010 MZUiM we współpracy z Policją
i Strażą Miejską opracował program poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Program ten
został nagrodzony przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Zasadniczym
celem Programu była poprawa bezpieczeństwa
pieszych poprzez specjalne doświetlenie obszaru przejścia wysokowydajnymi lampami LED
oraz nowatorskie oznakowanie strefy przejścia
aplikacjami znaku B-36 w celu wyeliminowania
parkowania bezpośrednio przed lub za przejściami dla pieszych. Istotnym elementem Programu była akcja edukacyjna uświadamiająca
kierowcom zagrożenia płynące z nieprawidło-

wego parkowania przy przejściach i w rejonie
skrzyżowań. W ramach programu oznakowano
oraz wyposażono w nowoczesne oświetlenie
ok. 30 przejść dla pieszych. Program będzie kontynuowany w tym i kolejnych latach.

Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania (ronda) ulic 75-go Pułku
Piechoty, Nomiarki i Raciborskiej.

Program „Strefy ograniczonej prędkości”
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu MZUiM od kilku lat wprowadza strefy ograniczonej
prędkości na drogach lokalnych i wewnątrzosiedlowych. Aby uświadomić kierowcom, że ograniczenie prędkości obowiązuje w całej strefie - na
wjazdach do stref naniesiono opracowane przez

MZUiM aplikacje na jezdni np. „STREFA 40”.
W porozumieniu z Policją prowadzane są i będą
nadal - akcje kontroli prędkości w tych strefach,
tak aby wyrobić w kierowcach nawyk poruszania
się z prędkością bezpieczną w obszarach zamieszkania, gdzie występuje intensywny ruch pieszych.

Nowoczesne systemy zarządzania ruchem
Od ponad 15 lat na terenie miasta sukcesywnie
modernizowane są sygnalizacje świetlne. Obecnie
większość z nich to sygnalizacje akomodacyjne, wyposażone w nowoczesne sterowniki, umożliwiające
zdalny (z poziomu aplikacji komputerowej) nadzór
nad pracą sygnalizacji i koordynację ich pracy.
W 2013 roku Chorzów jako pierwsze miasto w aglomeracji uruchomił Odcinkowy System Zarządzania
Ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej. System
ten umożliwia prowadzenie całodobowego monitoringu sytuacji drogowej na DTŚ ze szczególnym
uwzględnieniem warunków meteo. Znaki zmiennej treści umożliwiają podawanie komunikatów
ostrzegawczych o sytuacjach niebezpiecznych
występującej na tej drodze, co w przypadku drogi

wojewódzkiej pełniącej funkcję „aglomeracyjnej
autostrady” – jest szczególnie ważne.
System ten umożliwia również prowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. Podobny System
zainstalowany zostanie na gliwickim odcinku
DTŚ a zasadne byłoby objęcie Systemem całej wybudowanej trasy.

Jedna z czterech tablic VMS (variable messaging signs)
zlokalizowana w ciągu chorzowskiego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 902 (Drogowej Trasy Średnicowej)

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70
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Liczy się chęć, nie metryka
Seniorzy będą mieć swoje… wiadomości. Był już pierwszy casting do
programu. Była burza mózgów, czyli pierwsze kolegium redakcyjne.
Już niebawem będzie można zobaczyć premierowy odcinek, który
jest efektem współpracy profesjonalnych dziennikarzy i montażystów pracujących w naszej redakcji z chorzowskimi seniorami.

Nauka zamiast samotności
Największą popularnością cieszą się zajęcia ruchowe i językowe.
Seniorzy lubią też uczyć się obsługi komputera i tańca. W ramach
Chorzowskiej Akademii Seniora codziennie udowadniają, że na
naukę nigdy nie jest za późno.

K

amera może zawstydzać.
Seniorzy, którzy przyszli na
casting do programu informacyjnego, który będzie w całości
poświęcony tematyce bliskiej
najstarszym mieszkańcom naszego miasta, mieli obawy: jak
wypadnę na ekranie? Czy nie
mówię zbyt dużo? Jakie zadać
pytania w wywiadzie? Jakie tematy poruszyć, by zainteresować innych seniorów? Na szczęście tremę udało się pokonać.
Tworzymy program skierowany wyłącznie do chorzowskich
seniorów - mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta
ds. aktywizacji społecznej. - To

bardzo aktywna część mieszkańców - mają swoje pasje,
zainteresowania. Wielu z nich
uczy się obsługi komputera,
świetnie porusza się w internecie. Chcieli mieć także program
tylko dla siebie. Zaczynamy realizację tego pomysłu. Seniorzy
będą tworzyć treść każdego wydania, bo ten program ma być
ciekawy właśnie dla nich.
Rozpoczęły się już nagrania do
pierwszego wydania.
Byłam bardzo przejęta pierwszymi próbami przed kamerą - mówi Urszula Staszowska,
jedna z seniorek, która przyszła
na casting. - W ramach ćwiczeń

prowadziliśmy między sobą mini
wywiady. Najpierw chyba wszyscy się stresowaliśmy, potem
była to także dobra zabawa. Cieszę się, że powstanie program dla
seniorów, którzy tworzą właśnie
seniorzy. To wspaniałe doświadczenie, że my także możemy
spróbować, czegoś, co wydaje się
być przeznaczone tylko dla młodych. Po raz kolejny okazało się,
że liczy się chęć, nie metryka.

Program Chorzowskiej Akademii Seniora i akademii w

czterech dzielnicach Chorzowa
liczy kilkanaście stron. Najstar-

Pierwsze wydanie już niebawem. Będzie można je zobaczyć
m.in. na stronach www.strefa.
chorzow.eu, www.chorzowianin.pl czy www.chorzow.eu.

si mieszkańcy miasta mogą bezpłatne uczyć się kilku języków,
ćwiczyć aerobik w wodzie, poznawać nowe technologie, spotykać nowych ludzi.
Dla nas akademia to nie tylko
sposób spędzania wolnego czasu - mówi Janina Derka, uczestniczka akademii w Chorzowie
Batorym. - To przede wszystkim szansa na poprawę jakości
życia. Ucząc się dłużej jesteśmy
sprawni, a wychodząc z domów
nie dajemy się chandrom i złym
myślom. Polecam każdemu: nie
tylko tym, którzy chcą rozwijać
swoje pasje, ale też tym, którzy
czują się samotni.

CHORZOWSKA
KRZYŻOWKA
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, 41-500
Chorzów) do 10 marca 2014 r.
Najdłuższy dopływ Wołgi,
mityczna wyspa Odyseusza,
ubogi szlachcic zaściankowy - to tylko część pytań
z ostatniej krzyżówki. Spośród wszystkich listów z poprawnymi hasłami, które
nadesłano do Urzędu Miasta, komisja konkursowa
wylosowała 3 zwycięzców.
Nagrody powędrują do Gizeli Kos, Krystyny Wiatrowicz i Michała Kulika. Gratulujemy! Po odbiór nagród
zapraszamy do Urzędu Miasta (pokój nr 220).
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