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W nowym budynku ŚMCE-
iBI, który znajduje się 

na terenie byłej jednostki woj-
skowej przy ulicy 75. Pułku 
Piechoty, uczyć się będą przede 
wszystkim studenci fizyki tech-
nicznej, technologii chemicznej, 
informatyki stosowanej oraz in-
żynierii materiałowej w języku 
angielskim. Do dyspozycji będą 

mieli 57 nowych pracowni, 10 
sal wykładowych oraz 590 sta-
nowisk komputerowych. 
2 marca odbyła się uroczystość 
podpisania aktu erekcyjnego 
i  wmurowania kamienia wę-
gielnego pod budowę Centrum 
Nauk Stosowanych. – CNS bę-
dzie integralną częścią Śląskiego 
Międzyuczelnianego Centrum 

Edukacji i  Badań Interdyscypli-
narnych. To wyjątkowe miej-
sce, w którym dzięki współpra-
cy z  samorządem i biznesem, 
mamy możliwość testowania 
naukowych twierdzeń w prakty-
ce – podkreślił prof. zw. dr hab. 
Wiesław Banyś, rektor Uniwer-
sytetu Śląskiego. Gotowość do 
realizacji wspólnych projektów 

w imieniu Chorzowa zadekla-
rował zastępca prezydenta mia-
sta ds. społecznych Wiesław 
Ciężkowski. - Z ŚMCEiBI mamy 
same dobre doświadczenia. Je-
stem więc przekonany, że tak 
samo dobrze ułoży się współ-
praca z  nowym ośrodkiem Ab-
solwenci kierunków ścisłych nie 
mają problemów ze  znalezie-
niem pracy, a wręcz są intensyw-
nie poszukiwani przez praco-
dawców. Tym bardziej cieszę się, 
że będziemy mieć w Chorzowie 
kolejny ośrodek dydaktyczny 
kształcący właśnie w naukach 
ścisłych. Jako miasto będziemy 
w pełni wspierać tę inicjatywę.
Prace przy powstaniu CNS trwa-
ją od września 2014 roku, a pod 
koniec bieżącego roku inwesty-
cja ma zostać ukończona. – Li-
czymy, że już w semestrze letnim 
roku akademickiego 2015/2016 
studenci będą uczyć się na te-
renie CNS – zapowiada dr hab. 
prof. UŚ Danuta Stróż, dziekan 
Wydziału Informatyki i Nauki 
o Materiałach.

Stawiamy na naukę

Najważniejsze
jest dobro
pacjenta

Dostępność do nieodpłatnych 
usług medycznych dla pacjen-
tów to podstawowa sprawa. 
W Chorzowie od wielu lat 
funkcjonuje wiele prywatnych 
placówek świadczących usługi 
na bardzo wysokim poziomie, 
zarówno w ramach kontraktu 
z NFZ, jak i usług prywatnych. 
Pacjent chce być dobrze przy-
jęty i dobrze zdiagnozowany 
i nie ma dla niego znaczenia 
czy placówka jest własnością 
miasta, czy prywatnego wła-

ściciela. ZSM posiada odpo-
wiedni sprzęt, pracują w nim 
świetnie wykształceni lekarze. 
Stworzenie spółki prawa han-
dlowego otwiera możliwość 
większego dostępu do usług 
medycznych.
O przyszłości Zespołu Szpitali 
Miejskich mówi Jerzy Szafra-
nowicz, były dyrektor pla-
cówki, zastępca prezydenta 
miasta ds. gospodarczych. 

Więcej na stronie 3.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych rozrasta się. 
Wkrótce naukowcy i studenci będą mogli działać w kolejnych laboratoriach 

Centrum Nauk Stosowanych. 

Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś nie krył entuzjazmu z powodu rozbudowy ŚMCEiBI.

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,  
spędzonych w prawdziwie wiosennej, 

radosnej  i rodzinnej atmosferze
życzą

Andrzej Kotala 
Prezydent Miasta 

Jacek Nowak
Przewodniczący Rady Miasta 
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Wydarzenia

Zainwestuj w Chorzowie

Przywitali wiosnę na basenach

Olimpiada w Planetarium

Najlepsi w śląskij godce 
zjechali do Chorzowa

Wybuchy, straż pożarna i teatr ognia – temperatura 
w Chorzowskim Centrum Kultury sięgnęła zenitu. 

Atrakcyjne działki, wykwalifikowana kadra i rozwinięta 
infrastruktura drogowa – to tylko kilka powodów, dla których 

warto prowadzić biznes w Chorzowie

Po raz drugi w Chorzowskim Centrum Kultury zorganizowano 
Finał Konkursu Mowy Śląskiej. Inicjatywa łączy trzy różne kon-
kursy śląskiej mowy organizowane na terenie naszego miasta.

23 marca gorącym uderzeniem roz-
poczęto 7. Chorzowski Festiwal Na-
uki. W tym roku impreza odbywała 
się pod hasłem „Światłe spojrzenie 
na naukę”. Wykład inauguracyjny 
o wietrze słonecznym i  zorzach 
polarnych wygłosił dr Antoni Wi-
niarski z Uniwersytetu Śląskiego. 
Po uroczystym otwarciu scenę 
przejęli młodzi chemicy z Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących nr 4 w Chorzowie. Inaugu-

racje zakończył występ Teatr Ognia 
Nam – Tara oraz pokaz bojowego 
wozu strażackiego.
Przez 5 festiwalowych dni w Cho-
rzowie odbyło się kilkadziesiąt 
pokazów, warsztatów i  wykła-
dów związanych ze światem na-
uki – Chcemy pokazać, że nauka 
to nie tylko nudny szkolny obo-
wiązek. Zamiast do klas, uczestni-
ków festiwalu zaprosiliśmy m.in. 
do Laboratorium Świecących 

Polimerów, Planetarium Śląskie-
go oraz za kierownicę bojowego 
wozu strażackiego – mówi Wie-
sław Ciężkowski, zastępca prezy-
dent miasta ds. społecznych 
Festiwalowe zajęcia odbywały 
się m.in. w chorzowskich szko-
łach, Śląskim Międzyuczelnia-
nym Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych, elektro-
ciepłowni Elcho i Chorzowskim 
Centrum Kultury.

Nauka nie jest nudna

Potencjał miasta, to temat, o któ-
rym z inwestorami z regionu 
rozmawiali Andrzej Kotala, pre-
zydent Chorzowa i Jerzy Sza-
franowicz, zastępca prezydenta 
ds. gospodarczych. – Do przed-
siębiorców trafiła kompleksowa 
oferta. Naszym celem było nie 
tylko zainteresowanie gości kon-
kretnymi terenami, ale także po-
kazanie atrakcyjnych walorów 
inwestycyjnych całego miasta. 

– podkreślił Andrzej Kotala, pre-
zydent Chorzowa. Dowodem na 
rosnący kapitał naszego miasta 
jest m.in. certyfikat inwestycyjny 
przyznany przez Foreign Direct 
Investment. Agencja Financial 
Times wyróżniła Chorzów za 
skomunikowanie i efektywność 
kosztów. Spotkanie z inwestora-
mi to kolejny element aktywnej 
promocji inwestycyjnej prowa-
dzonej przez miasto.

37 rodzin bawiło się na 4. 
Wiosennym Święcie Wody. 
21 marca impreza po raz 
pierwszy odbyła się na dwóch 
basenach: przy pl. Powstań-
ców Śląskich i  w  Kompleksie 
Sportowym „Hajduki”, przy 
ul. Granicznej. Rodzinne ze-
społy rywalizowały w kilku 
wodnych konkurencjach: „Ja 
do ciebie – ty do mnie”, „Ro-
ślinki na dnie”, „Kolorowa 
gąsienica”, „Nakarmić rybkę”, 
„Wyścig z deską” i „Tor prze-
szkód”. O  zawodach uczest-
nikom przypominać będą 

pamiątkowe dyplomy i sta-
tuetki, a także zdjęcia z base-

nu – wszyscy pływacy wzięli 
udział w sesji zdjęciowej.

Olimpiada Astronomiczna prze-
biega w trzech etapach. Po dwóch 
pierwszych etapach wyłoniono 
21 najlepszych uczniów. Zawody 
finałowe odbyły się w  Planeta-
rium Śląskim. Oprócz zadań teo-
retycznych uczniowie przepro-
wadzili samodzielną obserwację 
astronomiczną, a  ich znajomość 
wyglądu nieba sprawdzono pod 

sztucznym niebem planetarium.
Tematyka olimpiady wiąże ze sobą 
astronomię, fizykę i astronomicz-
ne aspekty geografii. Często na-
wiązuje do najnowszych wyda-
rzeń astronomicznych. Duża liczba 
zadań rachunkowych wymaga od 
uczestnika dobrego opanowania 
warsztatu matematycznego. 
Zwycięzcą tegorocznej 58. edycji 

Olimpiady Astronomicznej został 
Tomasz Świerczewski, uczeń 3 
klasy L Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Ruy Barbosy w Warsza-
wie. Pięcioro laureatów tegorocz-
nej krajowej Olimpiady weźmie 
udział w  9 Międzynarodowej 
Olimpiadzie z Astronomii i Astro-
fizyki organizowanej w tym roku 
w Indonezji.

Strzałem w dziesiątkę okazało 
się stworzenie Klubu Malucha. 
Koordynatorzy Chorzowskiej 
Strefy Wolontariatu w ramach 
której działa klub wraz z kilku-

latkami bawią się, twórczo spę-
dzają czas. Dla rodziców klub 
stał się szansą na sprawdzenie, 
jak ich pociechy poradzą sobie 
w przedszkolu. 

Klub działa w każdy czwartek 
i piątek w godz. 9. 30 - 13. 30. 
Udział jest bezpłatny. Więcej in-
formacji na www.strefa.chorzow.
eu lub pod nr tel. 660 430 864

W finale występują najlepsi 
uczestnicy konkursów organizo-
wanych dla uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych. Bierze w  nim 
udział 20 uczestników w  trzech 
kategoriach (klasy 1-3, 4-6 oraz 
łącznie gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalnie).
– Chodzi o popularyzację gwary 
śląskiej. Chcemy pokazać, że ona 
ciągle funkcjonuje. Nie obchodzą 
nas dyskusje polityczne o autono-
mii o języku narodowym, nam za-
leży na tym by pielęgnować tra-
dycję. Serce rośnie, gdy się patrzy 
na najmłodszych, którzy mówią 
„po naszymu” – mówi Grzegorz 
Zarzycki, pomysłodawca i  orga-
nizator konkursu.
Uczestnicy wybierają teksty ślą-
skich autorów, ale coraz częściej 
sięgają po słowo napisane przez 
krewnych.
Jednym z najmłodszych uczest-
ników konkursu był Nicolas 

Brewczyk. Chodzi do drugiej 
klasy podstawówki w Bieru-
niu. Ubrany w śląską, niebieską 
westkę opowiadał o tym, jak 
kiedyś było w polu. U niego 
w  domu raczej się mówi niż 
godo. – Czasami miałem trud-
ności z gwarą. Na przykład nie 
wiedziałem, co to jest giskana. 
Teraz już wiem, że to konewka 
– tłumaczy Nikolas.
Uczestnicy starają się jak mogą 
zwrócić uwagę jurorów nie tyl-
ko dobrą interpretacją tekstu, 
ale też strojami i rekwizytami. 
Aleksandra Swoboda z Chełmu 
Śląskiego przebrała się w trady-
cyjny śląski strój, ale wzięła ze 
sobą również domowej roboty 
chleb od swojego „ujka”. – Ślą-
sko godka musiała przetrwać 
w naszyj familiji. Nie może być 
inaczyj. Bo to jest to, co bab-
ka wie od babki, a dziadek łod 
dziadka – opowiada laureatka 
drugiego miejsca.

Maluchy
mają
swój
klub

Szkoły Podstawowe klasy 1-3
1. Paulina Franik z Piekar Śl.

Szkoły Podstawowe klasy 4-6
1. Julia Kobiór z Bierunia

Gimnazja i Szkoły Ponad-
gimnazjalne
1. Edyta Mojeścik z Istebnej
2. Aleksandra Swoboda 
z Chełmu Śląskiego
3. Dawid Nawrocki z Bierunia
wyróżnienie: 
Karolina Szczyrba z Chorzowa

Wyniki konkursu 
Mowy Śląskiej

58 Olimpiada Astronomiczna odbyła się w Planetarium Śląskim. 
Do Chorzowa zjechali młodzi astronomowie z całego kraju.
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Aktualności

20 tys. zł dla podopiecznych 
Ośrodka Wsparcia Rodziny

Napad, pożar, zatrucie tlenkiem węgla. O tym jak przeciwdziałać m.in. tym 
zagrożeniom opowiadali chorzowianom przedstawiciele służb mundurowych. 

Maluchy z chorzowskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny już planują 
wakacyjny wypad nad morze. Marzenie najmłodszych podopiecznych 

placówki uda się spełnić dzięki darczyńcom biorącym udział 
w Pierwszym Chorzowskim Balu Charytatywnym.

- Przez kilka lat pełnił pan funk-
cję dyrektora Zespołu Szpitali 
Miejskich. Zostawił pan szpital 
w dobrej kondycji? 
- Nie tylko w dobrej kondycji, 
ale również w dobrych rękach. 
Jestem przekonany, że Anna 
Knysok, która obecnie pełni 
obowiązki dyrektora ZSM, jest 
właściwą osobą na właściwym 
miejscu. Jeśli chodzi o sprawy 
stricte finansowe, to z satysfak-
cją mogę powiedzieć, że przez 
ostatnie cztery lata notowali-
śmy dodatni bilans. Natomiast 
rok ubiegły, okaże się prawdo-
podobnie rekordowy pod tym 
względem. Niebawem zostanie 
przedstawiony raport w tej 
sprawie i zgodnie z moją wiedzą, 
wykażemy w nim około 4  mln 
zł zysku. Ponadto w czasie, gdy 
pełniłem funkcję dyrektora 
ZSM, rozpoczęliśmy proces cen-
tralizacji chorzowskich szpitali 
i dokonaliśmy wielu ważnych 
inwestycji. Przebudowany został 
pawilon szpitalny, poprawiliśmy 
jakość świadczonych usług po-
przez zakupienie specjalistycz-
nego sprzętu, m.in. tomografu 
komputerowego. Obecnie trwa 
budowa nowego budynku, do 
którego z ul. Karola Miarki prze-
niesiony zostanie oddział geria-
trycznym i hematologiczny... 
Mógłbym długo tak wymieniać. 
W moim przekonaniu, ten okres 
można uznać za bardzo udany.

- W ostatnich miesiącach coraz 
częściej mówi się o prywaty-
zacji podmiotów wchodzących 

w skład ZSM. Uważa pan, że to 
dobry pomysł?
- Prywatyzacja to złe słowo. 
W  tym przypadku możemy 
mówić tylko o komercjalizacji. 
Powstanie  spółka prawa handlo-
wego, w której 100 proc. udzia-
łów pozostanie w rękach gminy. 
Od tego momentu nie będzie 
dyrektora, lecz prezes. Radę Spo-
łeczną zastąpi natomiast Rada 
Nadzorcza. Poza tym zarówno 
personel, jak i sami pacjenci, nie 
odczują większej różnicy, poza 
jedną: dzięki tej zmianie szpital 
szybciej będzie się rozwijał, uno-
wocześniał. Placówka nadal bę-
dzie funkcjonować na podstawie 
kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.  Zmiana formuły 
organizacyjnej pozwoli jednak 
lepiej wykorzystać sprzęt i sale 
zabiegowe, bo szpital będzie 
mógł też przyjmować pacjentów 
i wykonywać zabiegi prywat-
nie. W tym momencie nie jest to 
możliwe.

- Czyli nie ma się czego obawiać?
- Absolutnie nie. Dostępność  do 
nieodpłatnych usług medycznych 
dla pacjentów to podstawowa 
sprawa. W Chorzowie od wielu 
lat funkcjonuje wiele prywatnych 
placówek świadczących usługi 
na bardzo wysokim poziomie, 
zarówno w ramach kontraktu 
z  NFZ, jak i usług prywatnych. 
Pacjent chce być dobrze przyjęty 
i dobrze zdiagnozowany i nie ma 
dla niego znaczenia czy placówka 
jest własnością miasta, czy pry-
watnego właściciela. ZSM posiada 

odpowiedni sprzęt, pracują w nim 
świetnie wykształceni lekarze. 
Stworzenie spółki prawa handlo-
wego otwiera możliwość większe-
go dostępu do usług medycznych. 
Kontrakty z NFZ są niewystarcza-
jące, co obecnie skutkuje tym, że 
na przykład na operację zaćmy 
w ramach kontraktu z Funduszem 
trzeba czekać w kolejce nawet 
kilka lat! Wkrótce otworzą się 
szanse, by takie zabiegi wykonać 
również odpłatnie – tak jak to ro-
bią prywatne placówki zdrowia, 
co skróci też kolejki pacjentów 
korzystających z usług w ramach 
kontraktu. Dla przykładu cena 
operacji w ramach usług prywat-
nych to ok. 3 tys. zł.

- …a co z pacjentami, których 
nie stać na taką operację?
- Problemów służby zdrowia jest 
wiele. Ten największy to długie 
kolejki, które wynikają z niewy-
starczającej ilość pieniędzy, by 

zagwarantować szybką dostęp-
ność do specjalisty czy zabiegów. 
Nie jesteśmy w stanie, tu w Cho-
rzowie, zmienić całego systemu.  
To problem ogólnopolski. Nie 
zwiększymy liczby zabiegów re-
alizowanych w ramach umowy 
z NFZ, bo to nie my decydujemy, 
ile na to szpital dostaje pieniędzy. 
Regulatorem jest Fundusz, a jak 
wiemy nie od dziś tam kołdra 

jest przykrótka. Zespół Szpitali 
Miejskich musi zacząć uzupeł-
niać swój budżet o pieniądze 
pozafunduszowe. W pierwszym 
roku od komercjalizacji plano-
wany jest zysk w wysokości 
ok. 1 mln zł. Z tych pieniędzy 
będziemy inwestować w sprzęt 
medyczny i kadrę lekarską

- W ostatnich latach sprywa-
tyzowano dwa oddziały wcho-
dzące w skład ZSM. Pacjenci 
nie mają w związku z tym żad-
nych zastrzeżeń?
- Niektórzy nadal nie rozumieją 
dlaczego oddaliśmy odział kar-
diologiczny w prywatne ręce. 
Na początku mówiono: jak to? 
Prywatny oddział? Przecież lu-
dzie tam będą umierać... W rze-
czywistości nic złego się nie 
stało. Szpital normalnie funkcjo-
nuje i ma kontrakt z NFZ. Pry-
watne jest również położnictwo 
i ginekologia. Oddział się roz-
winął, sprowadzono bardzo do-
brych specjalistów i zakupiono 

sprzęt, na który nas nie byłoby 
stać. Myślę, że pacjenci już się 
przekonali, że nieprawda jest 
mówienie, że ten prywatny jest 
zły, a państwowy dobry.

- To jak jest w istocie?
To zależy od ludzi, nie od for-
muły prawnej. Oczywiście nie-
którzy oczekujący w szpitalnych 
korytarzach, mogą poczuć się 
gorsi, bo nie stać ich na prywat-
ną wizytę. Muszą czekać w  ko-
lejkach, w przeciwieństwie do 
bardziej zamożnych pacjentów, 
którzy mogą sobie pozwolić na 
to, by tego uniknąć. Nie jest to 
komfortowa sytuacja. Dotyczy 
ona również naszych rodziców 
czy dziadków, którzy są na eme-
ryturze i mają mniejsze moż-
liwości finansowe. Dołożymy 
jednak wszelkich starań by po 
zmianach, które nastąpią w ZSM, 
tacy pacjenci czuli się możliwie 
jak najbardziej komfortowo.

Rozmawiał 
Tomasz Breguła

Najważniejsze jest dobro pacjenta 
Lepszy sprzęt, więcej inwestycji, poprawa jakości świadczeń medycznych - komercjalizacja jest szansą na rozwój Zespołu Szpitali Miejskich. 

O tym, czy i jak ten proces wpłynie na leczenie pacjentów rozmawiamy z Jerzym Szafranowiczem,  zastępcą prezydenta miasta ds. gospodarczych.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 
w  ubiegłym roku proces komercjalizacji prze-
szło w Polsce 27 szpitali publicznych. W 81 proc. 
placówek proces oceniono pozytywnie. Dla po-
równania odsetek pozytywnych ocen w szpita-
lach publicznych jest trzykrotnie niższy. 

Samorząd województwa śląskiego posiada 
udziały w 8 spółkach prowadzących działal-

ność leczniczą (7 spółek ze 100% udziałem 
oraz 1 spółka z udziałem większościowym). 
Dla wielu szpitali w Polsce komercjalizacja 
okazała się zbawienna: przykładem może być 
krakowski szpital im. L. Rydygiera, gdzie po 
przeprowadzeniu procesu komercjalizacji pla-
cówka zaczęła przynosić zyski. Podobnie było 
w Gorzowie Wielkopolskim czy Torzymiu 
(woj. lubuskie).

W innych miastach się udało

Funkcjonariusze policji, straży po-
żarnej i straży miejskiej spotkali się 
z mieszkańcami w Chorzowskim 
Centrum Kultury. - Spotkania na 
temat bezpieczeństwa odbywają się 
od wielu lat, to jest jednak pierw-
szym w nowej formule. Chcemy, 
aby ten program pełnił rolę eduka-
cyjno-informacyjną, by mieszkań-
cy mogli się zapoznać z najbardziej 
uciążliwymi zagrożeniami i dowie-
dzieli się jak się przed nimi ustrzec 
– mówi Jacek Króliczek, dyrektor 
wydziału zarządzania kryzysowego 
i ochrony ludności w chorzowskim 
Urzędzie Miasta. 
Janusz Gancarczyk, komendant 
PSP w Chorzowie, podkreśla zalety 

takich spotkań. - To swoistego ro-
dzaju warsztaty, podczas których 
mówiliśmy mieszkańcom o zagro-
żeniach związanych z  zatruciem 
tlenku węgla i prawidłowych za-
chowaniach w razie pożarów. Po 
wystąpieniu strażacy byli do dys-
pozycji każdego mieszkańca. 
Policjanci przedstawili zagadnienia 
dotyczące przestępstwa rozboju, 
kradzieży rozbójniczej oraz oszu-
stwa. - Omówiono warunki i oko-
liczności sprzyjające tym zagroże-
niom oraz zasady postępowania 
w razie ich zaistnienia. W trakcie 
spotkania chorzowscy policjanci 
zaprezentowali scenki sytuacyj-
ne obrazujące owe przestępstwa 

– mówi Justyna Dziedzic, rzecznik 
KMP w Chorzowie.   
Straż miejska przybliżyła chorzowia-
nom zakres swoich działań. - Koja-
rzymy się głównie z wystawianiem 
mandatów i zakładaniem blokad na 
koła. Dlatego krótko i konkretnie 
przedstawiliśmy nasze zadania – za-
znacza Izabela Jaron, komendant 
Straży Miejskiej w Chorzowie. 
Udział w szkoleniu był bezpłatny. 
Każdy z uczestników spotkania 
otrzymał podręcznik: „Informator 
o zachowaniu się w sytuacjach 
zagrożenia”, w którym zawarto 
wskazówki m.in. o tym jak udzielać 
pierwszej pomocy czy zachować 
się podczas ewakuacji.

14 lutego w kompleksie Szty-
garka przedstawiciele biznesu, 
świata polityki i kultury wzięli 
udział w licytacji. Pod młotek 
trafiły m.in.: egzemplarz „Wid-
mokręgu” z podpisem Wojcie-
cha Kuczoka, cenne pióra i obra-
zy, serialowy „Mamrot” czy rejs 
żaglówką z Prezydentem za ste-
rami. Czek na 20 tys. zł w imie-
niu placówki odebrała Bożena 
Cierpioł, dyrektor Ośrodka 
Wsparcia Rodziny. – To nie-
zbity dowód na to, że chorzo-
wianie mają wielkie serca i nie 
zapominają o tych najbardziej 
potrzebujących. To dzięki nim, 
dzieci będą mogły odetchnąć 

od codziennych problemów 
i  przeżyć wspaniałą przygodę 
– zaznaczyła dyrektor Cierpioł. 
Organizatorami balu charyta-

tywnego byli prezydent Cho-
rzowa, Andrzej Kotala i  prezes 
chorzowskiej delegatury RIG, 
Paweł Pawelec.

O bezpieczeństwie
z mieszkańcami
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Zdrowie

Pakiet to szansa dla chorych
Przedstawienie możliwości diagnostycznych i warunków leczenia pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej w Zespole Szpitali 

Miejskich a przede wszystkim rozmowa na temat usprawnienia współpracy między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a szpitalem. 
Taki był główny cel spotkania dotyczącego szybkiej ścieżki onkologicznej, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Chorzowie

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” 
w Chorzowie oraz Centrum Afirmacji Życia zainaugurowały 

8. Chorzowską Kampanię „Pola Nadziei”.

Z doktorem Przemysławem Królem, chirurgiem, koordynatorem 
pakietu onkologicznego w Zespole Szpitali Miejskich rozmawiamy 
o plusach i minusach wprowadzenia tak zwanej „zielonej karty”

Na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii wiodący 
wykład przedstawili lekarze pracujący w Zespole Szpitali Miejskich. 

Śląscy medycy dowiedzieli się od nich m.in. jakie są europejskie 
wytyczne dotyczące prowadzenia badań kontrolnych. To ważny 

temat, bo w Polsce aż 25 proc. osób więcej umiera na raka żołądka 
w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. 

Karta, która ratuje życie Dzięki dotacji - lepszy sprzęt

- Pakiet onkologiczny budzi 
wiele wątpliwości. Słusznie? 
- Na początku roku występo-
wały pewne problemy, choćby 
z możliwością logowania się 
do portalu diagnostyki leczenia 
onkologicznego czy do Krajo-
wego Rejestru Nowotworów, w 
którym rejestracja jest niezbęd-
na do zakończenia pierwszego 
etapu diagnostyki w ramach 
szybkiej ścieżki onkologicznej. 
Natomiast te problemy już zo-
stały rozwiązane. Mimo to nadal 
pacjenci z  tak zwaną „zieloną 
kartą” napotykają na trudności 
w szeregowym szpitalu wyni-
kające z pewnego oporu wśród 
lekarzy rodzinnych, którzy tych 
kart nie chcą wystawiać.

- Jakie są przyczyny takiego 
stanu rzeczy? 
- Chyba najczęściej przyczy-
ną jest to, że lekarze rodzin-
ni są mocno obciążeni pracą. 
Mają bardzo dużo pacjentów. 
W związku z  tym wystawiając 
pacjentowi „zieloną kartę” z po-
dejrzeniem nowotworu muszą 
odejść od biurka, muszą pójść 
do komputera, wpisać dane do 
Krajowego Rejestru Nowotwo-
rów i poświęcić na to kilkanaście 
dodatkowych minut przeznaczo-
nych na wizytę. Drugi problem 
wynika stąd, że lekarze rodzinni 
mając możliwość wpisywania 
i wiedząc, jak to robić nie mają 
po prostu na biurku komputera 
i dostępu do internetu. Wtedy 
taka rejestracja staje się proble-
mem. Na końcu obawiają się, że 

przekroczą tego nagłośnionego 
w mediach parytetu pacjentów, u 
których potwierdzono raka i pa-
cjentów, u których wstępnej dia-
gnozy nie potwierdzono. Obec-
nie na trzydzieści „zielonych 
kart” przynajmniej u jednego pa-
cjenta powinna się potwierdzić 
wstępna diagnoza. W związku 
z tym, obawiając się utraty moż-
liwości wypisywania „zielonych 
kart”, lekarze rodzinni po prostu 
jej nie wypisują. Jest to dla nich 
bowiem duże obciążenie.

- Tymczasem dla pacjentów 
taka karta często oznacza szan-
sę na wyzdrowienie. 
Wystawienie „zielonej karty” 
na poziomie podstawowej opie-
ki zdrowotnej otwiera szybką 
ścieżkę onkologiczną. I w na-
szym szpitalu ta szybka ścieżka 

naprawdę jest... szybka. Usta-
wodawca narzucił nam ramy 
czasowe, w których musimy 
działać. Od momentu rejestracji 
w poradni chirurgicznej, gdzie 
pacjent przychodzi od lekarza 
rodzinnego z „zieloną kartą” do 
momentu rozpoczęcia leczenia, 
czyli do operacji, chemioterapii 
czy radioterapii my jesteśmy zo-
bowiązani przeprowadzić pełną 
diagnostykę w dziewięć tygodni. 
W chorzowskim szpitalu jest to 
możliwe, bo mamy pełną paletę 
możliwości diagnostycznych. 
Ponadto mamy dla pacjentów 
z  „zielona kartą” zarezerwowa-
ne miejsca. To naprawdę bar-
dzo komfortowa sytuacja. Dla 
chorych wprowadzenie szybkiej 
ścieżki onkologicznej jest dobre: 
to dla nich powinno być lepiej. 
I często jest. 

Spotkanie otworzył Jerzy Sza-
franowicz, zastępca prezyden-

ta Chorzowa ds. gospodarczych. 
Uczulał na to, że tylko lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej może 
wystawić tak zwaną „zieloną kar-
tę”, która umożliwia pacjentowi 
szybką diagnozę i leczenie. - Spo-
tkaliśmy się tu po to, by usprawnić 
naszą współpracę - mówiła Anna 
Knysok, p.o. dyrektora Zespołu 
Szpitali Miejskich w Chorzowie. 
- Razem spróbujmy doprecyzować 
procedury. To będzie z pożytkiem 
dla pacjentów, bo pakiet to szan-
sa przede wszystkim dla nich na 
szybką reakcję lekarzy a tym sa-
mym większe prawdopodobień-
stwo pełnego powrotu do zdrowia. 
- Jeśli mają państwo wątpliwości, 
nie wiedzą, czy w konkretnym 

wypadku można wystawić „zielo-
ną kartę” jesteśmy do dyspozycji 
- podkreślał dr Henryk Konik, p.o. 
z - cy dyrektora ds. medycznych 
w Zespole Szpitali Miejskich. 
O praktycznym funkcjonowaniu 
karty mówił dr Przemysław Król, 
który w chorzowskim szpitalu 
pełni funkcję koordynatora pa-
kietu onkologicznego. 
- Nie trzeba wystawiać dodatko-
wego skierowania, zielona kar-
ta pełni tę funkcję - tłumaczył 
dr  Król. - Karta działa: od mo-
mentu jej wystawienia w naszym 
szpitalu na pierwszą wizytę czeka 
się najwyżej siedem dni. 
O jakości leczenia w ZSM mówiła 
także dr Małgorzata Błaszczyń-
ska, która pełni funkcję przewod-
niczącej Komisji Zdrowia Rady 

Miasta Chorzów i jest kierowni-
kiem Pracowni Endoskopii i USG 
w miejskim szpitalu. 
- Mamy wybitnych patologów, 
którzy uczą innych, mamy nowo-
czesne endoskopy. Trzeba z  tego 
korzystać w diagnozowaniu pa-
cjentów z podejrzeniem nowo-
tworu - mówiła. 
Szpital ma także świetnie funk-
cjonujący oddział, na którym wy-
konuje się zabiegi chirurgiczne. 
- Dziewięciu lekarzy i trzech re-
zydentów pełni ostry dyżur całą 
dobę przez cały tydzień - mówił dr 
Janusz Korlacki, który w Zespole 
Szpitali Miejskich kieruje oddzia-
łem chirurgii. - Nie możemy bać 
się wystawiać „zielonej karty”. To 
przecież większa szansa na wyle-
czenie dla pacjentów

Akcja wystartowała 18 marca 
o godz. 17.00 w Miejskim Domu 
Kultury „Batory”. W programie 
znalazły się m.in.: koncert „GaD-
MuTrio & the Beatles” oraz wy-
kład ks. dr Wojciecha Bartoszka 

„Asceza współcześnie?”.
Celem akcji jest edukacja na 
rzecz ludzi nieuleczalnie cho-
rych, nauka tolerancji oraz po-
zyskiwanie środków na opiekę 
nad pacjentami hospicjum. 

Wszystkie zebrane środki prze-
znaczone będą m. in. na zakup 
sprzętu medycznego, lekarstw, 
środków opatrunkowych, a tak-
że na bieżące funkcjonowanie 
Hospicjum. 

Małgorzata Błaszczyńska, specja-
lista gastroenterologii, która jest 
kierownikiem pracowni endosko-
pii w chorzowskim szpitalu oraz  
Wojciech Zajęcki, specjalista pa-
tolog, przedstawili gastroentero-
logom z województwa śląskiego 
aktualne wytyczne europejskie 
dotyczące sposobu rozpoznawania 
w endoskopii oraz w badaniach 
mikroskopowych (wycinkach) 
i  prowadzenia badań przesiewo-
wych i kontrolnych polegających 
na poszukiwaniu zmian przedra-
kowych w żołądku.   
- Było to dla nas duże wyzwanie. 
Wprawdzie od lat prowadzę wykła-
dy na zebraniach PTG, tym razem 
jednak postanowiliśmy, wspól-
nie z współpracującym z naszym 
miastem wybitnym patologiem 
Wojciechem Zajęckim, podzielić 

się naszą wiedzą z klinicystami.                                                                                                                               
– mówi Małgorzata Błaszczyńska. 
Prezentacja dotyczyła niezmier-
nie ważnego tematu.  Bardzo czę-
sto endoskopiści widzą bowiem 
duże guzy w żołądku, natomiast  
niezmiernie rzadko możliwe jest 
uwidocznienie, znalezienie zmian 
małych, rokujących wyleczenie, 
a rozpoznawanie drobnych zmian 
przedrakowych jest nieskuteczne 
na całym świecie.
- Nasz wykład spotkał się z du-
żym zainteresowaniem i burz-
liwą dyskusją. Nowe, europej-
skie wytyczne mówią o tym, że 
dla poprawienia skuteczności 
rozpoznawania małych zmian 
przedrakowych należy stosować 
wyłącznie, specjalne, nowocze-
sne wideogastroskopy. Jesteśmy 
w tej szczęśliwej sytuacji, że 

dzięki dotacji urzędu miasta bę-
dziemy mogli taki sprzęt zaku-
pić. Już wkrótce będziemy mogli 
rozpocząć użytkowanie nowych 
aparatów i prowadzenie no-
woczesnej, zalecanej aktualnie, 
diagnostyki żołądka – podkreśla 
M. Błaszczyńska.   
Tego typu badania przeznaczone 
są głównie dla pacjentów powy-
żej 50 roku życia -  w tak zwanej  
grupie ryzyka zachorowania.
- Trzeba podkreślić, że w Kra-
jowym Rejestrze Nowotworów 
z roku 2011 można znaleźć bardzo 
niepokojące dane. Polska na tle in-
nych krajów Unii niestety raportu-
je ok 25% większą umieralność na 
raka żołądka, a w województwie 
śląskim wskaźnik ten jest najgor-
szy w całym kraju - podsumowuje 
M. Błaszczyńska. 

„Pola Nadziei” w Chorzowie

Chorzowscy lekarze podczas spotkania dotyczącego szybkiej ścieżki onkologicznej.

Wystawienie „zielonej karty” na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej 
otwiera szybką ścieżkę onkologiczną – mówi dr Przemysław Król.
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Miasto

Program finansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Jest to jeden z 6 pro-
gramów krajowych jakie będę 
realizowane w okresie 2014-
2020. Będzie wspierał osoby 
wieku 18-29 lat, zarejestrowa-
ne w PUP jako bezrobotne, dla 
których ustalony został  I lub II 
profilu pomocy.
Uczestnicy Programu będą 
mogli skorzystać z bonów: 
stażowych, zatrudnienio-
wych, i szkoleniowych, z  re-
fundacji składek na ubezpie-
czenie społeczne dla osób, 
które po raz pierwszy po-
dejmują zatrudnienie oraz 
z jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospo-
darczej.

W związku z realizacją Progra-
mu zapraszamy Pracodawców 
do współpracy przy aktywizacji 
młodych osób poszukujących za-
trudnienia. W ramach Programu 
pracodawcy mogą otrzymać: 
• refundację części kosztów 

wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenia społeczne 
w  związku z zatrudnieniem 
bezrobotnego, na okres 12 
miesięcy, w wysokości za-

siłku dla osób bezrobotnych 
– 831,10 zł. Po zakończeniu 
refundacji pracodawca jest 
zobowiązany do zatrudnie-
nia bezrobotnego przez okres 
6 miesięcy

• refundację kosztów składek 
na ubezpieczenia społeczne 
osoby bezrobotnej do 30 roku 
życia podejmującej zatrudnie-
nie po raz pierwszy w życiu 
przez okres do 12 miesięcy

W lutym Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zorganizował spotkanie dla chorzowskich 
pracodawców, podczas którego zostały przedstawione finansowe formy wsparcia zatrudnie-
nia wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na 
zaproszenie odpowiedziało 25 pracodawców. 
Spotkania promujące nowe formy zatrudnienia będą organizowane cyklicznie. Najbliższe od-
będzie się w ramach 30 Targów Pracy w dniu 16.04.2015 r. tradycyjnie w Miejskim Ośrodku 
Rekreacji i Sportu w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113 w godz. od 10.00 do 12. 30. 

Bony na stażCykliczne spotkania z pracodawcami 

Nowy system rejestrów publicznych

W najbliższym czasie Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 
rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I - Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Ślub w plenerze, nowe dowody osobiste i większa swoboda w nada-
waniu imion. 1 marca weszły w życie nowe przepisy dotyczące 

aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Po seniorach i dzieciach swojej akademii doczekali się także 
młodzi ludzie. Chorzowska Akademia Młodzieży (CHAM) 

już działa a w niej bezpłatne korepetycje, nauka gotowania, 
bitwy taneczne i wiele innych atrakcji.

ul. Opolska 19, tel.  32 34 97 101      www.pupchorzow.plPowiatowy Urząd Pracy

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Wprowadzony przez Mi-
nisterstwo Spraw We-

wnętrznych nowy system infor-
matyczny ma za zadanie ułatwić 
załatwianie codziennych, urzę-
dowych spraw.
Od teraz, wniosek o dowód może-
my złożyć w dowolnym urzędzie 
w Polsce, a nie tam, gdzie jeste-
śmy zameldowani. Należy jednak 
pamiętać, że po odbiór trzeba bę-
dzie się zgłosić w to samo miejsce. 
Nowy dokument tożsamości ma 
szereg zabezpieczeń, m.in. spe-
cjalne farby, tłoczenia i powtó-
rzone zdjęcie. Nie ma w nim już 
naszego podpisu, wzrostu i adre-
su zameldowania. Ułatwi nam to 
sprawę przy przeprowadzkach. 
Od czasu zastąpienia kilkunasto-
stronicowej książeczki plastikową 
kartą, istotna jest także zasada 
dotycząca dzieci. Teraz wniosek 
o wydanie dowodu osobistego 
dla dziecka poniżej 13 roku życia, 
będzie mógł złożyć tylko jeden 
z rodziców. Dokumenty dla dzieci 
do 5 roku życia będą ważne przez 
5 lat, a dla osób, które ukończyły 5 
rok życia przez 10 lat.
Ci, którzy zazdroszcząc boha-
terom amerykańskich filmów 
marzyli o własnym ślubie w ple-
nerze, będą mieli taką szansę. Mu-

szą jednak pamiętać, by wybrane 
przez nich miejsce gwarantowało 
powagę i doniosłość ceremonii 
oraz było dla wszystkich bez-
pieczne. Nowe zasady określa 
regulamin, wydany na podstawie 
Zarządzenia Prezydenta Chorzo-
wa. Koszt uroczystości poza bu-
dynkiem Urzędu Stanu Cywilne-
go wyniesie 1 000 zł. Ostateczna 
decyzja o wydaniu zgody będzie 
należała do kierownika USC.
W początkowym okresie po 
wprowadzeniu zmian, czas po-

trzebny na załatwienie niektó-
rych spraw może ulec wydłuże-
niu z przyczyn niezależnych od 
Urzędu Miasta Chorzów. W razie 
wystąpienia problemów infor-
matycznych, urzędnicy dołożą 
wszelkich starań by z należytą 
starannością zostały wdrożone 
przygotowane procedury awaryj-
ne. Prosimy jednak mieszkańców 
o wyrozumiałość dla sytuacji, 
kiedy ich sprawy nie będą mogły 
być załatwione tak szybko, jakby 
sobie tego życzyli.

W ramach CHAM młodzież spo-
tyka się i twórczo spędza czas. 
Nie tylko na nauce, ale i wspól-
nej zabawie. Akademia działa 
w ramach Chorzowskiej Strefy 
Wolontariatu. 
- Zapraszamy do udziału w pierw-
szej akcji organizowanej w ramach 
CHAM, czyli w  Literackiej Grze 
Miejskiej. W  grze mogą wziąć 
udział wszyscy miłośnicy literatu-
ry, a  w szczególności tegoroczni 
maturzyści – mówi Magdalena Se-

kuła, pełnomocnik prezydenta ds. 
aktywizacji społecznej. 
Aktywna i twórcza powtórka 
ze znajomości lektur odbędzie się 

23 kwietnia z okazji Światowego 
Dnia Książki. Zgłoszenia szkół 
chętnych do udziału w zabawie 
wraz w podaniem liczby uczest-
ników przesyłać można do 10 
kwietnia na adres: nataliamiesz-
czanin@gmail.com.

Więcej informacji można uzyskać 
pod nr tel. 660 430 864 lub na www.
strefa.chorzow.eu. Na zwycięzców 
czekać będą atrakcyjne nagrody, 
m.in. elektroniczne czytniki 

Aktywna powtórka 
przed maturą

Wszelkie pytania w powyższych kwestiach prosimy kierować do nas 
pocztą elektroniczną na adres sprawy_obywatelskie@chorzow.eu, 

bądź telefonicznie pod poniższe numery:

Ewidencja ludności: 32 / 416 50 04
Dowody osobiste: 32 / 416 56 32

Urząd Stanu Cywilnego: 32 / 241 27 49

Ostrzeżenie przed oszustami podającymi się 
za pracowników Urzędu Miasta

Urząd Miasta ostrzega przed osobami podającymi się na pracowników Urzędu Mia-
sta, które, mówiąc że działają w imieniu prezydenta miasta, oferują różnego rodzaju 
usługi lub produkty do kupienia. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z osoba-
mi próbującymi wyłudzić od mieszkańców pieniądze.

W przypadku pojawienia się takich osób prosimy o poinformowanie policji lub 
straży miejskiej. 
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Gospodarka 
komunalna

Zakład Komunalny „PGM” informuje, iż z dniem 1 kwietnia br. zmianie ulegną godziny pracy 
zakładu, a tym samym przyjęcia lokatorów. ZK „PGM” czynny jest od poniedziałku do piątku 
w następujących godzinach:

• Poniedziałek: od godz. 7.00 do godz. 15.00 
Dyżury pełnią od godz. 7.00 do godz. 17.00 pracownicy: 
Biura Podawczego, Działu Technicznego, Zespołu Rozliczeń, 
Kasy, Biura Obsługi Mieszkańców) 

• Wtorek i środa: od godz. 7.00 do godz. 15.00

• Czwartek: od godz. 7.00 do godz. 17.00, 

• Piątek: od godz. 7.00 do godz. 13.00

Zmieniają godziny pracy

Rozpoczęto przegląd placów zabaw dla dzieci. Elementy metalowe, drewniane urzą-
dzeń zabawowych w większości przypadków zostaną oszlifowane oraz pomalowane.

Zakład Komunalny „PGM” 
zawiadamia mieszkańców 
o  odczytach wodomierzy. 
W marcu odczyty przeprowa-
dzone były na terenie Cho-
rzowa Starego i Chorzowa II. 
W kwietniu odczyty odbędą 
się na terenie Śródmieścia 
i Różanki, w maju na odczy-
ty muszą się przygotować 
mieszkańcy Ruch - u i Haj-
duk. Informacje o terminach 
zostaną wywieszone na klat-
kach schodowych.

Sprawdzają stan liczników

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00      www.pgm-chorzow.euZakład Komunalny PGM

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Wiosenne porządki 
Tam, gdzie jest to konieczne, 

elementy drewniane, które 
podlegają procesowi butwienia, 
bądź też zostały uszkodzone 
mechanicznie podlegać będą 
wymianie. Elementy ruchome 
urządzeń zabawowych po doko-
naniu przeglądów w miejscach, 
gdzie jest to konieczne, podle-
gać będą konserwacji. W więk-
szości przypadków urządzenia 
zabawowe są stabilne i komplet-
ne. Stan połączeń dobry, a zuży-

cie części składowych mieści się 
w  normie eksploatacyjnej. Ak-
tualnie prowadzone są przeglą-
dy funkcjonalne placów zabaw, 
uzupełniane tzw. oględzinami 
terenowymi przeprowadzany-
mi przez pracowników poszcze-
gólnych administracji, co odby-
wa się z częstotliwością dwóch 
tygodni. 

Więcej informacji na www.
pgm-chorzow.eu

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocych, chcielibyśmy życzyć wszystkim, by ten wyjątkowy czas, spędzony 
w gronie najbliższych, przyniósł wiele radości, ciepła i odpoczynku.

Dyrekcja i Pracownicy ZK „PGM”

„Praca za czynsz” 
pod innym adresem

Zmianie uległ adres siedziby 
programu „Praca za czynsz”. 
Nowa siedziba mieści się przy 
ul. Hajduckiej 7. Aby skorzy-
stać z możliwości wykonania 
świadczenia rzeczowego, na-
jemcy powinni zgłaszać się do 
sekretariatu ZK „PGM” przy 
ul.  Bałtyckiej 8 w  Chorzowie. 
Do wniosku należy dołączyć: 
kserokopię umowy o najem lo-
kalu, dokumenty potwierdzają-
ce wysokość uzyskiwanych do-

chodów, decyzję o przyznaniu 
dodatku mieszkaniowego (jeśli 
najemca korzysta z takiego 
dodatku). Realizowanie świad-
czenia rzeczowego w ramach 
programu jest jednoznaczne 
z wstrzymaniem naliczania 
odsetek za zwłokę (od kwoty 
zadłużenia z tytułu, którego 
realizowane jest świadczenie), 
a ponadto stanowi podstawę do 
wstrzymania egzekucji, w tym 
również eksmisji.

Ul. Hajducka 7 – tu znajduje się nowa siedziba programu „Praca za czynsz”.

Wesołego               Alleluja
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Infrastruktura 
drogowa

ul. Bałtycka 8A, tel.  32 241 12 70      www.mzuim.chorzow.euMiejski Zarząd Ulic i Mostów

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

W ramach zakontraktowa-
nych prac przewidziano 

wykonanie odcinka ul.  Koll-
manna (dawniej Leśnej II), od-
cinka ul. Inwalidzkiej, łączącego 
go z ul. Kollmanna, wspomnia-
ny wiadukt drogowy nad linią 
kolejową PKP nr 651 Kochłowi-
ce-Radoszowy, mury oporowe 
w ciągu ul. Kollmanna i ul.  In-
walidzkiej, budowę nowych 
oraz przebudowę istniejących 
zjazdów publicznych, wyko-
nanie odwodnienia dróg oraz 
przebudowę istniejących sieci 
sanitarnych, gazowej, elektrycz-
nych i teletechnicznych.
- Kolejnym elementem zapla-
nowanych prac jest budowa 
odwodnienia przebudowywa-
nych dróg, za pomocą nowej 
kanalizacji deszczowej z włą-
czeniem do istniejących kolek-
torów poprzez projektowane 
wpusty uliczne - mówi Piotr 
Wojtala, dyrektor MZUIM. 
- Wzdłuż ulicy Leśnej oraz In-
walidzkiej przewidziano nowe 
oświetlenie drogowe. 
Do chwili obecnej wykonano 
już znaczny zakres robót dro-
gowych wzdłuż ul. Kollmanna 
wraz z odwodnieniem i oświe-
tleniem. W ostatnich dniach 
zostało zabetonowane przęsło 
układu nośnego na nowo wy-
budowanym wiadukcie.

Wiadukt przy ul. Leśnej ma 
długość 18,20 m, rozpiętość 
dźwigarów to 17,50 m, a szero-
kość całkowitą - 11,10 m, wyso-
kość dźwigara to 0,87 m. 
W ramach inwestycji wy-
konany został mur oporowy 
z  grodzic stalowych wzdłuż 
ul.  Leśnej oraz powstaną 

mury z  gruntu zbrojonego 
w ciągu ul.  Inwalidzkiej. Za-
awansowanie prac na ul. In-
walidzkiej to ok. 50%.
Inwestycja podzielona jest na 
trzy etapy, a wartość całego 
kontraktu to 11 159 132, 29 zł. 
brutto. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na sierpień, 

Drugą inwestycją MZUiM  zwią-
zaną z obiektami inżynierskimi 
jest remont wiaduktu drogo-
wego zlokalizowanego w ciągu 
pl.  Św. Jana w  rejonie skrzyżo-
wania z  ulicami Legnicką, Ma-
ciejkowicką i Adamieckiego. 
- Celem inwestycji jest wyburze-
nie istniejącego obiektu w zakre-

sie ustroju nośnego i  wybudo-
wanie w jego miejsce nowego 
ustroju niosącego o parametrach 
technicznych odpowiadających 
wymaganiom dla przedmioto-
wej klasy drogi - dodaje Wojtala. 
- „Modernizacja obiektu mosto-
wego na pl. Św. Jana w Chorzo-
wie” obejmuje przebudowę wia-

duktu drogowego w ciągu pl. Św. 
Jana nad dwutorową linią PKP 
wraz z odcinkami dróg, wykona-
nie odwodnienia wiaduktu oraz 
przebudowę istniejących sieci 
sanitarnych, elektrycznych, tele-
technicznych oraz sieci gazowej. 
Inwestycja zostanie zakończona 
w czerwcu - lipcu. 

Modernizacja ul. Kollmanna i ul. Inwalidzkiej oraz wiaduktu na Placu Św. Jana
Nowe wiadukty drogowe, czyli...

Budowa ulicy Wilhelma Kollmanna związana jest z budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem 
z ulicą Inwalidzką w Chorzowie. To kolejna duża inwestycja Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, której koniec zaplanowany jest 
na sierpień tego roku. Prace rozpoczęły się wraz z podpisaniem umowy w listopadzie ubiegłego roku pomiędzy zamawiającym 

- Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie, a Wykonawcą firmą STRABAG.

Budowa ulicy Wilhelma Kollmanna związana jest z budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ulicą Inwalidzką w Chorzowie.

Trwa remont wiaduktu przy pl. Św. Jana.

Zdrowych, spokojnych, wypełnionych rodzinym ciepłem Świąt Wielkanocnych 
życzą Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w ChorzowieWesołego Alleluja
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Tym razem zgodnie z ży-
czeniem naszych chorzow-

skich seniorów, aktualizacja 
będzie miała bardziej aktywny 
charakter. Zaplanowaliśmy 
wydarzenie, które odbędzie się 
pod hasłem: „Zabawa na 102, 
czyli wieczór taneczny z Dami-
nem Holeckim”. W trakcie kon-
certu będzie można potańczyć, 
co na pewno ucieszy naszych 
chorzowskich seniorów - mówi 
Magdalena Sekuła, pełnomoc-
nik prezydenta ds. aktywizacji 
społecznej. 
Tego dnia, każdy uczestnik 
zabawy otrzyma nową, posze-
rzoną o kolejnych partnerów, 
ulotkę programu „Chorzów 
60+”. Koncert wraz z zabawą 
taneczną odbędzie się 20 kwiet-
nia 2015 r. o godz. 16 w Miej-

skim Domu Kultury „Batory”. 
Bilety dla posiadaczy karty pro-
gramu „Chorzów 60+” kosztują 
15 zł, dla wszystkich pozostały 
mieszkańców i gości - 30 zł.  

Wszystkie firmy i instytucje 
zachęcany do zostania partne-
rem programu „Chorzów 60+”. 
Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać w Urzędzie Mia-

sta w Biurze Pełnomocnika ds. 
Aktywizacji Społecznej (pok. 
215), drogą mailową (magda.
chorzow60plus@gmail.com) lub 
telefonicznie (tel. 695 571 291). 

Spotkanie, będące efektem zawar-
cia 24 stycznia w Chorzowie po-
rozumienia pomiędzy miastami, 
zaowocowało kolejnymi postano-
wieniami w ramach prowadzonej 
polityki senioralnej. - Chciałbym, 
żebyście to wy państwo decydo-
wali o tym, jak mają wyglądać 
kontakty między wami, co chcecie 
robić i czego się nawzajem od sie-
bie uczyć. Zawsze możecie na nas 
liczyć - przyznał podczas wizyty w 
Ratuszu Ryszard Nowak, prezydent 
Nowego Sącza. - Władza nie jest od 
tego, by cokolwiek narzucać. Liczy-
my na to, że uda nam się znaleźć 
taką formułę, by wasze inicjatywy i 
nasze możliwości, także finansowe, 
spotkały się pośrodku i przełożyły 
na ciekawe zadania - dodał Wie-
sław Ciężkowski, zastępca prezy-
denta Chorzowa ds. społecznych. 

Jednym z pierwszych wspólnych 
działań będzie współpraca w ob-
szarze kultury. Właśnie został 
złożony wniosek do Ministerstwa 
Kultury, dzięki któremu wsparte 
zostaną działania, m.in. z zakresu 
teatru. - Dziękujemy za podję-
cie tych działań. To duży krok do 
przodu. Pozwoli nam to uatrakcyj-
nić nasze życie - przyznała Maria 
Baran, przewodnicząca Sądeckiej 
Rady Seniorów. Pierwsze efekty 
będziemy mieli szansę obserwo-
wać na przełomie wiosny i lata. 
Współpraca z Nowym Sączem to 
kolejny krok do stworzenia sieci 
wzajemnych relacji i wymiany 
doświadczeń między Chorzowem 
a innymi gminami w całej Polsce. 
Przypomnijmy: pierwsze porozu-
mienie władze Chorzowa podpisa-
ły z gminą Jordanów.

Seniorzy
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ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000

Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów 
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec
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Wśród osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie 
naszej krzyżówki, rozlosuje-
my trzy zestawy miejskich 
gadżetów. Rozwiązania 
krzyżówki należy nadsyłać 
do Biura Prasowego Urzędu 
Miasta w Chorzowie (ul. Ry-
nek 1, 41-500 Chorzów) do 10 
kwietnia 2014 r.

Drukujący aparat telegraficz-
ny, ssak z rodziny jeleniowa-
tych i perkusyjne talerze - to 
tylko część pytań z ostatniej 
krzyżówki. Spośród wszyst-
kich listów z  poprawnymi 
hasłami, które nadesłano do 
Urzędu Miasta, komisja kon-
kursowa wylosowała 3 zwy-
cięzców. Nagrody powędrują 
do: Agnieszki Podsiadlik, 
Aliny Iglińskiej i Karola Imoł-
czyka. Gratulujemy! Po od-
biór nagród zapraszamy do 
Urzędu Miasta (pokój nr 220).

CHORZOWSKA 
KRZYŻOWKA

Zbliża się kolejna aktualizacja Programu „Chorzów 60+”. 

Wizyta w Miasteczku Galicyjskim, koncert 
Orkiestry Symfonicznej w Miejskim Ośrodku 
Kultury oraz odwiedziny w sądeckim Ratuszu 

i Uniwersytecie III Wieku - wszystko to 
w ramach dwudniowej wizyty chorzowskich 

Seniorów w Nowym Sączu. 

Udana rewizyta

Zabawa na 102!

Przypominamy o możliwości bezpłatnego udziału warsztatach 
i zajęciach organizowanych w ramach Chorzowskiej Akademii 
Seniora. Najstarsi mieszkańcy mogą brać udział w lekcjach tań-
ca, nauki języków, obsługi komputera.
- Aby każdy miał blisko, uruchomiliśmy akademie w dzielnicach. 
Tam także seniorzy mogą brać udział w cyklu ciekawych wykła-
dów i aktywnych zajęć - mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta ds. aktywizacji społecznej.
Dzielnicowe akademie działają na Klimzowcu, w Chorzowie 
II, w Chorzowie Batorym i Chorzowie Starym. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 606 715 359 
lub na www.strefa.chorzow.eu 

Aktywny senior to zdrowy senior


