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Kolejna inwestycja w szpitalu dziecięcym
W Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii powstaje pawilon dla Specjalistycznych Przychodni Przyszpitalnych.
rzegorz Szpyrka, dyrektor
ChCPiO, podkreśla, że decyzja o budowie nowego pawilonu
była koniecznością. Dodaje, że
tylko w ten sposób szpital może
podnieść jakość świadczonych
porad w przyszpitalnych przychodniach. - Dobra opinia, jaką
cieszą się nasi lekarze, powoduje,
że zapisuje się do nich coraz więcej pacjentów, stąd częste kolejki
i brak miejsca dla oczekujących
pacjentów. Nowy pawilon zdecydowanie poprawi tę sytuację
– mówi Grzegorz Szpyrka.
Prowadzona inwestycja związana jest również z przygotowaniem ChCPiO do wejścia w życie
ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia. Ustawa zacznie obowiązywać od lipca 2017
roku, a jej zapisy sprawią, że lekarze będą potrzebowali więcej
czasu na poszczególne procedury medyczne. - Dzięki tej rozbudowie szpitala zwiększy się ilość

W hali dawnej
elektrowni Huty
Królewskiej w Chorzowie przy ulicy
Metalowców znowu
będzie iskrzyć.
Zabytkowa hala
licząca 120 lat stanie
się sceną wydarzeń
artystycznych.

Fot. Mariusz Banduch

G

gabinetów, co zmniejszy, a może
nawet zlikwiduje czas oczekiwania na poradę – mówi dyrektor.
Nowy pawilon będzie połączony

ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, co pozwoli w ekstremalnych sytuacjach zwiększyć efektywność i operatywność SOR-u,

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii to jedna z wizytówek naszego miasta. Szpital cieszy się niekwestionowaną
renomą. To zasługa świetnego zespołu lekarzy i pielęgniarek
ale też sprzętu na najwyższym poziomie. To połączenie sprawia, że Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii jest szpitalem gwarantującym najwyższe standardy leczenia małych
pacjentów. Nie spoczywamy na laurach i realizujemy kolejną inwestycję. Nowy pawilon
poradni, który w stu procentach powstaje dzięki środkom
miasta, ma przede wszystkim
skrócić kolejki do gabinetów
lekarskich. Nie zapominamy
też o dorosłych pacjentach.
Przy ulicy Strzelców Bytomskich budowany jest właśnie
kolejny pawilon, w którym
znajdą się odziały geriatryczny i hematologia.

który będzie mógł korzystać z nowych pomieszczeń i gabinetów.
Ukończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2016 roku.

Andrzej Kotala,
prezydent Chorzowa

Hutę wypełni muzyka
Zamelduj się w Chorzowie
Karnety, zniżki, gadżety. Rusza
specjalna akcja zachęcająca do
zameldowania się w naszym
mieście.
- W mieście przybywa osób,
które z różnych powodów nie
dokonują procedury meldunkowej. Skutkuje to zaniżoną
liczbą mieszkańców, która nie
odzwierciedla realnej sytuacji.
Poprzez naszą kampanię - „Zamelduj się w Chorzowie” - chcemy zachęcić nowych lokatorów
do meldunku oraz pokazać, dlaczego warto być „z Chorzowa”.
Wyjaśnimy także jak w łatwy
i szybki sposób dopełnić formal-

3 października odbędzie się tu
Festibal. Co oznacza, że zabytkowe, industrialne wnętrze przejmują muzycy. Tego wieczoru zagrają mistrzowie nowoczesnego
brzmienia Smolik i Kev Fox oraz
Fisz Emade Tworzywo. Start
o godz. 19.00. Bilety do kupienia
na Ticketportalu oraz w klubie
muzycznym „Szuflada” przy
ul. Wolności 15.
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ności – mówi Karolina Skórka,
z biura prasowego UM.
Każdy kto od 15 października
do końca roku zamelduje się
w Chorzowie otrzyma pakiet
powitalny. W specjalnie przygotowanym zestawie znaleźć będzie można karnety do instytucji
miejskich, zniżki do kawiarni
oraz różne formy bonusów i zniżek. Nie zabraknie także miejskich gadżetów: chorzowskiego
kubka i czekoladek ze zdjęciami
miasta. Nowi mieszkańcy znajdą
w nim również foldery z przydatnymi informacjami (mapę,
informator kulturalny).

Krzyżówka
i komiks
o Superhanysie
> > > strona 8
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2

wiadomości samorządowe

Rekordowa wolność czytania
Giełda książki trwała przez kilka godzin przy ul. Jagiellońskiej,
24 września br. Każdy chętny mógł wybrać dla siebie darmowy
egzemplarz spośród kilkunastu tysięcy książek, czasopism
i audiobooków pozyskanych w efekcie odbywającej się
wcześniej w mieście zbiórki literatury.

C

iesząca się sporym zainteresowaniem giełda stanowiła
jeden z głównych punktów programu tegorocznej edycji akcji
„Wolność czytania” zorganizowanej w rejonie ulicy Wolności.
- W tym roku udało nam się pobić rekord w zbiórce woluminów,
gromadząc blisko 18 tysięcy egzemplarzy. Bibliotekarze zaangażowani w ich segregację mieli
pełne ręce roboty – cieszyła się
Beata Kaczmarek z Wydziału
Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów. - Mamy nadzieję, że wszystkie pozycje trafią
w dobre ręce i dostarczą czytelnikom sporo radości. Książki ze
stoiska znikały w błyskawicznym
tempie – dodała.
W ramach „Wolności czytania” czytelnictwo promowano na stoiskach
chorzowskich instytucji kultury
i w programie scenicznym z udziałem aktorów Teatru Rozrywki,
Teatru Reduta Śląska i Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców. Swoje recitale na scenie
przy ul. Jagiellońskiej zaprezento-

Muzyka połączy pokolenia
Przygotowania czas zacząć! Zespół „Na Szlaku” z Urszulą
i Karolem Pielokami, zaprasza na XX Ogólnopolski Koncert
Wspomnień „I znów jesteśmy razem”.

Anna Dziewit i Marcin Meller podczas spotkania z czytelnikami w Chorzowskim
Centrum Kultury.

wali Magdalena Krzywda-Krzysteczko i Sławomir Witkowski
oraz Marek Chudziński i Radosław
Michalik. Historyk, dr Jacek Kurek
wygłosił prelekcję „Brzmienie miasta: CHORZÓW-MUZYKA-WOLNOŚĆ”. Najmłodszych zainteresowała wystawa plenerowa „Podróże
Koziołka Matołka” ze zbiorów Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

i przygotowana w Chorzowskim
Centrum Kultury audycja w oparciu o baśnie Andersena.
Podczas spotkań autorskich, 24
września, z czytelnikami spotkali
się Anna Dziewit i Marcin Meller
oraz Weronika Murek i Radosław
Kobierski, a 25 września - Łukasz
Stec i Zbigniew Kadłubek.
(k)

- Jak co roku - z niecierpliwością czekamy na spotkanie zarówno z pokoleniami zespołu
„Na Szlaku” jak i z wszystkimi
przyjaciółmi, którzy zwykle
towarzyszą nam przy tym wydarzeniu. Jest to dla nas wspaniałe święto i ogromne przeżycie – mówi Karol Pielok, szef
zespołu.
Już w lipcu, podczas wokalno-muzycznych warsztatów w
Murzasichlu „Na Szlaku” rozpoczęło przygotowania pod
okiem Rafała Smolenia. Efekty
intensywnej pracy można będzie podziwiać 23 paźdźiernika

Strefa ekonomiczna
na terenie huty?
Miasto Chorzów, Huta Kościuszko
oraz Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. podpisały porozumienie
o rozpoczęciu działań, których efektem
będzie włączenie terenów huty
do strefy ekonomicznej.
Chodzi o 36 hektarowy obszar,
który mógłby być etapowo włączany w granice KSSE. Zanim
jednak to nastąpi miasto musi
zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
na tym terenie i dopasować
go do wymogów stawianych
przez Ministerstwo Gospodarki..
Utworzenie strefy ekonomicznej
zdecydowanie ułatwi pozyskanie inwestorów, a co za tym idzie
utworzenie kolejnych miejsc
pracy. Ze wstępnych analiz wynika, że po objęciu terenów huty
specjalną strefą mogłoby tam powstać 10-12 firm. To może ozna-

czać pracę dla 3000 ludzi.
Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 czerwca
1996 roku. Utworzono ją w celu
wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz
stworzenia nowych miejsc pracy
w regionie.
Do jej głównych zadań należy
m.in. promocja i poszukiwanie
nowych inwestorów, sprzedaż
ziemi i innych nieruchomości
objętych statusem Strefy, przyznanie praw do ulgi podatkowej
oraz pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności.

o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury
„Batory” – właśnie podczas XX
edycji „I znów jesteśmy razem”.
Wokalistom akompaniować będzie Zespół Muzyczny pod kierownictwem Rafała Smolenia.
- Jesteśmy bardzo ciekawi jak
Wam sie spodoba nasz najnowszy repertuar! - mówią zgodnie
członkowie „Na Szlaku”. - Trudno stwierdzić, dlaczego co roku
tak bardzo cieszymy się, że możemy najpełniej ujawnić naszą
całoroczną pracę. Wyjątkowa
atmosfera, jaka towarzyszy
koncertowi przyciąga nie tyl-

ko śpiewających, ale również
wiernych przyjaciół Zespołu.
Niejednokrotnie wiąże się to
z pokonaniem sporej ilości kilometrów, a jednak - zawsze są
z nami! - dodaje Karol Pielok.
- To właśnie dzięki tym spotkaniom mamy siły i ochotę rozwijać się i poszukiwać nowych
celów artystycznych. Spotkania
z ludźmi mają naprawdę ogromną moc, której samemu nie
można osiągnąć. Cieszymy się,
że potrafimy podtrzymać naszą
tradycję, chociaż często nie jest
to łatwe zadanie – podsumowuje szef „Na Szlaku”.

Najmłodsi podopieczni stowarzyszenia
Chorzowska Lauba tworzą własny serwis
informacyjny - Aniołki Lauby.

Aniołki Lauby
Miejsce Przyjazne
Seniorom
Prowadzisz firmę, organizację
lub jesteś dyrektorem instytucji?
Twoja oferta skierowana jest dla
seniorów, a dodatkowo posiadasz
miłą obsługę i architekturę budyn-

ku, dostosowaną do potrzeb osób
starszych? Twoje starania mogą
zostać wyróżnione. Rozpoczyna
się bowiem kolejną akcja pod tytułem „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Telewizja prowadzona niemal wyłącznie przez dzieci funkcjonuje od
kilku miesięcy. Jednak pierwsze
dziennikarskie szlify dzieci zbierały przeprowadzając wywiady zez
znanymi i popularnymi postaciami
m.in. z Ewą Farną czy Tomaszem
Kotem. - Chciałem zrobić dla dzieci
ciekawe zajęcia, pokazać jakąś alternatywę. Dzięki temu projektowi
uczą się one odpowiedzialności, to
też poniekąd forma terapii. Niewykluczone, że w przyszłości ten
projekt wpłynie na ich zawodowe
decyzje. Niewiele placówek stwa-

rza podobne możliwości. Chcemy
być orygnialni i zaprezentować coś
innego – mówi Seweryn Woźniak
z Chorzowskiej Lauby, pomysłodawca projektu i opiekun grupy
młodych dziennikarzy.
Wiadomości, w których relacjonowane są przede wszystkim
wydarzenia kulturalne z naszego
miasta, ukazują się raz w miesiącu.
Publikowane są na profilu stowarzyszenia oraz w serwisie youtube.
Na realizację tego projektu stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta.

- Polega na wyróżnieniu miejsc,
które są przystosowane do potrzeb
osób starszych - mówi Magdalena
Sekuła, pełnomocnik prezydenta
ds. aktywizacji społecznej. - Swoją
kandydaturę mogą zgłosić same
firmy, instytucje, organizacje wypisując specjalny formularz lub
mogą zrobić to za nich seniorzy.
Pierwszy etap to ocena formalna
złożonych wniosków, następnie
komisja konkursowa uda się w te-

ren na wizję lokalną, aby sprawdzić
czy zgłoszenie było zgodne jest
z rzeczywistością. Po weryfikacji
komisja ogłosi listę nagrodzonych
podmiotów. Otrzymają oni certyfikat oraz naklejkę. Akcja będzie
cykliczna. Szczegóły akcji dostępne
są w regulaminie, natomiast formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać ze stron www.chorzow.
eu i www.strefa.chorzow.eu lub
w Urzędzie Miasta w pokoju 215.

Ponad 100 chorzowskich
taksówkarzy wzięło udział
w szkoleniu z udzielania
pierwszej pomocy. Zasady ratowania życia i zdrowia wyjaśniali
lekarze z Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Zespołu

Szpitali Miejskich w Chorzowie
i uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia. W kursie uczestniczyli
także mieszkańcy. Akcja odbyła
się w ramach Chorzowskich Dni
Promocji Zdrowia.

P U L S M I A STA
Kilkadziesiąt chorzowianek
zdobędzie wiedzę z zakresu
wiktymologii i prewencji kryminalnej, wezmą także udział
w ćwiczeniach z wybranych elementów samoobrony i pierwszej
pomocy.

Kurs rozpocznie się 7 października i potrwa do 2 grudnia. Zajęcia
będą odbywać się w każdą środę
i piątek w godzinach od 18.00 do
19.30 w sali Miejskiego Ośrodka
Rekreacji i Sportu w Chorzowie
przy ulicy Odległej 5.

wiadomości samorządowe
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W Chorzowie poznaliśmy
Mistrzów Mowy Polskiej
Chorzów gościł uroczystą galę piętnastej edycji programu Mistrz Mowy
Polskiej. Finał imprezy odbył się w Chorzowskim Centrum Kultury.

S

pośród dziesięciu nominowanych jurorzy wyłonili trzy
osoby, które najzręczniej posługują się polską mową. To Magdalena Zawadzka, aktorka teatralna,
filmowa i telewizyjna; Grzegorz
Miecugow, dziennikarz telewizyjny, współprowadzący program
„Szkło kontaktowe” w TVN24
oraz Janusz Kukuła, radiowiec,
dyrektor i główny reżyser Teatru
Polskiego Radia.
Miecugow był nominowany już
po raz trzeci. Przyznał, że sama
nominacja jest już dla niego
wyróżnieniem. – Nie czuję się
mistrzem mowy. Wyróżnienie
wynika bardziej z miejsca, w którym pracuję niż z walorów, które
reprezentuję. Mógłbym wyliczyć
wiele koleżanek i kolegów z radia, którzy bardziej zasługują na
taką nominację. Pamiętam, że regularnie oblewałem egzaminy na
kartę mikrofonową. Przyjmuję
to wyróżnienie z wielką pokorą
– powiedział dla INFOSERWISU
Grzegorz Miecugow.
Dla Magdaleny Zawadzkiej nagroda ma szczególny wymiar.
W 2001 r. tytuł otrzymał jej obecnie nieżyjący mąż, Gustaw Holoubek. – Posługując się polskim językiem starałam się zawsze dążyć
do tego ideału, który wyznaczyli
kiedyś moi rodzice, a potem mój

Aktualności

Miejsce do zabawy w Chorzowie II

Powstaje nowoczesny plac zabaw w okolicy ulic św. Pawła i Dombka.
Ruszają prace związane z modernizacją placu zabaw w Chorzowie II. Na wyposażeniu placu
będzie duży i mały zestaw do

zabaw, umieszczone na syntetycznej nawierzchni. Całość
będzie ogrodzona. Dodatkowo
w miejscu tym stanie także si-

łownia plenerowa. Koszt prac
oszacowano na ponad 410 tys. zł.
Roboty powinny zakończyć się
na przełomie roku.

Trzeba pomóc handlowcom
Laureaci programy Mistrz Mowy Polskiej 2015: Grzegorz Miecugow, Piotr Hankus, Magdalena Zawadzka i Janusz Kukuła.

mąż. Bo przy nim mówić źle, to
byłaby domowa hańba – przyznała w rozmowie z nami.
Do tej trójki dołączył Piotr Hankus z Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk,
któremu wręczono nagrodę w kategorii Vox Populi (nagroda internautów).
Impreza odbyła się w Chorzowie. – Wy tutaj godocie po śląsku. A skoro wy tu godocie, a my
mówimy, to możemy to połączyć
– przyznaje Danuta Hanna Jakubowska, dyrektor ds. promocji Mistrza Mowy Polskiej.
Nim jury ogłosiło zwycięzców, każdy z dziesięciu nominowanych miał
dwie minuty, by coś powiedzieć.

Na tej podstawie kapituła wyłoniła
ostatecznie laureatów. Wśród nominowanych byli mieszkańcy naszego regionu. Między innymi Ingmar Villqist (Jarosław Świerszcz),
dramaturg i pisarz, Aleksandra
Gajewska, aktorka, była wicemarszałek województwa oraz Bernard
Krawczyk, aktor teatralny.
– Chorzów jest Śląski, ale przede
wszystkim Śląsk jest Polski. I to
chcemy podkreślić organizując
tę galę w naszym mieście. Chcielibyśmy tym sposobem Chorzów
wypromować. Wiele staraliśmy
się o to, by ta gala tutaj się odbyła
– dodaje Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Trwa budowa centrum przesiadkowego. Przedsiębiorcy prowadzących
działalność gospodarczą w lokalach przy Rynku i jego
okolicach narzekają na to, że roboty spowodowały spadek obrotów.
Zdaniem przedsiębiorców prowadzone prace utrudniają klientom
dotarcie do ich punktów oraz uniemożliwiają dowóz towarów. Han-

dlowcy nie mogą również zamieścić
banerów czy reklam. Ten stan rzeczy, ich zadaniem, wpłynął niekorzystnie na utrzymanie płynności

finansowej. Przedsiębiorcy zwrócili
się do Urzędu Miasta o możliwość
m.in. wprowadzenia subwencji do
czynszów za wynajmowane lokale.

Duże inwestycje, trwające czasem nawet klika lat, stwarzają szereg niedogodności. Odczuwają je nie tylko mieszkańcy ale i przedsiębiorcy, którym spadają handlowe obroty. Rozumiemy to i ze swej strony staramy się pomóc. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach pozostających
w zasobach gminny mogą liczyć z naszej strony na czasową ulgę za opłaty
czynszowe. Niestety miasto nie ma wpływu na decyzje czynszowe właścicieli
prywatnych kamienic. Nie mamy do tego prawnych możliwości. Możemy tylko zaproponować przedsiębiorcom przeniesienie działalności gospodarczej do
wolnych lokali w naszych zasobach.
Po gruntownej modernizacji, Rynek oraz jego okolice będą ożywczym, tętniącym życiem, atrakcyjnym miejscem. Przełożyć się to powinno również
na obroty handlowe.
Marcin Michalik,
zastępca prezydenta Chorzowa

Niższe stawki podatku
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 24 września, radni zgodzili się m.in.
na obniżenie stawek podatku od nieruchomości.

Roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

Fot. Mariusz Banduch

Uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących
na terenie miasta Chorzów
podjęto większością głosów. Zadowolenia z takiej decyzji radnych nie ukrywał Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - To
ważna uchwała. Zdajemy sobie
sprawę, że są to podatki które
wpływają do kasy miasta i zasilają nasz budżet. Obserwując
jednak obecne rynkowe warunki postanowiłem nie zwiększać,
a w niektórych przypadkach
nawet obniżyć podatki. Prezydent podkreśla, że taki ruch ma
poprawić sytuacje lokalnych
przedsiębiorców i zachęcić przy
tym do inwestowania w Chorzowie. – Potencjalni przedsiębiorcy zawsze biorą pod uwagę
wysokość podatków. Wybierają
te miasta, w których stawki są
dla nich optymalne. Dzisiejsza
decyzja z pewnością przyczyni
się do zwiększenia atrakcyjności
naszego miasta.

działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
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Nowy TBS
Przy ul. Rębaczy powstaje TBS.
Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się
tutaj z początkiem 2016 r.
- To kolejna inwestycja chorzowskiego TBS, który w sposób
przystępny realizuje tego typu
zadania na terenie naszego miasta. – mówi Marcin Michalik,
zastępca prezydenta Chorzowa. W budynku znajdzie się 17
mieszkań. Inwestycja ma zakoń-

czyć się pod koniec tego roku.
– TBS planuje już koleje budowy
m.in. przy zbiegu ul. Kościuszki-Moniuszki oraz przy ul. Kadeckiej. Cieszy nas, że na mieszkania
w TBS przy ul. Rębaczy zgłosiło
się już wielu chorzowian – mówi
zastępca prezydenta.

Rozmaitości

4
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Na początku września dziewiętnastoosobowa grupa uczniów i wychowawców I Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie powróciła z trwającej niemal dwa tygodnie wyprawy do Azji Południowej.
Jak przyznają jej uczestnicy, była to podróż za sprawą której poznali nie tylko inne kultury i obyczaje,
ale przede wszystkim... siebie.

S

zkolne Wyprawy Geograficzne
to inicjatywa zapoczątkowana
w 1991 roku przez Przemysława
Fabjańskiego, dyrektora „Słowaka”, której celem jest zaznajomienie się z kulturą, zróżnicowaniem
religijnym oraz środowiskiem
przyrodniczo-geograficznym południowej Azji. Uczniowie nie
tylko zwiedzają dalekie kraje, ale
też angażują się w bezinteresowną
pomoc ich mieszkańcom. Podczas
tegorocznej wyprawy do Indii
i Nepalu pracowali jako wolontariusze w ośrodkach dla dzieci i dorosłych w Kalkucie oraz w szkole
w Kathmandu. Wychowankowie

I Liceum Ogólnokształcącego
w Chorzowie uczyli swoich podopiecznych tańca i rysunku, a także pomagali im w podstawowych
czynnościach, jak na przykład
przygotowanie posiłku czy zrobienie prania. Jak wspominają,
wolontariat był jednocześnie najtrudniejszą, ale i najbardziej satysfakcjonującą częścią ich wyprawy.
– Przed oczami stanęło mi całe
moje życie. Wolontariat w Kalkucie uświadomił mi, że jesteśmy
farciarzami, bo mamy rodzinę
i dach nad głową – mówi Szymon
Kot, uczestnik XVI Szkolnej Wyprawy Geograficznej.

głównym celem było sprawdzenie
siebie: czy podołam wytrzymać w
trudnych warunkach, ciągle zmieniając miejsce pobytu – dodaje
Aleksander Suchanek.
Efekty XVI Szkolnej Wyprawy
Geograficznej – wspomnienia
z podróży, warsztaty kulinarne

– Uśmiech i szczęście osób, którymi się opiekowaliśmy, wynagradzały wszelkie trudy tej podróży.
Wolontariat ugruntował mnie
w przekonaniu, że warto pomagać – wspomina inna z uczestniczek, Oliwia Sowińska.
Uczniowie od początku byli
świadomi, że Szkolna Wyprawa
Geograficzna nie jest wycieczką
z katalogu turystycznego. Do wyjazdu przygotowywali się przez
wiele tygodni. Pomagali w organizacji, pozyskiwali sponsorów,
a nawet pracowali, by zarobić na
podróż. Wiedzieli, że to nie tylko
przyjemność, ale też obowiązek
i odpowiedzialność. I co najważniejsze - udział w wyprawie to
szansa, by poznać świat i zmierzyć się z własnymi słabościami.
Słyszałam, że Indie to jeden z krajów, w którym najlepiej widać kontrasty i skrajności, biedę i bogactwo.
– Chciałam zobaczyć to na własne

i prelekcje – będzie można poznać
podczas grudniowego Peneplena
Travel Festival, który odbędzie się
w Akademickim Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Chorzowie. Za jego organizację również
w dużej mierze odpowiedzialni są
uczniowie „Słowaka”.

oczy i w ten sposób zweryfikować
to, co czasem mówi się o Polsce –
opowiada Basia Józefowska.
Nie pojechałem na wyprawę tylko po to, by zwiedzać, poznawać
inną kulturę i obyczaje. Moim

Skarbek na torach

Tegoroczny jubileuszowy 20 Rajd Rodzin Chorzowskich
zgromadził ponad 320 osób z metą w ośrodku pod zaporą
w Bielsku-Białej Wapienicy.

Dzień Otwarty Warsztatów Tramwajowych
w Chorzowie Batorym przyciągnął tłumy
zwiedzających.
Zdjęcia: Marcin Bulanda

Rodzinnie zdobywali Beskid
U

czestnicy mieli do wyboru
siedem różnych tras turystycznych ukazujących piękno
Beskidu Śląskiego i miejscowości
podbeskidzkich. Były to dwie trasy piesze - górskie dwudniowe,
trzy piesze - górskie jednodniowe oraz dwie trasy autokarowo –
krajoznawcze. Zwyczajowo rajd
zakończony został wspólną metą,
gdzie na uczestników czekał
gorący posiłek i konkursy z nagrodami takie jak: najliczniejsza
rodzina, przeciąganie liny, skoki
przez skakankę, jedzenie jabłka
na czas, jazda hulajnogą, konkurs
krajoznawczy, czy rzut zapałką
na odległość. Dodatkową atrakcją była możliwość uzyskania

certyfikatu udzielania pierwszej
pomocy, a dla dzieci malowanie twarzy w różne przedziwne
wzorki. Wśród uczestników nie
zabrakło również prezydenta
miasta Andrzeja Kotali, który

wziął udział w podsumowaniu
i zakończeniu rajdu. Ponadto
w czasie pobytu na mecie czas
uczestnikom umilała tradycyjna
kapela góralska „Ochodzita”.
Adam Lapski

Czym się zajmują pracujący tu
ludzie? Jakich maszyn używają?
Jak wygląda podwozie wagonów tramwajowych? Jak maluje
się nadwozia tramwajów? Na te
i wiele innych pytań odpowiedź
można było poznać odwiedzając
chorzowski zakład. - Stare auta
i tramwaje mają bardzo ładny
kształt, wyglądają jakby żyły naprawdę – zachwycał się Damian,
jeden z młodszych zwiedzających.
- Coś fajnego, można zobaczyć jak
to wszystko wygląda od zaplecza
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– dodaje Alina. Tadeusz Freisler,
prezes Tramwajów Śląskich S.A.,
przyznaje, że rodzinna, piknikowa
atmosfera i możliwość poznania
pracy tramwajarzy od zaplecza
to ogromne zalety tej imprezy.
– Wszystko to sprawia, że każdego roku w Dniu Otwartym odwiedzają nas nie tylko mieszkańcy
naszej aglomeracji, lecz także miłośnicy komunikacji tramwajowej
z innych regionów kraju, a nawet
z państw sąsiednich.
Jedną z większych atrakcji tegorocznych Dni Otwartych była
prezentacja najnowszego nabytku Tramwajów Śląskich – wagonu Moderus Beta. Imię dla
12 nowych tramwajów wybrali
pasażerowie. Walka toczyła się

pomiędzy Katarzynką a Skarbkiem. – Konkurencja była bardzo
duża. W pierwszych dniach wynik głosowania oscylował wokół
remisu, jednak później przewaga
Skarbka zaczęła systematycznie
rosnąć i ostatecznie ta propozycja zwyciężyła. Mam nadzieję, że
będzie on nam służył przez długie
lata – mówi prezes Tramwajów
Śląskich.
Skarbki są wagonami dwukierunkowymi, ze środkowym członem
niskopodłogowym i jednorazowo
mogą przewieźć maksymalnie
198 pasażerów, w tym 46 na miejscach siedzących. Koszt zakupu
12 nowych wagonów wynosi
47,4 mln zł. Na torach pojawią się
już tej jesieni.

Zdjęcia: Szymon Kot

Uczniowie „Słowaka” powrócili z wyprawy do Indii i Nepalu
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Ratujemy czyste
powietrze

Ratujemy
czyste powietrze
Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł o niewielkiej
wysokości nad poziomem gruntu, takich jak drogi i skrzyżowania, składowiska odpadów oraz paleniska domowe. Zjawisku
niskiej emisji od lat konsekwentnie przeciwdziała Chorzów, korzystając m.in. z możliwości, które daje program KAWKA.

S

pecyfika województwa śląskiego i pojawiające się problemy, wynikające z występujących
okresowo bardzo wysokich poziomów zanieczyszczeń, związane są z największą w kraju
gęstością zaludnienia i zabudową mieszkaniową. Niska emisja w województwie śląskim,
także w Chorzowie, wciąż jest poważnym problemem.
Za największe skażenie powietrza odpowiadają pyły zawieszone, oznaczone jako PM10
(z cząstkami o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów) i PM2,5 (z cząstkami o średnicy nie
większej niż 2,5 mikrometrów). Mogą one przenikać do górnych dróg oddechowych i płuc,
a PM2,5 – ze względu na niewielki rozmiar cząstek – również do krwi. Nie ulega więc
wątpliwości, że powietrze skażone pyłami PM10 i PM2,5 przyczynia się do pogorszenia
stanu zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych obszarów oraz skraca ich długość życia.
Niska emisja wpływa też negatywnie na środowisko.

Niska emisja – co to takiego?
Przez niską emisję rozumiemy
emisję komunikacyjną oraz
emisję pyłów i szkodliwych
gazów, pochodzącą z lokalnych
kotłowni węglowych, a także
domowych pieców grzewczych.
Przyjmuje się, ze około 15%
polskich mieszkań wciąż jest

ogrzewanych piecami węglowymi. W ostatnich latach ten
wskaźnik nieznacznie zmalał,
gdyż w 2002 r. wynosił 20%,
nadal jednak jest zbyt wysoki.
Do tego dochodzą jeszcze tzw.
mieszkania etażowe oraz domki jednorodzinne ogrzewane

za pomocą kotłowni, które stanowią łącznie ok. 38% gospodarstw domowych, a 60% z nich
wykorzystuje węgiel. Szacuje
się, że blisko 5 mln gospodarstw
domowych jest opalanych węglem oraz wszystkim, co znajduje się pod ręką.

Ekologiczny Chorzów

Chorzów od lat konsekwentnie przeciwdziała zjawisku niskiej emisji, miasto zachęca mieszkańców do korzystania z dofinansowania i zmianę ogrzewania na ekologiczne. Samorząd miasta korzysta m.in. z możliwości, które daje program KAWKA.
Więcej informacji na ten temat zamieszczamy na kolejnych stronach.

Dofinansowano ze środków:

KAWKA za 800 milionów
W celu polepszenia jakości powietrza powołany został program
,,Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii (część 1). Program pilotażowy KAWKA”.
Dofinansowanie w ramach tego
programu przewidziano na pięć
lat, począwszy od 2014 roku
do końca 2018 roku. W efekcie
w województwie śląskim nastąpi
roczne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza:
pyłu o 90 ton, dwutlenku węgla
o ponad 8 tys. ton, dwutlenku
siarki o 113 ton i tlenków azotu
o 14 ton.
Program KAWKA mógł powstać dzięki zmianom, jakie zaszły w ustawie Prawo ochrony
środowiska, do której wprowadzono stosowne zapisy unijnej
dyrektywy CAFE (czyste powietrze dla Europy). Dlatego
KAWKA, po raz pierwszy od
wielu lat w tak szerokim zakresie, proponuje dofinansowanie na walkę ze smogiem. To
łącznie 800 milionów złotych
zaoferowanych przez fundusze
wojewódzkie i NFOŚiGW samorządom zdeterminowanym,
by walczyć o czystsze powietrze
w swoich regionach.

Uzyskane w ramach programu
środki finansowe są kierowane
na likwidację lokalnych źródeł ciepła oraz na podłączenie
obiektów do miejskiej sieci
ciepłowniczej lub zastąpienie
ich przez bardziej ekologiczne źródła ciepła. Możliwe jest
również wdrażanie systemów
zarządzania ruchem w miastach. Do obowiązkowych elementów objętego wsparciem
przedsięwzięcia należą także
kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne płynące z eliminacji
niskiej emisji oraz utworzenie
baz danych pozwalających na
rejestrowanie źródeł emisji.
Pieniądze są przeznaczone na
zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach,

w których występują znaczące
przekroczenia dopuszczalnych
i docelowych poziomów stężeń
tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Ideą
projektu jest poprawa jakości
powietrza poprzez zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM10, PM2,5
oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi,
a także wzrost efektywności
energetycznej.
Programem objęte są miasta
powyżej 10 tys. mieszkańców,
w których występuje przekroczenie stężeń szkodliwych związków w powietrzu.
Miasta z województwa śląskiego,
w których realizowane są inwestycje finansowane z programu
KAWKA to: Bytom, Chorzów,
Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa
Górnicza, Łaziska Górne, Racibórz, Radzionków, Ruda Śląska,
Sosnowiec, Zabrze, Zawiercie,
Żory, Żywiec.

To się opłaca

Korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z likwidacji
niskiej emisji są oczywiste. Najważniejsze z nich to:
• poprawa stanu zdrowia ludności
• poprawa jakości życia mieszkańców
• niższe koszty leczenia chorób
• czyste środowisko naturalne
• poprawa walorów turystycznych i klimatycznych
• niższe koszty renowacji budynków i zabytków
• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW w katowicach

Ratujemy czyste
powietrze
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Realizacja programu KAWKA

Ekologiczny Chorzów
Program - likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową termomodernizacją – objął trzy budynki mieszkalne,
wielorodzinne znajdujące się przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7 i Św. Barbary 27 w Chorzowie.

B

udynki przy ulicy Hetmańskiej 5, Hetmańskiej
7 i Św. Barbary 27 to obiekty
wolnostojące, podpiwniczone,
wybudowane w latach 60. XX
wieku. Posiadają trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Konstrukcja budynków jest
murowana z cegły pełnej.
Przed podjęciem prac miesz-

kania w budynkach ogrzewane były za pomocą pieców
kaflowych opalanych węglem.
Występowało niedogrzewanie pomieszczeń ze względu
na niewystarczającą ilość
ciepła produkowaną z tych
urządzeń. Doprowadziło to
do zawilgocenia przegród zewnętrznych. Jednym z głów-

nych zadań programu była
likwidacja 23 pieców kaflowych ceramicznych.
Po wykonaniu termomodernizacji przeznaczenie budynków
nie uległo zmianie, poprawiony został przy tym ich standard energetyczny, a całość
obiektów spełnia obecne normy i przepisy

Zadanie polegało na:
• likwidacji obecnych pieców kaflowych
jako źródła ogrzewania pomieszczeń
w budynkach;
• zabudowie indywidualnych w każdym
mieszkaniu kotłów gazowych wiszących z zamkniętą komorą spalania
• wykonaniu w poszczególnych mieszkaniach instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania

• ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwa optymalna styropapy o grubości 16 cm
• ocieplenie dachu warstwą wełny mineralnej o grubości 15 cm
• ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwą granulatu wełny mineralnej o grubości 18 cm
• wymianę pozostałych okien i drzwi
zewnętrznych na nowe w ramie z PCV

Po stronie termoizolacji przegród w budynkach wykonano:
• ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą
optymalną styropianu o grubości 14 cm

Dodatkowo w ramach zadania wykonano instalację wewnętrzną doprowadzającą gaz do projektowanych kotłów.

BUDYNEK PRZY UL. ŚW. BARBARY 27
Powierzchnia użytkowa ogrzewana: 288 m²
Kubatura ogrzewana: 793 m³
Ilość kondygnacji: 3 + piwnice

Budynki przy ul. Hetmańskiej 5 i 7.

Działamy konsekwentnie od lat
Po likwidacji bądź restrukturyzacji największych zakładów
przemysłowych w Chorzowie
największym emitorem gazów
cieplarnianych i pyłów są domowe paleniska węglowe. W chwili
obecnej w zarządzanych przez
nas zasobach znajduje się 721
budynków, w tym 431 budynki stanowią 100 proc. własność
gminy. Spośród nich tylko 28
budynków jest podłączonych do
sieci ciepłowniczej, a 34 posiada ogrzewanie etażowe gazowe.
W pozostałych budynkach nadal
funkcjonują paleniska węglowe,
tak więc problem niskiej emisji
jest poważny i stanowi wielkie
wyzwanie dla naszego Zakładu
na lata przyszłe.
Program termomodernizacji budynków jest realizowany przez
PGM od 2005 r. i łącznie kompleksowej
termomodernizacji
z likwidacją niskiej emisji poddano 42 budynki mieszkalne w tym
8 budynków przyłączono do sieci
ciepłowniczej, a 34 budynki wyposażono w c.o. etażowe gazowe.
Na szczególną uwagę zasługuje
tu uciepłownienie kompleksu budynków przy u. Dombka i ul. Ry-

Dofinansowano ze środków:

Adam Adamus
Główny Specjalista ds. Modernizacji
i Nowych Zasobów Mieszkaniowych
w Zakładzie Komunalnym PGM
w Chorzowie.

mera w Chorzowie II oraz termomodernizacja
wszystkich
(łącznie 20) budynków będących
w 100 proc. własnością gminy na
terenie osiedla „Ruch”. Każdorazowo korzystaliśmy ze wsparcia
finansowego
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, a od 2013
uczestniczymy w Programie
KAWKA, który oprócz preferencyjnej pożyczki umożliwia
uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania w wysokości do 45
proc. kosztów kwalifikowanych.
W 2013 r. w ramach tego Programu uzyskaliśmy dofinansowanie
do termomodernizacji budynku
przy ul. Wojciecha 6-8, a w roku
bieżącym dla budynków przy
ul. Hetmańskiej 5 i 7 oraz Barbary 27. Obecnie trwa nabór do trzeciej edycji Programu KAWKA

i kompletujemy dokumentację
niezbędną do złożenia wniosku.
Przewidujemy termomodernizację budynków przy ul. Hajduckiej
7 i 9, i o ile prace projektowe będą
przebiegały bez zakłóceń również kompleksu budynków przy
ul. Gdańskiej w Maciejowicach.
Tego typu inwestycje to nie tylko osiągnięty efekt ekologiczny
i podniesienie standardu mieszkań, ale również poprawa estetyki i wizerunku naszego miasta.
Lokator zamieszkujący w naszych zasobach ma ograniczony
wpływ na zmniejszenie niskiej
emisji, lecz przecież często się zdarza, że w piecach spalane są śmieci i odpady co powoduje emisję do
atmosfery związków rakotwórczych i każdy apel czy informacja
o szkodliwości takiego działania
jest pożądany.

• W miejsce obecnych pieców kaflowych opalanych węglem zabudowano w poszczególnych mieszkaniach kotły wiszących opalane
gazem ziemnym z zamknięta komorą spalania. Dodatkowo do każdego kotła wykonano
instalację wewnętrzną oraz kominy spalinowe i wentylacyjne.
• W poszczególnych mieszkaniach wybudowano instalację centralnego ogrzewania
polegającą na zamontowaniu grzejników
stalowych płytowych z konwektorem z zasilaniem dolnym z wbudowanym zaworem
termostatycznym.
• Ocieplono również ściany zewnętrznych
kondygnacji naziemnych w całym budynku
przy zastosowaniu warstwy styropianu.
• Ocieplono także ściany zewnętrzne piwnic,
fundamentów i cokołu warstwą styroduru
wraz z robotami towarzyszącymi.
• Ocieplono stropodach metodą wdmuchania
granulatu z wełny mineralnej.
• Wymieniono wszystkie pozostałe okna na nowe
w ramie PCV.

Budynek przy ul. Św. Barbary 27 przed termomodernizacją.
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• W miejsce obecnych pieców kaflowych opalanych węglem zabudowano w poszczególnych mieszkaniach kotły wiszących opalane
gazem ziemnym z zamknięta komorą spalania. Dodatkowo do każdego kotła wykonano
instalację wewnętrzną oraz kominy spalinowe i wentylacyjne
• W poszczególnych mieszkaniach wybudowano instalację centralnego ogrzewania polegającą na zamontowaniu grzejników stalowych płytowych z konwektorem z zasilaniem
dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym.
• Ocieplono również ściany zewnętrznych
kondygnacji naziemnych w całym budynku
przy zastosowaniu warstwy styropianu.
• Wykonano także ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, fundamentów wraz z robotami
towarzyszącymi. Ocieplono też stropodach
oraz dachu od zewnątrz metodą wyłożenia na
dachu płyt z wełny mineralnej.
• Wymieniono wszystkie pozostałe okna na nowe
w ramie PCV.
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Powierzchnia użytkowa ogrzewana: 365 m²

Powierzchnia użytkowa ogrzewana: 420 m²

Kubatura ogrzewana: 1005 m³

Kubatura ogrzewana: 1153 m³

Ilość kondygnacji: 3 + piwnice

Ilość kondygnacji: 3 + piwnice

Budynek przy ul. Hetmańskiej 5 przed termomodernizacją.

• W miejsce obecnych pieców kaflowych opalanych węglem zabudowano w poszczególnych mieszkaniach kotły wiszących opalane
gazem ziemnym z zamknięta komorą spalania. Dodatkowo do każdego kotła wykonano
instalację wewnętrzną oraz kominy spalinowe i wentylacyjne
• W poszczególnych mieszkaniach wybudowano
instalację centralnego ogrzewania polegającą
na zamontowaniu grzejników stalowych płytowych z konwektorem z zasilaniem dolnym
z wbudowanym zaworem termostatycznym.
• Ocieplono również ściany zewnętrznych
kondygnacji naziemnych w całym budynku
przy zastosowaniu warstwy styropianu.
• Wykonano także ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, fundamentów wraz z robotami
towarzyszącymi. Ocieplono stropodach od
zewnątrz metodą wyłożenia na dachu płyt
ze styropapy.
• Wymieniono wszystkie pozostałe okna na nowe
w ramie PCV oraz drzwi zewnętrzne na nowe
w ramie PCV

Budynek przy ul. Hetmańskiej 7 przed termomodernizacją.

KAWKA w Chorzowie
Maciej Gramatyka
Rzecznik prasowy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło po wykonaniu kompleksowej termomodernizacji
spadnie w analizowanych budynkach łącznie o 630,24 GJ/rok netto.

Celem programu KAWKA jest
zmniejszenie narażenia ludności
na oddziaływanie zanieczyszczeń
powietrza w strefach, w których
występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych
poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz
poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów
PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.
Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego po-

wietrza dla Europy (CAFE).
W pierwszej edycji KAWKI dofinansowanie uzyskał jeden wniosek
z Chorzowa: Termomodernizacja
– docieplenie ścian i modernizacja
systemów ogrzewania budynków
przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja
niskiej emisji) i Powstańców 60a
(wymiana instalacji c.o.).
W drugiej edycji KAWKI dofinansowanie uzyskał jeden wniosek z Chorzowa: Likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową
termomodernizacją budynków
mieszkalnych znajdujących się
przy ulicy Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 7 i Św. Barbary 27.

,,Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA”.
I edycja: Termomodernizacja budynków znajdujących się przy ulicy
św. Wojciecha i Powstańców:
Koszt całkowity zadania 866.938,00 zł w tym:
pożyczka z WFOŚiGW 97.233,00 zł dotacja z NFOŚiGW 125.013,00 zł
II edycja: Termomodernizacja budynków znajdujących się przy ulicy
Hetmańskiej i św. Barbary:
Koszt całkowity zadania 771.462,00 zł w tym:
pożyczka z WFOŚiGW 209.991,00 zł dotacja z NFOŚiGW 269.988,00 zł

Dofinansowano ze środków:
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Likwidacja niskiej emisji – nasz priorytet
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął rozwiązania dotyczące wyliczania wysokości i struktury dofinansowania dla zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony atmosfery. Będą one stosowane odnośnie do wniosków z zakresu ochrony powietrza złożonych od 1 lipca br. w ramach trwającego, ciągłego naboru wniosków oraz do
wniosków złożonych w ramach trzeciego naboru do Programu „KAWKA” (trwającego od 17 sierpnia do 16 października br.).

G

łówną przyczyną znacznego
zanieczyszczenia
powietrza w województwie
śląskim jest tzw. niska emisja,
w związku z czym aktualnie
położono największy nacisk
na działania mające na celu
ograniczenie tego problemu
– powiedział prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej
Pilot. Prezes Funduszu wyjaśnił, że zwiększono z 5 do
15% maksymalny udział dotacji, jaką można uzyskać za
ograniczenie emisji z niskich
emitorów w ramach zadań
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz zadań
realizowanych przez pozostałe
jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do
rejestru zabytków. Ponadto,
aby zapobiegać tworzeniu nowych źródeł niskiej emisji oraz
spełnić zalecenia wynikające
z zatwierdzonego „Programu
ochrony powietrza dla terenu
województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu

stężeń ekspozycji”, wprowadzono zapisy uniemożliwiające uzyskanie dofinansowania
na realizację zadań polegających na odłączeniu się od sieci
ciepłowniczej i budowie indywidualnego źródła ciepła.
Zgodnie z obowiązującymi
obecnie w Wojewódzkim Funduszu regulaminami, od 2016
roku dofinansowana będzie

zabudowa kotłów opalanych
paliwem stałym, posiadających system automatycznego
załadunku paliwa, które spełniać będą wymogi 5 klasy wg.
kryteriów zawartych w normie
PN EN303-5:2012. W związku z
tym, że oznacza to konieczność
stosowania droższych rozwiązań - m.in. wbudowanych
elektrofiltrów,
zwiększono

z 12.000 zł do 18.000 zł wysokość maksymalnych kosztów
kwalifikowanych na ten element w ramach programów
ograniczenia emisji. Dostosowując się do cen rynkowych
zwiększono również wysokość
maksymalnych kosztów kwalifikowanych na zabudowę
– w ramach programów ograniczenia emisji – pomp ciepła

z wymiennikiem gruntowym
z dotychczasowego poziomu
30.000 zł do 50.000 zł.
Andrzej Pilot poinformował
także o zmianach dotyczących
biogazowni. Maksymalna wysokość dotacji na ich zabudowę
została zwiększona z 25% do
30%. - Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii jest istotne z punktu

widzenia poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony
zasobów paliw kopalnych oraz
wzrostu bezpieczeństwa energetycznego regionu – wyjaśnił
prezes Pilot. Dodał, że duży
i jednocześnie słabo obecnie
wykorzystywany
potencjał
w tym zakresie posiadają w naszym województwie biomasa
i biogaz (głównie pochodzące
z rolnictwa), dlatego podjęta
została decyzja o zwiększeniu
dotacji. Jednocześnie, z uwagi
na spadek cen instalacji fotowoltaicznych oraz przewidywane rozwiązania w zakresie
zakupu „zielonej” energii, które mają spowodować, że ich zastosowanie stanie się opłacalne
ekonomicznie i inwestycje takie będą zwracać się w stosunkowo krótkim – jak na zadania
z zakresu OZE – czasie, zdecydowano o obniżeniu maksymalnego pułapu dotacji na ten
element z 30% do 25% w przypadku zadań realizowanych
przez wnioskodawców spoza
sektora finansów publicznych.
Na podstawie:
www.wfośigw.katowice.pl

Łącznie na realizację Programu KAWKA przewidziano ok. 800 mln zł. W ramach dwóch pierwszych edycji tego Programu w województwie
śląskim dofinansowanie uzyskało 51 zadań, których łączny koszt wynosił ok. 50 mln zł, wysokość uzyskanych dotacji z Narodowego Funduszu
przekroczyła 19 mln zł, a pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu – niemal 16 mln zł.

Program KAWKA przynosi efekty
Samorząd Chorzowa od lat
konsekwentnie przeciwdziała
zjawisku niskiej emisji, korzystając m.in. z możliwości, które
daje program KAWKA.
W pierwszej edycji programu
zakwalifikowano w Chorzowie
część zadania pod nazwą „Termomodernizacje - docieplenie
ścian i modernizacja systemów
ogrzewania budynków przy
ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja
niskiej emisji) i Powstańców 60a
(wymiana instalacji c.o.)”. Zadanie zostało dofinansowane
w formie:
• pożyczki ze środków WFOŚiGW w kwocie 97.233 zł na
zakres zadania objęty programem KAWKA
• dotacji ze środków NFOŚiGW
w kwocie do 125.013 zł na
zakres zadania objęty programem KAWKA

Dofinansowano ze środków:

Budynek przy ul. Powstańców 60a.

Budynek przy ul. Wojciecha 6-8.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW w katowicach
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Miasto

Otwarto małą
obwodnicę Chorzowa
Od 1 września kierowcy mogą jeździć nową ulicą Wilhelma
Kollmanna. W pierwotnych założeniach koncepcyjnych droga
ta miała połączyć wyłącznie autostradę A4 z ul. Leśną tworząc
alternatywne połączenie drogowe dla ul. Stefana Batorego.
W trakcie prac projektowych dodatkowo zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Inwalidzką. Dzięki
temu możliwy będzie łatwiejszy
dojazd bezpośrednio do ulicy
Armii Krajowej – tłumaczy Piotr
Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
Prace związane z budową nowego odcinka rozpoczęły się w 2008
roku. Wówczas to centrum logistyczne Pro Logis wybudowało, na
swój koszt (około 10 mln zł), 1300
metrowy odcinek drogi. Drugi
etap wykonać miało miasto. Prace z nim związane rozpoczęły się
w listopadzie 2014 roku.
Budowa ul. Wilhelma Kollmanna
związana była z budową nowego
wiaduktu nad torami kolejowymi
PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką. W ramach prac wykonano m.in. mury oporowe w ciągu
ul. Kollmanna i ul. Inwalidzkiej,
zbudowano nowe oraz przebudo-

Program Aktywizacja i Integracja
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zastosował w aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym nowe narzędzie, jakie wprowadziła w 2014 roku nowelizacja ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pod nazwą Program Aktywizacja i Integracja (PAI ).
Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja skierowani zostali bezrobotni, dla których ustalony
był profil pomocy III, korzystający
ze świadczeń pomocy społecznej,
w szczególności realizujący kontrakt socjalny w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Chorzowie.
Program ma na celu kształtowanie
aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałanie pogłębieniu się problemów związanych z wykluczeniem
społecznym poprzez rozwijanie
umiejętności psychospołecznych,
budowanie prawidłowych interakcji
z otoczeniem a także przygotowanie
bezrobotnych do lepszego radzenia
sobie na rynku pracy.
Program PAI obejmuje działania
w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.
Działania w zakresie aktywizacji
zawodowej bezrobotnych są realizowane przez udział w pracach
społecznie użytecznych. Działania
w zakresie integracji społecznej
bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu

społecznym i zawodowym, mogą
być realizowane w szczególności
poprzez grupowe poradnictwo
specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia.
Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
• współpraca w grupie, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników
• budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości
• edukacja zdrowotna
• motywacja do zmian istniejącej
sytuacji życiowej i zawodowej,
• umiejętność podejmowania decyzji
• zarządzanie sobą w czasie
• wzajemne zrozumienie i poznanie siebie
• komunikacja interpersonalna
(werbalna i niewerbalna )
• autoprezentacja
• rozwiązywania problemów i konfliktów w życiu i pracy
• umiejętność radzenia sobie ze stresem i jego skutkami
• poznanie własnych kompetencji i zainteresowań

• analiza rynku pracy
• przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
• trening z zakresu sposobów i metod poszukiwania pracy
• plan poszukiwania pracy.
Program PAI ma zwiększyć szanse
osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na
podjęcie pracy.
Do oczekiwanych rezultatów należy:
• rozwinięcie umiejętności komunikacji interpersonalnej
• wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie
• zwiększenie odpowiedzialności
i za podejmowane decyzje
• wyrobienie umiejętności pracy
w grupie

• poprawa umiejętności planowania i konstruowania celów
• wzrost samodzielności w działaniu
• rozwijanie umiejętności społecznych i zawodowych
• zmniejszenie izolacji społecznej i poprawa funkcjonowania
w środowisku
• określenie preferencji i predyspozycji zawodowych
• poprawa kondycji psychicznej
Realizacja Programu Aktywizacja
i Integracja trwa 2 miesiące. Po zakończeniu Programu Aktywizacja
i Integracja Powiatowy Urząd Pracy może:
• ponownie skierować bezrobotnego do udziału w Programie

wano istniejące zjazdy publiczne,
wykonano odwodnienie dróg
oraz przebudowano istniejące sieci sanitarne, gazowe, elektryczne
i teletechniczne.
– Wybudowano około 650 metrów drogi. Były to bardzo trudne
prace – przyznaje Piotr Wojtala.
– To jedna z największych drogowych inwestycji na przestrzeni
ostatnich 4 lat. Większy był tylko
remont estakady. Jednak budowa
tej drogi finansowana był w ca-

łości z miejskich środków i pochłonęła około 12 mln zł. Nowa
droga odciąży ruch samochodowy
w Chorzowie Batorym. To wygodne rozwiązanie dla kierowców,
którzy chcą szybko przedostać się
do centrum miasta lub na autostradę. To również dobra wiadomość
dla mieszkańców tej dzielnicy, bo
ruch samochodowy powinien być
mniej uciążliwy przy ul. Stefana
Batorego – mówi Andrzej Kotala,
prezydent Chorzowa.

Aktywizacja i Integracja, jednak
nie dłużej niż łącznie na okres
do 6 miesięcy
• skierować bezrobotnego, w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, do zatrudnienia
wspieranego u pracodawcy na
zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym
lub podjęcia pracy w spółdzielni
socjalnej zakładanej przez osoby prawne

do realizacji wybrana została
oferta złożona przez Fundację
SUSTINAE z Krakowa. W okresie od 01.08.2015r. do 30.11.2015r.
planowane jest objęcie wsparciem 40 osób bezrobotnych,
z czego 20 osób rozpoczęło już
Program.
Aktualnie, od 01.08.2015r. trwa
PAI zorganizowany wspólnie
z Fundacją Sustinae z Krakowa.
Program kończy się 30 września.
Bierze w nim udział 20 osób.
W roku bieżącym Urząd planuje
jeszcze dwie edycje PAI.

Program PAI może być organizowany przez PUP we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
lub z podmiotami prowadzącymi
działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dotychczas PUP zrealizował dwie
edycje PAI, w których wzięło
udział 60 osób. Pierwsza edycja
odbyła się w 2014 r., wzięło w niej
udział 10 osób. Druga edycja trwała od 01.06.2015 r. do 31.07.2015 r.,
obejmowała 50 osób. Obie edycje organizowane były wspólnie
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Chorzowie i finansowane były
ze środków Funduszu Pracy oraz
środków gminy.
W czerwcu br. roku Powiatowy
Urząd Pracy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015
roku zadania publicznego z zakresu realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. W wyniku
oceny formalnej i merytorycznej

UWAGA – Urząd posiada nadal
środki na finansowanie bonów
szkoleniowych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.
W ramach bonu szkoleniowego
możliwe jest finansowanie uczestnictwa w szkoleniu lub kilku
szkoleniach, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego
i kursu nadającego uprawnienia
zawodowe, przejazdu na szkolenia
oraz zakwaterowania jeżeli zajęcia
odbywają się poza miejscem zamieszkania.
Wysokość bonu szkoleniowego nie może przekroczyć 100%
przeciętnego wynagrodzenia
- 3 895,31 zł.
Przyznanie bonu następuje na podstawie uprawdopodobnienia przez
bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej.

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

ul. Opolska 19, tel. 32 34 97 101

wiadomości samorządowe

www.pupchorzow.pl

Gospodarka
komunalna
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Praca za czynsz i... lepszą przyszłość
Program „Praca za czynsz” daje jego uczestnikom realną szansę na wyjście z kłopotów finansowych. Jednak równie ważne jest
odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne możliwości.

P

rogram wszedł w życie
w maju 2011 r. na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta
Chorzów. Wówczas osoby odpracowujące zaległości czynszowe
były delegowane do poszczególnych Biur Obsługi Mieszkańców
Zakładu Komunalnego „PGM”,
a tam pomagały w pracy konserwatorom budynków. We wrześniu 2012 r. zasady uległy zmianie
- osoby odpracowujące stanowią
określoną grupę społeczną i realizują konkretne zadania.
W takiej formie program „Praca
za czynsz” funkcjonuje od października 2012 r. Wówczas brało
w nim udział siedem osób. - Początki były trudne – mówi Karina
Kosturkiewicz, odpowiedzialna
za realizację programu w ZK
„PGM”. - Porządkowaliśmy teren
Śląskiego Centrum Targowego. Podobne programy nie były

wówczas czymś powszechnym
w naszym kraju i tak naprawdę
nikt nie wiedział w jakiej formie
powinny działać. Nie mieliśmy
skąd czerpać wzorców, dlatego
uznaliśmy, że sukces zagwarantuje nam wyłącznie to, że nad rozwojem programu będą pracować
wszyscy jego uczestnicy. Wszyscy mieli poczuć się jego współgospodarzami.
Po uporządkowaniu ok. 10 tysięcy m2 terenu w obrębie Śląskiego
Centrum Targowego, uczestnicy
programu mieli skupić się na porządkowaniu piwnic i strychów,
przenosząc się kolejno na teren
poszczególnych Biur Obsługi
Mieszkańców ZK „PGM”. W tym
czasie uporządkowano kilkadziesiąt strychów i piwnic, a prace nie
ograniczały się wyłącznie do wynoszenia nagromadzonych tam
śmieci, ale również do prac tyn-

karskich oraz pomalowania ścian,
belek, okien i drzwi.
Z upływem czasu powiększał
się zakres zadań realizowanych
w ramach programu. - Wykonywaliśmy szereg prac murarskich,
stolarskich i ślusarskich, wymagających konkretnych kwalifikacji – wyjaśnia Karina Kosturkieiwcz. - Realizując podobne
zlecenia, mogliśmy się skupić nie
tylko na jakości, ale również na
przyuczaniu chętnych do konkretnego zawodu.
Wśród kolejnych zadań przydzielanych uczestnikom programu
„Praca za czynsz” było odczytywanie wodomierzy, a także roznoszenie korespondencji. - Z tym
drugim zadaniem związana jest
konieczność złożenia dokumentu,
włożenia go do koperty, wypisania zwrotnego potwierdzenia
odbioru – mówi Karina Kostur-

PIERWSZE SPOTKANIE Z CYKLU
„PRACA ZA CZYNSZ DLA MIESZKAŃCÓW”
- GALERIA ZDJĘĆ

Uczestnicy programu „Praca za czynsz” podjęli się m.in. usuwania szkód wyrządzonych przez wandali.

kieiwcz. - I to są czynności, które
mogą wykonywać osoby chore,
mające problemy z poruszaniem
się. Zapewniamy obecnie możliwość odpracowania wszystkim,
jeśli tylko mają ochotę! W szczególny sposób wyciągamy rękę do
osób z problemem alkoholowym.
Motywujemy ich do leczenia,
kontrolujemy udział w spotkaniach anonimowych alkoholików. Zasada jest prosta: chcesz
być uczestnikiem programu
„Praca za czynsz”, zaczynasz się

leczyć, a my Ci pomożemy.
- Za zgodą władz miasta otrzymaliśmy do dyspozycji budynek
przy ul. Hajduckiej 7, stanowiący
obecnie stałą siedzibę programu
„Praca za czynsz” – mówi Karina
Kosturkiewicz. - Oprócz wykonanych przez nas prac remontowych, samodzielnie ją wyposażyliśmy, wykorzystując do tego celu
używane meble. Wszyscy uczestnicy programu byli zaangażowani w te działania, dlatego dzisiaj
mamy wielką satysfakcję z efek-

tu. Ktoś z naszych gości użył sformułowania „tu jest jak w domu”.
Właśnie o to nam chodziło! Dążyliśmy do tego, aby po ciężkiej
pracy, zarówno osoby odpracowujące zaległości czynszowe, jak
również te kierowane z Centrum
Pracy Socjalnej oraz skazane prawomocnym wyrokiem Sądu na
prace społeczne, mogli wrócić
do przyjaznego otoczenia, gdzie
znajdują nie tylko ładne wnętrze,
ale przede wszystkim dobrą atmosferę.

W ramach programu organizowane są imprezy i spotkania integracyjne.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji
festynu pod hasłem „Praca za czynsz dla Mieszkańców”.
Szczególne wyrazy wdzięczności składają na ręce:
Pani Dyrektor Przedszkola nr 12					
Pani Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej
Panu Prezesowi Stowarzyszenia „Nowoczesny Chorzów”		
Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej				
Pani Wicedyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury			
Panu Prezesowi Centrum Przedsiębiorczości				
Panu Prezesowi ADM „Serwis” sp. z o.o.				
Pani Członkini Komisji ds. Rodziny i Opieki Społecznej RM 		
Panu Przewodniczącemu Komisji ds. Rodziny i Opieki Społecznej RM

- Marii Ostrowskiej
- Magdalenie Sekule
- Piotrowi Żurkowi
- Bożenie Antończyk
- Jolancie Motyce
- Piotrowi Małeckiemu
- Marcinowi Mańce
- Bożenie Karpińskiej
- Marcinowi Wendichowi

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe

www.pgm-chorzow.eu
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Letnie modernizacje
na finiszu

Infrastruktura
drogowa

W całym mieście trwa modernizacja ulic i chodników.
Gdzie można zobaczyć efekty tych prac? Oto nasze zestawienie.

W

ymiany nawierzchni chodników ze starych płyt,
kształtek oraz starych nawierzchni
asfaltowych na nawierzchnie z nowych kształtek betonowych:
• ul. Konopnickiej od nr 23 do
Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca
– maj/czerwiec

• ul. Strzelców Bytomskich między ul. Mielęckiego i ul. Truchana – czerwiec/lipiec
• pl. Dworcowy od sygnalizacji
- przejścia dla pieszych przy
ul. Sienkiewicza do dworca
PKP – lipiec
• ul. Sienkiewicza pod wiaduk-

Ponadto zakończono remont
chodników ul. Ks. Machy od
ul. Konarskiego do nr 7, jak również remont ul. Żółkiewskiego
wzdłuż posesji o numerach nieparzystych. W ostatnich dniach
rozpoczęto wymianę nawierzchni po drugiej stronie ul. Żół-

były miejscowe naprawy takich
ulic jak:
• ul. Michałkowicka
• ul. Główna
• ul. Rębaczy
• ul. Stacyjna
• ul. Stabika
• ul. Krzyżowa

Ul. Kaliny 87-89.

Pl. Zółkiewskiego.
Ul. Gagarina 29.

• ul. Floriańskiej od Biedronki
wzdłuż skweru aż do ronda przy
ul. Filarowej – maj/czerwiec
• ul. Roosevelta od ul. Lwowskiej
do ul. Konopnickiej strona numerów parzystych - czerwiec
• ul. Brzozowej – wymiana nawierzchni chodnika od ul. Batorego do zasadniczego przebiegu ul. Brzozowej - czerwiec

Ul. Główna.

tem kolejowym, lewa strona
do ul. Lompy – lipiec
• ul. Gagarina 29 w koordynacji
ze Wspólnotą Mieszkaniową
– sierpień
• ul. Kaliny od ul. Orląt wzdłuż
nr 87-89. Wykonanie nowych
miejsc postojowych wraz z wymianą nawierzchni chodnika –
sierpień

Ul. ks. Machy.

kiewskiego. Zaczął się również
II etap wymiany nawierzchni
chodników ul. Czystej między
ul. Szczęśliwą a ul. Słoneczną.
Na ukończeniu jest wymiana nawierzchni chodnika ul. Społeczna wzdłuż parkanu szkoły.
W związku z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne, którego
trasa przebiegała przez Chorzów od maja br. prowadzone

Ul. Sienkiewicza pod wiaduktem kolejowym.

Pl. Dworcowy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Św. Wojciech
ul. Janasa
ul. Styczyńskiego
ul. Filarowa
ul. Floriańska
ul. Krakusa
ul. Parkowa
ul. Kościuszki
pl. Piastowski
ul. Mazurska
ul. Siemianowicka

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70

wiadomości samorządowe

www.mzuim.chorzow.eu

Rozrywka
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Pierwszy prawdziwy Super-Ślązak!
Bójcie się, złoczyńcy!
Wywiad z Marcinem Melonem
i Jackiem Siegmundem, twórcami
postaci Super-Hanysa.
- Skąd się tak właściwie wziął
pomysł na Super-Hanysa?
Jacek Siegmund: - Przed
czterema laty dotarło do mnie,
że to wstyd, by Amerykanie
mieli całe mnóstwo SuperBohaterów, a my na Śląsku
ani jednego. Wtedy właśnie
narysowałem „Super-Hanysa”.
Potem oczywiście musiałem
zaczekać, aż znajdę kogoś
zdolnego opisać jego przygody.
W końcu kupiłem powieść
„Komisorz Hanusik” Marcina
Melona. Od razu wiedziałem,
że to ktoś, wspólnie z kim
chciałbym stworzyć ten komiks.
- Daczego Super-Hanys ma
nadwagę i wąsa?
Jacek Siegmund: - Umyślnie!
To ma być stereotypowy Ślązak
z Chorzowa, pracujący w hucie
i mieszkający na „Cwajce”.
Taki, na którego każdy spojrzy
i pomyśli: „Rany, przecież ja
jestem przystojniejszy od niego!”
Tyle, że nasz Hanek nie jest taki
znów zwyczajny, bo ma różne
super-moce.

- Podobno nie jest
przypadkiem, że
Super-Hanys
pochodzi akurat
z Chorzowa.
Jacek Siegmund: - Idę o zakład,
że każde miasto na Śląsku
chciałoby mieć mieszkańca
obdarzonego nadludzką
siłą, zdolnego fruwać, no
i… zresztą tak właściwie to
on potrafi wszystko, nie da
się nawet tego zapamiętać…
Ale ja i Marcin od razu
zrozumieliśmy, że ten SuperBohater musi mieszkać w
Chorzowie. Wiecie dlaczego?

- Nie! Dlaczego?
Marcin Melon: - Radny Krzysztof
Szulc przekonał nas do tezy, że
panuje tu wyjątkowo przyjazny
klimat dla Ślązaków. Ale był
jeszcze jeden argument. Przecież
już od dawna każdy pojazd
rejestrowany w Chorzowie
promuje tę postać! Zwróćcie
uwagę, każdy numer
rejestracyjny zaczyna się od
inicjałów naszego bohatera: SH.

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, Chorzów) do 15 października 2015 r.
Zwycięzcami krzyżowki z sierpnia są: Bożena Kuryło, Jadwiga Tejda i Józef Śliwa
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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