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Wydawnictwo bezpłatne

W

listopadzie 2014 roku Chorzów dołączył do miast
z monitoringiem wizyjnym. Od
tego czasu bezpieczeństwa strzeże 17 kamer zlokalizowanych
w różnych częściach miasta. Po
roku system ten rozrósł się o kilkanaście nowych kamer. - Lokalizacje wybrano na podstawie
analizy zagrożeń opracowanej
przez chorzowską policję i straż
miejską. Otrzymaliśmy także
wiele sygnałów od mieszkańców
ze wskazaniami, gdzie powinny
pojawić się dodatkowe kamery.
Wśród nich znalazły się m.in.
chorzowskie parki, tzw. Krajcok
czy ul. Pudlerska i Piekarska –
mówi Marcin Michalik, zastępca
prezydenta Chorzowa. Dodatkowym monitoringiem objęto
wszystkie dzielnice.
Chorzów, jak zaznacza zastępca
prezydenta, był jednym z nielicznych śląskich miast bez
monitoringu. - Decyzji o jego
Przypomnijmy, Tramwaje Śląskie
w połowie września wstrzymały
prace w centrum miasta, zarzucając wykonawcy użycie materiałów niespełniających norm.
Chodzi o tzw. podbudowę torowiska na niektórych odcinkach,
do której użyto przepalone łupki
pogórnicze. Tramwaje, kwestionując materiał, podpierają się zleconą przez siebie ekspertyzą. Badania zlecił tez wykonawca, który
twierdzi, że użyty łupek spełnia
wszystkie normy jakościowe.
Tramwaje Śląskie

− przedsiębiorstwo komunikacyjne
zajmujące się wykonywaniem
przewozów tramwajowych na
terenie województwa śląskiego
oraz utrzymywaniem infrastruktury
tramwajowej. W 2007 roku
podpisano umowę, na mocy
której KZK GOP przejął wszystkie
akcje spółki Tramwaje Śląskie.
Rok później akcje spółki zostały
przekazane poszczególnym gminom,
wśród dwunastu akcjonariuszy jest
m.in. Chorzów.
W 2011 samorządy gmin
konurbacji górnośląskiej podjęły
decyzję o rozpoczęciu projektu
„Modernizacja Infrastruktury
Tramwajowej i Trolejbusowej
w aglomeracji Górnośląskiej”.
Za realizację projektu
odpowiedzialna jest spółka
Tramwaje Śląskie.
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W mieście przybywa kamer
Dobiega końca drugi etap rozbudowy monitoringu miejskiego w Chorzowie. Od listopada
kamery pojawią się m.in. na skwerze przy ul. Dombka czy w Parku Róż.
wprowadzeniu na pewno nie żałujemy. Ta forma się sprawdza.
Dzięki kamerom udało się złapać, na gorącym uczynku, ponad
200 osób łamiących prawo.
Monitoring, obejmujący kamery
w technologii HD, obsługiwany
jest przez pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej i Policji.
- Oczywiście z funkcjonowaniem
monitoringu wiążą się pewne
koszty. To jednak cena, którą warto zapłacić za jedną z najważniejszych wartości jaką jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

|
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Lokalizacje nowych
kamer:

• skrzyżowanie ulic Armii Krajowej oraz Alei Bojowników
o Wolność i Demokrację
• skrzyżowanie ulic Beskidzkiej, Bocznej oraz Żołnierzy
Września
• skrzyżowanie ulic Siemianowickiej, Mazurskiej oraz
Bożogrobców
• skrzyżowanie ulic 11-go Listopada i Ficka
• skrzyżowanie ulic Pudlerskiej
i Ligonia
• ulica Dąbrowskiego przy Urzędzie Stanu Cywilnego
• skrzyżowanie ulic Stefana Batorego, Brzozowej oraz Kasztanowej
• skrzyżowanie ulic Piekarskiej
i Kołłątaja
• skwer przy ulicy Dombka
• Park Róż
• Park pod Kasztanami
• skrzyżowanie ulic Gałeczki
i Ryszki

Tramwaje wyhamowały
Wciąż nie ma porozumienia pomiędzy spółką Tramwaje Śląskie z wykonawcą przebudowy torowiska
w centrum Chorzowa. Strony wprawdzie rozmawiają ze sobą, by zażegnać konflikt, ale prace na budowie
wciąż stoją. A tymczasem mieszkańcy Chorzowa stoją w korkach.
Rozmowa z prezydentem Chorzowa Andrzejem Kotalą
Panie prezydencie, cierpliwość
mieszkańców została wystawiona na dużą próbę. Korki, objazdy, a teraz spór, który opóźnia
zakończenie inwestycji...
- Moja irytacja też sięga zenitu,
bo budowa, która powinna być
już na ukończeniu, wciąż trwa
i posuwa się w żółwim tempie.
Sytuacja jest bulwersująca, bo
spór pomiędzy inwestorem
a wykonawcą sparaliżował nasze prace drogowe. Chcę przypomnieć, że przebudowa rynku
to modernizacja torowiska realizowanego przez Tramwaje
Śląskie i układu drogowego,
który jest po stronie miasta.
Niestety w tej sytuacji my nie
możemy zrealizować swojego
zakresu prac, bo blokuje nas
mały postęp Tramwajów Śląskich. Spór o łupek opóźnia
całą inwestycję.

Modernizacje
i remonty
ZK PGM
>>>
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- Czym to może skutkować?
Przede wszystkim tak długa
inwestycja jest uciążliwa dla
mieszkańców czyli nas wszystkich jeżdżących do pracy, szkoły
czy odwożących dzieci do przedszkola. Problemy mają też piesi,
bo rozgrzebane są chodniki i po
deszczu trudno jest przejść suchą
nogą. Ale konsekwencje mogą

być też finansowe. Na skutek
konfliktu zagrożona jest unijna
dotacja. Warunkiem jej otrzymania jest zakończenie i rozliczenie
inwestycji do końca roku. Zwróciłem się do spółki Tramwaje
Śląskie, by pilnie podjęły działania, które mają doprowadzić do
wznowienia prac. Z ostatnich informacji wynika, że podjęto już

Zwróciłem się do spółki
Tramwaje Śląskie,
by pilnie podjęły działania,
które mają doprowadzić
do wznowienia prac.

próbę osiągnięcia kompromisu.
Jak informują Tramwaje Śląskie,
wykonawcy zaproponowano
wdrożenie planu naprawczego.
Ma on polegać m.in. na wykonaniu dodatkowych drenaży, tak by
woda nie wpływała na stabilność
podbudowy. Jest też plan awaryjny Tramwajów, który zakłada
ekspresowe wyłonienie nowego
wykonawcy, który dokończy
modernizację. Na chwile obecną
chodzi o około 20% zakresu prac.
- Czy te problemy były do przewidzenia?
O to trzeba by zapytać spółkę Tramwaje Śląskie. Może też
o to, dlaczego wcześniej, gdy na
plac budowy przywieziono łupek, nikt nie kwestionował jego
jakości i parametrów i dlaczego
stało się to dopiero po ułożeniu
szyn. Dziś może prace byłyby

Andrzej Kotala,

prezydent Chorzowa

Inwestycje
drogowe
w mieście
>>>
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na innym etapie. Teraz jednak
najważniejsze jest by prace ruszyły jak najszybciej. Przebudowa torowiska, budowa centrum
przesiadkowego i modernizacja
rynku to ogromne przedsięwzięcia, rozpisane na kilka lat. Niosą
one ze sobą niestety spore utrudnienia. To przypomina generalny
remont mieszkania, w którym na
dodatek cały czas trzeba mieszkać. Za te trudności przepraszam
mieszkańców i proszę o cierpliwość. Efektem modernizacji
ma być integracja rozrzuconych
przystanków, nowe drogi w centrum miasta i zmodernizowany
rynek. Liczę, że Tramwaje Śląskie
w ciągu najbliższych dni wznowią prace. Trzymam też kciuki za
pogodę, bo to w dużej mierze od
warunków na zewnątrz będzie
zależało czy uda się nadgonić
stracony czas.

Krzyżówka
i komiks
o Superhanysie
> > > strona 8
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Samorząd partnerem
przedsiębiorców
Chorzów został doceniony za działania na rzecz małych
i średnich przedsiębiorstw.

Kolorowe przystanki

P

odczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego,
Andrzej Kotala, prezydent miasta
odebrał honorowe wyróżnienie
przyznawane przez Kapitułę Programu „Samorząd, który wspiera MiŚP”. Posiedzenie sejmiku,
które odbyło się 12 października
było także okazją do wręczenia
odznaczeń Regionalnej Izby Gospodarczej. Za wsparcie rozwoju
izby, zaangażowanie we współpracę i promocję idei samorządu
gospodarczego prezydent Chorzowa otrzymał Złotą Odznakę
XXV-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej. Uroczysta sesja odbyła
się pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, na których Chorzów prezentuje swoją ofertę dla
inwestorów.
Ogólnopolski program „Samorząd,
który wspiera MiŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych

Diabelski młyn z Wesołego Miasteczka, żyrafa czy szyb Prezydent to jedne z obrazków, które zdobiły wiaty przystankowe.
Teraz zobaczymy na nich fantazyjne place zabaw.
Prezydent Andrzej Kotala odebrał certyfikat dla Samorządu, który wspiera Małe
i Średnie Przedsiębiorstwa.

i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek
samorządu terytorialnego szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów,
które stwarzają przedsiębiorstwom
sektora MiŚP dogodne warunki do
prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób
wspierają rozwój tego sektora.
W tym roku przyznano 9 certyfi-

katów „Samorząd, który wspiera
MiŚP” w trzech różnych kategoriach. Podjęto również decyzję
o przyznaniu trzech wyróżnień honorowych dla samorządów, które
na wielu różnych polach wspierają
rozwój sektora MiŚP. Obok Chorzowa wyróżnienia te otrzymały
również Zabrze i Dąbrowa Górnicza. Prezydenci tych miast otrzymali tytuły honorowe „Liderów,
którzy wspierają MiŚP”.

Karuzela, kramy i smakołyki

Rysunki to pomysły dzieci z chorzowskich szkół podstawowych.
Prace, przedstawiające symbole
Chorzowa, wykonano w ramach
konkursu „Dziecięca Galeria
Przystankowa”. Na wiatach przy linii tramwajowej na trasie
od Chorzowa do Bytomia - pojawiły się one w ubiegłym roku
w formie graffiti wykonanych
przez profesjonalnych artystów.
W tym roku rozstrzygnięto drugą edycję konkursu. Tym razem
tematem prac było wymarzone
miejsce do zabaw. 4 zwycięskie
rysunki przekopiowano na wiaty przystankowe wzdłuż trasy

tramwaju nr 6. 2 prace pojawiły się w przejściu podziemnym
pod ul. Katowicką przy ul. 3
Maja. - Nadesłano bardzo dużo
rysunków. Dzieci wykazały się
ogromną pomysłowością, każda
z prac przedstawiała zupełnie coś

innego. Cieszymy się, że konkurs
spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Na pewno nie będzie
to jego ostatnia edycja – mówi
Zuzanna Kurczek, dyrektor
wydziału usług komunalnych
w Urzędzie Miasta Chorzów.

Powrót do tradycji będzie motywem przewodnim tegorocznego
Chorzowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowe. Impreza odbędzie
się w dniach 3 - 6 grudnia.

Wyróżniona inwestycja
Most na placu św. Jana wśród 9. najlepszych inwestycji
drogowych w województwie
Odwiedzający jarmark będą mieli okazję poznać śląskie zwyczaje
związane z prezentami i świętym
Mikołajem oraz Wigilią i Bożym Narodzeniem. - Z okazji 6
grudnia mówimy w Chorzowie:
Koniec z robieniem Ślązoków za
błozna! Koniec z przebieraniem
św. Mikołaja za krasnoludka!
W Chorzowie witamy Go tradycyjnie, po śląsku, jako biskupa,
co z nieba przychodzi z gyszyn-

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazali mi swoje zaufanie
przy urnie wyborczej w tegorocznych wyborach parlamentarnych.
Każdy ten głos jest dla mnie niezwykle ważny i z cała pewnością
stanowić będzie bodziec dla mojej dalszej aktywności.
Z wyrazami szacunku, Krzysztof Łazikiewicz

kami! - mówi Marek Szołtysek,
jeden z gości zaproszonych na
tegoroczny jarmark.
W programie imprezy znajdą się
m.in. pokazy tradycyjnej regionalnej kuchni w wykonaniu Remigiusza Rączki, który specjalnie na chorzowski jarmark przygotuje śląskie
potrawy, karuzela wiedeńska dla
najmłodszych oraz świąteczne kramy pełne smakołyków i pomysłów
na wyjątkowe prezenty.

Ponad 2 mln 720 tys. zł – to
kwota dofinansowania unijnego, którą otrzyma Chorzów.
Wiadukt przy placu św. Jana
znalazł się wśród inwestycji
wyróżnionych przez Urząd
Marszałkowski. Szanse na dodatkowe środki miały projekty
dotyczące dróg publicznych
zrealizowane przez samorządy. W ramach konkursu pozy-

tywną ocenę otrzymało tylko 9
projektów o łącznej kwocie dofinansowania 50 269 893,73 zł.
Wiadukt przy pl. św. Jana
w rejonie skrzyżowania ulic
Legnickiej, Maciejkowickiej
i Adamieckiego oddany został
do użytku 9 lipca. Prace trwały 7 miesięcy i zakończyły się
30 dni przed planowanym terminem. Obiekt wymagał re-

Kolejny wybieg dla psów
Przy ul. ks J. Czempiela w Chorzowie Batorym powstanie
wybieg dla psów. W naszym
mieście czworonogi bez smyczy i kagańca mogą wybiegać
się w Parku Róż oraz w okolicy
ul. 11 listopada i Niedurnego.
Teren przy ul. ks. J. Czempiela,
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podobnie jak dwa poprzednie,
zasugerowali mieszkańcy. Miasto wyłoniło już wykonawcę
inwestycji. Prace powinny
zakończyć się do końca tego
roku. Będzie to największy
wybieg dla psów w naszym
mieście.

montu ze względu na zły stan
techniczny. Modernizacja obejmowała przebudowę wiaduktu
drogowego nad linią PKP wraz
z odcinkami dróg, wykonanie odwodnienia obiektu oraz
przebudowę istniejących sieci
sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz sieci gazowej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3 mln zł.
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Warto być z Chorzowa

Aktualności

Ryszard Riedel, Franz Waxman, Teodor Kalide czy Gerard Cieślik. Co łączy tych ludzi?
Wszyscy mieszkali w Chorzowie. Urząd Miasta podkreśla w ten sposób, że chorzowianin
brzmi dumnie i zachęca do zameldowania się w naszym mieście.
– W Chorzowie przybywa osób,
które z różnych powodów nie
meldują się w naszym mieście.
Z tego powodu mamy zaniżoną
liczbę mieszkańców, która nie
odzwierciedla realnej sytuacji.
Poprzez naszą kampanię chcemy zachęcić nowych lokatorów
do meldunku oraz pokazać,
czemu warto być z Chorzowa –
mówi Andrzej Kotala, prezydent
Chorzowa.
Miastu akcja się zwróci. W Chorzowie mieszka obecnie ok. 106
tys. ludzi. Dzięki temu, że zameldują się nowi mieszkańcy,
do miejskiego budżetu wpłynie
więcej pieniędzy z podatku dochodowego.
W budżecie Chorzowa, który wynosi ok. 460 milionów
złotych, jedna piąta pochodzi
z udziału w podatku dochodowym (to ok. 114 milionów zł).

Patrole w rejonie
nekropolii
Chorzów otrzymuje udział w podatku dochodowym proporcjonalnie do ilości mieszkańców.
A tych weryfikuje się po liczbie
zameldowanych. W bardzo dużym uproszczeniu: jeden nowy
mieszkaniec, to około tysiąc zł
dla miasta.

– Zameldowanie się to prosta
czynność. Wystarczy przyjść do
pokoju nr 6 w Urzędzie Miasta
i wypełnić wniosek. Trzeba tylko mieć dokument potwierdzający stosunek prawny do lokalu
– tłumaczy Stefan Jarczyk, sekretarz miasta.

Partnerzy projektu:
• Ruch Chorzów
• Studio Fitness Cardio City
• Restauracja Czerwona
• Restauracja Dworek Parkowy
• Sklep zoologiczny Animal Shop
• Furheart Gallery
• Ogólnopolska Szkoła Językowa
British School
• Planetarium Śląskie
• Śląskie Wesołe Miasteczko
• Miejski Ośrodek Rekreacji
i Sportu
• Chorzowskie Centrum Kultury
• Śląski Ogród Zoologiczny

Od czwartku, 29 października, w okolicach
chorzowskich cmentarzy będzie więcej niż
zwykle patroli strażników miejskich i policji.
Chorzowska straż miejska apeluje
do mieszkańców oraz osób przyjezdnych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyt na
grobach w okresie Wszystkich
Świętych. Funkcjonariusze radzą,
aby unikać pozostawiania wartościowych przedmiotów w pojazdach zaparkowanych w okolicach
cmentarzy. - Odwiedzając groby
najbliższych zapominamy o zwróceniu uwagi na rzeczy osobiste.
Złodzieje bezwzględnie to wykorzystują. Dlatego zwrócimy na to
szczególną uwagę – mówi Henryk
Rusnak, kierownik referatu dzielnicowych straży miejskiej w Chorzowie

Strażnicy będą patrolować nekropolie wspólnie z policją 29 i 30
października w godzinach popołudniowych. Natomiast 31 października oraz 1 i 2 listopada włączą się
do ogólnopolskiej akcji „Znicz”.
- Apelujemy do kierowców, aby
ci stosowali się do poleceń osób,
które będą kierowały ruchem przy
cmentarzach. Będziemy reagować
na wszelkiego rodzaju przypadki
zakłócania porządku oraz zapobiegać aktom kradzieży i wandalizmu. Patrole zobowiązane będą też
do zapewnienia bezpieczeństwa
pieszym i zwrócenia uwagi na
prawidłowość parkowania samochodów – mówi Henryk Rusnak.

W Sokolni mają talent
Chorzowska Sokolnia ma za sobą kolejne udane występy, zarówno sportowe jak i rozrywkowe.
Magda Rajtor, Marta Śrutwa i Oliwia Hałupka 4 października wzięły udział w Mistrzostwach Europy
w akrobatyce sportowej w Riesie
w Niemczech. Dziewczyny w konkurencji trójka kobiet w kategorii
13-19 zdobyły 4 miejsce. Do medalu zabrakło 0,2 pkt. W finałowej
rywalizacji dziewczęta pokonały
reprezentację Rosji, Bułgarii, Białorusi i Holandii.
Kilka dni później Drużyna Acro
Team Silesia, w której występują
zawodnicy DOSiR-u Sokolnia Chorzów przebojowo zaprezentowała
się w odcinku programu „Mam

talent” w TVN. Drużyna Acro
Team Silesia to najlepsi akrobaci
z trzech Śląskich klubów: DOSiR
Sokolnia Chorzów, AWF Katowice
oraz KPKS Halemba Ruda Śląska.
Wśród nich są mistrzowie Polski
w akrobatyce sportowej oraz medaliści turniejów krajowych i międzynarodowych. Występ spodobał
się zarówno jury jak i publiczności.
– To jest taki moment, w którym
przenosicie mnie do tak fantastycznego, innego świata. Ogromny szacunek za pracę – powiedziała Agnieszka Chylińska, jedna
z jurorek programu.

Straż przyjrzała się numerom
Dzielnicowi chorzowskiej straży miejskiej prowadzili
kontrolę numeratorów posesji.
Z reguły dwa razy w ciągu roku,
wiosną i jesienią, straż miejska
przeprowadza kontrolę numeratorów posesji. Henryk Rusnak,
kierownik referatu dzielnicowych straży miejskiej w Chorzowie, podkreśla, że brak numeru

porządkowego posesji lub jego
złe umiejscowienie może być
przyczyną problemów. - Jest to
uciążliwe szczególnie w okresie
jesienno-zimowym, gdy szybko
zapada zmrok. Brak, zwłaszcza
podświetlonej numeracji, może

na przykład opóźnić akcję służb
ratowniczych, które muszą
szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia. Pamiętajmy, że za wszelkie nieprawidłowości związane
z numeratorem odpowiada administrator posesji, a wszelkie

zaniedbania mogą być traktowane jak wykroczenie. W Chorzowie, zadaniem strażnika, rzadko
dochodzi do takich sytuacji.
- Z reguły wystarczy upomnienie i numerator pojawia się na
swoim miejscu.
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Akwarium
przy Metalowców
Przejścia podziemne w naszym mieście
stają się coraz bardziej kolorowe.
„Chorzów czysty i kolorowy”
to akcja zainaugurowana w
ubiegłym roku. Jej głównym
celem było zachęcenie do dbania o porządek i uczynienie z
przejść podziemnych miejsc
bardziej przyjaznych. A efektem ozdobienie przejścia podziemnego przy Al. Bojowników
o Wolność i Demokrację m.in.
rysunkami Marka Raczkowskiego i graffiti grupy Nietak.
Artystom przy wykonaniu prac
pomagali uczniowie podstawówki. - Akcja spodobała się
chorzowianom więc postanowiliśmy ją kontynuować. Tym
razem wybraliśmy przejście

przy ul. Metalowców – mówi
Anna Poloczek z wydziału
usług komunalnych UM. Przejście wypełniło się wodnymi
stworzeniami i przypomina
„akwarium”. Graffiti, podobnie
jak w roku ubiegłym, wykonała grupa Nietak z pomocą najmłodszych chorzowian.

Rozmaitości
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Nauczyciele świętowali

Fot. Paweł Mikołajczyk

16 nauczycieli i 23 dyrektorów szkół otrzymało nagrody prezydenta. W Chorzowskim
Centrum Kultury odbyły się miejskie uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Nagrody wielkiej wagi
Piotr Baron, Aleksander Woźniak, Piotr Zaczkowski i Radosław Kobierski.
To czwórka laureatów tegorocznych nagród prezydenta w dziedzinie
kultury. Gala odbyła się w sobotę wieczorem w Teatrze Rozrywki.

N

agrody prezydenta w dziedzinie kultury wręczane są co
roku przy okazji inauguracji nowego roku kulturalnego. Imprezę poprowadził Kamil Franczak,
aktor Teatru Rozrywki i Wiesław
Ciężkowski, zastępca prezydenta
Chorzowa ds. społecznych.
– O tym, kogo wybierzemy, czasami decydują niuanse, które
przekonują członków specjalnie powołanej komisji nagród
prezydenta. I to nie będzie żadna kokieteria. To niesamowicie
wyrównane współzawodnictwo.
Często przyznajemy nagrody ze
świadomością, że można było
ich przyznać więcej – mówi
Wiesław Ciężkowski, zastępca
prezydenta Chorzowa ds. społecznych, który przewodniczył
kapitule przyznającej nagrody
prezydenta.
W tym roku wręczono cztery statuetki. Pierwsza powędrowała do
Piotra Barona, jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów
Polskiego Radia. Prowadzący mię-

dzy innymi Listę Przebojów Trójki
nie krył wzruszenia po tym, jak
otrzymał statuetkę Chłopca z Łabędziem.
– Ten ptak ze statuetki jest dla
mnie symbolem czegoś, co ma się
unieść i pofrunąć w górę. Tak jest
z marzeniami. My w Chorzowie
zawsze dorastaliśmy i marzyliśmy o wielu rzeczach. Dla mnie
i moich kolegów marzeniem było
zagrać w Ruchu. Kiedyś na placu
podszedł do mnie świętej pamięci Gerard Cieślik i powiedział
„Przyjdź na Ruch”. I zacząłem
grać. Potem pojawiły się inne marzenia. Było kółko recytatorskie,
pierwsze szkolne radio. Teraz widzę, jak Chorzów dzięki kulturze
wzbija się w górę. I myślę sobie,
że to ja powinienem Chorzowowi
przyznać statuetkę – powiedział
Piotr Baron.
To była tego wieczoru jedyna
nagroda w dziedzinie kultury za
rozpowszechnianie kultury. Pozostałe przyznano za działalność
twórczą.

Radosław Kobierski to urodzony
w Chorzowie prozaik, krytyk literacki, poeta i felietonista. Jest
współtwórcą grupy literackiej „Na
Dziko”. Jego wiersze i prozę tłumaczono na wiele języków.
– To jest najcięższa z nagród, które
będę miał w domu. Nie mam na
uwadze tylko właściwości fizycznych, ale też wartość symboliczną.
Dobrze jest, gdy uznanie przychodzi z własnego domu – przyznał
odbierając nagrodę z rąk prezydenta Andrzeja Kotali.
Podobnego zdania jest Aleksander
Woźniak, muzyk, kompozytor,
aranżer, współtwórca grup muzycznych PIN oraz Yejku.
– Beata Kozidrak powiedziała mi
kiedyś, że nigdy nie będziesz prorokiem we własnym mieście. Na
szczęście u mnie to się nie sprawdziło. To bardzo ważna nagroda
dla mnie – stwierdził Aleksander
Woźniak.
Miniatura rzeźby Teodora Kalidego powędrowała również do Piotra Zaczkowskiego, absolwenta

III liceum ogólnokształcącego im.
Stefana Batorego, pisarza, felietonisty, dyrektora instytucji kultury
Katowice Miasto Ogrodów.
– Chłopiec z Łabędziem to dla
mnie bardzo sentymentalna nagroda. Jako dziecko przechodziłem obok fontanny na pl. Matejki. Nie wiedziałem wtedy nawet,
czyja to rzeźba. Po prostu zapisała
się gdzieś na dnie mojej pamięci.
A na dnie pamięci zapisuje się
zwykle dom. Możemy przecież
bywać, w różnych miejscach, ale
nie nazwę ich domem. A Chorzów domem dla mnie jest – przyznał Piotr Zaczkowski.
To była już dwudziesta, jubileuszowa gala, podczas której
wręczano nagrody prezydenta.
Wyróżnieni otrzymują statuetkę
Chłopca z Łabędziem, miniaturę
rzeźby Teodora Kalidego.
Galę uświetnił występ Rebekki
Bakken, artystki jazzowej pochodzącej z Norwegii.

– Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do
pełni rozwoju osobowości ucznia
i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu
umiłowania Ojczyzny, tradycji
narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
– tę treść ślubowania wypowiedziało w Chorzowskim Centrum
Kultury kilkudziesięciu nauczycieli, którzy awansowali do stopnia nauczyciela mianowanego.
Spotkanie było również okazją do
poruszenia bieżących tematów
chorzowskiej oświaty.

nigdy tak nie było – powiedział
W. Ciężkowski.
Jednak wielu rodziców boi się posyłać wcześniej dzieci do szkoły.
Świadczy o tym duża liczba odroczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (było ich
dwieście).
W Chorzowie nie ma też problemu ze zbyt dużą liczbą uczniów w
pierwszych klasach, jak to bywa
w innych miastach.
– Nie musieliśmy wprowadzać
zmianowości – dodał zastępca prezydenta.
Ogólnie w Chorzowie otwarto o 26
pierwszych klas więcej niż rok temu.

Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta ds. społecznych
przyznał, że dzięki temu, że sześciolatkowie poszły w tym roku
do szkoły, pierwszy raz nie było
problemów z miejscami w przedszkolach dla chorzowskich dzieci.
– Każdy, kto chciał zapisać dziecko do przedszkola, mógł to zrobić,
bo było dla niego miejsce. Jeszcze

– Inaczej wygląda sytuacja
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Tam ubywa uczniów, ale nie na tyle, by
liczba chorzowskich uczniów
malała. Bilansując w Chorzowie otwarliśmy dodatkowo 11
klas w porównaniu z ubiegłym
rokiem – podsumował W. Ciężkowski.

Najlepsze chorzowskie smaki roku 2015
Na przystawkę ośmiornica, na danie główne kaczka i na deser mus czekoladowy. To najlepsze chorzowskie potrawy wybrane w plebiscycie
Chorzowskie Smaki 2015. Laureatów poznaliśmy podczas finału akcji w sobotę 17 października na ul. Jagiellońskiej.
W plebiscycie wzięło udział 21
restauratorów. Werdykt dziewiątej edycji zależał w całości
od klientów, a nie jak było w latach ubiegłych od kapituły, która
kosztowała wszystkie serwowane dania.
Mieszkańcy Chorzowa uznali, że
najlepszą przystawką jest ośmiornica z chorizo podana z młodymi
ziemniakami i paloną cebulą z dodatkiem sosu romesco.
– Nagroda jest dla nas zawsze dużym wyróżnieniem. Od kilku lat
to właśnie klienci wybierali nasze
dania w plebiscycie internautów.
W tym roku klienci wybierali
najlepsze dania we wszystkich
kategoriach i znów udało nam się
wygrać. To duże wyróżnienie dla

nas. Docenienie przez naszych
klientów jest dla nas najważniejsze – mówi Magdalena Błaszczyk
z Mańana Bistro & Wine Bar.
Restauracja postanowiła przekazać swoją wygraną na rzecz chorzowskiego domu dziecka.

Pozostałe dwie nagrody za najlepsze danie główne i deser powę-

drowały do restauracji Czerwona.
Danie główne to pierś z kaczki
z sosem pomarańczowo-koniakowym serwowana z kluskami
gnocchi i gratin z buraka...

a deser to mus czekoladowy z Marsala serwowany z lodami wiśniowymi i ziemią czekoladową.

którzy nas docenili – przyznaje
Aleksandra Jadwiszczok-Bułdak
z restauracji Czerwona.
Nagrody wyróżnionym wręczył
prezydent Chorzowa. – Jest to
konkurs, który promuje restauracje i nasze walory kulinarne. Wiele osób do Chorzowa przyjeżdża

– Wszystkie nasze dania są przyrządzane z najwyższej jakości
składników. Tym bardziej cieszy,
że tę jakość docenili chorzowianie.
Bardzo duża grupa ludzi odwiedziła naszą restaurację. W okresie promocyjnym sprzedaliśmy
ponad trzysta kaczek i dwieście
deserów. Dziękuję wszystkim,

wiadomości samorządowe

i może poznać naszych mistrzów
kuchni. To świetna promocja miasta – powiedział Andrzej Kotala.
Podczas imprezy mieszkańcy mogli skosztować tzw. kuchni molekularnej, a także gorącej czekolady
serwowanej przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych.
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Miasto

Wolontariusze odwiedzają
pacjentów
Chorzowska Strefa Wolontariatu poszerza działalność i rusza
w teren. Grupy wolontariackie pod wodzą swoich liderów
rozpoczęły regularne wizyty w chorzowskich szpitalach.

Dla maluchów i rodziców
W siedzibie Klubu Malucha
przy ul. Dąbrowskiego 7 dwa
razy w tygodniu bawią się dzieci w wieku 2-3 lat. W Kąciku
Małego Artysty maluchy i ich
rodzice odkrywają swe talenty
plastyczne. 6-i 7-latki śpiewają
w zespole wokalnym, a dzieci
w wieku 3-9 lat oraz ich rodzice
raz w miesiącu spędzają popołudnia… brudne, ale nie nudne.

- Klub Malucha to miejsce,
w którym patrzymy całościowo na potrzeby rozwojowe,
emocjonalne, kulturalne i społeczne dzieci - opowiada Agata
Gruszka-Zorychta, manager
Klubu Malucha. - Zaszczepiamy w nich ciekawość świata, zainteresowanie muzyką,
sportem, plastyką. Tak by
w przyszłości „chciało im się

chcieć”. Nasza działalność pobudza również rodziców. Pokazujemy im jak przez zabawę
można uczyć dziecko, jak nie
rezygnować ze swoich zainteresowań i pasji. Raz w tygodniu klub zaprasza też mamy
na godzinny aerobik i panie
w ciąży na gimnastykę, z kolei
raz w miesiącu do Koła gospodyń miejskich.

Wolontariusze odwiedzają pacjentów oddziału geriatrycznego i oddziału rehabilitacji neurologicznej
w Zespole Szpitali Miejskich oraz
małych podopiecznych Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. - Jeśli w ten sposób możemy
umilić pacjentom czas, to znaczy
że robimy coś potrzebnego. Widzimy, że cieszą się z naszej obecności,
chcą porozmawiać, pograć w karty,
zabawić się w zgadywanki, co przecież też jest dla nich częścią rehabilitacji – mówi Izabela Gałdzińska,
koordynator wolontariuszy w Chorzowskiej Strefie Wolontariatu,
która otwiera kolejne biblioteczki
w szpitalnych oddziałach, wyposażając je w książki przekazane przez
chorzowian, firmy i instytucje.
- Przed nami wiele akcji, zbliża się okres świąteczny, kiedy

nasza pomoc jest szczególnie
potrzebna - przekonuje Gałdzińska. - Dlatego liczymy na to, że
dołączą do nas nowe osoby, które
chcą bezinteresownie pomagać
innym. Czekamy zwłaszcza na
młodych ludzi, którym idea wolontariatu jest bliska. Razem zdołamy zrobić o wiele więcej.
Osoby, które chciałyby dołączyć
do Chorzowskiej Strefy Wolonta-

riatu, mogą przyjść do jej siedziby przy ul. Dąbrowskiego 7 lub
zadzwonić pod nr tel. 500-584170. Wizyty wolontariuszy w oddziale geriatrycznym ZSM odbywają się w środy od 15 do 17,
w oddziale rehabilitacji neurologicznej we wtorki, od 14 do 16,
z kolei w Chorzowskim Centrum
Pediatrii i Onkologii we wtorki
od 14 do 16.

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Chorzowie z EFS w 2015 roku
W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie realizuje dwa projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego
dla 499 osób bezrobotnych z terenu Chorzowa.
Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER)
skierowany do osób do 29 roku
życia, w tym również młodzieży która nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli. W Programie
wzięły dotychczas udział 302
osoby, które skorzystały ze staży i bonów stażowych, szkoleń
i bonów szkoleniowych, dotacji
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów
opieki nad dzieckiem.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) skierowany do
osób bezrobotnych powyżej 30
roku życia i należących do jednej z poniższych grup:
• kobiety
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby z niepełnosprawnością
• osoby o niskich kwalifikacjach
• osoby powyżej 50 roku życia.
W Programie uczestniczyło dotychczas 107 osób, które skorzystały ze staży, skierowań na
doposażone przez Urząd stanowiska pracy, szkoleń, dotacji na

rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem.
Od początku roku 2015 w programach PO WER i RPO PO
WSL uczestniczyło lub nadal
uczestnicy 409 osób. Okres realizacji projektów kończy się
w dniu 31.12.2015 r.
Aktualnie Urząd dysponuje
środkami finansowymi na:
• doposażenia stanowisk pracy
dla Pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób
bezrobotnych, należących do
grupy osób długotrwale bezrobotnych lub po 50 roku życia
lub niepełnosprawnych. Kwota refundacji wynosi 18 tyś. zł.
• kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku
powyżej 45 lat w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Zapraszamy do współpracy –
wykorzystaj szansę.
Bliższe informacje udzielane
są w PUP Chorzów w pok. nr
2 lub pod nr tel. 32 34 97 134.

Dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

Urząd pozyskał środki dla osób
bezrobotnych na dotacje do założenia działalności gospodarczej
w wysokości. Dzięki tym środkom wsparcie uzyska w 2015
roku 86 osób bezrobotnych zakładających własny biznes.
Jedną z ciekawych działalności
gospodarczych jaką założyła osoba
bezrobotna przy wsparciu środków Funduszu pracy jest szycie
strojów ludowych i prowadzenie
warsztatów artystycznych, których głównym profilem jest nauka różnych metod nanoszenia
i utrwalania aplikacji na tkaninie.

Elektroniczna
rejestracja
w Urzędzie Pracy!

Aby zarejestrować się w Urzędzie Pracy bez konieczności
czekania w kolejce wystarczy
przesłać zgłoszenie do rejestracji
(www.praca.gov.pl) a następnie zgłosić się do Urzędu w wyznaczonym dniu o wyznaczonej
godzinie z kompletem dokumentów i dokonać rejestracji.

Ta ziemia mnie inspiruje….
Rozmowa z Joanną Decowską, właścicielką chorzowskiej firmy zajmującej się prowadzeniem warsztatów artystycznych oraz wytwarzaniem wyrobów rękodzielniczych
- Jest pani dowodem na to,
że „chcieć to móc”. Prowadzi
pani nietypową działalność
gospodarczą...
- Malowany Śląsk jest autorskim
projektem cyklu warsztatów skierowanych do młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz dorosłych.
Osoby na warsztatach poznają
techniki malowania tkanin inspirowanych motywami śląskimi, ludowymi. Chciałam w ten
sposób ocalić od zapomnienia
dziedzictwo, jakim jest śląski strój
ludowy. Mam marzenie by, ludzie
zaczęli chodzić w elementach
regionalnych strojów takich jak
szlajfy, nie tylko z okazji świąt
religijnych, ale i na co dzień. Po
namowach ze strony Domu Kultury w Chorzowie Batorym zdecydowałam się złożyć wniosek
o dotację z Urzędu Pracy.
W jaki sposób uzyskała pani
dotację z Urzędu Pracy? Czy

ktoś pomagał pani w napisaniu biznesplanu?
- Wizyty w Urzędzie Pracy
były dla mnie miłym doświadczeniem, otrzymałam fachową
pomoc: w jaki sposób napisać
wniosek, jakich błędów unikać
przy pisaniu. Biznesplan napisałam bez niczyjej pomocy,
ponieważ sama dobrze wiedziałam, jakie materiały są mi
potrzebne do pracy.
Prowadzi pani warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Kogo łatwiej się uczy?
- Przyjemność jest zawsze duża,
niezależnie od wieku tych osób.
Wiadomo, że nauka dzieci jest
bardziej absorbująca, ze względu na ich żywiołowość i pomysłowość. Podchodzę do swojej
pracy jak do misji, ponieważ
nie chcę by zapomniano tradycję, w której się wychowałam.
Jednak moja działalność nie

Joanna Decowska pozyskała środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej z funduszu Powiatowego
Urzędu Pracy w Chorzowie

ogranicza się jedynie do misji,
ponieważ, nie oszukujmy się,
działalność gospodarcza jest nastawiona na wymierną korzyść,
jaką jest zysk.
W swoich pracach odwołuje
się pani do śląskiej tradycji,
proszę powiedzieć jak definiuje pani Śląsk?
- Śląsk to ziemia, która mnie
wykarmiła. Ziemia, która mnie
inspiruje. Ziemia, która pozwala
mi się rozwijać i zarażać swoją
pasją innych.

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

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

Gospodarka
komunalna
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Likwidacja niskiej emisji

Ekologiczne efekty
programu KAWKA
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.

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”.
Celem programu 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.
W drugiej edycji KAWKI dofi-

nansowanie 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.
Przed podjęciem prac mieszkania 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 głównych 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.
Dodajmy, że w pierwszej edycji
KAWKI dofinansowanie uzyskał
inny 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.).
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.

Budynki przy ul. Hetmańskiej 5 i 7.

Budynki przy ul. Św. Barbary 27.

Wspólnie łatwiej rozwiązać problemy
Za nami pierwsze spotkanie z cyklu „Praca za czynsz dla Mieszkańców”, które 25 września zorganizowano na terenie Zakładu
Komunalnego „PGM” przy ul. Bałtyckiej 8. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie programu „Praca za czynsz”, a także
przekazanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w chorzowskich instytucjach i organizacjach.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały: Komisja ds.
Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Miasta Chorzowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Inicjatyw Społecznych,
Stowarzyszenie Nowoczesny
Chorzów, Stowarzyszenie na
Rzecz Rodziny, Centrum Pra-

cy Socjalnej, Powiatowy Urząd
Pracy, Przedszkole Integracyjne nr 12, Fundacja S.O.S. „Psia
Chata”, Schronisko dla Zwierząt
oraz Centrum Przedsiębiorczości. Mieszkańcy mogli otrzymać
komplet informacji o tym, gdzie
udać się po pomoc w trudnych
sytuacjach życiowych, zgodnie

z hasłem przewodnim przedsięwzięcia: „MOŻE I TY ZNAJDZIESZ ROZWIĄZANIE SWOICH PROBLEMÓW”.
Organizatorzy spotkania przygotowali wiele dodatkowych
atrakcji, m.in. pokaz udzielania
pierwszej pomocy w wykonaniu
członków Stowarzyszenia No-

woczesny Chorzów oraz przedstawienie teatralne pod tytułem
„Nie samotność” przygotowane
przez pracowników Przedszkola nr 12 w Chorzowie. Dzieci
z tego właśnie przedszkola zaprezentowały również swoje talenty wokalne. Ponadto wystąpił
zespół taneczny „Dziewczyn-

ki z jedynki”, wywodzący się
z „Chatki” przy ul. Ratuszowej
w Chorzowie. Dużym powodzeniem cieszył się kącik malucha.
Gry i zabawy dla dzieci prowa-

dzone były przez wykwalifikowanych pedagogów, a całość
koordynowała Agata Gruszka-Zorychta z Chorzowskiej Strefy
Wolontariatu.

Zapłać w banku zamiast w kasie
Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie
informuje, że 1 października 2015 r. roku
została zlikwidowana KASA w siedzibie
Zakładu przy ul. Bałtyckiej 8.
Płatności można realizować
we wszystkich oddziałach
ING Bank Śląski na terenie
Chorzowa bez ponoszenia
dodatkowych opłat.

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe
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Infrastruktura
drogowa

Progi to większe bezpieczeństwo

Bardzo częstym problemem zgłaszanym przez mieszkańców Chorzowa, zarówno do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, jak i do policji,
jest zagrożenie bezpieczeństwa powodowane przez kierowców poruszających się po ulicach miasta z nadmierną prędkością. Problemy te
zgłaszają zwłaszcza osoby mieszkające przy ulicach o charakterze lokalnym i osiedlowym. Częstym postulatem mieszkańców tych ulic
jest wniosek o zabudowę tzw. progów zwalniających, które mają być „lekarstwem” na niezdyscyplinowanych kierowców.

P

rogi zwalniające są pozornie
bardzo skutecznym środkiem na uspokojenie ruchu, ale
niewiele osób zdaje sobie sprawę, że rozwiązanie to ma wiele
wad i nie zawsze można je zastosować. Przepisy dosyć szczegółowo określają kiedy i na jakich drogach takie progi można
zastosować.
- Podstawowym warunkiem,
który należy spełnić aby rozważać zabudowę progu zwalniającego na drodze jest wykazanie,
że na danej drodze konieczne
jest skuteczne ograniczenie
prędkości a inne metody nie
mogą być stosowane lub ich
skuteczność jest niewystarczająca – mówi Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów. - Tak więc zarządca
drogi nie może progów stosować bezkrytycznie i „na wniosek” mieszkańców. Formalnie
montaż progu powinien być
uzasadniony m.in. przez policję,
która stwierdza nagminne przypadki przekraczania prędkości
na danej ulicy a brak jest innych
metod na skuteczne ograniczenie takiego procederu.
Należy również pamiętać, że
stosowania progów zwalniających skutkuje wzrostem hałasu
i wibracji w rejonie ich zabudowy – stąd często po pewnym
czasie osoby wnioskujące

o progi - domagają się ich demontażu. Innym problemem
jest omijanie progów i jazda po
chodnikach i zieleńcach.
W celu uspokojenia ruchu
w krajach Europy Zachodniej
zamiast progów zwalniających
stosuje się powszechnie tzw.
strefy ograniczonej prędkości
(np. ZONE 30 ). W polskim kodeksie również występuje znak
określający strefę ograniczonej
prędkości. Jest to znak B-43
„strefa ograniczonej prędkości”
który wskazuje, że wjeżdżamy
w obszar na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do

wartości wyrażonej na znaku.
Nie jest to więc zwykłe ograniczenie prędkości, które
obowiązuje do najbliższego
skrzyżowania - jak sądzi wielu kierowców. Ograniczenie to
obowiązuje do miejsca ustawienia znaku B-44 „koniec
strefy ograniczonej prędkości”,
a więc obowiązuje na wszystkich ulicach zlokalizowanych
w strefie.
- W krajach Europy zachodniej
stosowanie stref ograniczonej prędkości jest skutecznym
sposobem na uspokojenie ruchu na terenach osiedli czy

dzielnic domków jednorodzinnych – dodaje Wojtala. - Nie
bez znaczenia dla skuteczności
tego rozwiązania jest fakt, że
stosowanie się do ograniczenia
prędkości w strefach jest często
egzekwowane przez policję.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w porozumieniu z Wydziałem
Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji wprowadził na
wjeździe do stref ograniczonej
prędkości – dodatkowe oznakowanie poziome na jezdni – napis
„STREFA 30” lub „STREFA 40”.
- Oznakowanie to ma uświadomić kierowcom, że wjeżdżają

Likwidacja mostu przy Dąbrowskiego
Rozpoczęły się prace związane z likwidacją obiektu mostowego nad rzeką Rawą,
który zlokalizowany jest w ciągu ulicy Dąbrowskiego.
Każdego roku miasto ponosi koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych
w tym mostu nad Rawą w ciągu
ul. Dąbrowskiego. Po przeprowadzeniu przez CHŚPWiK w ubiegłych latach inwestycji związanej
z modernizacją gospodarki wodno-ściekowej, w wyniku której
rzeka Rawa została „zarurowana”
most przestał pełnić swoją funkcję. Przeszkoda w postaci otwartego kanału zniknęła więc nie
ma powodów, aby utrzymywać
obiekt mostowy w tym miejscu.
Przebudowa ul. Dąbrowskiego
pozwala na jego likwidację.
W związku z powyższym wyłączony z ruchu pojazdów zostanie
odcinek ul. Dąbrowskiego po-

między rejonem skrzyżowania
z ul. Armii Krajowej i rejonem
dojazdu do sklepu „ALDI”.

Na czas prowadzonych robót wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ciągiem ulic:

• z kierunku ul. Armii Krajowej (pas ruchu do Katowic)
w kierunku ul. Dąbrowskiego:

w obszar po którym powinni
poruszać się dużo wolniej niż
na pozostałych ulicach. Zaś
kierowcom, którzy będą odporni na zastosowane oznakowa-

nie, niewątpliwie pomogą planowane w tym roku częstsze
kontrole prędkości prowadzone
w strefach przez funkcjonariuszy policji – wyjaśnia Wojtala.

ul. Armii Krajowej - al. Bojowników o Wolność i Demokrację - łącznica dw 902 (DTŚ)
w kierunku Świętochłowic ul. Dąbrowskiego,
• z kierunku ul. Armii Krajowej
(pas ruchu do Świętochłowic)
w kierunku ul. Dąbrowskiego:
ul. Armii Krajowej - ul. Katowicka (w Świętochłowicach)
• ul. Żołnierska (w Świętochłowicach) - łącznica dw 902 (DTŚ)
w kierunku Chorzowa - dw 902
(DTŚ) - łącznica dw 902 (DTŚ)
do ul. Dąbrowskiego - ul. Dąbrowskiego,
• z kierunku ul. Dąbrowskiego
w kierunku ul. Armii Krajowej:
ul. Dąbrowskiego - łącznica dw
902 (DTŚ) w kierunku Katowic -

dw 902 (DTŚ) - łącznica dw 902
(DTŚ) w kierunku al. BoWiD al. BoWiD - ul. Armii Krajowej.
Kierowcom poruszającym się ciągiem Drogowej Trasy Średnicowej
w kierunku Chorzowa Batorego
lub autostrady A4 polecamy korzystanie z węzła drogowego przy
al. Bojowników o Wolność i Demokrację lub przy ul. Gałeczki.
Na czas realizacji ww. zadanie
zmienione zostaną trasy przejazdu autobusów komunikacji
zbiorowej. Szczegóły ww. zmian
znaleźć można na stronach KZK
GOP: www.kzkgop.com.pl
Prace zostaną zakończone na
przełomie października i listopada.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu
prowadzonych prac oraz na trasach
wyznaczonych objazdów.

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70
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Meksyk, hebrajski i tańce
Ruszył jesienno-zimowy semestr w Chorzowskiej oraz Dzielnicowych
Akademiach Seniora. Furorę wśród zaproponowanych seniorom zajęć
robi aqua aerobik w wodzie i na lądzie, taniec i gimnastyka z elementami rehabilitacji. Największym zaskoczeniem jest… hebrajski.
- Cieszy nas bardzo, że w tym
semestrze pojawiło się wiele
nowych twarzy, oczywiście są
z nami również nasi najwytrwalsi słuchacze. To miło, że poświęcają swój czas i tak ochoczo korzystają z przygotowanej przez
nas oferty edukacyjnej. Coraz
więcej seniorów chce uczyć się
języków obcych, zgłębiać tematy
technologiczne, zajmować się artystycznym rękodziełem – mówi
Małgorzata Culak, manager
Chorzowskiej Akademii Seniora.
Nową inicjatywą jest Klub Podróżnika, czyli cykl spotkań
obieżyświatów, którzy słuchają

i rozprawiają o turystycznych
atrakcjach globu. 10 listopada
br. będą poznawać Meksyk od
podszewki, a 8 grudnia opowiadać o śląskiej Wigilii. Ciekawym
przedsięwzięciem jest również
Stolarnia pod sceną, w której
trzy razy w tygodniu odbywa się
heblowanie, malowanie, tapicerowanie i renowacja mebli pod
okiem Marka Baweji, specjalisty
z zakresu stolarki drewnianej.
- Naszych seniorów zapraszać
będziemy również na wykłady
o zdrowiu, bo ten temat bardzo
ich interesuje. 17 listopada rzecz
będzie o osteoporozie, a dokład-

nej o tym jak można jej zapobiec
i jak powstrzymać jej rozwój.
Podczas konsultacji z lekarzem
seniorzy dowiedzą się czy grozi
im złamanie w ciągu najbliższych
10 lat – mówi Małgorzata Culak.
Wszystkie zajęcia w akademiach seniora są bezpłatne. Odbywają się w budynku przy ul.
Dąbrowskiego 7, w Starochorzowskim Domu Kultury, MDK
Batory, w Chorzowie II przy ul.
Pudlerskiej 22 i w Klimzowcu
przy ul. Młodzieżowej 29. Jeśli
ktoś miałby ochotę dołączyć do
grona słuchaczy, może to zrobić
w każdej chwili.

Najaktywniejsza seniorka
W Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się gala
programu CHORZÓW 60+. Poznaliśmy zwycięzców
plebiscytów „Firma przyjazna seniorom” oraz „Aktywny 60+”. W tej ostatniej kategorii bezkonkurencyjna okazała się Urszula Staszowska. Galę uświetnił występ Piotra Polka.

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 krzyżówki z września są: Maciej Błasiak, Krystyna Podemska, Agnieszka i Tomasz Gruszczyńscy
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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