
W roku 2017 ruszyć mają 
roboty przy ul. 3 Maja. 10 

listopada w Centrum Inicjatyw 
Społecznych podpisano umowę, 
pomiędzy Chorzowem, Tramwa-
jami Śląskimi oraz wykonawcą 
projektu, na prace projektowe 
przebudowy. - Ulica 3 Maja to 
jedna z ważnych, po ul. Armii 
Krajowej czy ul. Katowickiej, 
dróg w mieście. To kręgosłup tej 
dzielnicy, który wymaga prze-
budowy – mówi Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa. - Zrobili-
śmy pierwszy krok na drodze do 
rozpoczęcia procesu inwestycyj-
nego, polegającego na moderni-
zacji torowiska i jezdni w ciągu 

ul.3  Maja – podkreśla Bolesław 
Knapik, dyrektor ds. inwestycji i 
infrastruktury w Tramwajach Ślą-
skich S.A. Prace obejmą odcinek 
o długości 2140 metrów do gra-
nicy ze Świętochłowicami. Piotr 
Wojtala, dyrektor Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów, zaznacza, że 
w projekcie będą uwzględnione 
potrzeby zarówno komunikacyj-
ne jak i mieszkańców. – Droga 
będzie musiała utrzymać prze-
pustowość. Chcemy przy tym 
maksymalnie poprawić poziom 
bezpieczeństwa pieszych, zapro-
jektować nowe miejsca postojów 
dla komunikacji publicznej, a tam 
gdzie będzie to możliwe umieścić 

ścieżkę rowerową. Przedstawicie-
le Tramwajów Śląskich i miasta 
nie ukrywali, że zakres inwestycji 
jest ogromny. Według wstępnych 
szacunków może ona kosztować 
między 30 a 40 mln  zł. Zakres 
prac torowych (ponad 20 mln zł) 
finansowany będzie w  części 
ze środków UE. Część drogo-
wa (ponad 6 mln zł) to środki 
gminy Chorzów. Projektowanie 
drogi potrwa około roku. Zakres 
i  wielkość inwestycji przypomi-
nać będzie remont ulicy Armii 
Krajowej.
Ponownie ruszyły prace związane 
z budową centrum przesiadkowe-
go. Roboty wstrzymano na ponad 

miesiąc z powodu wątpliwości 
inwestora, Tramwajów Śląskich 
S.A., co do jakości materiału 
użytego przez wykonawcę. - Nie 
chcę, by prace przedłużały się 
w nieskończoność. Zależy mi na 
dobru chorzowian, którzy mogą 
w końcu stracić cierpliwość – 

skomentował sytuację prezydent 
Chorzowa. W wyniku negocjacji 
uzgodniono, że dotychczasowy 
wykonawca prac będzie kontynu-
ował realizację zadania. Czas na 
zrealizowanie prac dodatkowych 
oraz dokończenie realizacji inwe-
stycji wyznaczono do 15 grudnia 

2015 r. Realizacja zadania w tym 
terminie oznacza spełnienie jed-
nego z warunków do otrzymania 
unijnego dofinansowania dla tej 
inwestycji.
Warto dodać, że zakończyła się 
modernizacja ul. Dąbrowskiego. 
Więcej na ten temat na stronie 7.

Smog to uciążliwość nie tylko 
śląskich miast ale i górskich ku-
rortów. Przyczyniają się do niego 
m.in. domowe paleniska i motory-
zacyjne zanieczyszczenia. Drażnić 
może zadymienie bądź nieprzy-
jemny zapach. - Wykonujemy do-
raźne kontrole tylko na wyraźne 
interwencje mieszkańców, którzy 
nie zawsze potrafią wskazać źró-
dła zadymienia bądź zapachów 
- mówi Anna Kotyś, dyrektor wy-
działu ochrony środowiska w cho-
rzowskim UM. Dyrektor zaznacza, 
że w naszym mieście przypadki 
spalania odpadów nie są dużym 

problemem. Podkreśla, że znacz-
nie gorsze dla środowiska jest, po-
wszechne i legalne, spalanie węgla 
w piecach, powodujące tzw. niską 
emisję. - Nieefektywne, stare pa-
leniska węglowe oraz ścisła zabu-

dowa miasta potęguje uciążliwości 
związane ze spalaniem węgla. 
W poprzednim sezonie grzew-
czym chorzowscy urzędnicy prze-
prowadzili kontrole w 8 punktach. 
Dwie z nich okazały się częściowo 

uzasadnione. - Mogły wskazywać 
na spalanie odpadów lecz nie zdo-
byliśmy na to dowodów. Pozosta-
łych sześć kontroli było związa-
nych z nadmiernym zadymieniem 
podczas rozpalania w  piecach 

węglowych, co jest najczęstszym 
powodem interwencji – mówi 
A. Kotyś. 
W bieżącym sezonie grzewczym 
skutecznie interweniowano w jed-
nym przypadku. Dzięki czujności 

sąsiadów wskazano mieszkańca, 
który zakupił, jako opał, zużyte 
podkłady kolejowe, nie zdając so-
bie sprawy z tego, że jest to odpad 
niebezpieczny.  
Walka ze smogiem jest niezwy-
kle trudna. Chorzów od 23 lat 
zachęca mieszkańców do zmia-
ny sposobu ogrzewania poprzez 
dotacje do nowoczesnych syste-
mów grzewczych. Dzięki temu 
ubyło sporo źródeł uciążliwej, 
niskiej emisji. Jednak, jak zauwa-
ża dyrektor A. Kotyś, liczba tych 
zlikwidowanych źródeł wciąż 
jest niewystarczająca.   

Przed nami tydzień podróży.
27. Peneplena Travel Festival

Acro Team Silesia 
w finale „Mam talent”
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Ruch w inwestycjach
Ulica 3 Maja przejdzie gruntowną modernizację. 

Po kilku tygodniach przerwy wznowiono prace na Rynku.

Prace związane z budową centrum przesiadkowego na Rynku dobiegają końca.

W centrum Chorzowa stanie karuzela wiedeńska, nie zabraknie także 
drewnianych domków ze świątecznymi ozdobami, słodkich przysmaków 
i grzanego wina. W tym roku na jarmarku królować będą śląskie tradycje, 
o których opowiadać będzie Marek Szołtysek.

Wizyta na Placu Hutników będzie także okazją do przypomnienia 
sobie przepisów i skosztowania wigilijnych potraw ze Śląska. Kucharz 
i restaurator Remigiusz Rączka specjalnie dla chorzowian przygotuje 
m.in. moczkę i śledzie. Do wspólnej zabawy zaproszą także harcerze. 
Członkowie chorzowskiego hufca poprowadzą warsztaty z wykonywania 
ozdób świątecznych oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. 
O muzyczną oprawę zadbają m.in. Zespół Na Szlaku, Chór Gwiazda 
i Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Sanktuarium Św. Floriana. 
Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa od 3 do 6 grudnia.
Szczegółowy program na str. 8.

Plac Hutników przy pomniku hrabiego Friedricha Wilhelma Redena, ojca śląskiego 
przemysłu, zamieni się w jarmark bożonarodzeniowy z prawdziwego zdarzenia. 

Trudna walka ze smogiem
Od ponad dwudziestu lat miasto zachęca do zmiany sposobu ogrzewania. 

Powoli ubywa źródeł niskiej emisji, ale smog wciąż dokucza. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
realna odpowiedź na realne potrzeby

„Modernizacja obiektu mostowego 
na pl. Św. Jana w Chorzowie”

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. Wiadukt przy pl. św. Jana w rejonie skrzyżowania ulic Legnickiej, Ma-
ciejkowickiej i Adamieckiego oddany został do użytku 9 lipca. Prace trwały 7 miesięcy 
i zakończyły się 30 dni przed planowanym terminem. Obiekt wymagał remontu ze wzglę-
du 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. Cał-
kowity koszt inwestycji to ponad 3 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Wydarzenia

Zegar czeka na prąd
Charakterystyczny czasomierz znajdujący się na skrzyżowaniu 

ulic ks. Józefa Czempiela i Stefana Batorego przestał działać. 
To jednak nie awaria. 

W 1974 r. modernistyczną kon-
strukcję ufundowali chorzow-
scy rzemieślnicy. Zegar był 
wtedy nowoczesnym pomni-
kiem, witającym wjeżdżają-
cych do miasta gości. W lutym 
2015 r. zakończono renowację 
zegara. Pod okiem miejskie-
go konserwatora zabytków 
przywrócono pierwotny kolor 
rusztowania i usunięto plat-
formy reklamowe. Zainstalo-
wano także nowe oświetlenie, 
tym samym powrócono do 
pierwotnej koncepcji: zegaro-
wych tarczy unoszących się 
w powietrzu. Nie zapomniano 
również o wnętrzu: wymienio-
no mechanizm zegarowy wraz 
ze sterowaniem. Po kilku mie-
siącach zegar przestał jednak 
działać. - Powodem wyłączenia 
urządzenia nie jest awaria, tyl-
ko zmiana sposobu zasilania. 
Zegar po remoncie był podłą-
czony w  sąsiadującym bloku, 
jednakże Wspólnota Mieszka-
niowa nie wyraziła zgody na 
zasilanie zegara w energię elek-

tryczną. Miejski Zarząd Ulic 
i  Mostów w Chorzowie szuka 
więc alternatywnego źródła 
prądu. Zegar najprawdopodob-
niej zostanie podłączony do 
sygnalizacji świetlnej – infor-

muje Krzysztof Karaś, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta. 
Obecnie trwa opracowanie kosz-
torysu nowego przyłącza. Zegar 
zacznie działać najpóźniej na po-
czątku grudnia.

- Celem Chorzowskiej Rady 
Seniorów będzie wspieranie 
i  reprezentowanie potrzeb osób 
starszych poprzez ścisłą współ-
pracę z władzami miasta, orga-
nizacjami i instytucjami.  Radę 
stworzą przedstawiciele różnych 
środowisk zajmujących się spra-
wami seniorów – mówi Magda-
lena Sekuła, pełnomocnik prezy-
denta ds. aktywizacji społecznej.
Daniel Stolarski o wyborach do 
Rady dowiedział się od znajo-
mych. – Mam swojego kandy-
data. Zobaczymy jaki program 
będzie miała ta Rada. Seniorzy 
też powinni mieć jakiś głos, 
może coś z tego będzie. Chciał-
bym, żeby było organizowa-
nych więcej spotkań dla nas.
Aniela Kołodziejczyk przyzna-
je, że zagłosowała po to, by do 

Rady powołana była jak najlep-
sza osoba. – Mam kilkoro kan-
dydatów, ale zagłosować moż-
na tylko na jednego. Seniorka 
chwali dotychczasowe działania 
skierowane do osób starszych. 
– Dużo się robi. Są wycieczki, 
działają różne sekcje. A jak ko-
muś się coś nie podoba to Rada 
będzie takim głosem wypowie-
dzianym na forum.
Wielu kandydatów do Rady 
zna również Stanisław Sopol-
ski. – To ludzie z ogromnym 
doświadczeniem. Mogą pomóc 
w wielu sprawach, na pewno 
będą dobrymi współorganiza-
torami różnych imprez. Cho-
rzowianin liczy, że Rada zajmie 
się m.in. zagospodarowaniem 
wolnego czasu dla osób star-
szych. – Jest wiele samotnych 

osób. Trzeba zrobić coś by nie 
siedziały w domu, nie czuły się 
osamotnione.
Swój głos oddał także profesor 
Tomasz Falęcki z WSB Cho-
rzów, zasiadający w komisji 
wyborczej do Rady Seniorów. 
-   Dobrze, że to środowisko 
będzie miało oficjalną repre-
zentację w mieście. Seniorzy 
to są ludzie, którzy mają wiel-
kie życiowe i zawodowe do-
świadczenie. Myślę, że ich głos 
w sprawach miasta będzie nie-
zmiernie ważny.
Magdalena Sekuła zapowia-
da, że po ogłoszeniu wyników 
Rada wybierze przewodniczą-
cego i powoła komisje. - Myślę, 
że pierwsze spotkanie Cho-
rzowskiej Rady Seniorów odbę-
dzie się jeszcze w tym roku.

Seniorzy wybrali swoją Radę
Chorzowianie, którzy ukończyli 60 rok życia wybrali swoich 

przedstawicieli do Rady Seniorów. 25 osób utworzy organ 
konsultacyjno–doradczy dotyczący polityki senioralnej.

Acro Team Silesia  jest gru-
pą pokazową, która działa od 
roku. Pod swoim szyldem zrze-
sza najzdolniejszych zawod-
ników akrobatyki sportowej 
trzech śląskich klubów: DOSiR 
Sokolnia Chorzów, AZS AWF 
Katowice oraz KPKS Halemba 
Ruda Śląska.
Na co dzień trenują i biorą 
udział w zawodach sportowych 
w swoich kategoriach wieko-
wych, w konkurencjach takich 
jak dwójki i trójki akrobatycz-
ne czy też mieszane dwójki 
akrobatyczne. Wśród nich są 
mistrzowie i wicemistrzowie 
Mistrzostw Polski Juniorów   
i  Seniorów. Kilkoro z nich 
brało udział w Mistrzostwach 
Świata, na których zajmowali 
miejsca w pierwszej 10. 14  li-

stopada, podczas czwartego 
półfinałowego odcinka „Mam 
talent” najwięcej głosów od 
publiczności otrzymał zespół 
ACRO Team Silesia. Występ 
spodobał się również jurorom 
programu. - Idealny występ. To 
było przepiękne - komplemen-
towała uczestników Agnieszka 

Chylińska. Małgorzata Forem-
niak swoje uznanie dla zespołu 
wyraziła owacjami na stojąco. 
- Możecie być z  siebie abso-
lutnie zadowoleni - skwitował 
ich występ Agustin Egurrola. 
28 listopada Acro Team Silesia 
powalczy o 300 tys. zł – główną 
nagrodę w „Mam Talent”. 

Grupa Acro Team Silesia, wśród której są zawodnicy z naszego 
miasta, powalczy o finał w programie „Mam Talent”.

Chorzowianie mają talent
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Aktualności

Lokalizacje wybrano na podstawie 
analizy przeprowadzonej przez 
chorzowską straż pożarną.
– Czujki trafią do budynków 
na ul. Dąbrowskiego, Truchana, 
Wolności, Powstańców, Raci-
borskiej, Batorego i Wyspiań-
skiego. To miejsca, w których 
statystycznie mieliśmy najwięcej 
interwencji związanych z wystę-
powaniem tlenku węgla w ostat-
nich latach – wyjaśnia bryg. 
Janusz Gancarczyk, komendant 
miejski PSP w Chorzowie. 

Mini-system ostrzegania tra-
fi także do Domu Pomocy 
Społecznej „Nadzieja” przy 
ul.  Wandy 64. Bezpieczeństwa 
pensjonariuszy i personelu 
strzec będzie ponad 30 czujni-
ków tlenku węgla i dymu po-
łączonych z siecią syren. W ze-
szłym roku tego typu system 
zamontowano w 5 obiektach 
nadzorowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Chorzo-
wie, czujki trafiły natomiast do 
ponad stu mieszkań.

Przybywa czujek tlenku węgla
Ruszyła druga edycja akcji „Czujny Chorzów”. Do końca listopada w mieszkaniach 

zamontowanych zostanie 145 czujek dymu i tlenku węgla.

Społecznicy docenieni
Nagrody i medale powędrowały do osób zaangażowanych w niesienie 

pomocy najbardziej potrzebującym.

Pracownicy socjalni, zatrud-
nieni w miejskich instytu-

cjach pomocy społecznej oraz 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych i innych podmio-
tów niepublicznych, działających 
w sferze pomocy społecznej ob-
chodzili swoje święto.
- Pomoc społeczna to druga, po 
edukacji, pozycja   w budżecie 
miasta. Obejmuje ona szerokie 
działania - wspierające, wycho-
wawcze, opiekuńcze, edukacyjne 
- potocznie nazywane polityką 
społeczną. Wiele realizowanych 
przez nas zadań robimy, co nie 
jest powszechne w innych mia-
stach, we współpracy ze stowa-
rzyszeniami, fundacjami. Tę me-
todę sobie chwalimy. Doskonałą 
pracę wykonują instytucje zwią-
zane z kościołem, warto wspo-
mnieć też o stowarzyszeniach 
skupionych w Centrum Aktywi-
zacji Społecznej – mówi Wiesław 
Ciężkowski, zastępca prezydenta 
Chorzowa ds. społecznych.
Stanisław Kowolik, zastępca dy-
rektora Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Chorzowie, zaznacza, 
że każda wspólnota lokalna jest 

zainteresowana właściwym, do-
brym rozwojem. - Najczęściej 
ten rozwój interpretuje się w ka-
tegoriach materialnych. Nato-
miast samorząd terytorialny dba 
o to, aby posiadać odpowiednią 
sieć organizacji, które niosą po-
moc najbardziej potrzebującym.
Podczas uroczystości Karina 
Kosturkiewicz, pracownik ZK 
PGM, koordynatorka progra-
mu „Praca za czynsz” oraz Ma-
ria Kubicka, zastępca kierow-
nika noclegowni w Chorzowie 
otrzymały nagrody prezydenta 
Chorzowa za szczególne osią-
gnięcia w zakresie realizacji 
polityki społecznej. Natomiast 
medale za działalność w dzie-
dzinie społecznej wręczono: Ja-
dwidze Bociańskiej, pracowni-
kowi Domu Pomocy Społecznej 
przy Ośrodku św. Florian, 
Renacie Kwaśny, pracowniko-
wi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chorzowie,  
Joannie Łuczak, pracowniko-
wi Ośrodka Wsparcia Rodziny 
w  Chorzowie, Beacie Matyjasz-
czyk, wychowawcy w świetlicy 
socjoterapeutycznej przy Zgro-

madzeniu Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo, Anecie 
Podsiadła, pracownikowi OPS, 
Jolancie Ulfig, pracownikowi 
OWR. Nagroda - rzeźba z brązu 
autorstwa Gerarda Grzywaczyka 
oraz medale z wizerunkiem ks. 
Franciszka Gębały mają charak-
ter honorowy. Po raz pierwszy 

przyznano  wyróżnienie. Otrzy-
mał je Piotr Hadamik za akcję 
wolontariacką „Lepsze jutro”. 
Spotkanie z okazji dnia pomocy 
społecznej odbyło się 19 listo-
pada w Chorzowskim Centrum 
Kultury. Uświetnił je spektakl 
Hanny Śleszyńskiej „Kobieta 
Pierwotna”.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam 
serdeczne życzenia wszystkim osobom działającym 
w obszarze pomocy społecznej w Chorzowie. Pragnę 
Państwu podziękować za trud i wyrazić wdzięczność 
za wsparcie, którego codziennie 
udzielacie osobom potrze-
bującym. W tym ważnym 
dla Państwa dniu z całego 
serca życzę spełnienia 
w pracy zawodowej oraz 
życiu osobistym.

Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa

Na terenie Chorzowa pojawiły się skargi na 
Przedsiębiorcę, którego przedstawiciele 
wprowadzają w błąd konsumentów podając, że są 
pracownikami firmy TAURON Polska Energia S.A. 
Pracownicy informują o konieczności legalizacji, 
kontroli czy też wymiany liczników elektrycznych 
niejednokrotnie żądając opłaty. Ponadto 
przedkładają do podpisu dokumenty. Konsument 
podpisując przedłożone dokumenty -  w większości 
przypadków nieświadomie – wyraża zgodę na 
zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Jak wynika 
z informacji mieszkańców Chorzowa przedstawiciele 
przedsiębiorcy – wbrew przepisom prawa - nie 
wydają podpisanego egzemplarza.  Brak dokumentu 
uniemożliwia identyfikację przedsiębiorcy, 
sprawdzenie treści podpisanego oświadczenia, 
a  w konsekwencji uniemożliwia ewentualne 
odstąpienie od zawartej umowy.

Należy pamiętać:
• Przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu 

dokładnie zapoznaj się z jego treścią.
• Po podpisaniu należy zażądać wydania 

egzemplarza.
• Jeżeli są wątpliwości odnośnie treści dokumentu 

można zasięgnąć porady Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów.

• Wymiana, legalizacja, czy serwis liczników energii 
elektrycznej są bezpłatne. 

• Wymiana, legalizacja, czy serwis liczników energii 
elektrycznej nie powodują zmian 

• w warunkach aktualnej umowy o dostawę energii. 
• Elektromonterzy dokonujący wymiany lub 

sprawdzenia licznika energii elektrycznej 
posiadają identyfikator z imieniem, nazwiskiem 
i specjalnym niepowtarzalnym numerem oraz 
numerowaną legitymację służbową. 

• Klient ma prawo do sprawdzenia legitymacji 
służbowej pracownika – jeżeli cokolwiek wzbudza 
wątpliwości, dane elektromontera można 
sprawdzić dzwoniąc na Infolinię 800 889 909 
lub 32 606 0 606. Można również zgłosić ten fakt 
policji. 

Miejski Rzecznik Konsumentów ostrzega

Uważaj co podpisujesz!

„(…) Przystaje dusza w codziennej pogoni, nagle pięknieje, 
pięknieje.” – tymi słowami rozpoczęło się świętowanie ze-
społu „Na Szlaku”. 23 października w Miejskim Domu Kultu-
ry „Batory” odbył się 20. koncert „I znów jesteśmy razem”. 
Zgodnie z tradycją w wydarzeniu wzięli udział przyjaciele 
grupy, m.in. Bartosz Zdechlikiewicz, Agata Gruszka-Zorych-
ta, Zespół „Fresco”, Magdalena Kucharska oraz „Bractwo 
wiecznego natchnienia”. - Można znaleźć mnóstwo przyczyn 
jakie wpłynęły na wspaniałą atmosferę piątkowego wieczo-
ru. Jednak nawet najlepiej złożone słowa nigdy nie oddadzą 
rzeczywistości, dlatego chciałabym po prostu zaprosić – już 
za rok – na kolejny koncert tych, którzy potrzebują chwili 
wytchnienia od pośpiechu, pogoni, wiecznego perfekcjoni-
zmu oraz wygórowanych oczekiwań piękna – zaprasza Aga-
ta Brabańska z zespołu „Na Szlaku”.

Dwudziesty raz „Na Szlaku”
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Tegoroczna edycja festiwalu, 
pod naukowym patronatem 

Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego, potrwa od 8 do 12 grud-
nia 2015  roku. 8 grudnia gospo-
darzem spotkań z przygodą  jest 
Akademicki Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Chorzowie
przy ul. H. Dąbrowskiego 36. 
W pozostałe popołudnia, a w so-
botę 12 grudnia w godzinach po-
rannych, festiwal zagości w Cho-
rzowskim Centrum Kultury 
przy ul. H. Sienkiewicza 3.
Za pośrednictwem rzutników, 
uczestnicy imprezy podróżować 
będą po Azji, Afryce, Ameryce 
Południowej. Codziennie wie-
czorem  wśród festiwalowej pu-
bliczności rozlosowanych zosta-
nie wiele ciekawych nagród.

Wśród imprez towarzyszących 
znalazły się między innymi: degu-
stacja  wyśmienitych azjatyckich 

specjałów przygotowanych przez 
Restaurację  Hurry Curry  z  Ka-
towic  połączona  z kulinarnymi 
warsztatami oraz konkurs fotogra-

ficzny dla młodzieży. Nie zabraknie 
też wystaw zdjęć w tym m.in. ka-
drów z ostatniej Szkolnej Wypra-
wy Geograficznej, podczas której 

uczniowie odwiedzili dwie nepal-
skie szkoły zniszczone w trzęsienie 
ziemi. Fotografie będzie można 
oglądać przy ul. Jagiellońskiej. 

Celem imprezy jest przybliżanie 
piękna otaczającego nas środowi-
ska, kształtowanie pasji poznaw-
czych, postaw proekologicznych, 
nauka tolerancji i kreowanie po-
staw otwartych – przeciwstawia-
jących się wszelkim przejawom 
ksenofobii i uprzedzeń narodo-
wych bądź religijnych. W czasie 
spotkań z osobami parającymi 
się aktywnym poznawaniem 
świata przekazywane są treści 
naukowe: geograficzne, przyrod-
nicze, historyczne, socjologiczne 
oraz wychowawcze, a także cie-
kawostki i anegdoty z  podróży 
– tych dalekich i tych bliskich.
Honorowy patronat nad 27. PTF 
objęli: Prezydent Miasta Chorzów 
oraz Jego Magnificencja Rektor 
Uniwersytetu Śląskiego.

Rozmaitości

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie przygotowuje 
„zimowe” imprezy i zaprasza do uczestnictwa w nich. 

Najbliższa okazja to mikołajki.

Najdłuższy łańcuch choinkowy ma ponad 92 kilometry 
i powstał w Kołobrzegu. Już wkrótce mieszkańcy 

Chorzowa będą mogli pobić ten rekord. A oprócz tego 
– wspólnie ozdobić choinkę, podziwiać wyroby 

rękodzielnicze i skosztować świątecznych przysmaków. 

Boisko zlokalizowane przy ul. Katowickiej zostało kompleksowo zmodernizowane. 
Na obiekcie przybyło kolorów, zmieniła się także funkcjonalność miejsca.

Mikołaj na lodowisku Stroimy miejską choinkę

Boisko przy CH AKS nie do poznania

Koło Geografów Peneplena w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie zaprasza na 27. 
Peneplena Travel Festival – 9. Chorzowski Tydzień Podróży.

Trwają prace nad uruchomie-
niem lodowisk przy ul. Katowic-
kiej oraz ul. 3 Maja, przy Szko-
le Podstawowej nr 15, jednak 
w  przypadku przygotowania 
tych obiektów, wiele zależy od 
warunków atmosferycznych. 
Plan zakłada, aby tak jak w mi-
nionych latach, lodowiska były 
do dyspozycji mieszkańców 
Chorzowa na początku grudnia.
W niedzielę 6 grudnia na lodo-
wisku przy ul. Katowickiej (obok 
Centrum Handlowego AKS) 
zaplanowane jest spotkanie 
ze Świętym Mikołajem, na które 
MORiS zaprasza przede wszyst-
kim najmłodszych, zapowiadając 
szereg atrakcji. Będzie słodko, 
śpiewająco i kolorowo. Św. Mi-
kołaj pojawi się na lodowisku 
w sposób wyjątkowy, później 
rozdawać będzie prezenty, a  na 

koniec – z okazji rozpoczęcia 
10. sezonu lodowiska - dzieci 
i  młodzież skorzystają ze słod-
kiego poczęstunku i darmowej 
ślizgawki. Do udziału w wyjąt-
kowym spotkaniu zaproszeni są 
także rodzice (zainteresowani 
„kontaktem ze Świętym Mikoła-
jem” mogą zgłaszać się do Działu 
Organizacji Imprez MORiS pod 

nr tel. 32 241 1111, od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 – 
15.00). Spotkanie rozpocznie się 
6 grudnia o godz. 16.30.
Warto dodać, że ceny biletów na 
lodowiska w nadchodzącym se-
zonie kształtują się następująco: 
normalny – 6zł; ulgowy – 4zł, 
wypożyczenie łyżew – 7 zł, szli-
fowanie łyżew – 5 zł.

Wszystko to będzie możliwe pod-
czas Chorzowskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, który ob-
fitować będzie w atrakcje. Obok 
kramów z wyrobami rękodzielni-
czymi i gastronomią, pojawią się 
też stoiska z ofertą skierowaną do 
najmłodszych oraz najstarszych 
obywateli miasta.
Jarmark rozpocznie się w czwar-
tek, 3 grudnia, o godzinie 9. Obok 
wielu innych kramów i stoisk, 
swoje podwoje otworzy także 
działający pod egidą Chorzowskiej 
Strefy Wolontariatu Klub Malucha, 
który przygotuje zabawy i  ani-
macje dla dzieci. Zwieńczeniem 
pierwszego dnia jarmarku będzie 
akcja Miejskie Strojenie Choinki, 
która rozpocznie się o godzinie 17. 
Podobnie jak w poprzednim roku, 
tak i teraz, wszyscy chorzowianie 
oraz przedstawiciele miejskich in-
stytucji staną przed możliwością 
zawieszenia własnej bombki na 
świątecznym drzewku, które tym 
razem stanie na placu Hutników, 
w pobliżu pomnika Redena. Po za-
kończeniu Jarmarku, w poniedzia-
łek 7 grudnia, wszystkie bombki 
zostaną przeniesione do siedziby 
Chorzowskiej Strefy Wolontaria-
tu przy ul. Dąbrowskiego 7, gdzie 
będą prezentowane na specjalnie 
przygotowanej wystawie. 
Dzień później, w piątek 4 grudnia, 
wystartuje Świąteczna Akademia 
Seniora – od godziny 10 do 17 naj-
starsi mieszkańcy Chorzowa będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych 
zajęć i kursów, między innymi 

ruchowych oraz artystycznych. 
Z  kolei w sobotę, Chorzowska 
Strefa Wolontariatu zaprasza do 
Strefy Smaku, w której wolonta-
riusze częstować będą rozgrze-
wającymi przysmakami prosto 
z grilla. 
Przez cały czas trwania Chorzow-
skiego Jarmarku Bożonarodzenio-
wego, od 3 do 5 grudnia, na stoisku 
Chorzowskiej Strefy Wolontariatu 

odbywać się będzie wspólne two-
rzenie łańcucha choinkowego. Do 
akcji może się przyłączyć każdy, 
wystarczą chęci – wszystkie ma-
teriały będą dostępne na miejscu. 
Niełatwo będzie przebić kołobrze-
żan, ale pomysłodawcy tego wyda-
rzenia przekonują, że nie chodzi o 
bicie rekordów, a o integrację cho-
rzowian. Łańcuch ozdobi drzewko 
w sobotę, 5 grudnia. 

W Chorzowie zakończono ko-
lejną inwestycję sportową. Bo-
isko przy ul. Katawickiej, obok 
centrum handlowego AKS, 
przeszło gruntowną moderni-
zację. Teraz będzie można grać 
tu zarówno w padla, jak i w ko-
szykówkę.
Jako pierwsi z boiska do koszy-

kówki skorzystali  młodzi za-
wodnicy z UKS Basket.
Za kilka tygodni w nowej prze-
strzeni stanie tu sezonowe lodo-
wisko. Od 1 grudnia z obiektu 
korzystać będą miłośnicy łyżew.
Łączny koszt modernizacji obiek-
tu przy ul. Katowickiej wyniósł 
ponad 467 tys. zł.

Grudzień pod znakiem podróży
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Nowy instrument został wprowa-
dzony ustawą z dnia 25 września 
2015r. o zmianie ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U.poz.1814), któ-
ra weszła w życie 21 listopada.
Pracodawca lub przedsiębiorca, 
który zatrudni skierowanego 
przez urząd pracy bezrobotnego 
do 30. roku życia będzie mógł ubie-
gać się o zwrot refundacji kosztów 
związanych z jego zatrudnieniem. 
Kwota refundacji obejmować bę-
dzie część kosztów poniesionych 
na wynagrodzenia, nagrody oraz 
składki na ubezpieczenia społecz-
ne skierowanych bezrobotnych, 
w wysokości uprzednio uzgodnio-
nej w umowie. Nie może jednak 
przekroczyć kwoty ustalonej jako 
iloczyn zatrudnionych skierowa-
nych bezrobotnych w miesiącu 
oraz kwoty minimalnego wyna-
grodzenia za pracę obowiązującej 
w ostatnim dniu zatrudnienia każ-
dego rozliczanego miesiąca i skła-
dek na ubezpieczenia społeczne 
od refundowanego wynagrodze-
nia. Pracodawca lub przedsiębior-
ca są obowiązani do zatrudnienia 
skierowanego bezrobotnego do 

30. roku życia w pełnym wymia-
rze czasu pracy przez okres, za 
który dokonywana jest refundacja 
tj: 12 miesięcy, oraz przez okres 
12 miesięcy po zakończeniu tej 
refundacji.
Zaznaczyć należy, że umowa o po-
wyższą refundację nie będzie za-
warta z pracodawcą, u którego w 
okresie ostatnich 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku nastąpiło 
zmniejszenie zatrudnienia z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy.
Omawiana refundacja jest udziela-
na zgodnie z warunkami dopusz-
czalności pomocy de minimis.
Umowy o zwrot refundacji kosz-
tów związanych z zatrudnieniem 
skierowanego przez urząd pracy 
bezrobotnego do 30. roku życia 
mogą być zawierane w okresie od 
stycznia 2016r do dnia 31.12.2017 r. 
Koszty wynikające z  zawartych 
umów są finansowane w ramach 
środków finansowych Funduszu 
Pracy w latach 2016 – 2018.

Zapraszamy do współpracy
Bliższe informacje udzielane są 
w PUP Chorzów w pok. Nr 2 
lub pod nr tel. 32 3497122.

Miasto

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Refundacja kosztów związanych 
z zatrudnieniem młodego pracownika

Od 1 stycznia 2016 roku będzie dostępny 
nowy instrument wspierający zatrudnienie 

wśród młodych osób. Osoby do 30. roku życia 
zyskają szanse na znalezienie dłuższego 

zatrudnienia na etacie.

Instrumenty rynku pracy
Powiatowy Urząd Pacy w Chorzowie wychodząc naprzeciw po-
trzebom osób młodych, tj. które nie ukończyły 30 roku życia ma do 
zaoferowania szereg form wsparcia (zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) umożliwiających podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego wy-
maganego na obecnym rynku pracy. 
• Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne – 

W razie zatrudnienia skierowanego przez PUP bezrobotnego do 30 
roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, 
pracodawca może otrzymać refundację składek na ubezpieczenie 
społeczne za tą osobę przez okres do 12 miesięcy w kwocie określo-
nej w umowie ze starostą. Kwota ta nie może być wyższa niż połowa 
minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego 
w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego. 
Po zakończeniu okresu refundacji, pracodawca musi zatrudniać 
bezrobotnego przez okres 6 miesięcy, w przeciwnym razie – na za-
sadach określonych w ustawie – pracodawca musi liczyć się z ko-
niecznością zwrotu pobranej refundacji. 

• Bon szkoleniowy – zostaje przyznany na podstawie wniosku 
osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Jest on gwarancją skierowa-
nia na wskazane szkolenie oraz opłacenia kosztów poniesionych 
w związku ze szkoleniem do wysokości 100% przeciętnego wyna-
grodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. 
Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie indywidualne-
go planu działania i po uprawdopodobnieniu podjęcia zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej., w ramach 
bonu możemy sfinansować koszty: szkoleń, niezbędnych badań le-
karskich lub psychologicznych, przejazdów i zakwaterowania, jeśli 
zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania. Koszty ponad 
limit pokrywa z własnych środków osoba bezrobotna. 

• Bon stażowy – może być przyznany bezrobotnemu bon stażowy, 
będący gwarancją skierowania do odbycia stażu u pracodawcy 
wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile praco-
dawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu 
stażu przez okres 6 miesięcy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobot-
nego przez ten okres, starosta wypłaca premię. W ramach bonu 
starosta finansuje koszty: przejazdów do miejsca odbywania stażu, 
niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

• Bon na zatrudnienie – Bezrobotnemu do 30 roku życia staro-
sta może przyznać bon zatrudnieniowy, będący dla pracodawcy 
gwarancją refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na 
ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotne-
go, któremu PUP przyznał taką formę wsparcia. W ramach bonu 
pracodawca jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez 

okres 18 miesięcy. Przez 12 miesięcy starosta refunduje pracodawcy 
część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 
w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Przez następne 6 miesięcy 
po zakończeniu refundacji, pracodawca jest zobowiązany do zatrud-
niania bezrobotnego. Niespełnienie warunków wynikających z pod-
pisanej umowy może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanej 
przez pracodawcę refundacji, na zasadach określonych w ustawie.

• Bon na zasiedlenie – Jest przyznawany bezrobotnemu do 30 roku 
życia w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotych-
czasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej, jeżeli: z tytułu ich wykonywania będzie 
osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie 
podlegał ubezpieczeniom społecznym, odległość od miejsca do-
tychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobot-
ny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km 
lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotych-
czasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego prze-
kracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie, będzie pozostawał 
w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie pro-
wadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. 
Fakt zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej podlega 
obowiązkowemu raportowaniu do PUP na zasadach określonych 
w ustawie, pod groźbą konieczności zwrotu uzyskanego wsparcia.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie w najbliższym czasie rozpocz-
nie realizację kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I - Osoby 
młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozosta-
jących bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt będzie miał na 
celu wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy. Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 
lat zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do I lub II 
profilu pomocy), w tym również tzw. Młodzież NEET.
NEET czyli nie uczy się, nie pracuje, nie przygotowuje do zawodu. 
W ramach pozyskanych środków możliwe będzie kompleksowe 
i  indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu poprzez 
umożliwienie udziału w szkoleniach, stażach, wspieraniu zatrudnie-
nia m.in. poprzez różnego rodzaju bony, refundacje składek, a także 
umożliwienie osobom młodym zakładanie i prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej. W związku z  powyższym zapraszamy 
Pracodawców do współpracy przy aktywizacji młodych osób poszu-
kujących zatrudnienia.

Skuteczniej walczą z rakiem

Uczeń przyjdzie na ratunek

Na wyposażeniu Zespołu Szpitali Miejskich znalazła się 
już gammakamera, nowoczesne urządzenie diagnostyczne, 
pozwalające na komfortową detekcję węzła wartowniczego.

Wystartował program 
szkoleń z zakresu 

udzielania pierwszej 
pomocy. Wszyscy 

chorzowscy uczniowie 
trzecich klas 

gimnazjalnych nauczą 
się jak ratować życie.

Gammakamera umożliwia lo-
kalizację tzw. wartownika, czyli 
pierwszego węzła chłonnego od 
guza nowotworowego. Jeśli rak 
daje przerzuty, to najpierw daje 
je do wartownika. Odnalezienie 
tego węzła i zbadanie go histopa-
tologicznie umożliwia określenie 
prawdopodobieństwa przerzu-
tów w węzłach chłonnych raka 
piersi lub czerniaka. Odnalezie-
nie i wycięcie wartownika oraz 
stwierdzenie, że nie ma w nim 
przerzutów, pozwala ocalić pozo-
stałe węzły chłonne. Urządzenie 
to jest w pełni bezpieczne i mogą 
z niego korzystać również nowo-
rodki i osoby z chorobami serca.
- Zakup gammakamery daje 
możliwość postępowania zgod-
nie ze współczesnymi zalecenia-
mi. Wszystkie polskie i świato-
we towarzystwa onkologiczne 
nakazują wykonywanie biopsji 
węzła wartownika u pacjentów, 

którzy się do tego kwalifikują. 
Oznacza to, że wkrótce będzie-
my mogli nieść skuteczniejszą 
pomoc większej ilości pacjen-
tów - wyjaśnia  lek. med. Prze-

mysław Król. 
Całkowity koszt zakupu wy-
niósł 60 tys. złotych. Połowa tej 
kwoty została dofinansowana 
przez Urząd Miasta Chorzów.

Szkolenia właśnie ruszyły, ale to 
nie koniec: dla uczniów ogłoszo-
no konkurs z cennymi nagro-
dami, które otrzymają autorzy 
najciekawszych filmów doty-
czących tego, jak radzić sobie 
w sytuacji zagrożenia życia. Or-
ganizatorzy przewidzieli także 
symulację wypadku drogowego, 
którą będzie można zobaczyć na 
ulicy Jagiellońskiej.
26 października zainicjowa-
no akcję szkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej uczniów trzecich klas 
gimnazjalnych, która potrwa 
do 14 grudnia. Docelowo udział 
weźmie w nich ponad 1000 na-

stolatków. Celem kursów jest 
zwiększenie wiedzy i umie-
jętności w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy wśród jego 
uczestników. 
Równocześnie rozpoczął się także 
konkurs filmowy pt. „Młodzi ra-
tują życie” skierowany do uczest-
ników szkoleń. Ich zadaniem 
jest stworzenie dwuminutowego 
filmu, na którym uczniowie za-
prezentują wybrane przez siebie 
działania ratunkowe (np. tamo-
wanie krwotoku, usztywnianie 
złamanej kończyny lub banda-
żowanie skomplikowanych ran). 
Rozstrzygnięcie konkursu od-
będzie się 17 grudnia. Najlepsze 

prace zostaną nagrodzone.
Zwieńczeniem organizowanej 
przez Urząd Miasta Chorzów 
akcji będzie symulacja wypadku 
drogowego. Zostanie ona prze-
prowadzona na ul. Jagiellońskiej 
17 grudnia od godziny 9:00 do 
13:00. W pierwszej części symu-
lacji odbędzie się pokaz ratow-
nictwa w wykonaniu Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Chorzowie. Następ-
nie uczniowie będą mieli za za-
danie wykonanie schematu ra-
tunkowego w sytuacji wypadku 
drogowego. Działania uczniów 
będzie oceniała trzyosobowa 
komisja konkursowa.
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Gospodarka 
komunalna

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

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Remont klatek i podwórek
Rozstrzygnięto przetarg i pod-
pisano umowę, wraz z którą 
przekazano do realizacji remon-
ty klatek schodowych przy uli-
cach:  Plac Mickiewicza 11, Jana-
sa 9, Wandy 41, Kręta15, Armii 
Krajowej 20 oraz 127. 
ZK PGM jest w trakcie wykony-

wania remontów podwórek przy 
ul. Kruszcowej 24, Żeromskiego 
6 i K. Miarki 16.
W chwili obecnej rozstrzygnięto 
przetarg i podpisano umowę na 
wykonanie przebudowy i termo-
modernizacji pawilonu handlo-
wego przy ul. Morcinka 2a. 

System ten funkcjonuje w  Zakładzie od 
kilku miesięcy. Decyzja o jego wdroże-

niu podyktowana była przede wszystkim 
dążeniem do zapewnienia najwyższej jako-
ści usług świadczonych na rzecz mieszkań-
ców. – Realizacja zadań w sposób efektywny, 
zgodny z przepisami, terminowy a także pro-
fesjonalna obsługa klienta i stałe podnosze-
nie kwalifikacji naszej kadry to najistotniej-
sze cele jakie nam przyświecają – mówi p.o. 
Dyrektora Joanna Górka

We wrześniu bieżącego roku 
Zakład Komunalny „PGM” 
przeszedł pomyślnie audyt 
certyfikacyjny wdrożonego 
Systemu Zarządzania Jako-

ścią ISO 9001:2008.

W budynkach zostaną zlikwido-
wane paleniska węglowe, które 
będą zastąpione instalacjami C.O. 
gazowymi etażowymi. Docieplo-
ne zostaną ściany zewnętrzne 
oraz stropy nad ostatnimi kondy-
gnacjami. Wymieniona zostanie 

stolarka okienna z drewnianej na 
PCW. Poza pracami termomoder-
nizacyjnymi w ramach realizacji 
inwestycji przewidywana jest li-
kwidacja wspólnych WC na klat-
kach schodowych z zabudową 
łazienek w mieszkaniu.

Certyfikat ISO dla PGM Termomodernizacja 
z Kawką

Przez nieszczelnie oszklone powierzchnie i otwory 

drzwiowe tracimy najwięcej ciepła w związku 

z powyższym sprawdzany jest stan oszklenia 

– okienka piwniczne uzupełniamy 

styropianem, sprawdzane są drzwi 

oraz zabezpieczone zostają 

instalacje.

Rozpoczęły się prace 
przygotowujące budynki 

do sezonu zimowego
Ul. Kręta 15.

Ul. Żeromskiego 6.

Ul. K. Miarki 16.

Ul. Kruszcowa 24.

Ul. Janasa 9.

Certyfikat otrzymany po audycie w dniach 28-29.09.2015. Ul. Hajducka 7 i 9.

Budynki przy ul. Hajduckiej 7 i 9 
oraz Gdańskiej 10 mogą wziąć udział 

w programie KAWKA. ZK PGM złożył 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska wniosek o dofinansowanie 

likwidacji niskiej emisji i termomodernizacji.
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Infrastruktura 
drogowa

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

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

W ramach prac moderniza-
cyjnych wprowadzono 

następujące elementy uspoko-
jenia ruchu:
• zawężenie jezdni i wydzielenie 

z jezdni ciągów parkingowych,
• złamanie toru ruchu w celu 

wymuszenia ograniczenia 
prędkości,

• montaż wysepek ochronnych 
na przejściach dla pieszych,

• montaż sygnalizacji ostrzegaw-
czej i aktywnych znaków D-6 

i U-5b wraz z autonomicznym 
doświetleniem przejść dla pie-
szych w rejonie budynku ZUS-u,

• skanalizowanie ruchu i wy-
dzielenie relacji lewoskrętnych 
w rejonie skrzyżowań (wę-
zeł DTŚ, ul. Omańkowskiej, 
ul. Częstochowska),

• wydzielenie relacji lewoskręt-
nej dla rowerów w rejonie 
ul. Bałtyckiej,

• modernizacja sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu ulic: Dą-

browskiego – Hajducka poprzez 
zastosowanie wideodetekcji oraz 
wydzielenie  oddzielnej fazy dla 
relacji lewoskrętnych w  ciągu 
ul. Dąbrowskiego, 

• przebudowa sygnalizacji świetl-
nej i geometrii skrzyżowania 
z ul. Zjednoczenia,

• poprawa geometrii skrzyżo-
wania z ul. Sobieskiego.

W ramach zadania została prze-
budowana nawierzchnia jezdni, 

chodników, wjazdów oraz utwo-
rzono ciągi postojowe od ulicy 
Bałtyckiej do ul. Katowickiej. 
Reasumując, realizowane zabie-
gi modernizacyjne skierowane 
były na poprawę bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników 
ruchu, czyli pieszych oraz na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pojazdów, poprzez wymuszenie 
zmniejszenia prędkości i popra-
wienie funkcjonowania sygnali-
zacji świetlnych. 

Długość przebudowanego odcinka drogi to 
blisko 2 km. Inwestycja była dofinansowana 

w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Koszt realizacji przebudowy 
wyniósł ponad 6,5 mln zł, z czego 3 mln zł to 

fundusze pochodzące z budżetu państwa. 

Ulica Dąbrowskiego stanowi ciąg komunikacyjny, który łączy drogę wojewódzką 902 (DTŚ) 
z drogą krajową nr 79 (ul. Katowicka). Natężenie ruchu kołowego i pieszego jest tu bardzo duże, 

dlatego najważniejszym celem modernizacji ulicy jest poprawa bezpieczeństwa.

Modernizacja ulicy Dąbrowskiego
Główny cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
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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 grudnia 2015 r.

Zwycięzcami krzyżówki z września są: Stanisław Kos, Leon Skibiński, Barbara Otrzonsek
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

CHORZOWSKA KRZYŻOWKA


