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Budżet na ścieżce inwestycji
Radni przyjęli projekt uchwały budżetowej na rok 2016. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, podkreśla, że najbliższy rok upłynie 

pod znakiem kolejnych, dużych inwestycji.

Wszystkim Mieszkańcom Chorzowa składamy 
najserdeczniejsze życzenia spokojnych i dobrych 

Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas upłynie 
w radosnej, rodzinnej i pełnej życzliwości atmosferze.

Niech nowy 2016 będzie rokiem bez trosk, 
w którym spełnią się wszystkie Państwa marzenia.

 Przewodniczący Rady Miasta
 Jacek Nowak

Prezydent Chorzowa
Andrzej Kotala

525 909 503 zł to łączna kwota pla-
nowanych dochodów budżetu na 
rok 2015. Wydatki zaplanowano 
na 580 642 206 zł. Planowany defi-
cyt budżetu, będący różnicą mię-
dzy łączną kwotą planowanych 
dochodów i wydatków, wyniesie 
54 732 703 zł.
Nadwyżka operacyjna liczona 
jako dodatnia różnica pomiędzy 
dochodami bieżącymi a wydat-
kami bieżącymi, dająca jedno-
stce samorządu terytorialnego 
możliwość realizacji nowych 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
wynosi w projekcie budżetu 
miasta 7 159 348 zł.
Zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych uzyskanie nadwyż-
ki jest obligatoryjne. Głównymi 
źródłami dochodów bieżących 

budżetu miasta w 2016 roku, po-
dobnie jak w latach poprzednich, 
pozostaną: subwencje ogólne z 
budżetu państwa; udziały w po-
datkach stanowiących dochód 
budżetu państwa; dochody po-
datkowe.
- W budżecie niezmiennie do-
minują wydatki na zadania re-
alizowane w dwóch sferach go-
spodarki miejskiej, a mianowicie 
na zadania z zakresu oświaty 
i wychowania oraz pomocy spo-
łecznej - podkreślała podczas 
sesji Małgorzata Kern, skarbnik 
miasta.
Wśród największych inwestycji 
zaplanowanych na rok 2016 oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej skarbnik wymieniła m.in. 
modernizację ul. Leśnej, rewita-

lizację podwórek, przebudowę 
ul. Wolności, modernizację KS 
Ruch, budowę pawilonów szpi-
talnych, zagospodarowanie Do-
liny Górnika, termomoderniza-
cję ZSS nr 1.
Regionalna Izba Obrachunko-
wa wydała pozytywne opinie 
na temat projektu budżetu 
Chorzowa na rok 2016, możli-
wości sfinansowania deficytu 
oraz WPF. 
Komisje stałe Rady Miasta po-
zytywnie zaopiniowały projekt 
budżetu. 
Podczas głosowania, które odby-
ło się 17 grudnia, budżet popar-
ło 13 radnych, 4 było przeciw, 
6 wstrzymało się od głosu. 

> > > Więcej na str. 2
W 2015 roku przeprowadzono kompleksową modernizację ul. Dąbrowskiego. Dużych inwestycji nie zabraknie także 
w przyszłym roku.
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Samorząd

Od wyborów minął rok, co się 
udało w tym czasie zrealizować?
- Program wyborczy i złożone 
przed rokiem obietnice stały się 
dla mnie planem pracy na kolej-
ne 4 lata. Od początku kadencji 
program wyborczy jest na mojej 
stronie internetowej, tak by każdy 
mieszkaniec, w każdej chwili mógł 
zweryfikować to, co mówiłem 
w kampanii, z tym co faktycznie 
robimy. Już sporo udało się zreali-
zować lub rozpocząć. Niedawno 
uruchomiliśmy II etap monitorin-
gu miejskiego, udało się zakończyć 
kilka dużych remontów dróg. 
Trwa rozbudowa obu szpitali: 

ZSM i Chorzowskie Centrum Pe-
diatrii i Onkologii. Koparki pracują 
na ulicy Wolności i Rynku.
 
Jakie zadania czekają w tej ka-
dencji.
- Najbliższy rok upłynie pod zna-
kiem kolejnych, dużych inwesty-
cji. To zresztą doskonale   widać 
w uchwalonym właśnie budże-
cie na 2016 rok. Remonty niosą 
ze sobą duże wydatki i spore 
utrudnienia dla samych miesz-
kańców. Są problemy z dojazdem 
i dojściem z jednej części Cho-
rzowa do drugiej. Niestety ten 
stan jeszcze trochę potrwa. I za 

Najwięcej wydatków z budżetu 
miasta przeznacza się na edu-
kację, oświatę i szeroko poję-
tą pomoc społeczną. Tylko na 
edukację trafia około 30 proc. 
tych środków. To pieniądze 
przeznaczone na inwestycje, jak 
i różnego rodzaju dofinansowa-
nia. Niestety sama subwencja i 
dotacje nie wystarczą na to, aby 
utrzymać nasze placówki na wy-
sokim poziomie. W 2015 roku 
wykonano w tych dziedzinach 
szereg zaplanowanych zadań. 
Spośród wielu przeprowadzo-
nych inwestycji warto wymienić 
klika z nich, m.in. czyszczenie i 
hydrofobizację elewacji budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 17 
przy ul. Łagiewnickiej oraz Gim-
nazjum nr 1 przy ul. Dąbrow-
skiego, modernizację boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 37 przy 
ul. Ratuszowej. Przygotowujemy 
się również do kompleksowego 
remontu budynku byłej szkoły 
przy ul. Omańkowskiej. Obiekt 

ten chcemy zaadaptować na 
przedszkole. 
W Chorzowie, co warto podkre-
ślić, spadła stopa bezrobocia, co 
przełożyło się na mniejszą ilość 
wydawanych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej świadczeń. 
Mimo że na kulturę i sport trafia 
mniej pieniędzy niż na wymienio-
ne wyżej dziedziny, to nie można 
powiedzieć, że życie kulturalne 
w naszym mieście jest ubogie. 
Wprost przeciwnie. Mamy bar-
dzo bogatą ofertę skierowaną do 
różnych grup wiekowych. Jedną z 
ważniejszych imprez jest oczywi-
ście Święto Miasta i towarzyszący 
mu Zjazd Rycerstwa Chrześcijań-
skiego, które corocznie przycią-
gają tłumy gości. Przy tej okazji 
warto zaznaczyć, że dobrze ukła-
da nam się współpraca z wieloma 
stowarzyszeniami kulturalnymi. 
Wspomnę też o inwestycji przy 
ul. Metalowców, która mocno 
wpisuje się w nurt kulturalny. 
Mam na myśli renowację budyn-

ku byłej elektrowni Huty Kró-
lewskiej. W miejscu tym powstać 
ma Muzeum Hutnictwa. Chcemy 
także sprawić, aby tej muzealnej 
funkcji towarzyszyły artystyczne 
wydarzenia. W tym roku udało 
nam się to zrealizować organizu-
jąc w tym miejscu m.in. Festiwal 
Nowej Scenografii czy Festibal, na 
którym zagrali Smolik i Kev Fox 
oraz Fisz Emade Tworzywo.
Natomiast jeśli chodzi o obiekty 
sportowe, to od lat utrzymujemy 
je na wysokim poziomie. Na bie-
żąco przeprowadzamy wszelkie 
prace związane z ich utrzyma-
niem. Jedną z ostatnich w tym 
roku inwestycji w tej dziedzinie 
było otwarcie kompleksowo 
zmodernizowanego boiska przy 
ul. Katowickiej.

To był rok planowania i realizo-
wania nowych inwestycji z  wy-
korzystaniem środków z Unii 
Europejskiej. Jedną z najważ-
niejszych inwestycji była, reali-
zowana wspólnie z Tramwajami 
Śląskimi, budowa Centrum Prze-
siadkowego. Dzięki niemu, miesz-
kańcy całej naszej aglomeracji, 
będą mogli szybko, sprawnie 
i  w  komfortowych warunkach 
korzystać ze środków transportu 
publicznego. Duże, drogowe ro-
boty przeprowadzono na ulicach 

Dąbrowskiego, zadanie realizo-
waliśmy dzięki dofinansowaniu 
z tzw. „schetynówek”, i Wolności. 
Na tej ostatniej toczone są jeszcze 
prace. W tym roku otwarto tzw. 
małą obwodnicę Chorzowa – 
ul. Wilhelma Kollmanna, łączącą 
autostradę A4 z ul. Armii Krajo-
wej. To jedna z największych dro-
gowych inwestycji na przestrzeni 
ostatnich kilku lat, która bez wąt-
pienia przyczyni się do odciążenia 
ruchu samochodowego w Cho-
rzowie Batorym. 

Rozpoczęto kompleksową mo-
dernizację budynku przy ul. So-
bieskiego. Do byłego komisariatu 
policji przeniesie się siedziba Straży 
Miejskiej. W przyszłym roku pla-
nujemy przeprowadzić komplek-
sową termomoderzniację ZSS nr 
1 przy ul. Ryszki. Będzie to jedna 
z największych tego typu inwesty-
cji w historii miasta, oszacowana 
wstępnie na 20 mln zł. Wiele prac 
wykonał również ZK PGM. Warto 
wymienić termomodernizacje przy 
ul. Hetmańskiej i Barbary przepro-

wadzone z wykorzystaniem środ-
ków WFOŚIGW w Katowicach 
w ramach programu „KAWKA”. 
Rozwijamy budownictwo miesz-
kaniowe. Przy ul. Rębaczy, 
w  ramach Regionalnego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecz-
nego, powstaje nowy budynek, 
w którym znajdzie się 18 lokali 
mieszkalnych. W planach, także 
w ramach RTBS, jest budowa 
kompleksu budynków przy ul. 
Kościuszki i Moniuszki. Rów-
nież ZK PGM planuje inwesty-

cje mieszkaniowe polegające na 
kompleksowym remoncie ka-
mienicy przy ul. Truchana. 
Duży nacisk położono na popra-
wę bezpieczeństwa. Wdrożyli-
śmy kolejny, drugi, etap systemu 
monitoringu wizyjnego. W Cho-
rzowie nie ma już dzielnicy bez 
zainstalowanej kamery. Dzięki 
temu policja i straż miejska uję-
ła wiele osób popełniających 
wykroczenia czy przestępstwa. 
Z udziałem środków miasta mo-
dernizowana jest Komenda Miej-

ska Policji przy ul. Legnickiej. 
Doposażyliśmy bądź współfi-
nansowaliśmy zakup sprzętu dla 
policji i straży pożarnej. 

Jedną z najważniejszych inwe-
stycji bała budowa nowego pa-
wilonu szpitalnego w Zespole 
Szpitali Miejskich w Chorzowie 
przy ul. Strzelców Bytomskich. 
Zostaną tam przeniesione: od-
dział wewnętrzny z pododdzia-
łem geriatrycznym i hematolo-
giczny, które dziś znajdują się w 
szpitalu przy ul. Karola Miarki. 
Zakończenie budowy i przenie-
sienie oddziałów oznacza finał 
prac związanych z centralizacją 
usług medycznych w Chorzowie. 
Prace przebiegają zgodnie z har-
monogramem o powinny zakoń-
czyć się pod koniec 2016 r. 
W Chorzowskim Centrum Pe-
diatrii i Onkologii powstaje z ko-
lei pawilon dla Specjalistycznych 
Przychodni Przyszpitalnych. Dzię-
ki temu szpital podniesie jakość 
świadczonych porad w przyszpital-
nych przychodniach, zwiększy się 
też komfort oczekujących pacjen-
tów. Zakończenie prac przewidzia-
no na przełom 2 i 3 kwartału 2016 r. 

Jestem zadowolony ze sprzedaży 
gruntów i nieruchomości. Urząd 
Miasta osiągnął z tego tytułu przy-
chód na kwotę 25 mln zł. To sukces 
nie tylko mój ale całego wydziału 
geodezji i gospodarki nieruchomo-
ściami. Sprzedaliśmy teren develo-
perom ale także przedsiębiorcom 
chcącym prowadzić w naszym 
mieście swoje inwestycje. 
Dokonaliśmy kilku zmian w pla-
nie zagospodarowani przestrzen-
nego. Dzięki temu w Maciejko-
wicach czy Chorzowie II może 
rozwijać się budownictwo miesz-
kaniowe. 
Cieszę się, że miasto ma prawo 
pierwokupu gruntów. Korzystnie 
kupując i sprzedając zasilimy w 
ten sposób budżet miasta. 
W 2015 r. po długich negocjacjach 
przejęliśmy budynek dworca PKP 
przy Placu Dworcowym. Jeste-
śmy na etapie tworzenia koncep-
cji zagospodarowania obiektu. 
Chcemy by powstało w tym miej-
scu coś niestandardowego, tak 

by były dworzec był wizytówką 
miasta. 
Dla mieszkańców pamiętających 
czasy świetności ośrodka roz-
rywkowo-wypoczynkowego  Ra-
doszowy  w Kochłowicach mam 
dobrą wiadomość. Terenem tym 
zarządza nasze miasto i obecnie 
przygotowujemy plan jego roz-
woju. Docelowo chcemy niejako 
reaktywować ten ośrodek. Ma 
tu powstać park liniowy i inne 
atrakcje, odtworzone mają być 
także brodziki dla dzieci. 
Nieprzerwanie zachęcamy rów-
nież przedsiębiorców do inwesto-
wania w Chorzowie. Prowadzenie 
inwestycji może ułatwić powstają-
cą w naszym mieście, na terenach 
byłej Huty Kościuszko, Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna.

2016 będzie rokiem inwestycyjnym
Rozmowa z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa

to wszystkich chorzowian prze-
praszam. Projektujemy stadion 
przy Cichej, przygotowujemy 
się do remontu ulicy 3 Maja oraz 
realizujemy kolejne inwestycje 
z Budżetu Obywatelskiego. Wio-
sną oddamy do użytku siłownię 
plenerową oraz skatepark obok 
Szybu Prezydent. W Chorzo-
wie Batorym powstanie plac do 
street workout’u. Liczę też, że 
uda nam się dobrze wykorzystać 

szansę na środki unijne z nowej 
perspektywy finansowej. Plan 
mamy ambitny, bo na naszej 
liście, w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, 
mamy rozpisane działania na po-
nad 129 mln zł.
 
Jakie wyzwania stoją w najbliż-
szym czasie przez Chorzowem?
- Dużym wyzwaniem i testem 
będzie nowa ustawa metropo-

litalna. To długo oczekiwany 
przez gminy dokument. Teraz 
zobaczymy, czy faktycznie była 
ona potrzebna i czy potrafimy 
współpracować, porozumiewać 
się i korzystać z jej owoców. 
Ustawa otwiera bowiem drzwi 
do dodatkowych pieniędzy dla 
miast wchodzących w skład me-
tropolii. Chorzów ma dużą rolę 
do odegrania w tym procesie. 
To miasto z tradycjami, koleb-

ka przemysłu ale także śląskiej 
piłki nożnej. Na naszym terenie 
znajdują się obiekty oraz miejsca 
doskonale rozpoznawalne przez 
ludzi w całej Polsce. To Park Ślą-
ski ze wszystkimi jego atrakcja-
mi, Stadion Śląski czy chociażby 
utytułowana drużyna Ruch Cho-
rzów. To spory potencjał, które-
go nie można roztrwonić, a który 
powinien być siłą napędową ca-
łej aglomeracji śląskiej.

RADA MIASTA PRZYJĘŁA PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET

Wiesław Ciężkowski 
Zastępca prezydenta Chorzowa 
ds. społecznych

Marcin Michalik  Zastępca prezydenta Chorzowa ds. technicznych i rozwoju

Jerzy Szafranowicz 
Zastępca prezydenta Chorzowa 
ds. gospodarczych

ZASTĘPCY PREZYDENTA PODSUMOWUJĄ ROK 2015

Budżet Chorzowa na 2016 rok będzie zde-
cydowanie inwestycyjny o czym świad-
czy poziom wydatków majątkowych. 
Dzięki temu sfinansowane zostaną nie 
tylko duże projekty w centrum miasta, 

jak budowa Centrum Przesiadkowego, 
ale także ważne inwestycje we wszyst-
kich dzielnicach. Przewidujemy również 
wysokie dochody majątkowe pochodzące 
w większości z dotacji unijnych. Zwięk-

szenie liczby inwestycji spowoduje co 
prawda wzrost deficytu budżetowego, ale 
zostanie on pokryty, dzięki korzystnemu 
kredytowi z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego

Małgorzata Kern 
Skarbnik Miasta
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Aktualności

W ramach prac wstawiono nowe 
szyby zabezpieczające od ze-
wnątrz oraz wyczyszczono i za-
konserwowano ramy. Szkła witra-
ży zostały odnowione i ponownie 
osadzone w nowych listwach oło-
wianych. Renowacja kosztowała 
blisko 67 tys. zł. Chorzowski Urząd 
Miasta przeznaczył na ten cel po-
nad 33  tys. zł, Śląski Urząd Mar-
szałkowski przekazał 20,6  tys.  zł. 
Pomoc tych instytucji była możli-
wa, bo w 2013 roku okna zostały 
wpisane do Wojewódzkiego Reje-
stru Zabytków. Pozostała suma to 
środki własne parafii. 

Kościół pod wezwaniem św. Flo-
riana, patrona hutników i  stra-
żaków, planowany jeszcze przed 
II wojną światową, udało się 
wybudować w latach 1951, 1956-
1959. Świątynię przyozdobiono 
wielkoformatowymi witrażami 

oraz mozaikami fundowanymi 
od 1966 r. do początku lat 80. 
Tworzą one duży i spójny zespół 
nowoczesnych witraży o formach 
geometrycznych, symbolicznych 
i figuralnych. Stanowią uni-
kalny przykład kompleksowej, 
witrażowej zabudowy obiektu 
sakralnego. Niestety, na skutek 
m.in. szkód górniczych, zanie-
czyszczeń powietrza doszło do 
zniekształceń czy pęknięć szkieł. 
Remont wszystkich okien świąty-
ni potrwa około 6-8 lat. Całkowity 
koszt pełnej renowacji oszacowa-
no na pół miliona złotych.

Zabytkowe witraże we Florianie 
przechodzą lifting

Pomniki Harcerza 
i Matki z dzieckiem odświeżone

Charakterystyczne chorzowskie pomniki przeszły lub są w trakcie renowacji. 
Zmienia się również ich otoczenie. 

W kościele pod wezwaniem Św. Floriana zakończyła się 
rewitalizacja pierwszych trzech najbardziej zniszczonych witraży. 

Ich powierzchnia to ponad 34 mkw. 

Zakończono restaurację Pomni-
ka Harcerza i modernizację oko-
licznego placu. W bezpośrednim 
sąsiedztwie pomnika położono 
nową nawierzchnię z płyt grani-
towych i schody z bloków gra-
nitowych. Nawierzchnię placu 
wykonano z kostki granitowej 

i cegły klinkierowej. Przy scho-
dach zamontowano poręcze 
ze  stali nierdzewnej. Powięk-
szono również część placu prze-
znaczoną na zieleń i wykonano 
nowe nasadzenia. Oczyszczo-
no cokół pomnika. Renowację 
rzeźby harcerza zlecił miejski 

konserwator zabytków. Koszt 
prac to ponad 269 tys. zł.
Toczą się prace związane w mo-
dernizacją małej architektury 
w  Parku Róż i renowacją po-
mnika „Matki z dzieckiem”. 
Roboty obejmują budowę mur-
ków okalających kwietniki przy 

głównej alei parkowej, w tym 
kwietnik z pomnikiem. Oprócz 
renowacji figury przewidzia-
no także przebudowę schodów 
przy głównej alei i wymianę 
nawierzchni alei, zasadzenie 
nowych trawników. Koszt in-
westycji to niemal 449 tys. zł. 

Uwaga – duże zmiany w sposobie 
dokonywania podatków i opłat lokalnych

1 stycznia 2016r. nastąpią zmiany w zakresie wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości oraz sposobu opłacania i wydawania decyzji.

Niestety to nie są dobre wiado-
mości dla Podatników, którzy do 
tej pory opłacali podatki w ratach. 
Od nowego roku gdy kwota po-
datku nie przekracza 100 zł, poda-
tek będzie musiał być uiszczany 
jednorazowo, w terminie płatno-
ści pierwszej raty. Oznacza to, że 
podatek od nieruchomości, poda-
tek rolny i podatek leśny należy 
zapłacić w całości do 15 marca 
- zawsze gdy jego wysokość nie 
przekracza 100 zł lub odpowied-
nio w terminie 14 dni od dnia do-
ręczenia decyzji ustalającej wyso-
kość zobowiązania.
Kolejną zmianą jest, że jeżeli na-
liczony podatek jest równy lub 
mniejszy od kosztu doręczenia li-

stu poleconego - ekonomicznego, 
decyzję umarzającą postępowa-
nie pozostawia się w aktach spra-
wy, a organ jest nią związany od 
chwili wydania. Zgodnie z cenni-
kiem poczty polskiej podatek nie 
będzie zatem pobierany, jeśli jego 
wartość wyniosłaby nie więcej 
niż 6,10 zł (ta kwota może ulec 
zmianie po opublikowaniu przez 
pocztę nowego cennika w 2016 
roku);  zatem decyzje podatkowe 
za 2016 rok do kwoty 6,10zł nie 
będą doręczane podatnikom.
Wydział Podatków i Opłat Lo-
kalnych informuje również, że 
zmienią się druki formularzy 
podatkowych. Informacja w tej 
sprawie będzie zamieszczona 

na stronie internetowej www.
chorzow.eu w zakładce Podatki i 
opłaty lokalne 2016.
Przypominamy również o obo-
wiązku uiszczenia opłaty rocznej 
z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntu w terminie od 1 stycznia 
do 31 marca 2016 r. Wpłat należy 
dokonywać na podstawie wcze-
śniejszych naliczeń określających 
położenie nieruchomości oraz na-
leżne kwoty.
Sposoby poboru opłat zmodyfi-
kowane zostały na skutek zmian 
w ustawach dotyczących opłat 
lokalnych i podatków. Szczegó-
łowych informacji udzielają pra-
cownicy UM pod numerem tele-
fonu 324165000 wew. 245.

Powstał nowy wybieg dla psów
Drążki i obręcz do przeskoków, kładka oraz równoważnia - czworonogi 

z Batorego mają tor przeszkód. Zakończyła się budowa nowego 
wybiegu dla psów przy ul. ks. Józefa Czempiela. 

Na ogrodzonym terenie oprócz 
urządzeń do akrobacji, są także 
ławki, kosze na śmieci i pojemnik 
z woreczkami. Pupile bez smyczy 
i kagańca będą mogły biegać po 
650 mkw. To największy wybieg 
dla psów w naszym mieście. Dwa 
mniejsze powstały w 2013 roku 
w Parku Róż oraz na rogu ul. 11-go 
Listopada i Niedurnego. Wybieg 

dla czworonogów znajduje się tak-
że w Parku Śląskim. Obecnie na 
wybiegu w  Chorzowie Batorym 
trwają prace związane z zakłada-
niem trawnika. Przed otwarciem 
wybiegu trawa, stanowiąca jego 
podłoże, musi wyrosnąć, odpo-
wiednio się ukorzenić. Dlatego 
jego otwarcie planowane jest na 
wiosnę 2016 r. Jednak ze względu 

na duże zainteresowanie i potrze-
bę jak najszybszego udostępnienia 
miejsca, przy sprzyjających wa-
runkach ochraniających założone 
trawniki do momentu ich ukorze-
nienia, przed zniszczeniem (mi-
nusowe temperatury i  obecność 
pokrywy śnieżnej) będzie można 
korzystać z wybiegu zimą. Koszt 
inwestycji to ponad 55 tys. zł.

W grudniu miasto zakupiło 
90 tys. sztuk woreczków 
na psie odchody. Od tego 
miesiąca zmieniają się zasady 
wydawania woreczków. Będzie 
można je dostać wyłącznie za 
okazaniem aktualnej książecz-
ki szczepień psa. 

Woreczek 
za okazaniem 
książeczki
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Święta

Śnieżynki zasypują 
Urząd Miasta

Kolędowe granie 
na Wolności

Lodowiska wystartowały

Gmach Urzędu Miasta ubrano 
w świąteczny klimat. Budynek 
przez miesiąc jest tłem zimowe-
go mappingu. 
Mapping to trójwymiarowy po-
kaz łączący np. światło, obraz 
i dźwięk. Jest wyświetlany na fasa-

dzie chorzowskiego Urzędu Mia-
sta i wykorzystuje jego elementy 
architektoniczne do stworzenia 
iluzji spadających śnieżynek. Ilu-
minacja na gmachu pojawiła się 
po raz pierwszy. Będzie można ją 
oglądać do końca tego roku.

Najpiękniejsze polskie kolędy 
zabrzmią na głównym cho-
rzowskim deptaku. Jak co roku, 
w  okresie świątecznym, ulicą 
Wolności przejdą chorzowskie 
orkiestry.
Od 20 grudnia do Wigilii Bożego 
Narodzenia w centrum miasta 
rozbrzmiewać będą chorzowskie 
orkiestry dęte. Muzycy zagrają 
najpiękniejsze polskie kolędy oraz 
popularne piosenki świąteczne. 

Program:
• 20 grudnia, niedziela, godz. 11.00 

- Darek Band 
• 21 grudnia, poniedziałek, godz. 

15.00 - Chorzowski Brass Band 
• 22 grudnia, wtorek, godz. 15.00 - 

Orkiestra Dęta "Batory" 
• 23 grudnia, środa, godz. 15.00 - 

Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra 
Sanktuarium św. Floriana 

• 24 grudnia, czwartek, godz. 11.00 - 
Orkiestra Dęta Tramwajów Śląskich

Amatorzy łyżwiarstwa mają do 
wyboru dwa obiekty. Lodowisko 
przy ul. Katowickiej (obok CH 
AKS), oraz to przy szkole Podsta-
wowej nr 15 (przy ul. 3 Maja).
Lodowisko przy ul. Katowickiej 
czynne jest przez cały tydzień: od 
niedzieli do czwartku w godzinach 
10.00 – 21.00 (ostatnia ślizgawka 
o godz. 20.00), a w piątki i soboty 

– godzinę dłużej (ostatnia ślizgaw-
ka o godz. 21.00). Drugi obiekt tzw. 
biały Orlik, czynny jest w przez 
cały tydzień w godzinach 10.00- 
20.00 (ostatnia ślizgawka o godz. 
19.00). Za bilet wstępu zapłacimy 
6 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy). 
Wypożyczenie pary łyżew na 45 
minut to koszt 7 zł, szlifowania – 
5 zł, depozyt jest bezpłatny. 

Miasto w świątecznym nastroju
Plac Hutników przy pomniku hrabiego Friedricha Wilhelma Redena zamienił się w tym roku w jarmark bożonarodzeniowy 

z prawdziwego zdarzenia. Na skwerze stanęła karuzela wiedeńska, nie zabrakło także drewnianych domków ze świątecznymi ozdobami, 
słodkich przysmaków i grzanego wina. O regionalnych tradycjach opowiadał Marek Szołtysek, a o wigilijnych potrawach ze Śląska 

– kucharz i restaurator, Remigiusz Rączka. 
O muzyczną oprawę zadbały zespoły dziecięce i młodzieżowe, w zabawę włączyli się chorzowscy harcerze. Było też wspólne 

strojenie choinki, na której zawisły specjalnie przygotowane przez mieszkańców bombki i kilkusetmetrowy łańcuch. 
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Miasto

Priorytety wydatkowania środ-
ków Krajowego Funduszu Szko-
leniowego na rok 2016 wskazane 
przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej:
• Wsparcie zawodowego kształce-

nia ustawicznego, tj. pozostają-
cego w bezpośrednim związku 
z branżą lub zawodem, mającego 
na celu uzyskanie lub uaktual-
nienie kompetencji do celów za-
wodowych

• Wsparcie kształcenia ustawicz-
nego pracowników, którzy mogą 
udokumentować wykonywanie 
przez co najmniej 15 lat prac 
w  szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, 
a którym nie przysługuje prawo 
do emerytury pomostowej

• Wsparcie młodych, nowozatrud-
nionych pracowników na pod-
stawie umów w sprawie refun-
dacji kosztów wynagrodzenia 
osób do 30 roku życia o których 
mowa w art.150f ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

Co to jest KFS ?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to 
wydzielona część składek odpro-

wadzanych przez pracodawców 
na Fundusz Pracy (docelowo 2% 
przychodów Funduszu Pracy). 

Cel utworzenia Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 
Zapobieganie utracie zatrudnie-
nia przez osoby pracujące z po-
wodu kompetencji nieadekwat-
nych do wymagań dynamicznie 
zmieniającej się gospodarki. Nie-
dopasowanie wykształcenia do 
potrzeb rynku pracy, dezaktuali-
zacja wiedzy i umiejętności wo-
bec wyzwań nowych technologii 
grozi ryzykiem bezrobocia. 

Kto może skorzystać 
ze środków KFS ?
O dofinansowanie kosztów kształ-
cenia ustawicznego mogą ubiegać 
się wszyscy pracodawcy, którzy 
zamierzają inwestować w podno-
szenie swoich własnych kompe-
tencji lub kompetencji zatrudnio-
nych pracowników w firmie.

Działania finansowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy 
ze środków KFS
• określenie potrzeb pracodawcy 

w zakresie kształcenia ustawicz-
nego w związku z ubieganiem się 

o sfinansowanie tego kształcenia 
ze środków KFS,

• kursy i studia podyplomowe reali-
zowane z inicjatywy pracodawcy 
lub za jego zgodą,

• egzaminy umożliwiające uzyska-
nie dokumentów potwierdzają-
cych nabycie

• umiejętności, kwalifikacji lub 
uprawnień zawodowych,

• badania lekarskie i psychologicz-
ne wymagane do podjęcia kształ-
cenia lub pracy zawodowej po 
ukończonym kształceniu,

• ubezpieczenie od następstw nie-
szczęśliwych wypadków w związ-
ku z podjętym kształceniem;

Pomoc de minimis 
Środki z KFS przyznane praco-
dawcy na sfinansowanie kosztów 
kształcenia ustawicznego stano-
wią pomoc udzielaną zgodnie 
z  warunkami dopuszczalności 
pomocy de minimis 
Pomoc de minimis to rodzaj 
wsparcia udzielanego przedsię-
biorcom  ze środków publicznych, 
którego maksymalna wielkość 
z różnych źródeł nie może prze-
kroczyć 200 tys. euro w okresie 3 
kolejnych lat

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Priorytety wydatkowania środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016

Partnerska współpraca to konkretne rezultaty

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego  
a w przypadku mikroprzedsiębiorstw 100% kosztów kształcenia. Wysokość wsparcia dla jednego uczest-

nika kształcenia w danym roku nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia.

W pierwszym kwartale 2016 roku 
200 osób długotrwale bezrobot-
nych zarejestrowanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Cho-
rzowie przez okres co najmniej 
12 miesięcy w okresie ostatnich 
dwóch lat, otrzyma dodatkowe 
wsparcie w poszukiwaniu pracy 
poprzez pomoc agencji zatrud-
nienia. Osoby skierowane przez 
Urząd do agencji zatrudnienia 
będą miały zapewnioną komplek-
sową pomoc w poszukiwaniu pra-

cy oraz wsparcie w jej utrzymaniu. 
Działanie to realizowane będzie 
dzięki umowie o świadczenie 
działań aktywizacyjnych jaką 
Marszałek województwa zawiera 
z wybranym realizatorem tj. agen-
cją zatrudnienia oraz powiatowy-
mi urzędami pracy.  
Na terenie całego województwa 
śląskiego podobną pomoc otrzy-
ma w 2016 roku 2200 osób bez-
robotnych z ośmiu powiatowych 
urzędach pracy.

O taki zwrot będzie mógł się ubie-
gać od nowego roku pracodawca, 
który zatrudni skierowanego przez 
urząd pracy bezrobotnego do 30 
roku życia. Osoby do 30. roku ży-
cia zyskają szanse na znalezienie 
dłuższego zatrudnienia na etacie.
Pracodawca jest zobowiązany do 
zatrudnienia skierowanego bezro-
botnego do 30. roku życia w peł-
nym wymiarze czasu pracy przez 
okres, za który dokonywana jest re-
fundacja tj: 12 miesięcy, oraz przez 
okres 12 miesięcy po zakończeniu 
tej refundacji.
Kwota refundacji obejmować będzie 

część kosztów poniesionych na wy-
nagrodzenia, nagrody oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne skiero-
wanych bezrobotnych, w wysokości 
uprzednio uzgodnionej w umowie.
Umowa o powyższą refundację nie 
będzie zawarta  z pracodawcą, u któ-
rego w okresie ostatnich 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku nastąpiło 
zmniejszenie zatrudnienia z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy.

Zapraszamy do współpracy
Bliższe informacje udzielane są 
w PUP Chorzów w pok. nr 2 lub pod 
nr tel. 32 349 71 22

Współpraca PUP w Chorzowie z agencją zatrud-
nienia. Dodatkowe wsparcie dla bezrobotnych 
mieszkańców naszego miasta

Od stycznia 2016 roku będzie nowa refundacja pracy 
młodych. Pracodawco nie czekaj!

Panu Jerzemu Kędziora
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

Żony Jolanty
składają Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

KROK 1 Złożenie wniosku w powia-
towym urzędzie pracy właściwym 
ze względu na siedzibę praco-
dawcy albo miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej

KROK 2 Wnioski pracodawców 
o dofinansowanie kształceniu 
ustawicznego są przyjmowane 
i rozpatrywane w kolejności 
zgłoszeń w terminie 30 dni od 
dnia złożenia.

W przypadku gdy wniosek 
pracodawcy jest nieprawidłowo 
wypełniony lub niekompletny, 
Urząd wyznacza pracodawcy co 
najmniej 7- dniowy termin jego 
uzupełnienia

KROK 3 Rozpatrzony pozytywnie 
wniosek o dofinansowanie kształ-
cenia ustawicznego ze środków 
KFS stanowi załącznik do umowy  

Procedura ubiegania się o wsparcie w ramach KFS 

Na czym polega działalność wa-
szego stowarzyszenia?
Stowarzyszenie NFOZ w Katowi-
cach – często błędnie utożsamiane 
z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, czyli dawną Kasą Chorych - 
jest organizacją, która od przeszło 
40 lat działa w ochronie zdrowia. 
W początkach swojej działalności 
budowano przy udziale środków 
finansowych NFOZ szpitale, 
przychodnie czy ośrodki zdrowia. 
W latach dziewięćdziesiątych 
polityka Stowarzyszenia uległa 
zmianie - obecnie polega na do-
posażaniu zakładów opieki zdro-
wotnej w  aparaturę medyczną. 
W  województwie śląskim, czyli 
w  obszarze działalności NFOZ 
nie ma miejscowości, która nie 
zostałaby przez nas wsparta śladu 
działalności Stowarzyszenia.

Jak doszło do nawiązania 
współpracy pomiędzy Stowa-
rzyszeniem Narodowy Fundusz 
Ochrony Zdrowia w Katowi-
cach i  Zespołem Szpitali Miej-
skich w Chorzowie? 

Zespół Szpitali Miejskich w Cho-
rzowie był wielokrotnie benefi-
cjentem Stowarzyszenia NFOZ 
w Katowicach. Wśród kilku ostat-
nich darowizn dla Szpitala były 
między innymi rentgen śródope-
racyjny, artroskop dla ortopedii 
czy najnowszy dar - elektrokar-
diograf.
Warunkiem bezwzględnym w apli-
kowaniu o pomoc Stowarzyszenia 
jest działalność jednostki w zakresie 
powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego, który to ZSM w Chorzo-
wie wypełnia. Inne, są określane 
indywidualnie dla każdego wnio-
skującego i z jego udziałem. 

Jakie są założenia tego porozu-
mienia?
Wzajemne relacje pomiędzy za-
kładami opieki zdrowotnej i Sto-
warzyszeniem idealnie oddaje 
słowo współpraca, wpisując się 
w misje naszej działalności, której 
hasłem przewodnim jest „razem 
możemy więcej”. Potwierdza to 
wieloletnia historia Stowarzysze-
nia NFOZ. Po stronie wniosku-

jącego spoczywa zadanie, by po-
zyskać środki na pożądany cel w 
wielkości 50 % wartości wniosko-
wanego zadania ze źródeł poza 
publicznych i  taką możliwość 
daje 1% odpisu do podatku. 

W ramach rzeczonej współpracy 
między Stowarzyszeniem a ZSM 
1% z podatków, które chorzo-
wianin przekaże na rzecz stowa-
rzyszenia w 2016 roku zostanie 
przeznaczone na zakup sprzętu 
w chorzowskim szpitalu. Jak do-
kładnie to wygląda? 
Od 2010 roku Stowarzyszenie 
NFOZ w Katowicach posiada 
status Organizacji Pożytku Pu-
blicznego i tym samym możli-
wość ubiegania się o 1% podat-
ników. Wszystkie deklarowane 
przez podatników - których ja 
wolę nazywać darczyńcami - 
środki są zwrócone szpitalowi 
w postaci aparatury lub sprzętu 
medycznego. Współpracujemy 
w tym zakresie z wieloma jed-
nostkami, nie tylko z wojewódz-
twa śląskiego. Na tytuł wzorowej 

współpracy niewątpliwie zasłu-
guje Piekarskie Centrum Me-
dyczne z  Piekar Śląskich, które 
przy mocnym zaangażowaniu 
zarządu, pracowników i przy 
aktywnym poparciu samorządu 
oraz znanego wszystkim Radia 
Piekary od samego początku 
aktywnie uczestniczy z nami 
w tym zakresie. Z tego względu 
mieszkańcy Piekar Śląskich dla 
swojego szpitala otrzymali od 
nas pompy infuzyjne, specja-
listyczne łóżka kardiologiczne 
oraz system opieki kardiologicz-
nej z centralnym nadzorem. 
Innym przykładem jest Górno-
śląskie Centrum Zdrowia Dziec-
ka w Katowicach Ligocie, które 
ze środków 1% pracowników 
i  przyjaciół otrzymało wyposa-
żenie karetki N. 
Obecna procedura wskazania 
odbiorcy swojego 1% odpisu od 
podatku jest bardzo prosta i nie-
skomplikowana. Wystarczy tylko 
w deklaracji wpisać numer KRS 
organizacji i wskazać cel, na który 
mają trafić nasze pieniądze. 

Czy w przyszłości współpraca po-
między Stowarzyszeniem NFOZ 
a Zespołem Szpitali Miejskich bę-
dzie rozwijana? W jaki sposób? 
Stowarzyszenie NFOZ w Ka-
towicach zawsze swoją dzia-
łalność kierowało w stronę 
tego co mamy najcenniejsze, 
czyli zdrowia. Kiedyś najważ-
niejsze było, by mieć gdzie 
leczyć: szpitale, przychodnie, 
ośrodki zdrowia. A teraz, gdy 
ta infrastruktura już istnieje, 
najistotniejsze jest, by mieć 

czym leczyć – mówimy tu o co-
raz bardziej specjalistycznym 
sprzęcie medycznym. Coraz 
większe znaczenie ma profilak-
tyka zdrowotna i  świadomość 
obywatelska. W  każdym tym 
zakresie, Stowarzyszenie NFOZ 
ma wymierne efekty - przykła-
dem może być właśnie Zespół 
Szpitali Miejskich w  Chorzo-
wie z którym - dzięki partner-
skiej współpracy – udało nam 
się wspólnie osiągnąć konkret-
ne rezultaty.

Rozmawiamy z Teresą Przygodą, sekretarz prezydium Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach

Na stronie miasta www.
chorzow.eu w zakładce Dla 
Mieszkańca - Zdrowie po-
wstała zakładka dedykowana 
osobom chorym na cukrzy-
cę. Twórcą Chorzowskich 
Tematów Diabetologicznych 
jest Karol Goik. Na prowa-

dzonej przez niego stronie 
znaleźć można informacje 
związane z cukrzycą, pora-
dy oraz linki do serwisów 
poświęconych tej choro-
bie. Portal dostępny jest też 
bezpośrednio pod adresem: 
www.chdt-chorzow.pl

Informacje dla cukrzyków
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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

Wszystkie urządzenia grzewcze 
muszą być systematycznie pod-
dawane okresowym przeglądom. 
Ponadto należy korzystać z nich 
w sposób zgodny z uwarunkowa-
niami technicznymi i zaleceniami 
producenta.

Należy pamiętać o obowiązku udo-
stępniania mieszkań w celu prze-
prowadzenia kontroli przewodów 
kominowych dymowych, spalino-
wych oraz wentylacyjnych. Obo-
wiązuje całkowity zakaz zatykania 
kratek wentylacyjnych.

Pamiętajmy, iż bardzo istotne jest 
systematyczne wietrzenie miesz-
kania, dostarczamy w ten sposób 
niezbędną ilość powietrza koniecz-
nego do prawidłowego funkcjono-
wania urządzeń. 
Sprzęt grzewczy, w sytuacji braku 
dopływu świeżego powietrza, wy-
twarza śmiertelnie trujący czad.
Dużym zagrożeniem jest pozosta-
wienie uruchomionych urządzeń 

grzewczych bez nadzoru. Korzy-
stając z ogrzewania elektrycznego 
pamiętajmy, aby nie ustawiać urzą-
dzeń w pobliżu materiałów palnych.
Nie dogrzewajmy pomieszczeń 
wykorzystując kuchenki gazowe 
oraz pamiętajmy, iż obowiązuje 
bezwzględny zakaz używania 
butli gazowych w budynkach 
wyposażonych w sieciową insta-
lację gazową.

W mijającym roku PGM wykonał szereg prac remontowych i termomodernizacyjnych, których celem 
było polepszenie warunków mieszkaniowych oraz likwidacja niskiej emisji.

Najważniejsze inwestycje w 2015 r. 

Telefon na pogotowie awaryjne:
Zakład Instalacji Sanitarnych 
Wod.-Kan., C.O., Gaz 
Piotr Ledwoch 
ul. Smolenia 36/5 
41-902 Bytom

Tel. 32 281-20-33
Tel. 691-691-863

Barbary 27, Hetmańska 5-7. Termomodernicacja dofinansowana z programu KAWKA.

Stalmacha 2, Armii Krajowej 32, Armii Krajowej 36. Remonty konserwatorskie 
elewacji wraz z dociepleniem ścian szczytowych. 3 Maja 128 oraz Kołłątaja 5. Docieplenia budynków.

Armii Krajowej 38. Remont konserwatorski elewacji.

Hutnicza 13, Wrocławska 8. Termomodernizacja budynków wraz z likwidacją niskiej 
emisji z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej z dofinansowaniem z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

PGM przeprowadził również 255 remontów 
pustostanów oraz 16 remontów kapitalnych 

dachów. Odnowiono i wyremontowano 
14 klatek schodowych. Wymieniono sto-
larkę okienną i drzwiową: okna typowe 

– 317 sztuk, okna nietypowe – 178 sztuk, 
drzwi – 63 sztuki

ul. Hetmańska 5-7 ul. Armii Krajowej 38 ul. Hutnicza 13

ul. Stalmacha 2 ul. 3 Maja 128

Trwa sezon
grzewczy

 Uwaga na zagrożenia! Serdeczne życzenia wielu radosnych 
i pogodnych chwil z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 
napełni Wasze serca spokojem i radością, 

oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu 
nadchodzącego Nowego Roku

życzą 
Dyrekcja i pracownicy Zakładu Komunalnego 

„PGM” w Chorzowie.

Wesołych Świąt
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w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

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 połowie grudnia przy-
wrócono ruch pojazdów 

w  ciągu ulic Strzelców Bytom-
skich i Hajduckiej przez skrzyżo-
wanie z ul. Wolności. W związku 
z uruchomieniem dwukierun-
kowego ruchu tramwajowego 
w ciągu ul. Wolności, celem za-
pewnienia bezpieczeństwa ru-
chu pojazdów poruszających się 
ciągiem ul. Wolności na odcinku 
pomiędzy ulicami Bałtycką i Haj-
ducką/Strzelców Bytomskich, 
odwrócono kierunek jednokie-
runkowego ruchu pojazdów. 
Prowadzony jest on w kierunku 
skrzyżowania z  ul.  Hajducką/
Strzelców Bytomskich.

W związku z powyższym:
• zlikwidowano objazdy prowa-

dzone przez drogę wojewódz-

ką nr 902 na relacji pomiędzy 
ul.  Strzelców Bytomskich 
i ul. Dąbrowskiego,

• wyznaczono objazd prowadzą-
cy z kierunku ul. Hajduckiej 
(od ul. Strzelców Bytomskich) 
w kierunku ul. Wolności przez 
ulice Dąbrowskiego i Bałtycką,

• wyznaczono objazd prowa-
dzony z kierunku ul. Hajduc-
kiej (w kierunku ul. Strzel-
ców Bytomskich) w kierunku 
ul.  Wolności przez ulice Gło-
gowską i Pułaskiego.

Natomiast przy ul. Katowickiej 
przeprowadzany jest remont 
chodników. Prace toczą się 
na odcinkach w kierunku By-
tomia i  od ul. Niedurnego do 
Krzyżowej. 

Skrzyżowanie Wolności, Strzelców Bytomskich, Hajducka otwarte dla ruchu kołowego. 
Trwa budowa chodników przy ul. Katowickiej. 

Ważne skrzyżowanie 
znów przejezdne

Spokojnych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
i wszystkiego co najlepsze 

w Nowym Roku 
życzą 

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

w Chorzowie

Wesołych Świąt

Trwa remont chodników przy ul. Katowickiej. Prace toczą się na odcinkach 
w kierunku Bytomia i od ul. Niedurnego do Krzyżowej.

Na skrzyżowanie ulic Strzelców Bytomskich, Wolności, Hajduckiej powrócił ruch.

Od poniedziałku 21 grudnia rusza część peronów Centrum Przy-
stankowego
• Peron Niebieski obsługiwać będzie kierunki – Świętochłowice, Ruda 

Śląska.
• Zachodnia strona peronu żółtego (tj. bliższa estakady) obsługiwać bę-

dzie kierunki – Chorzów Batory, Katowice Załęże

• Wschodnia strona peronu żółtego obsługiwać będzie kierunek – 
Katowice

• Zachodnia strona peronu czerwonego (tj. bliższa estakady) obsługi-
wać będzie - kierunek Bytom, Ruda Śląska-Chebzie.

• Wschodnia strona peronu czerwonego obsłuży jedną z linii autobuso-
wych w kierunku Chorzowa Batorego (od 22.12.2015 r.).

Centrum Przesiadkowe Chorzów Rynek – ruszają tramwaje

UKŁAD PERONÓW

Od 22.12.2015 r. autobusy w kierunku Tarnowskie Góry, Bytom za-
trzymywać się będą na obecnym przystanku tramwajowym w ciągu 
ul. Katowickiej zlokalizowanym pomiędzy ulicami Szabatowskiego 
i Kościuszki. Po zmodernizowaniu fragmentu ulicy Kościuszki, ul. Mo-
niuszki i wykonaniu nowego połączenia drogowego od ul. Katowickiej 
do ul.Moniuszki możliwe będzie przeniesienie pozostałych dwóch przy-
stanków autobusowych z ul. Kościuszki (Plac Hutników) na teren Cen-
trum przesiadkowego. Prace przy budowie Centrum Przesiadkowego 
potrwają do czerwca 2016r.
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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 stycznia 2016 r.

Zwycięzcami krzyżówki z września są: Danuta Chmiel, Tkacz Sławek, Jasiczek Henryk
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

CHORZOWSKA KRZYŻOWKA

GDZIE NA SYLWESTRA?
Bez pleneru, ale za to swingująca impreza z włoską mafią 

czy koncert pełen wspomnień i pastiszu – tak będzie w Chorzowie.

W tym roku, z uwagi na remont 
rynku oraz dużą imprezę organi-
zowaną przez telewizję Polsat pod 
Spodkiem, nie odbędzie się w na-
szym mieście impreza plenerowa. 
Bale, koncerty i tematyczne po-
tańcówki całkiem dobrze rekom-
pensuje tegoroczny brak miejskie-
go Sylwestra „pod chmurką”. 
Na pierwszy ogień – Teatr Rozryw-
ki ze swoim koncertem sylwestro-
wym „Kartki z kalendarza”. Impre-
za będzie opierać się na zabawnych 
interpretacjach starych (oraz tych 
trochę nowszych) przebojów. Bę-
dzie dużo śmiechu, pastiszu oraz 
wspomnień, nie zabraknie też od-
powiedzi na wiele absurdalnych 
pytań. Bo, czy zastanawialiście się 
Państwo kiedyś nad tym, kiedy 
obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzień Płynów do Mycia Naczyń 
albo jakie imiona najczęściej po-
jawiają się w kalendarzu? Zespół 
chorzowskiego Teatru Rozrywki 
podobno zna odpowiedzi.
Z zupełnie innymi propozycjami 
wychodzą miejskie domy kultu-
ry. Starochorzowski Dom Kultu-
ry wraz z restauracją Carmen za-
praszają wszystkich na Szaloną 
Zabawę Sylwestrową. O oprawę 
muzyczną, poza dwójką DJ’ów, 
zadba Izabela Fojcik, która wraz 
z zespołem będzie bawić gości od 
północy do białego rana. Imprezę 
ubarwi też noworoczny pokaz 
tańca. MDK Batory postawił na 
Bal Sylwestrowy, który popro-
wadzi wodzirej i prezenter mu-
zyczny Kamil „Malina” Malczew-
ski. Muzyką zajmą się między 

innymi zespół muzyczny King 
Size czy Chorzowska Orkiestra 
Kameralna Pertutti.
Aż dwie, diametralnie różne impre-
zy proponuje chorzowski kompleks 
Sztygarka. Klub Muzyczny Tle-
nownia zaprasza na Sylwestra we 
włoskim stylu. A raczej w stylu… 
włoskiej mafii. To impreza, w któ-
rej doskonale odnajdą się wszyscy 
niepokorni miłośnicy swingu. Spo-
kojnie – na tę jedną noc prohibicja 
zostanie anulowana. Restauracja 
Prezydent wychodzi z nieco bar-
dziej uroczystą propozycją. Wy-
kwintne menu, muzyka na żywo 
w wykonaniu Agnieszka Stec Band 
oraz atmosfera prawdziwej sylwe-
strowej gali - tak Sztygarka stara się 
zadowolić najbardziej wymagają-
cych mieszkańców Chorzowa.


