
Znowelizowana ustawa o syste-
mie oświaty znosi obowiązek 

przedszkolny dla pięciolatków 
i szkolny dla sześciolatków. Dzie-
ci będą obowiązkowo rozpoczy-
nać naukę dopiero w wieku 7 
lat. Utrzymane zostaje prawo do 
wychowania przedszkolnego dla 
dzieci trzy i czteroletnich.
- W tym roku szkolnym w każdej 
szkole podstawowej utworzyliśmy 
klasy złożone z sześciolatków. 
Dzięki temu, po raz pierwszy 
w Chorzowie, możemy zapewnić 
miejsca w przedszkolu dla każdego 
3, 4 czy 5-latka – mówi Wiesław 
Ciężkowski, zastępca prezydenta 
Chorzowa ds. społecznych.
Według znowelizowanej ustawy 
6-latki będą kontynuować eduka-
cję przedszkolną, a to zadaniem 
zastępcy prezydenta, może prze-
łożyć się na ilość wolnych miejsc 
w przedszkolach. – Wrócimy do 
sytuacji, w której nie będziemy 
mogli zapewnić edukacji przed-
szkolnej dla wszystkich dzieci. 
Bo tych miejsc, w 24 publicznych 
przedszkolach, może zabraknąć 
dla 3 i 4-latków. 
Dlatego miasto nie wyklucza po-
nownego otwarcia w szkołach 
podstawowych tzw. zerówek, 
w których kontynuowana będzie 
edukacja przedszkolna. Rodzi-

ce sześciolatków będą więc i tak 
zaprowadzać swoje pociechy do 
tych samych placówek i szkol-
nych klas, w których wcześniej 
uczyli się ich rówieśnicy. Będzie 
jednak możliwość wyboru. Ro-
dzice mogą zostawić dziecko 

w  przedszkolu albo wyślą je do 
szkoły. - Nasza córka kończy 
we wrześniu 6 lat, nie podjęliśmy 
jeszcze ostatecznej decyzji o wy-
słaniu jej do szkoły – mówi mama 
Mai. – Od dwóch lat przygotowy-
waliśmy się do rozpoczęcia nauki, 

córka świetnie sobie radzi – czy-
ta i liczy, a co najważniejsze jest 
bardzo pozytywnie nastawiona 
i chce pójść do szkoły. Z jednej 
strony towarzyszą mi obawy, 
a z drugiej – nie chciałabym ga-
sić entuzjazmu swojego dziecka 
i odbierać mu możliwości rozwo-
ju. Podobnego zdania jest mama 
Karoliny. – Córka obligatoryjnie 
poszła do szkoły jako 6-latek. Wy-
cofywanie się z reformy w sytu-
acji kiedy dwa roczniki dzieci są 
już w  szkołach jest najgorszym 
możliwym rozwiązaniem, na któ-
re nie są przygotowane ani szkoły 
ani przedszkola. Reformę na tym 
etapie należałoby rozwijać i do-
skonalić. Wycofywanie się z niej 
jest zwyczajnym populizmem 
i „pójściem na łatwiznę” – mówi.
- Nasze szkoły są przygotowane 
na przyjęcie 6-latków. W opinii 
pedagogów te maluchy, po okre-
sie adaptacji, świetnie sobie radzą 
w szkole – mówi W. Ciężkowski.
W Chorzowie pierwsza klasa 
złożona z samych sześciolatków 
ruszyła w 2010 roku. Od tego cza-
su miasto zachęcało rodziców do 

tego, aby w ten sposób umożliwili 
swoim dzieciom edukacyjny start. 
Szkoły coraz lepiej dostosowy-
wano do potrzeb najmłodszych 
uczniów. Doposażano sale, stwo-
rzono miejsca do relaksu i rekre-
acji, zbudowano place zabaw. 

- To inwestycje liczone w milio-
nach złotych – przyznaje zastęp-
ca prezydenta. 
W tym roku szkolnym odrocze-
nie obowiązku szkolnego otrzy-
mało około 200 sześciolatków. 
W  przyszłym roku szkolnym 
edukację w klasie pierwszej roz-
począć miało około 1000 sześcio-
latków. Dla nich miasto musi za-
pewnić miejsce w przedszkolach 
lub „zerówkach”.
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Sześciolatki radzą sobie w szkole
W tym roku szkolnym edukację rozpoczęło 855 sześciolatków. W następnym roku szkolnym do 
klas pierwszych pójdą siedmiolatki. Miasto jednak zachęca do wysyłania sześciolatków do szkół.

Chorzowskie szkoły i kadra od lat są świetnie przygo-
towane do obejmowania nauką dzieci sześcioletnich. 
Zdecydowanie zachęcam rodziców do posyłania sze-
ściolatków do klasy pierwszej. Warto spróbować. Dzie-
ciom na pewno nie będzie działa się tam krzywda. 
Jeżeli rodzice będą mieli jakiekolwiek 
zastrzeżenia czy uwagi to osobiście 
mogę z każdym porozmawiać. 
Myślę, że powinniśmy się zastanowić 
jak pracować z uczniem sześciolet-
nim, a nie pytać czy robić to 
w ogóle. Wiesław Ciężkowski, 

zastępca prezydenta 
Chorzowa ds. społecznych
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Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Chorzowie.

Andrzej Kotala, prezydent Cho-
rzowa na bal zaprosił m.in. samo-
rządowców, polityków, przedsię-
biorców. – Cieszę się, że możemy 
w ten sposób pomagać. To ważne, 
aby chorzowskie środowisko inte-
growało się, dzięki temu może też 
wspierać potrzebujących – mówi 
prezydent Chorzowa. 
Organizatorami balu byli prezydent 
miasta Chorzów i chorzowska dele-
gatura Regionalnej Izby Gospodar-

czej w Katowicach. - Spotkaliśmy 
się, żeby pomagać najbardziej po-
trzebującym. To fantastyczna oka-
zja, by wspólnie się pobawić, a przy 
tym zrobić coś dobrego - stwierdza 
Paweł Pawelec, prezes chorzow-
skiej delegatury RIG.
Najważniejsze były jednak licyta-
cje, a walka o najciekawsze przed-
mioty była bardzo zażarta. 
Licytowano m.in. komplet fili-
żanek od Premier Beaty Szydło, 

obraz autorstwa Piotra Naliwajki 
i album ze zdjęciami Elżbiety Dzi-
kowskiej z autografem. Najwięk-
szym zainteresowaniem gości 
cieszyła się majówka z Prezyden-
tem Chorzowa. Wspólne grillo-
wanie z Prezydentem Andrzejem 
Kotalą osiągnęło zawrotną kwotę 
22 tys. zł. Drugi wynik uzyskała 
statuetka Fortuny i kolekcja ar-
chiwalnych pocztówek prezen-
tujących chorzowskie obiekty 

gastronomiczne – zestaw wylicy-
towano za 5 300 zł. Wśród najbar-
dziej pożądanych przedmiotów 
znalazła się także Konstytucja 
RP z dedykacją od Prezesa Try-
bunału Konstytucyjnego prof. 
Andrzeja Rzeplińskiego. Ozdob-
ne wydanie ustawy zasadniczej 
sprzedano za 5 tys zł. 
Zgodnie z tradycją całkowity do-
chód z balu przeznaczony zostanie 
na cele charytatywne. W tym roku 

pieniądze z licytacji i sprzedaży 
biletów trafią do Stowarzyszenia 
„Nie ma głupich”. To chorzowska 
organizacja, która zajmuje się oso-
bami niepełnosprawnymi intelek-
tualnie, między innymi poprzez te-
rapię ruchową i turystykę górską. 
– Wiedziałam, że chorzowianie to 
ludzie dobrego serca, ale nie sądzi-
łam że aż tak. Marzenia się speł-
niają – przyznaje Łucja Machoś, 
prezes Stowarzyszenia „Nie ma 

głupich”, które zajmuje się między 
innymi domem opieki społecznej 
Republika.
Zarówno bal jak i aukcję popro-
wadził aktor Bogdan Kalus. O do-
brą atmosferę zadbał zespół Drops 
oraz iluzjonista Tomasz Kabis, 
który specjalnie na tę noc przygo-
tował magiczne show.

Bal, który niesie pomoc
Ponad 54 tysiące złotych udało się zebrać podczas aukcji na Chorzowskim Balu Prezydenta, 

który odbył się 23 stycznia w Hotelu Gorczowski. Aukcję prowadził Bogdan Kalus, aktor  
znany m.in. z „Rancza”. Dochód z imprezy trafi do Stowarzyszenia „Nie ma głupich”.

> > > Bal w obiektywie 
na stronie 4

Podczas licytacji zebrano w sumie 54 tysiące zł.
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• Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II, 
ul. Łagiewnicka 18 tel. 32 249 66 56 
Termin: 15 - 19. 02. 2016 r. Forma: półkolonie zimowe. Odpłatność 
za zajęcia: 20 zł za dzień (koszt całego turnusu 5 dni - 100 zł).

• Gimnazjum nr 2, 
ul. Sportowa 4, tel. 32 241 16 53 
Zapraszamy na warsztaty w godzinach od 10:00 do 12:00, w dniach 
od 22 do 26 lutego 2016 r. W celu uczestnictwa w zajęciach koniecz-
ne jest wcześniejsze indywidualne lub grupowe (poprzez opiekuna) 
zgłoszenie do 12 lutego telefonicznie, faxem lub mailowo (tel/fax 32 
2411 653, e-mail: gimnnr2@poczta.fm). 

• Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, 
ul. Czempiela 52, tel. 32 246 62 26 
W pierwszym tygodniu ferii w poniedziałek, środę i piątek orga-
nizowane zostaną zajęcia sportowe z piłki siatkowej. Zajęcia nie-
odpłatne.

• Górnośląski Park Etnograficzny, 
ul. Parkowa 1, tel. 32 241 07 18
Zorganizowane grupy mogą wybrać jedne bądź kilka z propono-
wanych przez skansen zajęć. Szczegółowa oferta programowa GPE 
znajduje się na stronie www.muzeumgpe-chorzow.pl

• Zespół Szkół Sportowych nr 2, 
ul. Wolności 133, tel. 32 241 23 55
Termin - od 15 do 19 lutego 2015 r. (Pierwszy tydzień ferii). Forma 
- półkolonie. Program zajęć - zajęcia będę prowadzone od 8.00 do 
15.00. Program zajęć ukierunkowany będzie na szeroko pojęte bez-
pieczeństwo, zaplanowane są pogadanki, spotkanie ze strażakami, 
wizyta wolontariuszy z Fundacji Przyjaciele dla Zwierząt, którzy 
pokażą jak należy zachowywać się podczas kontaktów ze zwierzę-
tami. Koszt półkolonii - 100 zł.

• Świetlica Socjoterapeutyczna św. Wincentego a Paulo, 
ul. Powstańców 45, tel. 507 793 840
Termin półkolonii: 15.02-26.02.2016 r. Forma: Zajęcia stacjonar-
ne, bezpłatne.

• „Pobudka” Świetlica Kreatywna Marta Cielińska-Jarek, 
ul. Sobieskiego 10/4, tel. 606 153343 
Termin zajęć: 15 do 19 luty 2016. Forma: Półkolonie. Odpłatność 
w zależności od ilości godzin i czasu zapisu.

• Świetlica Środowiskowa-Socjoterapeutyczna „POD MY-
CHĄ”, ul. Kaliny 82/4, tel. 32 345 46 15.
Termin zajęć: 15.02.-28.02.2015 r. (bez weekendów). Forma: zajęcia 
organizowane w ramach działania świetlicy, bezpłatne.

• Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”, 
tel. 32 307 53 29.
W okresie całych ferii zimowych tj. od 15 do 26 lutego 2016 r. 
w godz. od 9.00 do 13.00 zajęcia dla podopiecznych ze świetlic dziel-
nicowych Chatka. 

• Punkt Opieki nad Dzieckiem (Świetlica) OPS w Chorzowie, 
ul. Kalidego 23/1, tel. 32 3480149
Termin: od 15.02.2016 r. do 26.02.2016 r. Forma: Zajęcia stacjonar-
ne od godz. 09.00 do godz. 15.00. 

• Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „SOKOLNIA”, 
tel. 32 281 62 61
Zajęcia odbywać się będą na Sali przy ul. Mazurskiej oraz Racławic-
kiej 23 w Chorzowie. Nie przewidujemy wyżywienia ani odpłat-
ności za zajęcia. Zajęcia na Sali przy ulicy Mazurskiej odbywać się 
w będą tylko drugim tygodniu ferii tj. w dnach 22.02.- 27.02.2016 r. 
dla około 20 dzieci. Na Sali przy ulicy Racławickiej zajęcia odbywać 
się będą w dwa tygodnie ferii tj. w terminie 18.02- 27.02.2016 roku 
dla około 40 dzieci. 

• Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe „SILESIA”, 
ul. Powstańców 70/3, tel. 608 689 340
Termin - 15-19.02.2016 roku oraz 22-26.02.2016 roku. Forma - poje-
dyncze spotkania, imprezy. Zajęcia nieodpłatne. 

• Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”, 
ul. Dąbrowskiego 104, tel. 32 247 96 73
Termin: od 15.02.2016 – 19.02.1016. Forma: półkolonie. Zajęcia bez-
płatne.

• Klub Sportowy AKS CEZ Elcho Wyzwolenie, 
ul. Lompy 10a, tel. 32 241 74 24
Termin: 15.02-26.02.2016. Forma: zajęcia stacjonarne, nieodpłatne. 

• Uczniowski Klub Sportowy „OCZKO”, 
ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 241 70 50
W czasie trwania ferii zimowych organizowane będą cztery tur-
nieje piłkarskie dla dzieci. Każdorazowo przewiduje się udział 
około 16 osób.

• Klub Piłki Ręcznej „Ruch Chorzów”, 
ul. Dąbrowskiego 113, tel. 509260885
Wzorem Klub ubiegłych lat będzie organizatorem zajęć sporto-
wych dla dziewcząt. Będą to zajęcia ogólnorozwojowe oraz spe-
cjalistyczne z zakresu piłki ręcznej. Zajęcia stacjonarne będą nie-
odpłatne i prowadzone pod opieką doświadczonych trenerów.

• Klub Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „POKOLENIE”, 
ul. Młodzieżowa 29, tel. 32 241 94 73
Forma: półkolonie w godz. od 8.00 do16.00. Termin; od 15.02.do 
26.02. 2016 r. dwa turnusy. Odpłatność: 50 zł za turnus. Oferta dla 
dzieci w wieku od 6 do 13 roku - członków ChSM.

• Centrum Uskrzydlij Dzieciaki, 
ul. Gwarecka 4/1
Ferie pod hasłem: „My się Zimy nie boimy, nawet całkiem ją lubi-
my!”. Kontakt i zapisy: w godzinach pracy świetlicy 9.00 – 13.00 
w dni wolne od szkoły weekendy i święta informacja telefoniczna: 
+48 691945202. Warunek: dostarczenie do 10 lutego 2016 r. - czy-
telnie wypełnionych nowych kart zgłoszeń i deklaracji rodziców 
(formularze zgłoszenia - do pobrania w siedzibie fundacji). Liczba 
miejsc ograniczona. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgło-
szenia. Zajęcia bezpłatne. Szczegółowy program zajęć na stronie 
internetowej: www.uskrzydlijdzieciaki.pl. 

• Muzeum, ul. Powstańców 25, 
tel. 32 241 31 04
Zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjno-plastycznych: 
„Muzeum wyobraźni – Światło z obrazów” (zajęcia towarzyszące 
zwiedzaniu wystawy czasowej); „Historia arlekina – życie i teatr”. 
Zapisy: tel. (32) 241 31 04 wew. 105 (Dział Edukacyjno-Promocyjny). 
Termin: 16–27 lutego 2016 r. Forma: zajęcia stacjonarne, pojedyncze 
spotkania dla grup zorganizowanych i młodzieży szkolnej. Zajęcia 
bezpłatne dla chorzowskich grup zorganizowanych. Bilet na lekcję 
muzealną 3 zł/osoba (dla posiadaczy Karty „Dużej Rodziny” 1,5 zł). 

• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Chorzowie, 
ul. Dąbrowskiego 43, tel. 32 241 03 29
,,Ferie z muzyką’’ – bezpłatne warsztaty dla dzieci z Chorzowa. Do-
datkowe informacje: www.fitelberg.pl

• Chorzowskie Centrum Kultury, 
ul. Sienkiewicza 3, tel. 32 349 78 60
Spektakle dla dzieci, filmy, zajęcia plastyczne, zabawa taneczna. 
Więcej informacji i rezerwacja miejsc: barbara@chck.pl, tel. 32 349 
78 68/69/71/72/63, www.chck.pl.

• Młodzieżowy Dom Kultury, 
ul. Lompy 13, tel. 32 241 31 80
Terminy: I turnus 15.02 – 19.02.2016 r., II turnus 22.02 – 26.02.2016 r. 
w godz. od 10.00 do 14.00. Całość zajęć – spotkania, zabawy i wycieczki 
- dostosowana do tematu głównego: „ZIMOWO - FILMOWO”. Odpłat-
ności za zajęcia: 55 zł za udział w tygodniu zajęć. 

• Miejska Biblioteka Publiczna
Termin – 15.02. - 26. 02. 2016 r. Forma – pojedyncze zajęcia w filiach 
MBP. Wyżywienie nie jest przewidziane. Zajęcia są nieodpłatne. Prze-
widywana liczba uczestników: od kilku do kilkunastu osób w poszcze-
gólnych zajęciach. Szczegóły na stronie www.biblioteka.chorzow.pl.

• Miejski Dom Kultury „BATORY”, 
ul. S. Batorego 6, tel. 32 246 00 60-4
I turnus: 15 – 19.02.2016 r. w godz. 10:00 – 14:00. II turnus: 22 – 
26.02.2016 r. w godz. 10:00 – 14:00. Forma: zajęcia stacjonarne. To 
zajęcia podczas których dzieci przeniosą się do świata antycznego 
Egiptu (I turnus) i starożytnej Grecji (II turnus). Zajęcia dla dzieci 
w wieku: 7 – 13 lat. Odpłatność: 60zł/turnus. Ilość uczestników: 45 
osób/ I turnus.

• Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców
Śląskie Warsztaty Artystyczne odbędą się w dniach 15 - 18 lutego 
2016 w Chorzowskim Centrum Kultury. Zapraszamy wokalistów. 
To wyjątkowa okazja nauki śpiewu, ustawienia głosu, emisji, nauki 
ruchu scenicznego itp. Brak ograniczeń wiekowych. Chęć udziału 
należy zgłaszać w sekretariacie ChCK albo telefonicznie u koordy-
natora projektu Darek Ziółek tel. 604 804 880. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny. Więcej informacji: damian@chck.pl, tel. 32 349 78 71.

• Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, 
ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 241 11 11
Gry i zabawy m.in. na lodzie, wycieczki do kina, zajęcia na ba-
senie, wycieczka na sanki - Biały Krzyż. Zapisy na poszczególne 
zajęcia tylko osobiście lub telefonicznie pod numerem 32 2411 111 
w Dziale Organizacji Imprez MORiS Chorzów. Więcej na stornie 
www.moris.chorzow.pl.

• Uczniowski Klub Sportowy „CHORZÓW”
Zajęcia sportowe sekcji bilardowej, będą organizowane od 15 lu-
tego 2016 roku do 26.02.2016 roku , w obiekcie MORiS Chorzów 
przy ul. J. Lompy 10A (wejście od ul. Filarowej). Zajęcia bezpłatne. 
Kontakt z osobą odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Mi-
kołaj tel. 502 022 395. Zajęcia z tenisa stołowego - od 15 lutego 2016 
roku do 20.02.2016, sala gimnastyczna ZSI I, ul. Piotra 9a. Zajęcia 
bezpłatne. Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację zadania: 
Sebastian Krupa 501 340 717.

• Planetarium Śląskie, 
aleja Planetarium 4, tel. 32 745 27 28
Ceny biletów: seanse popularne, bilet normalny12,00 zł, bilet ulgo-
wy 6,00 zł, bilet rodzinny (do 4 osób) 30,00 zł, bilet wstępu dla po-
siadaczy Karty Dużej Rodziny 15,00 zł, karnet na seans dodatkowy 
(do 20 osób) 240,00 zł, obserwatorium astronomiczne 2,00 zł, stacja 
klimatologiczna 4,00 zł, stacja sejsmologiczna 3,00 zł.

Więcej informacji o zajęciach organizowanych podczas 
ferii 2016 w Chorzowie na stronie www.chorzow.eu.

Ferie 2016
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Ferie w Chorzowie
Ponad 1000 miejsc czeka na chorzowskie dzieci na różnego rodzaju zajęciach i warsztatach. Ferie zimowe 
na Śląsku zaczynają się 15 lutego, jednak już teraz warto pomyśleć o tym jak w aktywny i ciekawy sposób 
spędzić ten czas. Dla dzieci, które w tym roku nie wyjeżdżają miasto przygotowało bardzo dużo różnorod-
nych atrakcji. Zarówno mali sportowcy, jak i młodzi pasjonaci sztuki czy nauki powinni znaleźć coś dla 
siebie. Warsztaty ze śpiewu i nauki ruchu scenicznego, podróż w czasie do starożytnego Rzymu czy Egiptu, 
nauka gry na wybranym przez siebie instrumencie czy szereg zajęć sportowych - to tylko kilka spośród 
licznych atrakcji oferowanych w tym roku przez chorzowskie instytucje.
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Chorzów dołączył do miast, któ-
re wyraziły zgodę na utworzenie 
metropolii. 28 stycznia podczas 
17. sesji Rady Miasta podjęto 
uchwałę w sprawie upoważnie-
nia Prezydenta Miasta do pod-
jęcia działań zmierzających do 

utworzenia związku metropoli-
talnego. Projekt przeszedł jedno-
głośnie – „za” głosowało 21 rad-
nych. Wzór uchwały to efekt prac 
członków Górnośląskiego Związ-
ku Metropolitalnego. Już w grud-
niu 2015 roku prezydenci miast 

wchodzących w skład GZM-u za-
deklarowali chęć utworzenia me-
tropolii. Uchwały intencyjne w tej 
sprawie podjęto już m.in. w Ka-
towicach, Gliwicach, Zabrzu, 
Rudzie Śląskiej i Bytomiu. Wzór 
uchwał został opracowany na po-

siedzeniu Górnośląskiego Związ-
ku Metropolitalnego. - Jedynie 
podjęcie intensywnych prac 
zmierzających do utworzenia 
związku metropolitalnego daje 
realną możliwość złożenia wnio-
sku w terminie pozwalającym na 
wydanie przez RM rozporządze-
nia w kwietniu 2016r. – czytamy 
w uzasadnieniu uchwały.

Aktualności

Kortez, Mela Koteluk i Julia Marcell w ChCK Koncert PSM

Defibrylatory trafiły na boiska i baseny

Chorzowscy radni za metropolią

Siemianowicka do modernizacji
Nowa jezdnia ze wzmocnieniem, remont chodników, przebudowa zatok 

autobusowych i skrzyżowań, dwa nowe ronda oraz modernizacja oświetlenia. 
To zmiany, które czekają w tym roku ulicę Siemianowicką. 

- W konkursie przebudowy dróg 
lokalnych otrzymaliśmy dofinan-
sowanie na modernizację ul. Sie-
mianowickiej. To duże i trudne 
zadanie, które powinno rozpo-
cząć się na przełomie kwietnia 
i maja – mówi Marcin Michalik, 
zastępca prezydenta ds. technicz-
nych i rozwoju.
Inwestycja obejmie przebudowę 
2 km drogi na odcinku od ul. Ka-
rolinki do granicy z Katowicami. 
Zgodnie z planem remont potrwa 
do końca października. Na czas 
prowadzonych prac zmieniona 
zostanie organizacja ruchu: ulica 
Siemianowicka będzie jednokie-
runkowa, ruch będzie odbywał się 
od wieży telewizyjnej w kierunku 
Chorzowa. Koszt przebudowy to 
6,5 mln zł. Prawie połowa inwe-
stycji zostanie pokryta z dotacji 
z  Ministerstwa Infrastruktury 
i  Budownictwa – miasto otrzy-
mało na ten cel 3 mln zł.

Stawki za wodę i odprowadzanie 
ścieków pozostaną na dotychcza-
sowym poziomie. Planów zmiany 
stawek nie zaakceptował prezy-
dent Chorzowa Andrzej Kotala. 
- Rozumiem, że Chorzowsko-
-Świętochłowickie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji 

realizuje wiele inwestycji zwią-
zanych z modernizacją sieci, 
ale jestem zdania, że nie może 
to dodatkowo obciążać miesz-
kańców Chorzowa. Spółka musi 
te środki znaleźć u siebie ogra-
niczając własne koszty – argu-
mentuje prezydent Chorzowa. 

Urządzenia wykorzystywane 
są do przywracania właściwej 
pracy mięśnia sercowego. Defi-
brylator podpowiada (głosem), 
co należy zrobić, żeby podjąć 
działania adekwatne do stanu 
pacjenta. Aparaty są również 
przystosowane do ratowania 
dzieci. Obiekty MORiSu to ko-
lejne punkty w mieście, w któ-
rych znajduje się sprzęt do prze-
prowadzenia akcji ratunkowej. 
Defibrylator jest także w gma-
chu Urzędu Miasta oraz w Cho-

rzowskim Centrum Kultury. Na 
co dzień dysponują nim także 
funkcjonariusze chorzowskiej 
Straży Miejskiej. Defibrylacja 
łączy się z wykonaniem ręczne-
go masażu serca. Zasady pierw-
szej pomocy przedmedycznej 
mieszkańcy mieli okazję przy-
pomnieć sobie podczas bezpłat-
nych szkoleń. W kursach orga-
nizowanych przez Urząd Miasta 
w Chorzowie brali udział m.in. 
seniorzy, gimnazjaliści, a także 
taksówkarze.

W 2016 nie będzie zmiany taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w Chorzowie.

W Chorzowie przybywa miejsc wyposażonych w sprzęt do ratowania ludzkiego życia. 
Automatyczne defibrylatory zewnętrzne trafiły do hali sportowej przy ul. Dąbrowskiego, 

Kompleksu Sportowego Hajduki przy ul. Granicznej i na basen przy ul. Powstańców.

Chorzowskie Centrum Kultury 
wychodzi z zupełnie nowym 
cyklem koncertów. Seria „+21” 
ma na celu zaprezentowanie 
najciekawszych współczesnych 
zjawisk muzycznych. W lutym, 
marcu i  kwietniu na scenie 
ChCK zaprezentują się polscy 
artyści, którzy swoją karierę 

rozpoczęli już w XXI wieku. 
Premierowy repertuar, świeże 

brzmienie i nietypowa oprawa 
graficzna - tym mają charak-
teryzować się koncerty w  ra-
mach cyklu „+21”. W  ChCKu 
wystąpią kolejno: 19.02 o godz. 
19.00 Kortez (bilet 45 zł); 12.03 
o godz. 19.00 Mela Koteluk (bi-
lety 50/60 zł); 1.04 o godz. 19.00 
Julia Marcell (bilety 45/55 zł).

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia im. G. Fitelberga zaprasza 
na coroczny koncert w wykona-
niu swoich pedagogów, uczniów, 
absolwentów i  przyjaciół. Kon-
cert odbędzie się 9 lutego o godz. 
18:00 w  Chorzowskim Centrum 
Kultury. Bilety w cenie 15 zł ulgo-
wy, 20 zł zwykły. 

Cena wody 
nie wzrośnie
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Rozmaitości

Chorzowski Bal Prezydenta 2016
Chorzowianie po raz kolejny udowodnili, że mają 
wielkie serca. Dziękuję wszystkim uczestnikom 
balu, a w szczególności tym, którzy nie szczędzili 
grosza dla podopiecznych stowarzyszenia. To na 
pewno nie ostatni bal charytatywny w Chorzowie. 
Lista organizacji potrzebujących wsparcia jest 
długa, a tegoroczny rekord to 
dowód na to, że nie bra-
kuje również chętnych do 
przekazania środków na 
szczytny cel

Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa

Zwycięzcy charytatywnej aukcji wraz prezydentem, 
organizatorami balu i przedstawicielami Stowarzyszenia „Nie ma głupich”.
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Zapraszamy również do skła-
dania wniosków na Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy (KFS) 
wspierający podnoszenie kwa-
lifikacji zatrudnionych pracow-
ników i pracodawców oraz na  
nową formę aktywizacji osób do 
30 roku życia – która przewidu-
je możliwość otrzymania przez 
12 miesięcy refundacji kosz-
tów zatrudnienia  w wysokości 
2184,00 zł miesięcznie. 
Wnioski do pobrania w zakładce 
„Dla pracodawców i przedsiębior-
ców” >>> „Dokumenty do pobra-
nia”. Ponadto przypominamy, że 
Urząd posiada możliwości WSPIE-
RANIA ZATRUDNIENIA poprzez 
poniżej wymieniony formy:

Dla osób do 30 roku 
życia:
• Refundacji kosztów wynagro-

dzenia osób do 30 roku życia 
- refundacja do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia 
wraz ze składkami na ubezpie-
czenie społeczne przez okres 
12 miesięcy pod warunkiem 
zatrudnienia bez refundacji 
na kolejne 12 miesięcy (refun-
dacja wynosi około 2184,00 zł 
miesięcznie).

• Bon zatrudnieniowy dla oso-
by bezrobotnej do 30 roku ży-
cia – osoba bezrobotna może 
otrzymać bon zatrudnieniowy, 
który stanowi dla pracodaw-
cy gwarancję refundacji części 
kosztów wynagrodzenia i skła-
dek na ubezpieczenia społeczne 
w  związku z zatrudnieniem 
bezrobotnego. Refundacja czę-
ści kosztów na wynagrodzenia 
i składek następuje na okres 
12 miesięcy, w wysokości za-
siłku dla osób bezrobotnych 
– 831,10 zł. Po zakończeniu re-
fundacji pracodawca jest zobo-
wiązany do zatrudnienia bezro-
botnego przez okres 6 miesięcy. 

• Refundacja kosztów składek na 
ubezpieczenia społeczne osoby 
bezrobotnej do 30 roku życia po-
dejmującej zatrudnienie po raz 
pierwszy w życiu - pracodawca 
może otrzymywać taką refun-
dację przez okres do 12 miesięcy 
w kwocie nie wyższej niż poło-
wa minimalnego wynagrodze-
nia za pracę – 875,00 zł.  

Dla osób powyżej 50 
roku życia:
• Przyznanie pracodawcy dofi-

nansowania wynagrodzenia 

dla zatrudnionej osoby bezro-
botnej po ukończeniu 50 roku 
życia – takie dofinansowanie 
przysługuje na okres 12 miesię-
cy w przypadku zatrudnionej 
osoby bezrobotnej  po ukoń-
czeniu 50 roku życia lub do 
24 w  przypadku zatrudnionej 
osoby bezrobotnej po 60 roku 
życia w kwocie nie wyższej niż 
połowa minimalnego wynagro-
dzenia za pracę – 875,00 zł. 

Dla osób bezrobotnych 
bez względu na wiek:
• Staż - oznacza to nabywanie 

przez bezrobotnego umiejęt-
ności praktycznych do wyko-
nywania pracy przez wykony-
wanie zadań w miejscu pracy 
bez nawiązania stosunku pra-
cy z  pracodawcą. Staż może 
trwać do 6 miesięcy lub do 12 
miesięcy dla bezrobotnych, 
którzy nie ukończyli 30 roku 
życia. Stypendium w czasie 
odbywania stażu wypłacane 
przez  Urząd osobie bezrobot-
nej wynosi 997,40 zł brutto. 

• Prace interwencyjne - refun-
dacja poniesionych przez pra-
codawcę z tytułu zatrudnienia 
kosztów wypłaconego pracow-

nikowi wynagrodzenia, nagród 
oraz opłaconych składek na 
ubezpieczenia społeczne w wy-
sokości uprzednio uzgodnio-
nej, nieprzekraczającej jednak 
kwoty zasiłku – 831,10 zł do 12 
miesięcy lub przez okres do 18 
miesięcy jeśli refundacja obej-
muje koszty poniesione za co 
drugi miesiąc.

• Pracodawca jest obowiązany, 
stosownie do zawartej umowy, 
do utrzymania w zatrudnieniu 
skierowanego bezrobotnego 
przez okres objęty refunda-
cją wynagrodzeń i składek na 
ubezpieczenia społeczne oraz 
okres 6 miesięcy po zakończe-
niu tej refundacji.

• Zwrot kosztów wyposażenia / 
doposażenia stanowiska pracy 
dla osoby bezrobotnej polega-
jący na refundacji podmiotowi 
prowadzącemu działalność go-
spodarczą koszty wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska 
pracy dla skierowanego bez-
robotnego w wysokości okre-
ślonej w umowie, nie wyższej 
jednak niż 6-krotnej wysoko-
ści przeciętnego wynagrodze-
nia. W roku 2016 maksymalna 
kwota przyznanej refundacji 
wynosi 18 000,00 zł.

• Trójstronne umowy szkole-
niowe – umożliwiające osobie 
bezrobotnej uzyskanie lub pod-
wyższenie kwalifikacji zawo-
dowych niezbędnych do pod-
jęcia pracy, wskazanych przez 
przyszłego pracodawcę. Koszt 
części szkolenia finansowanej 
przez Urząd nie może przekro-

czyć 300% przeciętnego wyna-
grodzenia -  11685,99 zł. 

Dla rodziców powracają-
cych na rynek pracy po 
urodzeniu dziecka:
• Świadczenie aktywizacyjne 

– w  ramach świadczenia akty-
wizacyjnego pracodawca może 
otrzymać na okres do 18 mie-
sięcy świadczenie aktywizacyj-
ne w  wysokości maksymalnie 
połowy minimalnego wyna-
grodzenia za pracę miesięcznie 
– 875,00 zł, za zatrudnienie 
w pełnym wymiarze czasu pra-
cy skierowanego bezrobotnego 
rodzica powracającego na rynek 
pracy, posiadającego co naj-

mniej jedno dziecko w wieku do 
6 lat lub bezrobotnego sprawu-
jącego opiekę nad osobą zależ-
ną, który w okresie 3 lat przed 
rejestracją w urzędzie pracy 
zrezygnował  z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej z uwagi 
na konieczność wychowywania 
dziecka lub sprawowania opieki 
nad osobą zależną. 

• Grant na telepracę - w ramach 
tej formy pomocy pracodaw-
ca może otrzymać grant na 
utworzenie stanowiska pracy 
w formie telepracy dla osoby 
bezrobotnej w kwocie nie wyż-
szej niż 6 krotność minimalne-
go wynagrodzenia o pracę – 
11 100,00  zł.

Miasto

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Są środki na wsparcie zatrudnienia
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, że posiada 

środki finansowe na wspieranie zatrudnienia w  roku 2016 roku. 
Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do współpracy
Bliższe informacje udzielane są w PUP Chorzów w pok. nr 2, 3, 

4 lub pod nr tel. 32 3497122, 34 97 119, 34 97 115.   

Uwaga!
Zapraszamy pracodawców zainteresowanych współ-
pracą z tutejszym Urzędem na konferencję, której celem 
jest zapoznanie lokalnych pracodawców z możliwością 
skorzystania ze środków finansowych na wspieranie za-
trudnienia w  roku 2016.    
Konferencja odbędzie się w dniu 09.02.2016r. o godz. 
10.00 w Urzędzie Miasta Chorzów w Dużej Sali Posie-
dzeń – II piętro.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 
01.02.2016r. telefonicznie pod nr tel. (32) 3497 - 140 
lub (32) 3497 – 115, lub za pośrednictwem poczty in-
ternetowej – kach@praca.gov.pl

Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2015
Gastronomia, handel, usługi. 

W tych kategoriach wybra-
no najlepszych przedsiębiorców 
2015 roku. Nagrody wręczono w 
Teatrze Rozrywki.
Chorzowski Przedsiębiorca Roku 
to konkurs, w którym o zwycię-
stwie w poszczególnych katego-
riach decydują klienci. Głosy na 
daną firmę można było oddawać 

za pośrednictwem internetu i ku-
ponów drukowanych w prasie.
Za najlepszych przedsiębiorców 
uznano: Interfit Consulting Sp. 
z o.o. Sp. K. w kategorii usługi; Ja-
dar Auto Spółka Jawna w katego-
rii handel; Restauracja Czerwona 
w kategorii gastronomia.
Oprócz przedsiębiorcy roku 
wyłoniono także zwycięzców 

konkursu dla uczniów cho-
rzowskich szkół ponadgim-
nazjalnych i studentów. Tytuł 
„Chorzowskiego Przedsiębiorcy 
Jutra” otrzymali: Magdalena 
Leszner z Zespołu Szkół Budow-
lanych im. K. K. Baczyńskiego 
oraz Mateusz Maselli, student 
Szkoły Zarządzania Uniwersy-
tetu Śląskiego w Chorzowie.

Konkurs „Chorzowski Przed-
siębiorca Roku” powstał z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Przed-
siębiorców Miasta Chorzów 
oraz Centrum Przedsiębiorczo-
ści. W tym roku doczekał się on 
14. edycji. Zwycięzców pozna-
liśmy 18 stycznia. Galę uświet-
nił występ aktorów z Teatru 
Rozrywki.

Przypominamy, że wpis do rejestru 
CEIDG (Centralna Ewidencja i Infor-
macja o Działalności Gospodarczej) 
jest bezpłatny na każdym etapie za-
kładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wszelkie informacje 
zobowiązujące przedsiębiorców do 
zapłaty wysyłane przez: CEODG, 
CEFiDG, Rejestr Działalności Gospo-
darczych i Firm itp. są nielegalne. Nie 
należy reagować na żadne wezwania 
do zapłaty. W przypadku otrzymania 
takiego wezwania  należy podjąć na-

stępujące kroki: 
1. zgłosić zdarzenie na policję lub 

do prokuratury - niezależnie od 
tego czy opłata została uiszczo-
na czy nie,

2. zgłosić sprawę do Ministra Roz-
woju - wysłać zawiadomienie 
z  opisem zaistniałej sytuacji 
nawet drogą e-mailową na ad-
res kancelaria@mr.gov.pl,

3. wystąpić z roszczeniem na dro-
dze cywilnej – jeżeli opłata zo-
stała uiszczona.

Przedsiębiorcy, 
uważajcie 

na oszustów!
W ostatnim okresie nasilił się proceder wy-
łudzeń w związku z wpisami do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej. Przedsiębiorcy po dokonaniu wpisu 

są wzywani przez firmy do uiszczenia opłaty 
rejestracyjnej. Od czasu gdy działa rejestr CE-
IDG, zidentyfikowano blisko 30 takich pod-
miotów prowadzących rejestry komercyjne.
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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

Nowe przepisy, nowe stawki za odpady

Zmiana stawki 
czynszowej 

Od 1 lutego 2016 roku gospo-
darstwa, które segregują od-
pady będą płaciły 14,00 zł za 
jedną osobę za miesiąc (do tej 
pory było to 10 zł), a te, które 
nie segregują – 20,00 zł (do tej 
pory 16 zł). Zmianie ulegnie 
także opłata za jednorazowy 
odbiór odpadów w pojemni-
kach do następujących kwot: 
pojemnik 120 lub 140 litrów 
18  zł przy segregacji / 27 zł 
przy braku segregacji; pojem-
nik 240 litrów 36 zł / 43  zł; 
pojemnik 1100 litrów 88 zł / 
103  zł; kontener KP-7:-7 m3 
556 zł / 720 zł.
- Nowa opłata za wywóz 
śmieci związana jest przede 
wszystkim ze wzrostem kosz-
tów przetwarzania zmiesza-
nych odpadów komunalnych. 
Zgodnie z obowiązującymi od 
2016 roku przepisami, miejskie 
instalacje muszą zostać dosto-

sowane do standardów Regio-
nalnych Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych 
- inwestycja ta wyniosła ponad 
20 mln zł. Kolejne dodatkowe 

koszty związane z odpadami 
komunalnymi to podwyżka 
opłaty marszałkowskiej oraz 
kosztów składowania odpa-
dów na wysypiskach (z 40 zł 

do 75 zł za tonę) – wyjaśnia 
Wiesław Raczyński, pełno-
mocnik prezydenta ds. Inwe-
stycji Kluczowych i Usług Ko-
munalnych.

Stawka bazowa czynszu za na-
jem lokali mieszkalnych usytu-
owanych w budynkach stano-
wiących współwłasność gminy 
Chorzów lub własność prywat-
ną, a pozostających w zarządzie 
gminy Chorzów nie zmieniała 
się od 2012 r. Nowa wysokość 

stawki bazowej czynszu za na-
jem lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gmi-
ny Chorzów obowiązuje od 
1 stycznia 2016 r. Stawka wzro-
sła o 14 groszy i obecnie wynosi 
7,28 zł/1m² powierzchni użytko-
wej lokalu.

Każdego roku z powodu za-
trucia tlenkiem węgla, po-

tocznie zwanego czadem, ginie 
kilkadziesiąt osób w wojewódz-
twie śląskim. Bardzo często nie 
ma to związku z powstaniem 
pożaru, a wynika jedynie z nie-
właściwej eksploatacji znajdu-
jących się w budynku urządzeń 
i instalacji grzewczych.
Od początku tzw. sezonu grzew-
czego, czyli od 1 października 
2015 r. do 10 stycznia 2016  r. 
Państwowa Straż Pożarna 
w  województwie śląskim od-
notowała 1024 zdarzenia, zwią-
zane z nieprawidłowym użyt-
kowaniem urządzeń i instalacji 
grzewczych. Rannych zostało 
416 osób, w tym 124 dzieci. 5 
osób poniosło śmierć.
Uwaga! Niebezpieczeństwo za-
czadzenia wynika z faktu, iż 
tlenek węgla jest gazem bezwon-
nym, bezbarwnym. Wdychany 
uniemożliwia transport tlenu 
w organizmie. Objawami takiego 
podtrucia są bóle głowy, wymio-
ty, nudności, słabości, w skraj-
nych przypadkach nawet śmierć. 
Głównym źródłem zatruć 
w  budynkach mieszkalnych są 
nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu przewodów komino-
wych związane z nadmiernym 
uszczelnieniem drzwi i okien.
Może to prowadzić do braku 
ciągu, a  nawet do powstawa-

nia zjawiska ciągu wstecznego, 
polegającego na tym, że dym 
zamiast wydostawać się prze-
wodem kominowym na ze-
wnątrz, cofa się z powrotem do 
pomieszczenia.
Strażacy przypominają o tym, że 
nasze mieszkania są zbyt szczel-
ne, co może niekorzystnie odbić 
się na zdrowiu. Przeprowadzane 
termomodernizacje, plastikowe 
okna, drzwi skutecznie ograni-
czają bowiem dopływ powietrza. 
Co, np. w  przypadku używania 
piecyków gazowych, może do-
prowadzić do niebezpiecznych 
zatruć tlenkiem
węgla. Dlatego, nawet mimo 
minusowych temperatur, wie-
trzmy mieszkania, zapewniaj-
my dobrą cyrkulację powietrza. 
Nie zasłaniajmy kratek wen-
tylacyjnych, sprawdzajmy czy 
mamy sprawne nawiewy, roz-
szczelnijmy okna. W ten spo-
sób nie tylko poprawimy swoje 
samopoczucie, ale uniknąć mo-
żemy wykraplania pary wodnej 
na szybach, grzyba na ścianach 
czy podtrucia tlenkiem węgla. 
Należy również zwrócić uwagę 
na to, aby nie pozostawiać uru-
chomionych urządzeń grzew-
czych bez nadzoru, ostrożnie 
korzystać z pieca węglowego, 
zwłaszcza podczas rozpalania 
ognia. Taka nieostrożność była 
bowiem prawdopodobnie przy-

czyną pożaru przy ul. Katowic-
kiej 13 stycznia br. W akcji ga-
śniczo-ratowniczej brało udział 
pięć zastępów strażackich. Na 
szczęście obyło się bez ofiar. 
Strażacy przypominają o tym, 
że w obiektach, w których od-

bywa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowe-
go, usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spa-
linowych: cztery razy w roku 
w domach opalanych paliwem 
stałym (np. węglem, drewnem); 

dwa razy w roku w domach opa-
lanych paliwem ciekłym i gazo-
wym; co najmniej raz w  mie-
siącu, jeżeli przepisy miejscowe 
nie stanowią inaczej od palenisk 
zakładów zbiorowego żywienia 
i usług gastronomicznych; co 

najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z  przewodów 
wentylacyjnych.
Warto również, w trosce o wła-
sne bezpieczeństwo, wyposażyć 
mieszkanie w czujniki tlenku 
węgla.

Trwa okres grzewczy, niestety wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem.

Mimo mrozu wietrzmy mieszkania!

• zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; 
w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie, 

• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miej-
sce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia 
osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego za-
grożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom 
ratowniczym, 

• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzy-

maną akcję serca, należy natychmiast zastosować 
sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz 
masaż serca,

• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy 
dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia 
świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy 
jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej 
pomocy.

W przypadku zatrucia 
tlenkiem węgla należy:

Uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi podjęto 17 grudnia podczas sesji Rady Miasta.

Od nowego roku wzrasta o 14 groszy 
opłata czynszowa mieszkań pozostających 

w zasobach komunalnych gminy. 
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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

Postęp w efektywności energetycznej oraz funkcjonalności oświetlenia 
w nowym wydaniu. To zalety oświetlenia z wykorzystaniem 
technologii LED, która w naszym mieście powoli staje się normą. 
Nowością jest światło „na SMS”. 

Ulice jasne po zmroku

Oświetlenie wiaduktu 
przy ul. Szpitalnej/A. Krajowej
PKP przeprowadziły prace remontowe i od-
nowiły zestarzałe elewacje pod wiaduktem 
oraz jego elementy konstrukcyjne. MZUiM 
natomiast zadbał o to, aby za tymi zmianami 
nadążyło również oświetlenie przejazdu pod 
wiaduktem.
Dotychczasowe, niskowydajne oświetlenie 
z  tradycyjnymi oprawami ulicznymi ze źró-
dłami sodowymi, zostało zastąpione nowo-
czesnymi, estetycznymi oprawami oświetle-
niowymi wykonanymi w technologii LED.

Nowe oświetlenie i sygnalizacja 
świetlna przy ul. Dąbrowskiego/

Drzymały

Oświetlona ul. Armii Krajowej

Innowacyjne oświetlenie boisk 
przy ul. Mariańskiej

Światła działają tu do godziny 22.00, potem 
można skorzystać z usługi „oświetlenie na żą-
danie”. Wystarczy wysłać, zgodnie z instruk-
cją, SMS. Światłą będą działać przez godzinę. 
MZUiM testuje ten wariant usługi. Być może 
tego typu rozwiązanie pojawi się na pozosta-
łych chorzowskich boiskach.  

Stylowe oświetlenie przy ul. Wolności (przy tzw. Drapaczu chmur)
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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 20 lutego 2016 r.

Zwycięzcami krzyżówki z września są: Ilona Pilch, Irmgarda Madej, Elżbieta Lubińska
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

CHORZOWSKA KRZYŻOWKA

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36 
zaprasza na dzień otwarty. 13 lutego w godzinach od 10 do 14 chętni 

będą mogli wyprowadzić psy na spacer. 

Dzień otwarty będzie okazją do 
wsparcia schroniska. Można zro-
bić to finansowo lub przynieść 
np.: karmę suchą i mokrą, koce, 
ręczniki, obroże, smycze, szampo-
ny dla psów, szczotki do czesania 
oraz inne akcesoria. Mile widziane 
będzie także wsparcie finansowe. 
Nieprzydatne są natomiast: ma-

karon, ryż, kasza, wędliny, kołdry, 
poduszki, śpiwory, garnki, ubrania
Osoby pełnoletnie (dowód oso-
bisty) będą mogły wziąć udział 
w  grupowym spacerze z psami 
ze schroniska. Z kolei dzieci mogą 
wyprowadzać zwierzęta jedynie 
pod opieką osoby dorosłej, na jej 
odpowiedzialność. Smycze i obro-

że zapewnia schronisko. Schroni-
sko nie wymaga wcześniejszych 
zapisów. 
Na miejscu będzie można również 
adoptować psa na stałe lub wirtualnie.
Będzie także bazarek z cudnościa-
mi. Dochód ze sprzedaży trafi na 
rzecz starych i chorych zwierząt 
przebywających w schronisku. 

Walentynki w schronisku

Podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie udało się zebrać 70 256,71 zł. 
W naszym mieście odbyło się też kilka imprez i licytacji na zakup urządzeń medycznych. Na lodowisku 
przy ul. Katowickiej można było zobaczyć mecz hokejowy, w którym drużyna prowadzona przez prezy-
denta miasta Andrzeja Kotalę zmierzyła się z grupą Kojotki Naprzód Janów.

Graliśmy z WOŚP


