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Jest coraz bezpieczniej

Siedem wykrytych zabójstw, 428 kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu, 252 kradzieże mienia. Chorzowska policja
podsumowała działania podjęte w 2015 roku. Ze statystyk wynika, że wykrywalność przestępstw w mieście wzrasta.

Z

atrzymanie 36-latka, który
pokaleczył i znęcał się nad
znajomym. Ujęcie 50-latka, który
podczas próby ucieczki potrącił policjanta, a wcześniej więził
konkubinę. Zatrzymanie mężczyzny, który uprowadził 7-letniego
chłopca i groził, że pozbawi go
życia. Czy, zakończone aktem
oskarżenia, śledztwo przeciwko
27-letniej kobiecie podejrzanej
o usiłowanie wyłudzenia ponad 13
mln zł podatku VAT. To tylko niektóre ze skutecznych akcji przeprowadzonych przez chorzowską
policję w 2015 roku. - W ubiegłym
roku funkcjonariusze z naszego
miasta wykryli 2046 przestępstw
kryminalnych. W naszym regionie lepsi byli tylko nasi koledzy
z Częstochowy. W 2015 roku,
w porównaniu do 2014 nastąpił
spadek przestępstw, a wzrosło ich
wykrycie – mówi Justyna Dziedzic, rzecznik KMP w Chorzowie. Ogółem wykryto 5127 przestępstw (650 mniej niż w 2014 r.).
I pod tym względem KMP w Chorzowie jest liderem. Podobnie
jest w przypadku wykrywalności przestępstw gospodarczych.
W 2015 ujawniono ich 2657 (530
mniej niż w 2014 r.). W ubiegłym
roku w naszym mieście wykryto
sprawców m.in. 40 bójek i pobić,
252 kradzieży mienia, 5 kradzieży
samochodu. Zatrzymano także

Maleje liczba przestępstw i wykroczeń, a rośnie wykrywalność – to dowód na to że z roku na rok
w Chorzowie jest coraz bezpieczniej. Czeka nas jeszcze dużo pracy, ale już dziś widać efekty ścisłej
współpracy służb mundurowych i samorządu.
Miasto corocznie przekazuje pieniądze na zakup sprzętu, modernizację obiektów czy zadania
bezpośrednio związane z bezpieczeństwem, jak chociażby dodatkowe patrole policji.
Dzięki miejskiej dotacji prowadzona jest również m.in. kompleksowa modernizacja komendy
miejskiej policji w Chorzowie.
~ Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa

201 osób w związku z przemocą
w rodzinie. Wykryto sprawców
7 zabójstw. - Wśród nich znaleźli
się m.in. 55-latek, który podczas
pijackiej kłótni śmiertelnie zranił
nożem swoją konkubinę i 37-latka,
która w czasie domowej awantury
ugodziła swojego konkubenta nożem. Mężczyzna zmarł w wyniku
upływu krwi – informuje Justyna
Dziedzic.
W 2015 odnotowano 32 wypadki
drogowe, w tym 2 ze skutkiem śmiertelnym. – Najczęstszymi przyczynami wypadków były: nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu i nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – mówi

J. Dziedzic. Zatrzymano 428 kierujących pod wpływem alkoholu. Wystawiono 10004 mandaty karne kierowcom i 3040 pieszym. Zatrzymano 1805
dowodów rejestracyjnych.
W roku 2015 chorzowscy policjanci zabezpieczali 50 imprez
masowych, w tym m.in. mecze
Ruchu Chorzów. Funkcjonariusze
w trakcie tych działań wystawili
mandaty 4351 osobom.
Policjanci brali również udział
w prelekcjach, debatach społecznych, programach prewencyjnych
i kampaniach, m.in.: „Bezpiecznie
kibicuję, mądrze dopinguję”, „Nie
reagujesz – akceptujesz”.

Zapraszam mieszkańców Chorzowa Batorego
na spotkanie. Przy kawie porozmawiamy
o bezpieczeństwie w dzielnicy, inwestycjach
oraz budżecie obywatelskim

31
marca
godz. 17:30

MDK Batory
ul. S. Batorego 6

Spotkania w kolejnych dzielnicach odbędą się:
• 28 kwietnia w MDK (ul. Lompy 13)
• 19 maja w SDK (ul. Siemianowicka 59)
• 9 czerwca w CIS (ul. 3-go Maja 18)

– Wspólnie ze Strażą Miejską organizowano patrole w rejonach
szczególnie zagrożonych ustalanych w oparciu o analizy stanu
zagrożenia. Kontynuowano współpracę w zakresie wspólnych patroli
policjantów ze słuchaczami Szkoły
Policji w Katowicach na terenie
Chorzowa. Służbę pełniło łącznie
449 słuchaczy – zaznacza rzecznik
KMP w Chorzowie.
Dzięki współpracy z prezydentem miasta, zakupiono m.in.
radiowozy, konie służbowe, meble biurowe, alkomaty. Środki
z budżetu miasta przeznaczono
także na dodatkowe patrolowanie Chorzowa przez 312 służb.
W ubiegłym roku rozpoczęto
kompleksowy remont budynku
Komendy Miejskiej Policji.
Z początkiem tego roku przedstawiciele służb mundurowych,
władz miasta oraz mieszkań-

cy wzięli udział w pracach nad
mapą zagrożeń bezpieczeństwa.
Utworzenie jej w całej Polsce to
jeden z priorytetów Komendanta
Głównego Policji i resortu spraw
wewnętrznych i administracji.
– Mapa ma przyczynić się do po-

prawy bezpieczeństwa w mieście
– mówi J. Dziedzic. Mapa zagrożeń
dla Chorzowa zostanie sporządzona na podstawie m.in. informacji,
spostrzeżeń, wniosków płynących
ze spotkań oraz analizy ankiet
przygotowanych przez policję.

Policja i Straż Miejska będą
wykorzystywać monitoring z Irysa
W odpowiedzi na pismo mieszkańców Osiedla Irys dotyczące
podłączenia monitoringu miejskiego pod istniejący system kamer zamontowany w rejonie budynków mieszkalnych należących do Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informujemy,
że sugestie mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę podczas
kolejnego etapu rozbudowy tego systemu. Obecnie, rejon osiedla został objęty szczególnym nadzorem Policji oraz Straży
Miejskiej. Podpisano również porozumienie, określające zasady współpracy pracowników ChSM ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakresie możliwości wykorzystania
obrazu z kamer Osiedla Irys.

Zdrowych, pogodnych, pełnych nadziei i miłości
Świąt Wielkanocnych oraz radosnego nastroju i serdecznych
spotkań w gronie rodziny
życzą

Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

Jacek Nowak

Przewodniczący Rady Miasta Chorzowa

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o 17.30

Chorzów TV

WIADOMOŚCI Z MIASTA, ZAPOWIEDZI ORAZ RELACJE Z NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ

OFICJALNY KANAŁ
MIASTA ZNAJDZIESZ NA:
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Bieg Wiosenny w Parku Śląskim
Chorzów wprawia w ruch na wiosnę. 13 marca o godzinie 11.00 spod Kapelusza
w Parku Śląskim wystartuje Bieg Wiosenny. Zainauguruje on Parkową Koronę Biegów,
czyli cykl 7 startów na różnych dystansach.
Co roku Bieg Wiosenny jest oficjalnym rozpoczęciem sezonu
sportowego w parku. W tym roku
Miasto Chorzów zostało oficjalnym partnerem całej Korony.
- "Chorzów wprawia w ruch" to
nie tylko slogan czy hasło promocyjne. Miasto kładzie duży nacisk
na rozwój sportu i wspiera wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia
z tym związane. Jednym z takich
jest właśnie Parkowa Korona Biegów. Cieszę się, że miasto, stając
się oficjalnym partnerem imprez
biegowych w tym sezonie, może
nie tylko promować w ten sposób biegi i zdrowy tryb życia,
ale również być samo przez tak
cenną inicjatywę promowane.

Nie zapominajmy, że Park Śląski
w całości leży przecież w Chorzowie. Z dobrodziejstw tego obszaru, z jego atrakcji i przestrzeni
korzystają również mieszkańcy
naszego miasta. Dlatego Chorzów od lat wspiera – kiedyś
WPKiW, a dziś nasz Park Śląski –
mówi Andrzej Kotala, prezydent
Chorzowa.

Zawodnicy pobiegną na dystansie 10 kilometrów. Pokonają dwie
atestowane przez Polski Związek
Lekkiej Atletyki pętle. Trasa będzie identyczna, jak rok temu.
W pierwszej edycji wystartowało
ponad 300 osób, w drugiej już 845,
a w trzeciej – ponad 1200. Niewykluczone, że i tym razem padnie
frekwencyjny rekord. Limit cza-

sowy na pokonanie całej trasy to
90 minut, co daje około 9 minut
na kilometr. Pakiety startowe będzie można odbierać przez dwa
dni - 12 marca od godziny 12 do
18 (wówczas biuro zawodów będzie w Gołębniku) oraz 13 marca
od 7.30 do 10.30 (biuro zawodów
w namiocie przy Kanale Regatowym). Opłata do 8 marca wynosi
40 złotych, a do 12 marca – 60 złotych. W dniu zawodów nie będzie
możliwości uiszczenia opłaty startowej. W pakiecie każdy z zawodników otrzyma: numer startowy,
agrafki, chip do pomiaru czasu,
gadżet dla biegacza, pamiątkowy
medal na mecie biegu, napój i posiłek regeneracyjny na mecie.

Ratusz w Google Street
Chorzowski Urząd Miasta jako pierwszy na Śląsku zaprasza mieszkańców o każdej porze
dnia i nocy. Co więcej, zabytkowy ratusz można odwiedzić bez wychodzenia z domu.
Wszystko dzięki usłudze Google
Street View Trusted, która umożliwia wirtualny spacer po obiektach.
Teraz każdy korzystający z popularnej strony z mapami www.
maps.google.com, będzie mógł nie
tylko sprawdzić drogę do Urzędu
Miasta w Chorzowie, ale także
wejść do środka. Kilka kliknięć
myszki przeniesie internautów do
sal sesyjnych oraz gabinetu prezydenta. – Serdecznie zapraszam do
odwiedzin. Na wirtualną wizytę
nie trzeba się umawiać, to także

wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć
gabinet z mojej perspektywy – zachęca Andrzej Kotala, prezydent
Chorzowa.
Na zwiedzających czekają również
niedostępne na co dzień piwnice.
Wirtualny spacer to kolejna nietypowa akcja zawiązana z chorzowskim urzędem. Co roku kilkaset
osób bierze udział w nocnym
zwiedzaniu gmachu, mieszkańcom spodobała się także wyjątkowa winda, które podaje komunikaty w gwarze śląskiej.

Nowe budki
dla ptaków
120 nowych apartamentów w pięknym
otoczeniu zieleni, 5 metrów nad ziemią,
malowniczo zawieszonych na drzewach.
Właśnie tak Chorzów dba o swoich
najmniejszych, skrzydlatych mieszkańców.
Na terenach zielonych rozpoczęła się akcja czyszczenia starych
i zawieszania nowych budek lęgowych dla ptaków. W ubiegłym
roku miasto umieściło na drzewach 600 domków, które okazały się być strzałem w dziesiątkę.
Sikorki, szpaki, muchołówki,
pliszki a nawet nieco większe
dzięcioły czy dudki bardzo szybko zasiedliły drewniane budki by
w spokoju przetrwać okres lęgo-

wy. Część takich ptasich mieszkań trafiła do przedszkoli – tak,
żeby dzieci mogły z bliska obserwować zwierzęta. Zawieszanie
i remontowanie budek lęgowych
to kolejna akcja Urzędu Miasta
związana z ochroną środowiska. Od wielu lat, przy pomocy
specjalnych pułapek feromonowych, chronione są kasztanowce atakowane przez szrotówka
kasztanowcowiaczka.

Młodzi odkrywcy
na Szlaku
Chorzów to pierwsze miasto, w którym pojawiła się
książka „Młodzi odkrywcy na Szlaku”.
Kim jest Parochwał, a kim
Wiercisław? Co konie robią
pod ziemią? Jak zostać górnikiem? Na te pytania znają już
odpowiedź chorzowskie dzieci
m.in. dzięki książce "Młodzi
odkrywcy na Szlaku". Wydawnictwo ma charakter edukacyjny i skierowane jest do dzieci
z klas 1-3 szkoły podstawowej.
Publikacja prezentuje obiekty Szlaku Zabytków Techniki
posiadające ofertę skierowaną
do najmłodszych. Podczas konferencji poświęconej promocji książki dzieciaki ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka udowodniły, że tego

Odwiedziny gości z Chile
Chorzowskie placówki sportowe będą współpracowały ze szkołami
z Chile. List intencyjny w tej sprawie podpisano w Urzędzie Miasta.

typu wydawnictwo to strzał
w dziesiątkę. 500 książek trafiło już do chorzowskich szkół

i świetlic. Wkrótce będą także
dostępne we wszystkich filach
chorzowskich bibliotek

Współpraca dotyczy realizacji pilotażowego projektu sportowego
skierowanego do dzieci i młodzieży w trosce o rozwój piłki
ręcznej w Chorzowie oraz chilijskim Coquimbo. Porozumienie
podpisano pomiędzy Zespołem
Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie i UKS
Piłka Ręczna RUCH Chorzów
a Escuela Juan Pablo Segundo

wiadomości samorządowe

w Coquimbo i Club Deportivo
de Balonmano "Lubin"- Coquimbo. Realizacja przedsięwzięcia
obejmuje między innymi prowadzenie wspólnych projektów
promujących piłkę ręczną oraz
Polskę i Chile, współpracę w zakresie metodyki, merytoryki
i techniki nauczania piłki ręcznej
czy organizację wymian – wizyt sportowych zawodniczek,

nauczycieli i trenerów w obu
miastach. Podczas swojej kilkudniowej wizyty w Chorzowie
nauczyciele z Chile mieli okazję
wymienić doświadczenia z polskimi pedagogami oraz zwiedzić
region. List intencyjny podpisano 10 lutego. Podczas spotkania
w urzędzie goście podziękowali
prezydentowi miasta za gościnność i chęć współpracy.
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Festiwal
pełen nauki

Aktualności

Pod hasłem „Gra - technika - efekt” 14 marca ruszy
VIII Chorzowski Festiwal Nauki.

D

oświadczenia chemiczne dla
przedszkolaków, trzęsienie
ziemi w Planetarium, festiwal
robotów czy specjalna, sportowa
gra miejska to tylko kilka spośród
dziesiątek atrakcji przygotowanych przez szkoły, uczelnie i instytucje naukowe dla chorzowskich dzieci i młodzieży. - Bogata
i różnorodna oferta, która zostanie zaprezentowana w ramach
VIII Festiwalu Nauki utwierdza
mnie także w przekonaniu, że
uda nam się zaprezentować nie
tylko aspiracje badawcze znakomitych specjalistów, ale także
spełnić oczekiwania poznawcze
i naukowe mieszkańców Chorzowa, a przede wszystkim przemienić Chorzowski Festiwal Nauki
w święto poznawcze i naukowe,
a nie – prezentację uczelni wyż-

szych – mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społęcznych.
Tegoroczna edycja festiwalu potrwa
od 14 do 18 marca. Festiwal zostanie
uroczyście zainaugurowany w Chorzowskim Centrum Kultury.

VIII Chorzowski
Festiwal Nauki

14 marca – poniedziałek
• 9.30-11.00 – Inauguracja w Chorzowskim Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3
• 10.00-14.00 – Zajęcia w Międzyuczelnianym Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych,
ul. 75-go Pułku Piechoty 1
15 marca – wtorek
• 10.00-13.30 – Zajęcia warsztatowe
dla młodzieży ponadgimnazjalnej

w Planetarium Śląskim, al. Planetarium 4
• 9.00-10.30 – Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży ponadgimnazjalnej „Jak zostać dziennikarzem?
Jak pisać, żeby Cię zauważono?”
w MDK, ul. Lompy 13
• 9.00-11.00 – Zajęcia dla uczniów
klas V-VI szkół podstawowych
„Planszówki są OK”. Technika
i praktyka gier planszowych,
MDK, ul. Lompy 13
• 10.30-13.30 – „Festiwalowa zabawa z chemią”- zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. J. Śniadeckiego, ul. Św. Piotra 1
16 marca – środa
• 8.00-14.00 – Festiwal Robotów 2016

w kompleksie „Sztygarka”, ul. Piotra Skargi 34 a/d
• 10.30-13.30 – „Festiwalowa zabawa z chemią”- zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. J. Śniadeckiego, ul. Św. Piotra 1
17 marca – czwartek
• 10.00-16.00 – Zajęcia edukacyjne
w Międzyuczelnianym Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinar-

nych, ul. 75 Pułku Piechoty 1
• 9.15-15.45 – „Pionek w Chorzowie –
Turniej gier planszowych” w MDK
„Batory", ul. Stefana Batorego 6
• 11.30-13.30 – Warsztaty dla nauczycieli pt. „Matematyka ukryta” w MDK „Batory”, ul. Stefana
Batorego 6.
• 10.00-14.00 – Chorzowska Miejska
Gra Sportowa z nagrodami przeznaczona dla klas II-III gimnazjów
oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych „Sport w Chorzowie”
• 10.30-13.30 – „Festiwalowa zaba-

wa z chemią”- zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. J. Śniadeckiego, ul. Św. Piotra 1
18 marca – piątek
• 10.00-11.30 – Zakończenie festiwalu w Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, ul. 75 Pułku Piechoty 1
Szczegółowy program na www.
festiwalnauki.chorzow.eu

Wieczorne spotkanie
z matematyką
Co w piątkowy wieczór robią chorzowscy gimnazjaliści?
Rozwiązują matematyczne zagadki – zupełnie dobrowolnie.
11 marca w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie przy
ul. Wolności 133 odbędzie się VI
edycja Wieczornego Spotkania
z Matematyką. Imprezę rozpocznie uroczysta inauguracja o 17.00.
Późnej uczniów chorzowskich
szkół podstawowych oraz gimnazjów czeka istny matematyczny
maraton. W ciągu 5 godzin uczest-

nicy będą mogli wziąć udział w 5
ciekawych sesjach tematycznych
oraz sprawdzić się w turnieju
szachowym. Magia wokół nas,
matematyczne gry planszowe
czy geometria kartki papieru. Tematyka zajęć w ramach VI Wieczornego Spotkania z Matematyką to dowód na to, że królowa
nauk wcale nie musi być nudna.

Bezpłatne warsztaty poprowadzą
nauczyciele matematyki, fizyki,
chemii, informatyki oraz języka
angielskiego ZSS nr 2 w Chorzowie. VI Wieczorne Spotkanie
z Matematyką jest imprezą towarzyszącą VIII Chorzowskiego Festiwalu Nauki i zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta
Miasta Chorzów Andrzeja Kotali.

500 zł mandatu za niesprzątanie po psie
Straż Miejska przypomina właścicielom psów o obowiązku
sprzątania po swoich pupilach.
Trwa akcja „Chorzów wolny
od psich odchodów”. Strażnicy przypominają właścicielom
psów o ich obowiązkach i w trakcie patrolowania rejonu rozdają
specjalne ulotki. - Psie odchody
to nie tylko problem estetyki
miasta, ale także niedogodność
dla osób niepełnosprawnych,
matek z małymi dziećmi i ludzi
starszych – mówi Henryk Rusnak, kierownik referatu dzielnicowych chorzowskiej Straży
Miejskiej. – Każda akcja przynosi efekty. W tym przypadku jest
lepiej niż kilka lat temu. Coraz
więcej ludzi sprząta po swoich
psach. Nam chodzi o wyrobienie

nawyku sprzątania i o tym przypominamy – dodaje.
Straż zwróciła się również z prośbą do właścicieli, zarządców nieruchomości o rozpowszechnianie na tablicach ogłoszeniowych
ulotek zaprojektowanych na potrzeby akcji.
Woreczki na psie odchody można odbierać w Urzędzie Miasta –
w portierni lub w pokoju 28, za
okazaniem aktualnej książeczki
szczepień psa. Natomiast worki
wraz z zawartością można wrzucać do każdego kosza na śmieci.
Z myślą o właścicielach czworonogów i ich pupilach, Chorzów
przygotował 3 wybiegi dla psów:

w Parku Róż, przy ul. Niedurnego oraz przy ul. Czempiela.
Za uchylanie się od obowiązku
sprzątania po swoim psie grozi
mandat do 500 zł.

Święto fotografii w Chorzowie
Wystawa Word Press Photo pierwszy raz w historii zawita
do Chorzowa. Ekspozycja będzie prezentacją najlepszych zdjęć
nagrodzonych w World Press Photo, od lat uznawanym
za najważniejszy konkurs fotografii prasowej na świecie.
Ostatnim razem w regionie wystawa gościła ponad dziesięć lat
temu. Zdjęcia zawisną w hali
byłej Elektrowni Huty Królewskiej przy ul. Metalowców
13. To piękne, poprzemysłowe
miejsce jest wpisane do rejestru
zabytków województw śląskiego. Mieszkańcy regionu będą
mogli oglądać fotografie przez
trzy tygodnie - od 26 maja do 15
czerwca 2016 r., od poniedziałku
do piątku w godz. 10 - 20, a w
weekendy i święta w godz. 10 22. Organizatorami wydarzenia
są Urząd Miasta w Chorzowie
oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej.
World Press Photo to najważniejszy konkurs branżowy fotografów z całego świata pracujących dla prasy. Organizatorem
jest Fundacja World Press Photo, która działa od 1955 roku.
Konkurs odbywa się corocznie,
wyniki ogłaszane są w lutym.
Wystawa jest prezentacją najlepszych zdjęć wyłonionych w
ramach konkursu World Press
Photo.

wiadomości samorządowe

Wystawa World Press Photo jest marką samą w sobie, a my chcemy
zaproponować mieszkańcom coś unikatowego. Zaplanowaliśmy także wiele imprez towarzyszących, by to wydarzenie było okazją spotkania wszystkich miłośników dobrej fotografii. Odbędzie się m.in. II
Śląski Festiwal Fotografii w Chorzowskim Centrum Kultury. Wzorem
ubiegłorocznej edycji w ramach festiwalu zaprosimy na spotkania
autorskie i warsztaty z uznanymi fotografami. Prace tych twórców
będzie można zobaczyć na wystawie w Galerii Antresola w górnym
foyer Chorzowskiego Centrum Kultury. Zaprezentowane zostaną
również prace laureatów konkursu fotografii dla amatorów.
Magdalena Sekuła
pełnomocnik prezydenta Chorzowa ds. aktywizacji społecznej

Miasto
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Sześciolatek w szkole - uczy się poprzez zabawę
W marcu rozpoczyna się rekrutacja do pierwszych klas szkoły podstawowej. Władze miasta i pedagodzy zachęcają do rozpoczęcia
edukacji szkolnej w wieku sześciu lat. Chorzowskie placówki są na to dobrze przygotowane.

W

prowadzona w tym roku
nowelizacja ustawy o systemie oświaty wniosła wiele zmian.
Do najważniejszych należy przywrócenie obowiązku szkolnego
dla dzieci 7-letnich, a dzieci 6-letnie zostają objęte obowiązkowym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
Rok szkolny 2016/2017 daje zatem
rodzicom możliwość podjęcia samodzielnej decyzji o zapisaniu sześciolatka do pierwszej klasy. Barbara Dziura, nauczyciel w Zespole
Szkól Sportowych nr 2, zauważa,
że obecnie dzieci pięcioletnie zostały już objęte obowiązkowym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym.- Oznacza to, że każde
z tych dzieci zostało przygotowane do podjęcia nauki osiągając gotowość szkolną – mówi. I dodaje,
że rozumie obawy rodziców przed
wysłaniem sześciolatka do szkoły.
- Są one czymś naturalnym i całkowicie zrozumiałym. Rodzice martwią się, że ich pociecha zastanie
przytłoczona szkolnymi obowiązkami. Zastanawiają się także nad
kwalifikacjami nauczycieli. Tymczasem dzieci w pierwszej klasie
uczą się właśnie poprzez zabawę.
Możemy też zapewnić, że nad
prawidłowym rozwojem 6-latka
czuwa profesjonalna kadra specjalistów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, która wie, że tryb pracy sześciolatka jest zupełnie inny
niż starszego dziecka.

Chorzów jest gotów

- W ubiegłych latach chorzowskie szkoły zostały dostosowane
do potrzeb sześciolatków – mówi
Wiesław Ciężkowski, zastępca
prezydenta Chorzowa ds. społecznych. - Dokonano odpowiedniej modernizacji klas dla
najmłodszych i świetlic, przystosowano sale lekcyjne, zakupiono
odpowiedniej wysokości stoliki,
krzesła, wyremontowano toalety.
W salach powstały kąciki zabaw
i odpoczynku. Do dyspozycji

Od nowego roku szkolnego dla
6-latków w klasach pierwszych
Miasto oferuje:

Karolina, mając 6 lat, dobrze się przystosowała do nauki w szkole. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że jesteśmy
z tej decyzji zadowoleni – mówią Anna i Mariusz Czornikowie.

uczniów są tablice multimedialne,
nowoczesne pomoce dydaktyczne, szafki na przybory szkolne.
Powstały nowe place zabaw – wylicza zastępca prezydenta.
Leokadia Szymczyk, nauczyciel
w Przedszkolu nr 18, nie ukrywa,
że edukacja sześciolatków ciągle
budzi kontrowersje wśród nauczycieli, rodziców, pracowników
poradni psychologiczno-pedagogicznych. - Pojawiają się pytania
o sensowność edukacji szkolnej
sześciolatków i o ich przyszłe osiągnięcia. Tymczasem sześciolatki,
które awansowały z przedszkolaka na ucznia, cieszą się ze swojej
nowej roli. Rodzice, nauczyciele
chwalą się ich sukcesami. Warto
pamiętać, że sposób, w jaki zareagują na pierwsze sukcesy dziecka
rodzice, nauczyciele ma wpływ
na kształtowanie się ich pewności
siebie, poczucia własnej wartości
i trwałą motywację do nauki.

W szkole jest fajnie!

Ze swojej nowej roli zadowolona
jest sześcioletnia Karolina Czor-

nik, uczennica klasy pierwszej
w SP nr 5. – W szkole jest bardzo
fajnie. Czytanie wychodzi mi coraz lepiej. Moje ulubione przedmioty to religia i język angielski.
Anna i Mariusz, rodzice Karoliny,
przyznają, że początkowo mieli obawy związane z edukacją
szkolną swojej pociechy. – Dzieci

w tym wieku są różne. Karolina
dobrze się przystosowała. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że jesteśmy z tej decyzji
zadowoleni. Świat jest dzisiaj inny
niż kilkanaście lat temu. Dzieci
szybciej dojrzewają. Wystarczy
im zaufać, poświęcić trochę czasu
by zaaklimatyzowały się w szkole.

Dla rodziców, którzy nie zdecydują
się na posłanie sześciolatka do klasy
pierwszej, Miasto proponuje wybór
tzw. oddziału zerowego w szkole
podstawowej:
• liczebność takiego oddziału będzie wynosić do 25 dzieci;
• wydłużenie godzin pracy świetlicy zgodnie z potrzebami rodziców (możliwość dodatkowego wyżywienia)
oraz zapewnienie odpowiedniej kadry;
• wydzielenie w miarę możliwości lokalowych szkoły świetlicy dla najmłodszych dzieci odpowiednio wyposażonej
w pomoce dydaktyczne, miejsce do odpoczynku;
• dostęp do pedagoga, psychologa i logopedy;

Strażacy pokażą pożar
i inne zagrożenia
W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie powstaje ścieżka bezpieczeństwa.
Dzięki niej najmłodsze dzieci nauczą się, jak zachować się w czasie różnych zagrożeń.
Na 800 m kw, w magazynie podziemnym KM PSP, powstaje największa w Polsce ścieżka dydaktyczna tego typu. Uczniowie szkół
podstawowych będą niebawem
mogli z bliska, w warunkach zbliżonych do prawdziwych zdarzeń,
przyjrzeć się m.in. symulowanemu pożarowi mieszkania, lasu,
wypadkom, katastrofie budowla-

nej. Dowiedzą się jak radzić sobie
w przypadku takich zagrożeń.
Będzie też gratka dla maluchów –
mała strażnica. Dzięki temu urządzeniu najmłodsi zapoznają się
z pracą strażaka, a nawet wcielą
się w kierowcę wozu strażackiego – Od wielu lat uczestniczymy
w miejskich programach profilaktycznych dotyczących szeroko

pojętego bezpieczeństwa. Program profialktyczno-edukacyjny
„ścieżka bezpieczeństwa” jest rozszerzeniem tych działań. W ten
sposób wpisujemy się w szeroki
program prewencji społecznej,
która ma na celu zapoznawanie
dzieci i młodzieży z bezpiecznym
zachowanie w codziennym życiu.
Ścieżka bezpieczeństwa, dzięki

wiernemu odtworzeniu rzeczywistości, wzbogacona efektami
multimedialnymi bardzo to ułatwi. Pozwoli lepiej dotrzeć do tej
grupy i pogłębić jej wiedzę na
temat zagrożeń - mówi Janusz
Gancarczyk, komendant miejski
PSP w Chorzowie.
Otwarcie ścieżki dydaktycznej zaplanowano w maju 2016 r.

wiadomości samorządowe

• liczebność w oddziale sześciolatków będzie wynosić 20 dzieci oraz dodatkowo zostanie zatrudniony
asystent nauczyciela przez pierwszy etap edukacyjny (3 lata) w szkole;
• wydłużenie godzin pracy świetlicy zgodnie z potrzebami rodziców (możliwość dodatkowego wyżywienia) oraz zapewnienie odpowiedniej kadry;
• wydzielenie w miarę możliwości lokalowych szkoły - świetlicy dla najmłodszych dzieci odpowiednio
wyposażonej w pomoce dydaktyczne, miejsce do
odpoczynku;
• dodatkowe zajęcia sportowe, językowe, plastyczne,
muzyczne, techniczne (kółka zainteresowań) oraz
gimnastykę korekcyjną;
• dostęp do pedagoga, psychologa i logopedy.

Leokadia Szymczyk poprosiła
grupę 23 rodziców sześcioletnich uczniów o ocenę podjętej
przez nich decyzji. - 21 rodziców stwierdziło, że są zadowoleni z rozpoczęcia przez dziecko
edukacji szkolnej w wieku 6 lat.
Tylko dwoje rodziców było przeciwnego zdania. Nauczyciel podkreśla, że większość rodziców dostrzegła, że dzięki nauce w szkole
ich dziecko stało się samodzielne,
odpowiedzialne i obowiązkowe.
- Inne ważne osiągnięcia dziecka w ocenie rodziców to także:
dojrzałość emocjonalna, rozwój
zainteresowań, udział dziecka
w konkursach, mniej problemów
wychowawczych - mówi.

Warto sprawdzić
samemu

Mariusz Czornik uważa, że rodzice są w stanie zweryfikować czy
ich dziecko dojrzało już do szkoły. - Nie interesuje ich za bardzo
decyzja ministerstwa. Najważniejsze jest szczęście dziecka podkreśla.

- Zapraszamy do szkół, aby zobaczyć profesjonalnie przygotowane do zajęć sale lekcyjne,
usiąść w odpowiednich do wieku ławkach szkolnych, odwiedzić świetlicę szkolną, przejść się
korytarzami i poczuć atmosferę
szkoły, do której przyprowadzicie wasze dziecko – zachęca Barbara Dziura.
Miasto szacuje, że jeżeli około
tysiąca sześciolatków pozostanie
w przedszkolach, to w 24 chorzowskich placówkach zabraknie miejsc dla najmłodszych 3
i 4-latków. Władze Chorzowa planują otworzyć oddziały zerowe
w szkołach, w których funkcjonowały tzw. zerówki w poprzednich
latach, tj.: SP 13, SP 14, SP 15, SP
17, SP 22 w ZSI, SP 24, SP 29, SP
32, SP 34, SP 37 oraz dodatkowo
w SP 5 w ZSS Nr 1 oraz w SP
12. Wybierając oddział zerowy
w szkole podstawowej, dziecko
będzie mogło realizować docelowo w tej szkole obowiązek szkolny od 7 roku.
(wojz)
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Wydarzenia

Śniadanie wielkanocne
w hali MORiS
W Wielkanoc, 27 marca o godzinie 9.00, Miejski Ośrodek
Rekreacji i Sportu w Chorzowie, zaprasza na świąteczne
śniadanie dla samotnych.
Niemal 8 tysięcy dzieci z Chorzowa skorzysta z programu
„Rodzina 500 plus”.
Świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc przyznawane będą rodzicom na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód
nie przekracza 800 zł na osobę lub
1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) otrzymają je również na pierwsze
lub jedyne dziecko.
Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać od
kwietnia w 6 punktach na terenie
miasta: w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kruszcowej 22,
Centrum Inicjatyw Społecznych
przy ul. 3 Maja 18, Centrum Pracy
Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2,
Centrum Aktywizacji Społecznej
przy ul. Powstańców 70/3, Miejskim Domu Kultury ,,Batory” przy
ul. Stefana Batorego 6 i w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej - Klub ,,Pokolenie” przy
ul. Młodzieżowej 29.
Wnioski przyjmowane będą również drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje opublikowane

zostaną na stronie internetowej
www.chorzow.eu. Koordynatorem programu w Chorzowie jest
Ośrodek Pomocy Społecznej, przy
ul. Kruszcowej.

– Do świątecznego stołu zapraszamy nie tylko potrzebujących,
ale także tych którzy chcą porozmawiać i spędzić czas w życzliwej
atmosferze – wyjaśnia Mikołaj
Rykowski, organizator wydarzenia. Na śniadaniu nie zabraknie
tradycyjnych potraw: żurku,
jajek, a także wędlin i kiełbas.
– W tym roku po raz pierwszy
przygotujemy dania w wersji wegetariańskiej, tak aby każdy mógł
najeść się do syta – dodaje M. Rykowski. Świąteczny poczęstunek
po raz pierwszy będzie czekał na
wszystkich samotnych w hali
Miejskiego Ośrodka Rekreacji
i Sportu, przy ul. Dąbrowskiego
113. Dotychczas wielkanocny stół
zastawiany był w Parku Śląskim.
– Cieszymy się, że to wyjątkowe wydarzenie odbędzie się na
naszym obiekcie. Hala MORiSu
może pomieścić duża liczbę osób,
jest także dobrze skomunikowana
i łatwo do niej trafić – przekonuje
Alina Zawada, dyrektor MORiS
w Chorzowie.

Pierwsza Wigilia dla samotnych
odbyła się w 2012 roku w Parku
Śląskim. Od 2014 roku na podobnej zasadzie organizowane
jest „Śniadanie wielkanocne dla
samotnych”. Działalność nabrała
charakteru ponadlokalnego, czego
przykładami są: „Polsko-ukraińskie Śniadanie Wielkanocne na kijowskim Majdanie” (2014), „Wigilia dla samotnych” w Calgary oraz
w Bandon (Irlandia – 2014), „Śniadanie Wielkanocne” w Warszawie

(2015). W minionym roku wydarzenie udało się zorganizować
w Katowicach (MCK), Kołobrzegu
oraz w Wiśle, a poza granicami
kraju dla Polonii w Toronto i Calgary w Kanadzie, a także w Irlandii. Łącznie wzięło w nich udział
ok 3,5 tysiąca osób. W tym roku
„Śniadanie wielkanocne” ma się
również odbyć w Brazylii, w miejscowości Cruz Machado, gdzie ponad 60 proc. mieszkańców stanowi
ludność polskiego pochodzenia.

Konferencja dla chorzowskich pracodawców i przedsiębiorców
9 lutego w Urzędzie Miasta
Chorzów odbyła się konferencja skierowana do chorzowskich pracodawców i przedsiębiorców, która miała na celu
przybliżenie proponowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy
form wspierania zatrudnienia
w 2016 roku. Pula środków
przeznaczonych na ten cel
wynosi ponad 10 mln złotych.
Podczas konferencji przedsta-

wione zostały m.in. warunki
ubiegania się o dofinansowanie
przy tworzeniu nowych miejsc
pracy oraz nowa, atrakcyjna
forma wspierania zatrudnienia
dla osób do 30 roku życia. Zaprezentowano także możliwości podwyższania kwalifikacji
zawodowych
pracodawców
oraz zatrudnionych pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Program Wiedza - Edukacja - Rozwój
Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten
skierowany jest do osób młodych - poniżej 30
roku życia.
W ramach projektu przewiduje się wsparcie
w postaci:
• szkoleń, w tym bonów szkoleniowych,
• staży, w tym bonów stażowych,
• dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Od marca planowane jest rozpoczęcie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten z kolei projekt skierowany jest do osób
powyżej 30 roku życia, które zaliczają się do
jednej z grup:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby z niepełnosprawnością,
• kobiety,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby długotrwale bezrobotne czyli pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy.

ŚRODKI NA WSPARCIE
ZATRUDNIENIA

UWAGA PRACODAWCY - Powiatowy Urząd
Pracy w Chorzowie posiada środki finansowe
na wspieranie zatrudnienia w roku 2016 roku
– m.in. na staże, prace interwencyjne, doposażenia stanowisk pracy, szkolenia przyszłych
pracowników. Zapraszamy do współpracy.
Zapraszamy również do składania wniosków
na nową formę aktywizacji osób do 30 roku
życia. Daje ona możliwość otrzymania refundacji kosztów zatrudnienia przez 12 miesięcy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać
ze szkoleń, staży, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażeń do stanowiska pracy.
W sumie przewiduje się, że wsparciem zostanie
objętych około 440 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie.

Wnioski do pobrania na stronie www.pupchorzow.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” → „Dokumenty do pobrania”.

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

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

Gospodarka
komunalna
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Modernizacje w Chorzowie II
Zakończono prace przy ul. Stalmacha i 3 Maja
Przy ulicy Stalmacha 2 wykonano ocieplenie ściany szczytowej
oraz przeprowadzono remont
frontowej, zabytkowej elewacji.
Prace odbywały się pod nadzorem konserwatora zabytków.
Natomiast przy ulicy 3-go Maja
128 zakończono termomodernizację budynku.

ZK „PGM” rozpoczął procedury
przetargowe na remonty klatek
schodowych, dachów, wykonanie
termomodernizacji na kolejnych
budynkach oraz na remonty, które planuje wykonać w okresie
wiosennym. W chwili obecnej na
bieżąco realizowane są prace remontowe w pustostanach.

ODCZYTY
WODOMIERZY
Od połowy marca przeprowadzane
będą odczyty wodomierzy w budynkach
administrowanych przez Biura Obsługi
Mieszkańców Chorzów Stary oraz Chorzów
II. Natomiast w kwietniu odczyty będą
przeprowadzane w BOM Śródmieście
i Różanka, a w maju w BOM Ruch i Hajduki.

Ogłoszenie
Zakład Komunalny "PGM" informuje, że od dnia
01.01.2016r. funkcję Pogotowia Awaryjnego
w budynkach będących w naszym zarządzie na
wszystkich BOM-ach poza godzinami pracy Biura
Obsługi Mieszkańców pełni:
"HUNGER-BUD" Sp. z o.o.
ul. Markiefki 49
40-213 Katowice
tel./fax: 32 204-10-03
kom. 690-890-684
e-mail: sekretariat_hunger-bud@wp.pl
Ul. 3-go Maja 128.

OGŁOSZENIE

Ul. Stalmacha 2.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

LOKALE DO WYNAJĘCIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Lokale do wynajęcia
ogłoszone w przetargu

Lokale do wynajęcia
ogłoszone po stawce minimalnej 8,69 zł za m2
Chorzów II
ul. 3 Maja 195 lok. U1 o pow. 23,81 m2
parter, front, po sklepie, 3 pomieszczenia

Chorzów Centrum
ul. Wolności 74 lok. U4, o pow. 51,01 m2
parter, front, po sklepie, 5 pomieszczeń

Chorzów II
ul. Kalidego 3 lok. U1 o pow. 217,36 m2
Poddasze wyremontowane, lokal na pracownie,
biura, 4 pomieszczenia

Chorzów Centrum
ul. Wolności 61 lok.U1, o pow. 170,29 m2
parter, front, po komisie, 7 pomieszczeń
Chorzów Stary
ul. Bożogrobców 28 lok. U1, o pow. 55,68 m2
parter, front, po sklepie, 5 pomieszczeń

Chorzów Centrum
ul. Katowicka 49 lok. U1 o pow. 145,85 m2
parter, front, po usługach, 6 pomieszczeń

Chorzów Batory
ul. Armii Krajowej 57 lok U4, o pow. 113,98 m2
parter, front, po aptece, 12 pomieszczeń

Chorzów Centrum
ul. Bogedaina 16 lok. U1 o pow. 24,38 m2
parter, front po sklepie, 1 pomieszczenie
Chorzów Centrum "Klimzowiec"
ul. Górnicza 9 lok. U1 o pow. 25,36 m2
parter, wejście od klatki schodowej, 2 pomieszczenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Więcej informacji udziela Wydział Zasobów Komunalnych

tel. 695 561 274 lub tel. 32 416 50 00

LOKALE DO WYNAJĘCIA

Więcej informacji
stronie bip.chorzow.eu
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIEna OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00

wiadomości samorządowe

www.pgm-chorzow.eu
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Infrastruktura
drogowa

Inwestycje MZUiM.
Ronda, parkingi, jezdnie...
Nowe połączenie ulic Moniuszki z Katowicką, ronda na Siemianowickiej, dokończenie przybudowy ul. Leśnej
czy poszerzenie ul. Trzynieckiej. To tylko niektóre z kontynuowanych lub zaplanowanych na ten rok inwestycji.

Inwestycje w pierwszym półroczu 2016 r.
Na chorzowskim rynku kontynuowane są prace związane
z budową centrum przesiadkowego oraz wymianą nawierzchni
jezdni i chodników. Realizowana
jest również budowa nowego
połączenia ulicy Moniuszki z ulicą Katowicką. W pierwszym
półroczu powstanie rondo na
skrzyżowaniu ulicy Kościuszki
i Moniuszki, a w następnej kolejności wykonane będzie połączenie ronda z Rynkiem.
Wiosną, po ustabilizowaniu się
warunków pogodowych, kontynuowane będą prace w koordynacji z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji zwią-

Ul. Siemianowicka.

Inwestycje, które się rozpoczną

Ul. Wolności.

zane z gruntowna przebudową
ulicy Wolności. Budowana będzie sieć wodociągowa w chodnikach, wymieniana nawierzch-

nia chodników i miejsc do
parkowania. Budowane będzie
także nowe energooszczędne
oświetlenie uliczne.

W roku 2016 zakończy się ostatni
z etapów przebudowy ulicy Leśnej. Zmodernizowany zostanie
odcinek ulicy Piekarskiej wraz
z przebudową ronda. Wykonany
zostanie chodnik, ciąg parkingowy, nawierzchnia jezdni oraz odwodnienie.
W drugim kwartale rozpocznie się
przebudowa ulicy Siemianowickiej
na odcinku od ulicy Karolinki do
granicy z miastem Siemianowice
Śląskie. Prace będą dofinansowane z budżetu państwa z programu
rozwoju gminnej i powiatowej in-

frastruktury drogowej na lata 20162019. Ulica Siemianowicka zyska
dwa nowe ronda jak również nową
nawierzchnię jezdni i chodników.
Ulica Trzyniecka na swoim końcowym odcinku zostanie poszerzona,
a nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych.
W tym roku zakończy się przebudowa ulicy 17 Sierpnia w Chorzowie Starym. Zostanie zmodernizowany ostatni odcinek jezdni od nr
3 do 17.

Ul. 17 Sierpnia.

Ul. Moniuszki.

Ul. Moniuszki.

Ul. Trzyniecka.

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70

wiadomości samorządowe

www.mzuim.chorzow.eu

Seniorzy
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Rada Seniorów
wybrała prezydium
Chorzowska Rada Seniorów spotkała się
na pierwszym posiedzeniu.
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, pogratulował członkom
Rady Seniorów oraz wręczył im
nominacje. Po tych formalnościach
radni wybrali przewodniczącego,
wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Przewodniczącym Chorzowskiej Rady Seniorów został

Andrzej Muszyński, wiceprzewodniczącymi Elżbieta Wojnarowska
i Zbigniew Swoboda, a sekretarzem Andrzej Sodowski.
Skład Chorzowskiej Rady Seniorów tworzy 25 osób, przedstawicieli różnych środowisk. To organ
konsultacyjno-doradczy doty-

czący polityki senioralnej. Ma on
wspierać i reprezentować potrzeby osób starszych poprzez ścisłą
współpracę z władzami miasta,
organizacjami i instytucjami.
Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów odbyło się 1 lutego w dużej sali sesyjnej UM.

CHORZOWSKA KRZYŻOWKA
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich
gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie
(ul. Rynek 1, Chorzów) do 21 marca 2016 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Leon Skibiński, Halina Śliwa, Danuta Groblicka
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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