
Przekształcenie odcinka ul. Sobie-
skiego, pomiędzy ulicami Powstań-
ców a Wolności, w deptak częścio-
wo dostępny dla ruchu kołowego 
z nowymi nasadzeniami drzew (tzw. 
woonerf), montaż podwórkowych 
stołów do gry w piłkarzyki., budowa 
pumptracku – rowerowego placu 
zabaw czy „Rolkostrady Cwajki” 
–  to jedne z oryginalniejszych, zgło-
szonych pomysłów na inwestycje. 
W sumie Komisja Budżetu Obywa-

telskiego pozytywnie zweryfikowała 
niemal 80 wniosków, a ponad 20, 
głównie z  przyczyn merytorycz-
nych, odrzuciła. Wśród zaakcepto-
wanych projektów przeważają pro-
pozycje modernizacji placów zabaw, 
chodników, alejek czy dróg, wyko-
nania siłowni plenerowych i miejsc 
parkingowych. 
Przypomnijmy, że tegoroczna edycja 
Budżetu Obywatelskiego w Chorzo-
wie to nie tylko większa pula pie-

niędzy - w tym roku wyniesie ona 
2 mln 640 tys. zł (po 330 tys. zł dla 
każdego z 8 okręgów głosowania), 
ale także nowe narzędzia do monito-
rowania inwestycji. 
Czwarty BO składa się z kilku eta-
pów. Od 1 do 15 września chorzo-
wianie mogli składać propozycje 
inwestycji na przyszły rok. Następnie 
zgłoszone pomysły przeszły weryfi-
kację, a od 3 do 14 października moż-
na głosować na wybrane projekty. 

Do dyspozycji jest 5 głosów, ale an-
kietę wypełnia się tylko raz i można 
to zrobić w  formie tradycyjnej lub 
elektronicznie za pośrednictwem 
strony www.bo.chorzow.eu. Listę 
przyjętych i odrzuconych wniosków, 
a później także realizację zwycięskich 
projektów, śledzić można na stronie 
na www.bo.chorzow.eu. Na prośbę 
mieszkańców organizowane będą 
także dodatkowe spotkania konsul-
tacyjne z architektami i urzędnikami. 
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Zakończył się etap przyjmowania wniosków do czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Głosowanie potrwa do 14 października.

Budżet Obywatelski: zagłosuj na inwestycje! 

Multimedialne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

Sześć metrów pod ziemią, na po-
wierzchni 800 m kw., w magazy-

nie Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Chorzowie, po-
wstała najnowocześniejsza w  Pol-
sce sala edukacyjna w zakresie bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego, 
skierowana do dzieci i młodzieży. 
Zwiedzający Centrum Edukacji 
Przeciwpożarowej przechodzi przez 
ścieżkę bezpieczeństwa podzielo-
ną na sektory tematyczne, których 
wyposażenie i efekty specjalne 
w  bardzo realistyczny sposób pre-
zentują skutki pożarów, wypadków 
drogowych i  katastrof budowla-
nych. Dzięki temu najmłodsi pozna-
ją konsekwencje nieodpowiedzial-
nych zachowań. Mogą przekonać 
się jak niebezpieczny jest tlenek wę-
gla, że przyczyną pożaru może być 
np. pozostawione żelazko. - Uświa-
damiamy dzieciom, jakie zagrożenia 
czyhają na nie w codziennym życiu: 
w szkole, w domu, na ulicy, w czasie 

wakacji. Pokazujemy, jak im prze-
ciwdziałać i jakie są ich skutki. Dla 
nich najbardziej spektakularne są 
właśnie te skutki, najczęściej je za-
pamiętują. Uważam, że jest to dobry 
proces edukacyjny. Nie straszymy, 
ale uświadamiamy – mówi Janusz 

Gancarczyk, komendant miejski 
PSP w Chorzowie.
Jedną z atrakcji CEP jest tzw. mała 
strażnica. W tym miejscu najmłodsi 
mogą zapoznać się z pracą strażaka. 
Można przymierzyć stroje, zjechać 
po rurze, wsiąść do strażackie-

go wozu i pojechać nim na akcję 
czy ugasić multimedialny pożar. 
– Chcemy zostać strażakami. To faj-
na praca tak gasić pożary – mówią 
chłopcy z Zespołu Szkół Integracyj-
nych w Chorzowie. – Miejsce jest 
fantastyczne. Można tu niejako do-

tknąć pożaru. To robi wrażenie i na 
pewno nauczy bezpiecznych zacho-
wań znacznie lepiej niż wiadomości 
zaczerpnięte z książek – mówi Bo-
gusława Szmidt, nauczyciel w ZSI.   
Centrum wywarło wrażenia także 
na Jarosławie Wieczorku, wojewo-
dzie śląskim, który nie ukrywał, 
że ten pierwszy, tak duży obiekt 
w  Polsce powinien być inspira-
cją dla innych. – To znakomicie 
przygotowany projekt. Podobne 
centra powinny powstać w całym 
kraju. Zdecydowanie lepiej działać 
prewencyjnie niż później walczyć 
ze skutkami. 

Inwestycję zrealizowano pod au-
spicjami wojewody śląskiego (wpi-
suje się ona w program „Nie - dla 
czadu”) oraz prezydenta Chorzowa, 
który od wielu lat stawia na eduka-
cję najmłodszych w zakresie bez-
piecznych zachowań.
Centrum uroczyście otwarto 15 
września. Koszt całego projektu 
wyniósł około 480 tys. zł,  z czego 
Urząd Miasta w Chorzowie prze-
kazał 186 tys. zł, wojewoda śląski 
99 tys. zł, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 45  tys.  zł, 
a CEZ Chorzów 86 tys. zł.

Nie jest tajemnicą, że większość zdarzeń pożarniczych 
wynika z braku wiedzy i nieostrożności. W naszym Centrum 
dzieci nie tylko dowiedzą się jak unikać potencjalnych 
zagrożeń, ale zobaczą także do czego doprowadzić może 
lekceważenie zasad bezpieczeństwa. Andrzej Kotala, 

prezydent Chorzowa

Zgłoszenia zorganizowanych grup szkolnych przyjmowane są wyłącznie 
telefonicznie pod numerem 32 2410799. Pierwszeństwo mają szkoły 
z naszego miasta. 

Formularze można pobrać i wrzucić do urny w następujących miejscach: 
Urząd Miasta (ul. Rynek 1), CIS (ul. 3 Maja 18), ChCK (ul. Sienkiewicza 3), 
MDK „Batory” (ul. Batorego 6), SDK (ul. Siemianowicka 59), Bibliote-
ka nr 1 (ul. Główna 21), Biblioteka nr 2 (ul. Ryszki 11), Biblioteka nr 4 
(ul. Waryńskiego 4), Biblioteka nr 5 (Pl. Mickiewicza 4), Biblioteka nr 18 
(ul. Gwarecka 4), Biblioteka nr 14 (ul. Opolska 4).

W Urzędzie Miasta (pokój 222) każdy wnioskodawca może odebrać 20 sztuk 
specjalnych plakatów do wypełnienia, które można wykorzystać do promowa-
nia konkretnych pomysłów na inwestycje.

Płonący las, rozbite samochody czy zniszczone przez wybuch gazu mieszkanie. 
To mogą zobaczyć najmłodsi w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.

TYLKO
W CHORZOWIE

Zwycięskie 8 projektów poznamy 28 października. 
Realizacja inwestycji nastąpi w 2017 roku.

Miejski Program 
dla Młodych

strona 3

Zadbaj 
o zdrowie

strona 4

Krzyżówka i komiks 
o Superhanysie

strona 8
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Memoriał Kmiecików

Brygida Frosztęga-Kmiecik była 
reporterką katowickiego od-

działu TVP. Dariusz Kmiecik pra-
cował dla TVN (był reporterem 
„Faktów”). Uwielbiał grać w piłkę 
nożną, dlatego właśnie na sporto-
wo jego bliscy, przyjaciele i znajomi 
chcą uczcić pamięć rodziny.
Pierwsza edycja Memoriału Kmie-
cików odbyła się przed rokiem 
w  Katowicach, na boisku Ośrodka 
Sportowego „Kolejarz”. W tym roku 

impreza zorganizowana zostanie 
w hali MORiS przy ul. Dąbrowskie-
go w Chorzowie. - Zadecydowały 
względy rodzinne. Darek tu się wy-
chował, trenował piłkę nożną u świę-
tej pamięci Gerarda Cieślika, chodził 
na mecze Ruchu. Mamy tutaj dużo 
znajomych - tłumaczy zmianę lokali-
zacji brat Dariusza Kmiecika, Krzysz-
tof Kmiecik, który wraz z Bartoszem 
Nowakiem jest organizatorem II Me-
moriału Kmiecików.

W turnieju weźmie udział około 
10 zespołów, część z nich tworzyć 
będą koledzy po fachu Brygidy 
i Dariusza Kmiecików. W Chorzo-
wie zagrają m.in. drużyny: TVN, 
TVP (ubiegłoroczny zwycięzca),  
Gazety Wyborczej, Urzędu Miasta 
Chorzów, Urzędu Miasta Katowi-
ce. W składzie TVN-u wystąpić 
mają m.in. Tomasz Sianecki, Da-
riusz Łapiński, Krzysztof Skórzyń-
ski czy Grzegorz Kajdanowicz.

Impreza będzie mieć wymiar cha-
rytatywny. - Poprzez współpra-
cę z  jedną z fundacji planujemy 
przeprowadzić licytację gadżetów, 
z  której dochód będzie przezna-
czony na chore dzieci. W zbieraniu 
gadżetów pomaga nam dr Michał 
Wilk z AWF Katowice. Jedną z pa-
miątek będzie prawdopodobnie 
koszulka piłkarskiej reprezentacji 
Polski z autografami - informuje 
Krzysztof Kmiecik.

Dla najmłodszych przygotowa-
na zostanie strefa zabaw. Rodzice 
będą mogli w niej zostawić swo-
je pociechy, którymi zajmą się 
opiekunowie. Będzie także akcent 
muzyczny. Planowany jest krótki 
występ Mirka Jędrowskiego.
Obok rywalizacji drużyn w II Me-

moriale Kmiecików odbędzie się 
także spotkanie pokazowe, w któ-
rym zagrają byłe gwiazdy śląskiej 
piłki, z Edwardem Lorensem na 
czele. Wstęp na Memoriał jest bez-
płatny. Więcej szczegółów będzie 
można znaleźć na Facebooku.

(mf)

22 października w hali MORiS przy ul. Dąbrowskiego odbędzie się wydarzenie 
upamiętniające dziennikarzy Dariusza i Brygidę Kmiecików oraz ich synka Remigiusza. 

Rodzina zginęła w 2014 r. w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach

Dariusz Kmiecik 
znany był ze swego 

zamiłowania 
do piłki nożnej.

Na kilka miesięcy przed 
śmiercią reprezentował  

swoją redakcję 
w turnieju piłkarskim 

rozgrywanym podczas 
„Majówki Mediów” 

w Chorzowie 
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Tegoroczne wydarzenie zainaugu-
rował  I Zlot Food Trucków w Cho-
rzowie. Pod estakadą można było 
zjeść nie tylko tradycyjne burgery, 
ale także dania kuchni włoskiej 
i  azjatyckiej. Powstała także stre-
fa chilloutu i kącik dla maluchów. 
Przypomnijmy, że w zabawie wy-
bieramy najlepsze restauracje, bi-
stro i kawiarnie. W tym roku po raz 
pierwszy wybrana zostanie najlep-
sza pizza, poznamy także najsmacz-
niejsze danie wegetariańskie. Nie 
zabraknie kategorii: „danie główne” 

i „na słodko”, a mieszkańcy wybio-
rą Lokal Roku 2016. Chorzowskim 
Smakom towarzyszą 50% zniżki 
na konkursowe dania. Dni od 3 
do 7 października będą ostatnią 
okazją na skorzystanie z promocji. 
Wykaz lokali, w których będzie 
można zjeść za pół ceny znajduje 
się na stronie internetowej www.
chorzowskiesmaki.pl. - Restaura-
torzy biorący udział w konkursie 
przyznają, że tego typu promocja 
cieszy się powodzeniem i jest do-
brą okazją na zdobycie nowych 

klientów – mówi Elżbieta Lempa 
z referatu promocji chorzowskiego 
UM. Głosy oddawać można do 9 
października w lokalach gastrono-
micznych w Chorzowie oraz elek-
tronicznie (www.chorzowskiesma-
ki.pl). – Oddano już sporo głosów. 
W niektórych lokalach zabrakło 
nawet ankiet – przyznaje Elżbieta 
Lempa. A głosować warto, bowiem 
na szczęśliwców czekają vouchery 
w wysokości 200 zł, do wykorzy-
stania w jednym z lokali biorących 
udział w Chorzowskich Smakach. 

Podczas rozgrywanych w Zie-
lonej Górze Mistrzostw Polski 
Juniorów w akrobatyce spor-
towej oraz skokach na ścieżce 
i trampolinie reprezentanci cho-
rzowskiej Sokolni zajęli wysokie 
miejsca. 
Złote medale zdobyły Marta Śru-
twa, Emilia Plewnia oraz Magdą 
Rajtor. Ze srebrem do Chorzowa 
wrócili Kamila Dytko i Daniel 
Wichary oraz Wiktoria Naczyń-
ska, Wiktoria Wołczańska i Agata 
Musioł, zaś brąz przypadł Julii Faj-
fur i Marcinowi Firakowi. Druży-
nowo zawodnicy DOSiR Sokolnia 
zdobyli I miejsce. 

Trwa 10. edycja konkursu Chorzowskie Smaki. To ostatnia okazja 
na skosztowanie dań w promocyjnych cenach. 

Skosztuj dań za pół ceny

Zawodnicy Sokolni 
znowu najlepsi

Wolność Czytania 2016

Chorzów Blade Battle

Kolorowa estakada

Blisko 13 tysięcy książek  rozdano na kiermaszu, który miał miejsce podczas tegorocznej edycji Wolności Czytania. Poza 
giełdą książki, na uczestników literackiej imprezy czekały między innymi spektakle oraz inscenizacje teatralne, koncert 
Organka, a także spotkania autorskie

Skate Park pod Szybem Prezydent przetestowali najlepsi rolkarze w kraju podczas Mistrzostw Polski w jeździe agresywnej 
na rolkach. Zawodnicy wykonujący kombinacje najtrudniejszych trików, m.in. skoków, grindów i slidów zgodnie stwierdzi-
li, że chorzowski obiekt jest jednym z najlepszych w kraju. Zawody były najwyżej punktowaną i ostatnią imprezą trwającej 
od początku sezonu ligi Polish Rolling League

Dzieci z Klubu Malucha pokolorowały teren pod estakadą. Wszystko to w ramach akcji „Kolorowy Chorzów”, która jest 
elementem cyklu „Dla Ewuni i dla Janka zamiast tabletu kolorowanka”. Inicjatywa ma odciągnąć rodziny od ekranów 
smartfonów i tabletów, a jednocześnie zachęcić do wspólnego spędzania czasu bez elektronicznych gadżetów. 
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Miasto

Młodzi z pomysłami na miasto
Badania opinii, warsztaty oraz 

konferencja – w ten sposób, 
swoimi pomysłami na rozwój 
miasta mogą podzielić się młodzi 
ludzie. Andrzej Kotala, prezydent 
Chorzowa, przyznaje, że wiele 
już zrobiono dla osób starszych. 
Wymienia m.in. program „Cho-
rzów 60 +”, czy działające w po-
szczególnych dzielnicach miasta 
akademie seniora. – Teraz czas na 
młodych. Podczas zajęć w szkołach 
i  na warsztatach pytać będziemy 
o  Wasze potrzeby i pomysły na 
Chorzów. Następnie przejdziemy 
do szczegółów i wspólnie z Wami 
zaplanujemy konkretne inwestycje 
i projekty społeczne na kilka lat.
Nad tym, co zrobić, aby Chorzów 
był miejscem atrakcyjnym dla ludzi 
młodych i w jaki sposób zatrzymać 
ich w mieście zastanawiali się już 
uczestnicy spotkania „Miasta idei”. 
Debata odbyła się w Śląskim Mię-
dzyuczelnianym Centrum  Eduka-
cji i Badań Interdyscyplinarnych 
w  Chorzowie. To piąte, po Ja-
worznie, Rudzie Śląskiej, Tychach 

i Katowicach, tego typu spotkanie 
odbywające się w  ramach cyklu 
organizowanego przez katowic-
ki oddział „Gazety Wyborczej”. 
– Spotykamy się w  różnym mia-
stach aglomeracji. Rozmawiamy 
o rzeczach uniwersalnych, ale na 
lokalnych przykładach. Chorzów, 
podobnie jak wiele innych śląskich 

miast, starzeje się. Dlatego postano-
wiliśmy zorganizować dyskusję na 
temat roli ludzi młodych w mieście 
- mówi Przemysław Jedlecki, dzien-
nikarz „Gazety Wyborczej”, prowa-
dzący debatę. 
Podczas debaty prezydent Andrzej 
Kotala podkreślał m.in. to, że Cho-
rzów jest dobrze skomunikowany 

i  można stąd szybko dojechać do 
sąsiednich miast np. do pracy. Mó-
wił też o mieszkaniach dla osób 
młodych. - Trochę zmieniliśmy kry-
teria w przyznawaniu mieszkań, tak 
żeby pracujące małżeństwa mogły 
szybciej je otrzymać. Inwestujemy 
też w budowę nowych mieszkań 
komunalnych oraz w TBS. 

Na spotkaniu dyskutowano także 
o potencjale rynku oraz ul.  Wol-
ności, które kilkanaście lat temu 
tętniły życiem. Prezydent zapo-
wiedział modernizację tych miejsc. 
–Przebudowa rynku ruszy w przy-
szłym roku, po przeprowadzonych 
pracach zmieni on swoje oblicze. 
Wierzę też, że dzięki uruchomio-
nemu wkrótce Centrum Usług 
Szkoleniowych i Aktywizacji Za-
wodowej dla Młodzieży, ożywimy 
ulicę Wolności. 
Władze miasta, nie tylko dzięki 
tego typu debatom, chcą poznać 
potrzeby ludzi młodych. Pomóc 
mają w tym również badania 
opinii publicznej przeprowadzo-
ne wśród uczniów. – W bada-
niu wezmą udział ostatnie klasy 
chorzowskich szkół średnich. 
Zapytamy uczniów m.in. o miej-
sce zamieszkania, poczucie bez-

pieczeństwa oraz o to, czy wiążą 
oni swoją przyszłość z Chorzo-
wem, czy to miasto umożliwia 
im rozwój – mówi Łukasz Harat 
ze stowarzyszenia antyRAMA. 
- Według mnie, miasto takie jak 
Chorzów ma potencjał w kumulo-
waniu w sobie energii wszystkich 
sąsiednich miast – dodaje. 
Opinie chorzowskiej młodzieży 
będzie można usłyszeć również 
6 października w Miejskim Domu 
Kultury „Batory” podczas oksfordz-
kiej debaty „Metropolia szansą dla 
młodzieży. Chorzów w Metropolii”, 
organizowanej przez Górnośląski 
Związek Metropolitalny.
- Celem naszych debat oksfordzkich 
jest włączenie młodzieży do dys-
kusji, zaangażowanie w działania 
mające na celu wzmacnianie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, zwięk-
szenie świadomości dotyczącej 
wpływu młodych ludzi  na kształt 
i jakość społeczności lokalnej oraz 
działań związanych z jej rozwojem 
– mówi Wojciech Skrzypek, dyrek-
tor biura GZM

Ruszyły przygotowania do Miejskiego Programu dla Młodych. O to, co w Chorzowie 
należy poprawić pytani są m.in. uczniowie, studenci i społecznicy.

Podczas wycieczki przewodnicy, 
w rolę których wcielają się wielo-
letni pracownicy CEZ Chorzów,  
pokażą mieszkańcom m.in.: maszy-
nownię, kotłownię, rodzielnię, no-
woczesną stację uzdatniania wody 
oraz punkt widokowy, z którego 
rozciąga się jedna z najpiękniej-
szych panoram Chorzowa.
To już kolejna edycja Drzwi Otwar-
tych – wyjątkowego dnia, który 
każdej jesieni przyciąga tłumy 
mieszkańców Chorzowa. Należąca 

do Grupy CEZ elektrociepłownia 
CEZ Chorzów to bowiem miejsce 
na co dzień niedostępne. To właśnie 
za tymi drzwiami, otwieranymi raz 
do roku dla szerokiej publiczności, 
produkowana jest energia elektrycz-
na i cieplna. A wszystko zgodnie 
z wymogami dotyczącymi ekologii. 
Oprócz tradycyjnego zwiedzania, 
organizatorzy zapraszają, zarówno 
dzieci i dorosłych, na stoiska na-
ukowe, które w prosty i przyjemny 
sposób pokazują jak powstają nie-

samowite zjawiska fizyczne i che-
miczne. W programie przewidziane 
są także mini szkolenia z pierwszej 
pomocy, prowadzone przez pro-
fesjonalnych instruktorów, wiel-
koformatowa gra planszowa oraz 
animacje dla najmłodszych. 
Dzień Otwarty odbędzie się 8 paź-
dziernika. Wszyscy zainteresowani 
zwiedzaniem elektrowni proszeni 
są o dokonywanie zapisów pod nu-
merem telefonu: 32 770 42 90 do 6 
października. Wstęp wolny.

7 września podczas Śląskiej Re-
gionalnej Gali XI edycji konkursu 
Lodołamacze nagrodzono praco-
dawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne. Ideą konkursu 
Lodołamacze jest przełamywanie 

stereotypów i uprzedzeń związa-
nych z zatrudnieniem osób nie-
pełnosprawnych, a także ich inte-
gracja oraz stworzenie im szansy 
na pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym. Tytułowi „Lodoła-

macze” to ludzie, firmy i instytucje 
angażujące się w rozwiązywanie 
problemów osób niepełnospraw-
nych. Wśród laureatów tego-
rocznej edycji nie zabrakło firm 
z Chorzowa. W kategorii „Otwarty 

rynek” I miejsce i statuetkę otrzy-
mał Limathernm Components Sp. 
z o.o. z Chorzowa, zaś w kategorii 
„Instytucja” II miejsce zdobył Pol-
ski Związek Niewidomych Okręg 
Śląski z Chorzowa. 

Uroczystego otwarcia najświeższej 
inwestycji na terenie Prologis Park 
Chorzów – budynku DC5 o  po-
wierzchni użytkowej 16 tys. m kw., 
dokonano 6 września.. Tym sa-
mym park logistyczny w Chorzo-
wie osiągnął pełną funkcjonalność 
z 250 tys. m kw. powierzchni pod 
wynajem. Jest to największy obiekt 
tego typu w Polsce. 
Najnowszy budynek stworzony 
w standardzie Small Business 
Unit to najwyższa jakość wyko-
nania i możliwość dopasowania 
się do wymogów klienta. Obiekt 
powstał w pół roku, a na chwilę 
obecną udało się skomercjalizo-
wać już 60 proc. jego powierzch-
ni. - Od dziesięciu lat, czyli od 
czasu kiedy Prologis rozpoczął 
swoją działalność w naszym mie-
ście, współpraca układa się wzo-
rowo, o czym świadczą wspólne 
inwestycje drogowe, czy roz-
wiązania transportu publiczne-

go - zapewnia Marcin Michalik, 
zastępca prezydenta miasta ds. 
technicznych i rozwoju. – Życzę 
firmie dalszego dynamicznego 
wzrostu, do czego mogą się przy-
czynić tereny leżące w bezpo-
średniej bliskości Prologic Park 

Chorzów, które miasto przygo-
towało pod tego typu inwestycje. 
Rozbudowa całego kompleksu 
została zakończona, ale żywię 
nadzieję, że to nie koniec inwe-
stycji firmy Prologis w naszym 
mieście - dodaje.

Elektrociepłownia w Chorzowie otwiera drzwi 
i zaprasza do zwiedzania.

Nowe miejsca pracy i napływ dużych firm do Chorzowa. 
Firma Prologis Polska otwarła kolejny obiekt.

Dzień otwarty w CEZ Kolejna inwestycja Prologis 
Park Chorzów

Lodołamacze z naszego miasta
Po raz jedenasty przyznano Lodołamacze - nagrody dla firm i instytucji 

przełamujących stereotypy związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 
Dwie statuetki powędrowały do Chorzowa.
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Zdrowie

Chorzów z nagrodą 
za program szczepień

Programy zdrowotne z zakresu 
profilaktyki grypy, których 

autorami są samorządy lokalne, 
przyczyniają się do zwiększenia 
sezonowej wyszczepialności. 
Za ich realizację Eksperci Ogól-
nopolskiego Programu Zwal-
czania Grypy nagrodzili ponad 
20 samorządów, w tym nasze 
miasto. Warto przypomnieć, że 
program polityki zdrowotnej 
obejmujący szczepienia prze-
ciw grypie Chorzów prowadzi 
od 2012 r. Dotychczas wykona-
no 8307 szczepień przeciwko 
grypie. Na program wydano 
przeszłó 314  tys.  zł. Wdrożenie 
tej inicjatywy to efekt dużego 
wysiłku wielu osób, w tym pra-

cowników Urzędu Miasta, Ko-
misji Zdrowia RM oraz lekarzy 
i pielęgniarek, zaangażowanych 
bezpośrednio w  akcję. - Szcze-
pienia przeciw grypie pozwala-
ją na uniknięcie lub znacznego 
stopnia zmniejszenie ryzyka 
powikłań, a  zwłaszcza ryzyka 
zdarzenia sercowo-naczynio-
wego. Pacjenci w  wieku geria-
trycznym, nierzadko obciążeni 
schorzeniami przewlekłymi  ta-
kimi jak choroba wieńcowa czy 
astma oskrzelowa, są wybitnie 
narażeni na powikłania pogry-
powe – mówi doktor Małgorzata 
Błaszczyńska z  Zespołu Szpitali 
Miejskich w  Chorzowie. Szcze-
pienia przeciw grypie chronią 

m.in. przed zawałem lub za-
paleniem mięśnia sercowego. 
Znaczna liczba powikłań spra-
wia, że grypa od lat pozostaje 
niezwykle istotnym problemem 
medycznym. Występowanie 
masowych zakażeń w  okresie 
epidemii jest znacznym obciąże-
niem dla systemu medycznego 
- Szczepienie przeciwko grypie 
sezonowej chorych na cukrzycę 
tzw. typu 2  powoduje  zmniej-
szenie ryzyka hospitalizacji 
z  powodu zdarzeń sercowo-na-
czyniowych i  zapaleń w  obrę-
bie układu oddechowego oraz 
zgonu niezależnie od przyczyny. 
- Bardzo ważne jest również to, 
że zaszczepienie nawet jednej 

osoby w rodzinie przerywa łań-
cuch zakażenia, powoduje zaha-
mowanie rozprzestrzeniania się 
infekcji w  jej otoczeniu – pod-
kreśla Małgorzata Błaszyńska. 
Szczepienia przeciwko grypie 
to nie jedyne programy profi-
laktyki zdrowia dedykowane 
chorzowianom.  Wkrótce wpro-
wadzony zostanie program ba-
dania wzroku dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz szczepienie 
przeciw ospie, która według 
danych epidemiologicznych po-
nownie staje się problemem. 
Oba programy są aktualnie w fa-
zie opracowania w Biurze Poli-
tyki Zdrowotnej i  Aktywizacji 
Społecznej.

29 września zainaugurowany zo-
stał nowy semestr Klubu Malucha.. 
Dzień później odbyło się oficjalne 
otwarcie we wszystkich chorzow-
skich akademiach seniora po waka-
cyjnej przerwie.
Najmłodsi i najstarsi mieszkańcy 
miasta mogą zatem ponownie ko-
rzystać z oferty bezpłatnych zajęć 
i rozmaitych wydarzeń.
W programie Chorzowskiej Akade-
mii Seniora i Dzielnicowych Aka-
demii Seniora nie zabraknie lekcji 
oraz kursów, które w poprzednich 
semestrach cieszyły się największą 
popularnością – zajęć tanecznych, 
komputerowych, językowych, jogi, 
aerobiku czy gimnastyki. Pojawiły 
się także nowości – zajęcia wokalne 
i nordic walking, prowadzony przez 

Aleksandrę Raczyńską, wielokrot-
nie nagradzaną medalami za udział 
w zawodach tej dyscypliny.
Nowości pojawiły się także w Klubie 
Malucha. W nowym semestrze orga-
nizowane są między innymi warszta-
ty muzyczno-ruchowe z elementami 
gry aktorskiej i zajęcia z sylabowej 
nauki czytania. Ponadto otwarta zo-
stała pracowania artystyczna – miej-
sce twórczych spotkań, gdzie dzieci 
będą mogły kreatywnie spędzać czas. 
Powróciły także zajęcia adaptacyjne, 
gimnastyka dla całej rodziny i inne.
Szczegółowe informacje na temat 
Chorzowskiej Akademii Seniora, 
Dzielnicowych Akademii Seniora 
i  Klubu Malucha znajdują się na 
stronie internetowej www.centrum.
chorzow.eu.

Celem programu promocji zdrowia 
jest zainteresowanie mieszkańców 
Chorzowa tworzeniem różnych 
form pobudzania aktywności proz-
drowotnej. 
- Głównym zadaniem jest umacnia-
nie zdrowia i zwalczanie ryzyka po-
wstawania chorób poprzez aktyw-
ny udział mieszkańców Chorzowa 
w działaniach obejmujących promo-
cję aktywności fizycznej, propago-
wanie zdrowego odżywiania i spo-
sobów radzenia sobie ze  stresem, 
promocję zdrowia, w tym działania 
edukacyjne. w szkołach i przedszko-
lach, edukację dotyczącą uzależnień. 
Między innymi organizujemy Cho-
rzowskie Dni Promocji Zdrowia, 
festyny edukacyjne dla dzieci, szko-
lenia z  zakresu pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, szkolne dni zdrowia, 
akcje antytytoniowe - mówi Andrzej 
Kotala, prezydent Chorzowa. 
Programy profilaktyczne obejmują 
badania i konsultacje w poszczegól-
nych grupach wiekowych oraz dzia-
łania edukacyjne.
- Mając świadomość istotnej roli 
szczepień przeciwko grypie, pozwa-
lających na uniknięcie lub znacznego 
stopnia zmniejszenie ryzyka powi-
kłań, a zwłaszcza ryzyka zdarzenia 
sercowo-naczyniowego, w szczegól-
ności u osób starszych, wprowadzi-
liśmy program polityki zdrowotnej 
obejmujący szczepienia przeciw 
grypie - mówi Magdalena Sekuła, 

pełnomocnik prezydenta Chorzo-
wa ds. aktywizacji społecznej. - Od 
2012  r. wykonaliśmy mieszkańcom 
Chorzowa 8307 szczepień przeciwko 
grypie. W pierwszym roku realizacji 
program skierowany był do osób po-
wyżej 65 roku życia, a w następnych 
latach powyżej 60 - dodaje. 
Ponadto prowadzone są profi-
laktyczne badania skierowane do 
populacji osób dorosłych, takie jak 
badania mammograficzne wraz 
z  instruktażem samobadania dla 
pań w wieku 40-49 (do 1998 r. – po-
nad 4000 badań), badania stężenia 
PSA wraz z konsultacją lekarską dla 
mężczyzn powyżej 40 roku życia 

– od 2001 r. wykonano ok. 3400 ba-
dań. Miasto finansuje także przeglą-
dowe zdjęcia RTG klatki piersiowej, 
w celu wczesnego wykrycia chorób 
płuc w środowiskach o zwiększo-
nym ryzyku zachorowań. Osoby 
po zabiegach z zakresu chirurgii 
onkologicznej mogą skorzystać 
ze świadczeń w ramach programu, 
którego celem jest zapobieganie 
obrzękowi limfatycznemu oraz jego 
powikłaniom. - Szansa na zdrowe 
życie dzieci jest dla nas przedmio-
tem szczególnej troski. Dlatego też 
szereg działań profilaktycznych 
jest do nich adresowanych – mówi 
Magdalena Sekuła.  

W ramach profilaktyki niedosłuchu 
wśród sześciolatków wykonywane 
są badania słuchu wraz z konsultacją 
lekarską. W latach 2007-2015 prze-
badano 2895 dzieci. Dziesięciolatki 
mogą uczestniczyć w programie 
profilaktyki wad postawy. Od 2003 r. 
lekarze ortopedzi przebadali pod 
kątem wad postawy 12147 dzieci, 
a  w  gimnastyce korekcyjno-kom-
pensacyjnej wzięło udział 4326 osób. 
Niepokojące statystyki zachorowal-
ności na raka szyjki macicy spowo-
dowały, że podjęto decyzję o okre-
sowym wykonywaniu szczepień 
przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV) u dziewczynek 
w wieku 11 lat. W latach 2014-2015 
skorzystało ze szczepień 389 dziew-
czynek. Program stymulacji rozwoju 
dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej oraz zagrożonej niepełnospraw-
nością wraz z wdrażaniem rodziny 
do realizacji programów rehabilitacji 
w warunkach domowych zapewnia 
kompleksową rehabilitację dla grupy 
o szczególnych potrzebach. 
W realizacji zadań z zakresu ochro-
ny zdrowia Chorzów współpracuje 
z wieloma podmiotami zarówno 
publicznymi, jak i niepublicznymi 
a także organizacjami pozarządo-
wymi. - Mamy nadzieję, że efektem 
tego wspólnego wysiłku i zaangażo-
wania będzie umacnianie oraz po-
prawa zdrowia naszych mieszkań-
ców - przekonuje Andrzej Kotala. 

Tytuł „Super Lidera w zakresie profilaktyki grypy” już po raz drugi trafił do naszego 
miasta. To docenienie za realizację programu zdrowotnego. Nagrodę przyznano podczas 

Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2016 w siedzibie Sejmu Rzeczypospolitej.

Ruszyły jesienne semestry w Dzielnicowych 
Akademiach Seniora oraz w Klubie Malucha.

W trosce o zdrowie mieszkańców od lat realizowane są w Chorzowie długofalowe programy 
z zakresu ochrony zdrowia obejmujące obszary takie jak: doskonalenie zdrowia poprzez 
jego promocję; profilaktykę, przywracanie zdrowia poprzez wczesne wykrywanie chorób, 

prawidłowe leczenie i rehabilitację leczniczą.

Oferta dla seniorów 
i maluchów

Najważniejsza jest profilaktyka

Szczegółowe informacje o realizowanych programach można znaleźć: 
• na stronach internetowych www.chorzow.eu i www.centrum.chorzow.eu
• w Biurze Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów 

(pokój 214), tel. 32 416 50 00, wew. 9417, e-mail: bza@chorzow.eu
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Praca

Program jest adresowany do bez-
robotnych kobiet posiadających 
dziecko do 6 roku życia lub dziecko 
z niepełnosprawnością do 18 roku 
życia, z ustalonym III profilem 
pomocy, bez kwalifikacji zawodo-
wych lub doświadczenia zawodo-
wego, posiadających wykształcenie 
podstawowe, gimnazjalne, zawo-
dowe lub  średnie. 
Matki wychowujące dzieci często 
znajdują się w trudnej sytuacji za-
wodowej, mają trudności z powro-
tem do pracy zawodowej. Uczest-
niczki programu specjalnego to 
osoby, które wcześniej korzystały 

z usług lub instrumentów rynku 
pracy, ale nie przyniosło to efektu 
w postaci trwałego zatrudnienia. 
Program wspiera tą grupę w po-
konaniu barier m.in. związanych 
z opieką nad dzieckiem. 
W ramach programu specjalnego 
wszystkie uczestniczki zostaną 
objęte pośrednictwem pracy, po-
radnictwem zawodowym oraz ele-
mentami specyficznymi, do któ-
rych należy  refundacja kosztów 
dojazdu na staż oraz koszty opieki 
nad dziećmi. Ponadto uczestnicz-
ki odbędą 6-miesięczny staż oraz 
podejmą pracę w ramach prac in-

terwencyjnych. Na każdym etapie 
realizacji programu specjalnego, 
uczestniczki będą mogły skorzy-
stać z pomocy opiekuna.
W ramach elementów specyficz-
nych zaplanowano:
• bon przedszkolny „Na start”, 

w ramach którego zostanie opła-
cone wpisowe do  przedszkola, 
czesne i pobyt za pierwszy mie-
siąc danego dziecka,

• dopłatę miesięczną do przed-
szkola w trakcie trwania stażu 
oraz prac interwencyjnych,

• premię za zatrudnienie dla pra-
codawcy.

W tym celu powstał specjalny 
portal internetowy oraz program 
informacyjny, a w nim cykl spo-
tkań i szkoleń, które mają ułatwić 
Polakom odnalezienie się na holen-
derskim rynku pracy - Wszystkie 
wspólne działania nie są jednak 
zachętą do wyjazdu z Polski, mają 
jedynie służyć pomocą, wszyst-
kim tym, którzy podjęli już decy-
zję o wyjeździe zarobkowym do 
Holandii - mówią jednym głosem 
Ewa Kołodziej, śląska parlamen-
tarzystka, która od lat pracuje na 
rzecz relacji polsko-niderlandz-
kich w  polskim parlamencie oraz 
Urszula Kozłowska z Ambasady 
Królestwa Niderlandów w Warsza-
wie. Holandia jest jednym z kilku 
najczęściej wybieranych przez Po-
laków krajów Unii Europejskiej, 
w którym Polacy często podejmują 
pracę. Ambasada Królestwa Nider-
landów uruchomiła portal infor-
macyjny wHolandii.pl, który ma 
na celu poinformowanie Polaków, 
jak odpowiednio przygotować się 
do wyjazdu zarobkowego do Ho-
landii. Użytkownik portalu znaj-
dzie tam najważniejsze informacje 
na temat pracy i życia w Holandii, 

regulacji i procedur, a także adresy 
stron instytucji oferujących pomoc 
i wsparcie na miejscu. także kom-
pleksową informację m.in. na temat 
pracodawców czy pośredników. 
Można również dowiedzieć się, czy 
rejestracja w kraju jest obowiąz-
kowa, jak załatwić ubezpieczenie 
zdrowotne oraz czy każdy pracow-
nik musi płacić podatki w Holandii.  
Jeśli decydujemy się na wyjazd za 
pośrednictwem agencji pracy lub 
agencji pracy tymczasowej, przede 
wszystkim musimy sprawdzić 
w  oficjalnym rejestrze, czy działa 
ona legalnie. Należy także pamię-
tać o tym, że agencja może od nas 
pobrać opłatę, ale tylko za usługi 
faktycznie świadczone, np. trans-
port czy tłumaczenie dokumentów. 

Dokonując wyboru pracodawcy 
warto skontaktować się z doradcą 
EURES – Europejskich Służb Za-
trudnienia, który nie tylko dyspo-
nuje wiedzą na temat dostępnych 
ofert, ale i na temat rynku pracy 
kraju, do którego wyjeżdżamy. 
Chcesz dowiedzieć się więcej? Po-
wiatowy Urząd Pracy w Chorzo-
wie we współpracy z Ambasadą 
Królestwa Niderlandów w War-
szawie, Ewą Kołodziej, posłem na 
Sejm RP oraz Związkiem Górnoślą-
skim zapraszają na spotkanie infor-
macyjne dla osób poszukujących 
pracy i osób bezrobotnych, które 
odbędzie się 25 października 2016 r. 
o godzinie 13:00 w Centrum Inicja-
tyw Społecznych przy ulicy 3-go 
Maja 18 w Chorzowie.

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

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy
Urząd 
Pracy

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych 
z podjęciem tej działalności, możesz otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki w wysokości 18 000,00 zł.
Aby otrzymać dotację należy złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: http://chorzow.praca.gov.pl.

Celem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest pomoc finansowa udzielana przez urzędy pracy 
w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.
Pracodawca, który zatrudni skierowanego bezrobotnego  na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres 24 
miesięcy, może otrzymać zwrot kosztów utworzonego pracy w wysokości 18 000,00 zł. 
Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbęd-
nych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
Aby otrzymać refundację należy przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie interne-
towej Urzędu: http://chorzow.praca.gov.pl.

Uwaga osoby bezrobotne! Nadal udzielane są środki 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Uwaga pracodawcy! Urząd posiada środki na refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowisk pracy

Zapraszamy do współpracy.
Bliższe informacje udzielane są w PUP Chorzów w pok. nr 2,3 lub pod nr tel. 32 3497119, 34 97 122.

Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce jest jedyną placówką 
z krajów Unii Europejskiej, która postanowiła zadbać o polskiego 

pracownika jeszcze przed jego wyjazdem z kraju. 

W październiku Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie przystępuje 
do realizacji programu specjalnego „Pracę mamy dla mamy”.

Wyjeżdżasz do pracy w Holandii?
 Poszukaj infomacji na tym portalu

Pracę mamy dla mamy

Internetowa rezerwacja terminu 
rejestracji w powiatowym 
urzędzie pracy w Chorzowie
Istnieje możliwość przekazania 
do urzędu pracy wymaganych do 
rejestracji danych, za pośrednic-
twem elektronicznego systemu 
rejestracji, który dostępny jest na 
stronie www.praca.gov.pl. Wów-
czas urząd pracy wyznacza ter-
min stawiennictwa, nie dłuższy 
niż 7 dni roboczych od dnia prze-
kazania danych, w celu dostar-
czenia wszystkich wymaganych 
na potrzeby rejestracji doku-
mentów i  dokonania rejestracji. 
W sytuacji, gdy osoba chcąca 
zarejestrować się jako bezrobotny 
lub poszukujący pracy nie stawi 
się w wyznaczonym przez urząd 
terminie, dane przekazane zostają 

usunięte z systemu teleinforma-
tycznego publicznych służb za-
trudnienia.

Internetowa rejestracja 
w powiatowym urzędzie pracy 
w Chorzowie 
Istnieje również możliwość reje-
stracji jako osoba bezrobotna lub 
poszukująca pracy za pośrednic-
twem elektronicznego systemu 
rejestracji, który dostępny jest na 
stronie www.praca.gov.pl.
Z rejestracji w urzędzie pracy 
jako osoba bezrobotna lub poszu-
kująca pracy, za pośrednictwem 
Internetu, mogą skorzystać osoby 
dysponujące:
• bezpiecznym podpisem elektro-

nicznym weryfikowanym za po-
mocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, z zachowaniem zasad 
przewidzianych w przepisach 
o podpisie elektronicznym albo

• potwierdzonym profilem zaufa-
nym elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej.

W celu dokonania rejestracji, 
osoba ubiegająca się o zarejestro-
wanie jako bezrobotny lub po-
szukujący pracy może wypełnić 
wniosek o dokonanie rejestracji 
za pośrednictwem elektronicz-
nego systemu rejestracji, który 
dostępny jest na stronie www.
praca.gov.pl. W takim przypadku 
wymagane do rejestracji doku-
menty muszą zostać zeskanowa-
ne, a wniosek opatrzony jednym 
z  powyżej opisanych bezpiecz-
nych podpisów.

Internetowa rejestracja w PUP
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Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Komin będący bardzo istotnym 
elementem budynku, chociaż 
zajmującym tylko niewielką 
jego powierzchnię, może też być 
niezwykle groźny. Szczególnie 
w przypadku pożaru sadzy w nie-
czyszczonym, źle eksploatowa-
nym kominie. Temperatura palą-
cej się sadzy przekracza wówczas 
nawet 1000 stopni Celsjusza! 
A taki stan jest wielkim zagroże-
niem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każde-
go roku odnotowuje kilkanaście 
tysięcy pożarów spowodowa-
nych wadami lub nieprawidłową 
eksploatacją urządzeń ogrzew-
czych. W roku 2015 odnotowa-
no 11.830 pożarów od urządzeń 
ogrzewczych na paliwa stałe, 182 
pożary od urządzeń na paliwa cie-
kłe i 596 pożarów od urządzeń na 
paliwa gazowe. Oprócz pożarów, 
nieprawidłowa eksploatacja prze-
wodów kominowych grozi także 
zatruciem tlenkiem węgla, popu-
larnie zwanym czadem. W sezo-
nie ogrzewczym od 1 września 
2015 do 31 marca 2016 Państwo-
wa Staż Pożarna odnotowała 3878 
zdarzeń związanych z tlenkiem 
węgla, w tym 2229 osób poszko-
dowanych i 50 ofiar śmiertelnych.  
Krajowa Izba Kominiarzy popiera 
kampanię prewencyjną NIE DLA 
CZADU prowadzoną od kilku lat 
przez Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spa-
linową oraz wentylacyjną należy 
poddawać okresowej kontroli, 
oraz czyszczeniu przez uprawnio-

nego kominiarza. Profesjonalna 
kontrola kominiarska to nie tylko 
formalność, lecz główna zasada 
bezpieczeństwa, zapobiega zacza-
dzeniom, pożarom, spełniając je-
den z podstawowych warunków 
ubezpieczenia domu.
Krajowa Izba Kominiarzy prowa-
dzi akcję społeczną ZAPROŚ KO-
MINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stano-
wi, że właściciel – zarządca budyn-
ku jest zobowiązany co najmniej 1 
raz w roku zlecić przeprowadzenie 
kontroli okresowej kontroli stanu 
technicznego przewodów komi-
nowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) osobie posiada-
jącej odpowiednie uprawnienia – 
mistrza kominiarskiego.  
W przypadku stwierdzenia uszko-
dzeń lub braków właściciel, za-
rządca lub użytkownik budynku 
są obowiązani w czasie lub bez-
pośrednio po przeprowadzonej 
kontroli, usunąć stwierdzone 
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, 
które mogłyby spowodować za-
grożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź śro-

dowiska, a w szczególności kata-
strofę budowlaną, pożar, wybuch, 
porażenie prądem elektrycznym 
albo zatrucie gazem.  
Regularne usuwanie zanieczysz-
czeń z przewodów kominowych 
przez wykwalifikowanego komi-
niarza zabezpiecza przed powsta-
niem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe naka-
zują w obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego, obowiązkowe usuwa-
nie zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych i spalinowych w na-
stępujących terminach:

1. od palenisk zakładów zbioro-
wego żywienia i usług gastro-
nomicznych — co najmniej raz 
w miesiącu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej;

2. od palenisk opalanych paliwem 
stałym niewymienionych w pkt.1 
— co najmniej raz na 3 miesiące;

3. od palenisk opalanych paliwem 
płynnym i gazowym niewymie-
nionych w pkt. 1 — co najmniej 
raz na 6 miesięcy.

4. z przewodów wentylacyjnych 
co najmniej raz w roku, jeżeli 
większa częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowych. 

W przypadku pożaru lub zacza-
dzenia brak dokumentacji termi-
nowego czyszczenia i kontroli ko-
minów może stanowić podstawę 
odmowy wypłaty odszkodowania 
przez firmę ubezpieczeniową.

Wychodząc najemcom naprze-
ciw oraz kierując się koniecz-
nością zmniejszania zadłużenia, 
opracowany został projekt, któ-
ry: umożliwi skojarzenie ze sobą 
kontrahentów chcących zamienić 
zajmowane lokale mieszkalne, po-
może spłacić zaległości czynszowe 
czy przeprowadzić zamiany zgod-
nie z wytycznymi prawa miej-
scowego oraz zabezpieczy interes 
kontrahentów i gminy. Wniosko-
dawcy, chcący złożyć ofertę za-
miany, muszą przedłożyć dowód 
osobisty oraz umowę najmu na 
lokal mieszkalny. Na dalszym eta-
pie niezbędne jest potwierdzenie 
spłaty zaległości przez jednego 
z kontrahentów. Cała procedura 
przeprowadzana jest w porozu-
mieniu z Urzędem Miasta.
Szczegółowych informacji doty-
czących składania ofert oraz funk-
cjonowania Biura udziela Pani Ka-

tarzyna Kukla i Aneta Morel - tel.: 
32 757 15 70
Oferty zamiany mieszkań nale-
ży składać wyłącznie osobiście 
w siedzibie Zakładu Komunalnego 
„PGM” w Chorzowie przy ul. Bał-
tyckiej 8 – sekretariat, I piętro.

Skorzystaj z pomocy 
w zamianie mieszkania
Masz za duże mieszkanie i chcesz 
je zamienić na mniejsze? Oferty za-
mieszczone na stronie internetowej 
Zakładu Komunalnego PGM skiero-
wane są właśnie do Ciebie. Zamiany 
można dokonać za pośrednictwem 
Biura Koordynacji Zamiany Miesz-
kań, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 8. 
Dzięki powstaniu biura, od kilku lat 
mieszkańcy naszego miasta mogą 
zamieniać nawet zadłużone lokale. 

Osoba, która chce zamienić miesz-
kanie musi spełnić kilka warunków: 

• posiadać tytuł prawny do lokalu, 
• zamieszkiwać w zajmowanym 

lokalu, 
• otrzymać zgodę dysponenta lo-

kalu na dokonanie zamiany,
• nie może posiadać tytułu praw-

nego do innego mieszkania. 

Jeżeli osoba spełnia te kryteria, 
wtedy może przyjść do Biura Ko-
ordynacji Zamiany Mieszkań, to 
tam zbierane są wszystkie oferty 
i dopasowywane do siebie. W biu-
rze taka osoba musi złożyć oświad-
czenie woli zamiany mieszkania, 
w ofercie określa wszystkie szcze-
góły dotyczące lokalu. 
Osoba, która chce zamienić miesz-
kanie musi spisać porozumienie 
z  Urzędem Miasta, za pośrednic-
twem Zakładu Komunalnego PGM. 

Zamiana mieszkań jest całkowi-
cie bezpłatna.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli 
i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu 

grzewczego 2016/2017.

Działające od 1 lipca w ZK „PGM” Biuro Koordynacji Zamiany Miesz-
kań kieruje swą ofertę do wszystkich najemców, którzy mają zawartą 

umowę najmu na lokal mieszkalny z gminą Chorzów. Zgodnie z uchwa-
łą Rady Miasta, gmina nie wyraża zgody na zamianę lokali obciążonych 

zaległościami w opłatach czynszowych lub eksploatacyjnych.

Informacja przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego

Biuro pomoże 
w zamianie mieszkań

Prezydent Miasta Chorzów informuje, że wynajmie lokale użytkowe 
w drodze przetargu ofertowego.

Informacje adresowe, z podaniem wielkości i wyposażenia lokali oraz własności budynku, 
w którym są one zlokalizowane publikowane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów 

oraz w chorzowskim Biuletynie Informacji Publicznej (www.chorzow.eu).

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu są zobowiązane dopełnić wszelkich 
formalności z tym związanych do dnia 12.10.2016 r.

Szczegółowych informacji udzieli Wydział Zasobów Komunalnych – I piętro, pokój 120, 
tel. (32) 416-5000 wewn. 416 i 333.

Otwarcie kopert z ofertami: 13.10.2016 r.
Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE

Posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe w drodze przetargu ofertowego od 4 zł/m2 Więcej informacji udziela Wydział Zasobów Komunalnych: tel. 695 561 274 lub tel. 32 416 50 00

www.lokale.chorzow.eu

Do wynajęcia w drodze przetargu ofertowego m.in.:

Wolności 32/U1
732,00 m2
parter + piętro, 
front

Wolności 49/U1
176,57 m2
parter, front

Wolności 32/U2
312,94 m2
parter, pomieszcze-
nia poniżej terenu

Wolności 3B/U2
15,03 m2
parter, oficyna, 
obiekt zabytkowy
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Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Modernizacyjny 
koniec lata

Remont nawierzchni przy ulicy Drzymały na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do cmentarza obejmował wymianę nawierzch-
ni jezdni na powierzhcni 550 m kw., chodników na powierzchni 400 m kw. Wykonano także miejsca postojowych na 
powierzchni 100 m kw oraz założono nowe oświetlenie.

Na ulicy Sienkiewicza, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Rostka i skrzyżowaniem z ul. Kazimierza Wielkiego,  
przeprowadzono roboty związane z renowacją nawierzchni jezdni.

Nowy chodnik położono przy ul. Karwińskiej, wkrótce rozpocznie się także remont nawierzchni jezdni. 

Remont chodnika przy ulicy Maciejkowickiej 2-6 obejmował modernizację na odcinku od Placu Jana do ogródków działkowych.

Renowację nawierzchni jezdni przeszedł także odcinek na Placu Dworcowym.

Wyremontowano również chodnik przy ul. Kasprowicza.

Remont chodnika przy ul. Maciejkowickiej czy nawierzchni Placu 
Dworcowego - to jedne z bardziej widocznych prac przeprowadzanych 

w ostatnim czasie przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Oprócz tego, 
w różnych częściach miasta, prowadzone są lub zakończone zostały 

mniejsze inwestycje. Prezentujemy niektóre z tych miejsc.
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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 21 października 2016 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Jadwiga Lerch, Józef Śliwa i Stanisław Kos

Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

W chorzowskim Urzędzie Stanu Cywilnego 9 par świętowało 
z okazji 60- oraz 65-lecia swojego małżeństwa. 

Małżonków zapytaliśmy o recepty na długi związek.

Małżeńskie rekordy

Z okazji długoletniego pożycia kilka 
par podzieliło się przepisem na udany 
związek. Pani Weronika i pan Józef 
podkreślają, że aby żyć ze sobą tak 
długo, trzeba przede wszystkim bar-
dzo się kochać. - Ważne jest też zaufa-
nie do drugiej osoby i bycie toleran-

cyjnym – mówią małżonkowie. - Dla 
nas zawsze na pierwszym miejscu 
była miłość, zgoda, wyrozumiałość 
oraz ustępliwość – dodają Wirgilia 
i Wacław. Natomiast pani Hildegarda 
i pan Józef zauważają, że liczy się wza-
jemny szacunek oraz miłość. - Nie bez 

znaczenia jest uśmiech i dobry humor 
- my zawsze staraliśmy się jak najczę-
ściej do siebie uśmiechać – przyznają.
Z kolei pan Maksymilian i pani Anna 
65-letni staż małżeński zawdzięczają 
miłości. – Oprócz tego często jeden 
drugiemu ustępuje.

Żelazne Gody: Anna i Maksymilian Bienia, Dorota i Józef Pietrek. Diamentowe Gody: Weronika i Józef Cebularz, Łucja i Henryk Gajdzik, 
Wirgilia i Wacław Gil, Hildegarda i Józef Smolorz, Janina i Ireneusz Stawiak, Krystyna i Antoni Trajgiel, Irena i Bogdan Wagner
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