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Połączenie to szansa

Mogło być tak: zamykanie oddziałów, zwolnienia personelu w Zespole Szpitali Miejskich (ZSM), brak inwestycji w ciągu kolejnych czterech lat
w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii (ChCPiO). Jest tak: otwarta droga do utrzymania wszystkich usług medycznych w Chorzowie
i szansa na stworzenie jednego z największych i rozwojowych szpitali w regionie. Dzięki decyzji radnych, którzy podjęli uchwałę o połączeniu
szpitali, obie placówki mają szansę na stabilizację finansową, a pacjenci - na komfort leczenia. Bez względu na wiek.

D

ziś sytuacja ochrony zdrowia
w Chorzowie jest stabilna:
ZSM i ChCPiO są w dobrej sytuacji
finansowej. W obu placówkach co
roku realizowane są nowe, duże
inwestycje. Co najważniejsze:
buduje się zespoły świetnie wykształconych specjalistów, którzy
dbają o to, by chorzowianie leczeni byli na najwyższym poziomie.
- Największą wartością każdego
szpitala są lekarze, pielęgniarki,
personel pomocniczy. To od ich
wiedzy, doświadczenia i zaangażowania zależy skuteczność leczenia
i zadowolenie pacjentów - mówi
Anna Knysok, dyrektor Zespołu
Szpitali Miejskich w Chorzowie.
- Chorzowianie mogą być dumni z tego, na jakim dziś poziomie
leczy się w miejskich szpitalach.
Mamy fantastyczną kadrę, która
realizuje niespotykane w powiatowych szpitalach świadczenia.
Na codzień ci ludzie pracują, by
mieszkańcy Chorzowa mogli czuć
się bezpiecznie.
Tymczasem kolejne zmiany
w funkcjonowaniu dwóch chorzowskich szpitali wymusiły prace rządu związane z utworzeniem
tak zwanej sieci szpitali.
W ramach projektu ustawy zakłada się stworzenie sieci, w której

Połączenie
umożliwi
rozwój

Będziemy liderami
Jeśli ustawa o wprowadzeniu sieci szpitali wejdzie w życie, chorzowscy pacjenci
będą mieć zapewniony szeroki wachlarz
świadczeń medycznych na tym samym
poziomie co dotychczas, a zespolony
szpital będzie w gronie największych
ośrodków ochrony zdrowia w regionie.
Takie działanie gwarantuje stabilizację
finansową i racjonalny rozwój zarówno
w leczeniu dzieci, jak i dorosłych.

Argumentem przemawiającym za połączeniem obu
szpitali jest fakt, że umożliwi
to korzystanie z najwyższej
akredytacji dla wszystkich
jednostek i oddziałów, co
zapewni stabilność finansową, wykorzystanie i rozwój
pracowni diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Dr n. med. Małgorzata Błaszczyńska

Dr hab. n. med.
Sebastian Grosicki
Lekarz Kierujący
Oddziałem Hematologicznym
w ZSM

przewodnicząca Komisji Zdrowia
Rady Miasta Chorzów

zakwalifikuje się placówki wedle posiadanych dziś oddziałów.
Gdyby nie wykonano żadnego
ruchu – mimo że oba miejskie
szpitale są równie nowoczesne
i mają stabilną sytuację finansową, jeden z nich znalazłby się na
najniższym poziomie, drugi - na
trzecim.

REFORMA OŚWIATY

- Zakwalifikowanie na konkretny
poziom to także konkretne pieniądze. Im wyższy poziom, tym - zgodnie z projektem ustawy - wyższe
pieniądze gwarantowane na cztery
lata - mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Musimy walczyć
o to, by nasze placówki otrzymały
jak najwyższy poziom, bo ważne

jest to, by utrzymać standardy leczenia, na które pracujemy od lat.
W tej sytuacji jedynym wyjściem
było połączenie Zespołu Szpitali
Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w jeden
zakład leczniczy.
- Zdajemy sobie sprawę, że nowe
przepisy wymuszają koniecz-

ność stworzenia jednego zakładu
leczniczego dla dzieci i dorosłych
na poziomie administracyjnym
- przekonuje Andrzej Kotala.
- Decyzja podjęta została po wnikliwej analizie proponowanych
w projekcie ustawy zmian. Najważniejsze w tym jest to, że połączenie odbędzie się bez szkody

Reaktywujemy 5 podstawówek

SPROSTOWANIE

Od przyszłego roku rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, powiększy się za to liczba szkół podstawowych.
Miasto przygotowuje się do rządowej reformy.
1 września 2017 r. wrócą 8-letnie
szkoły podstawowe i rozpocznie
się wygaszanie gimnazjów – tak
stanowią ustawy reformujące
system edukacji, które podpisał
prezydent Andrzej Duda. Reforma
przewiduje też powrót do 4-letnich liceów i 5-letnich techników.
W systemie edukacji pojawią się

Chorzów TV

dwustopniowe szkoły branżowe.
Dla uczniów, nauczycieli i samorządu reforma oznacza spore
zmiany. Miasto, aby dobrze się do
nich przygotować, powołało specjalny 11-osobowy zespół, złożony
z przedstawicieli środowisk oświatowych, rodziców, urzędników.
- Zespół zaproponował prezyden-

towi szereg rozwiązań związanych
m.in. z likwidacją gimnazjów. Nie
wszystkie dadzą się bowiem zastąpić – mówi Wiesław Ciężkowski,
zastępca prezydenta Chorzowa do
spraw społecznych.
Miasto prowadzi 15 gimnazjów
(w tym dwa specjalne – przyp.
red.), z tego 6 to placówki samo-

dzielne. W sumie uczy się w nich
2881 osób. - Do wszystkich samodzielnych gimnazjów, z wyjątkiem Gimnazjum nr 1, planujemy
powrót szkół podstawowych
– mówi Wiesław Ciężkowski.
– Gimnazjum nr 1 przy ul. Dąbrowskiego będzie wygaszane
i likwidowane. W rejonie nie ma

bowiem takiej ilości dzieci, aby
zapewnić funkcjonowanie dwóm
szkołom podstawowym zlokalizowanym tak blisko siebie. Natomiast do budynku po Gimnazjum
nr 1 mogłaby się przenieść biblioteka pedagogiczna i Centrum Aktywizacji Społecznej – dodaje.
Ciąg dalszy na stronie 2

WIADOMOŚCI Z MIASTA, ZAPOWIEDZI ORAZ RELACJE Z NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ

dla pacjentów. Dla nich wszystko
ma zostać po staremu, a szpitale
zyskają stabilizację finansową.
Miasto ma doświadczenie w tego
typu działaniach: właśnie zakończył się bowiem dwunastoletni
proces łączenia szpitali, w których
leczono dorosłych.
Ciąg dalszy na stronie 3

W poprzednim numerze miesięcznika „Twój Chorzów” (nr 12, grudzień 2016 r.), w artykule „Stawiamy na inwestycje” błędnie
podaliśmy informację dotyczącą
kwoty przeznaczonej na inwestycje. 723 907 269 zł to kwota
wszystkich wydatków zapisanych
w budżecie miasta na 2017 rok obejmuje ona zarówno wydatki
majątkowe, jak i wydatki bieżące.
Za błąd przepraszamy.

OFICJALNY KANAŁ
MIASTA ZNAJDZIESZ NA:

Aktualności

2

wiadomości samorządowe

Jak pokonać smog?

Chorzów od wielu lat walczy o lepszą jakość powietrza w mieście. W likwidacji niskiej emisji i smogu
pomoże Tauron Ciepło. Niemal 800 budynków zostanie przyłączonych do sieci ciepłowniczej.
Ekologiczne programy, kontrole
domowych palenisk, system informowania szkół i przedszkoli o złym
stanie powietrza czy kampania
zachęcająca do zmiany sposobu
ogrzewania na bardziej ekologiczny – między innymi takie działania
są podejmowane na terenie Chorzowa w walce ze smogiem.
To, jak poważnym problemem
jest niska emisja i jak smog może
wpłynąć na nasze zdrowie uświadamiała akcja Tauronu Ciepło
i CEZ Chorzów. – Pokazujemy jak
poważnym problemem jest niska
emisja, ale to nie wszystko – mówi
Sławomir Gibała, wiceprezes zarządu Tauron Ciepło. – Tauron
jest już gotowy do wdrożenia Programu Likwidacji Niskiej Emisji
w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej
- dodaje.

– Smog to problem, z którym należy walczyć zdecydowanymi działaniami – mówi
Andrzej Kotala – Prezydent Chorzowa

Celem programu jest likwidacja
emisji szkodliwych zanieczyszczeń
pochodzących ze spalania śmieci
i złej jakości paliwa w domowych
piecach poprzez przyłączenie budynków do systemu ciepłowniczego. Do sieci trafi osiem miast,
w tym Chorzów. - Program oszacowano na 250 mln zł, z tego połowa

ma być dofinansowana ze środków
unijnych przyznawanych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do Chorzowa trafi około 60 mln zł,
co pozwoli na przyłączenie do sieci
niemal 800 budynków. Projekt ma
ruszyć w tym roku i potrwa 3 lata –
mówi Sławomir Gibała. Prezydent

Reforma oświaty:
reaktywujemy 5 podstawówek
Dokończenie ze strony 1
W nowym roku szkolnym miastu
przybędzie 5 szkół podstawowych,
w sumie będzie ich 20. - Taka ilość
placówek pozwoli nam zapewnić
edukację najmłodszym chorzowianom bez wprowadzania dwuzmianowości – tłumaczy zastępca prezydenta. I nie ukrywa, że reforma
wprowadza spory zamęt do zespołów szkół, które przestaną istnieć.
- Nie ma obecnie możliwości, by
powrócić do idei szkół dwujęzycznych w „Słowaku”. Problem jest też
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, w którym prowadzone
są klasy szkoły mistrzostwa sportowego. Szukamy najlepszego rozwiązania tej sytuacji.

Sporym wyzwaniem logistycznym
będzie również wypełnianie „nowych” podstawówek. W zamierzeniu do wygaszanych gimnazjów
będą przenosić się tylko absolwenci klas 6, np. dzieci z SP nr 1
kontynuowałyby naukę w klasie
7 w obecnym Gimnazjum nr 10.
– Proces wypełniania tych szkół
będzie rozłożony na kilka lat – podkreśla W. Ciężkowski. - Staramy się
zrobić wszystko, by utrzymać jak
największe zatrudnienie nauczycieli. To leży w interesie miasta,
inaczej możemy stracić znakomitych pedagogów – dodaje.
Pod znakiem zapytania stoi też
przyszłość części pogimnazjalnych budynków funkcjonujących obecnie w zespołach szkół.

– Zwolnione klasy obejmą rozszerzające się licea. Chcemy, żeby
w mieście były cztery, bardzo
dobre samodzielne ogólniaki –
mówi W. Ciężkowski. Miasto
chciałoby zagospodarować też
pomieszczenia po Gimnazjum nr
7 przy ul. Farnej, do których przeniosłoby się pobliskie Przedszkole
nr 8. – W ten sposób zwolnione
pomieszczenia przy ul Kochanowskiego mogłyby stać się filią
żłobka miejskiego. Najbardziej potrzebne są nam przedszkola i żłobki. Zapewnienie w nich miejsc dla
wszystkich chorzowskich maluchów to spory wysiłek organizacyjny. Wierzę, że jesteśmy w stanie zrobić to w ciągu dwóch lat
– podkreśla zastępca prezydenta.

Szkoły na prestiżowej liście
Cztery chorzowskie szkoły znalazły się w XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
Najwyżej, bo na 114. miejscu
w skali kraju, a 10. na Śląsku znalazło się Uniwersyteckie I Liceum
Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Słowak jest też 40. szkołą w rankingu olimpijskim. Nieco
dalej, bo na 198. miejscu w kraju,
uplasowało się Publiczne Liceum

ZSSKAK. Katolik, bo o nim mowa,
zajął 25. miejsce na Śląsku. Trzecim liceum z Chorzowa w rankingu jest III LO im. Stefana Batorego.
386. miejsce w Polsce i 41. w województwie to świetny wynik.
Również w rankingu najlepszych
techników znalazło się miejsce

dla szkoły z Chorzowa. Technikum Mechaniczno-Elektryczne
im. Nikoli Tesli zajęło 233. miejsce
w kraju i 39. w województwie.
Kryteriami branymi pod uwagę
w ocenie szkół są między innymi
sukcesy w olimpiadach czy wyniki matury.

Społecznicy doradzą radnym i prezydentowi
W mieście powołana została
Chorzowska Rada Działalności
Pożytku Publicznego pierwszej
kadencji. W jej skład weszli
przedstawiciele organizacji pozarządowych, prezydenta mia-

sta i rady miasta. Jest to organ
konsultacyjno-opiniodawczy,
którego jednym z głównych zadań jest opiniowanie projektów
uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań

publicznych z zakresu pożytku
publicznego. Więcej informacji
na stronie www.bip.chorzow.eu,
w zakładce Chorzowska Rada
Działalności Pożytku Publicznego.

Chorzowa Andrzej Kotala przyznaje, że ciepło sieciowe ma wiele zalet.
- Jest przede wszystkim ekologiczne i czyste. W sieci może znaleźć
się sporo budynków komunalnych,
głównie z centrum miasta i Starego
Osiedla w Batorym. Pod uwagę
brane są także rejony pozostałych
dzielnic. Będziemy przyłączać budynki do sieci stopniowo.
Rozrastająca się sieć ciepłownicza
to nie jedyny sposób walki ze smogiem. Miasto od wielu lat zachęca
mieszkańców do korzystania z dofinansowania i zmiany ogrzewania na ekologiczne. Tylko w ciągu
ostatnich 5 lat przeznaczono na ten
cel niemal 1,5 mln zł. Od początku
przyznawania dofinansowań, czyli od ponad 20 lat, wymieniono
5,5 tysiąca kopciuchów. - Uważam,
że chętnych powinno być znacz-

nie więcej. W Chorzowie, tak jak
w wielu innych miastach, sytuacja
związana z zanieczyszczeniem
powietrza jest tragiczna. Dlatego
informujemy o tym problemie nie
tylko dorosłych, ale też najmłodszych. Może to maluchy skłonią
swoich rodziców do bardziej pro-

ekologicznych działań – mówi
prezydent.
Straż miejska w ubiegłym roku
przeprowadziła 40 kontroli
palenisk i nałożyła 27 mandatów.

„Pierwszy samochód” trafi na aukcję
Prezydencki peugeot z rejestracją
SH 00001 czeka na nowego właściela
Mowa o peugeocie 406, który lada dzień zostanie wystawiony
na aukcję. Zakupiony w 1999 roku samochód, zastąpił poloneza i woził byłego Prezydenta Chorzowa – Marka Kopla – aż do
końca jego prezydentury. Sam zainteresowany zdradził nam,
że gdziekolwiek nie jechał, peugeot nigdy go nie zawiódł. To
spora rekomendacja, biorąc pod uwagę trasy, które peugeot
przejechał. Najdłuższą była wyprawa do włoskiego Termoli.
Samochód przejechał wtedy ponad 1800 km w jedną stronę. Miało to miejsce w 2000 roku, kiedy podpisana została
umowa o partnerstwie między Chorzowem a Termoli.
Licytacja rozpocznie się 28 lutego o godzinie 11.00
w chorzowskim Urzędzie Miasta. Cena wywoławcza
to 4 tys. zł, wadium 400 zł. Samochód można zobaczyć
przed aukcją, po wcześniejszym umówieniu, dzwoniąc pod numer tel. 32 416 5000 wew. 9328.

Prezydent Chorzowa zaprasza na bal
25 lutego w Hotelu Best Western przy ul. Targowej odbędzie się
Chorzowski Bal Prezydenta. Imprezie towarzyszyć będzie aukcja,
z której dochód zostanie przekazany na Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów.
Pod młotek trafią m.in.: obraz
z autografem Roberta Lewandowskiego, koszulka reprezentacji
Polski na Euro 2016 z autografami, płyta z autografami artystów
z koncertu Jimek, MIUOSH i NOSPR, kurtka Ferrari.
Przedmioty na aukcję przekażą
także: pierwsza dama, pani premier i marszałek województwa.
Podczas balu odbędzie się finał
konkursu Przedsiębiorca Roku
organizowanego przez Centrum
Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Chorzowa. Imprezę poprowadzi Beata Tadla.

wiadomości samorządowe

Cena zaproszenia na bal to 330 złotych od pary. Potwierdzenia udziału w balu oraz płatności należy

dokonać do 15 lutego na adres
biuro@cpchorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 32 2546180

Połączenie to szansa
wiadomości samorządowe
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Miasto

Dokończenie ze strony 1

POŁĄCZENIE SZPITALI

FAKTY

MITY

Utrzymany dostęp do wszystkich usług medycznych

Zamknięcie oddziałów szpitalnych

Brak zwolnień wśród lekarzy i personelu medycznego

Zwolnienia w szpitalach

Inwestycje na dotychczasowym poziomie

Mniej pieniędzy na inwestycje

Połączony szpital będzie jednym z 6 największych w regionie

Utrata prestiżu

Pełna refundacja z NFZ świadczeń w obu placówkach

Pogorszenie dostępu do świadczeń medycznych

ZSM

SZPITALE W LICZBACH

CHCPiO

13 326

Liczba pacjentów na oddziałach

13 543

80%

% pacjentów z Chorzowa

20%

4 726 226 zł

Kredyty i pożyczki

15 815 580 zł

18 720 000 zł

Dotacje z miasta

4 200 000 zł

Przy ul. Truchana stanie
kolejny budynek komunalny
18 nowych mieszkań dla chorzowian przybędzie w centrum
miasta. W ciągu najbliższych lat, w różnych dzielnicach,
ma ich powstać znacznie więcej.
Projekt przy ul. Truchana 56 będzie
stanowił kontynuację zabudowy
tej ulicy, nawiązując swoimi gabarytami, kształtem dachu, bryłą
i wyglądem do charakteru sąsiednich budynków. Na działce zaprojektowano także drogę i chodnik
oraz dwa parkingi z miejscami postojowymi dla samochodów. Budynek będzie posiadał 5 kondygnacji z poddaszem użytkowym oraz
windą. Wejście prowadzi bezpośrednio na parter, na którym znajdzie się rowerownia i wózkownia,
pomieszczenie gospodarcze oraz
dwa mieszkania przystosowane
dla osób niepełnosprawnych (jednopokojowe i dwupokojowe o powierzchni użytkowej odpowiednio
38,94 m2 oraz 43,7 m2). Pierwsze,
drugie i trzecie piętro są kondygnacjami powtarzalnymi, na których
zaprojektowano po 4 mieszkania
dwupokojowe z aneksem kuchen-

nym o powierzchni użytkowej od
40,05 m2 do 45,11 m2. Na czwartym
piętrze również będą znajdować się
4 mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 37,92 m2 do 42,88 m2.
– To kolejna inwestycja w mieszkalnictwo w Chorzowie. Nowe budynki powstają także przy ul. Kościuszki (inwestycja realizowana
wspólnie z chorzowskim TBS-em),

a w przyszłym roku rozpoczną
się budowy przy ul. Żeromskiego
i Kadeckiej – wymienia Zastępca
Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju Marcin Michalik.
Koszt inwestycji na Truchana to
prawie 4 mln zł. Miasto otrzymało
na ten cel dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości
1 mln 534 tys. zł.

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia w drodze licytacji stawki czynszowej m.in.:
3 Maja 9/U2

3 Maja 52/U2

118,92 m2
parter, budynek
frontowy

9,95 m2
parter, budynek
frontowy

3 Maja 83/U2

Armii Krajowej
103/U1

24,29 m2
parter, budynek
frontowy

70,27 m2
parter

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.bip.chorzow.eu).
Osoby zainteresowane udziałem w licytacji
są zobowiązane dopełnić wszelkich formalności
z tym związanych do 6.03.2017 r.

Symbolicznego wbicia łopaty przy ul. Kościuszki dokonują: Marcin Michalik – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju, Andrzej Kotala – Prezydent
Chorzowa oraz Leszek Wenda – prezes RTBS

Będzie nowy zespół szkół
Radni podjęli decyzję o połączeniu ZST nr 2 i ZSB. Miasto utworzy
w ten sposób jeden, duży zespół szkół z siedzibą przy ul. Powstańców.
- Mamy dwie szkoły na trwałe wpisane w system edukacyjny naszego
miasta. Zespół Szkół Budowlanych
i Zespół Szkół Technicznych nr 2,
szkoły, które kształcą w poszukiwanych specjalnościach. Są to też
szkoły, które borykają się z najwięk-
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szym problemem edukacyjnym –
demografią – mówił podczas sesji
Wiesław Ciężkowski, Zastępca
Prezydenta Chorzowa ds. Społecznych. Dodał, że tylko duże, dobrze
zarządzane placówki poradzą sobie
na trudnym, edukacyjnym rynku.

– To będzie silna szkoła. Zastępca
prezydenta zapewnił, że kierunki
nauczania obu szkół będą kontynuowane, a wszyscy nauczyciele będą
mieli zapewnioną pracę. Nazwę
szkoły i jej patrona ustalą przedstawiciele ZSB i ZST nr 2.

Szczegółowych informacji udzieli
Wydział Zasobów Komunalnych – I piętro, pokój 120,
tel. (32) 416-5000 wewn. 9119 lub 695 561 274.

Licytacja odbędzie się 9.03.2017 r.
o godzinie 9:00 w pokoju 236
(sala posiedzeń) Urzędu Miasta
Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

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
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W jakich zawodach szukać
pracy w Chorzowie?
Chorzowski Powiatowy Urząd Pracy opublikował wyniki badania
„Barometr zawodowy 2017”. Raport ma ułatwić bezrobotnym
znalezienie zatrudnienia, a uczniom wybór drogi zawodowej.
„Barometr zawodów” to prognoza sytuacji na rynku pracy.
Badanie dzieli zawody na trzy
grupy: deficytowe, czyli takie,
w których w najbliższym roku
nie powinno być trudności ze
znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców
będzie w ich przypadku duże,
zrównoważone, czyli te, w których liczba ofert pracy będzie
zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia
zatrudnienia w danym zawodzie i nadwyżkowe, w których
znalezienie pracy może być
trudniejsze ze względu na małe
zapotrzebowanie oraz wielu
kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.
Barometr to nie tylko statystyka. Nie wszystkie oferty pracy wpływają do urzędu i nie

wszyscy poszukujący pracy się
rejestrują, dlatego też toczone
są rozmowy z ekspertami, pracownikami PUP, którzy dzielą się swoim doświadczeniem
i prognozują tendencje na rynku pracy.
Według autorów raportu najbardziej poszukiwanymi zawodami w Chorzowie w 2017 roku
będą m. in. fryzjerzy, ślusarze,
murarze i elektrycy. Kłopotów ze znalezieniem pracy nie
powinni mieć także ci, którzy
związali się z gastronomią:
piekarze, cukiernicy, kucharze,
kelnerzy i pomoce kuchenne.
W odwrotnej sytuacji mogą znaleźć się absolwenci kierunków
humanistycznych. Zapotrzebowanie na filozofów, historyków,
politologów i kulturoznawców
jest relatywnie niskie, a chętnych do pracy wielu. Jednak

nawet ci, dla których praca jest,
nie zawsze chcą ją podjąć.
Taka tendencja zapotrzebowania na pracowników technicznych utrzymywała się od kilku lat, ale teraz to się zmienia.
Brakuje ludzi do pracy w ogóle.
Często bezrobotni odmawiają
podjęcia pracy, bądź pójścia na
staż ze względu na proponowane zarobki.
Zasiłek dla bezrobotnych
w podstawowym wymiarze to
831,10 zł, dodając do tego 500 zł
z rządowego programu 500+,
dostajemy kwotę niewiele niższą niż minimalne wynagrodzenie. Nic więc dziwnego, że
poszukujący pracy, zwłaszcza
ci, którzy inwestowali w swoje wykształcenie, chcą czegoś
więcej.

Informacje
• W związku z panującymi niskimi temperaturami
na zlecenie PGM, firmy cały czas wykonują
prace w zakresie odmrażania instalacji
wodociągowej.
• W związku z licznymi zamrożeniami instalacji wodociągowej w rejonie
BOM Chorzów II lokatorzy mogą odbierać zakupioną przez Zakład
Komunalny „PGM” wodę w siedzibie BOM II przy ul. 3 Maja 28.
• Zakończono remont elewacji budynku przy ul. Wolności 3.

Patryk Mataniak

LED-y oświetlają
tunel i boisko
Ekologia oraz funkcjonalność to zalety oświetlenia
z wykorzystaniem technologii LED. W naszym mieście
światło tego typu wykorzystane jest m.in. do poprawy
bezpieczeństwa czy zwiększenia estetyki.

Jasno i bezpiecznie
W tunelu pod mostem przy ul.
Legnickiej zamontowano nowe
oświetlenie. Jest to odpowiedź
na zgłoszenia mieszkańców.

Ulica Legnicka w Chorzowie
przebiega tunelem pod linią kolejową. Tamtejszy most jest własnością PKP, jednak utrzymanie

jezdni, chodnika i oświetlenie
należy do MZUiM.
W ostatnich latach kilkakrotnie
podejmowano próby oświetlenia
przejścia, za każdym razem instalacja już po kilku dniach była
dewastowana, przewody wyrywane ze ścian, a oprawy oświetleniowe ulegały kradzieży.
- Podjęliśmy ostatnią próbę
oświetlenia tunelu wbudowując oprawy oświetleniowe
wykonane w technologii LED
w nawierzchnię chodnika.
Przy okazji udało się uzyskać
ciekawy efekt iluminacyjny.
Apelujemy do mieszkńców,
aby zwracać uwagę i zgłaszać
natychmiast na policję próby dewastacji lub kradzieży
- prosi Piotr Wojtala, dyrektor
MZUiM.

Na boisku
i placu zabaw
światło włączysz
SMS-em

Na boisku i placu zabaw przy
ul. Brzozowej światła gasną po
22.00. Mający ochotę uprawiać
sport dłużej, mogą korzystać
z usługi „oświetlenie na żądanie”. Wystarczy wysłać smsa
o treści: BOISKOBRZOZOWA

wiadomości samorządowe

pod numer telefonu 500 400 407
(informację można znaleźć
na latarni). Zaraz po tym, na
godzinę, włączy się ledowe
oświetlenie boiska. Korzystający z usługi pokrywają jedynie
koszt wysyłki zwykłego smsa

(zgodny z taryfą operatora).
To kolejna tego typu instalacja
w Chorzowie, która umożliwia
sterowanie latarniami przez samych mieszkańców. Pierwszą
uruchomiono na kompleksie boisk przy ul. Mariańskiej.
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25. finał WOŚP za nami

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 32 349 78 63 www.chck.pl

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla ratowania życia
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Kenneth Dahl Knudsen Shirley Valentine
Group
3.02. / godz. 19:00

350 biegaczy,
200 uczestników
maratonu zumby i ponad 200
wolontariuszy. Tak wyglądał
finał akcji w naszym mieście.

48 378 zł 65 gr

zebrali wolontariusze sztabu działającego
przy Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha
Korfantego.

19 202 zł 17 gr

26.02. / godz. 18:00
Wyjątkowy koncert międzynarodowego kwintetu pod przewodnictwem niezwykłego duńskiego
kontrabasisty i kompozytora Kennetha Dahla Knudsena. Zespół
gra współczesny europejski jazz
o skandynawskim rodowodzie,
z dużą dawką improwizacji.
Bilety: 40 zł/20 zł (do 15.02.)
Info: damian@chck.pl,
tel. 32 349 78 71/63

13 220 zł 49 gr

wylicytowano podczas chorzowskich aukcji
na portalu allegro z tego:

8 600 zł

Koncert promujący album „Nierówni”. Zamierzenie artysty było
proste: podzielić się ulubioną twórczością ks. Jana Twardowskiego,
przenosząc jego wiersze z serc do
głów i na usta, żeby można było je
śpiewać, tańczyć, śmiać się i płakać.
Niewymuszenie i po prostu. Jak
w wierszach Twardowskiego
Bilety: 60 zł/50 zł (do 28.02.)
Info: sabina@chck.pl,
tel. 32 349 78 67/63

610 zł

wylicytowano za możliwość emisji piosenki, która
14 lutego zabrzmi z wieży chorzowskiego ratusza

odbędą się tam… „Walentynki na
rockowo”. Chętni zakochani będą
mogli poznać tajemnice spadających gwiazd, meteorów i meteorytów, a cały seans odbędzie się przy
dźwiękach muzyki rockowej. Miejsca można zarezerwować dzwoniąc
pod numer 32 745 27 28.
14 lutego Chorzowskie Centrum
Kultury przy ulicy Sienkiewicza
3 zaprasza na walentynkową galę
operowo-operetkową w wykonaniu międzynarodowej grupy ope-

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S. Batorego 6 tel. 32 246 00 60 www.mdkbatory.pl

rowej Sonori Ensemble - „Opera
In Love”. Natomiast mieszczące się
w ChCK kino Grajfka zaprasza na
dwa walentynkowe seanse komedii romantycznej „Planeta Singli” –
o godzinie 17.00 oraz 20.00.
Ciekawą alternatywą dla par, które
lubią razem aktywnie spędzać czas,
są III Parkowe Hercklekoty, które
wystartują 12 lutego o godzinie
8.00. Pod tą tajemniczą nazwą kryje
się licząca 6,5 km niełatwa, przełajowa trasa.

Kabaret Nowaki 26.02. godz. 17:00

Muzeum w Chorzowie

ul. Powstańców 25 tel. 32 241 31 04 fax. 32 241 39 26 www.muzeum.chorzow.pl

Czasowe:
• „W fiolecie jej do twarzy…
Chorzowskie kostiumy Barbary Ptak”
• „Od drachmy do dinara. Pieniądz arabski
w pierwszych wiekach islamu”
Stałe:
• „Z dziejów pieniądza. Polska – Śląsk”
– w nowej odsłonie

Krystyna Janda jako kura domowa!? To całkiem możliwe... ale
nie do końca.
Spektakl, dotychczas zagrany 327
razy, miał premierę w listopadzie
1990 r. w Teatrze Powszechnym
w Warszawie. Premiera w Teatrze Polonia odbyła się 15 grudnia 2005 r.
Bilety: 130 zł
Info: urszula@chck.pl,
tel. 32 349 78 84/63

zapłacono za spotkanie z Mateuszem
Grzesiakiem, trenem rozwoju osobistego

Zakochani nie będą się nudzić

WYSTAWY

30.03. / godz. 19:00

kosztowała koszulka reprezentacji Polski
w piłce ręcznej mężczyzn z autografami

na lodowisku przy ul. Katowickiej rozegrano
mecz hokejowy pomiędzy Drużyną Wielkiego
Serca i zespołem Kojotki Naprzód Janów

Alternatywą dla Walentynek spędzanych w kinie, restauracji czy
teatrze jest specjalny przejazd kolejką linową Elka w Parku Śląskim.
Pierwsze gondole wyruszą 14 lutego o godzinie 14.00, a ostatnie po
22.00. Łącznie z walentynkowych
atrakcji może skorzystać 161 par.
Szczegóły na stronie parkslaski.pl.
Dla tych, którzy nie będą chcieli zbyt
szybko schodzić na ziemię, Planetarium Śląskie przygotowało kosmiczną opcję. 14 lutego o godzinie 17.00

Mietek Szcześniak

2 750 zł

to kwota uzbierana przez wolontariuszy
sztabu przy Gimnazjum nr 8

drugi raz

Rozmaitości

WYDARZENIA

22 lutego, godz. 16.30 (środa) – Promocja 17 tomu „Zeszytów
Chorzowskich”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie recital
instrumentalny. Wstęp wolny!

GODZINY OTWARCIA

wtorki, czwartki, piątki: 9.00–15.00 środy: 9.00–17.00
soboty, niedziele, święta: 10.00–14.00
W godzinach otwarcia wystaw kasa prowadzi sprzedaż wydawnictw

Kabaret Nowaki tworzą Adrianna
Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. Znani z wielu produkcji telewizyjnych, gospodarze Płockich
Nocy Kabaretowych oraz Polskiej
Nocy Kabaretowej, uczestnicy
największych telewizyjnych festiwali kabaretowych. Ich żywiołem
są jednak występy na żywo i bez-

pośredni kontakt z publicznością.
Bawią widzów w sposób nieskrępowany i spontaniczny. Z chęcią
podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy z publicznością, co
przeradza się we wspólną i niepowtarzalną zabawę.
Program „Moda na Nowaki”
o wciąż zmieniany i uaktualniany

zestaw skeczy i piosenek, wśród
których znajdziecie najbardziej
popularne i lubiane postaci i hity
oraz zupełne nowości nieznane ze
szklanego ekranu.
Bilety w cenie 40 zł przedsprzedaż, 50 zł w dniu koncertu, 20 zł
z kartą 60+ do nabycia w sekretariacie oraz w sieci Ticketportal.

Powrót do przeszłości
Budynek obecnego Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Budynek przy ul. Farnej 7
w Chorzowie Batorym (Wielkich Hajdukach) oddano do
użytku w 1935 r. Od czasów
I wojny światowej była to
pierwsza szkoła wybudowana
w gminie Wielkie Hajduki (od
1939 r. włączonej w granice
Chorzowa). Dodajmy, że budynek uchodził za jeden z najnowocześniejszych i największych
w ówczesnym województwie
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śląskim, a wybudowany został w duchu modnej wówczas
i bardzo funkcjonalnej moderny. 10 listopada 1935 r. podczas
poświęcenia szkoły proboszcz
hajducki ks. Józef Czempiel,
wykorzystując fakt, że znajdowała się tuż za ogrodem parafialnym, wyraził przekonanie,
że wymownym znakiem jest to,
że stoi ona w „cieniu kościoła”.
Przed II wojną światową bu-

dynek mieścił dwie szkoły powszechne – żeńską i męską. Po
II wojnie światowej w gmachu
znalazła swoją siedzibę Szkoła
Podstawowa nr 30 i III Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana
Batorego. Wśród absolwentów III LO są m.in. prof. Józef
Stompel, Jerzy Cnota, Jerzy Jóźwiak, Piotr Naliwajko, Piotr Zaczkowski, Jarosław Świerszcz
(Ingmar Villqist).
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BILETY

Rozrywka

REPERTUAR

luty 2017

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

01.02 śr

18:00

„Jackpot” reż. Magnus Martens, Norwegia 2011

Na ekranie

03.02 pt

18:00

„Sponsoring” reż. Małgorzata Szumowska, Francja, Niemcy, Polska 2011

Na ekranie

05.02 nd

11:00

„Robinson Crusoe” reż. Ben Stassen, Vincent Kesteloot, Belgia, Francja 2015

SMYK

07.02 wt

19:00

Wybór spośrod trzech filmów Krzysztofa Kieślowskiego

InterAkcja

09.02 czw

18:30

„Kochankowie z Księżyca” reż. Wes Anderson, USA 2012

Klub Filmowy
Grajfka

10.02 pt

19:00

„Lewiatan” reż. Andriej Zwiagincew, Rosja 2014

Filmowa feta
za zeta

11.02 sob

„Moje córki krowy” reż Kinga Dębska, Polska 2015

Na ekranie

14.02 wt

17:00
19:30
17:00
20:00

„Planeta Singli” reż Mitja Okorn, Polska 2016

Na ekranie

16.02 czw

19:00

„W drodze” reż. Paweł Wysoczański, Polska 2008

Kino
DOCiekliwe

17.02 pt

18:00

Spotkanie autorskie z Pawłem Wysoczańskim oraz projekcja filmu
„Jurek” reż. Paweł Wysoczański, Polska 2014

Kino
DOCiekliwe

18.02 sob

17:00
19:30

„Body/Ciało” reż. Małgorzata Szumowska, Polska 2015

Na ekranie

19.02 nd

11:00

„Robaczki z Zaginionej Doliny” reż. Thomas Szabo, Helene Giraud Belgia,
Francja 2013

SMYK

20.02 pon

19:00

„Kiedyś będziemy szczęśliwi” Paweł Wysoczański, Polska 2011

Na ekranie

21.01 wt

16:00
18:00

„Ida” reż. Paweł Pawlikowski Dania, Polska 2013

Dla Seniora

24.02 pt

19:00

„Pod Mocnym Aniołem” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2014

Na ekranie

25.02 sob

19:00

„Zabójcy bażantów” reż. Mikkel Norgaard, Dania 2014

Na ekranie

26.02 nd

11:00

„Ale cyrk!” reż. Peter Dodd, Dania 2011

SMYK

28.02 wt

18:00

„Faraon” reż. Jerzy Kawalerowicz, Polska 1965

Kino PL

Rezerwacja i informacja: grajfka@chck.pl, tel: 32 349 78 71/63

Więcej
informacji:
kino.chck.pl

Kino
należy
do sieci

Dofinansowano
ze środków

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
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 24 lutego 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Joanna Kulik, Jadwiga Szmitkowska-Karadżow i Jadwiga Tejda.
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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