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Prezydent z absolutorium
Radni Chorzowa przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
za 2018 rok. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 24 czerwca, udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta, Andrzejowi Kotali.
Na początku obrad została otwarta dyskusja nad „Raportem o stanie miasta za 2018 rok”. Pytania
na temat dokumentu mogli zadawać zarówno mieszkańcy, jak
i radni - odpowiedzi udzielał Prezydent Miasta. Jak podkreślono
we wstępie do raportu, Chorzów
jest stale badany przez wiele
niezależnych instytucji. Agencja
Ratingowa Fitch podniosła ocenę
Chorzowa do poziomu „A”. Po-

nadto, w międzynarodowym raporcie „Polish Cities of the Future
2019/20” Chorzów zdobył drugie
miejsce w rankingu Miast Przyszłości. W zestawieniu brano pod
uwagę kapitał ludzki, dostępność,
efektywność kosztową, strategię
przyciągania zagranicznych inwestycji oraz przyjazny stosunek
do biznesu.
Pozytywną opinię o wykonaniu
ubiegłorocznego budżetu wydała

zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i wszystkie komisje
Rady Miasta. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za udzieleniem Prezydentowi absolutorium
było 17, a 6 wstrzymało się od
głosu.
- Plan dochodów i wydatków
za 2018 rok został zrealizowany
praktycznie w założonej wielkości.
Sytuacja finansowa Chorzowa jest
bardzo dobra, co potwierdza mię-

dzynarodowa Agencja Ratingowa
Fitch, która w krajowym ratingu
długoterminowym uplasowała nasze miasto na poziomie „A” - mówi
Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta.
- Warto podkreślić, że w Chorzowie konsekwentnie prowadzona
jest inwestycyjna polityka rozwoju, m.in. poprzez pozyskiwanie
środków pochodzących z Unii
Europejskiej, przy jednoczesnej
rozsądnej polityce kredytowej.

www.chorzow.eu

To był budżet nastawiony na inwestycje, dlatego łączył się
z wieloma wyzwaniami. W 2018 roku pracowaliśmy m.in. nad
budową Nowego Rynku, a także wykonaliśmy dokumentację
niezbędną do budowy Muzeum Hutnictwa. Jednocześnie
realizowaliśmy wiele innych ważnych dla przyszłości Chorzowa
przedsięwzięć. Z pewnością wysoko zawiesiliśmy sobie
poprzeczkę, tym bardziej cieszę się z pozytywnej oceny
udzielonej przez radnych.
Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa

Wydarzenia
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Fest Festival– jedyny taki na Śląsku
Jaden Smith, Disclosure, Alan Walker, Sokół, Paweł Domagała,
Natalia Szroeder czy Sarsa – to gwiazdy, które już wkrótce zagoszczą
w chorzowskim Parku Śląskim. W piątek, 23 sierpnia rozpocznie się
pierwsza edycja Fest Festivalu.
Artyści reprezentujący różne
gatunki muzyczne wystąpią na
pięciu scenach rozstawionych
w całym parku. Każdy uczestnik
Festiwalu z pewnością znajdzie
coś dla siebie. Poza atrakcjami
muzycznymi do dyspozycji publiczności będzie m.in. strefa mody
oraz foodtrucki z urozmaiconą
ofertą kulinarną, także dla wegan

i wegetarian. W programie znalazł
się ponadto największy na Śląsku
Festiwal Kolorów.
W sprzedaży dostępne są bilety
na Fest Festival. Dwudniowe karnety dostępne są w drugiej puli
„regular tix” od 259 złotych, zaś
bilety jednodniowe od 149 złotych. Do karnetów można dobrać
opcję z campingiem, która kosz-

tuje 100 złotych, a która umożliwia zabawę na terenie festiwalu
przez ponad 50 godzin.
Bilety dostępne w sprzedaży na
www.festfestival.pl oraz w bileteriach Empik - bilety, Going,
ebilet.pl, Eventim.pl oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży
empik, Saturn Polska i MediaMarkt Polska.

Strefa
aktywności –

nie tylko dla studentów

Czworonogi
szukają domu

Więcej informacji: www.festfestival.pl

Skwer z boiskiem do gry w piłkę nożną i koszykówkę, urządzenia
fitness do ćwiczeń, a także elementy placu zabaw, małej architektury
oraz zieleńce – tak wygląda wielofunkcyjna strefa aktywności
w chorzowskim kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Budowa placu
zabaw i siłowni zewnętrznej to wspólne przedsięwzięcie uczelni
i Urzędu Miasta w Chorzowie.
Rok temu Uniwersytet Śląski
otrzymał dotację na zagospodarowanie części terenu i utworzenie wielofunkcyjnego skweru,
służącego zarówno studentom,
pracownikom, jak i mieszkańcom miasta. Prace nad realizacją
tego projektu dobiegły końca,
w czerwcu 2019 roku strefa
umożliwiająca spędzanie czasu
w formie aktywnej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej została
oddana do użytku.
Całkowita wartość inwestycji
wynosi 1 065 145,13 zł. Projekt
został dofinansowany między
innymi ze środków Ministerstwa

Sportu i Turystyki z Programu
Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – Pilotaż

Poznajmy się
1. Gapcio - Wiek: 12 lat. Pomimo swojego wieku,
wciąż ma dużo chęci do zabawy. Szuka kontaktu
z człowiekiem, jest łagodny i bez problemu daje
się prowadzić na smyczy.

Edycja 2017. Miasto dofinansowało budowę strefy kwotą
300 tysięcy złotych.

Bliższe informacje: Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie,
ul. Opolska 36, tel. 32 249 84 52,
e-mail: schroniskochorzow@wp.pl

3. Tugar – Wiek: 9 lat. Trafił do schroniska z raną
łapki, otoczony opieką wrócił do pełni sił. Jest łagodny, przyjazny i kontaktowy.

W okresie wakacyjnym zwykle przybywa przyjęć w schroniskach dla niechcianych psów
i kotów. Niestety, wielu ludzi pozbywa się swych zwierząt z błahych powodów, np. przed
wyjazdem na urlop. Pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie chcą
odmienić ten trend – ich zdaniem wakacje to bardzo dobry moment na adopcję czworonoga.
- Psy i koty w każdym wieku zasługują na dom. Nawet te starsze
są w stanie przywiązać się do
nowego opiekuna, jeżeli zostaną
obdarzone zaufaniem i miłością.
Schroniskowe zwierzaki będą
wdzięczne za ciepły kąt obok
opiekuna - mówi Alicja Banik,
pracownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie.
W 2018 roku do placówki trafiło
1491 zwierząt, obecnie przebywa
tu około 70 psów i 30 kotów.
Przed podjęciem decyzji o adopcji
psa, należy uczciwie ocenić jakie
są nasze zasoby finansowe oraz
jaką ilością wolnego czasu dysponujemy. Karma, szczepienia,

akcesoria, ewentualne leczenie to koszty związane z opieką nad
psem. Będą one na pewno niższe,
kiedy weźmiemy psiaka ze schroniska, niż w przypadku, gdy zdecydujemy się na rasowego szczeniaka z hodowli.
Każdy pies wymaga poświęcenia
czasu na spacery, zabawę i pielęgnację. W niektórych przypadkach, potrzebne będzie większe
zaangażowanie naszej uwagi, np.
gdy zdecydujemy się na adopcję
psa o nieznanej przeszłości, który
wykazuje pewne problemy, bądź
nie zna wszystkich komend. Pracownicy schroniska podkreślają,
że zwierzęta - tak jak ludzie - mają

różne usposobienia i upodobania.
Musimy wiedzieć, czy np. wolimy
przyjąć do rodziny typ kanapowca lubiącego pieszczoty, czy towarzysza do codziennych treningów.
Aby wybór okazał się trafiony,
warto przed podjęciem decyzji
kilka razy przyjść do schroniska
i wziąć potencjalnego pupila na
spacer, spędzić z nim trochę czasu, aby móc się lepiej poznać.
- Dla mnie jest sprawą oczywistą,
że warto adoptować bezpańskiego psa. Takie stworzenie na pewno odwdzięczy się miłością i wiernością, gdy ktoś da im normalny
dom – wyznaje Basia, właścicielka adoptowanej Szyszki.

2. Klara – Wiek: 9 lat. Długowłosa suczka, aktualnie po strzyżeniu. Klara jest łagodna i bardzo
grzeczna, spokojnie daje się prowadzić na smyczy.
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4. Gustaw – Wiek: 10 lat. Ten lekko niedowidzący staruszek jest spokojny, cichy i łagodny. Swoje
życie chiałby spędzić przy kimś, kto go pokocha,
a nie w schroniskowej budzie.
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Aktualności

Nowy oddział ratowania życia
Sala wielostanowiskowa z 6 specjalnymi łóżkami, 2 izolatki ze śluzami, a także nowoczesne
pompy infuzyjne i inny specjalistyczny sprzęt niezbędny do ratowania życia za ponad
3 miliony złotych - tak wygląda nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Został on oddany do użytku 25 czerwca.
- Jesteśmy dumni z nowego
oddziału, w nowym pawilonie.
To obiekt na miarę XXI wieku.
Udana inwestycja jest zasługą
wielu osób: pracowników szpitala, władz miasta, wykonawców, projektanta - podkreśla
dr Jerzy Szafranowicz, Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich
w Chorzowie
Oddział znajduje się w nowym
miejscu, w rozbudowanym za
blisko 14 milionów złotych Pawilonie A. Oprócz strefy medycznej, znajdują się tu jeszcze
pracownie EKG, wysiłkowa
i USG, a także niezbędne po-

8 milionów złotych - wskazuje Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa
- Nasz szpital się rozwija i już teraz
ma jeden z największych kontraktów z NFZ w województwie.

mieszczenia sanitarne. Wszystko
po to, aby poprawić jakość leczenia pacjentów.

- To kolejne wsparcie dla Zespołu Szpitali Miejskich w naszym
mieście. Tym razem jest to kwota

Budowa nowej przestrzeni przy
pawilonie pozwoliła też umieścić
tam nowoczesną aptekę szpitalną.
Wyposażenie jej w wydajną klimatyzację pozwoli przechowywać leki

i preparaty dla całego szpitala. Dzięki strefie ekspedycji, specjalnym
wózkom i podnośnikom, transport
leków do pacjentów będzie przebiegał szybciej i wygodniej.

Nowoczesny OIOM i apteka to dwa takie punkty, bez których szpital
nie może funkcjonować. Oddział ratowania życia jest wyposażony
w nowoczesną aparaturę, zapewnia bardzo duży komfort - zarówno
leczenia dla pacjentów, jak i pracy dla personelu. Jestem przekonana,
że nowy oddział będzie bardzo dobrze służył chorzowskiemu
szpitalowi.
Mariola Roleder

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Przejście podziemne po remoncie
Dobiegł końca generalny remont przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ulic 3 Maja i Katowickiej, które po modernizacji
zyskało estetyczny wygląd, jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w windę.
Na inwestycję, wartą około 2 miliony złotych, udało się pozyskać
środki z budżetu państwa w kwocie

1 083 900 zł. Jak informuje Miejski
Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, prace mogły ruszyć dopiero

w drugiej połowie 2018 roku - po
ogłoszeniu decyzji o przyznaniu
dotacji oraz po zakończeniu procedury przetargowej. Wykonawca wywiązał się z powierzonych
zadań w zaplanowanym terminie,
czyli do końca ubiegłego roku, jednak w związku z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi zimą
część prac malarsko-tynkarskich

wymagała poprawek w okresie
wiosenno-letnim.
W planach jest przebudowa kolejnego przejścia podziemnego
w mieście - przy AKS. MZUiM
otrzymał już decyzję o dofinansowaniu z budżetu państwa, prace powinny ruszyć w lipcu tego
roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2020 roku.

Startuje 7. edycja budżetu obywatelskiego

Miasto w Twoich rękach
Na osiedlu brakuje ławek, placu zabaw, ścieżek rowerowych czy siłowni plenerowej? Masz pomysł na ciekawy
festyn sąsiedzki, festiwal muzyki niezależnej albo grę terenową? Chcesz stworzyć ogród społeczny lub instalacje
plastyczną, które staną się ozdobą całego miasta? Wszystko to – i wiele więcej – możesz zrealizować w ramach
budżetu obywatelskiego, którego siódma edycja właśnie rozpoczęła się w Chorzowie.
Budżet obywatelski, zwany też
partycypacyjnym, to część budżetu miasta, o wydatkowaniu
której decydują bezpośrednio
mieszkańcy.
– Z naszych dotychczasowych
doświadczeń, ale i przeprowadzonych badań, wynika, że
realizowanie budżetu obywatelskiego wpływa pozytywnie
między innymi na jakość życia, zadowolenie z usług publicznych oraz kształtowanie
społeczeństwa obywatelskiego
– mówi Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.
promocji i aktywizacji społecz-

nej. – Z roku na rok obserwujemy zwiększone zainteresowanie
budżetem obywatelskim, zarówno wśród wnioskodawców,
jak i głosujących.
Pula środków tegorocznego budżetu obywatelskiego w Chorzowie wynosi 3,5 miliona złotych,
z czego 85% (2 975 000 zł) przeznaczonych jest na zadania inwestycyjne (na przykład budowa
placu zabaw), a 15% (525 000 zł)
na zadania społeczne (na przykład organizacja zawodów sportowych czy różnego rodzaju
warsztatów). Pojedyncze zadanie
inwestycyjne może kosztować

wiadomości samorządowe

maksymalnie 370 000 zł. Zadania
społeczne zostały podzielone na
dwie grupy: małe – do 20 000 zł
oraz duże – do 200 000 zł.
Realizacja budżetu obywatelskiego przebiega w kilku etapach. Na
początku, od 17 czerwca do 31
lipca 2019 roku, przyjmowane
są wnioski, które mogą zgłaszać
nie tylko osoby zameldowane
w Chorzowie, ale również mieszkające, pracujące lub uczące się
na terenie miasta. Wszystkie
wnioski, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym (w terminie od
1 do 24 sierpnia), poddawane są

następnie pod głosowanie mieszkańców (od 2 do 22 września).
Po zakończeniu tego etapu ogłaszane są wyniki – zwycięskie
projekty trafiają do realizacji,
która odbywa się już w następnym roku budżetowym (a zatem
wnioski z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego realizowane będą w roku 2020).
W tegorocznej edycji budżetu
obywatelskiego zarówno zgłaszanie wniosków, jak i głosowanie odbywa się wyłącznie
drogą elektroniczną, poprzez odpowiednie formularze, dostępne
na stronie www.bo.chorzow.eu

Nowy Rynek
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Rynek stworzą ludzie

To już! Najwyższy czas, by poznać
tych, którzy podjęli współpracę
w realizacji ważnego zadania:
aktywizacji przestrzeni Nowego Rynku.
Mają program uszyty na miarę.

Cho Cho
W 2010 roku ulica Mariacka w Katowicach daleka była od aktualnego statusu najbardziej znanej i popularnej imprezowni Śląska. Choć od
jakiegoś czasu organizowano tam koncerty i inne wydarzenia kulturalne, na co dzień trudno było znaleźć lokal otwarty dłużej niż do 21.
Początek wielkiej przemianie dał Krzysztof Krot, uruchamiając kultową już Lornetę z Meduzą i podejmując udaną próbę ożywienia tej ulicy.
– Dzięki ścisłej współpracy z Urzędem Miasta w Katowicach zapoczątkowaliśmy cykl działań kulturalnych "Lajera na Mariackiej", w ramach
którego na przestrzeni 3 lat odbyło się ponad 140 wydarzeń, w tym m.in. powrót po kilkuletniej nieobecności zespołu Kaliber 44.
Krzysztof Krot, który w 2014 roku otworzył w Katowicach kolejny lokal - klubokawiarnię Strefa Centralna, ma na koncie dużo więcej sukcesów. Był zaangażowany między innymi w przygotowanie i wyprodukowanie koncertów JIMEK x MIUOSH x NOSPR, koncertów Osiecka
Masterclass i nowOsiecka czy współorganizację Life Festival Oświęcim. A to wszystko jedynie niewielki wycinek jego działalności, która bez
cienia wątpliwości zmieniła Katowice na lepsze. Czy to samo czeka Chorzów?
To właśnie w Chorzowie, w jednym z pawilonów na Nowym Rynku, Krzysztof Krot uruchomi restobar Cho Cho. To nie tylko nowy punkt
gastronomiczny na mapie miasta, ale też miejsce, gdzie po prostu „będzie się działo”. – Na początek wspólnie z chorzowskim magistratem przygotowujemy cykl wydarzeń kulturalnych i muzycznych, które trafić powinny do odbiorców w każdym wieku – mówi Krzysztof
Krot. – Mamy ambicję, by chorzowianie znaleźli swoją przestrzeń właśnie na pięknym i nowoczesnym Nowym Rynku.
Właściciel restobaru Cho Cho przyznaje, że Chorzów miał na oku od dłuższego czasu. - Czuje się w tym mieście pozytywną energię.
Widać tu bliskość włodarzy miasta z samymi mieszkańcami, a to wyjątkowa sytuacja na tle regionu. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy
mieszkańców i będziemy w stanie przedstawić im atrakcyjną ofertę zarówno gastronomiczną, jak i kulturalną.

Bestseller do kawy

Gryfny gyszeft
– Zaczęliśmy z mężem od profilu na Faceboku, gdzie umieszczaliśmy ilustracje ze śląskimi słowami. Później przyszła kolej na stronę internetową i dłuższe teksty, dotyczące kuchni regionalnej,
zwyczajów, dorocznych wydarzeń dziejących się na Śląsku, oczywiście wszystko pisane po naszymu. Potem zdecydowaliśmy, że wyprodukujemy parę gadżetów – tak Klaudia Roksela wspomina początki Gryfnie, dziś prężnie działającej marki, która swoje sklepy ma już w Katowicach,
Rybniku i Gliwicach. A także – w Chorzowie, na Nowym Rynku.
Roksela przyznaje, że decyzja o tym, by kolejny sklep otworzyć właśnie w Chorzowie, podyktowana była przede wszystkim sympatią, jaką mieszkańcy czują do godki śląskiej. Nie bez znaczenia
była też atrakcyjna lokalizacja, w samym centrum miasta.
Czym Gryfnie chce podbić Chorzów? Przede wszystkim dużym wyborem własnych produktów, które
idealnie nadają się na prezenty dla Ślązaków, ale też dla osób spoza Śląska czy Polski. Koszulki, plakaty, książki, kubki, skarpety, magnesy, czapki czy bluzy to jedynie część oferty. – Wprowadzimy również
serię produktów ściśle związanych z Chorzowem – zapewnia Klaudia Roksela. - Dodatkowym atutem
naszego sklepu będzie to, że każdy kto kocha śląską godke, będzie mógł tutaj przyjść i pogodać z naszą
obsługą po naszymu. Postaramy się również o spotkania ze śląskimi twórcami i o warsztaty dla dzieci.
Chcemy promować naszą godkę oraz pogłębiać wiedzą o Śląsku i Chorzowie.

Wydawnictwo Sonia Draga otworzyło na chorzowskim rynku lokal łączący funkcję księgarni i przytulnej kawiarni, który ma być miejscem licznych spotkań kulturalnych oraz ciekawych warsztatów. Inwestycji przyświeca
chęć promocji czytelnictwa w przyjaznym miejscu oraz zamiar ożywienia tkanki miejskiej w ścisłym centrum
Chorzowa. - Mamy nadzieję, że świeżo wyremontowany chorzowski rynek będzie miejscem sprzyjającym upowszechnianiu kultury, a księgarnia Dopełniacz znakomicie wpisze się w ten trend. Chcemy organizować tam
spotkania z ciekawymi autorami, debaty na interesujące mieszkańców tematy, a także cykliczne wydarzenia dla
najmłodszych czytelników. W Dopełniaczu można nie tylko kupić książki, ale również napić się pysznej kawy,
coś przekąsić i zatrzymać się chwilę w przyjaznym otoczeniu. Liczymy, że Dopełniacz stanie się ulubionym
miejscem chorzowian na ich Nowym Rynku – mówi Sonia Draga, prezes wydawnictwa.
W drugiej połowie 2018 roku wydawnictwo podjęło decyzję o uruchomieniu w Katowicach księgarni „Miejscownik. Tygiel kulturalny”, posiadającej w sprzedaży ok. 7 tysięcy tytułów książek, z zakresu beletrystyki, reportażu,
literatury dziecięcej i naukowej. Na potrzeby lokalu łączącego funkcję księgarni i przytulnej kawiarni przystosowano pomieszczenia przy ul. Warszawskiej 28. Od chwili otwarcia w Miejscowniku stale organizowane są
spotkania promujące literaturę i kulturę, dyskusje wokół filmów, a także cykl spotkań „Klimatyczne wtorki”. Chorzów będzie czwarty, po Warszawie, Gliwicach i Katowicach miastem, w którym pojawi się patronacka księgarnia Grupy Wydawniczej Sonia Draga. W ofercie wydawnictwa znaleźć można nie tylko beletrystykę, kryminały
czy thrillery, ale również literaturę faktu i komiksy. Do grupy wydawniczej należy również wydawnictwo Debit,
zajmujące się literaturą dziecięcą oraz jego imprint Młody Book, wydający książki dla młodzieży.

Pavilon A - Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu będzie miejscem, w którym chcemy łączyć pamięć o przeszłości z twórczym wpływaniem na teraźniejszość.
Osią całej działalności będzie piękny, oryginalny, odrestaurowany sprzęt audio z lat 60. i 70.: gramofony, amplitunery, magnetofony szpulowe czy radia
lampowe. To ma być podróż w przeszłość, ale nie wyłącznie sentymentalna. Chcemy pokazać, jak to, co było, oddziałuje współcześnie, jak wpłynęło na kulturę
czy rynek muzyczny, ale też na nas. Sprzęt muzyczny niejednokrotnie stawał się, i staje nadal, zjawiskiem kulturowym. To wszystko zrealizujemy z pomocą
wyjątkowych ludzi, który tym tematem zajmują się od wielu lat. Dzięki współpracy z nimi możemy mieć pewność, że działania tam realizowane będą na
najwyższym poziomie. W planach mamy między innymi cykliczne spotkania z odtwarzaną z winyli muzyką klasyczną, do udziału w których chcemy
zaprosić osoby przebywające w danym momencie na Nowym Rynku i przekonać je, że wbrew obiegowej opinii to gatunek bardzo przyjemny i niewymagający
w odbiorze. Będą też koncerty, na przykład jazzowe i rockowe, spotkania z artystami czy cykl wydarzeń związanych z techniką. Pomysł na stworzenie
Pavilonu A powstał na bazie Vinyl Festivalu, który jest cenionym w całym kraju wydarzeniem muzycznym, zrealizowanym przez Wydział Kultury, Sportu
i Turystki Urzędu Miasta
Magdalena Sekuła, Pełnomocnik prezydenta ds. promocji i aktywizacji społecznej

Urząd bliżej ludzi - wypromuj swoje miasto
W Nowym Rynku powstanie także Miejski Punkt Informacji, gdzie będzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat aktualnej oferty kulturalno-turystycznej Chorzowa. Co
więcej, do nowej przestrzeni przeniesie się część Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. Dzięki temu między innymi rejestracja pojazdów będzie odbywać się w nowoczesnym, rynkowym otoczeniu. Jest niespodzianka: każdy, kto odbierać będzie w Pawilonie C (tam zlokalizowane będą obydwa punkty) tablice rejestracyjne, otrzyma bezpłatnie specjalne ramki z logo Chorzowa.
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NOCNE UROKI
LUNAPARKU

Legendia at Night – to cykl wydarzeń, który na tegoroczne
wakacje przygotowało Śląskie
Wesołe Miasteczko. W każdą
wakacyjną sobotę możliwa będzie nocna zabawa na karuzelach
i kolejkach górskich, uzupełniona o nowość – multimedialny
spektakl na wodzie pt. „Legenda
o magicznej perle”.
Pokaz odbywa się na scenie, która specjalnie w tym celu powstała na znajdującym się w parku
jeziorze. 25 minutowe przedstawienie to połączenie muzyki
Macieja Dobrowolskiego, gry
świateł, fontann, mappingu 3D
oraz tańca i gry aktorskiej. Letni
sezon w Legendii zakończy 30
sierpnia impreza „Summer vibes
music patry”.

Rozmaitości

WYPOCZYNEK
W RUCHU

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu kieruje swą wakacyjną ofertę
przede wszystkim do osób aktywnych. 6 lipca o godz. 11.00 na boisku
Stadionu Miejskiego przy ul. Cichej
już po raz trzeci zorganizowane
zostanie „Śniadanie na trawie”. Będzie to rzadka okazja do zwiedzenia
obiektu, a także do rodzinnej zabawy na murawie boiska.
Do Chorzowa wróci koszykówka uliczna – sezon zainauguruje
Turniej Streetballa, który zaplanowano na 14 lipca o godz 9:00
na boisku przy ul. Katowickiej.
W harmonogramie imprez znalazły się także: turnieje siatkówki
plażowej, tenisa ziemnego oraz
dwie rundy Padel Grand Prix.
Przewidziano wycieczki rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

SPORTOWO I MUZYCZNIE
NA ŚLĄSKIM

O KULTURZE
W NATURZE

Sporo ciekawego będzie się
działo tego lata w chorzowskim
„kotle czarownic”. Już 7 lipca odbędzie się „Szturm śląski – I bieg
z przeszkodami na Stadionie
Śląskim”. Jego trasa prowadzić
będzie przez trybuny, obwodnicę oraz bieżnię lekkoatletyczną
stadionu oraz boiska treningowe zlokalizowane przy obiekcie. Gratką dla fanów mocnego
brzmienia będzie koncert zespołu Rammstein, zaplanowany na
24 lipca. Natomiast w sierpniu
do Chorzowa po raz kolejny
zawitają najlepsi na świecie kolarze w ramach III etapu 76 Tour
de Pologne. Etap chorzowski
przewidziano na 5 sierpnia.

Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie jak co roku zaprasza na „Wakacje w Skansenie”.
Spotkania dla najmłodszych odbywać się będą w każdy poniedziałek od 10 do 13. Obowiązuje
wtedy darmowy wstęp, a na
uczestników czekać będą liczne atrakcje min.: nauka tańca
i quizy. Motywem przewodnim
zajęć w lipcu będzie „Kultura to
nasza natura”, a sierpień upłynie pod hasłem „Śląskie zawody
nie wychodzą z mody”. Możliwości do wspólnego spędzenia
czasu dla całej rodziny dostarczą też imprezy, jakie odbędą się
w te wakacje w skansenie min.:
„Dzień Miodu” (7 lipca), „Pełne odprężenie w chorzowskim
skansenie” (21 lipca), „Jarmark
Produktów Tradycyjnych” (28
lipca), czy „Kto mo owce, ten
ma co chce. Górale w Skansenie” (4 sierpnia).

Bądź bezpieczny nad wodą
Upał zachęca do kąpieli, zwłaszcza w czasie wakacji. Zanim wybierzemy się nad jezioro
czy inny akwen, warto przyswoić sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Pierwszą rzeczą, którą należy
zrobić idąc w upalny dzień nad
wodę, jest zabezpieczenie głowy
i skóry przed promieniowaniem
słonecznym. Można to zrobić smarując ciało kremem ze specjalnym
filtrem oraz zakładając na głowę
czapkę z daszkiem, kapelusz lub
chustę. Jeżeli zdecydujemy się na
wejście do wody to tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie
nad naszym bezpieczeństwem
będą czuwali ratownicy WOPR-u.
Na takich kąpieliskach jest maszt,

na którym wiesza się flagi w kolorze białym albo czerwonym. Biała
oznacza, że wszystko jest w porządku i można wejść do wody,
czerwona zaś - niebezpieczeństwo
i całkowity zakaz kąpieli.
Na kąpieliskach strzeżonych należy zapoznać się z regulaminem
i respektować go. Do wody nie
wchodzimy od razu po posiłku,
warto odczekać minimum 30 minut. Nie wolno również od razu
wskakiwać do wody po dłuższym
przebywaniu na słońcu, gdyż

można doznać szoku termicznego.
Żeby tego uniknąć, wchodzimy do
wody powoli, stopniowo schładzając swoje ciało, aby mogło przyzwyczaić się do zmiany temperatury. Nie należy pływać w zimnej
wodzie (poniżej 14 st. C) oraz podczas burzy i mgły, a także w akwenach, których nie znamy. Pod żadnym pozorem nie wolno skakać
do wody „na główkę” w miejscach,
które nie są do tego przystosowane, gdyż często takie skoki kończą
się poważnym urazem.

Dbając o własne bezpieczeństwo
nie zapominajmy też o innych.
Takie „zabawy” jak podtapianie innych osób, spychanie do wody z pomostów lub z materacy to praktyki,
które mogą prowadzić do tragedii.
Na koniec sprawa najważniejsza:
jeśli widzisz osobę tonącą, koniecznie wezwij pomoc! Nigdy nie
podpływaj bezpośrednio do tonącego, staraj się raczej mu pomóc,
rzucając do niego koło ratunkowe
lub podając na przykład znalezioną
w pobliżu gałąź.
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WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

telefon ratunkowy 112 policja 997
straż pożarna 998 pogotowie ratunkowe 999
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#wolka
na wakacje
Na dzień przed oficjalnym rozdaniem świadectw Młodzieżowa Rada Miasta postanowiła uczcić zakończenie roku szkolnego.
Zrobili to w nowym miejscu dla młodych: w #wolka przy ul. Wolności 3.

Przez całe lato chorzowska ulica
Wolności ma tętnić życiem. Każdy
będzie mógł spróbować swoich sił

w kreatywnym recyklingu, budowaniu konstrukcji ogrodowych czy
zrelaksować się na zajęciach z jogi.

Warto zapoznać się z wakacyjną
ofertą przygotowaną przez koordynatorów projektu #wolka.

Animacje

parkingowe zostanie zaadaptowane na strefę relaksu
• 22 sierpnia – Elektrokawiarenka – uczestnicy przynoszą własny sprzęt elektroniczny, razem
naprawiamy, reperujemy, wymieniamy
• 30 sierpnia - Ogród deszczowy
pod Chorzowskim Centrum Kultury - ogród podlewany wodą
deszczową

kijażystka, kosmetyczka – charakteryzacja sceniczna
• 2 sierpnia – Zawód sportowiec
– piłkarze Ruchu odpowiadają
na pytania
• 23 sierpnia – Zawód kucharz –
prezentacja na żywo

• 4 lipca – Ogród społeczny – sadzenie warzyw
• 12 lipca – Warsztaty graffiti
• 18 lipca – Wycieczka po Chorzowie
• 26 lipca – Warsztaty DIY recykling – „Co można zrobić z rzeczy
z odzysku? Wzbogacimy przestrzeń miejską”
• 31 lipca – Piknik w Parku Róż
• 3 sierpnia – Odnowa jednego
z podwórek przy ul. Wolnośći,
malowanie, sadzenie roślin
• 9 sierpnia – Joga w Parku Róż
• 16 sierpnia – Park let przy „Słowaku” – wersja miejska; miejsce

Wykłady

• 5 lipca – Zawód lekarz – czy ta
praca jest trudna? Jak nim zostać? Czy warto?
• 19 lipca – Charakteryzator, ma-

Warsztaty

• 20 lipca – Warsztaty stolarskie –
prowadzi Marcin Bober. Wspólne budowanie park let – ogródka
przed lokalem
• 24 sierpnia – Warsztaty fotograficzne, przygotowanie fotoreportażu o centrum Chorzowa
– Patrycja Mola, studentka ASP

#Wolka otwarta jest od środy do soboty
Wtorek godz. 13:00-20:00
Środa godz. 13:00-20:00
Czwartek godz. 13:00-20:00
Piątek godz. 16:00-22:00
Sobota godz. 16:00-22:00
Przy ul. Wolności 3 działa Centrum Usług Szkoleniowych
i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży CUMA
Swą siedzibę ma tutaj także Młodzieżowa Rada Miasta

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000

Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec

www.chorzow.eu

