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Uwaga: czad!
W okresie jesienno-zimowym strażacy notują zwiększoną ilość
interwencji do podtruć tlenkiem węgla, potocznie zwanego
czadem. W Chorzowie, z roku na rok, wzrasta świadomość
związana z tym zagrożeniem.

M

inisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
z końcem października rozpoczęło
kampanię społeczną „Czad i ogień
obudź czujność”, której partnerem
jest Państwowa Straż Pożarna. Informacje o zasadach dotyczących
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagrożenia tlenkiem węgla są podawane we wszystkich
mediach. Niestety, świadomość
na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska. Według badań zleconych przez MSWiA co
czwarty Polak błędnie myśli, że
czad można poznać po zapachu
lub po dymie. Tylko co piąty Polak wie, że można wykryć go za
pomocą specjalnych czujników.
Każdy sezon grzewczy w Polsce
to kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych
i kilka tysięcy poszkodowanych.
Tylko w województwie śląskim kilkaset osób rocznie zostaje podtrutych tlenkiem węgla. Bardzo często
zatrucia, jak i pożary, wynikają

z niewłaściwej eksploatacji znajdujących się w budynku urządzeń
i instalacji grzewczych.
Od początku października w Chorzowie aż 9 razy stwierdzono obecność tlenku węgla – w wyniku
interwencji hospitalizowanych
zostało 11 osób. W okresie grzew-

czym 2015/2016 objawy podtrucia
czadem stwierdzono u 62 chorzowian, w tym u 37 dzieci. Pod względem tych zagrożeń Chorzów zajął
czwarte miejsce w województwie
śląskim. Dlatego od kilku lat nie
brakuje akcji profilaktycznych,
przeprowadzanych m.in. w pla-

W Centrum Edukacji Przeciwpożarowej najmłodsi mieszkańcy uczą się jak
poprawnie zareagować na zagrożenie

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2016

cówkach oświatowych. Od trzech
lat prowadzona jest również akcja „Czujny Chorzów”, w ramach
której w kilkuset mieszkaniach
i budynkach użyteczności publicznej zamontowano czujki dymu
i tlenku węgla. - Akcja przyczyniła
się do poprawy bezpieczeństwa.
Wzrosła uwaga mieszkańców.
Otrzymujemy sporo wezwań,
bo zadziałała czujka. Na miejscu
strażacy nie zawsze stwierdzają
obecność tlenku węgla, ale liczy się
prawidłowa reakcja i interpretacja
zagrożenia. Nie pozwólmy uśpić
naszej czujności – mówi brygadier
Arkadiusz Labocha, rzecznik chorzowskiej straży pożarnej. - Dzięki
takim akcjom, od dłuższego czasu nie było w Chorzowie ofiary
śmiertelnej zatrucia tlenkiem węgla - dodaje.

O tym, jak niebezpieczny jest
czad i ogień, strażacy informują
wszystkich odwiedzających Centrum Edukacji Przeciwpożarowej. - Codziennie gościmy około
50 dzieci. Wierzę w to, że opusz-

czając nasze Centrum, mają one
świadomość zagrożeń i wiedzą
jak im przeciwdziałać. A co najważniejsze, podzielą się tą wiedzą
ze swoimi rówieśnikami i rodzicami – mówi Arkadiusz Labocha.

Była kontrola, będą kary
W związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Mieszkaniowej przez Komisję Rewizyjną oraz złożonym doniesieniu do prokuratury o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora Zakładu Komunalnego PGM, prezydent Andrzej Kotala zlecił pracownikom Biura Audytu i Kontroli zbadanie sytuacji w PGM.
Audyt potwierdził nieprawidłowości w dokumentacji związanej z inwentaryzacją piwnic w zasobach komunalnych. Prezydent zapowiedział już,
że wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w PGM zostaną
wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

Atrakcje przed ratuszem

Między 16 a 21 grudnia, na uwolnionym od ruchu tramwajowego terenie pod estakadą przy Urzędzie Miasta, odbędzie się
świąteczny jarmark. Będzie karuzela, którą dzieci pojadą za darmo, nie zabraknie także drewnianych budek ze świątecznymi
przysmakami, ozdobami choinkowymi i grzanym winem. Stoiska czynne będą od 11.00 do 20.00.
- W tym roku zapraszamy mieszkańców na jarmark pod estakadą.
To przestrzeń, w której organizowaliśmy już kulturalne wydarzenia,
a w planach mamy kolejne imprezy. Aby jednak w pełni wykorzystać to miejsce, planujemy je wyremontować i przywrócić do życia.
Prace rozpoczną się już w przyszłym roku - mówi Andrzej Kotala,
prezydent Chorzowa.
Na jarmarku królować będą śląskie tradycje, o których opowie Marek Szołtysek. Będzie okazja do przypomnienia sobie przepisów
i skosztowania wigilijnych potraw z naszego regionu. Specjalne pokazy kulinarne dadzą kucharze znani z programów telewizyjnych.
Do wspólnej zabawy, od godziny 15.00, zaproszą lokalni artyści.
O muzyczną oprawę zadba m.in. zespół Universe.

Chorzów TV

PROGRAM JARMARKU
16.12. dzień tradycji śląskiej, spotkanie
z Markiem Szołtyskiem, występy lokalnych
grup teatralnych, pokaz teatru ognia

1G6RU-D2NI1A

17.12 dzień muzyczny, występy lokalnych artystów wokalno-tanecznych, koncert kolędowy zespołu Universe
18.12 dzień kulinarny, pokazy kulinarne potraw świątecznych
znanych z telewizyjnych programów chef'ów, fotobudka
Atrakcją ostatniego dnia jarmarku będzie wspólne zdobienie choinki

21.12 ubieranie choinki, występy chorzowskich orkiestr dętych

WIADOMOŚCI Z MIASTA, ZAPOWIEDZI ORAZ RELACJE Z NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ

OFICJALNY KANAŁ
MIASTA ZNAJDZIESZ NA:

Wydarzenia
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Chorzowska szkoła najlepsza!
W sportowej rywalizacji o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty Zespół Szkół Sportowych
nr 1 im. Janusza Kusocińskiego uplasował się w ścisłej czołówce. Wyniki nie kłamią
– chorzowska placówka jest jedną z najlepszych szkół sportowych w regionie.
I miejsce Szkoły Podstawowej
nr 5 i II miejsce Gimnazjum
Sportowego nr 11 w Wojewódzkim Współzawodnictwie

Sportowym o Puchar Śląskiego
Kuratora Oświaty, to powód do
dumy. - Rzetelna praca nauczycieli wychowania fizycznego,

Dyrekcja i uczniowie ZSS nr 1 chwalą się swoimi sukcesami podczas spotkania
z Wiesławem Ciężkowskim, Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Społecznych

rozwijanie talentów i umiejętności sportowych młodzieży zaowocowały wieloma sukcesami
sportowymi – podkreśla Wojciech Niezgoda, dyrektor ZSS
nr 1. Przyznaje również, że o ile
zwycięstwa w pływaniu, lekkoatletyce i piłce ręcznej nikogo
nie zaskakują, ponieważ wynikają z profili sportowych szkoły,
o tyle sukcesy w piłce nożnej,
łyżwach, szachach oraz grach
i zabawach były czymś wyjątkowym. - Po raz pierwszy w historii szkoły zajęliśmy II miejsce
w województwie w grach i zabawach. To dyscyplina sporto-

wa dla najmłodszych uczniów
wyzwalająca bardzo wiele pozytywnych emocji. Również
po raz pierwszy bardzo dobre
wyniki osiągnęły dziewczęta
w piłce nożnej i łyżwiarstwie
szybkim, a od kilku lat wysoko w klasyfikacji wojewódzkiej plasują się nasi szachiści
– mówi Wojciech Niezgoda.
Dyrektor zauważa, że to właśnie różnorodność dyscyplin
sportowych dała ZSS nr 1 sukces w postaci I i II miejsca w rywalizacji sportowej o Puchar
Śląskiego Kuratora Oświaty za
rok szkolny 2015/2016.

Kultura wyszła na ulicę
Ciekawe murale na Wolce, gry miejskie czy przewodnik z chorzowskimi ciekawostkami
– między innymi to udało się zrealizować w ramach projektu „Kultura na Wolności”.
„Kultura na Wolności” zaowocowała pięcioma ciekawymi
inicjatywami lokalnymi, które
zostały sfinansowane ze środków
Narodowego Centrum Kultury oraz ChCK-u. Są to „Murale
Oblicza Wolności”, „Świadkowie
historii 2.0”, „Gram więc myślę
na Wolności”, „Chorzów śródmieście wrażeń” oraz „Biblioteka pod chmurką dla aktywnych
rodziców”. - W założeniu projekt
miał zaktywizować chorzowian.
Mieliśmy się uwolnić od schematu, że to instytucja organizuje
ludziom kulturę. Pokazaliśmy, że

W ramach projektu „Kultura na Wolności” na deskach ChCK wystąpiły chorzowskie rodziny

Miasto znów pomoże Ruchowi
Po rozpatrzeniu sprawy na Sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2016 r., Prezydent Miasta zamierza wystąpić
do dnia 28 listopada 2016 r. do Ruchu Chorzów o zaakceptowanie propozycji Miasta przedstawionej podczas
posiedzenia Rady Miasta Chorzów. Przedmiotowa propozycja Miasta polega na możliwości prolongaty terminu
spłaty zaległej kwoty 3 milionów zł z tytułu zawartej pomiędzy Ruchem Chorzów a Miastem umowy pożyczki, przy jednoczesnym ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 3 mln zł tytułem
dodatkowego zabezpieczenia umowy pożyczki pomiędzy Ruchem Chorzów a Centrum Przedsiębiorczości oraz
zadośćuczynieniu przez Ruch Chorzów jego zobowiązaniu wobec Centrum Przedsiębiorczości w postaci ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 3 mln zł tytułem zabezpieczenia umowy pożyczki
pomiędzy Ruchem Chorzów a Centrum Przedsiębiorczości zgodnie z treścią porozumienia z lipca 2016 r.
W przypadku braku zgody Ruchu Chorzów na propozycję przedstawioną przez Miasto, Prezydent będzie zmuszony do skorzystania przysługujących mu uprawnień przewidzianych w umowie pożyczki, wynikających z porozumienia zawartego w lipcu bieżącego roku.

Szkoła
bez azbestu

Trwa kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych nr 1.
Końca dobiegł jeden etapów prac – usuwanie azbestu. Remont placówki potrwa do 2019 roku. Zakres robót obejmie wymianę m.in.: ścian zewnętrznych, okien, drzwi zewnętrznych, instalacji CO i wentylacji.

ludzie w społecznym przedsięwzięciu realizują działania kulturalne – mówi Tomasz Ignalski,
dyrektor ChCK.
Ewa Klepczarek, pomysłodawczyni projektu „Biblioteka pod
chmurką dla aktywnych rodziców”, przyznaje, że zależało
jej na pokazaniu działań kulturalnych chorzowskich rodzin.
- Efektem naszej wspólnej pracy
było przedstawienie teatralne,
w którym wzięli udział rodzicie
i dzieci.
– Przyjęliśmy takie założenie,
że świadkowie historii, to niemi świadkowie – przedmioty,
elementy architektury. Świadkowie zapomniani, ale wciąż
obecni w przestrzeni miasta –
mówi Witold Szwedkowski, jeden z pomysłodawców projektu
„Świadkowie historii 2.0”, polegającego na opracowaniu mapy
i przewodnika zawierającego
opis kilkudziesięciu „świadków

historii” z terenu centrum Chorzowa.
„Murale Oblicza Wolności” to
pomysł Małgorzaty Rozenau,
która przyznaje, że projekt dał
jej możliwość przedstawienia
twarzy zwykłych ludzi, mieszkańców i częstych bywalców
„Wolki”. Jej pierwszy mural
– twarz Jerzego Cnoty, można zobaczyć w podwórku przy
ul. Wolności 3.
„Chorzów śródmieście wrażeń”
to projekt Eweliny Kaweckiej.
- Wraz ze znajomymi stworzyliśmy grę miejską – mówi. Z kolei
rodzinny dzień z grami oraz zabawami logicznymi był pomysłem Anny Ząbkowskiej-Piętki.
- Projekt „Gram więc myślę na
Wolności” miał pokazać m.in. to,
że czas można spędzać nie tylko
przed komputerem.
- Różnorodność tych projektów
bardzo mile nas zaskoczyła – podsumowuje Tomasz Ignalski.

Zwycięzcy mają głos
Więcej o zwycięskich projektach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa
będzie można dowiedzieć się
8 grudnia. Spotkanie ewaluacyjne odbędzie się w Małej
Sali Posiedzeń chorzowskiego
Urzędu Miasta o godzinie 17.00.

Jest ono skierowane przede
wszystkim do wnioskodawców,
których projekty wygrały, ale
również do wszystkich zainteresowanych realizacją pomysłów
w poszczególnych dzielnicach.
W spotkaniu wezmą udział osoby z instytucji miejskich i wy-

działów merytorycznych Urzędu Miasta, które będą zajmować
się realizacją projektów. Obecni
będą również przedstawiciele
Fundacji Napraw Sobie Miasto,
którzy pomogą stworzyć harmonogram realizacji poszczególnych inwestycji.

Zamieszkaj nad stawem
Miasto rozpoczyna sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową
mieszaną, jednorodzinną i usługową. Treny można kupić w rejonie
Parku Amelungu i ul. Kadeckiej.
14 działek od ponad 430 do przeszło 760 m2 znajduje się w rejonie
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Parku Amelung. W sąsiedztwie
nie brak zabudowy wielorodzinnej
i jednorodzinnej, placów zabaw,
szkoły, przedszkola czy przychodni. Ceny za wyznaczone parcele
wahają się od ponad 100 tys. zł do
niemal 200 tys. zł. Miasto oferuje

też działki przy ul. Kadeckiej. Teren pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną o powierzchni
109,747 m² wyceniono na prawie
34 mln zł. Natomiast 5,016 m²,
w cenie prawie 1,5 mln zł, przeznaczono pod usługi.

3

wiadomości samorządowe

Prawie 800 tys. zł

za proekologiczne działania
Audyty wykonanych w Chorzowie termomodernizacji dokładnie
określiły oszczędności, jakie przyniosło ocieplenie budynków. Inwestycje zostały zgłoszone w przetargu Urzędu Regulacji Energetyki
na wybór przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej. Właśnie w ramach tych
inwestycji Chorzów uzyskał
świadectwa efektywności energetycznej - tzw. Białe Certyfikaty.
Ich sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii SA przyniosła miastu
740 674,64 zł zysku. Świadectwa

efektywności energetycznej, zwane popularnie „Białymi Certyfikatami”, przyznawane są przez Urząd
Regulacji Energetyki na podstawie
ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku. Przyznawanie świadectw związane jest
z realizacją obowiązku zmniejszania zużycia energii.
W tej chwili trwają prace nad
termomodernizacją kolejnych budynków szkolnych: ZSS nr 1 przy
ul. Ryszki oraz Gimnazjum nr 4
przy ul. Śląskiej. Inwestycje są realizowane z funduszy unijnych.

Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju

Fot. www.us.edu.pl

pracujemy nad szczegółami projektu – mówi Jolanta Nowak,
zastępca dyrektora ChCPiO.

Grzegorz Szpyrka, dyrektor ChPiO, prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu
Śląskiego i Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa podczas podisania porozumienia

Nie żyje aktor Jerzy Cnota
10 listopada po długiej i ciężkiej chorobie zmarł aktor
Jerzy Cnota. Miał 74 lata.
Urodził się w Jastrzębiu Zdroju 17 października 1942 roku,
jednak to właśnie Chorzów,
do którego przeniosła się
jego rodzina, uznał za swój
dom. Ukończył filologię rosyjską w Krakowie, związał się
ze studenckim teatrem 38, był
artystą krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”. Jako aktor
filmowy zadebiutował u Juliana Dziedziny. Popularność dał
mu udział w śląskich filmach
Kazimierza Kutza i Janusza
Kidawy. Współpracował także
ze Stanisławem Bareją, Jerzym

Kawalerowiczem, Stanisławem
Jędryką i wieloma innymi reżyserami, pojawiając się przede
wszystkim w wyrazistych rolach epizodycznych. Największą popularność przyniosła mu

Przedszkole nr 1 w Chorzowie po termomodernizacji. Ładny, estetyczny wygląd to
nie jedyna zaleta ocieplania budynków. Termomodernizacje szkół czy przedszkoli
to przede wszystkim spore oszczędności

Marcin Michalik,

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, Uniwersytet
Śląski i miasto Chorzów zawarły trójstronne porozumienie.
Efektem współpracy ma być m.in. utworzenie w ramach
szpitala jednostki badawczo-rozwojowej.
wy będziemy mogli poszerzać
badania nad rozwijającą się diagnostyką izotopową. Obecnie

Od wielu lat Chorzów systematycznie realizuje
zadania związane z ociepleniem budynków.
Takie działanie nie tylko znacznie ograniczyło
zużycie energii, ale przede wszystkim przyniosło
miastu konkretne korzyści finansowe.

Chorzów jest jednym z pierwszych miast w Polsce,
które otrzymało oraz sprzedało Białe
Certyfikaty. Staramy się ocieplić jak
najwięcej budynków – nie tylko
ze względów estetycznych, ale przede
wszystkim dlatego, że skutkuje
to dużymi oszczędnościami

Ważna współpraca
badawczo-naukowa
Szpital i uniwersytet chcą
wspólnie wykorzystywać potencjał intelektualny swoich
pracowników poprzez utworzenie zespołów naukowo eksperckich, przy wykorzystaniu
laboratoriów Uniwersytetu Śląskiego oraz sprzętu Pracowni
Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej. Usprawni to badania,
m.in. nad rozwojem diagnostyki
izotopowej, metod obrazowania
i poszukiwaniu nowych radiofarmaceutyków.
- Mamy nadzieję, że wykorzystując nasz nowoczesny sprzęt
oraz wspólny potencjał nauko-

Rozmaitości

rola zbójnika Gąsiora w serialu
„Janosik” Jerzego Passendorfera. Niedawno aktora upamiętniono muralem w podwórzu
budynku przy chorzowskiej ul.
Wolności 3.

Sawicka czy Norwid?
W związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną ul. Hanki Sawickiej
zostanie zmieniona na ul. Cypriana Norwida. Przemianowanie
ulicy nie wiąże się z koniecznością wymiany dowodów osobistych.
1 kwietnia weszła w życie ustawa
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej,
zwana potocznie ustawą „dekomunizacyjną”. W myśl jej przepisów,
nazwy wszystkich ulic, skwerów,
rond czy instytucji, które za patronów miały osoby o komunistycznej
przeszłości, mają zostać przemianowane na bardziej neutralne.
Dostosowując się do wymogów
ustawy, Chorzów planuje prze-

mianować ulicę Hanki Sawickiej
na ulicę Cypriana Kamila Norwida. Hanka Sawicka w PRL-u była
uważana za „pierwszą przewodniczącą Związku Walki Młodych”.
Opisując jej działalność w konspiracji, pomijano stalinowską ideologię komunistycznego podziemia.
Uczyniono z niej jedną z propagandowych ikon komunistycznego ruchu młodzieżowego.
Cyprian Kamil Norwid to oprócz
Adama Mickiewicza i Juliusza
Słowackiego jeden z najważniej-

szych polskich poetów romantycznych.
Urząd Miasta prosi o opinię
w kwestii zmiany nazwy ulicy.
Ewentualne uwagi można zgłaszać mailowo (gn@chorzow.eu)
lub listownie do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Chorzów
przy ul. Rynek 1 do 31 grudnia
2016 r. Co ważne: zmiana nazwy
ulicy nie niesie za sobą konieczności wymiany dowodu osobistego
przez osoby ją zamieszkujące.

Żółte pudełka
pomogą niewidomym
Na dziesięciu budynkach w Chorzowie pojawiły się niewielkie,
żółte kostki. Niepozorne urządzenia to znaczniki TOTUPIONT,
które ułatwiają osobom niewidomym oraz niedowidzącym
sprawne poruszanie się w miejskiej przestrzeni.
Moduły znalazły się między
innymi na budynkach Urzędu
Miasta, Powiatowego Urzędu
Pracy, Teatru Rozrywki czy
Chorzowskiego Centrum Kultury. Czujniki są elementem
innowacyjnego systemu, który
na co dzień pomaga osobom
niewidomym oraz niedowidzącym podczas wizyt w urzędach
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oraz miejskich instytucjach.
Znaczniki mają postać niewielkich modułów i działają w połączeniu ze specjalną aplikacją
mobilną. Kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do
konkretnego miejsca, znacznik
informuje ją sygnałem dźwię-

kowym o dotarciu na miejsce.
Wdrożenie systemu ma sprawić,
by przestrzeń miejska była bezpieczna, dostępna i przyjazna
w równym stopniu dla wszystkich. Znaczniki montowane
są jak najwyżej, aby utrudnić
uszkodzenie przez osoby trzecie.

LOKALIZACJA DZIAŁAJĄCYCH MODUŁÓW:
• Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1
• Polski Związek Niewidomych Okręg
Śląski, ul. Katowicka 77
• Powiatowy Urząd Pracy, ul. Opolska 19
• Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Kruszcowa 22
• Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza
Jaworka, ul. Siemianowicka 101

• Chorzowskie Centrum Kultury,
ul. H. Sienkiewicza 3
• Teatr Rozrywki, ul. M. Konopnickiej 1
• Dworzec Kolejowy Chorzów Batory,
ul. Armii Krajowej 46
• Dworzec Kolejowy, Plac Dworcowy 6
• Centrum Obsługi Medycznej,
ul. Pawła 11.

Wydarzenia
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11 listopada. Radośnie, rodzinnie i biesiadnie
Ponad 2 tysiące chorzowian świętowało w mieście 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Barbary
przy ul. 3 Maja. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod Pomnik Powstańca Śląskiego przy Placu
Powstańców Śląskich, gdzie złożyli kwiaty. Natomiast po południu pod szybem Prezydent odbył
się rodzinny piknik militarny, gdzie można było
podziwiać m.in. amerykańskie transportery Halftrack oraz motocykle Indian z okresu II wojny
światowej, radzieckie terenówki GAZ, wojskowe samochody Dodge czy brytyjskie motocykle
Royal Enfield. W programie imprezy nie zabrakło
także grup rekonstrukcyjnych, piosenek czy żołnierskiej grochówki. Z kolei wieczorem w hali
MORiS odbyła się 20 Chorzowska Biesiada Rocz-

nicowa. O niezapomniane wrażenia artystyczne
zadbali: Blue Party, Jacek Silski, Mariusz Kalaga,
Karpowicz Family i Mirosław Jędrowski.
Dzień wcześniej, 10 listopada, odbył się XV Chorzowski Bieg Niepodległości, organizowany przez
Klub Miłośników Historii Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka. Również w tym dniu
odbyły się uroczystości związane z nadaniem
rondu u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Styczyńskiego imienia generała brygady Stanisława
Franciszka Sosabowskiego (od 1927 roku, jeszcze
w randze podpułkownika, był dowódcą II batalionu 75 Pułku Piechoty stacjonującego w ówczesnej
Królewskiej Hucie).

Konie mechaniczne i rumaki
dla chorzowskiej policji
Dwa młode konie i pięć radiowozów wzbogaciło stan
Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
28 października przy Komendzie
Miejskiej Policji w Chorzowie
odbyło się uroczyste przekazanie

policjantom 5 nowych radiowozów. Komenda otrzymała także
2 młode konie policyjne (Wana

i Kasura), które już teraz znajdują
się na posterunku chorzowskiej
policji konnej. Koszt sprowadzenia policyjnych koni do Chorzowa wyniósł 32 tys. zł, z czego dofinansowanie Miasta wyniosło 30
tys. Pozostałe 2 tys. zł przekazała
Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach. Flotę chorzowskiej policji zasilą 2 oznakowane
pojazdy marki Kia oraz 3 oznakowane Ople Corsa. Łączny koszt 5
radiowozów to 269 tys. zł, z czego
134,5 tys. zł pokryło Miasto, a drugie 134,5 tys. zł – Komenda Główna Policji w Warszawie.

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA

Nie daj sobie zakleić miasta

Rozwieszanie wszelkiego rodzaju plakatów, reklam czy ulotek poza miejscami do tego wyznaczonymi stanowi wykroczenie.
Dbając o estetykę i czystość na terenie miasta, Straż Miejska prosi chorzowian, aby zwracali szczególną uwagę na osoby
umieszczające plakaty czy ulotki w miejscach niedozwolonych.
– Prosimy mieszkańców aby informacje
o takich osobach zgłaszać do Straży Miejskiej. Nielegalne plakatowanie psuje bowiem estetykę i zaśmieca miasto – mówi
Henryk Rusnak, kierownik referatu dzielnicowych chorzowskiej Straży Miejskiej.
Przypomnijmy, że z początkiem tego
roku uczestnicy programu „Praca za
czynsz”, razem ze strażnikami miejskimi,
czyścili miasto z nielegalnych ogłoszeń.

W ciągu siedmiu miesięcy usunięto ich
niemal 6 tysięcy.
Za umieszczanie plakatów, ulotek w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub bez
zgody zarządzającego tym miejscem, grozi
mandat do 500 zł. Warto dodać, że Urząd
Miasta postawił tablice, na których można
nieodpłatnie umieścić drobne ogłoszenie.
Tablice zlokalizowane są w okolicy przystanków komunikacji miejskiej.

Straż Miejska pomoże bezdomnym

Udzielenie pomocy i wsparcia bezdomnym – tak w związku z nadchodzącą zimą będą działali funkcjonariusze Straży Miejskiej
przy współpracy z chorzowską policją.
Podczas niskich temperatur brak schronienia staje się dla osób bezdomnych
szczególnie niebezpieczny. Dlatego
funkcjonariusze będą przeszukiwać
potencjalne miejsca przebywania bezdomnych - najczęściej są to pustostany,
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kanały ciepłownicze, piwnice, strychy.
– Napotkanym bezdomnym będziemy udzielać informacji o miejscach,
w których będą mogli uzyskać fachową
pomoc. Nie możemy nikogo zmusić do
przeniesienia się do noclegowni, mamy

prawo poinformować o takiej możliwości. W wyjątkowych przypadkach, za
zgodą tych osób, możemy przewieźć
je do chorzowskiej noclegowni – mówi
Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej
w Chorzowie.
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Praca

Nagrody dla aktywnych seniorów
i przyjaznych im firm

Mali pacjenci
mają nowe poradnie
Otwarto nowe pomieszczenia Specjalistycznych Przychodni
Przyszpitalnych w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii
Pomieszczenia mają m.in.: kolorową poczekalnię dla pacjentów,
klimatyzowane gabinety lekarskie,
gabinety zabiegowe. To nie koniec,
w nowych pomieszczeniach znajduje się również pokój dla matek
karmiących, zapewniający poczucie komfortu, z zachowaniem pełnej intymności, a dziecku poczucie
bezpieczeństwa.
Budowę nowego pawilonu rozpoczęto w 2015 roku z myślą
o jakości świadczonych usług medycznych w przyszpitalnych przychodniach specjalistycznych, co
spowodowane było sukcesywnym
wzrostem ilości pacjentów korzystających z porad specjalistycznych w Chorzowskim Centrum

Pediatrii i Onkologii (w skali roku
jest to około 37 tys. pacjentów).
Do nowej części o powierzchni
287,66 m kw., zostaną przeniesione poradnie: otolaryngologiczna
dla dzieci, alergologiczna dla dzieci, neurologiczna dla dzieci oraz
poradnia chirurgiczna dla dzieci,
która uzyska dodatkowe pomieszczenie, dzięki czemu będzie można
przyjmować pacjentów równocześnie w dwóch gabinetach. - W ten
sposób znacznie poprawi się komfort wszystkich oczekujących na
poradę. Dotychczasowa poczekalnia była zbyt mała i wąska, a pacjenci musieli spędzać czas w trudnych warunkach - mówi Andrzej
Kotala, prezydent Chorzowa.

Poniżej poziomu „0” na powierzchni 298,64 m kw. zostały
zlokalizowane między innymi:
wentylatornia, pomieszczenia
dla pracowników działu technicznego oraz pomieszczenia
przygotowane dla działalności
medycznej. Nowy pawilon został
również połączony ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
co pozwoli w kryzysowych sytuacjach zwiększyć efektywność
i skuteczność SOR-u, który będzie mógł korzystać z nowych
pomieszczeń i gabinetów.
Inwestycja o powierzchni 586,30 m
kw. została sfinansowana z dotacji
Urzędu Miasta Chorzów w kwocie
4 mln zł.

W Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się gala programu
„Chorzów 60+”. Poznaliśmy zwycięzców plebiscytów senioralnych.
Podczas gali poznaliśmy zwycięzców plebiscytów senioralnych. Za
najaktywniejszego chorzowskiego seniora została uznana, po raz
drugi z rzędu, Urszula Staszowska, wolontariuszka Chorzowskiej
Strefy Wolontariatu, członkini
Chorzowskiej Rady Seniora. Odebrała ona statuetkę z rąk Waldemara Kołodzieja, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Dodatkowo
zwyciężczyni otrzymała nagrodę
specjalną, ufundowaną przez Marka Wójcika, posła na Sejm RP. Laureatami w poszczególnych katego-

riach plebiscytu „Firma Przyjazna
Seniorom” zostały przedsiębiorstwa: Dworek Parkowy, Kompleks
Sztygarka, Sklep rowerowy „Atut”,
Centrum Inicjatyw Społecznych,
Zamek Moszna, MDK Batory.

Uczą się od nas
Lekarze i pielęgniarki pracowni endoskopii Zespołu Szpitali Miejskich dzielili się swoim
doświadczeniami związanymi
z PEG z pracownikami szpitali
z całego regionu w ramach konferencji „PEG - wskazania do
założenia. Żywienie dojelitowe
przez dostęp sztuczny”.

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie jest jedną z nielicznych
placówek na Śląsku, która wykorzystuje endoskopową procedurę
PEG. Nowoczesna metoda polega
na wykonaniu, przy pomocy gastroskopu, maleńkiego nacięcia
w powłokach jamy brzusznej (endoskopowej gastrostomii), które

W tym roku gali towarzyszyła
pierwsza edycja Targów Senioralnych, podczas których lokalne
organizacje pozarządowe mogły
przedstawić profil prowadzonej
działalności.
pozwala na karmienie chorych nie
mogących przyjmować pokarmu
doustnie. Przezskórna gastrostomia endoskopowa umożliwia usunięcie sondy nosowo-żołądkowej,
będącej przyczyną dużego dyskomfortu pacjentów.
W listopadowej konferencji, zorganizowanej w Chorzowskim Centrum Kultury, oprócz pracowników
szpitali udział wzięli także uczniowie chorzowskich liceów, którzy
planują kontynuować naukę na
uczelniach medycznych.

Program regionalny dla osób po 50 roku życia
W 2017 r. w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie wraz z urzędami
pracy w Będzinie, Bytomiu, Cieszynie, Jaworznie, Raciborzu, Rybniku, Sosnowcu oraz Żywcu, będzie realizować zainicjowany
przez Marszałka Województwa Śląskiego program regionalny skierowany do osób po 50 roku życia.
Realizacja programu regionalnego zgodnie z art. 66c Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu
stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych. Wynik przeprowadzonej
analizy sytuacji osób bezrobotnych wskazuje, że grupą wymagającą szczególnego wsparcia
na rynku pracy są osoby po 50
roku życia. Wsparcie tych osób

zapewni realizacja działań określonych w Krajowym Planie
Działań na Rzecz Zatrudnienia
na lata 2015-2017 oraz wpisuje
się w założenia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.
Osoby po 50 roku życia nie bez
przyczyny znajdują się w katalogu osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
dlatego też tutejszy Urząd na

bieżąco monitoruje sytuację tych
osób i stara się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Odsetek
zarejestrowanych Chorzowian po
50-tce co roku wzrasta i kształtuje
się następująco:
• 27,09% - sierpień 2014 r.
• 31,71 % - sierpień 2015 r.
• 33,10% - sierpień 2016 r. (średnia
województwa 29,8%).
Biorąc pod uwagę tę wzrostową
tendencję tutejszy Urząd widzi
konieczność ciągłego wspierania osób po 50 roku życia w latach następnych. Dlatego też
złożono deklarację uczestnictwa
w programie regionalnym planowanym do realizacji w 2017 r.
Głównymi założeniami programu jest objęcie wsparciem
około 270 bezrobotnych osób
po 50 roku życia z ustalonym II
profilem pomocy (w tym 30 osób
z Chorzowa).
W ramach programu regionalnego formą aktywizacji zawodowej

będzie wsparcie doradcze oraz
skierowanie osób bezrobotnych
do agencji zatrudnienia, która ma
doprowadzić skierowane osoby
do podjęcia pracy na minimum 6
miesięcy do końca 2017 r.
Wszystkie chętne osoby po 50
roku życia zamieszkałe w Chorzowie, które poszukują zatrudnienia zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
w celu uzyskania szczegółowych
informacji.
Korzyści dla pracodawców
za zatrudnienie
bezrobotnego 50+
• Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+.
Celem dofinansowania pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia jest zachęcenie pracodawców do zatrudnienia bezrobotnych w tej

grupie wiekowej. Dofinansowanie może otrzymać pracodawca
lub przedsiębiorca.
Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego skierowanego
przez urząd przysługuje przez
okres:
-- 12 miesięcy w przypadku bezrobotnego w wieku 50-60 lat
-- 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli
60 lat.
Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za
prace miesięcznie. Pracodawca
jest zobowiązany do dalszego
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres:
-- 6 miesięcy w przypadku 12
miesięcznego dofinansowania
wynagrodzenia
-- 12 miesięcy w przypadku 24
miesięcznego dofinansowania
wynagrodzenia

• Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz pracy oraz
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za osoby zatrudnione,
które ukończyły 50 rok życia
i powracają z bezrobocia.
Pracodawca będący przedsiębiorcą zatrudniający osoby, które
ukończyły 50. rok życia, a w okresie 30 dni przed zatrudnieniem
były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie opłaca składek na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
przez okres 12 miesięcy (począwszy od pierwszego miesiąca po
zawarciu umowy o pracę). Natomiast pracodawca będący przedsiębiorcą zatrudniający osoby,
które osiągnęły wiek wynoszący
co najmniej 55 lat dla kobiet i co
najmniej 60 lat dla mężczyzn nie
opłaca składek na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych

Opracowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy
Urząd
Pracy

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

Gospodarka
komunalna
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Zakończony został remont budynku przy ul. Hajduckiej 7-9 związany z termomodernizacją
i likwidacją niskiej emisji.

Trwają prace związane z dociepleniem budynków przy ul. Truchana 72 i Powstańców 66.

Wykonano prace związane z wykonaniem
muru oporowego przy ul. 3-go Maja 55.

• W listopadzie rozpoczęto odczyty wodomierzy
na BOM Ruch i BOM Hajduki.

Przygotowanie budynku do zimy

Garaże do wydzierżawienia

Jesień to czas na odpowiednie przygotowanie budynków do zimy.
Przez nieszczelnie oszklone powierzchnie i otwory drzwiowe
tracimy najwięcej ciepła. W związku z powyższym sprawdzany
jest stan oszklenia - okienka piwniczne
uzupełniamy styropianem, sprawdzane są
drzwi oraz zabezpieczone zostają instalacje.
Prosimy o zamykanie okien na klatkach i drzwi
wejściowych.

Zakład Komunalny „PGM” informuje o możliwości wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym garaży znajdujących się w rezerwach
garażowych miasta Chorzów przy:

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu są zobowiązane dopełnić
wszelkich formalności z tym związanych i złożyć oferty do dnia
12.12.2016 r. w pokoju 120, I piętro.

Otwarcie kopert odbędzie się
w dniu 13.12.2016 r.
o godzinie 10:00
Przetarg wygra podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę w zakresie
stawki czynszu za m2 i ilości miesięcy zwolnienia z czynszu.
Szczegółowych informacji udzieli Wydział Zasobów Komunalnych
– I piętro, pokój 120, tel. (32) 416-5000 wewn. 9119 lub 695 561 274.

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

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

• ul. 3-go Maja 59 ( garaż murowany)
• ul. Wolności 92 ( garaż murowany)
• ul. Wolności 104 (garaż murowany)

LOKALE DO WYNAJĘCIA

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).

OGŁOSZENIE

• ul. Bogedaina 23 (garaż murowany)

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia w drodze przetargu ofertowego m.in.:
Powstańców
4/U1

Katowicka
151/U1

160,5 m2
parter, budynek
przedni

45,73 m2
parter, budynek
przedni

11 Listopada
16/U1

Kalidego 41/U2
46,04 m2
parter, budynek
przedni

38,41 m2
parter, budynek
przedni

Armii Krajowej
71/U2

Wolności 34/U2
20,52 m2
parter, budynek
boczny

84,17 m2
parter, budynek
przedni

Wolności 3B/2

Wolności 3B/3

19,95 m2
parter, budynek
tylny, wejście i okna
od podwórka,
obiekt zabytkowy

15,03 m2
parter, oficyna,
po br. handlowej,
obiekt zabytkowy

LOKALE DO WYNAJĘCIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Opracowano we współpracy z Zakładem Komunalnym PGM w Chorzowie

Zakład Komunalny PGM

ul. Bałtycka 8, tel. 32 757 15 00
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www.pgm-chorzow.eu
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Infrastruktura
drogowa

Zimowe utrzymanie jezdni i chodników
Idzie zima. Wiąże się to ze sporymi utrudnieniami na drogach, takimi jak oblodzenie czy śnieg. Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w Chorzowie już od 1 listopada br. prowadzi tzw. zimowe utrzymanie jezdni ulic, chodników oraz miejsc postojowych, będących
w zarządzie tego przedsiębiorstwa

A

kcja zimowego utrzymania
dróg na terenie Chorzowa
zaplanowana jest do końca marca 2017 r. Warto przy tej okazji
wspomnieć, że MZUiM w Chorzowie zarządza 347 ulicami na
terenie gminy Chorzów. Zarząd
Ulic odpowiada za nawierzchnie
jezdni ulic oraz płatnych miejsc
postojowych o powierzchni
prawie 1.200000 m². Zimowym
utrzymaniem nawierzchni chodników zajmują się właściciele
posesji przylegających do tych
chodników lub w imieniu Miasta
- Wydział Usług Komunalnych
i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Chorzów, gdy takowych
właścicieli przy danych posesjach nie ma.
Do prowadzenia akcji zimowego
utrzymania wyłoniono wykonawców zewnętrznych w drodze postępowania przetargowego. Akcja zimowego utrzymania
jezdni ulic na terenie Chorzowa,
w sezonie zimowym 2016/2017,
prowadzona jest (w przypadku występowania symptomów
zimowych) nieprzerwanie i całodobowo. Dodatkowo informujemy, że zimowe utrzymanie
jezdni ulic Chorzowa, w zależności od kategorii dróg oraz roli

komunikacyjnej poszczególnych
dróg, prowadzone jest w I, II,
III, IV standardzie zimowego
utrzymania. Płatne miejsca postojowe (IV standard zimowego
utrzymania) i jezdnie ulic III
standardu zimowego utrzymania są miejscami oraz jezdniami
utrzymywanymi na biało, co
oznacza że są jedynie odśnieżane pługiem. Do prowadzenia
zimowego utrzymania jezdni

Chorzowa zakontraktowano 10
sztuk pługo-piaskarek oraz 4
traktory uzbrojone w pług oraz
urządzenie siewcze. Ponadto,
w razie długotrwałych i obfitych
opadów śniegu w sezonie zimowym 2016/2017, prowadzących
do powstawania dużych zasp
śnieżnych w obszarach pasów
drogowych, MZUiM w Chorzowie - chcąc zapewnić należyte
warunki korzystania z dróg na

terenie miasta oraz komfort
wynikający z użytkowania dróg
(w tym głównie płatnych miejsc
postojowych), w ramach tzw.

„Czynności awaryjnych w okresie zimowego utrzymania ulic
miasta Chorzowa” - będzie zlecał na bieżąco, w razie uzasad-

nionej potrzeby, przepychanie
lub załadunek oraz wywóz zalegających mas śniegu w miejsce
do tego wyznaczone.

Informacje meteo na DTŚ
Odcinkowy System Zarządzania Ruchem na DTŚ w Chorzowie
pełni wiele funkcji, m.in. monitorowanie aktualnej sytuacji
ruchowej, szybka identyfikacja zniszczeń infrastruktury
drogowej czy informowanie kierowców o utrudnieniach
w miastach ościennych.
Nadchodząca zima będzie już
czwartą - kolejną, w trakcie której
funkcjonuje on w naszym mieście.
Chociaż według prognoz synoptyków czeka nas kolejna łagodniejsza
zima to warto przypomnieć o kilku
ważnych elementach systemu, ułatwiających poruszanie się po powyższej drodze w trakcie tej pory
roku, bo dopiero zimą, gdy pogoda

stara się uprzykrzyć życie kierowcom - system przechodzi prawdziwy test. W dwóch skrajnych miejscach Drogowej Trasy Średnicowej,
w okolicach granic miasta ze Świętochłowicami i Katowicami, są zlokalizowane stacje meteorologiczne.
Składają się one z kilku czujników:
• Czujnik opadu mierzący intensywność, rodzaj i ilość opadów;

• Czujnik wiatru mierzący kierunek
i prędkość wiatru;
• Czujnik ciśnienia powietrza;
• Czujnik temperatury powietrza
oraz wilgotności względnej;
• Czujnik drogowy mierzący temperaturę nawierzchni, wysokość
filmu wodnego, stan nawierzchni,
stężenie solanki oraz temperaturę
jej zamarzania

Parametry stacji meteorologicznej.
Dane z powyższych stacji są wyświetlane na znakach zmiennej treści zgodnie z wcześniej opracowanymi algorytmami. Do
najczęściej pojawiających się komunikatów są te ostrzegające o silnym wietrze, śliskości nawierzchni czy gołoledzi. Warto
nie bagatelizować tych informacji ponieważ nie są one wymysłem operatorów systemu, a odczytem z profesjonalnej stacji
meteorologicznej. Szczególnie należy zwracać uwagę na komunikat o gołoledzi, bo bardzo często kierowcy źle oceniają
stan nawierzchni i nie dostosowują swojej prędkości do aktualnych warunków. Warto również pamiętać o tym, że dodatnia
temperatura powietrza nie jest równoznaczna z dodatnią temperaturą jezdni. Wtedy każdy poranny deszcz powinien być
znakiem ostrzegawczym i impulsem by zwolnić.
Komunikaty na znakach zmiennej treści.
Dane ze stacji meteorologicznej są niezmiernie
pomocne w prowadzonej przez Miejski Zarząd Ulic
i Mostów w Chorzowie akcji zima. Inspektor może korzystać z bardzo pomocnego narzędzia, które pozwala
z większą precyzją zdecydować czy jest konieczność
uruchomienia firm odśnieżających. Koszty akcji zima
są na tyle wysokie, że uzasadnione jej wstrzymanie
bądź oddalenie w czasie doprowadza do zwrócenia się
wydatku na stacje. Dodatkowo dzięki pomiarom stężenia solanki, pracownik MZUiMu może nadzorować
poprawność wykonywanych usług.

Opracowano we współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Bałtycka 8A, tel. 32 241 12 70
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grudzień 2016
Nowe kino studyjne

Z tęsknoty za kinem

DATA
18:30
1 czwartek
19:00
2 piątek
16:00
3 sobota
19:00
6 wtorek
19:00
9 piątek
19:00
10 sobota
16:00
11 niedziela
16:00/18:30
13 wtorek
18:00
14 środa
19:00
15 czwartek
19:00
16 piątek
11:00
18 niedziela
18:00
20 wtorek
19:00
21 środa

repertuar

FILM

CYKL

„Broken” (seans w ramach KFG)
reż. Rufus Norris , Wielka Brytania 2002

Klub Filmowy
Grajfka

„Mama”

Na ekranie

reż. Julio Medem, Hiszpania 2015

„Sarila” – film animowany

reż. Nancy Florence Savard, Kanada 2013

SMYK czyli
Strefa Młodych
Kinomanów

„Ratujmy Mikołaja!”– film familijny

SMYK czyli
Strefa Młodych
- - - - - - - - - - - - - - Po seansie słodka niespodzianka - - - - - - - - - - - - - - Kinomanów

reż. Leon Joosen, Aaron Seelman, Wielka Brytania 2013

„Triszna. Pragnienie miłości”

reż. Michael Winterbottom, Wielka Brytania 2011

Wybór spośród trzech gatunków
filmowych: komedia, thriller, dramat
„Ratched i Clank” – film animowany

Na ekranie

InterAkcja

reż. Kevin Munroe, USA 2016

SMYK czyli
Strefa Młodych
Kinomanów

„Moje córki krowy”

Dla Seniora

„Ucieczka z Kina Wolność”

Kino PL

reż. Kinga Dębska, Polska 2015
reż. Wojciech Marczewski, Polska 1990

„Szczęśliwi ludzie: rok w tajdze”

reż. Dmitrij Wasiukow, Werner Herzog, Niemcy 2010

Kino
DOCiekliwe

„Chce się żyć”

Na ekranie

reż. Maciej Pieprzyca, Polska 2013

„Gdzie jest Gwiazdka” – film fabularny
reż. Nils Gaup, Norwegia 2012

SMYK czyli
Strefa Młodych
Kinomanów

„Portret o zmierzchu”

Na ekranie

reż. Angelina Nikonova, Rosja 2011

Wybór spośród filmów z trzech krajów: kino
francuskie, polskie, włoskie

InterAkcja

Ceny biletów: 5 PLN Rezerwacja i informacja: damian_b@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 15 grudnia 2016 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Bożena Donner, Jakub Imiołczyk, Jadwiga Karadżow-Szmitkowska
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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