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723 907 269 zł – to kwota, która przeznaczona zostanie na inwestycje w Chorzowie 
w 2017 roku. Radni przyjęli projekt uchwały budżetowej. 

Wśród największych inwestycji 
zaplanowanych na rok 2017 oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej znalazły się m.in.: rewitalizacja 
chorzowskiego Rynku, przebudo-
wa budynku przy ul  Omańkow-
skiej na potrzeby Przedszkola 
nr 9, adaptacja budynku na nową 
siedzibę OPS, modernizacja base-
nu przy pl. Powstańców Śląskich, 
środki dla SP ZOZ ZSM na bu-
dowę pawilonu szpitalnego czy 
modernizacja placu zabaw w Par-
ku Róż. – W  budżecie dominują 
wydatki na zadania realizowane 
w dwóch sferach gospodarki miej-
skiej, a mianowicie na zadania 
z  zakresu oświaty i wychowania 
oraz pomocy społecznej – mówi 
Małgorzata Kern, skarbnik miasta. 

681.716.377,79 zł to łączna kwota 
planowanych dochodów budżetu 
na rok 2017. Planowany deficyt 
budżetu, będący różnicą między 
łączną kwotą planowanych do-
chodów i wydatków, wyniesie 
42.190.891,21 zł. Nadwyżka ope-
racyjna liczona jako dodatnia 
różnica pomiędzy dochodami 
bieżącymi a wydatkami bieżący-
mi, dająca jednostce samorządu 

terytorialnego możliwość realiza-
cji nowych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych, wynosi w projekcie 
budżetu miasta 13.132.805,79 zł. 
-  Budżet Chorzowa na 2017 rok 
będzie zdecydowanie inwesty-
cyjny, o  czym świadczy poziom 
wydatków majątkowych. Dzięki 
temu sfinansowane zostaną nie 
tylko duże projekty w centrum 
miasta, jak modernizacja Ryn-

ku, ale także ważne inwestycje 
we wszystkich dzielnicach. Prze-
widujemy również wysokie do-
chody majątkowe, pochodzące 
w  większości z dotacji unijnych 
– zaznacza skarbnik.
Regionalna Izba Obrachunkowa 
wydała pozytywne opinie na te-
mat projektu budżetu Chorzowa 
na rok 2017, możliwości sfinanso-
wania deficytu oraz WPF. Komi-
sje stałe Rady Miasta pozytywnie 
zaopiniowały projekt budżetu. 
Podczas głosowania, które odby-
ło się 22 grudnia, budżet poparło 
18 radnych, 4 było przeciw, a 2 
wstrzymało się od głosu.

Więcej o inwestycjach 
w 2017 roku na stronie 3.

SYLWESTROWY
POKAZ FAJERWERKÓW

Stawiamy na inwestycje

Stabilną sytuację finansową miasta potwierdził 
najnowszy raiting Fitcha. Nasze oceny się nie zmieniły, 
co przekłada się na bardzo korzystne oprocentowanie 
kredytów. Małgorzata Kern, 

skarbnik miasta

31 grudnia, punktualnie o północy, niebo nad 
centrum miasta rozświetli pokaz fajerwerków - 

kolorowe chryzantemy, rozłożyste palmy 
czy deszcz złotych iskier opadających niemalże 

do samej ziemi. Równolegle z pierwszymi 
wystrzałami, wieża zegarowa Urzędu Miasta 

rozświetli się napisem „2017”
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Aktualności

Nietypową pamiątkę można oglą-
dać na rondzie Królewskiej Huty 
w Chorzowie. 18 grudnia  na wy-
sepce u zbiegu ulic Kościuszki i 
Moniuszki zamontowany został 
stary młot hutniczy. Mierzące 3 
metry wysokości urządzenie paro-
we wyprodukowano w 1960 r. w 
Hucie Zygmunt. Młot do początku 

XXI wieku pracował na terenie 
byłej Huty Batory. Urządzenie 
zostało efektownie podświetlone, 
a wiosną w jego otoczeniu po-
jawią się niskie iglaki. Eksponat 
nawiązuje do hutniczej przeszłości 
Chorzowa, jest także zwiastunem 
planów dotyczących utworzenia 
w mieście Muzeum Hutnictwa.

Nieważny dowód to spore pro-
blemy, które mogą pojawić 

się m.in. w urzędzie, przy odbiorze 
emerytury czy listu poleconego. 
-  Zdarza się też, że sklepy odma-
wiają sprzedaży ratalnej, a banki 
blokują dostęp do konta. Dlatego 
lepiej nie czekać do ostatniej chwi-
li i wymienić ten dokument przed 
utratą jego ważności – mówi Mo-
nika Libucka, kierownik referatu 
ewidencji ludności i dowodów 
osobistych w chorzowskim Urzę-
dzie Miasta. 

Dowody osobiste są wydawane 
osobom pełnoletnim na okres 10 
lat. Warto przy tym przypomnieć, 
że rok 2007 był ostatnim rokiem 
wymiany dowodów osobistych 
(tzw. zielonych książeczek) wyda-
nych przed 1 stycznia 2001 r. - Pa-
miętam, że wówczas ustawiały się 
tłumy do wymiany dokumentów. 
Kolejka ciągnęła się od Urzędu 
Miasta do Poczty Głównej – wspo-
mina Monika Libucka. Dziś takich 
kolejek już nie ma. Chociaż według 
prognoz chorzowskich urzędni-

ków, w przyszłym roku po nowe 
dowody zgłosi się niemal 13 tysię-
cy ludzi. Do tego dochodzi bieżąca 
wymiana z  powodu kradzieży, 
zniszczenia, utraty czy zmiany da-
nych. Kierownik referatu zachęca 
jednak, aby nie odkładać wymia-
ny dowodu na ostatnią chwilę. 
- Do chorzowian, na dwa miesiące 
przed terminem utraty ważności 
dowodu, wysyłamy pismo, w któ-
rym przypominamy o obowiązku 
wymiany dokumentu. Może się 
jednak zdarzyć, że takie pismo, 

z różnych przyczyn, nie dotrze. Le-
piej więc pilnować dat.  
Wniosek o wydanie dowodu oso-
bistego składa się co najmniej 30 
dni przed upływem terminu waż-
ności, od marca 2015 roku moż-
na zrobić to w organie dowolnej 
gminy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Dowód osobi-
sty odbiera się w organie gminy, 
w  którym wniosek został złożo-
ny. Wydanie nowego dokumentu 
trwa około 30 dni od dnia złożenia 
wniosku w urzędzie.

W 2017 roku w naszym mieście ważność straci około 13 tysięcy dowodów osobistych. Urząd Miasta przypomina o wymianie dokumentów.

Do czasu otrzymania decyzji 
wymiarowej w zakresie podatku 
na 2017 rok można samodziel-
ne obliczyć wysokości zobo-
wiązania. Aby to zrobić, należy 
z decyzji wymiarowej za 2016 r. 
odczytać powierzchnię gruntów, 
budynków oraz wartość budow-
li. Wynik ten należy przemno-
żyć przez odpowiednią stawkę 
podatku wynikającą z uchwały 
(www.chorzow.eu). Otrzymana 
kwota stanowi wysokość zobo-
wiązania podatkowego za cały 
2017 rok. Uwaga! W związku 
ze  zmianą przepisów podat-
kowych podatek do 100 zł jest 
płatny jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty. 

Informacja dotycząca wysoko-
ści podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego, ze względów 
technicznych; będzie możliwa do 
uzyskania w Urzędzie Miasta Cho-
rzów po 20 stycznia 2017 r. 

Terminy składania deklaracji 
rocznych:
• na podatek od nieruchomości 

dla osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych upływa 
31.01.2017 r.

• na podatek rolny i leśny dla osób 
prawnych i jednostek organiza-
cyjnych upływa 15.01.2017 r.

• na podatek od środków 
transportowych upływa 
15.02.2017 r.

W styczniu w Chorzowie odbędzie się seria spotkań z wnioskodawcami oraz wszystkimi zainteresowanymi realizacją zwycięskich 
inwestycji. Konsultacje odbędą się w poszczególnych dzielnicach i poprowadzą je urzędnicy z wydziałów i instytucji odpowiedzial-
nych za realizację zwycięskich projektów oraz architekci. 

CENTRUM – „Wykonanie nawierzchni tartanowej 
i naprawa ogrodzenia na boisku przy ul. Ks. Opol-
skiego” spotkanie 5.01, godz. 17:00, UM Chorzów, 
Mała Sala Posiedzeń

CHORZÓW STARY – „Modernizacja Placu Pia-
stowskiego: rozbudowa placu zabaw, wygrodze-
nie śmietnika i budowa ścieżki do pomnika” spo-
tkanie 19.01, godz. 15:00 na Placu Piastowskim

CHORZÓW II – „Modernizacja przejścia podziem-
nego pod skrzyżowaniem ul. Katowickiej i 3 Maja 
na Flocie” spotkanie 12.01, godz. 17:00, UM Cho-
rzów, Mała Sala Posiedzeń

MACIEJKOWICE – „Budowa odcinka ul. Słowików 
od posesji przy ul. Słowików nr 11 do ul. Głównej” 
spotkanie 9.01, godz. 17:00, Rada Maciejkowic, 
ul. Główna 21

CWAJKA – „Modernizacja placu zabaw i budo-
wa siłowni plenerowej u zbiegu ulic Niedurnego 
i 11 Listopada” spotkanie 26.01, godz. 17:00, CIS, 
ul. 3 Maja 18

BATORY 1 – „Remont i modernizacja oświetlenia 
przy ul. Trzynieckiej/Długiej” spotkanie 11.01, 
godz. 15:00, MDK Batory sala nr 5, ul. Batorego 6

Informacja o terminach spotkań dotyczących biblioteki przy ul. Ryszki (Klimzowiec) i turnieju koszykówki dla dzieci i młodzieży (streetball) pojawi się na stronie 
www.bo.chorzow.eu

4. BUDŻET OBYWATELSKI Oblicz podatek

• Dla dokumentów wydanych do 28.02.2015 r. - data ważności umiesz-
czona jest w prawym dolnym rogu na stronie przedniej dowodu, tam, 
gdzie znajduje się zdjęcie. 

• Dla dokumentów wydanych od 01.03.2015 r. - data ważności umiesz-
czona jest w prawym górnym rogu na stronie tylnej dowodu, tam, 
gdzie znajduje się miniaturka zdjęcia.

• osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
• osoba, która nie ukończyła 18 lat — jeśli do dnia 18-tych urodzin po-

zostało mniej niż 30 dni,
• osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu 

zmiany danych osobowych),
• rodzic, opiekun prawny albo kurator 
• obywatel polski, który mieszka za granicą.

• Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek o nowy dowód osobisty
• Odpowiednią fotografię
• Dotychczasowy dowód osobisty

Usługa jest bezpłatna

Przez internet, na stronie obywatel.gov.pl

• po ukończeniu 18 lat,
• co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
• jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do 

zmiany nazwiska) - jak najszybciej,
• jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia roz-

poznanie cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy) - jak najszybciej,
• jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu - jak najszybciej

Dokument można znaleźć w internecie (np. www.bip.chorzow.eu, wy-
drukować dwustronnie na jednej kartce) lub otrzymać w miejscu składa-
nia. Wniosek o dowód należy złożyć osobiście. Istnieje także możliwość 
wysłania wniosku drogą elektroniczną www.epuap.gov.pl (konieczne 
jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego). W przypadku 
osób niepełnosprawnych lub z utrudnionym dotarciem do urzędu, wnio-
sek można złożyć poza urzędem za zgodą urzędnika.

Nie czekaj na ostatnią chwilę: sprawdź swój dowód

Do kiedy ważny jest Twój dowód osobisty?

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty?

Jakie dokumenty przygotować?

Ile zapłacisz?

Jak sprawdzić, czy można już odebrać dowód osobisty?

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty?

Jak złożyć wniosek?

Dowody osobiste
Godziny otwarcia Referatu Ewidencji Ludności 
i Dowodów Osobistych (parter): poniedziałek - środa: 7:30 - 15:00 
czwartek: 7:30 - 17:00 piątek: 7:30 - 13:00
Masz pytania? Zadzwoń: 32 416 50 00 wew. 339, 321, 329, 433.

Omówienie zwycięskich inwestycji

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Młot hutniczy stanął 
na rondzie w centrum

W związku z nieprawidłowościami ujaw-
nionymi w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Mieszkaniowej i przeprowadzonemu 
audytowi prezydent Chorzowa odwołał 
dyrektor PGM. Od grudnia 2016 roku 
funkcję tę pełni Joanna Lekston-Grzyb.

Zmiany w PGM
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Miasto

O inwestycyjnych planach Regio-
nalnego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego na terenie po Hu-
cie Kościuszko, przy ul. Kościuszki 
mówiono od 3 lat. W połowie tego 
roku prace nabrały tempa i w sa-
mym sercu miasta powstaje bu-
dynek mieszkalno-usługowy z 61 
mieszkaniami, częścią usługową na 
parterze oraz podziemnym garażem.
W budynku znajdzie się 16 mieszkań 

komunalnych, na budowę których 
miasto uzyskało dopłatę w wyso-
kości ok. 900 tys. zł udzieloną przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
w  ramach Funduszu Dopłat. Pozo-
stałe 45 mieszkań, znajdujących się 
w ofercie Regionalnego TBS, będzie 
można wykupić na własność.
W ramach inwestycji powstanie: 15 
mieszkań jednopokojowych o po-
wierzchni od 29,2 m kw. do 30,4 m 

kw., 13 mieszkań dwupokojowych 
o powierzchni od 41,1  m  kw. do 
47,9 m kw., 33 mieszkania trzypo-
kojowe o powierzchni od 50,2 m 
kw. do 74,3 m kw
Według planów inwestycja ma 
zakończyć się na przełomie maja 
i  czerwca 2018 roku. Roboty wy-
ceniono na niemal 15 mln zł. Inwe-
stycja jest współfinansowana przez 
Chorzów.

Budowa pawilonu rozpoczęła się 
w czerwcu 2015 roku. - To jest 
ogromne przedsięwzięcie, wy-
darzenie na skalę regionu jeśli 
chodzi o inwestycje w ochronie 
zdrowia. Na pewno jest to im-
puls do rozwoju w  Chorzowie, 
milowy krok do przodu – mówił 
wówczas Maciej Franta, architekt, 
który stworzył projekt budowla-
ny nowego pawilonu. Architekt 
nie ukrywał, że zaprojektowanie 

pawilonu na terenie zabytkowego 
kompleksu, w którym usytuowa-
ny jest zespół szpitalny, to było 
nie lada wyzwanie. - Musieliśmy 
wkomponować bardzo duży 
obiekt w istniejący i bardzo ładny 
kompleks budynków. Postawili-
śmy na dobrą kontynuację, tak, 
by nowy pawilon był tłem dla 
tych istniejących - mówił. 
Nowy budynek ma trzy kondy-
gnacje nadziemne i przyziemie. 

Jest połączony łącznikiem z Pawi-
lonem II, w którym znajdują się 
m.in. Pracownie Diagnostyczne 
czy Oddział Wewnętrzny. – Prace 
związane z  budową przebiegały 
zgodnie z  harmonogramem. Te-
raz trwa doposażenie w sprzęt 
- mówi Anna Knysok, dyrektor 
ZSM. Z początkiem stycznia 2017 
roku do nowego budynku zostaną 
przeniesione: oddział wewnętrzny 
z pododdziałem geriatrycznym 
i hematologiczny, które dziś znaj-
dują się w szpitalu przy ul.  Ka-
rola Miarki. - Oznacza to finał 
prac związanych z centralizacją 
usług medycznych w  Chorzo-
wie. Z końcem stycznia budynek 
przy ul.  Miarki będzie w całości 
do dyspozycji miasta – mówi 
dyrektor ZSM. - Skupienie usług 
medycznych na terenie komplek-
su szpitalnego w centrum miasta 
nie tylko usprawni pracę szpitala, 
ale przede wszystkim ułatwi życie 
pacjentom – dodaje. 

- Panie Prezydencie, lista postano-
wień noworocznych już gotowa? 
- Tak, została już nawet zatwierdzo-
na przez radnych (śmiech). Żarty 
żartami, ale uchwalony 22 grudnia  
budżet miasta to nic innego, jak plan 
działania na 2017 rok. Dokument li-
czy ponad 150 stron. To zestawienie 
dochodów i wydatków, czyli lista 
tego, co chcemy zrobić w kolejnym 
roku wraz ze wskazaniem skąd 
weźmiemy na to pieniądze.

- Jak zmieni się więc Chorzów 
w 2017 roku? 
- Jedną z najbardziej widocznych 
inwestycji będzie na pewno przebu-
dowa rynku. Liczę, że już w pierw-
szym kwartale uda nam się ogłosić 
przetarg i wyłonić wykonawcę. 
Potem na plac przed Urzędem Mia-
sta wjadą koparki. Zgodnie z pro-
jektem powstanie tam przestrzeń 
do spotkań i wypoczynku. Część 

terenu wydzielona zostanie także 
pod miejskie imprezy. Na rynku 
pojawi się  zieleń oraz woda. Pod 
estakadą powstaną szklane pawilo-
ny, a w nich m.in. publiczna toaleta. 
Na końcowy efekt będziemy mu-
sieli jednak poczekać do 2018 roku.

- Nowy rynek to nie jedyna in-
westycja?
- Oczywiście, że nie - inwesto-
wanie tylko w jedną dzielnicę to 
błąd. Miasta powinny rozwijać się 
w sposób zrównoważony, to zna-
czy, że warunki do życia powinny 
poprawiać się we wszystkich dziel-
nicach. W przyszłym roku plano-
wany jest remont m.in. ulicy 3- go 
Maja, Powstańców czy Hajduckiej.  
Powstaną także nowe mieszkania, 
m.in. TBS-y przy ul. Kościuszki 
i lokale komunalne przy  Trucha-
na. Inwestujemy również w służbę 
zdrowia. Kilka dni temu w Zespole 

Szpitali Miejskich otwieraliśmy 
izbę przyjęć po remoncie. Już 
w styczniu przy Strzelców otwarty 
zostanie nowy pawilon, który po-
mieści kilka oddziałów. Realizowa-
ne będą też zwycięskie pomysły 
mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

- Przyszły rok to także pierwszy 
test dla reformy edukacji. Jak 
miasto poradzi sobie z likwida-
cją gimnazjów? 
- Nie ukrywam, że będzie to 
duże wyzwanie organizacyjne. 
Od dwóch miesięcy w Urzędzie 
Miasta pracuje już zespół złożony 
z  przedstawicieli rodziców, dy-
rekcji szkół, nauczycieli i urzędni-
ków, który przygotowuje wstępne 
rozwiązania. Nasze główne cele 
to: uniknięcie dwuzmianowości 
w szkołach oraz utrzymanie za-
trudnienia jak największej liczby 

nauczycieli. Wprowadzana w po-
śpiechu przez rządzących reforma 
wywoła niemałe turbulencje, któ-
rych konsekwencje dotkną samo-
rządy i samych nauczycieli.   

- Jest półmetek kadencji – do 
wyborów jeszcze daleko. Trud-
no jednak nie zapytać, czy bę-
dzie Pan ubiegał się o reelekcję? 
- Trudno w to uwierzyć, ale kampa-
nię wyborczą już czuć w powietrzu. 
Wzmożona aktywność konkuren-
tów politycznych, różne, niepraw-
dziwe plotki rozpowszechniane 
w  Internecie - to właśnie oznaka, 
że idą wybory. Tak samo było dwa 
lata temu. Chcąc jednak funkcjo-
nować w polityce trzeba nauczyć 
się odporności i przyjąć do wia-
domości, że nie zdoła się wszyst-
kim dogodzić. Trzeba nauczyć się 
przyjmowania krytyki - tej meryto-
rycznej i tej związanej z polityczną 

walką. Czy boli – nieraz bardzo, ale 
ból szybko mija, bo bardzo często 
na spotkaniach, miejskich impre-
zach czy choćby podczas spaceru 
słyszę: panie prezydencie, tak trzy-
mać! I wtedy wiem, że to co robimy 
doceniają mieszkańcy, że zmiany 
są zauważalne. Nie podjąłem jesz-
cze decyzji, czy będę kandydować. 
Teraz najważniejsze dla mnie jest, 
aby nie zwalniać tempa, aby zdążyć 
wywiązać się z obietnic złożonych 

mieszkańcom. Korzystając z oka-
zji chciałbym życzyć wszystkim 
mieszkańcom pomyślności w No-
wym Roku, zdrowia i spokoju, i... 
mądrych polityków. 

- A czego Panu życzyć?
- Chyba tego samego i może jesz-
cze siły oraz wytrwałości

- W takim razie tego Panu ży-
czymy!

Uwaga Mieszkańcy! Prosimy, aby każdy 
przypadek palenia śmieciami w piecach 
zgłaszać do Straży Miejskiej (pod bezpłat-
ny telefon alarmowy 986 lub pod numer 
32 2416 145). Dzięki podpisaniu umowy 
z rzeczoznawcą, możliwe jest przeprowa-
dzanie kontroli w domach lub firmach na 
terenie Chorzowa. Wcześniej funkcjona-
riusze nie mieli możliwości wyciągnięcia 
konsekwencji względem „dymiących” 
sąsiadów. Jednocześnie przypominamy, 
że obowiązuje ustawowy zakaz spalania 

odpadów komunalnych w urządzeniach 
nie przystosowanych do tego celu. Pale-
nie śmieciami zagrożone jest karą grzyw-
ny lub aresztu. Wymiar grzywny może 
wynieść od 20 zł do 5.000 złotych. Kara 
aresztu może wynieść od 5 do 30 dni. 
W  tym roku nałożono już 16 mandatów 
karnych, strażnicy udzielili też 3 pouczeń 
oraz skierowali 3 sprawy do rozpatrzenia 
przez sąd rejonowy. Trzeba pamiętać 
o tym, że dym ze spalonych śmieci jest nie 
tylko uciążliwy, ale także toksyczny. 

W przypadku, gdy zaparkowany pojazd 
nosi ślady długotrwałego nieużytkowa-
nia - np. nie posiada tablic rejestracyjnych 
i wygląda na niezdatny do jazdy – zachodzi 
podejrzenie, że jest to wrak. Często pod 
takimi pojazdami pojawiają się rośliny 
(mech, trawa), zdarza się też, że same wraki 
"zarastają". Według ustawy o recyklingu po-
jazdów wycofanych z eksploatacji, wrak sa-
mochodu stanowi odpad. Jeśli nie został on 
usunięty przez właściciela, możemy zgłosić 
to Straży Miejskiej. Jeżeli wrak znajduje się 

w pasie ruchu drogowego, sprawą zajmie 
się Straż Miejska, natomiast, gdy pojazd 
stoi poza pasem ruchu drogowego, sprawa 
zostanie skierowana do Wydziału Ochrony 
Środowiska. W każdym z tych przypadków 
najpierw sprawdza się kto jest właścicielem 
pojazdu. Gdy pojazd znajduje poza pasem 
ruchu drogowego, Wydział Ochrony Środo-
wiska kieruje do jego właściciela (lub wła-
ściciela terenu) pismo o usunięcie odpadu. 
Takie postępowanie może zakończyć się 
wydaniem decyzji nakazującej usunięcie 

odpadu i w przypadku niezastosowania 
się do decyzji - usunięciem odpadu przez 
urząd na koszt właściciela pojazdu (lub te-
renu). W przypadku pasa ruchu drogowego 
Straż Miejska odholowuje taki pojazd na 
strzeżony płatny parking.
W przypadku gdy wrak znajduje się poza 
ww. miejscami: np. drodze wewnętrznej 
czy  parkingu osiedlowym, Straż Miejską 
nie może podjąć żadnych działań. Wte-
dy właściciel lub zarządca terenu musi 
we własnym zakresie usunąć odpad.

Usuwanie wraków

W miejscu, gdzie jeszcze niedawno straszyły hutnicze osadniki, 
powstaną nowe mieszkania komunalne oraz TBS-y.

Przy Kościuszki powstaje
61 mieszkań z TBS

Szpital ma nowy pawilon
Zakończono budowę nowego pawilonu szpitalnego w Zespole Szpitali 

Miejskich w Chorzowie. Oficjalne otwarcie nastąpi w styczniu 2017 roku. 

Nie zwalniamy tempa
Rozmowa z Andrzejem Kotalą, prezydentem Chorzowa

S T R A Ż  M I E J S K A  P R Z Y P O M I N A

Palą śmieciami w piecu? Zgłoś to!
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Przez cały czas trwania imprezy 
w  kameralnych, drewnianych bud-
kach  chętni mogli kupić świątecz-
ne słodkości, ozdoby i nietypowe 
prezenty, zaś dzieci mogły za darmo 
korzystać z karuzeli „Bajka”, wypo-
życzonej na tę okazję ze Śląskiego 
Wesołego Miasteczka. Pojawiła się 
też fotobudka, do której ustawiały 
się spore kolejki. Pierwszy weekend 
jarmarku podzielono tematycznie. 
Piątek, 16 grudnia, był dniem peł-
nym tradycji, a o bożonarodzenio-
wych zwyczajach na Śląsku opowie-
dział Marek Szołtysek. W sobotę, 
17 grudnia, postawiono na muzykę. 
Ze specjalnym kolędowym reper-
tuarem wystąpił zespół Universe. 
Niedziela, 18 grudnia, zaskoczyła 
kulinarnie - w programie znalazły 
się m.in. kuchenne popisy Kuby 
Tomaszczyka z  MasterChef Junior 
oraz Grzegorza Bienia z programu 
MasterChef. Specjalny kulinarny po-
kaz dał Remigiusz Rączka. Jarmark 
zakończył się 21 grudnia. Główną 
atrakcją ostatniego dnia imprezy 
było wspólne strojenie choinki.

Pokazy kulinarne, dużo wspólnego kolędowania, darmowa karuzela dla dzieci. Od 16 do 21 grudnia 
na przestrzeni między estakadą i budynkiem Urzędu Miasta, odbywał się chorzowski jarmark świąteczny. 

Od lewej: Marian Salwiczek, Małgorzata Błaszczyńska, Halina Hiltawska, Piotr Wróblewski, Mariola Roleder, Krzysztof Karaś (Sekretarz miasta),  Izabela Nowak, Bożena Karpińska, Grażyna Kosińska-Jokel, Waldemar Kołodziej, Wiesław Raczyński (Zastępca Prezydenta ds. Technicznych), 
Marcin Michalik (Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych), Jan Skórka, Andrzej Kotala (Prezydent Chorzowa), Marek Otte, Bernadeta Biskup,  Krzysztof Łazikiewicz, Tomasz Krawczyk, Adam Trzebinczyk, Grzegorz Krzak, Krzysztof Hornik, Barbara Tabin, Marcin Weindich, Marek Krupa. 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA OD PREZYDENTA, JEGO ZASTĘPCÓW I CHORZOWSKICH RADNYCH
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Tyrolka, wieża do wspinania, or-
bitrek, ścieżki pieszo-rowerowe... 
O tym, co ma znaleźć się na obszarze 
osiedli „Pod Arkadami” i „Pod Plata-
nami” zdecydowali mieszkańcy pod-
czas konsultacji w Urzędzie Miasta. 
- W nowym miejscu powstaną mię-
dzy innymi plac zabaw, siłownia 
plenerowa, korty tenisowe i boisko 
do piłki nożnej. Inwestycja potrwa 
trzy lata i będzie przeprowadzana 

etapami – mówi Marcin Michalik, 
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. 
Technicznych. W tym roku ukoń-
czono jej pierwszy etap. Zbudowano 
plac zabaw oraz schody. W 2017 r. 
na miejscu pojawią się siłownia 
plenerowa oraz alejki, zaś ostatni 
etap (2018 r.) to budowa kortów 
tenisowych oraz boiska wielofunk-
cyjnego. Przewidywany koszt całej 
inwestycji to 3 664 089 zł, z czego 

831 tys. zł wyniesie dofinansowanie 
ze środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Programu 

Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej. Budowa planowo zakoń-
czy się jesienią 2018 roku.

Centrum Informacji Senioral-
nej (CIS) ma być miejscem, gdzie 
najstarsi mieszkańcy Chorzowa 
- a także ich rodziny - będą mogli 
otrzymać szczegółowe informacje 

na temat realizowanej w mieście 
polityki senioralnej, wydarzeń 
i kursów, dofinansowań, porad 
prawnych, usług medycznych 
i  wielu innych zagadnień. - Wy-

dawać by się mogło, że żyjemy 
w epoce, w której dzięki interneto-
wi wszystkiego można dowiedzieć 
się w ciągu kilku minut – wyjaśnia 
Magdalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta miasta ds. aktywizacji 
społecznej. - Nie możemy jednak 
zapominać o  sporej grupie osób, 
dla których obsługa komputera czy 
smartfona wciąż nie jest komforto-
wa. To z myślą o nich stworzyliśmy 
Centrum Informacji Senioralnej. 

Do CIS będzie można zatem przyjść 
– lub zadzwonić - by poznać numer 
telefonu lub adres wybranej insty-
tucji miejskiej, uzyskać informacje 
na temat organizowanych w Cho-
rzowie wydarzeń, dowiedzieć się 
gdzie i w jakich terminach organi-
zowane są bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie albo jak skorzy-
stać z bezpłatnej pomocy psycholo-
ga. To pierwsza w Polsce tego typu 
instytucja. 

Zakończono pierwszy etap inwestycji przy Okrężnej 

Otwarto Centrum Informacji Senioralnej
Gdzie można uzyskać darmową pomoc prawną, jakie instytucje miejskie organizują bezpłatne 
kursy komputerowe i kiedy można skorzystać z szczepień przeciwko grypie? Odpowiedzi na te 

i inne pytania będzie można uzyskać w Centrum Informacji Senioralnej. 

CIS zlokalizowane jest w budynku przy ul. Dąbrowskiego 7. Działa w po-
niedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00 – 16:00, a w czwartki 
w godz. 9:00 – 17:00. Informacje można uzyskać również telefonicznie 
- pod nr tel. 32 245 93 40 lub pisząc maila na adres - cis@chorzow.eu.

15 stycznia Orkiestra zagra dla ra-
towania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom. W  naszym 
miecie dobrej zabawy nie zabrak-
nie. Wszyscy, którzy chcą wspo-
móc WOŚP mogą wybrać się 15 
stycznia o godz. 11.00 na lodowisku 
przy ul. Katowickiej. Tu naprzeciw-
ko siebie staną:„Kojotki” Naprzód 
Janów oraz „Drużyna Wielkiego 
Serca”. Spotkanie będzie okazją do 
zobaczenia prezydentów i radnych 
Chorzowa, dyrektorów miejskich 
jednostek oraz przedstawicieli klu-
bów sportowych w  nietypowej 
roli – zawodników „Drużyny Wiel-
kiego Serca”. W przerwach meczu 
swoje umiejętności zaprezentują 
łyżwiarze figurowi z klubu Spin Ka-
towice. Całość poprowadzi speaker 
Krzysztof Wierzchowski. O oprawę 
muzyczną zadba Duet Caro.

W Parku Śląskim o godzinie 11.00 
rozpocznie się III Bieg z sercem 
WOŚP oraz I Nordic walking z ser-
cem, który wystartuje w rejonie 
Stadionu Śląskiego. Trasa liczyć 
będzie 1600 m. 
W godzinach od 17.00 do 20.00 
w  Starochorowskim Domu Kul-
tury zaplanowano II maraton 
w  rytmie zumby. Nie zabraknie 
też licytacji, które przeprowadzane 
będą w  portalu www.allegro.pl. 
Znajdzie się tu m.in.: proporczyk 
hokejowej reprezentacji Polski 
z podpisami kadrowiczów, koszul-
ka hokejowa z podpisami uczest-
ników meczu, szalik i 2 krążki ho-
kejowe – pamiątki z turnieju MŚ 
1A w Katowicach.
W Chorzowie będą działały dwa 
sztaby WOŚP: przy Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcą-
cych nr 1 i w Gimnazjum nr 8 
w Chorzowie Batorym.

Gramy dla WOŚP
25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy zawita do Chorzowa. Będzie m.in. 
mecz hokejowy, bieg z sercem i maraton 

w rytmie zumby. Nie zabraknie też licytacji. 

Od lewej: Marian Salwiczek, Małgorzata Błaszczyńska, Halina Hiltawska, Piotr Wróblewski, Mariola Roleder, Krzysztof Karaś (Sekretarz miasta),  Izabela Nowak, Bożena Karpińska, Grażyna Kosińska-Jokel, Waldemar Kołodziej, Wiesław Raczyński (Zastępca Prezydenta ds. Technicznych), 
Marcin Michalik (Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych), Jan Skórka, Andrzej Kotala (Prezydent Chorzowa), Marek Otte, Bernadeta Biskup,  Krzysztof Łazikiewicz, Tomasz Krawczyk, Adam Trzebinczyk, Grzegorz Krzak, Krzysztof Hornik, Barbara Tabin, Marcin Weindich, Marek Krupa. 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA OD PREZYDENTA, JEGO ZASTĘPCÓW I CHORZOWSKICH RADNYCH
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Miasto

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 przetargu 
są zobowiązane dopełnić wszelkich formalności 

z tym związanych do dnia 5.01.2017 r.

Szczegółowych informacji udzieli 
Wydział Zasobów Komunalnych – I piętro, pokój 120, 

tel. (32) 416-5000 wewn. 9119 lub 695 561 274.

Licytacja odbędzie się w dniu 10.01.2017 r. 
o godzinie 9:00 w pokoju 236 
(sala posiedzeń) Urzędu Miasta

Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE

Posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe w drodze przetargu 
ofertowego od 4 zł/m2 Więcej informacji udziela Wydział Zasobów 

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

www.lokale.chorzow.eu

Dąbrowskiego 
29/U2
42,66 m2
parter, budynek 
frontowy, poniżej 
terenu

3 Maja 9/U2
118,92 m2
parter, budynek 
frontowy

Truchana 38/U1
33,04 m2
parter, front

Kazimierza 3/U3
47,26 m2
parter, okna na 
podwórze

11 listopada 
74/U1
41,35 m2
parter, budynek 
frontowy

Wolności 
102/U1
33,12 m2
parter, front

Do wynajęcia w drodze licytacji stawki czynszowej m.in.:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie przeprasza za wszelkie 
utrudnienia w ruchu związane z nieprawidłowym odśnieżaniem 
dróg. Trudna sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia na przełomie 
listopada i grudnia, to skutek niewywiązania się przez wykonawcę 
z obowiązków umowy.

Firma, która wygrała przetarg na kompleksowe zimowe utrzymanie 
dróg użyła mniej sprzętu niż zagwarantowała w umowie. W związku 
z zaistniałą sytuacją, w stosunku do wykonawcy wyciągnięte zostaną 
konsekwencje.



wiadomości samorządowe 7

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

Ekologia

1
4

6 7
5

2 3

Największy udział w zanie-
czyszczeniu powietrza ma 

emisja zanieczyszczeń pochodzą-
cych ze źródeł o niewielkiej wy-
sokości nad poziomem gruntu, 
takich jak drogi i skrzyżowania, 
składowiska odpadów oraz pa-
leniska domowe. W  wojewódz-
twie śląskim, także w Chorzowie, 
wciąż jest poważnym proble-
mem. Dalego w celu polepszenia 
jakości powietrza realizowane 
są działania ekologiczne w tym 
m.in. program KAWKA. Pro-
gram ten ma przyczynić się do 
zmniejszenia narażenia ludności 
na oddziaływanie zanieczyszczeń 
powietrza w strefach, w których 
występują znaczące przekrocze-
nia dopuszczalnych i docelowych 
poziomów stężeń tych zanie-
czyszczeń, poprzez opracowanie 
programów ochrony powietrza 
oraz poprzez zmniejszenie emi-
sji zanieczyszczeń. W ramach 
programu, na obszarach gdzie 
są przekroczone dopuszczalne 
poziomy zanieczyszczeń powie-
trza i są opracowywane progra-
my ochrony powietrza, mogą 
być dofinansowane m.in. takie 
przedsięwzięcia jak: podłącza-

nie budynków do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, wymiana starych 
pieców na bardziej ekologiczne 
oraz  dodatkowo termomoder-
nizacja  budynków wielorodzin-
nych. Z  możliwości, które daje 
program KAWKA, od 2013 roku 

korzysta także nasze miasto. 
W  ramach programu uzyskano 
dofinansowanie do termomoder-
nizacji budynku przy ul. Wojcie-
cha 6-8 i Powstańców 60a, budyn-
ków przy ul. Hetmańskiej 5, i 7, 
Barbary 27 oraz Hajduckiej 7-9.

Chorzów od lat konsekwentnie przeciwdziała zjawisku niskiej emisji. Miasto zachęca mieszkańców do korzystania 
z dofinansowania i zmiany ogrzewania na ekologiczne.

Przez niską emisję rozumiemy emisję komunikacyjną 
oraz emisję pyłów i szkodliwych gazów, pochodzącą 
z lokalnych kotłowni węglowych, a także domowych 
pieców grzewczych. Przyjmuje się, ze około 15% 
polskich mieszkań wciąż jest ogrzewanych piecami 
węglowymi. W ostatnich latach ten wskaźnik nie-
znacznie zmalał, gdyż w 2002 r. wynosił 20%, nadal 
jednak jest zbyt wysoki. Do tego dochodzą jeszcze 
tzw. mieszkania etażowe oraz domki jednorodzinne 
ogrzewane za pomocą kotłowni, które stanowią łącz-
nie ok. 38% gospodarstw domowych, a 60% z nich 
wykorzystuje węgiel. Szacuje się, że blisko 5 mln go-
spodarstw domowych jest opalanych węglem oraz 
wszystkim, co znajduje się pod ręką. 

Gospodarka energetyczna i zwią-
zane z nią ograniczanie niskiej 
emisji jest jednym z priorytetów 
dla  władz miasta. Termorenowacja 
budynków oraz likwidacja starych 
pieców węglowych i zastępowanie 
ich innymi źródłami energii ciepl-
nej to główne metody ograniczenia 
niskiej emisji w Chorzowie. Miasto 
stawia także na promocję rozwoju 

energetyki odnawialnej. Od wie-
lu lat mieszkańcom refundowana 
jest część ponoszonych przez nich 
kosztów na wymianę wyeksplo-
atowanych pieców węglowych na 
nowoczesne proekologiczne. Z ko-
lei na potrzeby obiektów użytecz-
ności publicznej wykorzystywana 
jest energia odnawialna. Tak dzieje 
się m.in. na obiektach Miejskiego 

Ośrodka Rekreacji i Sportu przy 
ul. Dąbrowskiego i Granicznej, 
gdzie wykorzystano rozwiązania 
w postaci paneli słonecznych. Na 
przestrzeni lat miasto dociepliło 
większość należących do niego bu-
dynków użyteczności publicznej. 
W obiektach tych, podłączonych 
do sieci ciepłowniczej, prowadzona 
jest racjonalizacja zużycia energii 
cieplnej oraz redukcja ogrzewania 
w wyznaczonych okresach. 
Źródłem niskiej emisji jest także 
transport drogowy. Do poprawy 
jakości powierza w centrum miasta 
przyczyniła się  budowa Drogowej 
Trasy Średnicowej. W ten sposób 
znaczna część ruchu tranzytowego 
prowadzona jest obrzeżami miasta. 

1 edycja 
W 2013 r. zrealizowano  zadanie „Termomo-
dernizacje – Docieplenie ścian i modernizacja 
systemów ogrzewania budynków przy ul. 6-8 
(likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a 
(wymiana instalacji c.o.)” 

2 edycja 
W 2015 r. zrealizowano zadanie „Likwidacja 
niskiej emisji wraz z kompleksową termomo-
dernizacją w budynkach mieszkalnych znajdu-
jących się przy ul. Hetmańskiej 5, Hetmańskiej 
7 i Św. Barbary 27”

Miasto działa proekologicznie

poprawa stanu
zdrowia ludności 

poprawa jakości
życia mieszkańców 

niższe koszty
leczenia chorób 

czyste środowisko
naturalne 

poprawa walorów turystycznych
i klimatycznych 

niższe koszty renowacji
budynków i zabytków 

zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru

Niska emisja – 
co to takiego? 

Ograniczamy
zanieczyszczenie 
powietrzaProjekt

   w Chorzowie

Niestety największym emitorem gazów cieplarnianych 
i pyłów są w Chorzowie domowe paleniska węglowe. 
Problem niskiej emisji jest więc poważny i stanowi 
wielkie wyzwanie dla naszego miasta. Dlatego od wielu 
lat sukcesywnie realizujemy program termomodernizacji  
budynków oraz udzielamy dofinansowań do wymiany 
systemu istniejącego ogrzewania 
na bardziej ekologiczne. Tego typu 
inwestycje to nie tylko działania 
na rzecz ekologii i podniesienie 
standardu mieszkań, ale również 
poprawa estetyki i wizerunku 
naszego miasta.

Marcin Michalik, 
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju

To obiekt o zabudowie szeregowej (śródmiejskiej), o trzech kondygnacjach mieszkalnych, całkowicie podpiwniczony, 
z poddaszem nieużywkowym został wybudowany w 1885 roku. W piwnicach znajdują się komórki lokatorskie, na 
parterze – sklepy usługowe, kwiaciarnia oraz dwa mieszkania, zaś na I i II piętrze znajduje się 16 mieszkań. 
Przed podjęciem prac 15 mieszkań ogrzewano za pomocą pieców kaflowych opalanych węglem. W dwóch mieszka-
niach ogrzewano za pomocą trzonów kuchennych opalanych węglem. W jednym mieszkaniu odbywało się to za pomo-
cą grzejników elektrycznych. W budynku występowało niedogrzewanie pomieszczeń, ze względu na niewystarczającą 
ilość ciepła produkowaną z obecnych urządzeń. Doprowadziło to do zawilgocenia przegród zewnętrznych.

Zadanie polegało na:
• likwidacji obecnych pieców kaflowych i grzejników 

elektrycznych jako źródła ogrzewania poszczególnych 
mieszkań  budynku

• likwidacji obecnych węglowych trzonów kuchennych 
w mieszkaniach

• zabudowy indywidualnych w każdym mieszkaniu 
wiszących kotłów gazowych kondensacyjnych z za-
mkniętą komora spalania

• wykonania w poszczególnych mieszkaniach instalacji 
wewnętrznych centralnego ogrzewania

• zabudowy czteropalnikowych kuchenek gazowych 
z piekarnikiem w poszczególnych mieszkaniach

Po stronie termoizolacji przegród w budynkach wykona-
no ocieplenie:
• ścian zewnętrznych warstwą optymalną styropianu 

i wełny mineralnej
• ścian zewnętrznych piwnic i cokołów warstwą opty-

malną styroduru
• stropów nad ostatnią kondygnacją warstwą optymalną 

wełny mineralnej
• wymieniono okna i drzwi zewnętrzne na nowe w ramie 

z PCV, aluminiowej i stalowej o profilu ciepłym speł-
niających obecne wymagania termiczne

Dodatkowo w ramach zadania wykonano instalację wewnętrzną doprowadzającą gaz do projektowanych kotłów 
i kuchenek gazowych.
Wykonano również zadanie związane z polepszeniem energetyczności budynku i zmniejszeniem emisji zanieczysz-
czać do atmosfery substancji szkodliwych poprzez modernizację źródeł ciepła, instalacji wewnętrznych, ocieplenie 
przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Po wykonaniu modernizacji przeznaczenie 
budynków nie uległo zmianie, poprawiony został przy tym ich standard techniczny i energetyczny, a całość obiektów 
spełnia obecne normy i przepisy.

Program - likwidacja niskiej emisji wraz z kompleksową 
termomodernizacją – objął budynek wielorodzinny przy 
ul. Hajduckiej 7-9 w Chorzowie.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska WFOŚiGW w katowicach

Dofinansowano ze środków:

To się opłaca!
Korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z likwidacji niskiej 
emisji są oczywiste. Najważniejsze z nich to:

PO REMONCIE
PRZED REMONTEM
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Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich 
gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie 

(ul. Rynek 1, Chorzów) do 16 stycznia 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Marta Ślusarek, Marian Kureń, Helena Ruta

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

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

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

styczeń 2017

Więcej 
informacji: 
kino.chck.pl

Kino 
należy 

do sieci

Dofinansowano 
ze środków

Z tęsknoty za kinem Nowe kino studyjne

03.01 wt
17:00 „Baby są jakieś inne” reż. Marek Koterski, Polska 2011 Na ekranie

19:30  „11 minut” reż. Jerzy Skolimowski, Irlandia, Polska 2015 Na ekranie

04.01 śr
17:00  „Listy do M 2” reż. Waldemar Krzystek, Polska 2015 Na ekranie

19:30 „80 milionów” reż. Maciej Dejczer, Polska 2015 Kino PL

05.01 czw 18:30 „Pina” reż. Wim Wenders, Francja, Niemcy, Wielka Brytania 2014 Klub Filmowy 
Grajfka

07.01 sob 19:00 Wybór spośrod trzech filmów Woody’ego Allena InterAkcja

08.01 nd 11:00  „Gdzie jest Gwiazdka” reż. Nails Gaup, Norwegia 2012 SMYK

10.01 wt
17:00 „Kret” reż. Rafael Lewandowski, Polska 2010 Na ekranie

19:30 „Drogówka” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2013 Na ekranie

11.01 śr
17:00 „Moje córki krowy” reż. Kinga Dębska, Polska 2015 Na ekranie

19:30 „Moje córki krowy” reż. Kinga Dębska, Polska 2015 Na ekranie

12.01 cz 18:00 „Vicky, Christina, Barcelona” reż. Woody Allen, Hiszpania, USA 2008 Na ekranie

14.01 sob
17:00 „Planeta Singli” reż. Mitja Okorn, Polska 2016 Na ekranie

20:00 „Planeta Singli” reż. Mitja Okorn, Polska 2016 Na ekranie

15.01 nd 11:00 „Szajbus i pingwiny” Australia 2016 SMYK

17.01 wt
16:00  „Niewinne” reż. Anne Fontaine, Belgia, Francja, Polska 2016 Dla Seniora

19:00 „Niewinne” reż. Anne Fontaine, Belgia, Francja, Polska 2016 Dla Seniora

18.01 śr 18:00 „Marley - One Love” reż. Kevin Macdonald, USA 2012 Kino 
DOCiekliwe

19.01 czw 18:00 „Wszystko zostanie w rodzinie” reż. Nicolas Benamou, Philippe Lacheau, Francja 2015 Na ekranie

20.01 pt
17:30 „Przesłuchanie” reż. Ryszard Bugajski, Polska 1982 Kino PL

20:00 „Psy” reż. Władysław Pasikowski, Polska 1992 Kino PL

22.01 nd 11:00 „UPS! Arka odpłynęła” reż. Toby Genkel, Belgia 2015 SMYK

23.01 pon 19:00 „Miasto 44” reż. Jan Komasa, Polska 2014 Klub Filmowy 
Grajfka

25.01 śr 18:00 „Amator” reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1979 Filmowa feta 
za zeta

27.01 pt 20:00 „Drogówka” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2013 Na ekranie

29.01 nd
10:00 „Kumba” reż. Anthony Silverstone, RPA 2013 SMYK

12:30 „Kumba” reż. Anthony Silverstone, RPA 2013 SMYK

30.01 pon 18:00 „Dziewczyna z szafy” reż. Bodo Kox, Polska 2012 Na ekranie

31.01 wt 18:00 „Łowcy głów” reż. Morten Tyldum, Niemcy, Norwegia 2011 Na ekranie
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