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Ekopatrol sprawdzi śmieci

Co możemy wyrzucać
do szarego pojemnika
przeznaczonego na tzw.
odpady zmieszane?
•
•
•
•
•
•

pieluchy jednorazowe,
podpaski,
tłusty papier (np. po maśle),
silikonowy koci żwirek,
resztki mięsa, kości,
zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe,
• rozbitą porcelanę,
• jednorazowe maszynki do golenia.

Do odpadów
zmieszanych
nie możemy wrzucać:
• odpadów niebezpiecznych: zużytych baterii, lekarstw, akumulatorów, świetlówek odpadów medycznych, opakowań po żrących
chemikaliach,
• odpadów wielkogabarytowych,
• elektroodpadów, czyli telewizorów, lodówek i innych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.

Miasto zacznie kontrolować czy chorzowianie segregują śmieci. Na szarych pojemnikach
pojawią się pomarańczowe lub zielone naklejki. Kolejny etap to kary za zaniedbania.
14 zł za osobę na miesiąc to stawka naliczana za segregowanie
odpadów, 20 zł płacą niesegregujący mieszkańcy. Segregowanie
odpadów zapowiedziało niemal
90 proc. chorzowian. Niestety,
przeważająca część tej grupy
zdecydowała się na to wyłącznie
ze względu na mniejsze opłaty,
zapominając segregować w praktyce. – Większość mieszkańców,
którzy zadeklarowali, że będą segregowali odpady, po prostu tego
nie robi. To właśnie do tej grupy
chcemy dotrzeć i uświadomić jej,
że segregacja nie jest trudna, że
jest kwestią dobrego przyzwyczajenia, a nie przykrej konieczności
Rząd Prawa i Sprawiedliwości
przyjął projekt ustawy tworzącej
tzw. „sieć szpitali”. To kolejny krok
zmierzający do zmian w ochronie
zdrowia. Zgodnie z projektem pełne finansowanie otrzymają wyłącznie duże, wielospecjalistyczne
placówki. Pozostali mogą liczyć
tylko na kilka procent budżetu
w ramach konkursów.
To kolejny dowód na to, że radni
Rady Miasta podjęli dobrą decyzję,
łącząc Zespół Szpitali Miejskich
i Chorzowskie Centrum Pediatrii
i Onkologii. Brak połączenia kosztowałoby miasto prawie 14 milionów złotych, a dorośli pacjenci
straciliby dostęp do leczenia hema-

Chorzów TV

– mówi Wiesław Raczyński, Zastępca Prezydenta Chorzowa ds.
Gospodarczych.
W tym miesiącu pracownicy firmy wywozowej zaczną sprawdzać czy mieszkańcy i przedsiębiorcy segregują odpady. Jeżeli
w pojemnikach na zmieszane odpady będą znajdować się surowce
wtórne, które mogły zostać wysegregowane i wrzucone do kolorowych pojemników, to pojawi się
na nich pomarańczowa naklejka
ostrzegawcza. To znak, że brak
segregacji (mimo wcześniej złożonej deklaracji) został zauważony przez Urząd Miasta Chorzów
i w przyszłości dany pojemnik

będzie pod uważniejszą kontrolą.
Jeżeli pracownik firmy wywozowej nie znajdzie w pojemniku surowców wtórnych, to przyklei na
na nim naklejkę zieloną.
Powtórna kontrola zawartości pojemników, zwłaszcza tych oklejonych pomarańczowymi – ostrzegawczymi naklejkami, nastąpi po
około trzech tygodniach. Jeżeli
pracownik nie zauważy poprawy
i naklei drugą pomarańczową naklejkę, wówczas Urząd Miasta rozpocznie procedurę naliczenia na
danego właściciela nieruchomości
wyższej opłaty za odpady.
Niestety, mimo wielu ekologicznych akcji organizowanych

w naszym mieście, segregacja
odpadów wychodzi chorzowianom coraz gorzej. Z przeprowadzonych przez miasto badań wynika, że wśród odpadów, które
trafiają do przetworzenia na nowoczesnej instalacji PTS ALBA
jest coraz więcej surowców
wtórnych, które łatwo można by
oddzielić na etapie wyrzucania
odpadów do pojemników. A do
pojemników wrzucane są przeróżne rzeczy np. plastikowe nogi
manekinów, czy, bardziej niebezpieczne zużyte baterie, farby,
rozpuszczalniki.
Unia Europejska nałożyła na
Polskę konkretne zobowiązania

w stosunku do wartości odzysku
surowców wtórnych, jakie nasz
kraj musi osiągnąć do roku 2020.
Są one bardzo restrykcyjne,
a w razie ich niespełnienia
miasto, czyli wszyscy chorzowianie, będzie musiało
płacić kary. - Pamiętajmy,
że segregując odpady poświęcamy tej czynności
tylko chwilę, a dbamy
przy tym o środowisko,
w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki – mówi
Andrzej Kotala, Prezydent
Chorzowa.
Ciąg dalszy na stronie 2

Leczenie na najwyższym poziomie
Połączony, chorzowski szpital znajdzie się w czołówce największych placówek medycznych
w regionie. Dzięki szybkiej decyzji zamiast zamykania oddziałów i zwalniania personelu
w mieście powstanie superszpital.
tologicznego, okulistycznego czy
geriatrycznego. Tymczasem dzięki
połączeniu obu szpitali utrzymany
zostanie obecny dostęp do świadczeń medycznych – zarówno dla
małych, jak i dorosłych pacjentów.
Te argumenty nie przemawiają

jednak do niektórych pracowników Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii – zawiązany tam
komitet martwi się o utratę marki
i prestiżu szpitala dziecięcego.
– Szpital pediatryczny może tylko zyskać poprzez kontakt z nami

i z zapleczem, którym dysponujemy,
a na pewno jesteśmy nie mniejszym
szpitalem i dysponujemy szeroką
diagnostyką i specjalistami – mówi
dr n. med. Sebastian Grosicki, kierujący oddziałem hematologicznym
w Zespole Szpitali Miejskich.

Wymienione odpady niebezpieczne
można oddać w punkcie PSZOK przy
ul. Bytkowskiej 15 (pn-śr-pt 10:0018:00, sobota 10:00- 16:00)

By wyjaśnić wszystkie wątpliwości pracownikom szpitala dziecięcego, miasto wykonało wiele
pracy: organizowano spotkania,
działały punkty konsultacyjne,
powołano Komisję Integracyjną,
w skład której weszli pracownicy

WIADOMOŚCI Z MIASTA, ZAPOWIEDZI ORAZ RELACJE Z NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ

obu placówek. Komisja już pracuje, jej zadaniem jest przeprowadzenie konsultacji z personelem
szpitali, zaproponowanie optymalnego funkcjonowania połączonych placówek. W ramach
komisji działać będą tematyczne
podzespoły, złożone m.in. z lekarzy, pielęgniarek, pracowników
administracji czy technicznych.
Wspólnie zaproponują rozwiązania, które pozwolą im na skuteczne leczenie mieszkańców
Chorzowa.
Masz pytania dotyczące połączenia? Wyślij maila na adres:
szpitale@chorzow.eu

OFICJALNY KANAŁ
MIASTA ZNAJDZIESZ NA:

Aktualności
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Bezpłatne zajęcia dla dzieci
Wiosenny semestr w Chorzowskiej Akademii Dzieci wystartował. W ofercie ponownie znalazły
się między innymi zajęcia adaptacyjne, gimnastyka mamy, taty
i smyka, sylabowa nauka czytania,
pracownia artystyczna, zajęcia
teatralne, czy aerobik dla mam.
Wszystkie spotkania i warsztaty
prowadzone są w budynku przy
ul. Dąbrowskiego 7.
Chorzowska Akademia Dzieci oferuje bezpłatne zajęcia dla dzieci od
2 roku życia. Harmonogram zajęć
dostępny jest na stronie internetowej Centrum Integracji Międzypokoleniowej (www.centrum.
chorzow.eu) w zakładce „Dzieci
i rodzice” oraz w siedzibie CIM.
– Na nowy semestr można zapisać się osobiście, zgłaszając
się przed zajęciami – tłumaczy
Małgorzata Wójcikowska, koordynatorka Chorzowskiej Akademii Dzieci.

Gimnastyka mamy, taty i smyka, sylabowa nauka czytania
i aerobik dla mam – to oferta Klubu Malucha.

15 lutego odbyła się pierwsza odsłona
nowego projektu Centrum Integracji
Międzypokoleniowej.

Nowy semestr w Akademii Seniora
Po kilkutygodniowej przerwie
Chorzowska Akademia Seniora, wraz ze wszystkimi swoimi
filiami, wznowiła działalność.
Regularne zajęcia skierowane do
mieszkańców Chorzowa, którzy
ukończyli pięćdziesiąt lat, rozpoczęły się w 20 lutego.
- Z nowym semestrem powróciły wszystkie zajęcia, które do
tej pory cieszyły się największą
popularnością – tłumaczy Magdalena Sekuła, pełnomocnik
prezydenta ds. aktywizacji społecznej. - Nie zabraknie zatem
jogi, aerobiku w wodzie, gimnastyki, tańca czy warsztatów
komputerowych i kursów językowych. Interesująco przedstawia się także oferta Dzielnicowych Akademii Seniora, gdzie
między innymi można nauczyć
się śpiewać, rysować oraz rzeźbić w glinie.

Po zimowej przerwie seniorzy
wrócili na zajęcia.

Nowością będzie Artystyczna Akademia Seniora – uruchomiona wspólnie z Chorzowskim
Centrum Kultury – której działal-

ność skoncentrowana ma być wokół sztuki. Uczestnicy będą mieli
okazję wziąć udział w warsztatach
teatralnych czy zajęciach pla-

Dokończenie ze strony 1

Co to jest recykling?
Recykling to jedna z metod odzysku, w której wykorzystuje się
odpady, uzyskując nowe produkty lub materiały. W Polsce aż 71%
śmieci trafia na składowiska, a tylko 11% do recyklingu.
Co można poddać
recyklingowi?
Praktycznie wszystko.
1. Nawet odpady, w których jest
bardzo duża zawartość części
biodegradowalnych i które latem dają nam się we znaki swoim brzydkim zapachem – można
je tak przekształcić, żeby uzyskać
z nich energię lub ciepło. Takie
procesy są przeprowadzane np.
w biogazowniach.
2. Opakowania szklane można
przetwarzać nieskończenie wiele razy produkując z nich nowe.
Szkło jest bezpieczne dla śro-

Ruszyła „Akcja –
Aktywizacja”

dowiska, jednak obowiązkowo
trzeba je segregować. Gdyby
każdy z nas wyrzucił na śmietnik
tylko jeden słoik, to na składowiska w całej Polsce trafiłoby każdego roku 10 tysięcy ton szkła.
W rzeczywistości okazuje się, że
przeciętnie każdy z nas wyrzuca
w ciągu roku aż 65 szklanych
opakowań, które nadają się do
ponownego użycia.
3. Również aluminiowe puszki można przetapiać w nieskończoność
– w Polsce, w ciągu roku zużywamy ich około 400 milionów.
4. Powszechnie znanym przykładem zagospodarowania tworzyw

sztucznych jest przetworzenie
plastikowych butelek i wytworzenie z nich specjalnego włókna,
z którego wytwarza się materiał
wszystkim znany, jako polar.
Tworzywa sztuczne można przetwarzać około 10 razy. Rozkład
jednej plastikowej butelki może
trwać nawet do 500 lat!
5. Oczywiście kartony i tektury –
ponowny przerób stosu gazet
o wysokości 125 centymetrów
pozwala uratować sześciometrową sosnę.
6. Metale są również bardzo cennym surowcem i można je przetwarzać wielokrotnie.

stycznych. Artystyczna Akademia
Seniora rozpocznie działalność 2
marca o godzinie 10, spotkania odbywać się będą w każdy czwartek.
Od wiosennego semestru 2017
roku zajęcia w Dzielnicowej
Akademii Seniora w Chorzowie
II zostały przeniesione – od teraz
odbywają się w salkach parafialnych Parafii św. Józefa w Chorzowie przy ulicy Łagiewnickiej 17. Wcześniej organizowane
były przy ul. Pudlerskiej.
Szczegółowe informacje na temat
działalność Chorzowskiej Akademii Seniora, Dzielnicowych Akademii Seniora oraz Artystycznej
Akademii Seniora – w tym harmonogramy, dane kontaktowe
i regulaminy – można znaleźć
na stronie internetowej Centrum
Integracji Międzypokoleniowej
(www.centrum.chorzow.eu) w zakładce „Seniorzy”.

Nie zapomnij!

Urząd Miasta Chorzów przypomina mieszkańcom o obowiązku zgłoszenia zwiększenia
liczby osób w gospodarstwie
domowym (np. w związku z urodzeniem dziecka) do właściciela
nieruchomości / zarządcy lub
w przypadku domków jednorodzinnych bezpośrednio do
Urzędu Miasta.
W przypadku zgłaszania do
zarządcy będzie to stosowany
przez tego zarządcę druk
oświadczenia/zgłoszenia.
W przypadku zgłaszania do
Urzędu Miasta będzie to złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Masz wątpliwość zadzwoń:
32 416-50-00 wew. 277;
napisz: odpady@chorzow.
eu; przyjdź do pokoju nr 28
w Urzędzie Miasta.

wiadomości samorządowe

„Akcja - Aktywizacja” to całoroczne wydarzenie, którego kolejne
odsłony organizowane będą co
miesiąc. Każda poświęcona ma
być innemu tematowi.
- „Akcja Aktywizacja” to okazja,
by dowiedzieć się na przykład jak
zdrowo się ruszać, zadbać o swoje zdrowie psychiczne, nauczyć
się przygotowywać zdrowe i niedrogie potrawy czy poznać podstawowe techniki samoobrony
– wylicza Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. aktywizacji społecznej.
Pierwsze spotkanie w ramach
„Akcji - Aktywizacji” zorganizowane zostało 15 lutego, w siedzibie
Centrum Integracji Międzypokoleniowej i poświęcone było wolontariatowi. Odbyły się: wykład „Wolontariat w walce z samotnością”

oraz warsztaty z profesjonalnym
coachem, w trakcie których można
było nauczyć się budować pozytywne relacje w zespole. Na koniec
uczestnicy mieli możliwość zadbania o kondycję fizyczną podczas
zajęć ruchowych.
Kolejne edycje „Akcji – Aktywizacji” organizowane będą w każdą
trzecią środę miesiąca (z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia).
Wszystkie zebrane są w trzy główne bloki tematyczne: „Pomagając
innym pomagasz i sobie” - jak
dbać o zdrowie psychiczne i znaleźć radość w pomaganiu innym?
(luty, marzec, kwiecień), „W zdrowym ciele zdrowy duch” - dieta
i ćwiczenia, czyli przepisy na zdrowe życie (maj, czerwiec) oraz „Jak
żyć bezpiecznie i... ekologicznie?”
(wrzesień, październik, listopad).

Są małżeństwem od 70 lat
Miłość i szacunek, to recepta Genowefy
i Michała Pantołów na szczęśliwe pożycie.
22 lutego obchodzili 70. rocznicę ślubu.
Poznali się w Cieplicach i po roku
znajomości pobrali. Od 1953 r.
mieszkają w Chorzowie, przy ul.
Wolności. Dziś mają ponad 90 lat,
nie ukrywają, że w życiu przeszli
wiele tych smutnych i tych radosnych chwil. – Zawsze jesteśmy
razem i towarzyszy nam uśmiech.
To jest najważniejsze – mówi pani
Genowefa. - 70 lat temu było bardzo
mroźno, ale w dzień naszego ślubu
świeciło piękne słońce – wspomina.
Receptę na długie i szczęśliwe
małżeństwo mają, z pozoru, prostą. - Trzeba się kochać i szanować.
Nie robić złej atmosfery w domu –
zdradza jubilatka. – Kocha się sercem. Jak w sercu wszystko pasuje
to oddaje – tak, tak, nie, nie. Trzeba
szanować przy tym drugiego i siebie – dodaje pan Michał.
W domu Pantołów zawsze było
i jest dużo miłości. - Dobrze się tu
dorastało. Wszyscy byli dla siebie
dobrzy, szanowali się i kochali. To
przekazywaliśmy dalej – mówi

Zofia Mrokwa, córka jubilatów.
Pantołowie mają dwie córki, troje
wnucząt i dwoje prawnucząt.
– Dziadek i babcia są pełni miłości
i energii. Dziadek to osoba wymagająca – mówi Radosław Mrokwa,
wnuk. – Babcia, jak zawsze śmieje
się dziadek, to taka osoba, która
wszystkich chciałaby nakarmić.
Przede wszystkim kocha całą rodzinę i jest elegancką damą. Do dziś
nosi dziesięciocentymetrowe obcasy – dodaje. Wnuk nie ukrywa, że
razem z bratem wdzięczni są dziadkom za wpojone wartości. – Myślę,
że to, co osiągnęliśmy w dużej części zawdzięczamy właśnie im.
Adam Broniszewski, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Chorzowie przyznaje, że 70. rocznica
ślubu trafia się rzadko. – To kamienne, wyjątkowe gody. Prawdopodobnie to druga para w historii
miasta z takim małżeńskim stażem.
Poprzednio taki jubileusz obchodziliśmy w 2012 roku.
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Dzień w chorzowskiej policji: 46 przeprowadzonych interwencji, 244 wykonane badania stanu trzeźwości,
131 wylegitymowanych osób, 2 przestępców zatrzymanych na gorącym uczynku. To dane z policyjnych statystyk za rok 2016.

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa, podczas przekazania chorzowskim policjantom radiowozów zakupionych przez miasto

- W minionym roku w Chorzowie popełniono łącznie 2047
przestępstw. Oznacza to, że odnotowaliśmy spadek przestępczości w porównaniu do 2015
roku, w którym wyliczono 4765
przestępstw - mówi mł. asp.
Olga Klimoszek, rzecznik policji
w Chorzowie. Wśród ujawnionych przestępstw aż 116 dotyczy
prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Policjanci z drogówki zatrzymali też 308 kierowców będą-

cych pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających.
Odnotowano też 839 kolizji. – Nie
udzielenie pierwszeństwa, brak
bezpiecznej odległości czy nieprawidłowe cofanie, to najczęstsze
przyczyny kolizji – mówi Olga
Klimoszek. W wyniku zdarzeń
drogowych ranne zostały 32 osoby. Niestety, w ubiegłym roku,
doszło też do dwóch wypadków
drogowych ze skutkiem śmiertelnym. – W roku 2016 wykry-

to jedno zabójstwo – informuje
rzecznik.
W ubiegłym roku chorzowscy
funkcjonariusze zabezpieczyli 42
imprezy masowe, z czego 18 to mecze Ruchu Chorzów. – W związku
z zabezpieczeniem imprez masowych zatrzymano 39 osób naruszających przepisy prawa, a 985 osób
ukarano mandatami – mówi Olga
Klimoszek.
W ubiegłym roku miasto przekazało chorzowskiej policji po-

Wybierz mieszkanie
i wylicytuj czynsz

nad 237 tys. zł. Część z tego
trafiła m.in. na modernizację
siedziby KMP. Zakupiono też
m.in. siedem radiowozów, dwa
konie, przeznaczono środki na
dodatkowe patrole. – Miasto
wspiera policję od wielu lat.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że
aby poprawiać bezpieczeństwo,
należy przeznaczać na ten cel
środki finansowe. Nagradzamy
wyróżniających się funkcjonariuszy, przekazujemy pieniądze
na zakup sprzętu, konieczne
modernizacje czy dodatkowe
patrole, które widać na naszych
ulicach. To wpływa na poczucie
bezpieczeństwa – mówi Andrzej
Kotala, Prezydent Chorzowa.
W 2016 roku przedstawiciele
służb mundurowych, władz miasta oraz mieszkańcy wzięli udział
w pracach nad mapą zagrożeń
bezpieczeństwa. Ma ona przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w mieście.
W inwestycyjnych planach KMP
w Chorzowie na ten rok przewidziano m.in. zagospodarowanie
terenu za budynkiem komendy
oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku komisariatu przy
ul. Stefana Batorego.

Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju, podczas
uroczystości z okazji Święta Policji gratuluje chorzowskim funkcjonariuszom szczególnych osiągnięć w służbie

W ubiegłym roku otwarto wyremontowaną siedzibę Komendy Miejskiej Policji przy ul. Legnickiej w Chorzowie Starym. Gruntowną modernizację przeszedł także budynek dawnego komisariatu policji przy ul. Sobieskiego 3, do
którego wprowadzili się funkcjonariusze chorzowskiej Straży Miejskiej.

Gimnazjum nr 4 przy ul. Śląskiej

Miliony na ekologiczne
rozwiązania

Do wynajęcia czeka około 160 lokali będących
w zasobach miasta.
Mieszkania proponowane przez
miasto znajdują się głównie w budynkach prywatnych i współwłasnościach zarządzanych przez Zakład Komunalny PGM. W ofercie
są także lokale o powierzchni przekraczającej 80 m kw. w budynkach
gminnych i wspólnotach mieszkaniowych.
Mieszkania zlokalizowane są w różnych dzielnicach miasta. Jednak
najwięcej ofert jest w Chorzowie II
i Centrum.
W przetargu mogą startować
osoby na stałe mieszkające lub
pracujące w Chorzowie. W przypadku pierwszego przetargu okres
związania z miastem nie może być
krótszy niż ostatnie dwa lata. Ponad to osoby te nie mogą posiadać
zaległości w opłatach czynszowych lub eksploatacyjnych z tytułu zamieszkiwania w lokalach pozostających w dyspozycji gminy

Chorzów. Uwaga! W przypadku
oddzielnie zamieszkujących małżonków warunek ten dotyczy ich
obojga. Starający się o wynajem
muszą też posiadać źródło dochodu takie jak wynagrodzenie za
pracę, emeryturę lub rentę, ale nie
rentę socjalną.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest m.in. wpłacenie wadium
zabezpieczającego, które wynosi
od 300 zł do 3000 zł i uzależnione
jest od wielkości lokalu.
Remont lokali wynajętych drogą
przetargu, w zakresie określonym
przez zarządcę budynku, najemcy zobowiązani są przeprowadzić
we własnym zakresie i na własny
koszt, w terminie 6 miesięcy od
daty podpisania umowy najmu.
Nakłady poniesione na remont nie
są najemcy rekompensowane.
Przetarg na wynajem lokali odbywa się w formie ustnej licytacji

stawki czynszowej, a lokal wynajmuje się osobie, która zaoferowała
stawkę najwyższą. Stawka czynszowa ustalona drogą przetargu
nie ulega podwyższeniu tak długo,
dopóki jest wyższa niż ustalana zarządzeniem prezydenta miasta dla
danego rodzaju lokalu.
Stawki wywołania ustala się za
1 m kw., uzależnione są one od
standardu lokalu i wahają się od
4,48 zł do 6,70 zł i podlegają postąpieniu o 10 %. Stawki wywoławcze w lokalach, których nie udało
się wynająć we wcześniejszych
przetargach decyzją prezydenta
obniża się o 25 lub 50 %.
Oferty lokali do wynajmu znajdują
się na stronie www.bip.chorzow.eu
oraz w Urzędzie Miasta na tablicy
ogłoszeń

Chorzów otrzymał ponad 15 milionów zł dofinansowania
na proekologiczne działania ograniczające niską emisję.
Trzy inwestycje, które załapały się
na zastrzyk gotówki z Unii Europejskiej to: kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła
ciepła w siedzibie Straży Miejskiej
przy ul. Sobieskiego, projekt termomodernizacji oraz docieplenie
ścian i dachu Gimnazjum nr 4 przy
ul. Śląskiej oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją
wentylacji w Zespole Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki.
– Nowoczesne rozwiązania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie są
nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne. Zmniejszenie zużycia
energii w dużych budynkach ozna-

wiadomości samorządowe

Śląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka nieskoemisyjna). Dokładna
kwota dofinansowania na wszystkie
trzy inwestycje to 15 125 751, 32 zł.
Nowa siedziba Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego

cza realne oszczędności w budżecie
miasta – wyjaśnia Marcin Michalik,
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds.
Technicznych i Rozwoju.
Dofinansowanie zostanie przyznane
miastu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

ZSS nr 1 przy ul. Ryszki

Rozmaitości
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Narciarskie święto w Istebnej
Dobra pogoda, zabawa i rodzinna atmosfera. Blisko 120 osób rywalizowało podczas
6. Otwartych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar
Prezydenta Miasta Chorzów.
17 kategorii indywidualnych oraz
kategoria rodzinna i dwa zjazdy
slalomu gigant o długości ok. 600
metrów. Tak przedstawiał się plan
zwodów na stoku narciarskim
Złoty Groń w Istebnej.
- W tym roku rekordowo szybko,
bo po sześciu dniach, zamknęliśmy zapisy. Cieszymy się, że każdy może powalczyć i że możemy
rozdać jak najwięcej nagród, na

które w tym roku przeznaczono
ponad 13 tys. zł – mówi Alina
Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
w Chorzowie.
- Frekwencja na zawodach jest
coraz lepsza. Imprezie zawsze
przyświeca rodzinna atmosfera
i zabawa. To także okazja do tego,
by wyjechać z domu poza miasto,
spędzić aktywnie czas na świe-

żym powietrzu – dodaje Andrzej
Kotala, Prezydent Chorzowa.
Wielu zawodników podkreślało,
że oprócz dobrej zabawy na stoku,
podoba im się towarzysząca zawodom rodzinna atmosfera. - Na zawody przyjechaliśmy z całą rodziną. Aktywnie spędzamy weekend.
Jesteśmy pasjonatami narciarstwa
zjazdowego i ogromnie cieszmy
się, że w tym roku udało dostać się

nam na zawody - mówi Zbigniew
Brodziński.
- Ta impreza to piękne narciarskie święto, na które czekam cały
rok – podsumowuje Filip Frey.
W tegorocznych zawodach wszyscy, którzy stanęli na podium
w swoich kategoriach, otrzymali
z rąk Prezydenta Andrzeja Kotali puchary, dyplomy, upominki
i cenne nagrody.

Naukowa podróż w czasie
„Rewolucje i przełomy w nauce, i nie tylko”
to hasło IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki.

Czujny taksówkarz nagrodzony
Do taksówki pana Krzysztofa wsiadła roztrzęsiona
staruszka, która poprosiła o kurs do banku. Ten, po wysłuchaniu
jej opowieści, zawiózł ją na komisariat.
To miał być zwyczajny kurs, jakich wiele w ciągu każdego dnia
pracy. 2 grudnia do taksówki wsiadła kilkudziesięcioletnia kobieta
i zrozpaczona poprosiła o zawiezienie jej do banku. W rozmowie
z taksówkarzem zdradziła, że musi

Juniorki Ruchu
mistrzyniami
Polski

Cóż to był za finał! „Niebieskie” dominowały przez większą część meczu, jednak na siedem minut przed
końcem na prowadzenie wyszedł
MTS Kwidzyn. Riposta chorzowianek była natychmiastowa. Po zwycięstwie 28:25 zdobyły trzeci z rzędu złoty medal mistrzostw Polski
juniorek w piłce ręcznej.

wypłacić znaczną sumę pieniędzy,
ponieważ jej syn wpadł w tarapaty
i potrzebuje gotówki.
Im dłużej taksówkarz słuchał
opowieści staruszki, tym więcej
podejrzeń rodziło się w jego głowie. W końcu podjął decyzję i za-

miast do banku zawiózł klientkę
na komisariat policji. Tam okazało się, że udaremnił tym samym
oszustwo „na wnuczka”.
Pan Krzysztof, za udaremnienie
przestępstwa, otrzymał od miasta
nagrodę – nawigację samochodową.

Impreza rozpocznie się 27 marca wykładem inauguracyjnym
w Śląskim Międzyuczelnianym
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych przy ul. 75 Pułku
Piechoty 1. Podczas tegorocznego
festiwalu, wzorem poprzednich
edycji, nie zabraknie atrakcji dla
starszych i młodszych – w tym
także dla przedszkolaków. Z myślą właśnie o tych ostatnich zaplanowano zajęcia w Planetarium
Śląskim czy chemiczne doświadczenia w ZSTiO nr 4. Impreza potrwa pięć dni, a wykłady, spotkania
i doświadczenia odbędą się m.in.
w: Muzeum, Kompleksie „Sztygarka”, Państwowej Szkole Muzycz-

nej, Miejskim Domu Kultury, Hali
Huty „Kościuszko”, Parku Śląskim.
W bogatym programie znalazły się
też liczne warsztaty w tym dziennikarskie, muzyczne i matematyczne,
zaplanowano także pokaz urządzeń
i modeli skonstruowanych przez
uczniów chorzowskich szkół pod
hasłem: „Mam talent”. - Program
festiwalu został przygotowany
tak, aby każdy uczestnik mógł zobaczyć, jak wiedza zmienia świat.
Inspirowaliśmy się historią nauki
i sztuki, a także zmianami, jakie
dokonują się na naszych oczach,
współcześnie – mówi Wiesław
Ciężkowski, Zastępca Prezydenta
Chorzowa ds. Społecznych.

Inauguracja w ŚMCEiBI rozpocznie się o godzinie 9.30, goście będą
mogli wysłuchać m.in. wykładu
dr. Tomasza Goryczki – „Dokąd
sięga ludzki wzrok – możliwości
poznawcze świata w skali nano”.
Festiwal zakończy się 31 marca
o godzinie 9.30 w Chorzowskim
Centrum Kultury. Będą pokazy
chemiczne, filmowy skrót ChFN
i wykład profesora Janusza Janeczka - „Mineraloga podróż do wnętrza ciała”.
Pełny program IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki dostępny jest
na stronie www.festiwalnauki.
chorzow.eu

Znajdź rzemieślnika w sieci
– Na portalu www.rzetelnyrzemieslnik.pl rzemieślnicy i przedsiębiorcy podzieleni są pod względem
lokalizacji, branży i świadczonych
w niej usług co pozwala nam tworzyć bazy rzetelnych firm – mówi
Starszy Cechu Tomasz Tabin. System jest również bardzo przyjazny
dla rzemieślników poszukujących
fachowców, jak również dla osób
szukających pracy lub miejsca
szkolenia w wymarzonym zawodzie a także dla osób szukających
usług najbliżej swojego miejsca
zamieszkania.
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Ponad 49 tys. zł dla Aniołów

Cel jest szczytny: wsparcie najbardziej potrzebujących. Już po
raz trzeci podczas Balu Prezydenta Chorzowa przedsiębiorcy
udowodnili, że los takich osób
nie jest im obojętny. Dzięki ich
hojności ponad 49 000 zł. trafi
do podopiecznych Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”.

- Jestem wzruszony, że tak wiele
osób przyłączyło się do licytacji –
mówi Andrzej Kotala, Prezydent
Chorzowa.
Podczas balu pod młotek trafiły
między innymi poszetka z apaszką
przekazane przez pierwszą damę
Rzeczpospolitej Polskiej, zdjęcie
z autografem Roberta Lewan-

dowskiego, koszulka reprezentacji
Polski na Euro 2016 z podpisami, płyta z autografami artystów
z koncertu Jimek, MIUOSH i NOSPR, a nawet kurtka Ferrari. Imprezę, którą poprowadziła Beata
Tadla, zorganizował Urząd Miasta
wraz z Centrum Przedsiębiorczości. - Chcemy skłonić przedsiębiorców do refleksji, że zarobione
pieniądze można spożytkować dla
dobra innych. W tym przypadku
dzieci. – mówi Piotr Małecki, prezes Centrum Przedsiębiorczości.
W sumie podczas balu udało się
zebrać 49 100 zł. Całość prezydent Chorzowa przekaże na rzecz
Stowarzyszenia „Dom Aniołów
Stróżów”. Organizacja pomaga
między innymi potrzebującym
dzieciom z chorzowskiego Bia-

dacza (potoczna nazwa części
Chorzowa Batorego). Szefową
Stowarzyszenia „Dom Aniołów
Stróżów” bardzo cieszy kwota,
jaką udało się zebrać. – Musimy
wszystkie środki zdobywać. Pod
naszymi skrzydłami jest setka
dzieci w naszych placówkach, jest
pięćset w programach ulicznych,
jest około 80 rodzin, to w sumie
około tysiąca osób w ciągu roku.
Żeby rzeczywiście móc im towarzyszyć każdego dnia, żeby móc
wziąć ich na wakacje, do lekarza,
czy do fryzjera, te środki są potrzebne. Każda możliwość ich pozyskania jest ważna, bo pozwala
nam realizować naszą misję – nie
ukrywa wzruszenia Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Dom
Aniołów Stróżów.

Zdjęcia: T. Jodłowski

Dochód z charytatywnego Balu Prezydenta trafi do podopiecznych Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”.
Podczas imprezy wręczono również nagrody w ramach plebiscytu Chorzowski Przedsiębiorca Roku.

Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”

Stowarzyszenie pomaga
dzieciakom z Biadacza
Pomoc młodzieży i dzieciom ze środowisk patologicznych oraz osobom niedostosowanym społecznie,
a także ich rodzinom to cele Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”.
Stowarzyszenie powstało w 1991

Najlepsze firmy
w Chorzowie
Gastronomia, handel, usługi. W tych kategoriach wybrano
Chorzowskich Przedsiębiorców Roku 2016.
Konkurs powstał z inicjatywy
Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Miasta Chorzów oraz Centrum
Przedsiębiorczości. W tym roku
odbyła się 15. edycja imprezy.
O zwycięstwie w poszczególnych
kategoriach decydowali klienci,
którzy oddali swój głos na daną
firmę w formie elektronicznej.
- Co roku, przygotowując kolejną
edycję konkursu, zapoznajemy się
z setkami przykładów sukcesów,

które osiągnęły nasze rodzime
firmy - mówi Piotr Małecki, prezes Centrum Przedsiębiorczości
w Chorzowie. W tym roku z inicjatywy Centrum Przedsiębiorczości
wręczenie nagród Chorzowskiego
Przedsiębiorcy Roku połączono
z Balem Prezydenta. - Jest to idealna okazja do bezpośredniego
spotkania się przedsiębiorców
z władzami miasta. Poza tym, poprzez uczestnictwo oraz licytację

przekazanych przez ofiarodawców przedmiotów, można wesprzeć szczytne cele – przyznaje
Piotr Małecki. - Chorzów jest miastem przyjaznym przedsiębiorcom
i jeszcze długo nie zabraknie nam
kandydatów do nagradzania. Organizując galę przedsiębiorcy podczas balu, chcieliśmy też podnieść
rangę konkursu – dodaje Paweł
Pawelec ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Chorzów.

roku. Początkowo prowadziło działalność w centrum Katowic: głównie
na dworcu kolejowym. W 1994 roku
stowarzyszenie znalazło siedzibę
w zniszczonym domu przy ulicy Andrzeja w Katowicach. W 1999 roku

uruchomiono Punkt Pracowników
Ulicznych w Załężu, a w roku 2001
otwarło świetlicę Śródmieściu Katowic i Załężu. Obecnie prowadzi w Załężu Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny dla Dzieci i Młodzieży

oraz ich Rodzin Zagrożonych Marginalizacją Społeczną. Od 2015 roku
„Anioły” niosą pomoc młodzieży
i dzieciom z Chorzowa Batorego.
Na „Dom Aniołów Stróżów” można przekazać 1% swojego podatku.

Laureat w kategorii – usługi: Klinika Urody Mateusza Firszta

„Zajmujemy się kosmetologią oraz medycyną estetyczną. Począwszy od podstawowej kosmetyki, zabiegów pielęgnacyjnych dla skóry i trychologii, czyli nauki o włosach. Ten sukces będzie
powodem dalszego rozwoju naszej firmy”
Firma oferuje szeroką gamę wykonywanych zabiegów. Począwszy od podstawowej kosmetyki,
aż po medycynę estetyczną. Specjalistyczne zabiegi skierowane są dla osób w każdym wieku.
Dla kobiet oraz mężczyzn.
Ul. Chałupki 13, tel. 690595021, www.klinikaurodyfirszt.pl

Laureat w kategorii – handel: Silezaur Tomasz Rulka

„Cieszę się z tej nagrody. To będzie dobre zaplecze przy znajdowaniu następnych kontrahentów”
Firma zajmuje się sprzedażą i dystrybucją artykułów spożywczych. Realizuje zamówienia dla
stołówek szkolnych, przedszkolnych, a także lokali gastronomicznych i firm. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie tworzenia i dostawy wybranych i skomponowanych przez klientów
prezentów, paczek i zestawów upominkowych.
Ul. Armii Krajowej 69, tel. 509063392, 509829614, www.silezaur.pl

Laureat w kategorii – gastronomia: Restauracja Hotelu Gorczowski

„To jest wyróżnienie od naszych klientów i to mnie tym bardziej cieszy, że nasze starania i nasza
kuchnia idą w dobrym kierunku”
Klimatyczne wnętrza restauracji Hotelu Gorczowski wraz z przeszklonym patio z widokiem
na park są idealnym miejscem na rodzinny obiad, romantyczną kolację, a także organizację przyjęcia okolicznościowego. Restauracja organizuje również cateringi na terenie Chorzowa, Katowic
oraz najbliższych miast aglomeracji górnośląskiej.
Ul. Stefana Batorego 35, tel. 32 3452137, www.hotelgorczowski.pl
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Informacje

• Podpisano umowę na wykonanie docieplenia budynku przy ul. Mariańskiej 6.
• W trakcie realizacji prac jest 26 pustostanów, a na kolejne 37 została uruchomiona
procedura przetargowa.
• Trwają prace docieplenia budynku wraz z remontem podwórka przy ul. Stalmacha 14 i 14a.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza osoby bezrobotne
na zajęcia warsztatowe przydatne podczas poszukiwania
pracy lub zakładania działalności gospodarczej

Powiatowy
Urząd
Pracy

DATA

TEMAT

GODZINY

16.03. –
17.03.2017r.

„Diagnoza samooceny - bilans preferencji i predyspozycji zawodowych”, „Redagowanie dokumentów aplikacyjnych”.

10.00 - 13.00

20.03. –
21.03.2017r.

„Biznesplan. Moźliwości dofinansowania własnej firmy”.

10.00 - 13.00

22.03. –
23.03.2017r.

„Zbuduj swój wizerunek, aby zwiększyć swoje szanse na podjęcie
zatrudnienia”.

10.00 - 13.00

29.03. –
30.03.2017r.

„U progu kariery zawodowej - moje pierwsze kroki na rynku pracy.
Odkrywam swój potencjał osobisty i zawodowy kreatywność, twórcze
myślenie, czyli umiejętności, które warto rozwijać, aby lepiej funkcjonować na współczesnym rynku pracy”.

11.00 - 14.00

Zapisy na zajęcia odbywają się w Powiatowym Urzędzie Pracy u pośredników pracy
lub pod nr telefonu 32 34 97 115.

Odpracuj zadłużenie

Nabór wniosków na dofinansowanie działalności gospodarczej

W Zakładzie Komunalnym „PGM” istnieje możliwość zmiany formy spłaty zadłużenia
ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe. Program „Praca za Czynsz”
kierowany jest do osób, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i finansowej,
mających kłopot ze znalezieniem pracy. Ponadto powstałe zaległości można rozłożyć na raty
składając stosowny wniosek.

PUP w Chorzowie ogłasza nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota dotacji na rok
2017 wynosi 21 tys. zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 pod nr tel. 32 34 97 119 lub
w pokoju nr 4 pod nr tel. 32 34 97 115.

Drogi pod specjalnym nadzorem
Ponad 500 zgłoszeń awarii wpłynęło w ubiegłym roku
do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Połowa z nich dotyczyła
uszkodzeń wodno-kanalizacyjnych.
W 2016 r. na chorzowskich drogach miało miejsce 274 awarii
w sieciach wodno-kanalizacyjnych. – To stosunkowo mało,
bywały lata, w których awarii na wspomnianych sieciach
było aż 450 w ciągu całego
roku – przyznaje Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Zgodnie
z prawem użytkownicy sieci

podziemnych mają obowiązek
zgłaszania wszystkich powstałych awarii na swoich sieciach
do zarządcy drogi niezwłocznie
po ich stwierdzeniu. Dotyczy to
takich sieci jak: wodociągowe,
gazowe, ciepłownicze, teletechniczne elektroenergetyczne jak
i inne związane np. z odspajaniem się elementów na budynkach mieszkalnych tudzież

innych obiektach budowlanych.
Awarie takie po zlokalizowaniu
i tzw. otwarciu nawierzchni czy
to w jezdni, czy chodniku są
obmierzane przez pracownika
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, co później, w przygotowanej decyzji administracyjnej
przenosi się na konkretne kwoty zależne od powierzchni rozkopanego chodnika czy jezdni
jak i ilości dni trwania przebiegu awarii. - Inwestor usuwający
awarie jest zobowiązany odtworzyć nawierzchnie zgodnie
z warunkami podanymi przez
zarządcę drogi. W konsekwencji
musi zarządcy drogi zgłosić odtworzone – odbudowane miejsce po awarii celem jej odbioru.

W tym roku do poważnej awarii doszło
w ciągu ulicy Szpitalnej, w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej i al. BoWiD.

Awaria wodociągowa przy ul. Krakusa

Awaria gazowa przy ul. Gałeczki

Dotyczy to wszystkich awarii,
które pojawiają się w jezdniach
i chodnikach na terenie miasta
Chorzowa – mówi P. Wojtala.
Większość pojawiających się
w jezdniach czy chodnikach zapadlisk, większych deformacji
związana jest z awariami urządzeń podziemnych. - Pojawiają
się również zapadliska związane
ze szkodami górniczymi ale jest
to temat odrębny i często bardzo skomplikowany ze względu
na odszkodowania jakich żąda

wiadomości samorządowe

zarządca drogi od kompani węglowych za powstanie szkód
•
•
•
•
•
•

w nawierzchniach drogowych –
przyznaje dyrektor MZUiM.

wod.-kan. (ChŚPWiK): 274 awarii
Awarie
gazowe: 57 awarii
zgłoszone
elektro-energetyczne: 42 awarii
w 2016 roku
wodociągowe (GPW): 5 awarii
ciepłownicze: 4 awarie
pozostałe: 151 awarii (awaryjne zajęcia pasa drogowego to:
wnioski osób prywatnych i firm o ustawienie kontenerów, ustawienie zwyżek, ustawienie rusztowań, awarie teletechniczne itp.)
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Chorzowskie Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 32 349 78 63 www.chck.pl

Rozmaitości

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S. Batorego 6 tel. 32 246 00 60 www.mdkbatory.pl
Zwyczajem niegdyś bardzo popularnym
na Śląsku był Babski Comber. Miał on miał
szereg odmian, ale wspólną cechę stanowiło
pobieranie „daniny” od świeżo zaślubionych
mężatek. Prawie wszędzie zabawa polegała
na tym, że starsze mężatki przywoziły młode, świeżo poślubione panie do karczmy. Te
zaś musiały wkupić się wódką. Pierwotnie
w imprezach tych mogły uczestniczyć tylko kobiety poprzebierane w różne stroje,
później też mężczyźni, ale pod warunkiem,
że się wkupili. Najważniejszą rolę pełniły
kobiety - one zamawiały muzykę, śpiewały, decydowały o wyborze tańców, częstowały wódką... W czasie combrów dawniej
tańczono przede wszystkim stare, ludowe
tańce: mietlorza, trojaka, górala, polkę, krakowiaka. A dziś? Kultywując śląskie tradycje ludowe w marcu – Miejski Dom Kultury
„Batory” już po raz czternasty zaprasza Panie na imprezę z okazji Dnia Kobiet. W tym
roku hasłem przewodnim Babskiego Combra są „Siostry w Batorym”.

BABSKI COMBER

3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 25.03.2017 godz. 18:00
bilety w cenie 70 zł do nabycia w sekretariacie MDK Batory

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113 tel. 32 241 11 11 www.moris.chorzow.pl

Muzeum w Chorzowie

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

EKSPOZYCJA STAŁA

„Z DZIEJÓW PIENIĄDZA. POLSKA – ŚLĄSK” – W NOWEJ ODSŁONIE

OFERTA EDUKACYCJNA

ZAPISY GRUP ZORGANIZOWANYCH – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: DZIAŁ EDUKACYJNO-PROMOCYJNY (TEL. 32 241 31 04 WEW. 105)

NOWOŚCI WYDAWNICZE

17 TOM „ZESZYTÓW CHORZOWSKICH”

GODZINY OTWARCIA

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

Powrót
do przeszłości
Wielkie Hajduki . Plac Targowy

wiadomości samorządowe

W rejonie obecnych ulic Farnej, Odrowążów, Wrocławskiej i Karpackiej w Chorzowie
Batorym (okolice dzisiejszego
AZSO nr 2) przed wojną mieściło się targowisko. Było to jedno
z dwóch ówczesnych hajduckich
targowisk. W soboty stragany zwijano, a plac zamieniano
w boisko sportowe. To właśnie

tu „Ruch” Wielkie Hajduki grał
swoje pierwsze mecze, zanim
przeniósł się na tzw. hasiok (jego
nawierzchnia pokryta była hasiem, czyli popiołem z huty),
czyli na boisko, znajdujące się
w miejscu obecnych ogródków
działkowych przy ul. Kaliny (visà-vis SP 34), gdzie w 1933 r. zdobył swoje pierwsze mistrzostwo.
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REPERTUAR

marzec 2017

BILETY

Rozrywka

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

03.03 pt

19:00

„Planeta Singli” reż. Mitja Okorn, Polska 2016

Na ekranie

04.03 sb

18:00

„Niewinne” reż. Anne Fontaine, Belgia, Francja, Polska 2016

Na ekranie

07.03 wt

18:00

„Inny świat” reż. Dorota Kędzierzawska, Polska 2012

Kino DOCiekliwe

08.03 śr

18:00

„Facet na miarę” reż. Laurent Tirard, Francja 2016

Na ekranie

09.03 czw

18:30

„Dzisiejsze czasy” reż. Charles „Charlie” Chaplin, USA 1936

Klub Filmowy
Grajfka

10.03 pt

18:00

„Szef” reż. Jon Favreau, Francja, Dania 2014

Na ekranie

11.03 sb

19:00

„Kamerdyner” reż. Lee Daniels, USA 2013

Na ekranie

12.03 nd

11:00

„HUGO i łowcy duchów” reż. Tobi Baumann, Australia, Irlandia, Niemcy 2015

SMYK

14.04 wt

15:30
18:00

„Ranczo Wilkowyje” reż. Wojciech Adamczyk, Polska 2007

Dla Seniora

16.03 czw

18:00

InterAkcja – komedia FRANCJA, USA, POLSKA

InterAkcja

17.03 pt

18:00

„Inny świat” reż. Dorota Kędzierzawska, Polska 2012

Kino DOCiekliwe

18.03 sb

17:00

„Moje córki krowy” reż. Kinga Dębska, Polska 2015

Na ekranie

18.03 sb

19:30

„Planeta Singli” reż. Mitja Okorn, Polska 2016

Na ekranie

19.03 nd

16:00

„Czarnoksiężnik z OZ: Powrót Dorotki” reż. Danny St. Pierre, Will Finn, USA 2013

SMYK

21.03 wt

18:00

„Piłkarski poker” reż. Janusz Zaorski, Polska 1988

Kino PL

22.03 śr

18:00

„Rozdzieleni” reż. Michel Hazanavicius, Francja, Gruzja 2014

Klub Filmowy
Grajfka

24.03 pt

17:00

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

Na ekranie

24.03 pt

19:30

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

Na ekranie

25.03 sb

19:00

„Jesteś Bogiem” reż. Leszek Dawid, Polska 2012

Na ekranie

28.03 wt

18:00

„Zapaśnik” reż. Darren Aronofsky, Francja, USA 2008

Filmowa feta
za zeta

29.03 śr

19:00

„Dziewczyna z szafy” reż. Bodo Kox, Polska 2012

Na ekranie

30.03 czw

18:00

Projekcja fimowa w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji „O!PLA” 2017

31.03 pt

18:00

Projekcja fimowa w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji „O!PLA” 2017

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

Więcej
informacji:
kino.chck.pl

Kino
należy
do sieci

Dofinansowano
ze środków

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich
gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie
(ul. Rynek 1, Chorzów) do 17 marca 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Gabriela Kubiak, Józef Gatner, Krystyna Wiejak.
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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