
– Ustawa wprowadzająca refor-
mę edukacji została podpisana 
przez prezydenta Andrzeja Dudę 
w styczniu, a klasy siódme wraca-
ją do podstawówek już we wrze-
śniu. Na ogłoszenie naboru do 
nowych szkół mamy czas do 15 
kwietnia, a ministerstwo nadal 
nie przygotowało wszystkich 
aktów prawnych do zrealizowa-
nia ustawy prawo oświatowe – 
wyjaśnia Wiesław Ciężkowski, 
Zastępca Prezydenta Chorzowa 
ds. Społecznych. – Zadania sa-
morządom nie ułatwia także 
rozbieżność w interpretacji zapi-
sów ustawy między Kuratorium 
Oświaty a nadzorem wojewody. 
Brakuje także rozwiązań oczeki-
wanych przez rodziców, np. klas 
dwujęzycznych przy liceach – do-
daje wiceprezydent Ciężkowski. 

W ekspresowym tempie pracuje 
także Wydział Polityki Zdro-
wotnej i Aktywizacji Społecznej 
w chorzowskim Urzędzie Miasta. 
– Pierwsze wzmianki o tzw. „sieci 
szpitali” pojawiły się w styczniu, 
a obecnie ustawa jest już po se-
nackich poprawkach. Łączenie 
placówek medycznych to bardzo 
skomplikowany proces, który za-
wsze wzbudza wiele emocji. To 
powody dla których poprzednia 
centralizacja szpitali w Chorzo-
wie zajęła aż 12 lat – tłumaczy 
Magdalena Sekuła nadzorująca 
Wydział  Polityki Zdrowotnej 
i Aktywizacji Społecznej. 

Miasto stawia 
na praktyków
Jak z reformami poradzi sobie 
Chorzów? Urząd Miasta do prac 

nad szczegółowymi rozwiązania-
mi zaprosił specjalistów. Przez 
kilka miesięcy w magistracie 
spotykał się zespół złożony z dy-
rektorów, nauczycieli, rodziców 
i urzędników. Ich zadaniem było 
opracowanie nowej sieci szkół - 
bez gimnazjów i z 8-klasowymi 
podstawówkami. – Zespół miał 
na celu wypracowanie takiego 
systemu, który pozwoli uniknąć 
dwuzmianowości w szkołach 
i  maksymalnie ograniczy zwol-
nienia wśród nauczycieli. Efekty 
ich pracy zostały pozytywnie 
ocenione i zatwierdzone przez 
Kuratorium Oświaty i przyjęte 
w uchwale Rady Miasta – opi-
suje wiceprezydent Ciężkowski. 
Na praktyków postawiono także 
w sprawie łączenia Zespołu Szpi-
tali Miejskich i Chorzowskiego 

Centrum Pediatrii i Onkolo-
gii. Od lutego pracuje Komisja 
Integracyjne, w  skład której 
wchodzą: dyrektorzy, personel 
medyczny, a także prawnicy, in-
formatycy i księgowi obu szpitali. 
Połączenie placówek medycz-
nych w Chorzowie będzie miało 
wyłącznie charakter administra-
cyjny – przed zespołem i tak jed-
nak sporo pracy. Na komisjach 
omawiają m.in. połączenie syste-
mów informatycznych i działów 
księgowych szpitali przy ul. Tru-
chana i Strzelców Bytomskich. 
Swoje uwagi zgłaszać mogli tak-
że pacjenci – w trakcie konsulta-
cji społecznych oraz w punktach 
informacyjnych.

Chorzów TV WIADOMOŚCI Z MIASTA, ZAPOWIEDZI ORAZ RELACJE Z NAJCIEKAWSZYCH WYDARZEŃ OFICJALNY KANAŁ 
MIASTA ZNAJDZIESZ NA:
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Przed Chorzowem dwie duże reformy
Zlikwidować gimnazja i przeorganizować szpitale - to zadania, które przed gminami 
postawił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z nowymi przepisami na realizację 

pomysłów z Warszawy samorządy otrzymały zaledwie kilka miesięcy.

Szpitale  >>  więcej na stronie 4
Edukacja  >>  więcej na stronie 5

Największy 
rollercoaster 

w Europie 
Środkowo-Wschodniej

>>  więcej na stronie 3
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Aktualności

Zespół Szkół Budowlanych 
zmienia siedzibę

ZSB z ulicy Narutowicza przenosi się na ulicę Dąbrowskiego. 
Szkoła wprowadzi także nowe kierunki kształcenia.

Początkowo ZSB miał prze-
nieść się na ul. Powstańców. 
Chorzowscy radni zgodzili się 
bowiem na rozwiązanie Ze-
społu Szkół Technicznych nr 2 
im. Mariana Batko przy ul. Po-
wstańców 6. Do budynku, od 
przyszłego roku szkolnego, miał 
przeprowadzić się Zespół Szkół 
Budowlanych. Miasto chciało 
utworzyć w ten sposób jeden, 
duży zespół szkół.  Śląski Ku-
rator Oświaty wyraził na ten 
temat negatywną opinię. Miasto 
zaproponowało więc inne roz-
wiązanie – zmianę siedziby ZSB 
na ul. Dąbrowskiego 53. Na co 
zgodzili się radni. 

W budynku przy ul. Dąbrow-
skiego obecnie mieści się Gim-
nazjum nr 1, które, w związku 
z wprowadzaną reformą eduka-
cji, do 31 sierpnia 2019 r. będzie 
stopniowo wygaszane, przez 
wstrzymanie naboru do klasy 1. 
Gimnazjum od września 2017  r. 
zostanie włączone do ZSB. – Pla-
nowane rozwiązanie umożliwi 
lepsze wykorzystanie bazy dy-
daktycznej Zespołu Szkół Bu-
dowlanych w nowym miejscu 
ze względu na lokalizację budyn-
ku. Uczniowie będą realizowali 
edukację w przedmiotach ogól-
nokształcących i  teoretyczno-
-zawodowych w  budynku przy 

ul. Dąbrowskiego 53, zaś warsz-
taty odbywać się będą w  do-
tychczasowym miejscu przy 
ul. Skłodowskiej-Curie – mówi 
Wiesław Ciężkowski, Zastępca 
Prezydenta Chorzowa. – Zespół 
Szkół Budowlanych jest szko-
łą z  tradycjami i przez ostatnie 
lata wypracował wysoką markę 
w środowisku lokalnym. Propo-
zycja dotycząca zmiany siedziby 
została przyjęta przez nauczycie-
li, rodziców i uczniów ZSB po-
zytywnie, bowiem perspektywa 
lepszej lokalizacji daje możliwość 
dalszego i szybszego rozwoju 
placówki – mówi Michał Alosz-
ko, dyrektor ZSB. W  nowym 

roku szkolnym ZSB zamierza 
otworzyć cztery klasy w Tech-
nikum Budowlanym, w których 
uczniowie kształceni będą w na-
stępujących zawodach: technik 
budownictwa, technik architek-
tury krajobrazu, technik ogrod-
nik/technik budowy dróg, tech-
nik dróg kolejowych i obiektów 
inżynieryjnych/technik geodeta. 

W Branżowej Szkole Stopnia I nr 
7 będą klasy branżowe-rzemieśl-
nicze i branżowe-budowlane. 
- Szkoła współpracuje z uczelnia-
mi wyższymi i firmami z branży 
budowlanej i architektonicznej. 
Firmy te obejmują swym patro-
natem wszystkie klasy, zapewnia 
nam to możliwość odbywania 
praktyk zawodowych oraz daje 

gwarancję zatrudniania dla naj-
lepszych absolwentów kierunku 
technik dróg kolejowych i obiek-
tów inżynieryjnych – mówi 
Michał Aloszko. - Nasi nauczy-
ciele są autorami programów 
własnych do nauki zawodu, to 
też aktywni egzaminatorzy OKE 
oraz doktoranci państwowych 
uczelni wyższych – dodaje.

Od lipca w województwie 
śląskim utworzony zostanie 
pierwszy w Polsce związek me-
tropolitalny. Jednak formalnie 
zacznie on działać z początkiem 
2018 roku. Zgodnie z zapisami 
rządowej ustawy, związek me-
tropolitalny w województwie 

śląskim będzie zrzeszeniem są-
siednich gmin, który zamiesz-
kuje co najmniej dwa miliony 
mieszkańców. Obecnie chęć 
wejścia do metropolii deklarują 
24 miasta. Jej budżet wynosić 
ma 250 mln zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone m.in. na transport 

publiczny, drogi czy promocję 
regionu na arenie międzynaro-
dowej. W  kwietniu w Chorzo-
wie ruszą konsultacje dotyczące 
rządowej uchwały. Ankieterzy 
pytać będą mieszkańców, czy 
chcą aby Chorzów stał się czę-
ścią planowanej metropolii

Ankieterzy zapytają o metropolię

- Na razie bezpłatnie testuje-
my system na parkingu przy 
ul.  Zjednoczenia. Jeśli aplikacja 
się  sprawdzi, podobne rozwią-
zanie będziemy chcieli wprowa-
dzić na pozostałych parkingach 
w mieście – tłumaczy Piotr Woj-
tala, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów w Chorzowie.
Pilotażowym programem objęto 
parking między szkołami ogólno-
kształcącymi przy ul.  Zjednocze-
nia (odcinek od ul. Powstańców 
do ul. Dąbrowskiego). Na 29 miej-

scach parkingowych zainstalowa-
no specjalne czujniki. Dzięki nim 
kierowcy mogą sprawdzić aktu-
alną mapę miejsc postojowych 
w smartfonie lub na tablecie. 
Wystarczy pobrać aplikację Par-
kanizer w App Store lub Google 
Play i wybrać lokalizację. Wolne 
miejsca oznaczone są turkuso-
wym kółkiem, a zajęte – szarym. 
Aplikacja wskazuje także miejsca 
przeznaczone dla osób niepełno-
sprawnych, w tym celu wystarczy 
wybrać odpowiednie ustawienia. 

Obecnie MZUiM aplikuje o środki 
unijne na wdrożenie ułatwiające-
go parkowanie systemu opartego 
na aplikacji mobilnej i tablicach in-
formujących o wolnych miejscach. 
– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z  planem, to takie nowoczesne 
rozwiązanie zaczniemy wprowa-
dzać już w przyszłym roku – za-
pewnia Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa. – Mam nadzieję, że 
ułatwi to parkowanie w centrum 
miasta, a także usprawni ruch sa-
mochodowy – dodaje.

W ubiegłym roku 1 procentem 
podatku, według danych Mini-
sterstwa Finansów, podzieliło 
się ponad 13  mln osób, czyli 49 
proc. podatników. Z rozliczenia 
za 2015 rok do organizacji po-
żytku publicznego (OPP) trafiło 
617,5 mln zł. Wciąż jednak niemal 
połowa podatników nie przekazu-
je 1 procenta, ale zostawia tą kwo-
tę do dyspozycji Skarbu Państwa. 
– Tak naprawdę, aby przekazać 1 
procent podatku wystarczy tylko 
wpisać w odpowiednią rubrykę 
PIT numer KRS wybranej orga-
nizacji pożytku publicznego. To 
nic nie kosztuje, a pomaga wielu 
organizacjom – mówi Iwona Na-
wrot, prezes fundacji Centrum 
uskrzydlijdzieciaki.pl. Centrum, 
jako OPP, też korzysta z takiej 
pomocy. Przekazane środki prze-
znacza m.in. na dożywianie dzie-
ci, organizowanie bezpłatnych za-
jęć dla najmłodszych chorzowian, 
pomoc dla rodzin wielodzietnych. 
- W tym roku chcielibyśmy wes-
przeć również afrykańskie dzieci, 
sieroty i bezdomnych z Burkina 
Faso oraz wesprzeć rodzinny dom 
dziecka w Chorzowie – mówi 
prezes. Do przekazywania 1 pro-
cent namawia też Joanna Tabor 
z Hospicjum w Chorzowie. - Po-
zyskane w  ten sposób środki 
przekazujemy m.in. na zakup 

leków, sprzętu czy konieczne mo-
dernizacje. Możemy skuteczniej 
nieść pomoc. Czasem wydaje się, 
że 1 procent to tylko drobnostka, 
kilka złotych. Gdyby każdy prze-
kazał te kilka złotych to uzbiera-
łaby się duża suma. Hospicjum 
dzięki 1 procentowi mogło się 
rozbudować, powstała poradnia 
medycyny paliatywnej, Centrum 
Afirmacji Życia. Warto podzielić 
się 1 procentem. 
W Schronisku Dla Bezdomnych 
Zwierząt w Chorzowie też liczą 
każdy grosz i doceniają procen-
towe wsparcie. – W skali roku 
trafia do nas około 1500 bezdom-
nych zwierząt. Niektóre z nich są 
poważne okaleczone lub potrze-
bują specjalistycznej, drogiej kar-
my. Zwierzęta same o pomoc nie 
poproszą, dlatego my robimy to 
w ich imieniu. Jesteśmy wdzięcz-
ni każdej osobie przekazującej 

swój 1 procent na rzecz schroni-
ska – mówi Stanisława Psonka, 
prezes chorzowskiego oddziału 
Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami. 
Formalnie organizacje posiada-
jące status pożytku publicznego 
zobowiązane są do przezna-
czania środków pochodzących 
z  otrzymanego 1 proc. PIT wy-
łącznie na działalność pożytku 
publicznego. Osoby, które oba-
wiają się, że OPP zmarnuje ich 
pieniądze mogą sprawdzić, jak 
dana organizacja wydawała je 
w  poprzednich latach. Wystar-
czy wejść na stronę internetową 
danej fundacji czy stowarzy-
szania i znaleźć sprawozdania 
z  działalności. Takie sprawoz-
dania znajdują się też na stronie 
www.sprawozdaniaopp.mpips.
gov.pl - wystarczy tylko wpisać 
konkretny KRS.

Parkuj ze smartfonem

         podatku 
   dla chorzowskich 
     organizacji

W Chorzowie można sprawdź wolne miejsca parkingowe 
w smartfonie. Ruszyły testy aplikacji Parkanizer.

Konsultacje w Chorzowie ruszą w kwietniu.

Ochrona zdrowia, pomoc dzieciom, zwierzętom a może wsparcie 
działalności sportowej. Możliwości jest wiele. Wystarczy przekazać 

1 procent swojego podatku organizacjom pożytku publicznego.

Wykaz chorzowskich Organizacji Pożytku Publicznego znaleźć 
można na stronie www.chorzow.eu, a listę wszystkich OPP 
na www.mpips.gov.pl lub www.pozytek.gov.pl.
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Miasto

Park Śląski, Al. Główna
WYBIEG DLA PSÓW

Plac Mickiewicza Plac Jana

Park Hutniczy

Plac Piastowski

ul. Okrężna
ul. Niedurnego /
ul. 11 Listopada

ul. 23 Czerwca /
ul. Wileńska

ul. Dyrekcyjna / 
ul. Szpitalna

Park Amelung

ul. Gagarina

ul. Ratuszowa

ul. Łukasińskiego

ul. Niedurnego
WYBIEG DLA PSÓW

ul. Park Róż
WYBIEG DLA PSÓW

4 450 zł –  to kwota, którą Straż Miejska w Chorzowie ukarała 
niesprzątających po psach w tym roku.

Sprzątaj po swoim pupilu!
Rusza kolejna edycja kampanii „Nie rób gańby! Skludzej po swoim psie”

– To całkiem pokaźna suma. Przy-
pomnę, że nawet 500 zł grozi za 
nieposprzątanie po swoim psie. 
Od początku roku wystawiliśmy 
już 48 mandatów – mówi Hen-
ryk Rusnak, kierownik referatu 
dzielnicowych chorzowskiej Stra-
ży Miejskiej. Przyznaje, że wiele 
osób niesprzątających po psach 
złapano na gorącym uczynku 
dzięki miejskiemu monitoringowi 
i nieoznakowanemu samochodo-
wi Straży Miejskiej. - Z naszych 
obserwacji wynika, że po swoich 
psach najczęściej sprzątają ludzie 
w średnim wieku. Niestety naj-
więcej psich odchodów spotkać 
można na skwerach i w parkach – 
dodaje. To właśnie głównie w tych 
miejscach częściej pojawiać będą 
się patrole, a właściciele niesprzą-
tający po swoich psach będą kara-
ni mandatami. - Psie odchody to 
problem, z  którym walczymy od 
lat. Niestety, mimo wielu akcji za-
chęcających do sprzątania po pu-
pilach, trudno go wyeliminować. 
Dlatego popełniający to wykro-
czenie, zwłaszcza „recydywiści”, 
będą surowo karani przez Straż 
Miejską. Dla sumiennie wykonu-
jących swoje obowiązki przygo-
towaliśmy gadżety-niespodzianki, 

a dla psów zdrowe przysmaki – 
mówi Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa. Miasto odnowi też 
graffiti „Nie rób gańby”. Z  kolei 
Straż Miejska już przygotowuje się 
do startu kampanii skierowanej do 
najmłodszych chorzowian. –  Pa-
trol szkolny będzie, w chorzow-
skich placówkach oświatowych, 
rozpowszechniał nawyk sprzą-
tania po swoim psie. Liczymy na 
to, że poprzez dzieci uda się pozy-
tywnie wpłynąć na postępowanie 
rodziców. Może zawstydzą one 
swoich opiekunów i przypomną 
im o obowiązku sprzątania po pu-
pilu – mówi Henryk Rusnak. Po 
raz kolejny, ulotki i plakaty przy-
pominające o sprzątaniu po psach, 
pojawią się na klatkach chorzow-
skich nieruchomości. – Będziemy 
rozdawać je także spacerującym 
z  psami. My nie chcemy karać, 

zależy nam na wyrobieniu na-
wyku sprzątania. Przecież na-
depnięcie na psią kupę nie jest 
przyjemne – zauważa strażnik. 

Worki na psie odchody można odbierać w Urzędzie Miasta 
– w portierni lub w pokoju 28, za okazaniem aktualnej 
książeczki szczepień psa

Psie przysmaki rozdawane 
w ramach akcji ufundowała 
firma Tropical

Worki wraz z zawartością można wrzucać do każdego kosza 
na śmieci

KONTROLE
PUNKTY WZMOŻONEJ KONTROLI 
PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ

ul. Czempiela
WYBIEG DLA PSÓW

Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa wspiera tego 
typu akcje

W połowie roku minie 10 lat od 
zakończenia rewitalizacji akwe-
nów poprzemysłowych Ame-
lung. Podczas prac oczyszczono 
z osadów dwa stawy, zapadliska 
powstałe w wyniku eksploata-
cji górniczej. Uporządkowano 
i nasadzono zieleń, powstał plac 
zabaw, zadbano o małą architek-
turę oraz zapewniono warunki 
lęgowe ptactwu wodnemu. Za-
gospodarowano również tereny 
przyległe, dzięki temu rozwinęło 
się budownictwo mieszkaniowe. 
Inwestycja kosztowała niemal 
7 mln zł, dotacja z Unii Europej-
skiej wyniosła ponad 4,2 mln zł. 
– To bez wątpienia jedna z wi-
zytówek Chorzowa. Po 10 latach 

okazało się jednak, że stawy 
wymagają rewitalizacji. Na ten 
cel pozyskaliśmy dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej – mówi 
Marcin Michalik, Zastępca Pre-
zydenta Chorzowa do Spraw 
Technicznych i Rozwoju. 
Zakres projektu obejmuje re-
mont i rozbudowę systemu na-
powietrzania i obiegu wody oraz 
zapewnienie stabilnego poziomu 
wody w stawach. Ma to pomóc 
w ochronie różnorodności bio-
logicznej i zasobów przyrodni-
czych akwenów. – W ten spo-
sób zapewnimy jeszcze lepsze 
warunki do rozwoju zwierząt 
i  roślinności. W ramach projek-
tu oczyszczone będzie też dno 

zbiornika mniejszego stawu, po 
drugiej stronie nasypu – mówi 
Zastępca Prezydenta. 
Przedsięwzięciu towarzyszyć bę-
dzie też kampania informacyjno-
-edukacyjna. Powstaną ścieżki 
edukacyjne składające się z 7 ta-
blic z informacją o danym gatun-
ku chronionym. Dostępna bę-
dzie też aplikacja, która pozwoli 
prowadzić edukacje ekologiczną 
w szerszym zakresie. W terenie 
odbywać będą się również lekcje 
przyrodnicze dla najmłodszych 

chorzowian. – Ścieżka eduka-
cyjna umożliwi nauczycielom 
przeprowadzenie interesujących 
zajęć o tematyce ekologicznej. 
Przez ostatnich kilka lat obszar 
ten stał się domem dla wielu cie-
kawych gatunków, w tym i tych 
chronionych, zwierząt – podkre-
śla Marcin Michalik. 
Prace mają potrwać od maja 
2017 roku do końca 2018 r. Pro-
jekt oszacowano na nieco ponad 
2 mln zł, dofinansowanie z UE 
wyniesie przeszło 1 mln zł. 

W Chorzowie będzie można się 
przenieść w świat legend, baśni 
i opowiadań. W tym roku ponad 
60 proc. terenu parku zyska zu-
pełnie nowy wygląd i tematykę. 
Obok Skarbnika pojawią się m.in. 
legendy o kwiecie paproci, Smo-
ku Wawelskim czy założycielu 
państwa polskiego - Lechu. Ta 
ostatnia związana będzie z naj-
większym hitem: rollercoasterem 
Lech Coaster. Będzie on najnow-
szą atrakcją Śląskiego Wesołego 
Miasteczka. Maksymalna wyso-
kość rollercoastera to 40  m, jego 
tor będzie miał długość 908 m 
z  4 inwersjami na trasie. Wagon 
może pomieścić 20  pasażerów 
i mknąć z maksymalną prędkością 
95  km/h. Przejazd po ekstremal-
nym torze potrwa 104 s. Najwięk-
szy rollercoaster w Europie Środ-
kowo-Wschodniej ruszy w lipcu.
– Śląskie Wesołe Miasteczko nie 
zmienia nazwy, wprowadzona 
zostaje jedynie nowa marka – Le-
gendia – mówi Beata Markiewicz, 
brand manager Legendii Śląskiego 
Wesołego Miasteczka – Mamy 58 
lat tradycji, którą bardzo cenimy 

i chcemy nadal kultywować. Co 
ważne, napis, który widniał na 
bramie zostanie wyeksponowa-
ny w parku, będzie podświetlony 
i widoczny również z terenu Parku 
Śląskiego - dodaje.

Legendia swoje podwoje otwiera 
29 kwietnia, rollercoasterem bę-
dzie można przejechać się od lipca.

Milion złotych na Amelung
Stawy Amelung będą miały lepszy system napowietrzania wody, pojawią się też ścieżki 

edukacyjne. Miasto uzyskało na ten cel milion złotych dofinansowania z UE.

Stawy w Parku Amelung przejdą rewitalizację dzięki unijnemu dofinansowaniu 
– mówi Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju

Śląskie 
Wesołe Miasteczko

Cena biletów będzie wahać się 
od 35 do 59 złotych. Bilet rodzinny 
(2+1) kosztować będzie 149 zł, 
a sezonowy 109 zł (normalny) 
i 99 zł (dzieci/seniorzy).

Warto kupować bilety przez 
internet, wtedy zapłacimy
o 10 zł mniej.

Od lipca do października bilet 
dla najmłodszych będzie droższy 
o 4 zł, a karnety dla studentów, 
seniorów, dorosłych 
i niepełnosprawnych o 10 zł.

Za bilet rodzinny zapłacimy 
natomiast 20 zł więcej. Cena 
karnetów sezonowych pozostanie 
bez zmian.
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PTL jest najstarszym naukowym 
towarzystwem w Polsce skupiają-
cym lekarzy wszystkich specjalno-
ści. Koło w Chorzowie organizuje 
comiesięczne zebrania naukowe 
w  każdy pierwszy czwartek mie-
siąca. Tematy są dobierane tak, aby 

zainteresowały lekarzy różnych 
specjalizacji i  dają okazję do za-
znajomienia się z najnowszymi 
doniesieniami na temat profilak-
tyki, diagnostyki i  leczenia róż-
nych schorzeń. Wykładowcami są 
znakomici przedstawiciele uczelni 

medycznych oraz lekarze praktycy 
z ZSM.
Na ostatnim spotkaniu, prócz 
licznie zebranych specjalistów 
i  rezydentów z ZSM, obecni byli 
lekarze rodzinni z Chorzowa, bio-
rący regularnie udział w posiedze-
niach naukowo-dydaktycznych. 
Natomiast licealiści wzięli udział 
w posiedzeniu naukowym oraz 
wysłuchali wykładu z zakresu ga-
stroenterologii, następnie uczest-
niczyli w dyskusji specjalistów 
różnych dziedzin. Warto podkre-
ślić, ze dzięki współpracy AZSO 
i ZSM licealiści  od pięciu lat mogą 
poznawać tajniki zawodu lekarza.

Zdrowie

Zespół Szpitali Miejskich otrzymał nowoczesny, mobilny aparat 
do znieczulenia. Sprzęt o wartości 150 tys. zł przekazało Stowarzyszenie 

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach.

- Aparat do znieczuleń można 
wykorzystywać w niewielkich po-
mieszczeniach, bez trudu można 
go przenosić pomiędzy salami ope-
racyjnymi. Urządzenie monitoruje 
funkcje życiowe, co pozytywnie 
wpływa na bezpieczeństwo pa-
cjenta podczas zabiegu, zarówno 
dorosłych, jak i  dzieci  – mówi 
Anna Knysok, dyrektor Zespołu 
Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Nowoczesny sprzęt to dar dla ZSM 
od Stowarzyszenia Narodowy 

Fundusz Ochrony Zdrowia w Ka-
towicach.
- Pieniądze na sprzęt pozysku-
jemy od darczyńców oraz od 
2010 roku z jednego procenta 
podatku dochodowego. Całość 
środków przekazanych przez 
mieszkańców Chorzowa na rzecz 
Zespołu Szpitali Miejskich po-
wraca do miasta w postaci apara-
tury – mówi Teresa Przygoda, dy-
rektor Stowarzyszenia Narodowy 
Fundusz Ochrony Zdrowia.

Nowy sprzęt medyczny w ZSM

Kształcenie na poziomie
W Zespole Szpitali Miejskich odbywają się cyklicznie spotkania 
naukowe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL). W ostatnim 
posiedzeniu uczestniczyli również maturzyści z Akademickiego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie. 

Z wielką przyjemnością przeprowadziliśmy 
kilkanaście wykładów zarówno na terenie liceum, 
jak i w szpitalu. Ogromnie cenna jest pomoc 
wszystkich naszych kolegów lekarzy

dr n. med. Małgorzata Błaszczyńska, 
Kierownik Pracowni Endoskopii i USG w ZSM

Zmiana na stanowisku szefa 
placówki ma związek z planowa-
nym połączeniem chorzowskich 
szpitali.
– Fuzja placówek medycznych 
zawsze budzi wiele emocji, 
dlatego zadaniem dyrektora 
jest przekazywanie rzetelnych 
informacji oraz tonowanie 
nastrojów. Niestety Grzegorz 
Szpyrka eskalował ten konflikt, 
m.in. biorąc udział w  działa-
niach komitetu protestacyjnego 
– wyjaśnia Zastępca Prezydenta 
Wiesław Raczyński, przewodni-
czący Rady Społecznej ChCPiO. 
– Celem zmiany jest uspraw-
nienie procesu zarządzania, 
polepszenie świadczenia usług 
medycznych oraz zintensyfiko-
wanie inwestycji – dodaje Za-
stępca Prezydenta.
Włodzimierz Kaczmara ma wie-
loletnie doświadczenie mena-

dżerskie w placówkach medycz-
nych, był m.in. związany (od 
początku 2008 r. do marca 2015 r.) 
z Grupą Ujastek (obecnie Neo-
medic), pełniąc funkcje prezesa 

zarządu, m.in. Śląskiego Instytu-
tu Matki i Noworodka w Cho-
rzowie; od kwietnia 2015 r. był 
zastępcą dyrektora Okręgowego 
Szpitala Kolejowego SP ZOZ 

w Katowicach. Ukończył Akade-
mię Ekonomiczną w Krakowie, 
jest specjalistą z  zakresu dosko-
nalenia kadr kierowniczych i go-
spodarowania zasobami pracy.
Przypomnijmy, że zdaniem władz 
miasta połączenie szpitali w Cho-
rzowie będzie miało charakter 
wyłącznie administracyjny – nie 
zmieni się dostępność do usług 
medycznych dla pacjentów. Dzię-
ki temu refundacja świadczeń 
zostanie utrzymana na obecnym 
poziomie. – Wielokrotnie pod-
kreślaliśmy, że stan zatrudnienia 
w szpitalu dziecięcym nie ulegnie 
zmianie, podobnie jak inwestycje 
planowane na kolejne lata – wy-
jaśnia wiceprezydent Raczyński.
Nowe rozwiązanie administra-
cyjne jest odpowiedzią na re-
formę służby zdrowia związaną 
z tzw. siecią szpitali planowaną 
przez rząd.

Szpital dziecięcy ma nowego dyrektora
Grzegorz Szpyrka nie jest już dyrektorem Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. 

Na to stanowisko prezydent powołał Włodzimierza Kaczmarę, który pełni obowiązki dyrektora.

Czy to prawda, że…
...po połączeniu chorzowskich szpitali zatrzymane zostaną 
inwestycje w szpitalu przy Truchana?
Nie, miasto nadal będzie wspierać rozwój szpitala dziecięcego. 
Pieniędzy na inwestycje zabrakłoby jeśli chorzowskie szpitale 
nadal funkcjonowałyby oddzielnie. W sytuacji braku połączenia  
środki musiałyby trafić do Zespołu Szpitali Miejskich, który 
otrzymałby mniej pieniędzy na realizację świadczeń medycznych.

...lekarze i pielęgniarki  z chorzowskich szpitali stracą pracę?
Nie, połączenie ma wyłącznie charakter administracyjny. Miasto 
nie planuje żadnych zmian w zatrudnieniu personelu medycznego. 
To brak połączenia spowodowałby konieczność zwolnień.

...bez połączenia nic by się nie zmieniło: nie byłoby likwidacji 
oddziałów ani zwolnień personelu?
Nie, w przypadku braku połączenia ZSM straciłby m.in. geriatrię, 
okulistykę, czy hematologię. Ponadto ZSM nie otrzymałby 12 mln 
kontraktu, co przełożyłoby się na ilość wykonywanych świadczeń 
medycznych (np. mniej operacji zaćmy, mniej przyjęć na oddział 
hematologiczny, brak dostępu do lekarzy geriatrów). Natomiast 
w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii wstrzymane 
zostałyby wszystkie inwestycje realizowane przez miasto, 
co obniżyłoby rangę szpitala.

Nowy dyrektor ChCPiO, Włodzimierz Kaczmara, podczas obchodu

Więcej na www.zsm.com.pl
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Edukacja

W nowych przepisach doty-
czących reformy edukacji nie 
uwzględniono postulatów 
dotyczących klas dwujęzycz-
nych. Rodzicie proponowali, 
aby takie oddziały utworzyć 
przy liceach, a nie w struk-
turach szkół podstawowych. 
Takie rozwiązanie byłoby 
najbliższe obowiązującemu 
systemowi – obecnie klasy 
dwujęzyczne funkcjonują 
w  gimnazjach i stanowią 
swego rodzaju przygotowa-
nie do kontynuacji nauki 
języka w  liceum.  Zmiany 
przepisów wzbudziły wiele 
emocji w  Akademickim Ze-
spole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Chorzowie, w którym 
od lat prowadzone są tego 
typu klasy. – Gdyby decyzja 
należała do nas, to oczywi-
ście utworzylibyśmy oddzia-
ły dwujęzyczne w budyn-
ku  Akademickiego Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. 
Niestety takie rozwiązanie 
nie jest zgodne z nowym 
prawem oświatowym – wy-
jaśnia Zastępca Prezydenta 
ds. Społecznych Wiesław 
Ciężkowski. „W  opinii Ku-
ratorium Oświaty, oddziały 

dwujęzyczne należy utwo-
rzyć w  Szkole Podstawowej 
nr 1 w Chorzowie i w tej 
szkole winien być realizowa-
ny cały proces dydaktyczno 
– wychowawczy” – czytamy 
w piśmie skierowanym do 
Urzędu Miasta w Chorzowie 
przez Kuratorium Oświaty 
w Katowicach. 

Klasy dwujęzyczne 
powstaną 
w sąsiadującej 
ze „Słowakiem” SP nr 1
Aby utrzymać wysoki po-
ziom oddziałów z rozszerzoną 
nauką języka obcego, dyrek-
torzy obu placówek podpisali 
porozumienie o  współpracy. 
Dzięki temu dwujęzyczne 
klasy 7 i 8 będą prowadzone 
przez nauczycieli „Słowaka” 
w  budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 1. W nowym roku 
szkolnym 2017/2018 w SP 1 
zostaną zatrudnieni (lub będą 
uzupełniać etat) nauczyciele 
I LO. W klasach dwujęzycz-
nych będą prowadzić oni 
lekcje j. angielskiego (wspól-
nie z  nauczycielami SP1), 
geografii, fizyki, hiszpań-
skiego i francuskiego. Obie 

szkoły będą współpracować 
w procesie rekrutacji do klas 
dwujęzycznych oraz przy 
wyborze podręczników i pro-
gramów nauczania. Ucznio-
wie SP 1 będą uczestniczyć 
w konkursach, projektach 
i wyjazdach organizowanych 
przez I LO, a uczniowie „Sło-
waka” będą – na zasadach 
wolontariatu – pracować 
ze zdolnymi uczniami SP 1 
w  ramach zajęć pozalekcyj-
nych. Ponadto, uczniowie 
podstawówki będą mieli 
możliwość składania egzami-
nów językowych ESOL w ra-
mach współpracy z British 
Council. 

Do klas dwujęzycznych 
w SP 1 przyjęci zostaną 
uczniowie, którzy uzyskają 
pozytywny wynik spraw-
dzianu predyspozycji języ-
kowych oraz spełnią po-
zostałe wymogi określone 
w prawie oświatowym. Na 
dyrektorze szkoły podsta-
wowej będzie spoczywała 
odpowiedzialność za orga-
nizację zajęć, zatrudnienie 
kadry oraz bezpieczeństwo 
uczniów.

W tym roku nabór do przed-
szkoli będzie odbywać się 
jedynie elektronicznie – za 
pośrednictwem strony in-
ternetowej www.chorzow.
przedszkola.vnabor.pl. Stro-
na zacznie działać w dzień 
rozpoczęcia rekrutacji: 18 
kwietnia. Wystarczy założyć 

konto podając swój numer 
pesel, a następnie uzupełnić 
dane dziecka i rodziców. Na-
stępnie wybieramy 3 przed-
szkola – wskazując placów-
kę, która nam najbardziej 
odpowiada.  Przypominamy, 
że do przedszkoli przyjmo-
wane są dzieci między 3 a 6 

rokiem życia, mieszkające 
w Chorzowie. Równolegle 
ruszy nabór 6-latków do od-
działów zerowych w  szko-
łach podstawowych (SP  12, 
14, 15, 17, 22, 24, 29, 32, 37) 
– również elektroniczny. 
Rekrutacja potrwa do 28 
kwietnia.

Zapisz dziecko 
do przedszkola 
przez Internet

Nazwa szkoły Adres

Podstawówki rejonowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka ul. Dąbrowskiego 41

Szkoła Podstawowa Nr 5 - Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. Ryszki 55

Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Skrajna 2

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki ul. Styczyńskiego 32

Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Podmiejska 62

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Konstantego Wolnego ul. 3-go Maja 78

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II ul. Łagiewnicka 18

Szkoła Podstawowa Nr 21 - Zespół Szkół Sportowych Nr 2 im. Gerarda Cieślika ul. Wolności 133

Szkoł Podstawowa Nr 22 im. Karola Miarki - Zespół Szkół Integracyjnych ul. św.Piotra 9a

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich ul. 17-go Sierpnia 1

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny ul. Główna 21

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Ignacego Mościckiego ul. Lwowska 36

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. ks. Józefa Czempiela ul. Kaliny 61

Szkoła Podstawowa Nr 34 im.Sportowców Hajduckich ul. Kaliny 55

Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Karola Grzesika ul. Ratuszowa 20

Podstawówki rejonowe powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjów

Szkoła Podstawowa nr 2 (z Gimnazjum nr 2) ul. Sportowa 4

Szkoła Podstawowa nr 10 (z Gimnazjum nr 10) ul. Urbanowicza 4

Szkoła Podstawowa nr 38 (z Gimnazjum nr 4) ul. Śląska 3

Szkoła Podstawowa nr 39 (z Gimnazjum nr 5) ul. 11 Listopada 21

Szkoła Podstawowa nr 18 z oddziałami integracyjnymi (z Gimnazjum nr 8 
z oddziałami integracyjnymi) ul. Czempiela 52

Podstawówka bez obwodu

Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Harcerska 2

Od 1 września w Chorzowie działać będzie 21 podstawówek, 
w tym jedna bez rejonu. 

Sieć szkół uzyskała opinię Ślą-
skiego Kuratora Oświaty, w któ-
rej wskazano zmiany, podjęte na 
ostatniej sesji Rady Miasta. 5 do-
datkowych podstawówek rejono-
wych powstanie w wyniku prze-
kształcenia gimnazjów. 
W Chorzowie działać będzie także 
szkoła podstawowa bez obwodu:  
Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
przy ul. Harcerskiej - do placów-
ki dostaną się uczniowie, którzy 
pomyślnie przejdą sprawdzian 
predyspozycji sportowych. Nabór 
do tej szkoły obejmować będzie 
klasy 4 i 7.  W pozostałych 20 pod-
stawówkach rejonowych nabór na 
rok szkolny 2017/2018 prowadzo-
ny będzie do klasy 1. Podstawówki 

będą przyjmować dzieci w rejonie 
na podstawie zgłoszeń. Wzór zgło-
szenia o zapis można otrzymać 
w sekretariatach szkół. Rodzice 
powinni zgłosić się do szkoły re-
jonowej najpóźniej w pierwszych 
dniach kwietnia.
Do 15 kwietnia opublikowane 
zostaną kryteria oraz terminy 
rekrutacji do klas 1 dla kandyda-
tów spoza obwodu. Rekrutacja 
do klas 1 dla dzieci spoza rejonu 
rozpocznie się 4 maja, a rodzice 
będą mogli składać wnioski do 18 
maja. Listy zakwalifikowanych 
uczniów pojawią się w szkołach 
12 czerwca. Następnym krokiem 
będzie potwierdzenie przez rodzi-
ców woli uczęszczania ich dziecka 

do danej szkoły. 20 czerwca w pla-
cówkach zostaną wywieszone 
ostateczne listy osób przyjętych 
do konkretnej placówki. 

Rok szkolny 2017/2018: 
szkoły ponadgimnazjalne 
W Chorzowie będą funkcjonowa-
ły 4 licea ogólnokształcące oraz 2 
z oddziałami sportowymi, a także 
7 techników i 4 branżowe szkoły 
I  stopnia powstałe z przekształce-
nia zasadniczych szkół zawodo-
wych. Nadal będą działać szkoły 
policealne w ZSTiO nr 4 oraz 
w CKZiU. W sieci pozostaną szko-
ły specjalne kształcące uczniów 
o specjalnych potrzebach w dwóch 
zespołach szkół specjalnych.

Więcej 
podstawówek 
w Chorzowie

Plan sieci publicznych szkół podstawowych

Klasy dwujęzyczne 
we współpracy 

ze „Słowakiem”

@

Rok 
Szkolny

2017/2018
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Miasto

MZUiM: 50 lat na chorzowskich drogach
1 stycznia 1967 roku z Miejskiej 
Służby Drogowej utworzono 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Chorzowie jako samodzielną 
jednostkę budżetową. Pierwsza 
siedziba MZUiM wraz z bazą 
sprzętową zlokalizowana była 
na ul. Towarowej w Chorzowie. 
Jednostka dysponująca wte-
dy  brygadami wykwalifikowa-
nych pracowników drogowych 
i  sprzętem, realizowała we wła-
snym zakresie remonty dróg.
W latach 90. MZUiM został 
zreorganizowany i przeniesio-
ny na ul. Katowicką 105. Od 
tego czasu wszystkie zadania 
remontowe i utrzymaniowe re-
alizowane były siłami zewnętrz-
nymi przez wykonawców wy-
bieranych  w  drodze przetargu. 
W roku 2009 siedziba Zarządu 
została przeniesiona na ul. Bał-
tycką 8A i funkcjonuje tam do 
dziś.
W kolejnych latach kompetencje 
MZUiM powiększały się i na dzień 
dzisiejszy wykonywane są:
• remonty jezdni i chodników,
• utrzymanie odwodnienia ulicz-

nego,
• letnie i zimowe utrzymanie 

jezdni,
• oświetlenie ulic, placów, skwe-

rów, boisk oraz innych obiektów,
• remonty i przebudowy mostów, 

wiaduktów, przepustów, przejść 
podziemnych,

• wszystkie zadania inwestycyjne 
miasta w zakresie dróg publicz-
nych oraz dróg wewnętrznych,

• obsługa Strefy Płatnego Parko-
wania,

• zadania z zakresu inżynierii ru-
chu tj. utrzymanie sygnalizacji 
świetlnych, wymiany i utrzy-
mania oznakowania pionowego 
i  poziomego, urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, 
systemu zarządzania ruchem na 
Drogowej Trasie Średnicowej.

W MZUiM uzgadniane są wszyst-
kie inwestycje związane z droga-
mi, wydawane są zezwolenia 
na zajęcie pasa drogowego, na 
umieszczanie reklam w pasie 
drogowym, decyzje lokalizacji 
zjazdów indywidualnych i pu-
blicznych.

MZUiM w imieniu prezydenta Cho-
rzowa jest zarówno zarządcą dróg, 
jak i w znacznym stopniu wypełnia 
obowiązki organu zarządzające-

go ruchem, tzn. opiniuje projekty 
tymczasowych i docelowych zmian 
organizacji ruchu. W Zarządzie za-
trudnionych jest ogółem 38 osób.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie świętuje 50. rocznicę utworzenia jednostki. MZUiM to nie 
tylko asfalt, 
chodniki 
i latarnie
Obiekty mostowe
1 estakada, 5 mostów, 
9 wiaduktów, 2 przepusty, 
2 kładki dla pieszych, 
4 przejścia podziemne.

Inżynieria ruchu
33 sygnalizacje świetlne 
akomodacyjne objęte sys-
temem SNS, około 3000 
znaków pionowych, ponad 
25 000 m kw. oznakowania 
poziomego, 16 kamer mo-
nitorujących ruch drogowy.

Odcinkowy system 
zarządzania ruchem 
na DTŚ
4 tablice zmiennej 
treści VMS, 2 stacje meteo, 
16 kamer, w tym 8 wyso-
kiej rozdzielczości.

Miejska służba 
parkingowa
Około 1000 miejsc parkin-
gowych. Rocznie wydawa-
nych jest około 825 000 
biletów parkingowych, 950 
upomnień, 17 500 zawia-
domień o nieuiszczeniu 
opłaty za parkowanie, 400 
„kart mieszkańca”. Roczny 
przychód ze strefy płatnego 
parkowania to około 2,5 mln zł. 

W Starochorzowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie jubile-
uszowe z okazji 50-lecia MZUiM, na którym zaprezentowano krót-
ki rys historyczny oraz przedstawiono dokonania z ostatnich lat. 
Tak naprawdę to, co zrobiono przez ostanie 15 lat tworzy nowe 
oblicze chorzowskich dróg. Do tych większych zadań zaliczyłbym 
modernizację estakady, budowę centrum przesiadkowego, ulicy 
Kollmanna, generalne remonty ulic Stefana Batorego, Armii Krajo-
wej czy Wolności – mówi Piotr Wojtala, dyrektor MZUiM. 

W 1996 r. około kilometrowy, najważniejszy odcinek ulicy Wolności poddano 
gruntownemu remontowi. Wymieniono wówczas sieć kanalizacyjną, gazową 
i wodną. Założono nowe, wyciszone torowisko tramwajowe. Zmieniono 
oświetlenie oraz położono nową nawierzchnię.

10 sierpnia 2016 w pełni uruchomiono centrum przesiadkowe Projekt oprócz 
centrum przesiadkowego obejmował swoim zakresem przebudowę układu 
drogowego i tramwajowego wokół chorzowskiego Rynku i był podzielony na 
trzy etapy. Prace rozpoczęły się w październiku 2014 r.

W styczniu 2012 roku ruszyła gruntowana przebudowa estakady. Prace 
trwały niemal 18 miesięcy. Estakadę oficjalnie otwarto 1 lipca 2013 
roku. Remont kosztował niemal 40 mln zł, z czego prawie 26 mln zł 
dofinansowywała Unia Europejska

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     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

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

ul. Armii Krajowej 59/U2   122,30 m2 ul. Kazimierza Wielkiego 4/U2   39,61 m2

ul. Powstańców 50/U1   47,87 m2 ul. Strzelców Bytomskich 6/U1   37,39 m2

ul. Strzelców Bytomskich 8/U2   18,28 m2 ul. Wolności 32/U3   212,68 m2

Informacje adresowe, z podaniem wielkości i wyposażenia lokali 
oraz własności budynku, w którym są one zlokalizowane 

publikowane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów 
oraz w chorzowskim Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.chorzow.eu).

Osoby zainteresowane udziałem w licytacji 
są zobowiązane dopełnić wszelkich formalności 

z tym związanych do dnia 18.04.2017 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 19.04.2017 r. 
o godzinie 9:00 w pokoju 236 
(sala posiedzeń) Urzędu Miasta

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

Między 1926 a 1930 rokiem w Królewskiej 
Hucie powstał Park Róż. W części północnej 
(od strony obecnej ul. Urbanowicza) założo-
no ogród różany w układzie geometrycz-
nym. W  sąsiedztwie, w części południowej, 
zachowano bardziej swobodny układ krajo-
brazowy. Był to najbardziej reprezentacyjny 
park ówczesnej Królewskiej Huty (od 1934 r. 
Chorzowa). Na jego terenie znajdowały się 
zarybione stawy (tzw. Mały i Duży Leopold), 
wyjątkowa atrakcja dla wędkarzy. Na archi-
walnej fotografii utrwalono pierwotny wy-
gląd Parku Róż, widzianego z perspektywy 

dzisiejszej ul. Żwirki i Wigury. Przez lata park 
częściowo zmienił się po względem kompozy-
cyjnym, aczkolwiek zachowane zostały jego 
ogólne założenia. W 1979 r. teren widoczny na 
zdjęciu w większości został zajęty przez plac 
zabaw. W jego sąsiedztwie odsłonięto wów-
czas rzeźbę autorstwa Andrzeja Szczepańca 
przedstawiająca matkę podnoszącą na rękach 
dziecko. Działania te były związane z obcho-
dami Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Zdjęcie archiwalne pochodzi ze zbiorów Mu-
zeum w Chorzowie

Powrót do przeszłości

Park Róź

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

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

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

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

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

Uwolnij Swoją Energię z MORiS Chorzów
i Decathlon Katowice

Wstęp wolny
Zarezerwuj sobie
czas już dziś!

Sobota, 20 maja Godzina 16:00
„Orlik”, przy ul. Kościuszki w Chorzowie

• Maraton Fitness, pod okiem instruktorek. 
• „Próba sił” - m.in. spacer buszmena, przerzucanie opony
• „Kraina uśmiechu” - m.in. zabawy z chustą, malowanie twarzy
• Porady zdrowotne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne
• Występ grupy ATRIA Cheerleaders
• Losowanie atrakcyjnych nagród
• Dla pierwszych 100 osób praktyczny upominek
• Dla wszystkich uczestników woda, batoniki oraz owoce

Zadbaj o dobrą kondycję i zdrowie
Siłownie plenerowe w Chorzowie:
Park Róż, Szyb Prezydent, ulica Floriańska, skwer 
u zbiegu ulic Długiej i Trzynieckiej, ul. Długa 53, 
skwer rotmistrza Witolda Pileckiego, skwer przy 
ul. Skrajnej 1-3, skwer przy ul. Jubileuszowej, 
skwer przy ul. Pawła Dombka, skwer przy 
ul. Żołnierzy Września, Dolina Górnika.

Street Workout Park Chorzów
ul. Jubileuszowa 24
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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 21 kwietnia 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Urszula Michałowska, Anna Banaś, Irena Kocot.

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

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

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

kwiecień 2017

Więcej 
informacji: 
kino.chck.pl

Kino 
należy 

do sieci

Dofinansowano 
ze środków

Z tęsknoty za kinem
Nowe kino społeczne

REPERTUAR

B
IL

ET
Y

5 PLN

02.04 nd 11:00 „Pinokio” reż. Anna Justice, Niemcy 2013 SMYK

04.04 wt 16:00
18:30 „Piknik z niedźwiedziami” reż. Ken Kwapis, USA 2016 Dla seniora 

05.04 śr 19:00 „Krótki film o miłości” reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1988 Kino PL

06.04 czw 18:30 „Blue Jasmine” reż. Woody Allen, USA 2013 Klub Filmowy 
Grajfka

07.04 pt 20:00 „Wieczni chłopcy” reż. Anthony Marciano, Francja 2012 Na ekranie

08.04 sb 17:00 „Facet na miarę” reż. Laurent Tirard, Francja 2016 Na ekranie

08.04 sb 19:30 „Labirynt kłamstw” reż. Giulio Ricciarelli, Niemcy 2014 Na ekranie

09.04 nd 11:00 „Zambezia” reż. Wayne Thornley, RPA 2012 SMYK

11.04 wt 19:00 Festiwal O!PLA

12.04 śr 19:00 Spotkanie z Maciejem Pieprzycą oraz seans filmowy

18.04 wt 19:00 „Chce się żyć” reż. Maciej Pieprzyca, Polska 2013 Na ekranie

19.04 śr 19:00 „Fotograf” reż. Waldemar Krzystek, Polska 2014 Na ekranie

20.04 czw 19:00 Festiwal O!PLA

21.04 pt 18:00 „Kamerdyner” reż. Lee Daniels, USA 2013 Na ekranie

22.04 sb 17:00 „Carte blanche” reż. Jacek Lusiński, Polska 2015 Na ekranie

22.04 sb 19:30 „Obława” reż. Marcin Krzyształowicz, Polska 2012 Na ekranie

29.04 sb 17:00 „Moje córki krowy” reż Kinga Dębska, Polska 2015 Na ekranie

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

30.04 nd 16:00 „Antboy” reż. Ask Hasselbalch, Dania 2013 SMYK


