
Wystawa World Press Photo po 
raz pierwszy zawitała do Cho-
rzowa w roku 2016, powracając 
tym samym na Śląsk po przeszło 
dekadzie. W ciągu trzech tygodni 
odwiedziło ją ponad 25 tysięcy 
osób z całego regionu. 
– Wobec tak ogromnego zaintere-
sowania World Press Photo w Cho-
rzowie w ubiegłym roku oraz tylu 
pozytywnych sygnałów ze strony 
mieszkańców, wiedzieliśmy, że wy-
stawa najlepszych fotografii pra-
sowych na świecie musi powrócić 
do naszego miasta – mówi Andrzej 
Kotala, Prezydent Chorzowa.
Wystawa ponownie prezentowa-
na będzie w zabytkowej hali by-

łej Elektrowni Huty Królewskiej. 
– Postindustrialna przestrzeń hali 
niewątpliwie była jednym z  atu-
tów chorzowskiej ekspozycji  – 
wyjaśnia Magdalena Sekuła, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Ak-
tywizacji Społecznej. – Byli nią za-
chwyceni nie tylko chorzowianie, 
dla których jest to miejsce bezpo-
średnio związane z historią miasta, 
a niejednokrotnie też ich własną, 
ale również goście z innych regio-
nów Polski, a nawet z zagranicy.
Wystawa World Press Photo 
w Chorzowie będzie otwarta dla 
zwiedzających od 27 maja do 16 
czerwca. Wernisaż odbędzie się 
w piątek, 26 maja. Wstęp, po-

dobnie jak w minionym roku, 
będzie bezpłatny. Dla chętnych 
przewidziano także możliwość 
zwiedzania grupowego z prze-
wodnikiem. Nowością będzie 
natomiast nocne zwiedzanie 
połączone z koncertem skompo-
nowanej specjalnie na tę okazję 
muzyki autorstwa Jana Nowaka, 
katowickiego artysty. 
Wystawa World Press Photo tra-
fi w tym roku do 100 miast z 45 
państw. W Polsce, poza Chorzo-
wem, będzie można obejrzeć ją 
w Poznaniu i Opolu.
Organizatorami wystawy w Cho-
rzowie są Urząd Miasta i Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej. 

Kilka dróg przejdzie gruntowną 
modernizację, powstaną też zupeł-
nie nowe odcinki. Tak będzie m.in. 
przy placu Piastowskim, gdzie po-
wstanie fragment drogi od ulicy 
Siemianowickiej do Kadeckiej. Na 
ulicy Kościuszki pojawi się także 
kilka nowych rond. Zadowole-
ni powinni być również cykliści, 
bo przybędzie tras rowerowych. 
Duże, rozłożone na kilka lat, prace 

ruszą w Chorzowie II i Centrum. 
Przebudowa ul.  3 Maja i rewita-
lizacja Rynku, bo o nich mowa, 
będą wiązały się ze sporymi uciąż-
liwościami zarówno dla pieszych, 
jak i kierowców. Zakres robót jest 
w tym przypadku ogromny, ale 
z  pewnością efekt zrobi równie 
potężne wrażenie.
W trakcie realizacji jest inwestycja 
w budynku Zespołu Szkół Spor-

towych nr 1. Termomodernizacja 
wraz z instalacją Odnawialnych 
Źródeł Energii powinna zakończyć 
się w 2019 r. Rok wcześniej finiszo-
wać będzie zagospodarowanie te-
renu przy ul. Okrężnej. Plac zabaw, 
siłownię plenerową, alejki uzupeł-
nią boisko i korty tenisowe.
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World Press Photo znów w Chorzowie
Wystawę prezentującą zdjęcia nagrodzone w World Press Photo, 
najważniejszym konkursie fotografii prasowej na świecie, po raz 

drugi będzie można obejrzeć w Chorzowie. 

Majówka 2017
Rajd rowerowy czy zwiedzanie schronów to, oprócz oficjalnych 
uroczystości, jedne z atrakcji majowego weekendu.

2-4 i 8
MAJA

W tym roku na inwestycje infrastrukturalne trafi wiele milionów 
złotych. Przebudowane zostaną m.in. ulice Kościuszki, 3 Maja, 

plac Piastowski i chorzowski Rynek.

>>  Więcej o inwestycjach 
na stronie 3

Przebudowy, 
modernizacje, 
rewitalizacje, 
budowy

„Copacabana Palace” – jedna z nagrodzonych fotografii tegorocznej edycji World Press Photo. Autorem zdjęcia jest niemiecki 
fotograf, Petera Bauza dokumentujący jedno z blokowisk w Rio de Janeiro.

W pierwszych dniach maja warto zaplanować zwiedzanie 
chorzowskich obiektów militarnych. 1 maja (godz. 9.00-
12.00) i 2 maja (godz. 8.00-12.00) można udać się m.in. do: 
schronu dowodzenia na Górze Redena, schronu bojowego 
nr 5 przy ul. Katowickiej 168, schronu w Maciejkowicach 
czy byłych koszar 75 Pułku Piechoty. Amatorzy aktywnego 
wypoczynku mogą wziąć również udział w 6. Rowerowym 
Rajdzie Nadziei i wesprzeć chorzowskie hospicjum. 15 ki-
lometrowa trasa rajdu, mającego charakter wspólnego 
przejazdu, pobiegnie ulicami miasta, alejkami Parku Ślą-
skiego i Skansenu. Start zaplanowano o godz. 13.00 przy 

hospicjum – skwer na ul. Dyrekcyjnej, a metę w Skansenie. 
Rajd zorganizowany jest w ramach X Chorzowskiej Kampa-
nii Pola Nadziei. Na starcie przeprowadzona będzie zbiórka 
pieniędzy na rzecz hospicjum.

Program miejskich uroczystości
2 maja | Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na terenie 
WKU przy ul. 75 Pułku Piechoty 3
• 8.00 V Rajd Śladami Wojska Polskiego po Chorzowie 
• 10.30 Otwarcie Izby Pamięci Grupy Operacyjnej 

Śląsk i 75 Pułku Piechoty przy ul. Powstańców 70/3.

• 12.00 Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt 
przy Pomniku Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty 

• 12.15 Koncert Orkiestry Dziecięco Młodzieżowej 
Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie

• 12.30-13.45 Zwiedzanie budynku WKU

3 maja | 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, 
96. rocznica wybuchu III powstania śląskiego
• 9.00 Msza święta w Kościele św. Barbary przy ul. 3 Maja
• 10.30 Uroczystości rocznicowe pod Pomnikiem 

Powstańca Śląskiego

4 maja | Święto patrona miasta - Świętego Floriana
• 18.00 Uroczysta msza święta w Sanktuarium 

św. Floriana przy ul. ks. Konrada Szwedy 1

8 maja | 72. rocznica zakończenia II wojny światowej
• 12.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy 

Polskich przy ul. Śląskiej

Prezydent Chorzowa
Zaprasza!

Wizualizacja zrewitalizowanego Rynku
INWESTYCJE

2017
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Zakup stolików i krzeseł dla ma-
luchów oraz wyposażenie świe-
tlic - to zadania dla dyrektorów… 
gimnazjów. Od pierwszego wrze-
śnia w budynkach wygaszanych 
gimnazjów nr 2, 4, 5, 6, 8 i 10, poja-
wią się uczniowie podstawówek. 
Oznacza to, że szkoły przeznaczo-
ne dla nastolatków, trzeba przy-
stosować także dla 6 i 7-latków.  
Najdroższe będą remonty łazie-
nek – to koszt ponad 360 tys. zł. 
Zakup mebli oszacowano na 
193  597 zł, a  doposażenie świe-
tlic na 103 625 zł. – To wstępna 
wycena, na podstawie której bę-
dziemy ubiegać się o zwiększenie 

subwencji oświatowej z Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Mamy 
nadzieję, że MEN przychyli się 
do naszego wniosku i przyzna 
miastu pieniądze z rezerwy – 
wyjaśnia Wiesław Ciężkowski, 
Zastępca Prezydenta Miasta ds. 
Społecznych. – W kolejnych la-
tach pojawią się nowe wydatki, 
które trudno dzisiaj przewidzieć, 
związane np. z wyposażeniem 
pracowni specjalistycznych – do-
daje wiceprezydent. 
– Przystosowanie klas wyga-
szanych gimnazjów do potrzeb 
najmłodszych to nasz priorytet – 
mówi Wiesław Ciężkowski. 

Od 1 września w Chorzowie dzia-
łać będzie 21 podstawówek. 5 do-
datkowych szkół podstawowych 
rejonowych powstanie w wyni-
ku przekształcenia gimnazjów. 
W Chorzowie działać będzie także 

szkoła podstawowa bez obwodu: 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
przy ul. Harcerskiej. Szczegóły 
dotyczące rekrutacji dostępne są 
na stronie www.chorzow.eu oraz 
w sekretariatach szkół. 

Aktualności

Chorzów wyróżniony za komunikację
W ogólnopolskim badaniu jakości życia w Polsce Chorzów zajął trzecie miejsce 

w kategorii „łatwe dojazdy” wśród dużych i średnich miast.

W ramach raportu #siężyje ponad 
140 tys. respondentów z  całego 
kraju odpowiadało na pytanie: 
czy jesteś zadowolony z tego, jak 
ci się dojeżdża do pracy, szkoły 
czy na zakupy? Badanie przepro-
wadził serwis Otodom we współ-
pracy z OLX i  PBS. Oceniano 
w nim miasta w siedmiostopnio-
wej skali, a wyniki zostały podzie-
lone  na kategorie w zależności 
od wielkości miasta: metropolie 

(powyżej 300 tys. mieszkańców), 
duże i średnie (od 50 do 300 tys.), 
małe (poniżej 50 tys.).
W kategorii „łatwe dojazdy” Cho-
rzów może pochwalić się aż 6 
punktami na 7 możliwych (pierw-
sze miejsce zajęły Tychy, drugie 
Gdynia).
– Wysoka ocena dla stanu komu-
nikacji w mieście ma związek za-
równo z szeregiem inwestycji, jak 
i z dobrą lokalizacją Chorzowa. 

Ostatnie kilka lat to czas dużych 
remontów drogowych. Przebudo-
wano m.in. ulice Armii Krajowej, 
Stefana Batorego, Dąbrowskiego, 
Wolności i Siemianowicką. Nowe, 
pierwsze w regionie, centrum 
przesiadkowe, które rozpoczęło 
zmiany w okolicy chorzowskie-
go rynku, poprawiło standard 
podróży tramwajami i autobusa-
mi. W  2017 roku rozpocznie się 
remont m.in. ulicy Hajduckiej, 

3 Maja i Powstańców. Miasto bę-
dzie się także ubiegać o środki 
unijne na budowę sieci wypoży-
czalni rowerów – powiedział, pod-
czas rozdania nagród w Urzędzie 
Marszałkowskim, Andrzej Kotala, 
Prezydent Chorzowa.
Ocena serwisu Otodom była 
pierwszym tak szeroko zakrojo-
nym badaniem, w którym pod 
uwagę brano 10 kryteriów jakości 
życia.

Od września 2017 roku dotychcza-
sowa trzyletnia zasadnicza szkoła 
zawodowa przekształci się w trzy-
letnią branżową szkołę I stopnia. 
Koncepcja nowej branżowej szko-
ły oparta jest na przekonaniu, że 
wiedza i umiejętności zawodowe, 
w równym stopniu jak kształcenie 
ogólne, dadzą możliwości uzyskania 
wykształcenia na poziomie średnim, 
a w dalszej kolejności - wyższym. 
Oznacza to, że po ukończeniu szkoły 
branżowej I stopnia będzie można 

kontynuować naukę w szkole bran-
żowej II stopnia i uzyskać świadec-
two dojrzałości oraz tytuł technika. 
- Biorąc pod uwagę coraz większe 
zainteresowanie kształceniem za-
wodowym oraz różnorodne moż-
liwości rozwoju uczniów w naszej 
szkole przygotowaliśmy bogatą 
ofertę edukacyjną – mówi Sylwia 
Tkocz, dyrektor ZSTiO nr 1. - Każdy 
może wybrać  kierunek kształcenia, 
odpowiadający jego zainteresowa-
niom oraz planom na przyszłość. 

Technikum Elektroniczne oferuje 
następujące kierunki: technik elek-
tronik, technik chłodnictwa i klima-
tyzacji, technik informatyk, technik 
organizacji reklamy, technik górnic-
twa podziemnego, technik mechanik, 
technik pojazdów samochodowych. 
Natomiast w szkole branżowej I stop-
nia będzie to: ślusarz, elektryk, górnik 
eksploatacji podziemnej, elektrome-
chanik, mechanik pojazdów samo-
chodowych, elektronik.
Dzięki projektom finansowanym 

z  Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, uczniowie Zespołu  pogłębia-
ją swoje kompetencje zawodowe 
uczestnicząc, w ramach realizowa-
nych na terenie szkoły, atrakcyjnych 
kursów, m.in.: nauki jazdy kat."B", 
programowania drukarki 3D, obsługi 
obrabiarek CNC, spawania, cyfrowej 
obróbki dźwięku oraz montażu. - Po-
siadamy własne warsztaty szkolne, 
wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt, narzędzia i materiały do obrób-
ki, dzięki czemu zajęcia praktyczne są 

atrakcyjne. W trakcie nauki ucznio-
wie otrzymują solidne przygotowa-
nie, czego dowodem jest wysoka zda-
walność egzaminów zewnętrznych. 
Umożliwia to naszym absolwentom 
wstęp na dowolny kierunek studiów 
lub podjęcie pracy w zawodzie, w któ-
rym zdobyli kwalifikacje – podkreśla 
dyrektor. ZSTiO nr 1 dba także o roz-

wój młodych talentów, proponując 
szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych 
oraz udział w programach i projek-
tach edukacyjnych, w wykładach lub 
zajęciach prowadzonych przez pra-
cowników naukowych uczelni wyż-
szych. - Oferujemy również wsparcie 
w znalezieniu pracy po ukończeniu 
szkoły – mówi Sylwia Tkocz.

– CIS to miejsce dobrze znane 
mieszkańcom Chorzowa II, któ-
rzy przychodzą tam np. na warsz-
taty czy po porady prawne. Teraz 
będą mogli zgłosić tu również 
sprawę swojemu dzielnicowemu 
– mówi Marcin Michalik, Zastęp-
ca Prezydenta Miasta ds. Tech-
nicznych i Rozwoju.
Zdaniem Roberta Łuszcza, komen-
danta miejskiego policji w Chorzo-
wie, dodatkowe dyżury będą po-
mocne zwłaszcza osobom starszym, 
które niekoniecznie chcą kontakto-
wać się z policją poprzez internet czy 
telefon komórkowy. – Dzielnicowi 
w ten sposób wychodzą do lokalnej 
społeczności i wspólnie rozwiązują 
problemy. Taki kontakt wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa.  

Bartłomiej Imbierowski, dzielnico-
wy w Chorzowie II dodaje, że tego 
typu punkty przełamują barierę 
między policją a mieszkańcami. 
- Nie każdy przecież chce przycho-
dzić na komendę, a w takim miej-
scu może czuć się swobodniej. Je-
żeli dzielnicowy nie będzie w stanie 
pomóc na miejscu, to pokieruje do 
odpowiednich instytucji – mówi.
- Jeżeli takie rozwiązanie się spraw-
dzi, to nie wykluczamy otwarcia 
kolejnych tego typu punktów - za-
znacza Zastępca Prezydenta.

12 kwietnia w Chorzowie odbyło 
się oficjalne otwarcie nowej siedzi-
by Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej, która obecnie znajduje 
się przy ulicy Racławickiej 23.
– Jesteśmy usatysfakcjonowani 
miejscem, które jest piękne, nowe, 
rozwojowe – mówi Irena Świer-
czyńska, dyrektor poradni. 

Poradnia jest jedyną placówką 
kompleksowo wspierającą pra-
widłowy rozwój chorzowskich 
dzieci i młodzieży, od urodzenia do 
ukończenia edukacji, w zakresie 
diagnozy, terapii i profilaktyki.
Z roku na rok do poradni trafia co-
raz więcej młodych ludzi z różnego 
rodzaju problemami edukacyjny-

mi, emocjonalnymi i rodzinnymi. 
Szczególną troską obejmowane są 
dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami.
Tylko w ubiegłym roku szkolnym 
2015/2016 placówka przyjęła pra-
wie 2500 osób, wydając 1620 róż-
nego rodzaju orzeczeń i opinii. 

– W poradni pracuje zespół fa-
chowców, jedynych w swoim 
rodzaju. Bez niej nie wyobrażam 
sobie funkcjonowania przedszkoli 
czy szkół podstawowych. Dzieci 
i młodzież otrzymują tu rozległą 
pomoc – podkreśla Wiesław Cięż-
kowski, Zastępca Prezydenta Cho-
rzowa ds. Społecznych. 

Dzielnicowi z Cwajki 
dyżurują w CIS

Reforma edukacji będzie kosztować

Niosą pomoc w nowym miejscu

Dwa razy w tygodniu funkcjonariusze 
z Komisariatu Policji II będą przyjmować 

mieszkańców w Centrum Inicjatyw 
Społecznych przy ul. 3 Maja 18.

Rachunek za zmiany w oświacie w Chorzowie wyniesie co najmniej 659 829 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ubiegłym roku szkolnym 
przyjęła 2,5 tysiąca osób.

Programowanie drukarki 3D, cyfrowa obróbka dźwięku i montaż – to umiejętności, 
które zdobywają uczniowie ZSTiO nr 1 przy ul. Sportowej.

Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie

Robert Łuszcz, komendant miejski policji w Chorzowie i Marcin Michalik, 
wiceprezydent podczas otwarcia punktu dodatkowego dyżuru policji

Zrobimy wszystko, aby dzieci poczuły się w nowej szkole jak „u siebie” – 
zapewnia wiceprezydent Wiesław Ciężkowski

Dzielnicowi  dyżurować będą 
w CIS w każdy wtorek w godzi-
nach od 10.00 do 11.00 oraz 
czwartek od 16.00 do 17.00.
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Inwestycje

- Przed nami kolejny rok wypeł-
niony inwestycjami drogowymi. 
Zaplanowaliśmy kilka poważnych 
modernizacji, a część ulic przejdzie 
gruntowną przebudowę – mówi 
Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów. 
Obecnie trwają ostanie prace 
związane z przebudową ulicy 
Wolności do granic ze Świętochło-
wicami. Powstają chodniki i ścież-
ka rowerowa na odcinku od ul. 
Bałtyckiej do granic miasta. Stare 
słupy trakcyjne zastąpiono nowy-
mi, co pozwoliło wygospodarować 
miejsce na ciąg pieszo-rowerowy. 
Poszerzono również przyczółki 
wiaduktu w kierunku ul. Wolno-
ści, tak by ruch samochodowy nie 
kolidował z tramwajowym.  
Prace drogowe toczą się także 
w Chorzowie Starym. Powstaje tu 
nowy odcinek, który połączy plac 
Piastowski z ul. Siemianowicką 

(od ronda do początku placu). 
Budowany jest odcinek drogi od 
ul. Siemianowickiej do Kadeckiej. 
Modernizowany jest również plac 
Piastowski, na którym obecnie 
przebudowywana jest sieć pod-
ziemna. Wkrótce rozpoczną się 
roboty związane z budową drogi 
i ronda u zbiegu ul. Kościuszki 
i placu Piastowskiego. 

Samą ul. Kościuszki też czekają 
zmiany, zwłaszcza na odcinku 
od ul. Moniuszki do ul. P. Skar-
gi. Demontowana będzie linia 
tramwajowa, powstanie nowa 
kanalizacja i chodniki. Nato-
miast sygnalizację świetlną na 
skrzyżowaniu ulic Kościuszki, 
Poniatowskiego, Skargi zastąpi 
rondo. – Pozwoli to na wygospo-
darowanie miejsca na ścieżkę ro-
werową, której trasa przebiegać 
będzie od estakady do Stadionu 
Śląskiego, Chorzowa Starego 
i  Maciejkowic. Powstanie rów-
nież więcej miejsc parkingowych 
– mówi Piotr Wojtala. 

Największa drogowa 
inwestycja
Przebudowa niemal 2 km 
ul.  3 Maja, ma rozpocząć się pod 
koniec roku. – Dążymy do tego, by 
koordynował to jeden, generalny 

wykonawca. Tak, by prace były 
spójne i skoordynowane. Cały pro-
jekt jest dobrze przemyślany i prze-
analizowany – zaznacza dyrektor 
MZUiM. Modernizacja wpłynie 
na zmianę układu torowego i dro-
gowego. Powstaną nowe chodniki, 
miejsca parkingowe, ścieżka ro-
werowa. Pojawią się także nowe 
rodzaje przystanków tramwajo-

wych, tzw. przystanki wiedeńskie. 
– Jezdnia w rejonie przystanku 
zostanie podniesiona do poziomu 
chodnika. W ten sposób dojście 
i wsiadanie do tramwaju będzie 
łatwiejsze. Wpłynie to też na po-
prawę bezpieczeństwa pieszych 
– tłumaczy dyrektor MZUiM. Ro-
boty w  tym rejonie miasta mogą 
potrwać nawet 3 lata. 
W połowie tego roku przepro-
wadzona zostanie moderniza-
cja przejścia podziemnego pod 
skrzyżowaniem ul. Katowickiej 
i 3 Maja. Pojawią się tu nowe za-
daszenia oraz windy. W trakcie, 
bądź tuż przed przebudową, są 
m.in. ulice Zielona, Cieszyńska, 
Jodłowa, Skrajna i Wschodnia. 
W połowie tego roku ma rozpo-
cząć się wymiana ekranów aku-
stycznych wzdłuż DTŚ od „Bie-
dronki” do granic miasta. 

Nie tylko drogi
Obok inwestycji drogowych to-
czyć się będą inne, nie mniej 
ważne prace budowlane czy re-
witalizacyjne. Do większych, roz-
łożonych na lata, zaliczyć można 
budowę nowej siedziby przedszko-
la nr 9 przy ul. Omańkowskiej, wy-
cenioną na ponad 8,5 mln zł, czy 
modernizację budynku przy ul. 
Dąbrowskiego 7 na potrzeby Cen-
trum Integracji Międzypokolenio-
wej, oszacowaną na ponad 4,1 mln 
zł. Kontynuowane jest zagospoda-
rowanie terenu przy ul. Okrężnej, 
wycenione na ponad 3,3 mln zł. 
A jeszcze w  maju ma zakończyć 
się budowa górki saneczkowej 
przy ul. Astrów i  Gałeczki. Kilka 
miesięcy później, we wrześniu, ma 
zakończyć się natomiast rewitali-
zacja skweru przy ul. Floriańskiej 
i Filarowej. Największą inwestycją, 
wartą 26 mln zł, której start zapla-
nowano na ten rok, będzie rewi-

talizacja chorzowskiego Rynku. 
Koncepcja prac zakłada m.in. po-
wstanie pod estakadą czterech pa-
wilonów, w których może znaleźć 
się miejsce dla gastronomii, usług 
czy instytucji miejskich. Natomiast 
po lewej i prawej stronie estakady 
zaplanowano miejsce dla trawia-
stych skwerów, a przed Urzędem 
Miasta pojawi się fontanna. Prace 
budowlane mają potrwać dwa lata.
- Od wielu lat miasto zmienia swo-
je oblicze. Możemy pochwalić się 
m.in. coraz lepszymi drogami czy 
nowoczesnym centrum przesiad-
kowym, które usprawniło komuni-
kację. Nie spoczywamy na laurach. 
Wciąż inwestujemy, budujemy 
nowe rzeczy lub modernizujemy te 
przestarzałe. Dokładamy starań, by 
miasto rozwijało się równomiernie. 
Wymaga to sporo pracy i  czasu. 
Wkrótce ruszy kilka poważnych 
zadań związanych chociażby 
z przebudową ulicy 3 Maja czy re-
witalizacją Rynku. Dlatego proszę 
chorzowian o  cierpliwość i wyro-
zumiałość – z góry przepraszam 
za wszystkie uciążliwości związane 
z  tymi pracami – mówi Andrzej 
Kotala, Prezydent Chorzowa. 

Miejski monitoring w Chorzowie uzupełniono o pierwszą kamerę typu „fisheye”. Kamera 
sferyczna pozwala na rejestrację obrazu nie tylko z przodu, ale także wokół urządzenia. 

Ruszyły
inwestycje na wiosnę
W tym roku pojawią się nowe ronda, ścieżki rowerowe, 
chodniki czy jezdnie. Będzie budowane przedszkole, 
ale najbardziej zmieni się Rynek.

Ulica Piotra w „rybim oku” kamery

Dzięki 360 stopniowej panoramie 
na ekranach w Miejskim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego widać 
teraz każdy zakamarek ulicy Piotra. 
– Na podstawie zgłoszeń mieszkań-
ców i ilości zdarzeń podjęliśmy de-
cyzję, aby nową kamerę przetesto-
wać w Chorzowie II. Wybraliśmy 
jedno z najbardziej uczęszczanych 
miejsc, czyli skrzyżowanie prowa-
dzące m.in. do szkoły i supermar-

ketu – wyjaśnia Marcin Michalik, 
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. 
Technicznych i Rozwoju. 
„Rybie oko” to najnowsza z 29 ka-
mer wchodzących w skład miej-
skiego monitoringu w  Chorzo-
wie. System powstał w 2014 roku 
i na początku liczył 16 urządzeń. 
Stopniowa rozbudowa dokony-
wana jest w oparciu o analizy 
statystyk przeprowadzane przez 

policję i straż miejską. Wszyst-
kie kamery przez 24 godziny na 
dobę, 365 dni w roku przesyłają 
obraz do Miejskiego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego przy ul. 
Katowickiej, na komendę i do ko-
misariatów policji w Chorzowie 
oraz do komendy straży miejskiej 
przy ul. Sobieskiego. 
Dzięki miejskiemu monitoringo-
wi ujawniono ponad 450 wykro-

czeń i przestępstw związanych 
między innymi ze zdarzeniami 
drogowymi, plakatowaniem mia-
sta, a także dewastacjami i roz-
bojami. Przez ponad dwa lata 
kamery zarejestrowały kilka nie-
typowych obrazów, m.in. męż-
czyznę wskakującego na główkę 
do miejskiej fontanny, rozpozna-
no także kilka osób poszukiwa-
nych przez organy ścigania.

INWESTYCJE

2017
Rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy 
3 Maja przewidziano na IV kwartał 2017 r.

INWESTYCJE

2017
Trwają prace związane z modernizacją 
placu Piastowskiego 

INWESTYCJE

2017
Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Moniuszki do 
ul. Piotra Skargi ma ropzocząć się w II kwartale tego roku

INWESTYCJE

2017
Przy ul. Omańkowskiej powstanie 
nowa siedziba Przedszkola nr 9.

INWESTYCJE

2017
Zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej 
przebiega zgodnie z planem.

INWESTYCJE

2017
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Kultura

DATA: GODZINA: MIEJSCE: WYDARZENIE:

MAJ 2017
10.05 19.00 Chorzowskie Centrum Kultury

Inauguracja Chorzów Vinyl Festival 2017 Spotkanie z Rayem Wilsonem. Koncert Ray Wilson z zepołem

Spotkania z muzykami i dziennikarzami, koncerty zagranicznych i polskich gwiazd rocka, bluesa i hip hopu, 
giełda płyt winylowych czy impreza w stylu „Gorączki sobotniej nocy”. 10 maja w Chorzowie wystartuje 
Vinyl Festival, dzięki któremu na okrągły tydzień miastem zawładnie analogowa muzyka z czarnych płyt!

11.05 17.00 Kompleks Sztygarka Chorzów Vinyl Festival 2017 Wernisaż wystawy Agnieszki Krysiuk – "Portrety na Starych  winylach" oraz "Bob Dylan w kilku odsłonach"

12.05 19.00 MDK Batory Chorzów Vinyl Festival 2017 Koncert Steepwater Band (USA)

12.05 20.00 Kompleks Sztygarka Chorzów Vinyl Festival 2017 Scena Hip-Hop. Koncerty DJ600V, Pokahontaz, Kaliber 44

13.05 10.00-
16.00 Kompleks Sztygarka Chorzów Vinyl Festival 2017 Giełda Płyt

13.05 20.00 Kompleks Sztygarka Chorzów Vinyl Festival 2017 Gorączka sobotniej nocy - impreza taneczna

15.05 13.00 Muzeum w Chorzowie Chorzów Vinyl Festival 2017 Otwarcie wystawy „Truskawkowe pola na zawsze”. Wystawa z okazji 50-lecia wydania płyty 
The Beatles „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”

15.05 18.00 Chorzowskie Centrum Kultury – Kino GRAJFKA Chorzów Vinyl Festival 2017 Spotkanie z Józefem Skrzekiem

16.05 18.00 Kompleks Sztygarka Chorzów Vinyl Festival 2017 Śląskie Brzmienie. Koncert zespołu CZARNY PIES

19.05 17.00-
20.00 Urząd Miasta 

Noc Muzeów – Nocne zwiedzanie Urzędu Miasta

Podczas nocnego zwiedzania urzędu przewodnicy oprowadzać będą m.in. po podziemiach, sali sesyjnej, uczestników zaprowadzą także na wieżę zegarową 
i do gabinetu prezydenta. Zapisy ruszą 4 maja: zwiedzanie@chorzow.eu , tel. 32 4165000. Grupy wyruszać będą co 20 minut. Pierwsza grupa rozpocznie 
zwiedzanie o godzinie 17:00, ostatnia o 20:00. Jak zwykle nie zabraknie niespodzianek i konkursów z nagrodami.

26.05
10.00-
20.00
(22.00)

Elektrownia Huty Królewskiej
Wernisaż wystawy World Press Photo

Wystawa potrwa do 16 czerwca 2017. Godziny otwiarcia: poniedziałek-czwartek 10-20, piątek, sobota, niedziela 10-22

CZERWIEC 2017
1.06 10.00-

12.00 Szyb Prezydent Dzień Dziecka + Festiwal Baniek Mydlanych

2.06 Szyb Prezydent

ŚWIĘTO MIASTA. Lato #naMAXXa.

Między innymi:
występ Zespołu WILKI i Natalii SZROEDER
oraz pokaz laserów

3-4.06 Ul. Wolności / sobota
Muzeum GPE (Skansen) / niedziela

VIII Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego im. Gotfryda de Bouillon

Impreza będzie częścią obchodów 760. rocznicy lokacji wsi Chorzów i 10-lecia Chorzowskiego 
Bractwa Rycerskiego. W trakcie Zjazdu odbędą się turnieje w kategoriach XIII i XIV/ XV w. 
oraz turniej łuczniczy. Zawodnicy będą rywalizowali o złoty i srebrny krzyż Gotfryda de Bouillon.

9-10.06 Szyb Prezydent, Elektrownia byłej Huty Królewskiej

INDUSTRIADA – ROZRUCH

„Industrument.  Historia rytmu”  koncert pod kierownictwem muzycznym i z muzyką Pawła Romanczuka 
z zespołu Małe Instrumenty.  Koncert używając niekonwencjonalnych, skonstruowanych na jego potrzeby 
instrumentów opowiada historię zmieniających się dynamicznie relacji człowieka i otacząjacego go świata. 
Maszyny, których rytm wyznacza kolejne etapy historii - od pierwszych kuźnic po likwidację przemysłu 
stają się jednym z bohaterów tej opowieści. Podczas koncertu również sam Szyb Prezydent ujawni swoje 
muzyczne możliwości, zamieniając się niejako w tytułowy Industrument.

23.06  ul. Wolności, Rynek

samoVolka Festiwal kreacji i animacji #Wolności

Animacje na ul. Wolności i ul. Jagiellońskiej
Prezentacje lokalnych artystów na ul. Jagiellońskiej
Koncert Reggaeside na dużej scenie przy budynku Poczty
Koncert gwiazdy EastWest Rockers na dużej scenie przy budynku Poczty
Koncert na ścianie budynku Poczty (Etno Scena)

24.06 Szyb Prezydent Dzień Chorzowskich Organizacji Pozarządowych. 95 rocznica przyłączenia Chorzowa do Polski

25.06 11.00 Kościół św. Marii Magdaleny Msza święta z okazji 760 rocznicy nadania wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców przez księcia opolsko-raciborskiego

CHORZÓW
 VINYL FESTIVAL 2017                          CHORZÓW

 VINYL FESTIVAL 2017

KALENDARZ IMPREZ – WIOSNA / LATO
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Maj i czerwiec to start nowe-
go bloku tematycznego „Akcji 
- Aktywizacji”, zatytułowanego 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Tym razem spotkania będą po-
święcone diecie i ćwiczeniom 
fizycznym. W  maju odbędą się 
warsztaty z dietetykiem i ku-

charzem, a  w  czerwcu zajęcia 
ruchowe, takie jak Zumba czy 
joga, a  także warsztaty z rehabi-
litantem. Wydarzenia odbywają 
się zawsze w trzecią środę miesią-
ca w siedzibie Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej, przy ul. Dą-
browskiego 7 w Chorzowie. 

- Dotychczasowe spotkania w ra-
mach „Akcji – Aktywizacji” spo-
tkały się ze sporym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców, co 
jasno pokazuje, że tego typu ini-
cjatywy są w Chorzowie potrzeb-
ne – mówi Magdalena Sekuła, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Aktywizacji Społecznej. 
„Akcja – Aktywizacja” to realizo-
wany od lutego projekt Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej. 
Jego założenia są proste: zwiększyć 
wiedzę i świadomość mieszkańców 
Chorzowa w zakresie między in-
nymi ekologii, bezpieczeństwa czy 
zdrowego trybu życia, a także za-
chęcić ich do aktywnego działania 
na rzecz poprawy warunków życia. 

Najbliższa odsłona „Akcji – Akty-
wizacji” zaplanowana jest na 17 
maja. Wymagane są wcześniej-
sze zapisy – zgłosić można się 
osobiście lub telefonicznie, pod 
numerem telefonu 32 245 93 40. 
Udział jest bezpłatny. 

Oryginalny wystrój mieszkania, 
znajdującego się na I piętrze, datu-
je się na początek XX w. Powstało 
prawdopodobnie około 1915 roku. 
Nie wiadomo, kto był jego pierwot-
nym użytkownikiem. Zajmowało 
całe piętro kamienicy. Po wojnie 
apartament zmienił właściciela, 
który postanowił zachować jego 
wyjątkowy charakter. Przez jakiś 
czas funkcjonował tu nawet gabinet 
dentystyczny. Dziś mieszkanie jest 
wpisane w rejestr zabytków. I cho-
ciaż lokal nie zajmuje już całego pię-
tra, to nadal można podziwiać jego 
oryginalne, odrestaurowane wnę-

trza. Co więcej, można usiąść w 
otoczeniu obrazów i popijać pyszną 
kawę. W ramach rewitalizacji za-
bytkowych miejsc powstała tu bo-

wiem Kamienica – Kawiarnia i Ga-
leria Sztuki Współczesnej. Warto tu 
zajrzeć, chociażby tylko po to, żeby 
zobaczyć wykończony w drewnie 

salon, zdobione meblościanki. Nie 
brak też perełek. Do nich zaliczyć 
można tak zwany ogródek zimowy 
z fontanną i kilkoma witrażami. Na 
jednym z nich widnieje Götz von 
Berlichingen, tak zwany żelazno-
ręki rycerz, niemiecki bojownik 
o wolność i sprawiedliwość. 
Zwiedzanie wnętrz to nie jedyne 
atrakcje. „Kamienica”, w założe-
niu, ma być miejscem spotkań 
artystycznych, biznesowych, lite-
rackich i muzycznych. Ekspozycje 
będą prezentowały malarstwo, gra-
fiki oraz inne formy sztuki łączące 
m.in. performance i happening. Już 

teraz można oglądać m.in. pocz-
tówki i zdjęcia Chorzowa sprzed 
lat. W przygotowaniu jest koncert 

muzyki poważnej i atrakcje na 
Dzień Dziecka, w tym wystawa 
dawnych zabawek. 

Na wyposażeniu Zespołu Szpitali 
Miejskich w Chorzowie znalazły 
się dwa nowoczesne wideokolono-
skopy. Sprzęt zakupił Urząd Miasta. 
Wideokolonoskopy to instrumen-
ty do badania oraz równoczaso-
wego wykonywania zabiegów 
endoskopowych w obrębie jelita 
grubego. Urządzenia te pozwalają 
na rozpoznawanie i leczenie pa-
tologii jelita grubego, na przykład 
wykrycie obecności polipów oraz 
ich usunięcie, jak również znalezie-
nie nowotworów i diagnostykę za-
paleń jelita. Pracownia Endoskopii 
Zespołu Szpitali Miejskich w Cho-
rzowie jest bazą dla wszystkich 

potencjalnych pacjentów z miasta 
i jest w związku z tym silnie ob-
ciążona obowiązkami diagnostycz-
nymi oraz terapeutycznymi. Nowe 
wideokolonoskopy, których zakup 
został sfinansowany ze środków 
Urzędu Miasta, wpłyną pozytyw-
nie na wykrywalność zmian cho-
robowych.

Rozmaitości

Centrum Integracji Międzypokoleniowej kontynuuje rozpoczęty w lutym tego roku 
projekt „Akcja – Aktywizacja”, w ramach którego organizowane są bezpłatne wykłady 

i warsztaty dla mieszkańców Chorzowa.

Trwa „Akcja – Aktywizacja”! 
Rusza nowy blok tematyczny

Nowe wideokolonoskopy

Niebieski to nie tylko ulubiona 
barwa kibiców Ruchu, to także 
symbol solidarności z osobami 
z  autyzmem. W związku z przy-
padającym na kwiecień Świato-
wym Dniem Autyzmu, w  Cho-
rzowie odbyła się kampania 
społeczna uświadamiająca miesz-
kańców, z czym na co dzień muszą 
zmagać się osoby autystyczne. 
- Trudno jest nam nawet wyobrazić 
sobie, że cukier jest kwaśny, śnieg 
gorący, a delikatne głaskanie i przy-
tulanie powoduje silny ból. Ale 
tak właśnie może wyglądać świat 
osoby z autyzmem. Świat, który 
nie jest ani gorszy, ani lepszy, jest 
po prostu inny i zasługuje na nasze 
zrozumienie i akceptację - wyjaśnia 
Małgorzata Kolisko-Nagły, prezes 
fundacji Spectrum Liberi. 

W ramach akcji wspieranej przez 
Urząd Miasta i Ruch Chorzów, 
podopieczni fundacji wyszli na 
murawę stadionu Ruchu pod-
czas meczu z Pogonią Szczecin. 
Młodzi kibice trzymali w rękach 
niebieskie balony i otrzymali 
gromkie brawa. 
Z okazji Światowego Dnia Wiedzy 
na Temat Autyzmu oraz miesiąca 
autyzmu zorganizowano również 
pochód w ramach „Pierwszego 
Śląskiego Szlaku z Autyzmem”. 
Niebieski marsz poparcia wyru-
szył spod urzędu miasta w kierun-
ku Szybu Prezydent. W pocho-
dzie uczestniczyli przedszkolacy 
i uczniowie z chorzowskich placó-
wek oraz podopieczni fundacji. Pod 
szybem dla najmłodszych przygo-
towano wiele zabaw i atrakcji.

Solidarni z autystykami

KAMIENICA
pełna kultury

W zabytkowym mieszkaniu przy ul. Rynek 7 można 
podziwiać sztukę. W kamienicy otwarto nową galerię. 
Nie zabraknie tu wystaw, muzyki czy... dobrej kawy. 

On był żołnierzem w Armii An-
dersa, ona pracowitą i zawsze 
uśmiechniętą nastolatką. Pań-
stwo Milena i Edward Brzezińscy 

12 kwietnia świętowali w  Cho-
rzowie kamienne gody. Para po-
brała się w 1947 roku we Wło-
szech i tam miała spędzić życie. 

Los zdecydował jednak inaczej –  
niedługo po ich ślubie, żołnierze 
Armii Andersa musieli wrócić do 
Polski. Młoda żona nie wahała się 
i wyjechała z Włoch razem z uko-
chanym. Najpierw trafili pod 
Poznań, później do Chorzowa, 
gdzie postanowili zostać. Pani 
Milena wspomina, że początki 
w obcym kraju nie należały do 

łatwych. Musiała szybko nauczyć 
się języka i jak sama przyznaje – 
do dziś miewa problemy z polską 
ortografią. Państwo Brzezińscy 
zapytani o receptę na wieloletnie 
małżeństwo zgodnie mówią, że… 
takiej nie ma. Kluczowa jest wiel-
ka miłość – nie tylko do siebie 
samych, ale również względem 
dzieci.

Poznali się w połowie lat 40. XX w. 
we włoskim uzdrowisku Abano Terme, 

szaleńczo w sobie zakochali i szybko pobrali.

70 lat po ślubie
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Miasto

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE      Wynajmij lokal na SPA      OGŁOSZENIE    

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE

Miasto posiada do wynajęcia lokale również w drodze licytacji 
stawki czynszowej.

 Więcej informacji udziela Wydział 
Zasobów Komunalnych: tel. 695 561 274 lub tel. 32 416 50 00

www.lokale.chorzow.eu

Do wynajęcia w drodze przetargu ofertowego m.in.:

ul. 11 Listopada 74/U1   41,35 m2 ul. 3 Maja 9/U2   118,92 m2

ul. 3 Maja 83/U2   24,29 m2 ul. 3 Maja 52/U2   79,95 m2

ul. Powstańców 4/U1   160,5 m2 ul. Kazimierza 4/U2   39,61 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).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 maja o godzinie 9 00, 
Urząd Miasta pok. 122

Oferty można składać w pokoju 120, I piętro.

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

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

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

„Malowanie” ulic rozpoczęto od 
najbardziej obciążonej w mieście 
drogi, czyli drogi wojewódzkiej nr 
902 (DTŚ). Piotr Wojtala, dyrektor 
MZUiM w  Chorzowie, zazna-
cza, że dosyć mroźna i uciążliwa 
tegoroczna zima spowodowała, 
że oznakowanie poziome na nie-
których ulicach jest obecnie słabo 
widoczne. – Dlatego sezon odna-
wiania oznakowania poziomego 
został już rozpoczęty, jednakże in-
tensywność robót zależna będzie, 
jak zawsze, od pogody. W związ-
ku z  tym prosimy kierowców 
o zachowanie ostrożności i stoso-
wanie się z dużo większą uwagą 
do istniejącego oznakowania pio-
nowego - mówi. 

W Chorzowie rozpoczęło się odnawianie znaków 
poziomych na jezdniach.

Nowe „zebry” i „stopy”

W poprzednich latach przygo-
towywaliśmy przede  wszyst-
kim szkolenia grupowe, spo-
śród których osoba bezrobotna 
mogła wybrać najbardziej jej 
odpowiadające. W  tym roku 
liczymy jednak na inicjatywę 
naszych klientów zgodnie z ich 
indywidualnymi potrzebami. 
Od kilku miesięcy bezrobocie 
utrzymuje się niezmiennie na 
niskim poziomie w stosunku 
do lat poprzednich. Jest to duża 
szansa dla osób bezrobotnych, 
które dotychczas nie mogły 
znaleźć zatrudnienia. Ponieważ 
pracodawcy coraz częściej zgła-
szają problemy ze znalezieniem 

pracowników o  odpowiednich 
kwalifikacjach, tutejszy Urząd 
posiada środki, które pozwalają 
na przeszkolenie kilkudziesięciu 
osób zgodnie z zapotrzebowa-
niem lokalnego rynku pracy. 
W tym celu klient, który jest 
zarejestrowany w Powiato-
wym Urzędzie Pracy może 
złożyć wniosek o skierowanie 
na szkolenie wskazane przez 
osobę bezrobotną. We wniosku 
powinno znaleźć się uzasadnie-
nie celowości organizacji szko-
lenia, przykładowo w formie 
gwarancji zatrudnienia przez 
pracodawcę po zakończeniu 
szkolenia. 

Istnieje także możliwość zgło-
szenia przez pracodawcę zapo-
trzebowania na pracowników 
o  określonych kwalifikacjach. 
Jeżeli w rejestrze Powiatowego 
Urzędu Pracy w Chorzowie nie 
będzie odpowiednich kandyda-
tów, tutejszy Urząd ma możli-
wość zorganizowania spotkania 
osób bezrobotnych z pracodawcą. 
Jeżeli pracodawca zagwarantuje 
zatrudnienie zainteresowanych 
Powiatowy Urząd pracy zorgani-
zuje odpowiednie szkolenie.
 
Szczegółowe informacje można 
uzyskać telefonicznie pod nume-
rem 32 34 97 110.

Kursy na wniosek pracodawców ułatwią znalezienie pracy.

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Urząd Miasta w Chorzowie prosi właścicieli domków jednorodzinnych i wielorodzinnych posiada-
jących w konstrukcji domu elementy azbestowe o zgłaszanie tego faktu do Wydziału Ochrony Śro-
dowiska. Można to rozbić osobiście; wysłać e-mail: ekologia@chorzow.eu lub zadzwonić pod numer 
tel.32 4165413. Informacje te posłużą do zinwentaryzowania i oceny obecnego stanu rzeczy.

Ćwiczenia z ewakuacji urzędu
W maju przeprowadzona zostanie próbna ewakuacja urzędu miasta. Po kontroli przeprowadzonej przez 
straż pożarną, policję i straż miejską, mieszkańcy i urzędnicy wrócą do budynku. Informujemy, że w czasie 
ewakuacji wszystkie dokumenty zostaną odpowiednio zabezpieczone, tak aby po ćwiczeniach można było 
kontynuować załatwianie danej sprawy. Prosimy o wyrozumiałość, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
próbne ewakuacje muszą być przeprowadzane co 2 lata.

MORiS oferuje lokal do wyna-
jęcia o powierzchni 266,77 m 
kw. przy placu Powstańców 
Śląskich w Chorzowie z  prze-
znaczeniem na wellness&spa. 
Główne wejście prowadzi od ul. 
Krakusa. Lokal składa się z  18 
pomieszczeń, 4  korytarzy oraz 
1 klatki schodowej rozmieszczo-
nych na parterze oraz I piętrze 
- przeznaczonych do remontu. 

Lokal posiada wszystkie media. 
W bliskim sąsiedztwie znajduje 
się strefa basenu, jacuzzi oraz 
fitness. Wszelkie prace adapta-
cyjne, wykończeniowe, wy-
posażeniowe i  inne niezbędne 
w celu dostosowania wynajmo-
wanych powierzchni do celu ja-
kiemu mają służyć są po stronie 
najemcy. Więcej informacji na 
stronie www.moris.chorzow.pl.

W związku z tzw. ustawą dekomu-
nizacyjną zmieniona zostanie na-
zwa ulicy w Chorzowie Batorym: 
z Hanki Sawickiej na Cypriana 

Kamila Norwida. Zmiana nie ma 
wpływu na ważność dokumen-
tów zawierających adres – nie ma 
potrzeby wymiany m.in. prawa 

jazdy i dowodu rejestracyjnego. 
Osoby, które jednak zdecydują się 
na wymianę, będą mogły zrobić to 
bezpłatnie w Urzędzie Miasta.

Norwid zamiast Sawickiej
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Rozmaitości

Po przyłączeniu Królewskiej Huty do Polski 
ul. Wolności zaczęła zapełniać się polskimi 
sklepami i instytucjami, a niemieckie szyl-
dy były zastępowane tymi polskojęzyczny-
mi. W 1922 r. pochodzący z Gniezna kupiec 
Stanisław Priebe założył w mieście swój 
pierwszy sklep przy ul. Wolności 1 (wyku-
piony od firmy „Lomnitz”), a już trzy lata 
później "na Wolce" działały dwa kolejne na-
leżące do niego punkty (przy ul. Wolności 
3 i 6). Widoczny na archiwalnej fotografii 

reprezentacyjny Dom Towarowy Stanisła-
wa Priebego powstał w  latach 1929–1931. 
O  rozwoju firmy, jej kondycji finansowej 
oraz jakości asortymentu najlepiej świad-
czy to, że sfinalizowano tę inwestycję mimo 
gospodarczego kryzysu. Dom Towarowy 
odwiedzali klienci z  całego województwa 
śląskiego. Można tu było kupić pasmante-
rię, chodniki, kilimy, ceraty, dywany, kon-
fekcję, galanterię firany, materiały i przybo-
ry krawieckie, a  także bieliznę, wyprawki 

dla niemowląt itd. Firma Priebego uważana 
była za jedną z największych i najlepszych 
śląskich placówek handlu detalicznego 
z  konfekcją i galanterią. Gdy wybuchła II 
wojna światowa Stanisław Priebe uciekł 
z miasta, po czym we Lwowie znalazł się 
w sowieckiej niewoli. Jego losy pozostają 
nieznane.

Zdjęcie archiwalne pochodzi ze zbiorów 
Muzeum w Chorzowie

Powrót do przeszłości

Dom Towarowy Stanisława Priebego

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

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

Wstęp wolny Zarezerwuj sobie
czas już dziś!

26 MAJA 2017 godz. 18.00
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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 19 maja 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Henryka Wądołowska, Małgorzata Kalinowska i Leon Skibiński

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

maj 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

04.05 czw 18:30 „Kwiat wiśni i czerwona fasola” reż. Naomi Kawase, Francja, Japonia, Niemcy 2015 Klub Filmowy 
Grajfka

05.05 pt 20:00 „Babcia Gandzia” reż. Jérôme Enrico, Francja 2012 Na ekranie

06.05 sb 18:00 „Bogowie” reż. Łukasz Palkowski, Polska 2014 Na ekranie

07.05 nd 11:00 
15:00 „Bella i Sebastian” reż. Nicolas Vanier, Francja 2013 SMYK

08.05 pon 18:00 „Optymistki” reż. Gunhild Magnor, Norwegia 2013 Kino DOCiekliwe

09.05 wt 15:00 
18:00 „W ciemności” reż. Agnieszka Holland, Kanada, Niemcy, Polska 2011 Dla seniora

10.05 śr 18:00 „Niewinne” reż. Anne Fontaine, Belgia, Francja, Polska 2016 Na ekranie

11.05 czw 18:00 Festiwal O!PLA

12.05 pt 18:00 Festiwal O!PLA

13.05 sb 17:00 „Geniusz” reż. Michael Grandage USA, Wielka Brytania 2016 Na ekranie

13.05 sb 19:30 „Bogowie” reż. Łukasz Palkowski, Polska 2014 Na ekranie

14.05 nd 16:00 „Misiek w Nowym Jorku” reż. Trevor Wall, Indie, USA 2016 SMYK

17.05 śr 18:00 „Carte blanche” reż. Jacek Lusiński, Polska 2015 Na ekranie

19.05 pt 18:00 „Mój Nikifor” reż. Krzysztof Krauze, Polska 2004 Na ekranie

20.05 sb 16:00 „Moje córki krowy” reż Kinga Dębska, Polska 2015 Na ekranie

20.05 sb 18:30 „Wielkie piękno” reż. Paolo Sorrentino, Francja, Włochy 2013 Na ekranie

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

24.05 śr 18:00 „Baby są jakieś inne” reż. Marek Koterski, Polska 2010 Na ekranie

25.05 czw 18:00 „Wodzirej” reż. Feliks Falk, Polska 1977 Kino PL

27.05 sb 17:00 „Idy marcowe” reż. George Clooney, USA 2011 Na ekranie

27.05 sb 19:30 „Geniusz” reż. Michael Grandage USA, Wielka Brytania 2016 Na ekranie

29.05 pon 18:00 „Człowiek, który gapił się na kozy” reż. Grant Heslov, USA, Wielka Brytania 2009 Na ekranie

30.05 wt 18:00 Spotkanie z Krzysztofem Zanussim wraz z projekcją filmu „Obce ciało” reż. Krzysztof Zanussi, 
Polska, Rosja, Włochy 2014. Dyskusję poprowadzi Agata Śliwa

31.05 śr 18:00 „Selma” reż. Ava DuVernay, USA, Wielka Brytania 2014 Na ekranie


