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Święto Miasta 2017
Wilki i Natalia Szroeder to muzyczne gwiazdy tegorocznej imprezy. Do Chorzowa już po raz ósmy
zjadą chrześcijańscy rycerze. A to nie koniec atrakcji.

2 czerwca [piątek]

VIII Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego

Bilet: 1 zł

SZYB PREZYDENT (ul. Kościuszki)
16.00-19.30 Prezentacje grup
		 twórczych, muzyków
		 i tancerzy oraz atrakcje
		plenerowe

CENTRUM MIASTA (ul. Wolności – Rynek)
10.30		
Nabożeństwo w Kościele św. Jadwigi
11.00-13.00 Przemarsz i prezentacje grup
rekonstrukcyjnych

NATALIA SZROEDER
21.30		
WILKI
19.45		
23.00		

Pokaz laserowy

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY
(SKANSEN, ul. Parkowa 23)
15.00-19.00		 Eliminacje do turniejów rycerskich, wykłady
historyczne, koncerty zespołów muzyki dawnej
24.00		
Jutrznia (zbiórka godz. 23.30
– przed głównym wejściem do Skansenu)

Industriada
9 czerwca [piątek]

Wstęp wolny

3 czerwca [sobota]

Wstęp wolny

24 czerwca [sobota]

SZYB PREZYDENT (ul. Kościuszki)
18.30-21.00 Miłe milszego początki, czyli strefa
relaksu przed rozruchem
21.30		 INDUstrument. Historia rytmu –
widowisko muzyczne

Wstęp wolny

760 rocznica nadania wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców
95 rocznica przyłączenia Chorzowa do Polski

Dzień Chorzowskich Organizacji Pozarządowych

SZYB PREZYDENT (ul. Kościuszki)
15.00-20.30 Prezentacje działalności i dokonań chorzowskich
organizacji pozarządowych, animacje i pokazy,
SZYB PREZYDENT (ul. Kościuszki)
prezentacje historycznych grup rekonstrukcyjnych
12.00-20.00 Gry, warsztaty dla dzieci
17.00		AWARIA
i młodzieży,wystawy, filmy i koncerty
17.30		DRACH
HUTA KRÓLEWSKA (ul. Metalowców 13)
18.15		 WHISKEY RIVER
12.00-19.30 Warsztaty, animacje performacne, spektakl taneczny 19.30		 MIROSŁAW JĘDROWSKI

10 czerwca [sobota]

23 czerwca [piątek]

4 czerwca [niedziela]
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY
(SKANSEN, ul. Parkowa 23)
11.00		
Uroczyste otwarcie
12.00
Pokaz Wikingów
13.00
Pokaz sokolników
14.00
Finały VIII Turnieju walk w kategorii XIII wiek
14.50
Spektakl „Trzy żywioły (Gwardia Gryfa)”
15.40
Pokazy sprawności rycerzy konnych
16.40
Finały VI Turnieju walk w kategorii XIV i XV wiek
17.15
Inscenizacja wielkiej bitwy bractw rycerskich
18.10
Uhonorowanie zwycięzców turniejów
i mianowanie nowych członków
Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego
Bożogrobców przez Prezydenta Chorzowa
Ponadto:
prezentacja średniowiecznych machin
oblężniczych / inscenizacja bitwy – oblężenie
Jerozolimy / koncerty muzyki dawnej / spektakl
Teatru Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry
pt. „Księga Błazna”, Teatr Rebelia / warsztaty
z chorągwiami / konkursy i zabawy plebejskie
dla dzieci i dorosłych

Wstęp wolny

Festiwal Animacji – samoVolka
CENTRUM MIASTA (ul. Wolności)
15.30		 Wernisaż „Hajcujemy” (Galeria w Bramie,
ul. Sienkiewicza 3)
16.00-20.00 Warsztaty plakatu i sitodruku
(Dworzec PKP, ul. Dworcowa)
16.00-18.00 W programie m.in. animacje
przy współpracy z lokalnymi
przedsiębiorcami,
18:00		REGGAESIDE
20:00		 EASTWEST ROCKERS
21:30		 Koncert na ścianie budynku
przy dużej scenie (Etno Scena)
22.00		 Muzyka klubowa chillout
(Dworzec PKP, ul. Dworcowa)

Wrzucaj na Instagrama fotki z czerwcowych imprez organizowanych w ramach Święta Miasta. Oznacz na zdjęciach
nasz profil „MiastoChorzów”. Autorzy 5 najlepszych fotografii wygrają miejskie gadżety i zaproszenia do kina Grajfka.

Aktualności

2

wiadomości samorządowe

Puchar jest nasz!

Berland Komprachcice, Solne Miasto Wieliczka, AZS UG
Gdańsk i Gatta Zduńska - tych
rywali pokonała nasza drużyna
w drodze do finału. W decydującej rozgrywce na Clearex czekał
Rekord Bielsko-Biała, najlepszy
w tym sezonie zespół w kraju,
lider tabeli Ekstraklasy. W pierwszym meczu w Bielsku-Białej
faworyt zwyciężył, ale tylko 3:2.
Chorzowianie potrzebowali więc
w rewanżu minimalnej wygranej
(1:0 lub 2:1).
Clearex nie miał zbyt dobrych doświadczeń z rywalizacji o Puchar
Polski. W 22-letniej historii klub
z Chorzowa zdobył to trofeum tyl-

ko raz. Było to w 2004 r. na turnieju
finałowym PP w Jaworznie. W późniejszych latach przegrał m.in. dwa
finały, które odbywały się w hali
MORiS - w 2009 r. (z Akademią Słowa Poznań) i 2012 r. (z Gattą Zduńska Wola). Wszyscy mieli nadzieję,
że sprawdzi się powiedzenie „Do
trzech razy sztuka”.
Rewanż z Rekordem odbył się 3
maja. Hala przy ul. Dąbrowskiego
zapełniła się niemal do ostatniego
miejsca. Kibice, którzy przyszli na
ten mecz, z pewnością długo go nie
zapomną. Clearex zagrał bardzo
mądrze taktycznie. - Nie mogliśmy
się całkowicie otworzyć, bo Rekord
jest tak klasową drużyną, że od

razu by to wykorzystał. Musieliśmy więc zagrać i ostrożnie w tyle,
i skutecznie w ataku - mówił Tomasz Golly, piłkarz chorzowskiego
zespołu. W 35. minucie to właśnie
on stanął przed wielką szansą, gdy
sędzia podyktował rzut karny dla
Cleareksu (za zagranie ręką jednego z rywali w polu karnym). 23-latek udźwignął presję, a po jego celnym uderzeniu hala eksplodowała
z radości.
Ostatnie minuty zamieniły się
w wielkie odliczanie. Goście atakowali z pasją, ale Clearex heroicznie bronił dostępu do swojej
bramki. Utrzymał skromne prowadzenie i odniósł tak długo wy-

Fot. Adrian Ślązok

Dziesięć lat po ostatnim mistrzostwie futsalowcy Cleareksu
Chorzów sięgnęli po Puchar Polski. Długo wyczekiwany sukces
smakował wyjątkowo. Rewanżowy mecz finałowy na długo
pozostanie w pamięci kibiców.

Tak prezentuje się zdobywca Pucharu Polski 2017!

czekiwany w Chorzowie sukces.
Po końcowej syrenie rozpoczęło
się świętowanie. Trener Mirosław
Miozga i honorowy prezes Zdzisław Wolny „fruwali” na ramionach piłkarzy. - Puchar jest nasz,
bo puchar nam się należy! Nie
damy nikomu, nikomu nie damy,
bo puchar nam się należy - śpiewali uradowani chorzowianie.
Później odbyła się efektowna ceremonia. Było konfetti, a nawet
mały pokaz pirotechniczny. Cle-

arex otrzymał od PZPN czek na
30 tys. zł, a trofeum - z rąk Adama
Kaźmierczaka, przewodniczącego
Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN - odebrał kapitan chorzowian Szymon Łuszczek. - Dla
takich chwil warto żyć. Tyle lat
czekałem na jakikolwiek medal
i w końcu się udało. Jedynym
moim sukcesem w Cleareksie
było młodzieżowe mistrzostwo
Polski. A to było dawno temu mówił 34-letni Łuszczek.

Wzruszenia nie krył także Zdzisław Wolny, człowiek, który
stworzył z Cleareksu potęgę
(w latach 2000-2007 jego zespół
pięciokrotnie wygrywał ligę).
- Po tylu latach ludzie przypomnieli sobie, że jest taka drużyna
jak Clearex, która kiedyś coś wygrywała. Widzieli, że graliśmy
z mocnym rywalem, i zapełnili
halę w całości. Coś wspaniałego! - mówił honorowy prezes
Cleareksu.

W Chorzowie staną
przedszkola modułowe
Segregujesz – płacisz mniej
Segregujący śmieci zapłacą o 2 zł mniej (12 zł),
stawka dla niesegregujących się nie zmieni.
Na wniosek Prezydenta Miasta radni rozpatrywali uchwałę dotyczącą
stawek za śmieci. Uchwałę podjęto.
Od 1 września 2017 r. segregujący
odpady zapłacą 12 zł miesięcznie

za osobę, czyli 2 zł mniej niż do tej
pory. Natomiast dla niesegregujących śmieci stawka pozostanie bez
zmian - 20 zł miesięcznie za osobę.
Obniżenie opłaty ma na celu za-

chęcenie mieszkańców do większej aktywności w segregowaniu
odpadów w celu uzyskania przez
gminę odpowiednich poziomów
recyklingu.

Jesteśmy za wejściem
miasta do metropolii
Zakończyły się konsultacje dotyczące dołączenia miasta
do metropolii. Oddano 1305 ważnych głosów, z czego 1165
(nieco ponad 89%) było za wejściem Chorzowa w skład
tworzonego związku metropolitalnego, a 140 przeciw.
Konsultacje dotyczące metropolii ruszyły w Chorzowie 12
kwietnia. Ankieterzy pytali
mieszkańców, czy są za wejściem miasta w skład tworzonego związku metropolitalnego,
udzielając również informacji
dotyczących m.in. zadań i źródeł
finansowania przyszłej metropolii. Badania opinii prowadzone
były na ulicach miasta, a także
w chorzowskim ratuszu. Kwestionariusz można było pobrać
również ze strony internetowej
www.chorzow.eu.

Badania opinii wśród mieszkańców, to konsekwencja uchwały,
którą radni Chorzowa podjęli 11
kwietnia. Podczas sesji Rady Miasta upoważnili Prezydenta Chorzowa do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
wejścia miasta do tworzonego
związku metropolitalnego.
Podczas XXXV Sesji Rady Miasta
radni podjęli uchwałę pozytywnie
opiniującą przystąpienie Chorzowa do związku metropolitalnego.
Przypomnijmy, że głównymi zadaniami związku będzie kształ-

towanie ładu przestrzennego,
rozwój społeczny i gospodarczy,
planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego
transportu zbiorowego, współdziałanie w ustalaniu przebiegu
dróg krajowych i wojewódzkich
na obszarze metropolii oraz promocja związku metropolitalnego
i jego obszaru.
Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do
30 czerwca 2017 r.

Powstanie 200 dodatkowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców.
- W zeszłym roku około 30% 6-latków rozpoczęło naukę w szkołach.
Gdyby udało nam się utrzymać tę
tendencję, to wszystkie maluchy
z naszego miasta znalazłyby miejsca
w przedszkolach. Niestety zmieniło
się prawo i rodzice nie decydują się
już tak chętnie na posłanie 6-latków
do szkół – wyjaśnia Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa.
18 kwietnia w Chorzowie rozpoczął się elektroniczny nabór
do przedszkoli. Na przydział do
konkretnej placówki czeka nadal
ponad 300 dzieci. – Mamy jeszcze 75 miejsc, które rozdysponowane zostaną w drugim etapie
rekrutacji. Brakujące oddziały
powstaną w tzw. przedszkolach
modułowych – wylicza Wiesław

Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Nowe
obiekty powstaną przy Przedszkolu nr 19 i 21 oraz Gimnazjum nr 4.
Dzięki konstrukcji złożonej z gotowych części (modułów) z dodatkowych sal będzie można korzystać
najprawdopodobniej już od tej
jesieni. Przy przedszkolach przy

ul. Ryszki i Karpackiej powstaną
moduły na 2 oddziały, czyli oferta
każdej placówki zwiększy się o 50
miejsc. 4 moduły dobudowane zostaną przy ul. Śląskiej – dzięki nim
i reorganizacji gimnazjum, uda się
przyjąć tam ponad 100 dzieci. Budowa modułowych przedszkoli to
koszt około 2,5 mln zł.

Przykład budowy
przedszkola modułowego

Uporządkuj swoją posesję
Sprzyjająca aura może zachęcać do robienia porządków na posesjach.
Lepiej się do nich przyłożyć, bo właściciele zaniedbanych terenów
muszą liczyć się z karą mandatu.
Obowiązek należytego dbania
o czystości ujęty został w Ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje
przez cały rok. - Zdarza się, że na
wiosnę na terenach posesji panuje jeszcze rozgardiasz po zimie.
To jednak rzadkość. Najczęściej
trafiają się bałaganiarze, a nieporządek na ich nieruchomościach
psuje estetykę przestrzeni miejskiej – mówi Henryk Rusnak,
kierownik referatu dzielnicowych
Straży Miejskiej w Chorzowie

wiadomości samorządowe

i dodaje, że strażnicy prowadzą
szereg działań dyscyplinujących
w tym zakresie.
Zadaniem gminy jest m.in. dbanie o skwery, zieleńce, tereny rekreacyjne, monitorowanie zbiorników wodnych. To jednak nie
zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku dbania o swoją
posesję i chodnik przylegający
do granicy nieruchomości. Henryk Rusnak przyznaje, że z roku
na rok utrzymanie porządku na
działkach wygląda coraz lepiej.

– Wciąż jednak zdarzają się posesje zaśmiecone i zaniedbane.
Dotyczy to zarówno działek niezamieszkanych, jak i nieruchomości
zabudowanych. Podczas prowadzonych czynności rozmawiamy
z właścicielami, zarządcami. Stosujemy pouczenia i namawiamy
do posprzątania posesji. Zdarza
się, że dajemy na to trochę czasu
i ponownie sprawdzamy stan czystości – mówi kierownik. I dodaje,
że czasem strażnik musi sięgnąć
po bloczek mandatowy.
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Szkoła przy Ryszki
przechodzi metamorfozę

Inwestycje

Mimo, że jest ostatnią z wybudowanych w Chorzowie szkół, to właśnie
ona musiała przejść gruntowny remont.
sal, sufity czy oświetlenie. Obecnie
trwa przebudowa segmentu nr 2.
Wymieniane są m.in. instalacje
elektryczne i centralnego ogrzewania, demontowane są ściany
i sufity. W okresie wakacyjnym
zaplanowano remont segmentu nr
1 oraz części sportowej, w której
znajdują się także stołówka i aula.
Harmonogram dalszych prac będzie ustalany na bieżąco. Średnio
modernizacja jednego segmentu
trwa dwa miesiące.
- Prace budowlane na terenie
szkoły to dla nas duże wyzwanie
logistyczne, mamy bowiem ponad
1030 uczniów. Udało się jednak tak
to zorganizować, aby wszystkie
zajęcia nadal odbywały się w naszym budynku - wyjaśnia Wojciech Niezgoda, dyrektor ZSS nr 1.
Budynek, w którym mieści się
Zespół Szkół Sportowych nr 1
im. J. Kusocińskiego w Chorzowie potrzebował gruntownego
remontu, ponieważ był nieprzystosowany do polskiego klimatu.
Szkoła pierwotnie miała zostać
wybudowana w... Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
- Zbyt cienka izolacja oraz nietypowy system grzewczy sprawiały,
że zimą w budynku trudno było
zapewnić odpowiednią tempera-

Zakończenie inwestycji planowane
jest na lipiec 2019 rok. – Całkowity
jej koszt to ok. 17 mln zł, a finansowana jest ona przede wszystkim
ze środków unijnych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego Chorzów
otrzymał na ten cel 13.272.756,61 zł
– mówi Marcin Michalik, zastępca
prezydenta Chorzowa.

Sala integracji sensorycznej, pokój światło –
dźwięk i wanny rehabilitacyjne –
to wszystko znajdzie się w nowym przedszkolu
przy ul. Omańkowskiej w Chorzowie.

turę, a latem panował tam zaduch.
Dlatego Zespół Szkół Sportowych
nr 1 przechodzi właśnie kompleksową modernizację, na którą pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej
– mówi Andrzej Kotala, Prezydent
Chorzowa.
Prace przebiegają zgodnie z planem. Zakończono już pierwszy
etap remontu. Segment nr 4, czyli
część dydaktyczna, przeszedł totalną metamorfozę. Wymieniono
m.in. ścianki działowe, drzwi do

Strażacy na medal
Na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie odbyły się uroczystości
z okazji Dnia Strażaka, połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant miejski PSP w Chorzowie, bryg. Janusz Gancarczyk
podziękował wszystkim strażakom za ofiarną służbę i za dbanie
o bezpieczeństwo mieszkańców.
– Dziękuję również władzom miasta za finansowe wsparcie – mówił
podczas uroczystości. Przyznał też,
że przez ostatnie lata chorzowska
komenda straży pożarnej przeszła
wiele zmian. – Dużo na jej rzecz
zrobili sami strażacy. Wyremontowali m.in. sypialnie, świetlicę czy
pomieszczenia sanitarne. Oczywiście nieodzowna jest dla nas pomoc samorządu.
Miasto wspiera straż m.in. w zakupie pojazdów. Najnowszym nabytkiem chorzowskiej komendy
jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy (miasto przekazało na
zakup 350 tys. zł, pozostałe środki
pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).

niającym się funkcjonariuszom
wręczyć nagrody. Takie święto
jest ku temu najlepszą okazją –
mówi Andrzej Kotala, Prezydent
Chorzowa. – Przy okazji dziękuję
także komendantowi za ogrom
pracy włożony w modernizację
komendy.

– Wykorzystywany jest on do
większości akcji. Cieszę się, że dysponujemy nowym taborem. Do
wymiany pozostały nam trzydziestoletni samochód ratownictwa
technicznego i równie wiekowy
podnośnik hydrauliczny – mówi
komendant PSP w Chorzowie.

W głównej części uroczystości
wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe, medale,
dyplomy oraz nagrody. – Nasza
straż funkcjonuje bardzo dobrze.
Zawsze możemy na strażaków
liczyć. Dlatego chciałbym im
podziękować za służbę, a wyróż-

Dzieciaki wrócą
na Omańkowską

Przypomnijmy, że we wrześniu
ubiegłego roku w zaadaptowanym
pomieszczeniu
nieużywanego
magazynu podziemnego komendy otwarto Centrum Edukacji
Przeciwpożarowej. Tu strażacy
uświadamiają młodym ludziom
o niebezpieczeństwach, uczą, jak
zapobiegać zagrożeniom i opowiadają o swej pracy. – Centrum
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedziło go już ponad
5700 osób, a najbliższe wolne terminy mamy w listopadzie – mówi
bryg. Janusz Gancarczyk.

wiadomości samorządowe

W zabytkowym budynku powstanie nowoczesna placówka z oddziałami integracyjnymi. Po gruntowny remoncie do gmachu z początku
XX wieku przeniesie się Przedszkole nr 9, które obecnie mieści się przy
ul. Powstańców.
- Z moich informacji wynika, że
będziemy pierwszym w Polsce
przedszkolem, w którym dzieci
będą mogły korzystać z wanien rehabilitacyjnych. Terapię będziemy
prowadzić także w sali integracji
sensorycznej, m.in. na trampolinach, rowerkach i bieżni – wyjaśnia Krystyna Borkowy, dyrektor
Przedszkola nr 9.
Na maluchy czekać będzie także
pokój światło – dźwięk z ruchomymi instalacjami świetlnymi
i Czarodziejski Ogród z suchym
basenem z piłeczkami.
Zanim do budynku wejdą przedszkolaki, konieczna jest kompleksowa modernizacja. W dawnej
szkole podstawowej wyburzona
zostanie drewniana konstrukcja,

w planach jest także remont sanitariatów i instalacja windy.
Do zabytkowego gmachu dobudowany zostanie także nowy obiekt
z kuchnią i salą na zajęcia teatralne, gimnastykę i rytmikę. Zmieni
się również otoczenie: powstanie
nowy plac zabaw i parking. Cała
infrastruktura przystosowana będzie do potrzeb osób o różnym
stopniu niepełnosprawności. Na
realizację inwestycji miasto otrzymało dotację unijną w wysokości
3 796 165 zł. Całkowity koszt przebudowy to ok. 8 mln zł.
– To największa chorzowska inwestycja w przedszkole od ponad
20 lat. Nie tylko tworzymy nowe
miejsce dla dzieci, ale także przywracamy blask zapomnianemu
zabytkowi – mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
W nowym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi powstaną
miejsca dla 164 dzieci. Modernizacja obiektu powinna zakończyć
się pod koniec tego roku.

W wakacje remont
ulicy Katowickiej
Na przełomie lipca i sierpnia ulica Katowicka
przejdzie gruntowny remont nawierzchni.
Miasto pozyskało na ten cel ponad 2 mln zł.
Dziennie ulicą Katowicką w Chorzowie przejeżdża od 37 do 39
tysięcy samochodów. To jedna
z głównych tras łączących Katowice, Chorzów i Bytom. W wakacje
ruch na DK 79 spada o ponad 25%,
dlatego właśnie na lipiec i sierpień
zaplanowano gruntowny remont
nawierzchni. Prace nie obejmą jedynie 900-metrowego odcinka na
estakadzie (kapitalny remont estakady przeprowadzono w 2013 r.).

– Dzięki dotacji z budżetu państwa w zeszłym roku odnowiliśmy chorzowski odcinek Drogowej Trasy Średnicowej, w tym
roku roboty przeprowadzone zostaną na ulicy Katowickiej. Na remont nawierzchni pozyskaliśmy
ponad 2 mln zł – wyjaśnia Marcin
Michalik, Zastępca Prezydenta
Miasta ds. Technicznych i Rozowju. Całkowity koszt inwestycji to
ok. 4 mln zł.

Zdrowie
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Chorzowskie Dni Promocji Zdrowia

Bezpłatne badania, porady i konsultacje medyczne, a do tego stanowiska informacyjne, pokazy oraz zabawy ruchowe dla rodzin
z dziećmi – tak prezentuje się program nadchodzącego Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia.
Będzie można zmierzyć poziom
glukozy we krwi, sprawdzić
wady postawy, zbadać słuch,
wzrok i ciśnienie. A ponadto
skorzystać z badania EKG i USG,
poddać się analizie składu ciała
czy wziąć udział w konsultacjach
rehabilitacyjnych. A wszystko to
– bezpłatnie. To tylko niewielki
ułamek usług, z których skorzystają uczestnicy tegorocznego
Chorzowskiego Dnia Promocji
Zdrowia.
- Do najważniejszych założeń
organizowanych od wielu lat
Chorzowskich Dni Promocji
Zdrowia należy: promowanie
dobrych praktyk zdrowotnych,
zbilansowanego trybu życia

i aktywności fizycznej – mówi
Magdalena Sekuła, Pełnomocnik
Prezydenta ds. Aktywizacji Społecznej. - To ważne wydarzenie
w kalendarzu miejskich imprez,
ponieważ daje możliwość zadbania o siebie i swoich najbliższych. Także tym, którzy rzadko
się badają, na przykład z powodu braku czasu.
W tym roku w trakcie Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia
odbędą się dwie imprezy towarzyszące. Pierwszą będzie symulacja wypadku drogowego,
podczas której będzie okazja, by
z bliska przyjrzeć się pracy służb
ratunkowych. Druga to z kolei Olimpiada Malucha – gry
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i zabawy ruchowe dla rodzin
z dziećmi.
Tegoroczny Chorzowski Dzień
Promocji Zdrowia odbędzie
się w sobotę, 10 czerwca, na
terenie Miejskiego Ośrodka
Rekreacji i Sportu przy ul. Dąbrowskiego 113. Początek przewidziany jest na godzinę 10:00,
całość potrwa do 15:00. Symulacja wypadku organizowana
jest w godzinach 11:00-14:00,
a Olimpiada Malucha od 11:00
do 13:00. Udział jest bezpłatny. W niektórych przypadkach
liczba badań wykonywanych
w trakcie Chorzowskiego Dnia
Promocji Zdrowia może być
ograniczona.

Program bezpłatnych
szczepień przeciwko HPV

Programy profilaktyczne realizowane
w Chorzowie w 2017 roku

Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 60 roku życia, przeglądowe zdjęcia RTG
klatki piersiowej, badania słuchu u sześciolatków, mammografia czy szkolenia z pierwszej pomocy
przedmedycznej – to tylko niektóre z programów profilaktycznych, realizowanych przez Miasto Chorzów w bieżącym roku.
Lekarze są zgodni – lepiej zapobiegać, niż leczyć. W tym roku realizowanych jest aż dziewięć bezDlatego też Miasto Chorzów kolejny rok z rzędu płatnych programów profilaktycznych. Są wśród
postawił na profilaktykę. Finansowane przez ma- nich: program szczepień przeciwko grypie dla
gistrat liczne programy zdrowotne mają na celu mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku żymiędzy innymi wczesne wykrywanie możliwych cia, program profilaktyki zakażeń wirusem
zagrożeń i powikłań oraz zwiększenie ogólnej od- brodawczaka ludzkiego, badanie stężenia PSA
poprzedzone konsultacją urologiczną, badania
porności mieszkańców.
- Realizowane przez nas programy profilaktycz- mammograficzne poprzedzone konsultacją lekarne skierowane są właściwie do wszystkich grup ską, przeglądowe zdjęcia RTG klatki piersiowej,
wiekowych – wyjaśnia Magdalena Sekuła, Peł- profilaktyczne badania słuchu wśród chorzownomocnik Prezydenta ds. Aktywizacji Społecznej. skich dzieci sześcioletnich, program profilaktyki
- Profilaktyka zdrowotna jest bowiem niezmiernie przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zaistotna w każdym przypadku: dzieci, osób aktyw- kresu chirurgii onkologicznej, program stymulacji
rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
nych zawodowo czy seniorów.

ANNUM
Festival
Rusza kolejna odsłona festiwalu muzyki
dawnej. 18 czerwca o godzinie 18:00
w Chorzowskim Centrum Kultury
odbędzie się koncert 4 Pory Roku HD.
Annum Festival to jedyny całoroczny festiwal muzyki dawnej
na Śląsku, organizowany Chorzowie. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w kwietniu, a przed
nami jeszcze koncerty w czerwcu,
wrześniu i grudniu oraz przedkoncertowe warsztaty muzyczne ANNUM Kids. 18 czerwca,
o godzinie 18:00 w Chorzowskim
Centrum Kultury (ul. Sienkiewicza 3) odbędzie się koncert 4
Pory Roku HD w wykonaniu orkiestry Cornu Copiae. To wyjątkowe widowisko mulitmedialne

z wizualizacjami kreowanymi na
żywo do muzyki Antonio Vivaldiego. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasach ChCK. W tych
samych dniach o godzinie 13:00
specjalnie dla najmłodszych melomanów (4-9 lat) przygotowano
zajęcia muzyczne ANNUM Kids
zatytułowane „4 pory dźwięku,
czyli bajka muzyczna”. Wstęp na
zajęcia kosztuje 1 zł, obowiązują
wcześniejsze zapisy.
Więcej o imprezie na stronie organizatora www.annumfestival.pl.

Ponad 320 dziewczynek objętych zostanie bezpłatnym
programem szczepień przeciwko zakażeniu HPV.

oraz zagrożonej niepełnosprawnością oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas 2 gimnazjum.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów i ich realizatorach można
znaleźć w specjalnym biuletynie, na stronach
internetowych www.centrum.chorzow.eu i www.
chorzow.eu, pod numerem telefonu 32 416-52-31
lub osobiście w Wydziale Polityki Zdrowotnej i
Aktywizacji Społecznej (Urząd Miasta Chorzów,
ul. Rynek 1, pok 317).

Rusza kolejna edycja miejskiego programu skierowanego do
dzieci w wieku 11 lat (urodzonych w 2006 r.) zamieszkałych
w Chorzowie. Szczepienie jest
wykonywane w dwóch dawkach,
w odstępie 6 miesięcy. Nie trzeba
mieć skierowania, należy jedynie
zgłosić się do jednej z 4 poradni
w Chorzowie. Świadczenie obejmuje wstępne badanie lekarskie
i szczepionkę 4-walentną przeciwko szczepom wirusa HPV: 6, 11, 16,
18. Z programu można skorzystać
do 8 grudnia 2017 r.

Program realizują na terenie Chorzowa następujące placówki:
Nasza Poradnia Sp. z o.o, ul. Młodzieżowa 33, Centrum Medyczne
Beskidzka Sp. z o.o, ul. Beskidzka 3, NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska Poradnia
POZ, ul. Pawła 11, Poradnia Remedium Sp. z o.o, ul. Staszica 4.

Zobacz najlepsze zdjęcia prasowe
Wystawę prezentującą zdjęcia nagrodzone w World Press Photo, najważniejszym konkursie
fotografii prasowej na świecie, po raz drugi można obejrzeć w Chorzowie.
Wystawa prezentowana jest
w zabytkowej hali byłej Elektrowni Huty Królewskiej. Zwiedzać można ją od 27 maja do 16
czerwca. Wstęp, podobnie jak
w minionym roku, jest bezpłatny.
Dla chętnych przewidziano także
możliwość zwiedzania grupowego z przewodnikiem. Nowością
jest natomiast nocne zwiedzanie
połączone z koncertem skompo-

dzenia zaczyna się o godzinie 22
i potrwa około dwóch godzin,
wymagane są na nie wcześniejsze
zapisy (rezerwacja telefoniczna
pod numerem 783 242 202).

nowanej specjalnie na tę okazję
muzyki autorstwa Jana Nowaka,
katowickiego artysty. Okazja do

podziwiania fotografii w towarzystwie dźwięków będzie 2, 9
oraz 16 czerwca. Nocne zwie-

Wiosenny piknik w Ogrodach Słowaka
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie zaprasza
swoich absolwentów i profesorów, uczniów wraz z rodzicami,
a także kandydatów i przyjaciół
na wiosenny piknik, który odbę-

dzie się w 3 czerwca w Ogrodach
Słowaka.
Impreza rozpocznie się o godzinie 13.00. Wśród atrakcji znajdą
się m.in.: car boot sale (biżuteria,
płyty, porcelana), eco food, Słowak Fit Festiwal, koncerty ze-
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społów, pokazy i występy. Piknik
będzie jednak przede wszystkim
okazją do spotkania z ciekawymi
ludźmi.
O godzinie 19.00 piknikowanie
przeniesie się do Leśniczówki na
terenie Parku Śląskiego.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od poniedziałku do
czwartku od godziny 10:00 do
20:00 i od piątku do niedzieli od
godziny 10:00 do 22:00.
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Wieczorne zwiedzanie chorzowskiego Urzędu
Miasta to rzadka okazja do poznania nieznanych zakamarków tego zabytkowego gmachu.
Na codzień raczej nie ma możliwości wejścia
na ratuszową wieżę czy do podziemi, zajrzeć
do sal sesyjnych czy do gabinetu prezydenta,
gdzie sam gospodarz opowiada o swojej pracy
i odpowiada na nurtujące gości pytania. Przewodnicy zdradzają kilka sekretów dotyczących budynku, nie brakuje też historycznych
ciekawostek i anegdot.

Ratusz w Królewskiej

Ciekawostki

Hucie

Pierwszy, neorenesansowy
budynek ratusza w Królewskiej Hucie wzniesiono
w latach 1874–1876

W gabinecie Prezydenta Miasta

Ratusz jakiego nie znacie
Z pierwotnego wyposażenia pozostały jedynie dwa witraże,
przedstawiające postaci hutnika i górnika. Znajdują się one
na pierwszym i drugim piętrze, w skrzydle od ul. Jagiellońskiej.
Pochodzą prawdopodobnie z 1929 roku i wykonane zostały
w stylu secesyjnym, w pracowni Żeleńskich w Krakowie, wg
projektu Leszka Pindelskiego.

Budynek Urzędu Miasta został przebudowany w latach 1927–1929, w stylu funkcjonalistycznym. Od
strony ul. Jagiellońskiej wybudowano nowe skrzydło wraz z wieżą, następnie przebudowano starą
część budynku. Nowy ratusz poświęcony został 22
czerwca 1929 roku przez ordynariusza diecezji katowickiej bpa Arkadiusza Lisieckiego.
Trzecim etapem przebudowy było dobudowanie
w 1941 r. dzisiejszego czwartego piętra budynku.

Nad wejściem do Urzędu Miasta znajduje się witraż z 1994
roku, autorstwa Ryszarda Mysiakowskiego, przedstawiający herb miasta na tle pejzażu
Chorzowa.

W przejściu na trzecie piętro warto zwrócić uwagę na witraż
z postacią chemika, wykonany w latach 70. XX wieku przez
Andrzeja Kuczoka, chorzowskiego artystę plastyka. Pierwotnie
w oknie tym znajdował się herb Królewskiej Huty.

Na drugim piętrze mieści się
tzw. mała sala sesyjna.

Wieża Ratusza ma wysokość
36,63 metra, taras mieści się
na wysokości 28 metrów.

Codziennie o godz. 12.00 z wieży Ratusza
grany jest Hejnał Chorzowa. Po raz pierwszy
zabrzmiał on 22 sierpnia 1998 roku, a jego autorami są bracia Tomasz i Maciej Kałwakowie
z Chorzowa.

Na drugim i trzecim piętrze, od strony Rynku, znajduje się duża sala sesyjna, z galerią dla widowni. To tutaj podejmowane są najważniejsze decyzje Rady Miasta.
Trzy witraże w oknach podzielonych na 18 pól pochodzą z 1930 r. i wykonane zostały przez Jana Piaseckiego z Poznania w stylu art deco. Przedstawiają alegorie:
hutnictwa, handlu i przemysłu oraz górnictwa.

Niewiele osób ma dziś dostęp do piwnic Ratusza.
W XIX-wiecznej części
mieściły się składy węgla
i kotłownia. Występuje tu
ciekawe sklepienie kolebkowe, a wysokość podziemi sięga nawet 4 metrów.
XX-wieczne podziemia pierwotnie przeznaczone
były na schron przeciwlotniczy. Obecnie w podziemiach znajduje się archiwum oraz magazyny.
Do połowy lat 60. ubiegłego wieku w podziemiach znajdowało się przejście do pobliskiego
– nieistniejącego już – budynku sądu z aresztem
śledczym.

Na pierwszym piętrze znajduje się historyczny skarbiec. Składa się z dwóch
pomieszczeń: przedsionka oraz skarbca
właściwego, gdzie zamontowane są
drzwi ze specjalnym systemem zamykania kolcowego. Skarbiec zamykany jest
na dwa zamki. Okno w pomieszczeniu
zamykane było metalową okiennicą, która zachowała się do dzisiaj. Strop skarbca jest specjalnie wzmacniany.

wiadomości samorządowe

Opracował: Adam Lapski – przewodnik turystyczny. Zdjęcia: Adam Lapski, Paweł Mikołajczyk, Adrian Ślązok, archiwum Urzędu Miasta, AML mediaL

Na wieży znajduje się mechanizm zegarowy
z dwiema traczami: od strony Rynku i od strony
ul. Jagiellońskiej i Powstańców. Zegar zamontowany został w 1932 roku, od tego czasu był
kilka razy modernizowany. Średnica tarczy wynosi 3 metry. Długość wskazówki godzinowej
to 1,15 metra, a minutowej 1,5 metra.
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Masz zadłużenie? Bez pracy po 50-tce?
„Pracuj za czynsz” Skorzystaj ze wsparcia Urzędu Pracy

W Zakładzie Komunalnym „PGM” istnieje możliwości zmiany formy
spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego na świadczenia
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.
Program „Praca za czynsz” daje
jego uczestnikom realną szansę na
wyjście z kłopotów finansowych.
Jednak równie ważne jest odzyskanie poczucia bezpieczeństwa
i wiary we własne możliwości.
Program wszedł w życie w 2011 r.
Obecnie siedziba „Pracy za

czynsz”, znajduje się przy ul. Hajduckiej 7. Zresztą wyremontowanej przez samych uczestników
programu. Do tej pory odpracowujący zaległości porządkowali
m.in. tereny Śląskiego Centrum
Targowego, piwnice i strychy.
Chętni, mający odpowiednie

umiejętności, wykonywali prace
tynkarskie, murarskie, stolarskie
czy ślusarskie, malowali również ściany, okna, drzwi. Obecnie
uczestnicy programu odnawiają
urządzenia w obrębie placów zabaw i wymieniają piasek w piaskownicach.

Utrata pracy zawsze jest trudnym
okresem niezależnie od wieku.
Jednak to osoby starsze częściej
obawiają się tego, że już nie znajdą zatrudnienia. Aktualnie ich sytuacja uległa transformacji.

doświadczenie zawodowe i wiedza, lojalność i przywiązanie do
swojej firmy oraz stanowiska,
dokładność i koncentracja. Dlatego warto odwiedzić Powiatowy
Urząd Pracy w Chorzowie i skorzystać ze wskazówek doradców
klienta. Specjaliści ci przekażą
szczegółowe informacje na temat
aktualnych ofert pracy, potrzeb
odnośnie kwalifikacji i kompetencji na lokalnym rynku pracy
oraz programów i projektów
skierowanych do osób bezrobotnych po 50. roku życia.
Jednym z nich jest realizowany
w 2017r. w województwie śląskim
Regionalny Program 50+. Realizacja Programu Regionalnego ma
na celu stworzenie dodatkowych
możliwości aktywizacji pięćdziesięciolatków. Głównym założeniem programu jest objęcie

Dynamiczne procesy na rynku pracy wymuszają na pracodawcach zmiany nastawienia
i otwierają furtkę dla pięćdziesięciolatków. Wyższe wymagania
finansowe, wyjazdy zarobkowe,
duża pomoc socjalna dla młodych
osób spowodowały, że pracodawcy zabiegają o pracowników.
Zainteresowali się zatrudnieniem
„pracowników dojrzałych”, co
może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia i wzrostu aktywności zawodowej w tej grupie.
Tym bardziej, że starszych pracowników charakteryzuje duże

wsparciem 270 bezrobotnych osób
po 50. roku życia z ustalonym II
profilem pomocy (w tym 30 osób
z Chorzowa) oraz doprowadzenie ich do podjęcia zatrudnienia.
Program został zainicjowany
przez Marszałka Województwa
Śląskiego, a realizacja odbywa się
w porozumieniu z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Katowicach
w Powiatowych Urzędach Pracy
w Będzinie, Bytomiu, Cieszynie,
Chorzowie, Jaworznie, Raciborzu,
Rybniku, Sosnowcu oraz Żywcu.
Zapraszamy osoby po 50. roku
życia zainteresowane aktywizacją zawodową do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie przy ulicy Opolskiej 19.
Szczegółowe informacje o działaniach urzędu znajdują się również
na stronie internetowej www.
pupchorzow.pl

Bieżące naprawy dróg i chodników
Trwają prace związane z modernizacją ulic Zielona
i Jodłowa. Przy ul. Zielonej wymieniana jest także
instalacja gazowa i kanalizacja, powstaną również nowe
chodniki. Prace powinny zakończyć się w czerwcu.

ul. Jodłowa

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

ul. Zielona

LOKALE DO WYNAJĘCIA

Informacje adresowe, z podaniem wielkości i wyposażenia lokali
oraz własności budynku, w którym są one zlokalizowane
publikowane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów
oraz w chorzowskim Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.chorzow.eu).

Licytacja odbędzie się w dniu 22.06.2017 r.
o godzinie 9:00 w pokoju 236
(sala posiedzeń) Urzędu Miasta

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

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

ul. Armii Krajowej 59/U2

122 m2

ul. Jagiellońska 3/U1

94 m2

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.

ul. Kazimierza 4/U1

39 m2

ul. Strzelców Bytomskich 8/U2

18 m2

Posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe w drodze
przetargu ofertowego od 4 zł/m2
Więcej informacji udziela Wydział Zasobów
Komunalnych: tel. 695 561 274 lub tel. 32 416 50 00
www.lokale.chorzow.eu

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

ul. Truchana 72/U1

LOKALE DO WYNAJĘCIA
wiadomości samorządowe

89 m2

OGŁOSZENIE

ul. Wolności 32/U3

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

212 m2

OGŁOSZENIE
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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

Powrót do przeszłości

Ulica Wolności , Poczta i Pomnik Powstańca

Muzeum w Chorzowie

Neogotycki gmach chorzowskiej poczty, znajdujący się
u wylotu ul. Wolności bez wątpienia należy do najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektonicznych
Chorzowa. Powstał w 1892 r. według projektu J. Schuberta. W roku 1901 rozbudowano budynek wg projektu
F. Nhagena. Budowa siedziby poczty wiązała się z uniezależnieniem placówki urzędu w ówczesnych Gliwicach. Okazałość gmachu miała świadczyć o randze
instytucji. Ośmioboczna wieża o rozetowej i blendowej
dekoracji, zwieńczona ażurowym hełmem bardzo wpisała się w krajobraz miasta. Czerwona cegła elewacyjna

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

z ujmującymi elementami, którymi są zielone, glazurowe kształtki, stanowi o wyjątkowości dekoracji. Budynek uchodzi za jednej z najpiękniejszych gmachów
pocztowych na Śląsku. To właśnie obok niego stanął
kiedyś pomnik Germanii, a w latach 20. XX wieku – widoczny na archiwalnej pocztówce – Pomnik Powstańca
Śląskiego. Obecnie tuż obok gmachu wieńczy ul. Wolności rzeźba-ławeczka Gerarda Cieślika..
Zdjęcie archiwalne pochodzi ze zbiorów Muzeum
w Chorzowie

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

wiadomości samorządowe
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REPERTUAR

czerwiec 2017

BILETY

Rozrywka

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

1.06 czw

11.00

Dzień dziecka w Kinie Grajfka (dla dzieci do 5 roku życia)

05.06 pn

18.00

„Barwy ochronne” reż. Krzysztof Zanussi, Polska 1976

Kino PL

07.06 śr

18.00

„Nienasyceni” reż. Luca Guadagnino, Francja 2015

Na ekranie

08.06 czw

18.00

„Armadillo – wojna jest w nas” reż. Janus Metz Pedersen, Dania 2010

Kino DOCiekliwe

09.06 pt

18.00

„Coś pięknego” reż. Paolo Virzi, Włochy 2010

Na ekranie

10.06 sb

18.00

„Eskorta” reż. Tommy Lee Jones, Francja, USA 2014

Na ekranie

11.06 nd

15.00

„Jak zostać kotem” reż. Barry Sonnenfeld, Chiny, Francja 2016

SMYK

12.06 pn

18.00

„Piąta pora roku” reż. Jerzy Domaradzki, Polska 2012

Na ekranie

16.06 pt

19.00

„Seks, miłość i terapia” reż. Tonie Marschall, Francja 2014

Na ekranie

17.06 sb

16.00

„Siekierezada” reż. Witold Leszczyński, Polska 1985

Kino PL

17.06 sb

18.00

„Marsylski łącznik” reż. Cedric Jimenez, Belgia, Francja 2014

Na ekranie

18.06 nd

15.00
17.30

„Bella i Sebastian 2” reż. Christian Duguay, Francja 2015

SMYK

20.06 wt

18.00

„Moje córki krowy” reż Kinga Dębska, Polska 2015

Na ekranie

21.06 śr

18.00

„Lato w Prowansji” reż. Rose Bosch, Francja 2014

Na ekranie

22.06 czw

18.30

„Casanova po przejściach” reż. John Turturo, USA 2013

Klub Filmowy
Grajfka

26.06 pn

18.00

„Pod Mocnym Aniołem” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2014

Na ekranie

27.06 wt

18.00

„O krok od sławy” reż. Morgan Neville, USA 2013

Kino DOCiekliwe

29.06 czw

18.00

„Mandarynki” reż. Zaza Urushadze, Estonia, Gruzja 2013

Na ekranie

30.06 pt

19.00

„Zakochani w Rzymie” reż. Woody Allen, Hiszpania, USA, Włochy 2012

Na ekranie

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 20 czerwca 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Danuta Warot, Katarzyna Pisarska, Renata Batog
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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