
- Cieszę się, że radni pozytywnie 
ocenili realizację zeszłorocznego 
budżetu. Udało nam się wykonać 
większość zaplanowanych inwe-
stycji, między innymi zakończyć 
budowę centrum przesiadko-
wego, ocieplić wiele budynków 
mieszkalnych i  szkół oraz prze-
prowadzić inwestycje w obu szpi-
talach – mówi Andrzej Kotala, 

Prezydent Chorzowa. – W 2016 r. 
zmniejszyliśmy także o  ponad 
9 mln zł planowany deficyt, a nad-
wyżkę operacyjną zwiększyliśmy 
z planowanych 10 do 26 mln zł – 
dodaje.
Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta podjęto uchwałę w  sprawie 
udzielenia absolutorium dla Pre-
zydenta Andrzeja Kotali za 2016 
rok. W głosowaniu wzięło udział 
20 radnych. Za udzieleniem pre-
zydentowi absolutorium było 15, 
przeciw 4, 1 się wstrzymał.
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Powstaną nowe 
mieszkania komunalne

Miasto inwestuje w mieszkalnictwo komunalne. 
Kolejne lokale powstaną przy ul. Truchana, 

Żeromskiego, Miarki i Kościuszki.

21 czerwca w Urzędzie Miasta 
w  Chorzowie podpisano umowę 
z  firmą PolRem na budowę przy 
ul.  Truchana 56. – Jesteśmy na 
etapie rozpoczęcia prac – podkreśla 
Andrzej Pluta, prezes PolRem.
W nowym budynku komunal-
nym znajdzie się 18 mieszkań, 
w tym 2 przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Projekt bę-
dzie stanowił kontynuację zabu-
dowy ul. Truchana, nawiązując 
swoimi gabarytami i wyglądem 
do charakteru sąsiednich budyn-
ków. Na działce zaprojektowano 
także drogę i chodnik oraz dwa 
parkingi. Budynek będzie posia-
dał 5 kondygnacji z poddaszem 
użytkowym oraz windą. Na par-
terze znajdzie się rowerownia 
i wózkownia oraz pomieszczenie 
gospodarcze.
Standard wykończenia mieszkań 
przy ul. Truchana będzie pod 
tzw. „klucz”. Będą to lokale o po-
wierzchni od 40 do 45 mkw.
Koszt inwestycji przy ul. Truchana 
to prawie 4 mln zł. Miasto otrzy-

mało na ten cel dotację z  Banku 
Gospodarstwa Krajowego w wy-
sokości 1 mln 534 tys. zł. Plano-
wany termin zakończenia budowy 
to koniec 2018 roku. To nie koniec 
inwestycji.
– W przyszłym roku planujemy 
rozpocząć przebudowę pawilo-
nu szpitalnego przy ul. Karola 
Miarki na budynek z 77 miesz-
kaniami. To inwestycja za nie-
mal 19 mln  zł, dlatego staramy 
się o dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Oko-
ło 66 mieszkań komunalnych 
powstanie także w nowym seg-
mencie przy ul.  Żeromskiego 
–  mówi Andrzej Kotala, prezy-
dent Chorzowa.

– Jesteśmy na etapie rozstrzy-
gnięcia przetargu. Prace planuje-
my rozpocząć w przyszłym roku 
– dodaje Prezydent.
Obecnie trwa budowa TBS-ów 
przy ul. Kościuszki. W 2018 roku, 
prawdopodobnie na przełomie 
maja i czerwca, oddanych zosta-
nie tam 61 nowych mieszkań, 
w tym 16 komunalnych.
Miasto prowadzi także rozmowy 
w sprawie programu „Mieszkanie 
Plus”. BGK zainteresowany jest 
budynkiem po Śląskiej Wyższej 
Szkole Informatyczno-Medycznej 
przy ul.  Sportowej. Aby umożli-
wić realizację inwestycji zmienia-
ny jest właśnie plan zagospodaro-
wania przestrzennego.

Prezydent z absolutorium

Stabilne finanse miasta
Eksperci jednej z najważniejszych agencji raitingowych na świecie ponownie wysoko ocenili 
finanse Chorzowa. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi mia-
sta na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A-”. 

„Płynność miasta jest dobra i oczekujemy, że taka pozo-
stanie” – czytamy w najnowszym raporcie Fitcha. 
– Pozytywna opinia agencji to sygnał dla banków, że 
jesteśmy podmiotem o stabilnej sytuacji finansowej. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie wynegocjować korzystne 

oprocentowanie kredytów, co z kolei przekłada się na 
wzrost inwestycji w mieście – wyjaśnia Małgorzata Kern, 
Skarbnik Chorzowa. - W Chorzowie trzymamy w ryzach 
wydatki bieżące i to sprawia, że jesteśmy wiarygodnym 
partnerem dla dużych banków – dodaje Skarbnik.

Wizualizacja budynków przy ul. Kościuszki

Wizualizacja budynków przy ul. Żeromskiego

Centrum przesiadkowe to jedna z największych inwestycji 2016 r.

W minionym roku przeprowadzono wiele prac termomodernizacyjnych na budyn-
kach szkolnych. W SP nr 13 elewacje kompleksowo oczyszczono oraz zabezpieczono 
przed wilgocią

Trwa budowa przy ul. Kościuszki. Lada chwila 
rozpoczną się prace przy ul. Truchana. To jendak 
nie koniec inwestycji w mieszkalnictwo komunalne 
w Chorzowie.

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa
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Aktualności

Nasze szczypiornistki 
w Superlidze

Od spadku KPR Ruch z krajowej elity minął rok i „Niebieskie” znów są w gronie 
najlepszych. Awans wywalczyły w dramatycznych okolicznościach.

Po zajęciu drugiego miejsca w I 
lidze (lepsza okazała się Korona 
Handball Kielce) szczypiornistki 
z  Chorzowa musiały rywalizo-
wać w barażach z jedenastym ze-
społem Superligi, KPR-em Jelenia 
Góra. Pierwszy mecz rozegrany 
został 24 maja w hali MORiS. Po 
bardzo wyrównanej I połowie 
(13:13) podopieczne Jarosława 
Knopika uzyskały po przerwie 
kilkubramkową przewagę i poko-
nały ekipę z Dolnego Śląska 28:24. 
– Cztery bramki zaliczki to i dużo, 
i mało. W Jeleniej Górze ciężko się 
gra, ale po tym pierwszym meczu 
jesteśmy bardziej pewne, że jeśli 

wygrałyśmy tutaj, to jesteśmy 
w stanie wygrać i tam – mówiła 
skrzydłowa Ruchu Joanna Rodak.
Rewanż (27 maja) zamienił się 
w horror. Jeleniogórzanki w dru-
giej połowie odrobiły stratę z me-
czu w Chorzowie, a  w  ostatniej 
minucie prowadziły 26:22. Taki 
rezultat dawał im zwycięstwo 
w barażach i pozostanie w Superli-
dze. Trener Knopik wycofał bram-
karkę, by zagrać w przewadze. 
Agnieszka Piotrkowska zdecydo-
wała się na indywidualną akcję 
i zdobyła bramkę na dwie sekundy 
przed końcem. – Dzieliła nas cie-
niutka nić. Mogłyśmy płakać albo 

się cieszyć. Super uczucie się cie-
szyć! – komentowała szczęśliwa 
rozgrywająca „Niebieskich”.
– Wracamy do Superligi, czyli na 
swoje miejsce – podkreślał prezes 
KPR Ruch Klaudiusz Sevković. 
– Awans był celem dla drużyny 
i go zrealizowaliśmy. Zwycięstwa 
po horrorze smakują jeszcze le-
piej. Gdybyśmy zapewnili sobie 
awans już wcześniej, to każdy 
przyjąłby to normalnie. A tak 
radość była dwa razy większa, 
choć... kosztowało nas to trochę 
zdrowia - dodał Sevković.
Od września Ruch znów wystę-
pować będzie w krajowej elicie, 

choć nadal nie wiadomo, czy zo-
stanie utworzona zawodowa Su-
perliga. – Czekamy ze spokojem 
na to, co wydarzy się w centrali. 
Do ligi zawodowej pasujemy, 
jesteśmy jedną z nielicznych 
drużyn w Polsce, która spełnia 
wymogi – wyjaśnił Klaudiusz 
Sevković. 
W przyszłym sezonie w skła-
dzie Ruchu nie zobaczymy już 
Oktawii Płomińskiej. 18-letnia 
skrzydłowa (najskuteczniejsza 
piłkarka „Niebieskich” w sezonie 
2016/17) będzie grać w  Pogoni 
Baltica Szczecin. – Szkoda, ale 
taki jest sport. Życzymy Oktawii 

powodzenia, oby w Szczecinie 
mogła się rozwijać i robić kolej-
ne kroki w kierunku reprezenta-
cji Polski – powiedział Jarosław 
Knopik. Do jego drużyny dołą-
czyła za to inna zawodniczka, 
która w ostatnich latach trzy razy 

zdobywała z Ruchem mistrzo-
stwo Polski juniorek. To bram-
karka Karolina Kuszka, która 
powraca do Chorzowa po latach 
gry i nauki w SMS ZPRP Płock.
„Niebieske” rozpoczną przygoto-
wania do nowego sezonu 3 lipca. 

W kwietniu zdawali maturę i już 
pracują w zawodzie – absolwenci 
chorzowskiego technikum o  pro-
filu górniczym błyskawicznie zna-
leźli zatrudnienie w Kopalni Wę-
glowa Kamiennego „Pokój”.

– Sukces naszych absolwentów 
to najlepsza reklama trwającej 
właśnie rekrutacji do klas pierw-
szych w zawodzie technik gór-
nictwa podziemnego (technikum) 
i górnik eksploatacji podziemnej 
(szkoła branżowa). Uczniowie, 

którzy postawią na górnictwo nie 
będą musieli martwić się o pracę 
– zapewnia Sylwia Tkocz, dyrek-
tor  Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących nr 1, przy ul. 
Sportowej w Chorzowie. 
Słowa pani dyrektor potwierdza 
Polska Grupa Górnicza. – Potrze-
bujemy wyuczonych młodych 
pracowników – przyznaje Jerzy 
Janczewski, wiceprezes ds. pracow-
niczych w PGG. ZSTiO nr 1 w Cho-
rzowie to szkoła z  górniczymi 
tradycjami. – Nasi uczniowie zdo-

bywają zawód pod okiem specja-
listów pracujących w kopalniach. 
Zajęcia praktyczne odbywają się 
w KWK Wujek – podkreśla dyrek-
tor Sylwia Tkocz. W planie lekcji 
uczniów klas górniczych znajdują 
się przedmioty takie jak: eksplo-
atacja podziemna złóż, podstawy 
geologii i górnictwa, maszyny 
i urządzania górnicze oraz przepisy 
prawa i bhp w górnictwie. Rekru-
tacja potrwa do 14 lipca. Szczegóły 
dotyczące naboru znajdują się na 
stronie: www.zstio1.edu.pl.

Siedem dni, ponad 500 miejscowo-
ści i 1144 kilometry do pokonania. 
Tak w skrócie przedstawia się 
74. edycja Tour de Pologne. Wy-
ścig odbędzie się między 29 lipca 
a 4 sierpnia. Po raz trzeci z rzędu 
kolarze zaprezentują się w Chorzo-
wie. W  przeciwieństwie do 2015 
i  2016  r. „chorzowski etap” przy-
padnie nie na dzień roboczy, lecz 
na niedzielę.
Kolarzom będzie można kibicować 
30 lipca, podczas drugiego etapu 
– z  Tarnowskich Gór do Katowic. 
– Tegoroczna trasa przez Chorzów, 

ze względu na prowadzone remon-
ty, będzie nieco krótsza. Kolarze 
w tym roku nie przejadą przez Klim-
zowiec. Wszystkich zapraszamy do 
strefy kibica na plac Powstańców 
Śląskich – informuje Wiesław Cięż-
kowski, Zastępca Prezydenta Cho-
rzowa ds. Społecznych
Planowana godzina wjazdu pele-
tonu do naszego miasta to 14.56 
(może ulec zmianie o kilka minut; 
w zależności od tempa jazdy). Ko-
larze przyjadą od strony Bytomia 
i  najpierw zaprezentują się na 
ulicy Łagiewnickiej. Podobnie jak 

w  latach ubiegłych walczyć będą 
następnie o punkty na lotnej premii 
na ulicy Krakusa. Tuż za premią 
dojdzie do zasadniczej zmiany. Pe-
leton nie skręci w prawo w ulicę 
Katowicką (w stronę Klimzowca; 
w ubiegłych latach przejeżdżał uli-
cą Gałeczki), lecz w lewo. Następ-
nie kolarze zmierzać będą przez 
Chorzów Stary do Siemianowic 
Śląskich.
Trasa wyścigu zamknięta będzie 
tylko podczas przejazdu kolarzy. 
Utrudnienia ruchu mogą wystąpić 
między godziną 14.00 a 16.00.

Błąd biura podróży
Jeżeli podczas imprezy turystycz-
nej warunki są niezgodne z  za-
wartą umową (ofertą biura po-
dróży), nieprawidłowości należy 
zgłosić jeszcze w trakcie wyjazdu 
(najlepiej pisemnie) na miejscu 
u rezydenta. Jeżeli pomimo zgło-
szenia sprawa nie została rozwią-
zana podczas wyjazdu, mamy 
prawo reklamować nieudane 
wakacje. Na zgłoszenie reklama-
cji mamy 30 dni od zakończenia 
imprezy. W treści reklamacji po-
winny zostać opisane zastrzeże-
nia dotyczące wyjazdu, wskazane 
jakiej rekompensaty się domaga-
my oraz powołane dowody na 
potwierdzenie naszych roszczeń 
(zdjęcia, świadkowie). 

Opóźniony lot
W przypadku opóźnienia lotu 
przewoźnik jest zobowiązany 
wręczyć każdemu pasażerowi pi-
semną informację o przepisach 
dotyczących minimalnych praw 
pasażerów, w tym prawa do od-
szkodowania i opieki polegającej 
na zapewnieniu posiłków i napo-
jów adekwatnych do czasu ocze-
kiwania oraz zapewnieniu noclegu 
w przypadku, gdy wylot odbywa 
się następnego dnia. Pasażer ma 
prawo do odszkodowania za stra-
cony czas, ale tylko wówczas, gdy 
samolot jest opóźniony z winy 
przewoźnika o  co najmniej trzy 

godziny. O wysokości 
odszkodowania decydu-
je długość lotu. Wniosek 
o odszkodowanie składa-
my w pierwszej kolejno-
ści do przewoźnika. Jeżeli 
linia lotnicza odmówi 
wypłaty odszkodowania 
można wystąpić ze skargą do 
Komisji Ochrony Praw Pasażerów, 
która działa przy Urzędzie Lotnic-
twa Cywilnego. Odszkodowanie 
przysługuje również w przypadku 
odwołania lotu oraz niewpusz-
czenia na pokład (overbooking). 
Odszkodowanie nie przysługuje 
jednak, jeżeli lot odwołano z przy-
czyn niezależnych od przewoźnika 
takich jak m.in. złe warunki atmos-
feryczne, strajk na lotnisku lub nie-
stabilna sytuacja polityczna.

Zniszczony bagaż
W przypadku zniszczenia, uszko-
dzenia lub dostarczenia z  opóź-
nieniem bagażu przysługuje od-
szkodowanie. W tym celu należy 
zgłosić się do punktu zagubione-
go bagażu na lotnisku i  wypeł-
nić formularz nieprawidłowości 
bagażowej (PIR) zachowując jego 
kopię. Należy pamiętać, że linie 
lotnicze posiadają regulaminy 
przewozu, które wyłączając od-
powiedzialność przewoźnika za 
cenne rzeczy wkładane do baga-
żu tj. latpopy, biżuteria, czy sprzęt 
fotograficzny.

Problemy z reklamacją
W przypadku jeżeli zgłaszane re-
klamacje nie zostały uznane przez 
przedsiębiorców można zgłosić się 
po poradę i pomoc do:
• Europejskiego Centrum Kon-

sumenckiego (w sytuacji gdy 
przedsiębiorca ma swoją sie-
dzibę poza granicami Polski, 
w kraju należącym do Unii Eu-
ropejskiej)

• Miejskiego Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów (w przypad-
ku gdy przedsiębiorca ma siedzi-
bę na terenie Polski).

30 lipca kolarze startujący w Tour de Pologne - najbardziej 
prestiżowym wyścigu kolarskim w Polsce - ponownie przejadą 

ulicami naszego miasta. Znamy już dokładny przebieg 
chorzowskiego odcinka trasy.

Poznaj swoje prawa przed 
wyjazdem na wakacje

Przyszli górnicy uczą się 
w Chorzowie

MIEJSKA RZECZNICZKA KONSUMENTA RADZI

Najlepsi kolarze przejadą przez Chorzów
W okresie wakacyjnym konsumenci, uczestnicząc w imprezach 
turystycznych, korzystają z usług biur podróży, linii lotniczych. 

Warto zatem przypomnieć o przysługujących  im uprawnieniach.

Miejski Rzecznik 
Konsumentów
w Chorzowie
Joanna Podzimska
tel. 32 416 54 20
e-mail: podzimska_j@
chorzow.eu
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Chorzów będzie mieć dwie nowe 
ulice – przedłużoną Wschodnią 
i ks. Ludwika Bojarskiego.

Jeszcze w tym roku powinien ru-
szyć pierwszy etap prac związa-
nych z budową przedłużenia ulicy 
Wschodniej wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem do skrzyżowania 
z  projektowaną ulicą Świerkową 
w Chorzowie. Z kolei do końca tego 
roku powinna być gotowa droga 

biegnąca wzdłuż powstającego 
nowego osiedla w  rejonie ul. Ka-
deckiej. Zgodnie z decyzją radnych 
nowa droga wewnętrzna łącząca 
Plac Piastowski z ul. Siemianowic-
ką nazywać się będzie ul. ks. Lu-
dwika Bojarskiego. Patron ulicy był 
proboszczem zakonnym w  parafii 
św. Marii Magdaleny w Chorzowie 
Starym w latach 1772-1792, urucho-
mił także pierwszą w tej okolicy ko-
palnię węgla kamiennego.

Hamaki w kampusie Plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną 
i koszykówkę, stołówka pod chmurką, 
hamaki, ławki i ogródki – tak będzie 

wyglądał nowy chorzowski skwer

Nowa strefa zabaw i wypoczyn-
ku powstanie w okolicy ulicy 75. 
Pułku Piechoty, przy Śląskim Mię-
dzyuczelnianym Centrum Eduka-
cji i Badań Interdyscyplinarnych 
w Chorzowie. Projekt przygoto-
wała pracownia SLAS Architekci 
z Katowic. 
- Skwer to wspólna inicjatywa  
miasta i Uniwersytetu Śląskiego 
przy Śląskim Międzyuczelnia-
nym Centrum Edukacji i Badań 
Interdyscyplinarnych. Chorzów 
przeznaczy na ten cel 300 tys. zł – 

mówi Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa. 
Skwer będzie pozbawiony barier, 
płotów i płotków. Poszczegól-
ne strefy celowo przemieszano 
ze  sobą by wzmocnić interakcje 
pomiędzy użytkownikami róż-
nych grup wiekowych. W pro-
jekcie zastosowano rozwiązania 
w postaci prostych, surowych ma-
teriałów w naturalnej kolorystyce. 
Duże zróżnicowanie kolorystycz-
ne gwarantują rozmaite rośliny 
w częściach ogrodowych.

Inwestycje

Przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, stary sprzęt elektryczny, meble, 
opony – m.in. takie odpady można zostawiać w PSZOK-u. Docelowo w Chorzowie 

będą dziać dwa takie punkty.

Masz 15 minut do następnego autobusu czy 
tramwaju, a telefon zaraz padnie? Teraz pod-
ładujesz baterię w centrum przesiadkowym.

W ZSS nr 1 zakończono pierwszy 
etap prac remontowych. Wymienio-
no m.in. ścianki działowe, drzwi do 
sal, sufity czy oświetlenie. W okresie 
wakacyjnym zaplanowano remont 
segmentu nr 1 oraz części sportowej, 
w której znajdują się także stołówka 
i aula. Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na lipiec 2019 roku. Całko-
wity jej koszt to ok. 17 mln zł, z czego 
ponad 13 mln zł stanowią dotacje. 
Ruszyły prace przy ul. Omańkow-
skiej. Zabytkowy budynek przejdzie 
gruntowną przebudowę i rozbudowę 
na potrzeby nowej siedziby Przed-
szkola nr 9. Na realizację inwestycji 
miasto otrzymało niemal 3,8 mln zł 
unijnej dotacji, a jej całkowity koszt 
to przeszło 8 mln zł. Po zakończeniu 
prac placówka będzie jedną z najno-
wocześniejszych w regionie. 
- Chorzów może pochwalić się 
wysokim standardem placówek 
oświatowych. Obecnie trwają dwie 
niezbędne, a przy tym ogromne, 
inwestycje, które znacznie wpłyną 

na poprawę nauki szkolnej i przed-
szkolnej najmłodszych mieszkań-
ców. Oprócz tego toczy się szereg 
niezbędnych prac modernizacyjno-
-remontowych – mówi Marcin Mi-
chalik, Zastępca Prezydenta Chorzo-
wa ds. Technicznych i Rozwoju.
W Przedszkolu nr 27 przy ul. 
Wandy trwa adaptacja mieszkania 
na cele oświatowe. Prace pochłoną 
ponad 350 tys. zł. W sierpniu za-
kończy się, oszacowana na ponad 
139  tys.  zł, izolacja ścian piwnic 
i drenaż w Przedszkolu nr 26 przy 
ul. Ligonia. W tym samym miesiącu 
zakończy się również wymiana pio-
nów wod-kan w Przedszkolu nr 29 
przy ul.  Siemianowickiej. Z  kolei 
jeszcze rok potrwa modernizacja in-
stalacji elektrycznej w Szkole Pod-
stawowej nr 29 przy ulicy Lwow-
skiej. Prace wyceniono na ponad 
281 tys. zł. W tym samym obiekcie 
równolegle toczy się remont ko-
rytarzy wraz z wymianą drzwi do 
sal oraz wymianą wykładzin. Koszt 

prac to ponad 368  tys.  zł. Przed 
pierwszym dzwonkiem przebudo-
wana będzie, za przeszło 193 tys. zł, 
pracownia informatyczna i mecha-
troniczno-elektryczna w ZSTiO nr 
3 przy ul. Stefana Batorego. W tym 
roku ruszyć ma także modernizacja 
sali gimnastycznej oraz wykonanie 
bramy wjazdowej wraz z przebu-
dową ogrodzenia w Szkole Podsta-
wowej nr 12 przy ul. Skrajnej. Za-

planowana jest także modernizacja 
terenu przed budynkiem AZSO nr 
2 przy ul. Farnej (w tym wykona-
nie ozdobnego ogrodzenia od ul. 
Odrowążów, wymiana nawierzchni 
na zewnętrznym placu, aranżacja 
zielenią). W Przedszkolu nr 3 przy 
ul.  Cieszyńskiej wybudowane bę-
dzie ogrodzenie, a w Przedszkolu 
nr 21 przy ul. Ryszki będzie ono 
przebudowane.

W Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
przyjmowany jest szereg odpadów 
komunalnych (pełna lista na www.
odpady.chorzow.eu/pszok), pocho-
dzących z gospodarstwa domo-
wego chorzowian. Nie obowiązuje 
limit ilości odpadów, poza odpada-
mi budowlanymi i rozbiórkowymi, 
stanowiącymi odpady komunalne, 
z tym że limit ten dotyczy tylko 
jednorazowego przekazywania od-
padów w ilości do 2 m3.
W Chorzowie znajduje się na razie 
tylko jeden PSZOK - przy ul. Byt-

kowskiej 15. Czynny jest on w po-
niedziałki, środy i piątki w godzinach 
10.00-18.00, we  wtorki i  czwartki 
w godzinach 12.00-20.00 oraz w so-
boty w godzinach 10.00-16.00.
- PSZOK przy ul. Bytkowskiej jest 
dość daleko zlokalizowany i może 
stanowić utrudnienie w dostępno-
ści dla mieszkańców innych dziel-
nic. Dlatego podjęliśmy decyzję 
o budowie dodatkowego PSZOKu 
ze środków pochodzących z opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – mówi Andrzej 
Kotala, Prezydent Miasta.

Nowy Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
powstanie na rogu ul.  Stalowej 
i Kaliny. Według założeń utwo-
rzony będzie tam również punkt 
napraw rzeczy/produktów w celu 
dalszego ich użytkowania oraz 
punkt wydający meble czy sprzęt 

elektryczny i elektroniczny w do-
brym stanie. - Obecnie trwa pro-
cedura przetargowa mająca na 
celu opracowanie stosownych 
dokumentacji technicznych dla 
inwestycji budowy PSZOKu przy 
ul. Stalowej w  Chorzowie – tłu-
maczy Prezydent.

Na pierwszym na Śląsku centrum 
przesiadkowym pojawiły się 4 
niewielkie słupki – po jednym na 
każdym peronie. Są to specjalne 
porty, przy których będzie można 
naładować telefon zarówno trady-
cyjnie – przez port USB, jak i in-
dukcyjnie – kładąc przystosowany 
do tego typu ładowania smartfon 
na słupku. Na każdej z 4 ładowarek 
znajdują się 4 porty USB, do któ-
rych można wpiąć swój kabel.
Pierwsze na Śląsku centrum prze-
siadkowe powstało w Chorzowie 
a oddano je do użytku 10 sierpnia 
2016 roku.  Aby zachęcić miesz-
kańców do korzystania z centrum 

przesiadkowego, przy przystan-
kach utworzono zatoczkę „Pocałuj i 
jedź”. Tabliczki ze specjalną grafiką 
oraz napisem „Kiss and Ride” wy-
znaczają miejsca, w których samo-
chód może zatrzymać się na chwilę, 
aby zabrać lub wysadzić pasażera, 
który dalej będzie poruszał się pie-
szo lub komunikacją miejską.
Kolejnym nowoczesnym rozwią-
zaniem w tym miejscu jest także 
specjalny system informacyjny 
– na dojściach od strony estakady 
umieszczono świecące słupki. Czer-
wone światło ostrzega przed nad-
jeżdżającym tramwajem, niebieskie 
oznacza, że można przejść.

Stary sprzęt zanieś do PSZOK-u

W Chorzowie 
telefon się 

nie rozładuje

Wakacyjne remonty

Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów zorganizował w placów-
kach oświatowych konkurs na nazwę PSZOKu. Konkurs został rozstrzygnięty 
w czerwcu 2015 r. Wygrała nazwa SORCIK, dlatego też PSZOK przy ul. Bytkow-
skiej 15 w Chorzowie nosi taką nazwę. SORCIKAMI nazwane będą również nowo-
powstałe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Chorzowie.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych nr 1 i budowa przedszkola 
przy ul. Omańskowskiej – to największe tego typu inwestycje w mieście, ale prace 

remontowe toczą się także na innych obiektach.

2 NOWE ULICE W MIEŚCIE

Trwają prace budowlane przy ul. Omańkowskiej
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Miasto

Poznaj swojego dzielnicowego
Znają chorzowskie ulice, zakamarki, podwórka, pilnują porządku, a na wszelkie skargi 

reagują najszybciej. To zadania 30 chorzowskich dzielnicowych.

- Dzielnicowi to policjanci tzw. 
„pierwszej linii”. Są ogniwem łą-
czącym Policję ze społeczeństwem. 
Nie biorą oni udziału w spektaku-
larnych akcjach kryminalnych, 
ale wykonują codzienną, trudną 
pracę - mówi aspirant Sebastian 
Imiołczyk, rzecznik prasowy KMP 
w Chorzowie.
Podstawową formą pełnienia 
takiej służby jest oczywiście 
obchód danego rejonu. Dziel-
nicowy musi wiedzieć, gdzie w 
okolicy są miejsca niebezpieczne 
i na jakie zagrożenia mogą być 
narażeni okoliczni mieszkańcy. 
Co więcej, lokalny stróż prawa 
powinien mieć rozeznanie, kto 
może ewentualne zagrożenia 
stwarzać. Musi więc znać osoby, 

które na przykład ze względu 
na swoją kryminalną przeszłość 
lub prowadzony tryb życia mogą 
stwarzać niebezpieczeństwo dla 
innych. 
Starszy aspirant Łukasz Zbierań-
ski, w policji od 2006 roku, od 
2009 pełni obowiązki dzielnico-
wego w komisariacie I. Lokali ga-
stronomicznych w jego dzielnicy 
nie brakuje. Alkohol daje więc 
o sobie znać w miarę często. – Za-
kłócenia porządku w okolicach 
lokali gastronomicznych, do tego 
typu interwencji jestem wzywa-
ny najczęściej – mówi. - Poza tym 
to spokojny rejon – dodaje. 
Wyprawa w teren to nie jedyne 
zajęcie dzielnicowego. Docho-
dzą do tego sprawy papierkowe, 

sporządzanie opinii i wywiadów 
środowiskowych do sądu, kon-
takt z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, zakładanie niebieskiej 
karty w związku z przemocą 
w  rodzinie oraz kontrola u ro-
dzin objętych procedurą niebie-
skiej karty. Zdarzają się też dni, 
podczas których telefon na ko-
misariacie się urywa. –  Ludzie 
szukają z nami kontaktu. Wiem, 
że nasza praca jest ważna. 
Dzielnicowy to osoba, do której 
obywatel ma prawo się zwrócić 
z każdą sprawą – dodaje st. asp. 
Łukasz Zbierański. 
– Dzielnicowy powinien cha-
rakteryzować się cierpliwością 
i  stanowczością. Trzeba być też 

dociekliwym i potrafić każdego 
wysłuchać. Dzielnicowy powinien 
znać okolicę, w której pełni służ-
bę jak własną kieszeń. Podobnie 
problemy lokalnej społeczności 
nie powinny być dla niego żadną 
tajemnicą. Poza tym dzielnicowy 
to sumienny, zwykły człowiek – 
dodaje asp. Sebastian Imiołczyk. 

Wykaz dzielnicowych i numery 
telefonów znajduje znaleźć moż-
na na stronie www.chorzow.sla-
ska.policja.gov.pl.
Dzielnicowi dyżurują także w Cen-
trum Inicjatyw Społecznych przy 
ul. 3-go Maja 18 w każdy wtorek 
w godzinach od 10:00 do 11:00 oraz 
czwartek od 16:00 do 17:00.

Często mieszkańcy nie wiedzą jak 
wygląda, nie wspominając o nazwi-
sku, policjant pierwszego kontaktu, 
dlatego powstała aplikacji „Moja 
Komenda”, która umożliwia wyszu-
kanie każdego dzielnicowego w Pol-
sce. Aby to zrobić wystarczy wpisać 
np. własny adres zamieszkania, 
a aplikacja odnajdzie funkcjonariu-
sza, który dba o nasz rejon oraz po-
każe, w której jednostce on pracuje. 
Dzielnicowych możemy wyszukać 

także po ich imieniu lub nazwisku. 
Aby połączyć się z funkcjonariu-
szem wystarczy jedno kliknięcie. 
Wyszukiwarka dzielnicowych działa 
także w trybie offline a co za tym 
idzie użytkownik nie musi mieć 
dostępu do internetu, aby odnaleźć 
swojego dzielnicowego.
„Moja Komenda” dostępna jest na 
telefony z systemem iOS oraz An-
droid. Można ją pobrać w App Store 
i Google Play. Usługa jest bezpłatna

„Moja Komenda”

Święto Miasta w obiektywie
Wilki i Natalia Szroeder były muzycznymi gwiazdami głównych obchodów 
tegorocznego Święta Miasta. Do Chorzowa już po raz ósmy zjechali się chrześcijańscy 
rycerze. Gościliśmy też Industriadę i organizacje pozarządowe. Sporo działo się 
również na ul. Wolności podczas festiwalu animacjo Samovolka.

Hoży Seniorzy
8 lipca o godz. 15.00 w Parku Hut-
niczym przy Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Chorzowie ruszy akcja 
„Hoży Seniorzy”. Jej motto prze-
wodnie celowo brzmi zaskakująco, 
bowiem seniorzy w XXI wieku są 
i chcą być hoży, czyli tryskać zdro-
wiem i urodą. Akcja, organizowa-
na przez Centrum Integracji Mię-
dzypokoleniowej w  Chorzowie, 
będzie prowadzona równocześnie 
w kilku strefach. W sektorze spor-
towym królować ma joga, aerobic 
i ćwiczenia pobudzające wszystkie 
partie mięśni. W strefie pikniko-
wo-rekreacyjnej będzie można 
odpocząć z książką na kocu pod 

parasolem, a w gastronomicznej 
przekąsić coś smacznego i zdro-
wego. Dla najmłodszych przygo-
towano z kolei strefę zabaw, które 
poprowadzą animatorzy. Będą 
stanowiska do malowania buziek, 
robienia balonowych zwierzaków 
i baniek mydlanych. Zabawa po-
trwa do godz. 18. – Kolejne edycje 
wakacyjnej akcji „Hoży Seniorzy” 
zaplanowaliśmy na 22 lipca oraz 5 
i 26 sierpnia. Wierzę, że będą one 
okazją do dobrej zabawy i spra-
wią chorzowianom wiele radości 
– mówi Magdalena Sekuła, pełno-
mocnik Prezydenta Chorzowa ds. 
Aktywizacji Społecznej.

W odrestaurowanych wnętrzach 
dawnej stolarni Muzeum Śląskie-
go w Katowicach podsumowano 
tegoroczną odsłonę Industriady. 
Podczas spotkania, które odbyło 
się 22 czerwca, tradycyjnie wyróż-
niono najaktywniejsze samorządy 
i obiekty zaangażowane w realiza-
cję święta Szlaku Zabytków Tech-
niki. W tym roku statuetka trafiła 
również do Chorzowa, w którym 
odbyła się oficjalna inuguracja im-
prezy, czyli Rozruch Maszyn. 

Uczestnicy Industriady mogli w tym 
roku wybierać spośród pół tysiąca 
wydarzeń odbywających się w 47 
obiektach i 27 miastach regionu – 
w  tym w hali dawnej elektrowni 
Huty Królewskiej oraz na terenie pod 
Szybem Prezydent w Chorzowie.  
To, co pozostaje niezmienne w przy-
padku festiwalu, to wysokie oceny 
przyznawane imprezie przez odwie-
dzających. Rośnie także liczba stałych 
bywalców Industriady. W tym roku 
uczestniczyło w niej 84 tysiące osób. 

Wyróżnienie dla 
chorzowskiej Industriady

Festiwal animacji SamoVolka

Koncert Natalii Szroeder

VIII Zjazd 
Rycerstwa Chrześcijańskiego 

im. Gotfryda de Bouillon

 Pokaz laserowy

Dzień 
Chorzowskich 

Organizacji 
Pozarządowych

Andrzej Kotala, 
Prezydent Chorzowa 
i Henryk Mercik, 
Członek Zarządu 
Województwa 
Śląskiego podczas 
inaguracji Industriady
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Wakacje

BILET DO KINA ZA 3 ZŁOTE, PÓŁKOLONIE DLA MAŁYCH NAUKOWCÓW, AKTORÓW 
I MUZYKÓW ORAZ IMPREZY PLENEROWE W SKANSENIE – TO TYLKO CZĘŚĆ OFERTY, 
Z KTÓREJ SKORZYSTAJĄ DZIECI SPĘDZAJĄCE WAKACJE W CHORZOWIE.LATO W MIEŚCIE

Szczegółowy program imprez 
na stronie www.chorzow.eu

WAKACJE W ChCK
W programie m.in.: koncert dla dzieci, spektakle, filmy, pokazy ekspe-
rymentów fizyczno-chemicznych, animacje, zajęcia plastyczne. Zajęcia 
bezpłatne, bilety na poszczególne spektakle lub filmy 3/5 zł. Więcej na: 
www.chck.pl.

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY, ul. Sienkiewicza 3 

POLICYJNA STADNINA
Policja konna zaprasza grupy zorganizowane na zwiedzanie posterunku 
oraz stadniny przez całe wakacje. Warunkiem skorzystania z oferty jest 
napisanie pisma do Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie, Ro-
berta Łuszcza. Więcej na: chorzow.slaska.policja.gov.pl.

POSTERUNEK POLICJI KONNEJ W CHORZOWIE, ul. Siemianowicka 103

NARTY LATEM
Freestyle Park Apres-Ski to pierwszy ośrodek w Polsce wyposażony w ca-
łoroczne halowe stoki narciarskie Maxxtracks. Odpłatność: trening nar-
ciarski/snowboardowy 1 godzina – normalny 80 zł, ulgowy 60 zł (dzieci 
do 15 roku życia). Każdy trening odbywa się pod opieką instruktora. Wy-
magane wcześniejsze rezerwacje. Więcej na ski.freestylepark.pl

FREESTYLE PARK APRES-SKI, ul. Stalowa 27

PLANETARIUM
Seanse można oglądać od wtorku do piątku o godz. 12:00, 14:00, 17:00 
oraz w sobotę i niedzielę o godz. 12.30, 14:00, 16:00, 18:00. Bilety: nor-
malny 12 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 30 zł. Więcej informacji: www.plane-
tarium.edu.pl

PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE 
IM. M. KOPERNIKA, aleja Planetarium 4

LEGENDIA
Legendia to park tematyczny z ponad 40 atrakcjami dla dzieci i doro-
słych. Uwaga! Lech Coaster - o wysokości 40 metrów i długości toru 
908 m zapewni skok adrenaliny przez 104 sekundy jazdy z prędkością 
max. 95km/h. Bilety: od 49 do 79 złotych, rodzinny (2+1) 189 zł, sezo-
nowy 109 zł (normalny) i 99 zł (dzieci/seniorzy). Taniej przez internet, 
sprawdź na: www.legendia.pl

LEGENDIA - ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO, plac Atrakcji 1

PLAŻA W CIM
Plaża czynna jest w poniedziałki i piątki od godz. 12. do 18., z kolei 
we wtorki, środy i czwartki w godz. od 10 do 16. W każdy poniedziałek 
animator poprowadzi na plaży konkurs karaoke, codziennie będą od-
bywały się zabawy edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci. Plaża zamknie 
podwoje 18 sierpnia.

CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ, ul. Dąbrowskiego 7

WARSZTATY W SDK
Artystyczne Lato – warsztaty artystyczne. Wakacyjne 
zabawy plenerowe w Bibliotece pod Chmurką. Ogro-
dowe kino letnie z warsztatami tanecznymi. Wszystko 
bezpłatnie. Więcej na: sdk-chorzow.pl

STAROCHORZOWSKI DOM KULTURY, 
ul. Siemianowicka 59

MULTIMEDIALNA STRAŻ POŻARNA

Zorganizowane grupy będą mogły przejść przez ścież-
kę bezpieczeństwa w Centrum Edukacji Przeciwpoża-
rowej. W obiekcie o powierzchni 800 m kw. młodzi 
zobaczą m.in. skutki pożarów, katastrof budowlanych 
oraz wypadków drogowych. Zapisy grup oraz szcze-
góły pod numerem tel. 32 241 09 77. Więcej na: www.
facebok.com/cepchorzow

CENTRUM EDUKACJI 
PRZECIWPOŻAROWEJ W CHORZOWIE, 

ul. Katowicka 123

SKANSEN
W każdy poniedziałek wakacji będą organizowane 
imprezy plenerowe. Wstęp bez opłaty, brak limitu 
uczestników. Więcej na: muzeumgpe-chorzow.pl

MUZEUM „GÓRNOŚLĄSKI PARK 
ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE”, 

ul. Parkowa 25

BASEN
Basen o wymiarach 25 m na 16 m jest podzielony na 
sześć torów. Bilety: poniedziałek - piątek od 6:00-
16:00 normalny 8 zł, ulgowy 7 zł, poniedziałek-piątek 
od 16:00-22:00 i sobota, niedziela od 10:00 do 22:00 
normalny 9 zł, ulgowy 7 zł. Basen przy pl. Powstańców 
Śląskich 1, w związku z przeprowadzanym remontem, 
jest nieczynny.

KOMPLEKS SPORTOWY „HAJDUKI”, ul. Graniczna 92

MORiS
W programie m.in.: wycieczki rekreacyjne, turniej 
„Padel Nocą Americano”, śniadanie na trwie, turniej 
siatkówki plażowej, turniej tenisa ziemnego. Więcej 
na: moris.chorzow.pl.

MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU, 
ul. Dąbrowskiego 113

STREET WORKOUT PARK
Street Workout Park to obiekt wyposażony w 10 ze-
stawów urządzeń, m.in.: liny, drążki, drabinki i obręcze 
gimnastyczne. Specjalnie do treningu ulicznego przy-
stosowana jest także syntetyczna nawierzchnia, która 
amortyzuje upadek z ponad 2 m.

STREET WORKOUT PARK, ul. Jubileuszowa 24

PADEL
Sport rakietowy łączący elementy klasycznego teni-
sa i squasha. Kort czynny jest codziennie od 9.30 do 
21.30. Odpłatność: wynajęcie kortu – 30 zł/godz. (mło-
dzież szkolna 20 zł), wynajęcie 2 rakiet – 5 zł/godz., 
oświetlenie – 5 zł/godz. Więcej na moris.chorzow.pl

PADEL, ul. Katowicka 6

ZOO
ZOO zajmuje powierzchnię ponad 47 ha. Mieszka w nim 
ponad 3170 zwierząt (przeszło 330 gatunków), a przej-
ście całego udostępnionego do zwiedzania obszaru zaj-
muje 2-3 godziny. Godziny otwarcia: ZOO - 9:00-19:00, 
kasy 9:00-18:00, pawilony 9:00-18:45, soboty niedzie-
le i święta obiekt czynny jest godzinę krócej. Bilety: nor-
malny 20 zł, 10 ulgowy, rodzinny 50 zł, karnet roczny 
100 zł. Więcej na: zoo.silesia.pl

ŚLĄSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY, 
promenada gen. Jerzego Ziętka 7
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Miasto

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE       OGŁOSZENIE      LOKALE DO WYNAJĘCIA      OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE     OGŁOSZENIE

Poza tymi lokalami, 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

Wydział Zasobów Komunalnych posiada do wynajęcia wolne 
pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz tereny utwardzone 

w Chorzowie przy ulicy Targowej (dawne MTK). 
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerami 

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

Wolne lokale można oglądać po wcześniejszym umówieniu 
z Inspektorem BOM "Chorzów Stary" ul. Kasprowicza 11 

tel  32 241 29 19     

GODZINY URZĘDOWANIA 
pon, wt, śr 7:00 - 15:00, czw 7:00 - 17:00, pt 7:00 - 13:00

Przy ul. Nowej powstała hala 
z  najnowocześniejszą technolo-
gią hartowania i  obróbki szkła 
płaskiego. Daje to firmie szerokie 
perspektywy rozwoju, ponieważ 
pozwala wykonywać procesy 
technologiczne, które dotych-
czas musiała zlecać u zewnętrz-
nych kooperantów. Koszt całej 
inwestycji to ponad 11  mln  zł, 
z czego przeszło 2,8 mln zł udało 
się pozyskać z  Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój. 
Ciesząca się bardzo dobrą opinią 
firma rodzinna, uchodząca za 
rzetelnego pracodawcę, zwięk-
sza zatrudnienie, wykupuje od 
miasta tereny inwestycyjne i roz-
wija infrastrukturę, co wiąże się 
z wyższymi podatkami z tytułu 
posiadanych nieruchomości.
Właściciele zapowiadają, że ta 
inwestycja to nie jest ich ostatnie 
słowo. Spółka na cele inwestycyj-

ne zakupiła grunty o powierzch-
ni 16 085 m2. Zaplanowane ko-
lejne etapy rozbudowy zakładu 
pozwolą na ugruntowanie dobrej 
pozycji firmy na rynku szkła bu-
dowlanego w Polsce.
- Ta inwestycja to przede 
wszystkim nowe miejsca pra-
cy dla mieszkańców Chorzowa. 

Rozwój firm mających siedziby 
w  okolicach ulicy Nowej, zmie-
nia także znaczenie tego obsza-
ru miasta. Zapomniany teren 
poprzemysłowy stopniowo za-
mienia się w  miejsce kojarzone 
z  nowoczesną produkcją - wy-
jaśnia Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa.

Firma Amber-Glass Sp. z o.o.- kończy właśnie rozpoczętą blisko 
rok temu inwestycję, która w znacznym stopniu poszerzy 

ofertę firmy i umożliwi szybką realizację zamówień.

Duża inwestycja 
Amber Glass na finiszu

RUSZYŁ NABÓR

UWAGA PRACODAWCY!

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

RUSZYŁY REFUNDACJE WYNAGRODZENIA 
DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Analiza lokalnego rynku pracy wykazuje zapotrzebowanie na umiejętności i kwalifikacje 
m. in. w zawodach: administrator stron internetowych, brukarz, cukiernik, dekarz, elektro-
mechanik, elektromonter (elektryk) zakładowy, fryzjer, kelner, barman, kierowca autobusu, 
kierowca samochodu ciężarowego, kosmetyczka, kucharz, magazynier/kierowca operator 
wózków jezdniowych, murarz, tynkarz, operator koparki, koparkoładowarki i  ładowarki, 
piekarz, technolog robót wykończeniowych, stolarz, spawacz, księgowy, sprzedawca, ka-
sjer, ślusarz, elektryk, opiekun dziecięcy.

W tych i wielu innych zawodach możecie Państwo zdobyć kwalifikacje finansowane 
przez PUP przy współudziale środków finansowych UE.

Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu 32 34 97 110.

Zapraszamy do składania wniosków oraz do stałego kontaktu ze swoim doradcą klienta.

PUP zapraszamy pracodawców do składania wniosków dotyczących refundacji wyna-
grodzenia osób do 30 roku życia (zgodnie z art. 150f – 150g ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Refundacja wynosi nie wię-
cej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (2000 zł) i dotyczy refunda-
cji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpiecze-
nie społeczne skierowanego bezrobotnego.

Okres refundacji wynosi 12 miesięcy (po którym pracodawca ma obowiązek zatrudnić 
bezrobotnego na kolejne 12 miesięcy). Warunkiem ubiegania się o refundację jest brak 
spadku zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie ostatnich 6 mie-
sięcy. Refundacje za 2017 rok będą wypłacane w II połowie stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie przy 
ul. Opolskiej 19, pokój nr 1 lub pod nr telefonu 32/43 97 119.

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, iż prowadzi nabór wniosków na szko-
lenia indywidualne dla osób bezrobotnych  w ramach projektów POWER oraz RPO WSL.
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Rozmaitości

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy jest dziełem po-
znańskiego architekta Adama Ballenstaedta. Patron 
świątyni nie został wybrany przypadkowo. Powsta-
wała ona w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, 
dlatego uznano, że św. Antoni (ubogi kaznodzieja, któ-
rego wspomnienie obchodzimy 13 czerwca) będzie dla 
wiernych znakiem czasów i wsparciem. W sąsiednim 
Klimzowcu – w tym samym mniej więcej czasie – dom 
klasztorny założyli franciszkanie z Panewnik. Dodajmy, 
że obydwie placówki wyodrębniły się z parafii św. Ja-
dwigi Śląskiej. 

Także sama bryła kościoła św. Antoniego odważna, 
monumentalna, ale zarazem surowa, miała korespon-
dować z trudnymi czasami. Kościół poświęcono 9 wrze-
śnia 1934 r. Samodzielną parafia stał się w 1957 r. Wieża 
kościoła pierwotnie miała liczyć blisko 90 m, ostatecz-
nie ma 38 m. Zadecydowały zarówno kwestie finanso-
we, jak i geologiczne. Kościół posiada interesujące wi-
traże autorstwa Stanisława Powalisza.

Zdjęcie archiwalne pochodzi ze zbiorów Muzeum 
w Chorzowie

• 16 lipca o 19:00 w ChCK / Piotr Machalica / Mój ulubiony Młynarski na dwie gitary, trąbkę i akordeonik

• 21 lipca o 19:00 w ChCK / tyjater kery godo i zarazem monodram mistrzowski / 
Teatr Korez (Katowice) / Grażyna Bułka / Mianujom mie Hanka

• 28 lipca o 19:00 w Sztygarce / Teatr Montownia (Warszawa) i Teatr Papahema (Białystok) / 
Calineczka dla dorosłych

• 4 sierpnia o 19:00 w Sztygarce / Teatr Witkacego (Zakopane) / Demonizm zakopiański

• 11 sierpnia o 19:00 w Sztygarce / monodram mistrzowski Dzika Strona Wisły (Warszawa) / 
Rafał Rutkowski / Żołnierz polski

• 13 sierpnia o 19:00 w Sztygarce / Teatr praMontownia (Warszawa) / Zabawa

• 18 sierpnia o 19:00 w Sztygarce / Teatr HoM (Tychy) / Monsieur Charlie

• 25 sierpnia o 19:00 w Sztygarce / Teatr Ludowy (Kraków) / Wszystko o mężczyznach

Powrót do przeszłości

Kościół św. Antoniego

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

Wtorek, Piątek 10.00 - 15.00    Środa, Czwartek 10.00 - 18.00    Sobota, Niedziela 11.00 - 17.00
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

XI Chorzowski Teatr Ogrodowy – 16 lipca - 25 sierpnia / www.chto.pl
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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 18 lipca 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Józef Warot, Petronela Słupek, Kulik Jacek

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

lipiec-sierpień 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

04.07 wt 19:00 „Wesele” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2004 obyczajowy

07.07 pt 19:00 „Planeta Singli” reż Mitja Okorn, Polska 2016 komedia 
romantyczna

08.07 sb 19:00 „Demon” reż. Marcin Wrona, Izrael, Polska 2015 thriller

11.07 wt 19:00 „Carte blanche” reż. Jacek Lusiński, Polska 2015 dramat 
obyczajowy

16.07 nd 16:00 „Akeelah i jej nauczyciel” reż. Doug Atchison, USA 2006 familijny

18.07 wt 19:00 „Zakochana bez pamięci” reż. Sylvie Testud, Belgia, Francja, Luksemburg 2012 komediodramat

21.07 pt 19:00 „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” reż. Felix Herngren, Szwecja 2013 przygodowy 

25.05 wt 19:00 „Niesamowita Marguerite” reż. Xavier Giannoli, Belgia, Czechy, Francja 2015 komediodramat

28.07 pt 19:00 „Facet na miarę” reż. Laurent Tirard, Francja 2016 komedia 
romantyczna

29.07 sb 20:00 „Szef” reż. Jon Favreau Francja 2014 kino na leżakach

02.08 wt 19:00 „Mama” reż. Julio Medem, Hiszpania 2015 dramat 
psychologiczny

11.08 pt 20:00 „Vicky, Christina, Barcelona” reż. Woody Allen, Hiszpania, USA 2008 kino na leżakach

12.08 sb 19:00 „Nieściszalni” reż. Johannes Stjaerne Nilsson, Ola Martin Simonsson, Francja, Szwecja 2011 komedia 
muzyczna

18.08 pt 19:00 „Seks, miłość i terapia” reż. Tonie Marschall, Francja 2014 komedia 
romantyczna

19.08 sb 19:00 „Wieczni Chłopcy” reż. Anthony Marciano, Francja 2012 komedia 

22.08 wt 19:00 „Kamerdyner” reż. Lee Daniels, USA 2013 biograficzny 
dramat

25.08 pt 20:00 „Casanova po przejściach” reż. John Turturo, USA 2013 kino na leżakach

27.08 nd 16:00 „Paddington” reż. Paul King, Francja, Wielka Brytania, 2014 familijny


