
Wydawnictwo bezpłatne w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

www.chorzow.eu

www.twojchorzow.pl
/umchorzow /UMchorzow

ISSN 2392-201X   |    nr 10   listopad 2017 r.

Znamy zwycięskie projekty 5. Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Chorzowa Andrzej 
Kotala odebrał nagrodę przy-
znaną przez pismo Wspólno-
ta. To wyróżnienie świadczy 
o  tym, że Chorzów jest jednym 
z 10 miast w Polsce, które naj-
więcej inwestują w  ochronę 

zdrowia. – W  trosce o zdrowie 
naszych mieszkańców, mając 
świadomość ogromnej wagi tego 
aspektu życia, od lat realizujemy 
w  Chorzowie długofalowe pro-
gramy z zakresu ochrony zdro-
wia, obejmujące obszary takie 

jak: promocja zdrowia, profilak-
tyka chorób, przywracanie zdro-
wia poprzez prawidłowe leczenie 
i rehabilitację leczniczą – mówił 
podczas Gali Prezydent Andrzej 
Kotala. W dziesiątce miast które 
stawiają na programy zdrowot-
ne i aktywnie wspierają szpitale 
wraz z Chorzowem znalazły się 
między innymi Warszawa, Gru-
dziądz, Toruń czy Radom.
Budżet miasta Chorzów na rok 
2017 zapewnił ponad 460 tys. zł 
na programy profilaktyczne 
dla mieszkańców. W 2018 roku 
planuje się wprowadzić nowe 
programy polegające na szcze-
pieniach przeciwko ospie dla 
2-latków oraz badaniach prze-
siewowych w kierunku wad 
wzroku u 5-latków, a  planowa-
ny budżet może wynieść prawie 
980 tys. zł.

W tym roku głosy oddawano 
jedynie przez internet. Punkty 
przydzielano na zadania inwe-
stycyjne i społeczne. Na 5. edycję 
budżetu obywatelskiego prze-

znaczono 2 mln 640 tys. złotych, 
z czego 30 tysięcy zł w każdym z 8 
okręgów trafi na działania mięk-
kie. Zwycięskie projekty będą re-
alizowane w 2018 roku. 

Podczas akcji funkcjonariusze 
znaleźli i zabezpieczyli ponad 260 
opakowań substancji psychoak-
tywnych. - Lokal przy ul. Wolno-
ści był podnajmowany bez zgody 
miasta. Po otrzymaniu od policji 
informacji o rodzaju prowadzonej 
tam działalności, umowa zosta-
ła natychmiast wypowiedziana 

– zapewnia Marcin Michalik,  
Zastępca Prezydenta Miasta ds. 
Technicznych i Rozwoju. - W lo-
kalu kilka dni temu przeprowa-
dzona została kontrola sanepidu 
przy wsparciu policji. Wstępne 
wyniki badań potwierdziły, że 
przy ul.  Wolności prowadzona 
była sprzedaż dopalaczy – dodaje.

Po udanej akcji opróżniania skle-
pu, w drzwiach zmieniono zamki, 
uniemożliwiając dostęp do obiek-
tu. Pracownicy sanepidu zabez-
pieczyli środki znalezione podczas 
przeszukania lokalu. Przejęte spe-
cyfiki zostaną poddane analizie 
w laboratorium, celem określenia 
dokładnego składu tych substancji.

Miasto docenione 
za ochronę zdrowia
Chorzów został wyróżniony w dziedzinie profilaktyki i zdrowia 
podczas Gali Inwestorów Samorządowych w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym w Katowicach.

Prawie 5 tysięcy osób wzięło udział 
w głosowaniu w ramach tegorocznej 

edycji Budżetu Obywatelskiego. W sumie 
na wszystkie projekty przyznano ponad 

41 tysięcy punktów. 

Chorzowscy kryminalni, wspólnie z Urzędem Miasta 
oraz pracownikami sanepidu, doprowadzili do likwidacji sklepu 

z dopalaczami przy ul Wolności 82. 

Sklep 
z dopalaczami 

przy ul. Wolności 
zamknięty

Centrum Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, 
Sienkiewicza, Teatralnej

904 
pkt

Klimzowiec Budowa placu do ćwiczeń (akrobatyka, 
parkour, street workout)

1298
pkt

Batory I Budowa pumptracku - rowerowego placu zabaw 734 
pkt

Batory II Budowa placu zabaw, ławek oraz wybiegu 
dla psów przy ulicy Hutniczej

968 
pkt

Chorzów II Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączących 
wejście na „Skałkę” i „Amelung”

2153 
pkt

Cwajka Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
od ul. Janasa do ul. Karola Miarki

2812 
pkt

Chorzów Stary Stworzenie placu zabaw „Magiczna Podróż” ze 
strefami tematycznymi

1143 
pkt

Maciejkowice Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach
wniosek wygrał poza głosowaniem – jedyny w okręgu

Centrum Historia Ruchu Chorzów - tablice informacyjne 
oraz strona z wirtualnym spacerem

4307 
pkt

Klimzowiec Zorganizowanie festynu środowiskowego 
„Od malucha do seniora”

1584 
pkt

Batory II Zorganizowanie koncertu „Głosy Batorego”
wniosek wygrał poza głosowaniem – jedyny w okręgu

Chorzów II Stworzenie centrum młodzieżowego filmu 
amatorskiego

2687 
pkt

Cwajka
Zorganizowanie zajęć z dziećmi na terenie podwórek 
i placów zabaw w Chorzowie II
wniosek wygrał poza głosowaniem – jedyny w okręgu

Chorzów Stary Zorganizowanie Akademii Dobrego Rodzica
wniosek wygrał poza głosowaniem – jedyny w okręgu

Maciejkowice Organizacja Święta Maciejkowic 683 
pkt

PROJEKTY INWESTYCYJNE: PROJEKTY SPOŁECZNE:

Dziękuję za olbrzymie zaangażowanie w 5. edycji 
Budżetu Obywatelskiego. Na kartach do głosowania 
znalazło się wiele nowych projektów i ciekawych 
propozycji. To dla mnie ważny sygnał, co jeszcze 
możemy zmienić w Chorzowie i jakie inwestycje 
musimy zrealizować 
priorytetowo.

Prezydent Chorzowa

WYNIKI GŁOSOWANIA

więcej informacji: www.bo.chorzow.eu 

strona 8



Wydarzenia wiadomości samorządowe2

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

Chorzów z pierwszym miejscem w konkursie 
na „Najbardziej ożywioną współpracę z miastami partnerskimi”.

18 października w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Chorzowie uroczysta 
sesja zainaugurowała 6. kadencję Młodzieżowej Rady Miasta.

Młodzi radni rozpoczęli pracę

Usuń azbest

Na 320 zgłoszonych do rywaliza-
cji europejskich miast, Chorzów 
został wyróżniony za współ-
pracę z niemieckim Iserlohn. 
27 września statuetkę w Hambur-
gu z  rąk niemieckiego Ministra 
Środowiska, Ochrony Przyrody, 
Budownictwa i Bezpieczeństwa 
Jądrowego Gunthera Adlera ode-
brał w imieniu miasta Prezydent 

Andrzej Kotala. Uroczysta gala 
odbyła się w sali koncertowej no-
woczesnego budynku filharmonii 
nad Łabą (Elbphilharmonie). 
Organizator - Fundacja „Leben-
dige Stadt” - co roku nagradza 
najlepsze współprace między 
miastami. Konkurs ma na celu 
wyróżnienie dobrych praktyk 
i  podkreślenie wagi współpracy 

międzynarodowej na poziomie 
lokalnym. - Partnerstwo miast 
zawsze było ważnym narzę-
dziem wzajemnego zrozumie-
nia. Szczególnie we współcze-
snym, zglobalizowanym świecie, 
w którym żyjemy – mówił pod-
czas ceremonii Prezes Zarządu 
Fundacji „Lebendige Stadt”, Ale-
xander Otto.

Podczas sesji spośród uczniów 
chorzowskich szkół ponad-
gimnazjalnych zostali wybrani 
przedstawiciele Rady: przewod-
nicząca - Weronika Walenciak, 
wiceprzewodniczący - Krzysz-
tof Grzybek, sekretarz - Rafał 
Kołodziej, skarbnik - Wojciech 
Duda.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta 
jest m. in. reprezentowanie intere-
sów chorzowskiej młodzieży przed 
władzami miasta oraz organiza-
cjami i instytucjami działającymi 
w mieście, a także inicjowanie dzia-
łań na rzecz młodych mieszkań-
ców, w szczególności w  zakresie 
nauki, kultury i sportu. Rada reali-

zuje swoje cele poprzez organizo-
wanie spotkań z przedstawicielami 
samorządu lokalnego, organizacji 
społecznych, kulturalnych i poli-
tycznych oraz z osobami ze świata 
nauki, kultury i sportu. Wszystko 
dzieje się pod okiem radnej Bożeny 
Karpińskiej – opiekuna Młodzieżo-
wej Rady Miasta Chorzów.

Właściciele domków jednoro-
dzinnych i wielorodzinnych 
posiadających w konstrukcji 
domu elementy azbestowe 
mogą zgłaszać ten fakt do Wy-
działu Ochrony Środowiska. 
Można to rozbić osobiście; wy-
słać e-mail: ekologia@chorzow.
eu lub zadzwonić pod numer 

tel. 32 4165413. Informacje te 
posłużą do zinwentaryzowa-
nia i oceny obecnego stanu 
rzeczy. – Na obecnym etapie 
sondujemy skalę problemu. 
Dlatego kierujemy ten apel do 
naszych mieszkańców. Jeśli na-
sza pomoc będzie potrzebna, 
to w  przyszłym roku wygo-

spodarujemy środki, w postaci 
dotacji, na ten cel – podkreśla 
Marcin Michalik,  Zastępca Pre-
zydenta Miasta ds. Technicz-
nych i Rozwoju. 
Przypominamy, że obowiązek 
usunięcia tych szkodliwych 
materiałów spoczywa na wła-
ścicielach nieruchomości. 

Od października w ZSM funkcjo-
nuje nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna. Została ona, zgodnie 
z nowymi przepisami wynikają-
cymi z ustawy o tak zwanej „sieci 
szpitali”, przeniesiona do miejskie-
go szpitala z poradni w Chorzo-
wie Batorym. - W związku z tym 
podjęliśmy decyzję o przeprowa-
dzeniu remontu w Pawilonie V, 
gdzie dotąd funkcjonowały tylko 
poradnie specjalistyczne - mówi 
Anna Knysok, dyrektor ZSM. 
- To miejsce od dawna wymagało 
gruntownych zmian. Niebawem 
oddamy do użytku wyremonto-
wane miejsce. Warto poczekać na 
efekty, bo na pewno zwiększy to 
komfort chorych.
W listopadzie ruszy też gruntow-
ny remont oddziału wewnętrzne-
go. - Z przyczyn obiektywnych 
należy rozpocząć go już teraz. Ro-
bimy co w naszej mocy, by remont 
trwał jak najkrócej i jak najmniej 
wpływał na pracę oddziału. Ape-
lujemy przy tym do wszystkich 
naszych pacjentów o zrozumienie. 
Po modernizacji na pewno popra-
wi się jakość świadczonych usług 
- wyjaśnia Magdalena Sekuła, Peł-

nomocnik Prezydenta ds. Aktywi-
zacji Społecznej.
To nie jedyna inwestycja, któ-
ra realizowana jest w szpitalu. 
Trwa modernizacja oddziału chi-
rurgii i  dermatologii. - Chcemy 
uspokoić wszystkich pacjentów 
dermatologicznych,  oddział dzia-
ła, tylko świadczenia udzielane 
są w innych miejscach szpitala 
w  związku z trwającym remon-
tem – mówi Anna Knysok.
Chorzowska dermatologia bo-
ryka się z innymi problemami. 
- Zgodnie z wymogami Narodo-
wego Funduszu Zdrowia powin-
no pracować tutaj dwóch lekarzy 
specjalistów w dziedzinie derma-
tologii i  wenerologii - tłumaczy 
Anna Knysok. - Szpital zatrudnia 
aktualnie dwóch lekarzy, przy 
czym jeden przebywa na zwol-
nieniu lekarskim. Poczyniono sta-
rania mające na celu zatrudnienie 
dodatkowego lekarza posiadają-
cego tę specjalizację. Ze względu 
na trudności w pozyskaniu takie-
go specjalisty kontaktowano się 
m.in. z konsultantem krajowym 
w dziedzinie dermatologii i wene-
rologii. Niestety, jak dotychczas, 

nie odniosło to pożądanego skut-
ku. Dlatego trudno przewidzieć, 
jakie będą dalsze losy tego oddzia-
łu – dodaje dyrektor.

W szpitalu rozpoczął się 
proces modernizacji 

Wielopokoleniowy
mural

Chirurgia, dermatologia, poradnie specjalistyczne - w Zespole 
Szpitali Miejskich ruszył cykl remontów. Przy wsparciu miasta 
placówka stale zwiększa nie tylko jakość świadczonych usług, 

ale także poprawia komfort pacjentów.W Chorzowie przy ul. Wolności 75 
powstał nietypowy mural 
– jego twórcami są bowiem artyści 
z Centrum Integracji Międzypokoleniowej, 
czyli chorzowscy społecznicy 
i członkowie Chorzowskiej 
Rady Seniorów.

Odpowiadając na potrzeby 
naszych mieszkańców, od 
1 listopada na terenie ZSM 
dyżury w ramach nocnej 
i świątecznej opieki zdrowot-
nej będą pełniły dwa zespoły 
medyczne. Pierwszy zespół 
złożony z jednego lekarza 
oraz pielęgniarki - realizujący 
świadczenia dla dorosłych, 
drugi (dodatkowy) złożony 
z lekarza ze specjalizacją 
w dziedzinie pediatrii oraz 
jednej pielęgniarki - realizu-
jący świadczenia dla dzieci. 

Nocna 
i świąteczna 
opieka 
w poszerzonym 
składzie

Przedstawiciele szóstej Młodzieżowej Rady Miasta

Wyróżnienie za współpracę 
międzynarodową

László Barabás, Alexander Otto, Karina Markiewicz, Andrzej Kotala, Peter Paul Ahrens, Gunther Adler, Andreas Mattner

Mieszkańcy chcący pozbyć się azbestu bądź eternitu ze swoich 
budynków mogą zgłosić to do chorzowskiego Urzędu Miasta



wiadomości samorządowe 3

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

Miasto

Zapadła decyzja o sposobie budowy odcinka 
ul. Słowików, od posesji przy ul. Słowików nr 11 

do ul. Głównej. To zwycięski projekt 
ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. 

Chorzów pozyskał 17 mln zł unijnej dotacji na stworzenie 
nowej instytucji kultury.

Rozbudują 
ul. Słowików

Zapadł wyrok w sprawie nieuczciwych kasjerów

Projekt dotyczył wybudowania 
nawierzchni, oświetlenia ulicz-
nego oraz odwodnienia ulicznego 
na odcinku ul. Słowików nr 11, 
wzdłuż ogrodzenia szybu kopal-
nianego „Zygmunt” do ul. Głów-
nej a przystankiem. W ten sposób 
zostałby połączony wspomnia-
ny odcinek z istniejącą drogą 
ul.  Słowików. Zwycięski projekt 
w tej dzielnicy wymagał wielu 
uzgodnień formalno-prawnych. 
W październiku Andrzej Kota-
la, Prezydent Chorzowa, spotkał 
się z mieszkańcami Maciejkowic 
i  przedstawił im plany realizacji 
inwestycji. Zapewnił, że zezwo-

lenie na realizację inwestycji dro-
gowej będzie wydane do końca 
listopada 2017 roku, a w styczniu 
2018 r. rozpocznie się postępowa-
nie przetargowe. Według planów 
roboty miałyby wystartować na 
przełomie kwietnia i maja 2018 r. 
Natomiast cała inwestycja ma za-
kończyć się w przyszłym roku na 
przełomie sierpnia i września. 

Sąd Okręgowy w Katowicach 
skazał na dwa lata pozbawie-
nia wolności dwoje byłych 
urzędników z Urzędu Miasta 
w Chorzowie.
Damian Sz. i Maria R. z miejskiej 
kasy ukradli ponad 1,3 mln zł. Pro-
ceder miał miejsce w latach 2007-
2011. Damian Sz. był podinspek-

torem finansowym, a Maria R. 
inspektorem finansowym. Oboje 
oszukiwali na księgowaniu sprze-
daży zezwoleń za alkohol, które 
były płacone gotówką. Nieprawi-
dłowości wykryto w 2011 roku, 
wówczas też zatrzymano nieuczci-
wych urzędników, którzy nie pra-
cowali już w magistracie. Pod ką-

tem przyszłych kar zabezpieczono 
mienie o wartości 880 tys. zł. 
W czerwcu tego roku Sąd Okręgo-
wy w Katowicach orzekł, że Damian 
Sz. i Maria R. przekroczyli swoje 
uprawnienia wynikające z zakresu 
pełnienia ich służbowych obowiąz-
ków oraz wyrządzili szkodę w ma-
jątku Urzędu Miasta w Chorzowie. 

Ustalono, że Damian Sz. przywłasz-
czył sobie ponad 653 tys. zł, a Maria 
R. niemal 661 tys. zł. Sąd skazał ich 
na dwa lata pozbawienia wolności. 
Zobowiązał też oskarżonych do na-
prawienia szkody poprzez zapłatę 
na rzecz Urzędu Miasta ponad 463 
tys. zł przez Damiana Sz. i niemal 
661 tys. zł przez Marię R. 

Maciej Surma reprezentujący 
Spartan Chorzów zdobył złoty 
medal na Mistrzostwach Świata 
w grapplingu, które odbywały się 
w Azerbejdżanie. „Maciuś” jest 
wiernym kibicem Ruchu Chorzów, 
dlatego podczas spotkania 
Niebieskich z Odrą Opole 
czekała na niego niespodzianka. 
Jeden z najlepszych grapplerów 
w naszym kraju otrzymał z rąk 
Marcina Michalika, Zastępcy 
Prezydenta Chorzowa, koszulkę 
ulubionego zespołu z autografiami 
zawodników. 

W hali byłej elektrowni Huty 
Królewskiej przy ul. Metalow-
ców powstanie pierwsze w Polsce 
muzeum hutnictwa. Chorzów 
we współpracy z Kopalnią Guido 
pozyskał ponad 58 mln zł unijnej 
dotacji na projekt „Rewitalizacja 
i udostępnienie poprzemysłowe-
go dziedzictwa Górnego Śląska”. 
Wspólny wniosek Chorzowa 
i  Zabrza otrzymał najwyższą 
ocenę i znalazł się na pierwszym 
miejscu listy opublikowanej przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Dzięki temu do 
Chorzowa trafi ponad 17 mln  zł 

na stworzenie nowej instytucji 
kultury. – To największa dotacja 
w historii miasta na cele kultu-
ralne.  Pozyskane środki pozwo-
lą nam nie tylko przeprowadzić 
gruntowną renowację dawnej 
elektrowni Huty Królewskiej, 
ale także stworzyć unikatowe 
muzeum na industrialnej mapie 
Śląska – wyjaśnia Andrzej Kota-
la, Prezydent Chorzowa. Miasto 
nabyło halę w 2010 roku od Ban-
ku Handlowego w Warszawie. 
Zabytkowy obiekt został odpo-
wiednio zabezpieczony, przepro-
wadzono także remont dachu. 

Od tego czasu dawna elektrownia 
stała się miejscem wielu wyda-
rzeń, m.in. World Press Photo, 
Festibalu, Industriady czy Metro-
politalnej Nocy Teatrów.  
Obecnie trwa przygotowywanie 
procedur przetargowych oraz 
zwożenie kilkudziesięciotono-
wych eksponatów. W przyszłym 
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie 
staną m.in. młot Ansaldo, prasa 
hydrauliczna i walcarki. Warto 
przypomnieć, że w hali od kilku 
lat można już podziwiać XIX-
-wieczny młot parowo-powietrz-
ny Brinkmanna, a na pobliskim 

rondzie w zeszłym roku ustawio-
no 3-metrowy młot wyprodu-
kowany w  Hucie Zygmunt. Do 
końca 2019 roku hala w centrum 

Chorzowa przejdzie gruntowną 
renowację, która przeprowadzona 
zostanie z dbałością o detale archi-
tektoniczne, takie jak kształt okien 

czy wygląd bramy głównej. Cał-
kowicie odnowiona zostanie także 
przybudówka, w której powstanie 
nowoczesna sala audiowizualna.

Między 15 a 17 grudnia zapraszamy wszystkich Mieszkańców i Gości na kolejny Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy. Tym razem 
impreza odbędzie się na Placu Hutników. Na Jarmarku będzie można kupić świąteczne ozdoby, upominki i produkty rękodzielnicze. 
Dzieci wezmą udział w warsztatach, w czasie których własnoręcznie wykonają choinkowe ozdoby. Prawdziwe renifery będą pozować 
do zdjęć z najmłodszymi. Będzie karuzela, warsztaty kulinarne Remigiusza Rączki i występy zespołów Universe i Avocado, sióstr Wajs 
i Mirka Szołtyska.  

Jarmark rozpocznie się uroczystym przemarszem kolędników
                          i zapaleniem światełek na miejskiej choince.

Pierwsze muzeum hutnictwa w Polsce

MISTRZ DOCENIONYRozstrzygnięto przetarg 
na rewitalizację Rynku
Wykonawcą prac budowlanych będzie 
konsorcjum firm: PB JAEKEL-BUD-TECH 
i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD. 
Koszt przeprowadzenia inwestycji to prawie 
22,5 mln zł. Planowany termin zakończenia 
robót to drugi kwartał 2019 roku. 

Koncepcja zakłada m.in. powstanie pod 
estakadą pawilonów, w których może 
znaleźć się miejsce dla gastronomii, usług 
czy instytucji miejskich. Po lewej i prawej 
stronie estakady zaplanowano miejsce 
dla zielonych skwerów, zaś przed 
Urzędem Miasta pojawi się fontanna.
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12O urodziny 
Ekonomika

W swej ponad stuletniej tradycji szkoła kształciła kupców, handlowców, pracowników sklepowych, 
księgowych, sekretarki i pracowników administracyjnych.

Placówka przeszła też szereg re-
form oświatowych i reorganizacji, 
czego odbiciem są również zmiany 
oficjalnych nazw: od Dokształcają-
cej Szkoły Kupieckiej (1897–1906) 
po obecną - Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 
w Chorzowie.
– Jeszcze z końcem XIX wieku 
zauważono potrzebę dokształ-
cania tych, którzy w przyszłości 
mieli pracować w handlu. Dziś jest 
to jeden z wiodących zespołów 
szkół o profilu ekonomicznym czy 
administracyjnym. Pracownicy 
administracji, logistyki, szeroko 
pojętej sfery ekonomicznej zawsze 

będą potrzebni. Dlatego szkoła ta 
będzie obchodzić jeszcze niejeden 
jubileusz – mówi Wiesław Cięż-
kowski, Zastępca Prezydenta Cho-
rzowa ds. Społecznych.
Z okazji jubileuszu zorganizowano 
m.in. mecz siatkówki Nauczyciele 
kontra Absolwenci oraz zajęcia „120 
minut Zumby na 120-lecie Ekono-
mika”. Odprawiono również mszę 
świętą, a całość uświetniła gala 
w Chorzowskim Centrum Kultury.
- 10 lat temu zobowiązałam się, że 
zorganizuję 120-lecie i dotrzyma-
łam słowa – mówi Monika Upława, 
dyrektor CKZiU. – Świętuje  dziś 
z nami ponad 200 absolwentów. 

Jestem szczęśliwa, że tylu ich jest 
– dodaje. Dyrektor zaznacza, że 
najliczniej stawiły się roczniki z lat 
60, 70 i 80 minionego wieku. – Naj-
młodsi muszą się zestarzeć, by wra-
cać na jubileusze – uśmiecha się 
Monika Upława.
Szkolnymi wspomnieniami dzielo-
no się już w budynku przy ul. Urba-
nowicza, gdzie odbył się II zjazd 
absolwentów „Ekonomika”.
- Lata szkolne wspominam z sen-
tymentem i radością. Pamiętam 
pierwsze dni w liceum, kiedy na-
sza wychowawczyni powiedziała, 
że będą to nasze najlepsze lata, 
które mamy dobrze przeżyć. Dziś 

pod tym się podpisuję – mówi To-
masz Piecuch (absolwent z 1998 r.).
Teresa Niedzielska (absolwentka 
z 1953) przyznaje, że warunki do 
nauki bardzo się zmieniły, na plus. 
– Nosiłyśmy mundurki, wypust-
ki, a jak przyłapano nas o 20 „na 
mieście”, to rano stało się u dyrek-
tora na dywaniku – wspomina.
Mocną i zgraną klasę miał Ro-
man Dziadek (absolwent z 1969). 
– Często robiliśmy żarty profeso-
rom. Zresztą wszyscy z nich byli 
rewelacyjni, wiedzieli czego po-
trzebuje młodzież. To był wspa-
niały okres. 
Na zjazd przyjechali absolwenci 
z różnych zakątków Polski i świa-
ta. Dorota Wojczak (absolwentka 

1968) przyleciała z  Belgii. – Moja 
serdeczna koleżanka powiadomi-
ła mnie o takim spotkaniu. Mile 
wspominam szkolne czasy. Miałam 
wspaniałe koleżanki i  profesorów. 
Szkolne znajomości przetrwały do 
dziś. Taki zjazd jest też dobrą okazją 
do wymiany adresów i zdjęć.
Obieżyświatem z prawdziwego 
zdarzenia jest Marcin Kupczak (ab-
solwent 2008). Bloger i podróżnik 
ma na koncie wyprawy m.in. do 
Nowej Zelandii, USA, Australii czy 
Ugandy. –Miłość do podróży na-
rodziła się właśnie tu. Na jednym 
z geograficznych sprawdzianów 
pomyliłem Hiszpanię z Francją. 
Wziąłem się za siebie i tak udało 
mi się zobaczyć ponad 40 krajów.

SZKOŁY W LICZBACH

34
Liczba szkół

Szkoły Podstawowe: 20
Szkoły Ponadpodstawowe: 12

Szkoły Specjalne: 2

12 390
Liczba uczniów w szkołach

Szkoły Podstawowe: 7 944
Gimnazja: 591

Licea Ogólnokształcące: 1 869
Technika: 1 545

Branżowe Szkoły I Stopnia: 406
Szkoła Specjalna: 35

1687
Liczba nauczycieli

Szkoły Podstawowe: 1045
IV Liceum Ogólnokształcące: 32

Zespoły Szkół i placówki oświatowe: 610

Elementarz to zbiór czytanek 
i rymowanek pisanych gwarą. 
Jego lektura to okazja do pozna-
nia historii regionu, lokalnych 
tradycji i zwyczajów, a także ślą-
skich słów, takich jak np. pukel-
tasza, tyta czy krauza. Z elemen-
tarza uczniowie będą korzystać 
m.in. podczas zajęć regionalnych. 
- Edukacją regionalną w naszym 

mieście objęte są nie tylko pod-
stawówki ale także przedszkola 
i szkoły ponadpodstawowe. Na-
uczyciele dbają aby zajęcia były 
ciekawe - organizując m.in kon-
kursy śląskiej godki czy wyciecz-
ki po mieście - wyjaśnia Andrzej 
Kotala, Prezydent Chorzowa. 
Dodatkowe lekcje odbywają się 
raz w miesiącu i korzysta z nich 

ponad 11 tys. uczniów. Z  myślą 
o  młodszych dzieciach w  Cho-
rzowie ruszył projekt „Roztań-
czony Śląsk”. We współpracy 
z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląśk” 
Urząd Miasta organizuje zajęcia 
taneczne i wokalne. - To kolejny 
pomysł na przybliżanie historii 
i  tradycji naszego regionu – do-
daje Andrzej Kotala.

Zamiast Ali, która ma kota - Paulek, który uczy się „pisać i czytać 
po naszymu”. Do chorzowskich szkół trafiło 100 egzemplarzy 

„Górnośląskiego ślabikorza”.

Śląski elementarz trafił do chorzowskich szkół

Podczas uroczystości, 12 paź-
dziernika, kilkadziesiąt osób 
odebrało akty nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego. Pre-
zydent Chorzowa przyznał 41 
nagród wyróżniającym się w pra-
cy wychowawczej, opiekuńczej 
i organizacyjnej nauczycielom 
i  dyrektorom chorzowskich pla-
cówek oświatowo-wychowaw-
czych. Podziękowano również 
dyrektorom kończącym pracę na 
swoim stanowisku. Symbolicznie 
uhonorowano osoby wyróżnione 
przez ministra edukacji narodo-
wej i kuratora oświaty.
- W chorzowskiej sferze edukacji 
pracuje armia ludzi, ponad 3000 
osób. Od lat największa część bu-
dżetu trafia właśnie na oświatę. 
W ten sposób chcemy zapewnić 
szerokie spektrum usług eduka-
cyjnych – mówił podczas uro-
czystości Wiesław Ciężkowski, 
Zastępca Prezydenta Chorzowa 

ds. Społecznych. Podkreślił, że 
miniony rok, ze względu na 
wprowadzanie reformy oświaty, 
nie należał do najłatwiejszych. 
– Wprowadzona była ona bar-
dzo szybko. Możemy poszczycić 
się tym, że wszystko przebiegło 
u nas sprawnie. Uniknęliśmy 
masowych zwolnień. Zastępca 
prezydenta dodał, że przy tym 
wszystkim udało się wygo-
spodarować dodatkowych 300 
miejsc w przedszkolach.
Za wykonaną pracę m.in. przy 
wdrażaniu reformy dziękował 
Andrzej Kotala, Prezydent Cho-
rzowa. – Edukacja w Chorzowie 
jest priorytetem. Nasze dzieci 
mają bardzo dobre wyniki w na-
uce, z czego jestem dumny – mó-
wił. Prezydent wymienił też naj-
ważniejsze inwestycje w oświacie 
m.in. remont ZSS nr 1 i adaptację 
na przedszkole budynku przy ul. 
Omańkowskiej. 

W Chorzowskim Centrum Kultury odbyły się 
obchody Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień nauczyciela

Monika Upława, dyrektor CKZiU przyjmuje gratulacje od Wiesława Ciężkowskiego, 
Zastępcy Prezydenta Chorzowa ds. Społecznych

Absolwentki Ekonomika z rocznika 1968
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W Chorzowskim Centrum Kultury odbył się 
okrągły jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej 
nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.

Sala ChCK szybko zapełniła się za-
proszonymi gośćmi, sympatykami 
oraz byłymi i obecnymi uczniami 
tej placówki. Na gali obecni byli: 
Prezydent Miasta Andrzeja Kotala 
oraz jego Zastępca ds.   Społecz-
nych Wiesław Ciężkowski, którzy 
złożyli gratulacje na ręce dyrek-
tora szkoły Wojciecha Niezgody. 
- W „piątce” gra się zespołowo, nie 
tylko na boisku, ale także podczas 
lekcji i  na szkolnym korytarzu. 
To  wyjątkowe miejsce na mapie 
Chorzowa, gdzie już od progu 
czuć, że wszyscy tworzą jedną 
drużynę. Nauczyciele, uczniowie, 

a także rodzice - wszyscy pracu-
ją na wspólny sukces placówki 
– przekonywał podczas uroczy-
stości Andrzej Kotala. - To dzięki 
wam Zespół Szkół Sportowych 
nr 1, a obecnie Szkoła Podstawowa 
nr 5 jest nie tylko największą szko-
łą w Chorzowie, ale także jedną 
z najlepszych – dodał. Dokładnie 
1 września 1987 roku ówczesny 
dyrektor szkoły Stanisław Kośmi-
der wraz z zaproszonymi gośćmi 
dokonał jej otwarcia. Od tego czas 
szkoła otrzymała wiele wyróżnień, 
nagród i laurów. Wśród nich: me-
dal za zasługi w rozwoju kultury 

fizycznej, wyróżnienie Minister-
stwa Edukacji Narodowej w Ogól-
nopolskim Konkursie „Sport dla 
Każdego”, Honorową Odznakę 
Sprawności Fizycznej przyznaną 
przez Komisję Sportu, Turystyki 
i Rekreacji Rady Miejskiej w Cho-
rzowie. Niespodziankę świętują-

cym zgotowali goście: sportow-
cy, mistrzowie olimpijscy Anita 
Włodarczyk (dwukrotna złota 
medalistka igrzysk olimpijskich, 
trzykrotna mistrzyni świata oraz 
wielokrotna rekordzistka świata, 
Europy i kraju w rzucie młotem) 
oraz Piotr Małachowski (lekko-

atleta specjalizujący się w rzucie 
dyskiem, srebrny medalista z 2008 
roku z Pekinu oraz 2016 w Rio de 
Janeiro), którzy również pojawili 
się na uroczystości. Mistrzowie 
przyłączyli się do gratulacji, ży-
cząc dalszych sukcesów, zarówno 
uczniom jak i pedagogom. 
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Przebudowa placu zabaw oraz 
bezpośredniego jego otoczenia 
przewidziana jest na przełom 
2017 i 2018 roku. Jest to konty-
nuacja prac wykonanych w roku 
2016 polegających na renowacji 
centralnej części Parku Róż – 
wykonaniu nowej nawierzchni 
alejek, murków z piaskowca i re-
nowacji pomnika „Matki z dziec-
kiem”. Kolejny etap przewiduje 
przebudowę fragmentu parku 
od strony ul. Urbanowicza czyli 
centralnego skweru, zielonych 
tarasów i  schodów, wykonanie 
nawierzchni alejek i wytyczenie 
ścieżki rowerowej. 
Rozpoczęte w październiku prace 
się mają zakończyć się pod ko-
niec czerwca 2018 roku. Zakres 

robót obejmuje powierzchnię ok. 
3000 mkw. i przewiduje likwidację 
obecnego placu zabaw (demontaż 
zużytych urządzeń), wykonanie 
nowego podłoża piaskowego oraz 
nawierzchni syntetycznej, wyko-
nanie nowych elementów małej 
architektury w formie murowa-
nych donic obsadzonych roślina-
mi, montaż nowych ławek.
Plac zabaw podzielony zostanie 
na dwie strefy: dla dzieci młod-
szych oraz starszych. W strefie 
dla dzieci młodszych znajdą się 
zestawy sprawnościowe, ze zjeż-
dżalniami, zwierzątkami i tune-
lami, samochód strażacki, oraz  
ścianka wspinaczkowa „Słoń”, 
kiwaki. W strefie dla dzieci star-
szych będzie zjazd linowy o dłu-

gości 30 m, oraz wielki zestaw do 
wspinaczki linowej o powierzch-
ni niemal 100 mkw.
Osobne miejsce zajmie strefa huś-
tawek, a zasadnicza część placu 

zabaw będzie ogrodzona.  Wszyst-
kie alejki przyległe do placu zabaw 
będą miały nową nawierzchnię 
brukową. Koszt wykonania prac 
to ponad 1,4 mln zł. 

Światowy Dzień Walki z Otyło-
ścią był dobrą okazją do spotkania 
na temat prowadzenia zdrowego 
stylu życia. W tym roku Urząd 
Miasta Chorzów wraz z Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej 
przypomniały najmłodszym cho-
rzowianom jak się odżywiać, aby 
uniknąć problemów ze zdrowiem 
w przyszłości. W Przedszkolu nr 1 

w Chorzowie Batorym i  Przed-
szkolu nr 17 w Chorzowie Starym 
specjaliści przeprowadzili warsz-
taty, podczas których starali się 
zaszczepić odpowiednie nawyki 
żywieniowe u naszych przed-
szkolaków. Dodatkowo każdy 
uczestnik otrzymał od Prezydenta 
Miasta świeże owoce i tematyczną 
kolorowankę.

Zjeżdżalnie, samochód strażacki czy zestaw do wspinaczki liniowej – to tylko jedne z atrakcji, 
które będą czekały na najmłodszych na terenie zmodernizowanego placu zabaw w Parku Róż. 

Województwo śląskie było repre-
zentowane przez 5 najlepszych 
stypendystów, wśród nich zna-
lazł się Paweł Wyrzgoł, uczeń 
VII Liceum Ogólnokształcącego 
w  Zespole Szkół Technicznych 
i  Ogólnokształcących nr 4 im. 
J. Śniadeckiego w Chorzowie.
Uczeń klasy maturalnej swoją 
edukację w VII Liceum Ogól-
nokształcącym rozpoczął jako 
piłkarz AKS Wyzwolenie. Kon-
tuzja uniemożliwiła Pawłowi 
kontynuację kariery sportowej, 
jednak jego wszechstronne za-
interesowania pozwoliły mu 
realizować się w innych dzie-
dzinach.

Uczeń aktywnie uczestniczy w ży-
ciu szkoły. Wielokrotnie reprezen-
tował placówkę w środowisku 
lokalnym, czego przykładem jest 
udział w „Biegu Dziewięciu Gór-
ników”, organizowanym z inicja-
tywy Śląskiego Centrum Wol-

ności i  Solidarności w rocznicę 
pacyfikacji Kopalni "Wujek".
Zainteresowania historią regional-
ną skłoniły Pawła do udziału w VI 
edycji Olimpiady Wiedzy o Gór-
nym Śląsku, którego został finalistą.
Paweł Wyrzgoł ukończył klasę dru-
gą z wyróżnieniem i wynikiem 5,86,  
dzięki czemu został wytypowany do 
stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Podczas uroczystości wręczenia 
nagród Ministra Edukacji i Kura-
tora Oświaty nagrody MEN ode-
brała także dwójka nauczycieli 
z Gimnazjum nr 8 (obecnie SP18) 
w Chorzowie: Beata Lesik i Adam 
Postulka. Nagrodę Kuratora otrzy-
mała Sylwia Kowalska. 

16 października wręczono dyplomy Prezesa Rady Ministrów. 
Wśród wyróżnionych znalazł się Paweł Wyrzgoł, uczeń ZSTiO nr 4.

Uczeń z dyplomem premier RP

Maluchy poznały
zasady zdrowego odżywiania

Metamorfoza placu zabaw w Parku Róż
Od 29 listopada do 2 grudnia 
w ChCK i w AZSO nr 1 będą się 
spotykać zarówno znani podróż-
nicy, jak i ci, którzy wielkie wy-
prawy mają dopiero w planach.

W czasie festiwalowych spo-
tkań z  osobami zajmującymi 
się aktywnym poznawaniem 
świata przekazywane są treści 
naukowe: geograficzne, przy-
rodnicze,  historyczne, socjo-
logiczne oraz wychowawcze, 
a także ciekawostki i anegdoty 
z podróży – tych dalekich i tych 
bliskich.

W latach ubiegłych gośćmi 
imprezy byli m.in. Krzysztof 
Wielicki, Artur Hajzer, Elżbieta 
Dzikowska. Festiwal skierowa-
ny jest głównie do studentów 
i  uczniów z  Chorzowa i miast 
ościennych. Wstęp na wydarze-
nia jest bezpłatny.

29 Peneplena 
Travel Festival
XI Chorzowski 

Tydzień Podróży

Jubileusz SP 5
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Szkolenia dla firm szyte na miarę
Przedsiębiorco, może jeszcze tego nie wiesz, że działa nowy model dysponowania funduszami 

przeznaczonymi na szkolenia i usługi rozwojowe dla Twojej firmy, czyli Podmiotowy 
System Finansowania (PSF). Umożliwia samodzielny wybór usługi rozwojowej – takiej, 

która odpowiada na Twoje indywidualne potrzeby! Pieniądze są i to duże – ponad 420 mln zł! 

19 załóg ścigało się na zalewie 
w Pławniowicach. W regatach wystartowały 
drużyny zawodowe i amatorskie. Klasę potwierdziła 
załoga łódki pod banderą Chorzowa.

Jeśli więc inwestujesz w rozwój 
firmy i swoich pracowników, 
chcesz podwyższyć kwalifika-
cje jako właściciel przedsiębior-
stwa, ale chcesz mieć również 
pewność, ze będą to dobrze 
wydane pieniądze – nic prost-
szego! Skorzystaj już dziś z PSF 
– dofinansowania do usług 
szkoleniowych i doradczych dla 
mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw.

Dla kogo 
wsparcie i jakie?
Wsparcie jest skierowane wy-
łącznie do mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw (także do 
osób samo zatrudnionych) oraz 
ich pracowników, czyli osób 
zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę oraz na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. 
Poziom dofinansowania kosztów 
pojedynczej usługi rozwojowej 
wynosi od 50 do 80% kosztów 
i  jest zależny m.in. od wielkości 
przedsiębiorstwa oraz spełnienia 

warunków dodatkowych (np. 
objęcie wsparciem pracowników 
o niskich kwalifikacjach, w wie-
ku 50+ lub z niepełnospraw-
nościami albo zatrudnionych 
w  branżach kluczowych dla 
rozwoju regionu. Maksymalna 
kwota dofinansowania o jaką 
może się ubiegać jedno przed-
siębiorstwo na dofinansowanie 
łącznych kosztów zakupu usług 
rozwojowych wynosi 100 tys. zł. 
Wartość wsparcia może być 
przez przedsiębiorcę dowolnie 
rozdysponowana na usługi roz-

wojowe.

- To regaty dla pasjonatów żeglar-
stwa i amatorów. Organizujemy 
je już po raz siódmy. Sądzę, że jest 
to jedyna taka impreza na Śląsku. 
Dlatego każdy, kto ma ochotę się 
pościgać z najlepszymi przyjeż-
dża właśnie tutaj – mówi Marcin 
Zdebik, komandor Stowarzysze-
nia Żeglarskiego „Szkwał”, orga-
nizator regat.
Puchar Prezydenta Miasta Cho-
rzowa w klasie Omega Standard 
i Omega Turystyczna to zarazem 
finał Pucharu Śląska i Pucharu 
Pławniowic.
– Pogoda i frekwencja dopisały. 
Akwen nie jest zbyt wielki, ale 
czasem wieje mocno. A to jest 
najważniejsze. Musi być wiatr 
i słońce, wtedy mówi się o ideal-
nej, żeglarskiej pogodzie – uśmie-
cha się Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa. I dodaje, że cieszy go 

coraz większe zainteresowanie 
tym sportem w naszym mieście. 
– Nasza chorzowska załoga zdo-
bywa najlepsze miejsca. Dla nas 
jest to forma promocji. Jesteśmy 
już znani z tego, że mamy żegla-
rzy i swoją łódkę – dodaje.
– Niemal w każdy weekend byli-
śmy na wodzie. Wywalczyliśmy 
drugie miejsce w Pucharze Polski. 
Zdobyliśmy Puchar Śląska w kla-
sie Omega. Walczyliśmy dzielnie 
o każdy punkt, do samego końca. 

Zdarzały się porażki, ale nasza za-
łoga szybko się z nich podnosi – 
mówi Rafał Kuszka członek ekipy 
z łódki „Chorzów”.
Na zalewie w Pławniowicach po 
raz pierwszy ścigała się Mag-
dalena Szyszkowska. Właśnie 
zdobywa żeglarski patent, cho-
ciaż po większych i mniejszych 
wodach pływa od dziesięciu lat. 
– W  końcu zdecydowałam się 
sama chwycić za ster – uśmie-
cha się. – W tym wszystkim jest 

wolność. Człowiek płynie i nic 
więcej go nie interesuje. To wła-
śnie jest super – dodaje.
Prezydent Chorzowa nie ukrywa, 
że regaty w Pławniowicach są 
wielkim wydarzeniem. – Zawsze 
jest tu mocna konkurencja. Moż-
na zmierzyć się z silniejszymi za-
łogami i z nimi powalczyć - mówi. 
– Sam też żegluję. Dla mnie jest 
to forma odreagowania stresu. 
Na wodzie mogę się zrelaksować 
i długo wypoczywać – dodaje.
- Regaty w Pławniowicach za-
wsze organizowane są na wyso-
kim poziomie. To bardzo dobra 
impreza – podsumowuje Rafał 
Kuszka.
Zawody rozegrano 30 września 
i  1  października. Organizatorami 
regat były: miasto Chorzów, Miej-
ski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Sto-
warzyszenie Żeglarskie „Szkwał”.

Budynek przy ul. Gdańskiej 10 wy-
budowało w 1937 r. Konstrukcja bu-
dynku jest murowana z cegły pełnej. 
Na kondygnacji piwnic znajdują się 
komórki lokatorskie. Na kondygna-
cji parteru i I piętra znajduje się dwa-
dzieścia mieszkań. Przed podjęciem 
prac mieszkania ogrzewano za po-
mocą pieców opalanych drewnem 
(w tym pieców kaflowych), kotłów 
węglowych i pieca elektrycznego. 
W budynku występowało niedo-
grzewanie pomieszczeń. Przepro-
wadzone zadanie polegało na:
• likwidacji obecnych pieców ka-

flowych, indywidualnych kotłów 
węglowych i grzejników elek-
trycznych jako źródła ogrzewania 
poszczególnych mieszkań w bu-
dynku; 

• likwidacji obecnych węglowych 
trzonów kuchennych w miesz-
kaniach;

• zabudowy indywidualnych w każ-
dym mieszkaniu wiszących kotłów 
gazowych kondensacyjnych z za-
mkniętą komora spalania

• wykonaniu w poszczególnych 
mieszkaniach instalacji wewnętrz-
nych centralnego ogrzewania

• zabudowy czteropalnikowych ku-
chenek gazowych z piekarnikiem 
w poszczególnych mieszkaniach

Po stronie termoizolacji przegród 
w budynkach zostało wykonane 
ocieplenie:
• ścian zewnętrznych warstwa 

optymalna styropianu i wełny 
mineralnej

• ścian zewnętrznych piwnic i co-
kołów warstwą optymalną sty-
roduru

• stropów nad ostatnią kondy-
gnacją warstwa optymalną weł-
ny mineralnej

• wymiana okien i drzwi zewnętrz-
nych na nowe w ramie z PCV, 
aluminiowej i stalowej o profilu 
ciepłym spełniających obecne 
wymagania termiczne

Dodatkowo w ramach tego zadania 
wykonano instalację wewnętrz-
na gazu doprowadzającego gaz do 
projektowanych kotłów i kuchenek 
gazowych.
Warto dodać, że korzyści z przedsię-
wzięć na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji są ogromne od ekologicznych, 
ekonomicznych po gospodarcze 
i zdrowotne. Zaliczyć można do nich 
m.in.: zmniejszenie kosztów eksplo-
atacji budynku, poprawę jego wyglą-
du, niższe koszty leczeń, zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń, poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego.

Do tej pory w województwie ślą-
skim na wirusowe zapalenie wątro-
by typu A zachorowało 198 osób, 
w tym 4 z Chorzowa. Dla porów-
nania w 2016 roku w naszej aglo-
meracji zachorowały 3 osoby. 
Wirusowe zapalenie wątroby 
typu A  (potocznie zwane żół-
taczką pokarmową lub chorobą 
brudnych rąk) jest schorzeniem 
wywoływanym przez wirus A 
zapalenia wątroby (HAV). Ludzie 
są jedynym rezerwuarem wirusa 
wywołującego WZW A, który 
przenoszony jest głównie drogą 
pokarmową. Do zakażenia może 
dojść przez kontakt bezpośredni 
z  zakażonym człowiekiem (np. 
przeniesienie wirusa poprzez nie 
umyte po wyjściu z toalety ręce). 
Najczęściej jednak zakażenie 
przenosi się poprzez spożycie ska-
żonego pożywienia (np. niemy-
tych owoców) i skażonej wody.

Podstawą w zapobieganiu zaka-
żeniom jest przestrzeganie zasad 
higieny, także przy przygotowy-
waniu i spożywaniu posiłków. 
Nie ma specyficznego lecze-
nia.  Dostępna jest natomiast 
skuteczna szczepionka, która 
zgodnie z obowiązującym Pro-
gramem Szczepień Ochronnych 
zalecana jest:
• osobom wyjeżdżającym do kra-

jów o wysokiej i pośredniej ende-
miczności zachorowań na WZW 
typu A

• osobom zatrudnionym przy pro-
dukcji i dystrybucji żywności, 
usuwaniu odpadów komunal-
nych i płynnych nieczystości oraz 
przy konserwacji urządzeń służą-
cych temu celowi

• dzieciom w wieku przedszkol-
nym, szkolnym oraz młodzieży, 
które nie chorowały na WZW 
typu A.

INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU I ZASADACH 
PFS W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:

Wszelkich informacji na temat możliwości wsparcia i zasad ko-
rzystania z PFS udzielają:
1. Operatorzy:

• Fundusz Górnośląski S.A. – www.fundusz-silesia.pl ;
• Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k – 

www.dr-kurnicki.eu; 
• Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. – 

www.arr.czestochowa.pl; 
• Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach – 

www.riph.com.pl ;
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – www.wst.com.pl. 

2. Punkt Kontaktowy EFS WUP w Katowicach przy ul. Kościuszki 
30; 00-048 Katowice tel: (32) 7573311. E-mail: efs@wup-ka-
towice.pl .

3. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. 
śląskim: rpo.slaskie.pl/PunktyInformacyjne

Strona internetowa Administratora Bazy Usług Rozwojowych
(Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP):
uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

Dodatkowe informacje można także uzyskać 
w PUP Chorzów pod nr tel: 32/3497 140 lub 32/3497 110

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wykonano likwidację niskiej emisji wraz z kompleksową 
termomodernizacją w budynku mieszkalnym znajdującym 

się przy ul. Gdańskiej 10 w Chorzowie.

W związku ze zwiększoną zachorowalnością na wirusowe 
zapalenie wątroby typu A w wojewódzkie śląskim 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 
zaleca zachowanie wzmożonej czujności.

Ekologicznie na Gdańskiej

W Pławniowicach 
walczyli o Puchar 
Prezydenta

Żółtaczka pokarmowa 
– pamiętaj o higienie
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w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

Kultura

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

Dolina Szwajcarska była jednym z najbardziej 
malowniczych zakątków na obrzeżach dawnej 
Królewskiej Huty. Leżała na terenach należą-
cych przed 1934 rokiem do gminy Chorzów 
(dzisiejszy Chorzów Stary). Była lubianym 

Powrót do przeszłości

Muzeum w Chorzowie ul. Powstańców 25   tel. 32 241 31 04   fax. 32 241 39 26

Dolina Szwajcarska

miejscem zabaw dzieci i rekreacji dorosłych. 
W drugiej połowie XX w. znalazł tam miejsce 
fragment WPKiW (obecnie Park Śląski) i siedzi-
bę restauracja „Przystań”. Nazwa doliny nie była 
oryginalna. Tak bowiem w dużych miastach, 
a  zwłaszcza dziewiętnastowiecznych uzdrowi-
skach, nazywano parkowe miejsca rekreacyjne, 
w których zazwyczaj znajdowała się restauracja 
(gospoda), położona nad stawem, po którym 
pływano łódkami. Właścicielem tutejszej restau-
racji był z pochodzenia Francuz – Henri (Hen-
ryk) Pautex, który przybył na Śląsk w okresie 
plebiscytu. Na archiwalnej fotografii widzimy 
właścicieli i pracowników przed wejściem do 
lokalu. Zwracają uwagę szyldy reklamowe oraz 
tablice zakazujące m.in. przebywania na terenie 
restauracji w ubraniach kąpielowych.

Zdjęcie archiwalne pochodzi  
ze zbiorów Muzeum w Chorzowie

www.muzeum.chorzow.pl

godz. 9.00 - Uroczysta Msza Święta w Kościele Św. Barbary (ul. 3-go Maja 18)
godz. 10.00 - Przemarsz pod Pomnik Powstańca Śląskiego (Plac Powstańców Śląskich)

godz. 10.15 - Uroczystość pod Pomnikiem: Hymn państwowy. Podniesienie flagi państwowej; 
Przemówienia; Składanie kwiatów przez delegacje; Rota              

UROCZYSTOŚCI TOWARZYSZĄCE:
11.00-17.00 - Piknik Rodzinny na Stadionie Śląskim (obiekty treningowe ul. Katowicka 10)

Możliwość zwiedzania stadionu specjalnie przygotowaną trasą.
W programie m.in.: wystawa militariów, atrakcje dla dzieci, miasteczko rowerowe, 

pokaz musztry paradnej, pokaz tresury psa policyjnego, konkursy z nagrodami. 
Na scenie wystąpią Tap Dance Club, Insomnia Katowice,

„Mali Ligocianie”, orkiestra dęta „MDK” Batory, chór „Wrzosy Jesieni”.
Wstęp wolny

17.00 - Widowisko taneczne:  JEDNO ŚWIĘTO, WIELE MIEJSC, POLONEZEM PRZEZ POLSKĘ
(Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3)

Wystąpią zespoły z województwa śląskiego – Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” oraz Zespół 
Regionalny „Istebna”.

Wstęp wolny – rezerwacja miejsc

przedstawicieli instytucji państwowych, 
 kombatantów, delegacje szkół, zakładów pracy, związków 

i stowarzyszeń, chorzowskich harcerzy oraz mieszkańców miasta na

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI,
KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 11 LISTOPADA

Prezydent Miasta Chorzów
S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A
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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 17 listopada 2017 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Martyna Kowalczyk, Agnieszka Podsiadlik, Stanisław Kos

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

listopad 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

03.11 pt 18:00 „Mój przyjaciel wróg” reż. Eran Riklis, Francja, Izrael, Wielka Brytania 2012 Na ekranie

04.11 sb 18:00 „Ostatnia rodzina” reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2016 Na  ekranie

06.11 pn 18:00 „Imagine” reż. Andrzej Jakimowski, Francja, Polska, Portugalia, Wielka Brytania 2012 Na ekranie

08.11 śr 18:00 „Fukushima, moja miłość” reż. Doris Doerrie, Niemcy 2016 Na ekranie

12.11 nd 14:00 „Listonosz Pat i wielki świat” reż. Mike Disa, Wielka Brytania 2014 SMYK

12.11 nd 16:30 „Mój przyjaciel orzeł” reż. Otmar Penker, Gerardo Olivares, Austria 2015 SMYK

13.11 pn 18:00 „Przypadek” reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1981 Kino PL

15.11 śr 18:00 „Kamerdyner” reż. Lee Daniels, USA 2013 Na ekranie

16.11 czw 18:00 „Subtelność” reż. Christian Vincent, Francja 2015 Na ekranie

17.11 pt 19:00 „Lolo” reż. Julie Delpy, Francja 2015 Na ekranie

20.11 pn 18:00 „Moje córki krowy” reż. Kinga Dębska, Polska 2015 Na ekranie

22.11 śr 18:30 „Ewa chce spać” reż. Tadeusz Chmielewski, Polska 1957 Klub Filmowy 
Grajfka

23.11 czw 18:00 „Mary’s Land. Ziemia Maryi” reż. Juan Manuel Cotelo, Hiszpania 2013 Kino DOCiekliwe

25.11 sb 19:00 „Ostatnia rodzina” reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2016 Na  ekranie

26.11 nd 16:00 „Rodzinka nie z tej Ziemi” reż. Carl Brunker, Kanada, USA SMYK 

27.11 pn 18:00 „Aż do piekła” reż. David Mackenzie, USA 2016 Na ekranie

30.11 czw 19:00 Spotkanie autorskie z reżyserem Bodo Koxem oraz projekcja filmu „Dziewczyna z szafy”

Do zameldowania się potrzebujesz:
• dowodu osobistego lub paszportu
• wniosku o zameldowanie
• dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu 

(akt własności, przydział, umowa najmu)

Wszystko załatwisz podczas jednej wizyty 
w Urzędzie w pokoju 9 lub 11.

Jeżeli nie możesz zameldować się osobiście, może 
to zrobić ktoś w Twoim imieniu. Musi mieć Twoje 
pisemne upoważnienie z danymi osoby, która Cię 
reprezentuje: nr PESEL i nr dowodu osobistego.
Nie musisz wymeldowywać się z poprzedniego 
miejsca zameldowania. Załatwimy to za Ciebie!


