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Niech magiczna moc wigilijnego
wie czor u przy niesie spokój i radość,
a nadchodzące Święta będą pełne odpoczy nku,
ciepła i niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery.
Życzymy, aby Now y 2018 Rok był wyjątkowo szczęśliw y,
przepełniony sukcesami i radością z życia.
Przewodniczący
Rady Miasta Chorzów

Krzysztof Hornik

Prezydent
Chorzowa

Andrzej Kotala

Finał WOŚP na Śląskim
Chorzów po raz czwarty zaprasza na Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 14 stycznia gramy dla maluchów
i inaugurujemy 150-lecie uzyskania przez Królewską Hutę
(obecny Chorzów) praw miejskich.
Koncerty rozpoczną się o godzinie 14:00,
a gwiazdami wieczoru będą Miuosh i NeuOberschlesien. Wielkiemu finałowi w Chorzowie towarzyszyć będą wydarzenia sportowe:
m.in. Bieg z Sercem w Parku Śląskim i maratony zumby oraz crossfit na obiektach Stadionu Śląskiego. Nie zabraknie też licytacji. Pod
młotek pójdzie m.in.: dzień urzędowania na
stanowisku prezydenta Chorzowa, nazwa alei
w samym sercu Parku Śląskiego, możliwość
jednorazowego zastąpienia hejnału granego
z wieży zegarowej Urzędu Miasta wybranym
przez siebie utworem. Podczas Finału będzie
można również oddać krew. Krwiobus stanie
przed stadionem w godzinach od 13:00 do
17:00. Wydarzenie zakończy Światełko do Nieba, które rozbłyśnie o godzinie 20:00.
W tym roku Orkiestra zagra na rzecz wyrównania szans w leczeniu noworodków.

Do wielkiego święta przyłączą się więc także mali pacjenci z Zespołu Szpitali Miejskich – na oddziałach przy ul. Truchana
zorganizowane zostaną animacje, gry
i zabawy dla najmłodszych i ich opiekunów. – W zeszłym roku w Chorzowie kwestowało ponad 200 wolontariuszy WOŚP, którym udało się
zebrać ponad 100 tysięcy złotych.
Mam nadzieję, że podczas 26. finału pobijemy kolejny rekord
– mówi Prezydent Chorzowa
Andrzej Kotala.
Wydarzenie odbywa się pod
honorowym patronatem
Marszałka Województwa
Śląskiego Wojciecha Saługi i Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali.

Program Finału WOŚP:
14:00 – 19:50 koncerty na scenie:
DJ MARSSELL
SIOSTRY WAJS I STONOGA
SOSXO
CLASSIC
NEUOBERSCHLESIEN
MIUOSH
20.00 Światełko do Nieba
Ponadto:
10:00 – 12:30 IV Chorzowski Bieg z Sercem
dla WOŚP w Parku Śląskim
10:00 – 14:00

Animacje w Zespole Szpitali
Miejskich przy ul. Truchana

14:00 – 17:00

Maratony zumby i crossfit
w obiektach Stadionu Śląskiego

Wydarzenia
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Prawie 6 mln zł
z Unii na wodociągi

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podsumowało
unijny projekt i już pozyskało środki na kolejną inwestycję.
„Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Chorzów – Świętochłowice”
to inwestycja, która polegała m.in.
na podłączeniu do sieci ponad 200
nowych mieszkańców oraz na
budowie infrastruktury, która pozwoli skutecznie dostarczać wodę
oraz odbierać ścieki. – Środki na
realizację tej inwestycji pozyska-

liśmy z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska Gospodarki
Wodnej. Po półtora roku, zgodnie
z terminem, projekt ukończono.
Prace dotyczyły głównie rozbudowy i modernizacji infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej na terenie
osiedla „Planty Śląskie”. Oprócz
tego zmodernizowaliśmy oczyszczalnię – mówi Bartosz Satała,

prezes ChŚPWiK. – Dzięki tej inwestycji każdy kolejny mieszkaniec, który chce się tu budować,
ma się gdzie podłączyć, czerpać
wodę i odprowadzać ścieki – podkreśla Andrzej Kotala, prezydent
Chorzowa. Koszt przeprowadzonej inwestycji to około 5 mln zł,
z czego ponad 2,7 mln zł stanowią
środki unijne. W ramach tego

projektu zorganizowano również
konkurs plastyczny „Cykl życia
wody” skierowany do uczniów
szkół podstawowych z Chorzowa
i Świętochłowic.
Podsumowując tę inwestycję wodociągi przygotowują się już do
kolejnej. W połowie grudnia podpisały umowę z NFOŚiGW na
realizację projektu „Zaopatrzenie

Wizualizacja sieci wodociągowej na terenie osiedla „Planty Śląskie”

w wodę i oczyszczanie ścieków
w Aglomeracji Chorzów – Świętochłowice”. Jego łączna wartość to niemal 8,5 mln zł, z czego
kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi przeszło
5,7 mln zł. Cele projektu to m.in.:
poprawa stanu technicznego sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych
i wodociągowych na terenie Chorzowa i Świętochłowic, zwiększenie stopnia skanalizowania
tych miast, zapewnienie odbioru
ścieków od 528 nowych klientów,
zwiększenie przepustowości sieci
biogazu.

Warzyć nauczył się
w Chorzowie
Pochodzący z Chorzowa Damian Sobek został finalistą popularnego
programu kulinarnego. Doskonałe potrawy i duże poczucie humoru
doprowadziły go do najlepszej trójki.

Na casting do programu Masterchef poszedł dzięki znajomym.
Co prawda Damian śledził program od pierwszej edycji, a nawet przeszło mu przez myśl,
żeby się zgłosić, ale nie wierzył
we własne umiejętności. Teraz już bez kompleksów może
mówić, że nie straszne mu są
ośmiornice, czy jeleń z jagodowymi kamykami.

– Masterchef wzmocnił moją wiarę w siebie. Z odcinka na odcinek
coraz bardziej siebie samego zaskakiwałem i udowadniałem, że można być bardzo wrażliwym i osiągnąć sukces – mówi.
Choć kuchnia interesowała go od
zawsze, a swoje pierwsze dania
serwował jako siedmiolatek, Sobek nie jest zawodowym kucharzem. – Kiedy przyszło do wyboru

szkoły średniej, nie wiedziałem co
robić, bo lubiłem gotowanie, ale
też samochody. Tata powiedział
mi wtedy: synek, idź za mechanika, warzyć się w doma nauczysz.
Tak się stało, ale nawet przy pracy
w warsztacie zdarzyło mi się coś
upichcić – opowiada.
Obecnie Damian mieszka w Holandii, gdzie pracuje jako kucharz.
Jednak mimo życia na emigracji,
charakterystyczny, gwarowy akcent i przywiązanie do śląskich
przyjaciół udowadniają, że to „synek stąd”.
Chorzowianin niestety nie zdobył tytułu Masterchefa, który
w szóstej edycji powędrował do
Mateusza Zielonki z Wrocławia.
Jesteśmy jednak przekonani, że
Damian nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa i trzymamy
kciuki za jego dalsze sukcesy kulinarne!

Nagrody dla
zdolnej młodzieży
W Miejskim Domu Kultury „Batory” odbyło się doroczne spotkanie z Mistrzami Sportu - czyli
młodzieżą chorzowskich stowarzyszeń kultury fizycznej oraz
placówek oświatowych miasta.
Młodzi zdobywcy czołowych
miejsc w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Europy i Polski
oraz prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych turniejów spotkali się z Prezydentem Miasta Andrzejem Kotalą
oraz jego Zastępcą ds. Społecz-

Kolejny sklep
z dopalaczami zamknięty Winda
w urzędzie
zmienia głos

Chorzowska policja cały czas
sprawdza i weryfikuje informacje o miejscach, gdzie mogą być
sprzedawane tzw. dopalacze.
Ostatnio mundurowi skontrolowali sklep przy ulicy Armii
Krajowej. Lokal zamknięto.
Kryminalni z chorzowskiej komendy, we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów oraz sanepidem, doprowadzili do skutecznej
likwidacji sklepu z tzw. dopalaczami. Po kontroli lokal przejął

właściciel, w drzwiach zmieniono
zamki uniemożliwiając dostęp do
obiektu. Podczas przeszukania
lokalu policjanci ujawnili ponad
230 sztuk opakowań produktów,
z czego część ukryta była w specjalnej skrytce. Pracownicy sanepidu zabezpieczyli te środki.
Przejęte specyfiki zostaną poddane analizie w laboratorium, celem
określenia dokładnego składu
tych substancji. Od wyników
analizy będzie zależało dalsze postępowanie w tej sprawie.

Już wkrótce w urzędowej windzie pasażerowie usłyszą nowy
głos. Tym razem komunikaty po śląsku czytać będzie aktorka
Joanna Bartel.
Winda w chorzowskim Urzędzie Miasta godo do pasażerów od
2013 roku. Głosu użyczył jej wtedy chorzowianin, redaktor śląskiego radia Piekary Roman Kurosz. Podczas jazdy urządzenie
podaje gwarą komunikaty m.in. na którym piętrze znajduje się
kabina. W ten sposób miasto, w ramach akcji „Gŏdōmy po ślōnsku”, promuje używanie gŏdki w miejscach publicznych.
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nych Wiesławem Ciężkowskim.
Za osiągnięcia zdobyte w roku
2017 wyróżnionych zostało 203
młodych sportowców z 7 chorzowskich klubów sportowych
i uks-ów (takich jak: TS AKS,
DzOSiR Sokolnia, UKTS Atria,
UKS Pover Kuźnik, UKS Ruch,
UKS Kung-Fu, Sl., WSSiRN
Start), w tym również z 9 placówek oświatowych miasta. Poza
nagradzanymi
sportowcami
w spotkaniu uczestniczyli również ich trenerzy, instruktorzy,

opiekunowie oraz prezesi stowarzyszeń sportowych wraz z dyrektorami szkół.
Władze miasta spotkały się także
z uczniami chorzowskich szkół
oraz instytucji kultury, którzy
wyróżnili się w tym roku w dziedzinie kultury, zdobywając liczne nagrody na najróżniejszych
konkursach. Nagrodzeni uczniowie są zwycięzcami konkursów
regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych. Łącznie
jest to aż 176 laureatów.

Wspinali się po puchar
33 metry biegu z ważącą ponad 8
kilogramów drabiną, zarzucenie
jej na wspinalnię oraz wspinaczka na trzecie piętro to zadanie,
przed którym stanęli turniejowi
zawodnicy.
Najsprawniejsi strażacy z całej
Polski rywalizowali podczas XXIII
Międzynarodowego Turnieju we
wspinaniu przy użyciu drabiny hakowej o Puchar Prezydenta, który
zorganizowano w chorzowskiej komendzie. Oprócz pucharu i nagród
zawodnicy mierzyli się też z rekordem wspinalni, który od 2013 roku
należał do Czecha, Kamila Bezruča.
Reprezentant naszych południo-

wych sąsiadów pokonał wtedy tor
w 14,10 sekundy.
Po czterech latach wynik został pobity, a nowym rekordzistą obiektu
jest Bartłomiej Siepietowski z województwa małopolskiego, który wykonał zadanie w 13,99 sekundy. Drugie miejsce zdobył Ślązak Tobiasz
Klama z czasem 14,18 sekundy, zaś
trzecie Mirosław Cyrson z Pomorza
wspinając się w 14,67 sekund.
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Przed nami intensywny rok

Miasto

Rozmowa z Andrzejem Kotalą, Prezydentem Chorzowa

Twój Chorzów: Kończy się 2017
rok – to dobry czas na podsumowania. Jaki był to rok dla
Chorzowa?
Andrzej Kotala: 2017 rok nauczył nas szybkiego reagowania
na zmieniającą się rzeczywistość.
Reforma edukacji i tzw. sieć szpitali – to „niespodzianki”, którymi
zaskakiwał nas rząd. Pośpiech nie
jest najlepszym doradcą, ale dzięki dobrej współpracy ze szkołami
i szpitalami, udało nam się wypracować rozwiązania najkorzystniejsze dla mieszkańców. Od kilku
miesięcy działa nowa siatka szkół,
a dla przedszkolaków uruchomiliśmy ponad 300 dodatkowych
miejsc. Sprawnie działa połączony
Zespół Szpitali Miejskich, w który będziemy także inwestować
w przyszłym roku.
- Zostańmy jeszcze w temacie
podsumowań: za Panem już 3
lata drugiej kadencji…

Budowa Muzeum Hutnictwa to jedna z większych, przyszłorocznych inwestycji

- I niespełna rok do wyborów.
Trudno oceniać samego siebie,
ocenę pozostawiam mieszkańcom, ale uważam, że nie były to
lata zmarnowane. Udało nam
się wyremontować ulice, m.in.:
Kościuszki, Katowicką, DTŚ,
Wolności i Armii Krajowej oraz
wybudować pierwsze na Śląsku
centrum przesiadkowe – to inwestycje, które sprawiły, że po Chorzowie porusza się szybciej i wygodniej. Priorytetem była także
edukacja: za nami gruntowne

Małgorzata Kern
Skarbnik Miasta

Największa kwota na inwestycje
od lat – projekt budżetu 2018

remonty szkół, w trakcie jest największa inwestycja w szkolnictwo od lat: przebudowa Zespołu
Szkół Sportowych przy ul. Ryszki.
Szczególnie ważne jest dla mnie
to, że udało się zrealizować wiele
pomysłów mieszkańców, takich
jak budowa pierwszego skateparku czy streetworkout parku.
- Lista zrealizowanych inwestycji jest dość długa, więc na
pewno mocno obciążyła budżet miasta?

- Wiele projektów zrealizowaliśmy przy współudziale środków
zewnętrznych. Przez ostatnie 3
lata pozyskaliśmy ponad 100 milionów różnego rodzaju dotacji,
przede wszystkim unijnych. To
olbrzymi zastrzyk gotówki, który
pozwolił nam zrealizować główny
cel: rozwój naszego miasta. Warto podkreślić, że to już ostatnia
szansa na wykorzystanie unijnych
dotacji – za kilka lat inwestycje realizowane będą przede wszystkim
ze środków własnych.
- Przewidywanie przyszłości
to trudne zadanie, ale zapewne ma już Pan plany na przyszły rok. Jaki będzie on dla naszego miasta?
- Na pewno intensywny. Na przyszły rok zaplanowaliśmy wiele
ważnych inwestycji, które będziemy realizować przy udziale środków z Unii Europejskiej. Przede
wszystkim czeka nas rowerowa

Skalę przedsięwzięcia dobrze obrazują statystyki: powstało ponad 6,4 tys. m2 jezdni,
ponad 5,3 tys. m2 chodników oraz 103 miejsca postojowe.

Są to wartości porównywalne z planem na rok 2017. Przyszłoroczny budżet będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, inwestycyjny.
Warto podkreślić, że ponad 102 mln zł, które trafią na inwestycje,
jest najwyższą kwotą od lat. Największymi inwestycjami w 2018
roku będą zdecydowanie rewitalizacja chorzowskiego rynku
(wartość całkowita 25.786.816 zł), modernizacja stadionu Ruchu
Chorzów przy ul. Cichej (wartość całkowita 112.996.911 zł), przebudowa ul. 3 Maja (10.302.762 zł), budowa pawilonu szpitalnego ZSM (8.000.000 zł), czy zagospodarowanie Placu Hutników
(5.164.725 zł). W przyszłym roku w mieście rozpoczną się też
duże inwestycje dofinansowane przez Unię Europejską – budowa
Muzeum Hutnictwa (wartość całkowita 18.958.028 zł) i liniowy
system zarządzania ruchem (wartość całkowita 16.600.000 zł).
Z kolei ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego będzie współfinansowana adaptacja budynku szpitala miejskiego przy ul. Karola Miarki na potrzeby mieszkaniowe (18.836.555 zł).
Stabilną sytuację finansową miasta potwierdziła Agencja Ratingowa Fitch, która podniosła ocenę ratingową Chorzowa ze stabilnej
na pozytywną. Przekłada się to na bardzo korzystne oprocentowanie kredytów.

Tajniki zdrowego odżywiania

Zastrzyk gotówki
na gabinety higienistek
Gabinety higienistek w chorzowskich szkołach otrzymają w sumie
166.766.21 zł dotacji w ramach
ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę
jakości i dostępności świadczeń
opieki zdrowotnej. Środki trafią
do wszystkich szkół w mieście,
gdzie zostaną przeznaczone na

doposażenie tamtejszych gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
Nowe kozetki, szafki na leki, wagi,
parawany, stetoskopy czy apteczki to tylko część przedmiotów,
które zostaną zakupione w ramach dotacji. Placówki otrzymają
od prawie 1700 zł do ponad 6500
złotych.

- Duże zmiany także w centrum. Chorzowianie w końcu
odzyskają rynek.

- W 2018 roku teren pod estakadą zamieni się w plac budowy, ale gwarantuję Państwu, że
na tę zmianę warto poczekać.
Miejsce zmieni się nie do poznania – z betonowej pustyni
w zieloną przestrzeń z kawiarniami, fontanną i miejscem do
odpoczynku. Za nami wszystkie
formalności, prace budowlane
już się rozpoczęły. Rewitalizacja czeka także plac Hutników
przy pomniku Redena. Kawę na
chorzowskim rynku wypijemy
w 2019 roku.

Prace na ul. Kościuszki zakończone
Równa nawierzchnia, brak starych torów tramwajowych, szpalery drzew i krzewy róż, a także
ścieżka rowerowa i szeroki deptak
– ulica Kościuszki w Chorzowie
przeszła gruntowną modernizację. Przywrócono ruch dwukierunkowy oraz organizację ruchu
sprzed rozpoczęcia robót w ciągu
ulic Poniatowskiego, Skargi, Bogedaina i Szabatowskiego.
- Po remoncie ulica Kościuszki jest
bardziej funkcjonalna – to teraz wygodna trasa nie tylko dla kierowców,
ale także dla rowerzystów i pieszych
– mówi Marcin Michalik, Zastępca
Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju. Prace obejmowały
zwężenie pasów ruchu, utworzenie
dodatkowych miejsc postojowych,
budowę zatok autobusowych, likwidację nieczynnego torowiska tramwajowego oraz wydzielenie ścieżki
rowerowej i deptaka. Posadzono
także rośliny, a wyremontowany

Według założeń do projektu budżetu Chorzowa na 2018 rok dochody mają wynieść 619.456.900 zł. Wydatki zaplanowano na
660.133.556 zł. Z kolei deficyt ma wynosić 40.676.655 zł i będzie pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

rewolucja, czyli uruchomienie 46
stacji rowerowych, parkingu Bike&Ride na 100 rowerów i ponad
20 kilometrów dróg rowerowych.
W przyszłym roku ruszy także
budowa Muzeum Hutnictwa i rozpoczną się wyczekiwane remonty drogowe: 3 Maja, Hajduckiej
i Powstańców. Zakończy się także
remont miejskiego basenu przy
placu Powstańców Śląskich.

W Urzędzie Miasta odbyła się
konferencja poświęcona żywieniu
dzieci w wieku przedszkolnym.
Prawidłowe nawyki żywieniowe
i zbilansowany jadłospis to sprawy niezwykle istotne, szczególnie
wśród najmłodszych. Wpływają
one bowiem na rozwój fizyczny
i intelektualny, który jest bardzo
intensywny u dzieci w wieku
przedszkolnym i młodszych. - Konferencja jest elementem miejskiej
polityki zdrowotnej. Poprzez organizację tego typu wydarzeń chcemy
zwiększać świadomość mieszkańców w zakresie żywienia zarówno dzieci, jaki i dorosłych – mówi

odcinek oświetlają nowoczesne
lampy uliczne. Znaczną zmianą dla
kierowców jest likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Kościuszki, Poniatowskiego
i Skargi. Skrzyżowanie zostało przebudowane na rondo, które znacznie
zwiększy płynność ruchu na ulicy
Kościuszki, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa.

Magdalena Sekuła, Pełnomocnik
Prezydenta ds. Polityki Zdrowotnej
i Aktywizacji Społecznej. Natomiast
w Chorzowskim Centrum Kultury
odbyło się spotkanie poświęcone
prawidłowym nawykom żywieniowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci zapoznały się z zasadami zdrowego odżywiania. - Co
jeść i jak, a czego unikać. To raczej
nie są tematy, które zainteresowałyby przeciętnego przedszkolaka.
Dlatego te kwestie przedstawiliśmy
dzieciom w sposób możliwie najbardziej przystępny: przez zabawy,
wierszyki, piosenki czy konkursy –
mówi Magdalena Sekuła.

wiadomości samorządowe

Przebudowa ulicy Kościuszki na
odcinku od ul. Moniuszki do ul.
Parkowej była podzielona na dwa
etapy: pierwszy obejmował wykonanie prac na odcinku od ul.
Moniuszki do ul. Skargi, drugi
natomiast przebudowę na odcinku od ul. Skargi do ul. Parkowej. W pierwszym etapie prace
były prowadzone we współpracy

z Chorzowsko-Świętochłowickim
Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji. Inwestycja została
dofinansowana z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Koszt wykonanych prac to ponad
5,5 mln złotych, z czego 1,6 mln złotych to otrzymana dotacja.

Leżanki dla
rodziców
na chorzowskim
oddziale
niemowlęcym
W Chorzowie powstała czwarta
w województwie Śląskim EMOstrefa, czyli miejsce przyjazne małym pacjentom i ich opiekunom.
Program ma na celu wspieranie
rodzicielstwa bliskości, czyli budowania silnej więzi między dzieckiem, a rodzicem. - Na naszym
oddziale mamy już rozkładane
łóżka dla rodziców, ale zależy nam

na stałym podnoszeniu komfortu
pobytu. Dlatego sami postanowiliśmy zgłosić się do akcji EMOstrefy i otrzymaliśmy wsparcie
w postaci leżanek, za które dziękujemy – wyjaśnia dr n. med. Regina Ulfig-Maślanka, koordynator
Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka w Zespole Szpitali
Miejskich.
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Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy
sporo
Zagroda z reniferami, karuzela wiedeńska,
zem
koncertów, warsztaty kulinarne z Remigius
–
nki
choi
j
skie
Rączką, wspólne strojenie miej
.
iowy
za nami Chorzowski Jarmark Bożonarodzen

W

tym roku z powodu remontu rynku jarmark odbył się
na Placu Hutników – pod czujnym okiem hrabiego
Redena. Impreza rozpoczęła się uroczystym
przemarszem kolędników i zapaleniem światełek na miejskiej
choince. Miejskie strojenie świątecznego drzewka to już
chorzowska tradycja. Po raz kolejny mieszkańcy miasta
spotkali się, by za pomocą własnoręcznie przygotowanych
ozdób udekorować choinkę. W akcję zaangażowało się wiele
instytucji miejskich, szkół, przedszkoli, a także prywatnych
przedsiębiorstw.

Zdjęcia: Marcin Bulanda, UM Chorzów

Na jarmarku nie mogło też zabraknąć drewnianych
domków ze świątecznymi ozdobami i rękodziełem, słodkich
przysmaków, gorącej herbaty i grzanego wina. Dzieci mogły
wziąć udział w warsztatach, poszaleć na karuzeli czy zrobić
sobie zdjęcie u boku prawdziwego renifera. Jarmark uświetniły
m.in. warsztaty kulinarne Remigiusza Rączki, występy
zespołów Universe, Avocado, sióstr Wajs i Mirka Szołtyska.

Mikołaj na lodowisku...

Kilkadziesiąt grzecznych dzieci otrzymało prezenty od Mikołaja, który przybył
na lodowisko
przy ul. Katowickiej. Frajdę mieli również rodzice wykonujący pamiątkowe zdjęcia
swoim
pociechom z bajkowymi postaciami: Mikołajem, diabłem, skrzatem, łosiem i śnieżynk
ami.
Na tym atrakcje się nie skończyły - w tym szczególnym dniu łyżwiarze mogli skorzysta
ć
z lodowiska za symboliczną złotówkę. Święty Mikołaj odwiedza lodowisko przy
ul. Katowickiej
co roku, inaugurując sezon zimowy.

...i na podwórku

ko Mikołaja”.
Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie był miejscem gdzie ulokowało się „Podwór
czy
specjałów
Na terenie szpitala można było zobaczyć rękodzieła, posmakować pysznych
animacji
też
zabrakło
Nie
Polską.
wysłać kartkę na stanowisku przygotowanym przez Pocztę
. – Wybór
dla najmłodszych oraz świątecznych gawęd opowiadanych przez Marka Szołtyska
na Sekuła,
Magdale
wyjaśnia
–
adkowy
nieprzyp
był
Mikołaja
Świętego
miejsca na Podwórko
Chcieliśmy aby
–
ej.
Społeczn
cji
Aktywiza
i
ej
Zdrowotn
Polityki
ds.
ta
Prezyden
cnik
Pełnomo
ę jarmarku
pacjenci, którzy nie mogą opuszczać oddziałów, również mogli poczuć atmosfer
należące
tereny
ać
odczarow
trochę
się
nam
udało
że
,
bożonarodzeniowego. Mamy też nadzieję
e.
przyjazn
ę
naprawd
są
bo
,
do Zespołu Szpitali Miejskich
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Świąteczne iluminacje ozdobiły miasto
nku urzędu
Ponad 20 choinek, zimowe iluminacje na budy
wejść
i ogromna bombka, przez którą będzie można
, które
racje
deko
już
są
e
prosto na jarmark - w Chorzowi
ój.
nastr
y
teczn
mają wprowadzić mieszkańców w świą

J

Zdjęcia: Marcin Bu

landa, UM Chorzów

est takie miejsce w Chorzowie, w którym przez całą zimę będzie
padał śnieg. Wszystko za sprawą świątecznej animacji, która
codziennie po zmroku wyświetlana jest na gmachu Urzędu
Miasta. Spadające płatki śniegu to nie jedyna dekoracja, która ma
wprowadzić chorzowian w bożonarodzeniowy nastrój. Kilkaset
migających śnieżynek, gałązek, bombek i gwiazdek pojawiło się
już na latarniach w całym mieście. Ulice rozświetla dodatkowo
ponad 1,5 kilometra kolorowej girlandy i 51 błyszczących kurtyn.
Największą dekoracją jest 4-metrowa, świecąca bombka, która
stanęła na placu Hutników. Dekoracja posłużyła za „bramę
wejściową” na chorzowski jarmark.
We wszystkich dzielnicach stanęły choinki – największa jak co
roku pojawiła się przy budynku Poczty Głównej. Drzewka ubrane
w bombki i lampki można oglądać między innymi na placu Jana
w Chorzowie Starym, na placu Mickiewicza w Chorzowie II,
obok pomnika harcerza na Klimzowcu, na skwerze u zbiegu ulic
Długiej i Trzynieckiej w Chorzowie Batorym czy przy ul. Głównej
w Maciejkowicach. Choinki trafiły także do Urzędu Stanu Cywilnego,
Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu oraz do Urzędu Miasta.

Hrabia Reden już nie zmarznie
Hrabia Reden zmienił wizerunek na zimę. 5-metrowy
szalik i olbrzymia czapka – to prezenty, które seniorki
z Chorzowa wydziergały specjalnie dla niego.

Świąteczne pierniczki

Zdobienie bożonarodzeniowych pierniczków to już swoisty rytuał w niemalże każdym
domu. Centrum Integracji Międzypokoleniowej nie pozostało dłużne tej tradycji i zaprosiło do
wspólnego dekorowania słodkich pierniczków, które zostały przygotowane przez Pracownię Tortów
Artystycznych - Ale Ciacho.
Pierniczki trafią do mieszkańców chorzowskich Domów Pomocy Społecznej.

12 grudnia pomnik stojący na placu Hutników
opatulono zimowym kompletem przygotowanym
przez seniorki z Centrum Integracji Międzypokoleniowej
i Klubu Ewa. Wydzierganie szalika oraz czapki, która pomieści
głowę zasłużonego dla śląskiego przemysłu hrabiego trwało
dwa tygodnie. – Fajna praca, bardzo prosty wzór, ale trzeba
było trochę pomyśleć. Pracuje umysł i pracują ręce, więc
jest to taka dodatkowa rehabilitacja – opowiada Jolanta
Nowak, jedna z autorek. Hrabia Reden stoi na kilkumetrowym cokole, dlatego nie
obyło się bez zwyżki. Pomnik wybrano nie bez powodu, to właśnie w jego okolicy
zorganizowano Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy.

wiadomości samorządowe
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Park Śląski daje schronienie przed smogiem
Jak sprawdzili naukowcy, najbardziej zalesione partie parku są całkowicie wolne
od zanieczyszczonego powietrza. Urząd Miasta zachęca chorzowian, by też walczyli ze smogiem.
„Park Śląski jako Zielone Płuca
Śląska – kampania antysmogowa
dla mieszkańców śląskich miast
z podkreśleniem roli zieleni miejskiej jako rezerwuaru czystego
powietrza" to projekt zrealizowany
przez Fundację Park Śląski. W ramach programu przeprowadzono
pomiary czystości powietrza na
40 stałych punktach w zalesionej
części Parku Śląskiego. Badania
dotyczyły smogu fotochemicznego
typu „kalifornijskiego", który pochodzi od spalin samochodowych
i zanieczyszczeń. Dzięki analizie

wyników udało się wytypować
najczystsze miejsce w parku. To las
grądowy, który prowadzi od siedziby fundacji przy alei Gwiazd aż do
Stawu Hutnik. – Mamy tam piękną
aleję, gdzie rosną graby, dęby, buki
i punktowo modrzewie. Właśnie te
gatunki najlepiej filtrują powietrze.
Powodują zacienie i stabilizację
wilgotności. To jednostajny, zwarty las. Parkowa enklawa czystości
– mówi Emilia Grzędzicka, która
wymyśliła i zrealizowała projekt.
O czyste powietrze w Chorzowie
od lat walczy też Urząd Miasta,

który m.in. zachęca mieszkańców
do korzystania z dofinansowania
i zmiany ogrzewania na ekologiczne. Tylko w ciągu ostatnich 5
lat przeznaczono na ten cel przeszło 1,5 mln zł. Od początku przyznawania dofinansowań, czyli
od ponad 20 lat, wymieniono 5,5
tysiąca kopciuchów. - Sytuacja
związana z zanieczyszczeniem
powietrza w naszym mieście,
podobnie jak w miastach ościennych, wymaga jeszcze poprawy.
Przeciwdziałanie zjawisku niskiej
emisji stanowi dla nas ogromne

wyzwanie – mówi Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju. Jednym
z największych problemów wpływających na zanieczyszczenie powietrza są złej jakości materiały
wykorzystywane w paleniskach
domowych.
Więcej o dofinansowaniu do zmiany
sposobu ogrzewania: Wydział
Ochrony Środowiska, pokój 413,
IV piętro, tel. 32 416 54 13 wew.
441, e-mail: ekologia@chorzow.eu.

Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta
ds. Technicznych i Rozwoju

Od lat udzielamy dofinansowania do wymiany systemu istniejącego ogrzewania na bardziej ekologiczne. Zależy nam, aby jak
najwięcej chorzowian wymieniło stare piece, dlatego od przyszłego roku zwiększymy dofinansowanie na ten cel o 25 procent.
Projekt stosownej uchwały wpłynie na sesję Rady Miasta

Podatki 2018
Czym dokarmiać ptaki?
Mroźne miesiące to czas, kiedy ptaki wymagają troski i pomocy
ze strony człowieka. Jednak zanim zdecydujemy się na dokarmianie
ptaków, warto dowiedzieć się czego nie wolno, co im pomaga,
a co może zaszkodzić.
Dokarmiając ptaki zimą należy
pamiętać, aby robić to regularnie
i wykładać karmę zawsze w tych
samych miejscach. Ptaki szybko przyzwyczają się do źródła
pokarmu i zaprzestanie dokarmiania może być dla nich niebezpieczne. Należy także czyścić
karmniki z pozostałości ziarna
i odchodów.
Ptaki wodne, czyli kaczki, kurki
wodne i łabędzie będą jadły ziarna zbóż, drobno krojone warzywa

oraz kukurydzę. Nie należy ich
dokarmiać pieczywem, gdyż może
to prowadzić do chorób układu
pokarmowego. Warto wiedzieć,
że ptaki wodne powinny być dokarmiane tylko w czasie silnych
mrozów, kiedy zamarza większość
zbiorników
Natomiast bywalcy karmników
– sikory, kosy kwiczoły, wróble,
dzwońce, trznadle i dzięcioły –
nie pogardzą surową, ale niesoloną słoniną, łuskanymi orzechami,

ziarnami słonecznika, mrożonymi porzeczkami, aronią, owocami dzikiego bzu, suszonymi,
drobnymi rodzynkami, płatkami
owsianymi czy prosem. Dobrym
sposobem jest zatopienie ziaren
w niesolonym łoju lub smalcu.
Należy pamiętać, aby absolutnie
nie karmić ptaków produktami
z solą, np. boczkiem, solonymi
orzeszkami czy słonecznikiem,
gdyż zimą ptaki mają utrudniony
dostęp do wody pitnej.

Warto poczekać na otrzymanie decyzji,
jednak jeżeli ktoś chce znać wysokość
podatku wcześniej – może go sam obliczyć.

Aby obliczyć podatek, należy
z decyzji wymiarowej za 2017 r.
odczytać powierzchnię gruntów,
budynków oraz wartość budowli. Wynik ten należy przemnożyć przez odpowiednią stawkę
podatku wynikającą z uchwały
(www.chorzow.eu). Otrzymana
kwota stanowi wysokość zobowiązania podatkowego za cały
2018 rok.
Uwaga! W związku ze zmianą
przepisów podatek do 100 zł
jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
W przypadku zobowiązań osób
fizycznych należy poczekać na
doręczenie decyzji wymiarowej
na adres podany w Wydziale
Podatków i Opłat Lokalnych.
Podatnik ma obowiązek poinformowania organu podatkowego o
zmianie adresu.

Informacje dotyczące wysokości podatku dla osób fizycznych
ze względów technicznych będą
możliwe do uzyskania w Urzędzie Miasta Chorzów w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych po 20 stycznia 2018 r.
Aby uzyskać informacje w zakresie danej nieruchomości,
należy mieć przy sobie dowód
osobisty, a w przypadku działania w imieniu innej osoby – stosowne pełnomocnictwo.
W zakresie podatków osób
prawnych i jednostek organizacyjnych np. pobrania osobiście druków deklaracji informacji udzielać będą na bieżąco
pracownicy Referatu Wymiaru
Podatków i Opłat Lokalnych od
Osób Prawnych i Opłaty Skarbowej na parterze w pokoju
nr 21.

Terminy składania
deklaracji rocznych:
• na podatek od
nieruchomości dla osób
prawnych i jednostek
organizacyjnych upływa
31.01.2018 r.
• na podatek rolny i leśny dla
osób prawnych i jednostek
organizacyjnych upływa
15.01.2018 r.
• na podatek od środków
transportowych upływa
15.02.2018 r.
Informacje: Wydział Podatków
i Opłat Lokalowych, parter UM
Chorzów, pokój nr 21,
tel. 32 416-5000,
e-mail: pd@chorzów.eu.

Kolejek do kasy można uniknąć. Na decyzjach widnieje indywidualny numeru rachunku
bankowego, na który można
wpłacić zobowiązania. Dokonać
płatności bez ponoszenia dodatkowych kosztów można również w chorzowskich oddziałach
ING Banku Śląskiego.

Dołącz do kadry CUMY
Interesuje Cię praca z młodzieżą? Masz głowę pełną pomysłów i potrafisz zarażać
swoją pasją? Zostań opiekunem grupy pilotażowej CUMY, a w zamian zostaną
sfinansowane Twoje studia! Rekrutacja potrwa do 15 stycznia.
Celem rekrutacji jest wyłonienie
części kadry realizującej zadania
dla 10-osobowej Grupy Pilotażowej w ramach projektu CUMA
– Centrum Usług Szkoleniowych
i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku
i jego otoczenia.
Do zadań opiekuna będzie należeć przeprowadzenie rekrutacji
w efekcie której zostanie wyłoniona 10-osobowa Grupa Pilotażowa
projektu; realizacja warsztatów pro-

wadzonych w okresie realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r.; czynne
uczestnictwo w przedsięwzięciach

o charakterze integrującym lokalną
społeczność, w których realizację
zaangażowana jest Grupa Pilotażo-

Poszukiwane są osoby, które m.in.:
• ukończyły 18 rok życia i nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,
• posiadają wykształcenie wyższe
w przynajmniej jednej z wymienionych poniżej dyscyplin naukowych: pedagogika; psychologia;
socjologia.

albo
• posiadają wykształcenie wyższe
w dowolnej innej dyscyplinie
naukowej i jednocześnie odbyły
kursy lub szkolenia obejmujące
świadczenie doradztwa lub wsparcia na rzecz osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

wa; inicjowanie osobistych działań
i włączanie się w działania inicjowane przez pozostałych Opiekunów
Grupy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej Grupy Pilotażowej;
bieżące prowadzenie dokumentacji
Projektu w zakresie dot. zadań realizowanych przez Grupę Pilotażową.
Miasto sfinansuje Opiekunowi
Grupy studia podyplomowe (do
6 tys. zł brutto).
Więcej na www.chorzow.eu,
www.cuma.chorzow.eu.
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Prezydent Chorzowa
zaprasza na bal
10 lutego w „Sztygarce” przy
ul. Piotra Skargi 34a/d odbędzie
się Chorzowski Bal Prezydenta. Imprezie towarzyszyć będzie
aukcja, z której dochód zostanie
przekazany na cel charytatywny. Podczas balu odbędzie się
finał konkursu Przedsiębiorca
Roku, organizowanego przez
Centrum Przedsiębiorczości oraz
Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Chorzowa. Imprezę poprowadzi
aktor Mirosław Neinert. Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę przy muzyce na żywo i przebojach prezentowanych przez
DJa. Zaproszenia będą dostępne
z początkiem 2018 roku w cenie
350 złotych od pary. Sprzedaż biletów prowadzi Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Targowej 5,
tel. 32 2546180.
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Zamelduj się
w Chorzowie

Kultura

Znajdź 15 minut i dokonaj formalności do 31 grudnia 2017 r. a otrzymasz pakiet powitalny – w nim m.in. bilety
do Wesołego Miasteczka, na mecz Ruchu, zniżki do restauracji i kawiarni. Dokończ zdanie „Dobrze jest mieszkać
w Chorzowie, bo…” i wygraj jeden z 50 tabletów. Więcej informacji: Referat Ewidencji Ludności i Dowodów
Osobistych, pokoje 9 lub 11, parter UM, tel. 32 416 5000, e-mail: so.dowody@chorzow.eu.

LODOWISKA ZAPRASZA JĄ

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

Od 1 grudnia działają chorzowskie lodowiska przy ul. Katowickiej 6 i ul. 3 Maja 78.
Wszyscy chętni będą mogli korzystać z tafli lodowisk oraz pełnego wyposażenia obiektu, zgodnie
z ustalonym harmonogramem ślizgawek.
Dla najmłodszych do dyspozycji będą pingwinki. Jak co roku, prosimy także o przestrzeganie
regulaminu lodowiska – do zapoznania na terenie obiektu.

Na korzystających z lodowisk czekać będzie wiele niespodzianek i promocji m.in.:
kolorowy poniedziałek: ślizgawki o godz. 14:30, 15:30 - załóż czapkę, szalik lub rękawiczki w kolorze
danego poniedziałku i ślizgaj się za 2 zł! Jakiego koloru będzie poniedziałek? Tego dowiesz się
w każdy poprzedzający piątek! Dni promocji: 8.01, 5.02.
wtorek 1+1: ślizgawki o godz. 14:30, 15:30: przyjdźcie we dwoje, a drugi zapłaci tylko 2 zł.
Dni promocji: 2.01, 13.02.
środa to nagroda: kup bilet - wypełnij kupon - weź udział w losowaniu nagrody! Nazwisko zwycięzcy
na każdym z lodowisk będzie opublikowane w czwartek na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej. Odbiór nagrody w Dziale Organizacji Imprez – hala sportowa MORiS Chorzów,
ul. Dąbrowskiego 113. Dni promocji: 20.12, 17.01, 28.02.
rodzinne piątki: ślizgawki o godz. 14:30, 15:30 oraz 16:30. Dziecko do lat 10 z opiekunem wchodzi
na lodowisko za 2 zł. Dni promocji: 29.12, 26.01, 23.02.

Ceny biletów:
Bilet wstępu normalny – 6 zł
Bilet ulgowy – 4 zł

Wypożyczenie pary łyżew
na 45 minut – 7 zł

Szlifowanie łyżew – 5 zł
Depozyt – za darmo

Ponadto wszyscy stali bywalcy będą mogli kupić karnety na ślizgawki. Ceny karnetów - 5 wejść 25 zł,
10 wejść 40 zł - ważne miesiąc od dnia zakupu.

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

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

Rozrywka

REPERTUAR

styczeń 2018

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

03.01 śr

18:00

„Prosta historia o morderstwie” reż. Arkadiusz Jakubik, Polska 2016

Na ekranie

04.01 czw

18:00

„W sieci” reż. Kim Ki-duk, Korea Południowa 2017

Na ekranie

05.01 pt

18:00

„Listy do M.2” reż. Maciej Dejczer, Polska 2015

Na ekranie

12.01 pt

18:00

„Dobrze się kłamie się w miłym towarzystwie” reż. Paolo Genovese, Włochy 2016

Na ekranie

13.01 sb

18:00

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” reż. Patryk Vega, Polska 2016

Na ekranie

14.01 nd

11:00

„Wilk w owczej skórze” reż. Andriej Galat, Maksim Wołkow, Rosja

SMYK

15.01 pn

18:00

„Carte blanche” reż. Jacek Lusiński, Polska 2015

Na ekranie

17.01 śr

18:30

„Nieściszalni” reż. Johannes Stjaerne Nilsson, Ola Martin Simonsson, Francja, Szwecja 2011

Klub Filmowy
Grajfka

18.01 czw

19:00

Spotkanie z Bodo Koxem oraz projekcja filmu „Człowiek z magicznym pudełkiem” reż. Bodo Kox, Polska 2017

Na ekranie

19.01 pt

18:00

„Ostatnia rodzina” reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2016

Na ekranie

20.01 sb

18:00

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” reż. Patryk Vega, Polska 2016

Na ekranie

21.01 nd

11:00

„Zakwakani” reż. Wiktor Lakisow, Chiny, Rosja, USA 2016

SMYK

22.01 pn

18:00

„Kokainowi kowboje” reż. Billy Corben, USA 2006

Kino DOCiekliwe

25.01 czw

18:00

„Śmietanka towarzyska” reż. Woody Allen, USA 2016

Na ekranie

27.01 sb

18:00

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” reż. Patryk Vega, Polska 2016

Na ekranie

29.01 pn

18:00

„Zabij mnie glino” reż. Jacek Bromski, Polska 1987

Kino PL

31.01 śr

18:00

„Nauczycielka” reż. Jan Hrebejk, Czechy, Słowacja 2016

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 19 stycznia 2018 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Krystyna Wiatrowicz, Petronela Słupek, Bogumiła Dziony
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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