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Rewitalizacja chorzowskiego Rynku to jedna
z największych tegorocznych inwestycji w mieście.

Chorzów pozyskał na to zadanie ponad 7 mln zł dotacji.

Chorzów, godziny szczytu. Jedzie-
my z Rynku do Chorzowa Batore-
go. Jeśli teraz przejazd trwa około 
12 minut, to dzięki nowemu syste-
mowi ITS powinno to zająć mniej 
niż 10. Jak zapewniają eksperci, 
warto zainwestować, nie tylko 
ze względu na czas przejazdu, ale 
też na bezpieczeństwo.
System zbiera dane o ruchu ulicz-
nym i tak dostosowuje sygnalizację 
świetlną, by wszyscy bez wyjątku 
mogli dotrzeć do celu szybciej. Jest 
też priorytet dla komunikacji miej-
skiej. Obecnie system ITS działa już 
w kilku miastach w Polsce. I przy-
nosi efekty.
– Zwarta zabudowa miasta w wie-
lu miejscach uniemożliwia nam 
poszerzenie drogi czy stworzenie 
nowego połączenia. Naszym prio-
rytetem jest więc maksymalne 

wykorzystanie istniejących ulic, 
tak aby po Chorzowie można było 
poruszać się bezpieczniej i wygod-
niej – wyjaśnia Prezydent Miasta 
Andrzej Kotala.

Inteligentny system
Wszystko oblicza algorytm, ale czło-
wiek jest bardzo ważny, bo w od-
powiedniej chwili może zainterwe-
niować i zorganizować ruch lepiej. 
Drogowcy za pomocą sygnalizacji 
świetlnej będą mogli przyśpieszyć 
przejazd opóźnionego autobusu 
czy rozładować tworzący się korek. 
Cenne informacje trafi ą także do 
kierowców. Z elektronicznych tablic 
(będzie ich osiem na terenie miasta) 
będą mogli dowiedzieć się o wa-
runkach ruchu w mieście, drogach 
alternatywnych czy liczbie wolnych 
miejsc parkingowych.

Tablice staną na przykład obok Sta-
dionu Śląskiego – przy ul. Katowic-
kiej, ponadto przy ul. Dąbrowskie-
go, ul. Stefana Batorego, ul. 3 Maja, 
a także przy ul. Nomiarki, gdzie 
zjeżdża się z Drogowej Trasy 
Średnicowej. Kierowca, kie-
dy rzuci okiem na tablicę, 
będzie mógł zdecydo-
wać, którą drogę 
wybrać.

–  System informacyjny wsparty 
zostanie także stroną internetową 
i wygodną aplikacją mobilną. In-
teligentny System Transportowy 
obejmie również system moni-
toringu wizyjnego skrzyżowań, 
w tym kamery do automatycznego 
rozpoznawania tablic rejestracyj-
nych – wylicza Mariusz Kołkow-
ski, dyrektor ds. rozwoju biznesu 
ITS w fi rmie Sprint, która wygrała 
przetarg na realizację inwestycji.

Informacje drogowe
W Chorzowie zainstalowane zo-
staną w trzech miejscach wagi 
zatopione w jezdni, wychwytu-
jące przeciążone pojazdy, a także 
stacje meteorologiczne informu-
jące o stanie nawierzchni drogi.
- To będzie stopniowa zmiana, ale 
na pewno odczuwalna dla kierow-
ców i pieszych – tłumaczy Piotr 
Wojtala, dyrektor Miejskiego Za-
rządu Ulic i Mostów.

Dodatkowym atutem systemu jest 
jego otwartość. A to oznacza, że 
może współpracować z systema-
mi w sąsiednich miastach. - Warto 
podkreślić, że w naszym mieście 
od ponad czterech  lat funkcjonuje 
już Odcinkowy System Zarządza-
nia Ruchem na DTŚ, który jest 
kompatybilny z systemem funk-
cjonującym w Gliwicach, a  także 
umożliwia informowanie o sytu-
acji na DTŚ w ościennych mia-

stach – zaznacza dyrektor MZUiM.
W wyniku postępowania przetar-
gowego na wykonawcę ITS wy-
brana została fi rma Sprint, która ma 
kilkuletnie doświadczenie w budo-
wie systemów sterowania ruchem, 
m.in. w Bydgoszczy, Łodzi i Olszty-
nie. Realizacja zamówienia koszto-
wać będzie około 16 mln zł, z czego 
85% pokrytych zostanie ze środków 
unijnych. Wdrażanie systemu za-
kończy się jesienią 2019 roku.

Obecnie na płycie Rynku prowa-
dzone są prace związane z przebu-
dową infrastruktury podziemnej, 
wykonywane są także fundamen-
ty pod pawilony. Wymieniana jest 
nawierzchnia na parkingu połu-
dniowym pod estakadą. Po zakoń-
czeniu tych prac rozpocznie się 
remont na parkingu północnym. 
Projekt rewitalizacji Rynku za-
kłada m.in. powstanie przeszklo-
nych pawilonów dla gastronomii, 
usług czy instytucji miejskich. Po 
lewej i  prawej stronie estakady 
zaplanowano miejsce dla zielo-
nych skwerów, zaś przed budyn-
kiem Urzędu Miasta pojawi się 
fontanna.

Remont ruszył pod koniec 2017 
roku, a z początkiem 2018 miasto 
otrzymało ponad 6,5 mln zł unijnej 
dotacji na realizację projektu „Re-
witalizacja chorzowskiego rynku”. 
1 mln zł trafi  także na ten cel z bu-
dżetu państwa. 

Przypomnijmy, że przetarg na 
wykonanie prac budowlanych 
wygrało konsorcjum fi rm: PB JA-
EKEL-BUD-TECH i Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych MPRD. 
Całkowity koszt zadania to 
25,795 mln zł.  Zakończenie prac 

zaplanowano na drugi 
kwartał 2019 roku.
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Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa i Mariusz Kołkowski, dyrektor w fi rmie Sprint, podczas popisania umowy 
na realizację inwestycji.

Rynek
w przebudowie

Więcej o chorzowskich
inwestycjach w 2018 roku
piszemy na stronach 4 i 5.

Tak będzie się prezentować nowe centrum Chorzowa

Osiem tablic zmiennej treści,
kilkadziesiąt kamer, w tym urządzenia

do rozpoznawania tablic rejestracyjnych,
setki czujników, a nawet dwie stacje

meteorologiczne. To wszystko ma powstać
na terenie Chorzowa, by usprawnić

ruch w mieście.
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- 47 przeprowadzonych inter-
wencji, 299 wykonanych badań 
stanu trzeźwości, 189 wylegity-
mowanych osób. Tak wgląda sta-
tystycznie dzień pracy chorzow-
skiej policji – mówi asp. Sebastian 
Imiołczyk, rzecznik chorzowskiej 
policji. -  Warto zaznaczyć, że 
w minionym roku w Chorzowie 
spadła przestępczość. Odnotowa-

liśmy 272 przestępstwa mniej niż 
w 2016 roku.
W roku 2017 policjanci Komendy 
Miejskiej Policji w Chorzowie brali 
udział w zabezpieczeniu 44 imprez 
masowych, 20 z tych imprez to 
mecze Ruchu Chorzów. - Dzięki 
profesjonalizmowi i odpowiednie-
mu przygotowaniu zabezpieczeń 
spadła ilość osób naruszających 

przepisy prawa, głównie wynika-
jące z Ustawy o  Bezpieczeństwie 
Imprez Masowych. W minionym 
roku były to tylko 24 osoby – mówi 
rzecznik chorzowskiej policji.  
Dodatkowe kontrole na drogach 
sprawiły, że zmniejszyła się liczba 
nietrzeźwych kierowców. Cho-
rzowscy policjanci przeprowadzili 
ponad 20 tysięcy więcej badań 
stanu trzeźwości niż w roku 2016, 
ujawniając 174 kierowców pod 
wpływem alkoholu. W 2016 roku 
złapano 297 takich kierowców. 
- W minionym roku nie odnotowa-
liśmy żadnego wypadku, którego 
sprawcą był nietrzeźwy kierujący – 
podkreśla asp. Sebastian Imiołczyk.

– To nie będzie tak, że biegamy, na-
ciskamy różne dźwignie i patrzy-
my, co się dzieje. Tutaj każdy bę-
dzie mógł na własne oczy zobaczyć 
i poczuć na własnej skórze co i jak 
badamy – mówi Jarosław Juszkie-
wicz z Planetarium Śląskiego.
Ekspozycja stała znajdująca się 
w  nowym budynku będzie po-
święcona trzem dziedzinom nauki, 
z którymi od lat kojarzymy cho-
rzowskie planetarium, czyli sej-
smologii, meteorologii oraz astro-
nomii. Eksponaty interaktywne 
będą innowacyjne i niespotykane 
dotąd w innych parkach nauki.
W pokoju z makietą miasta zo-
baczymy jak wygląda trzęsienie 
ziemi o różnych magnitudach. 

Dzięki wykorzystaniu miejsco-
wych pomiarów będzie można 
odczuć w skali jeden do jednego 
wstrząsy, które zostały zareje-
strowane przez sejsmografy.

Lot w kosmos
Zaraz przy wejściu odwiedzają-
cych przywita… kula ziemska. 
Przecięta poziomo sfera o średni-
cy prawie dwóch metrów będzie 
jednocześnie ekranem dla pro-
jektora, na którym będzie można 
dotknąć wnętrza naszej planety.
Kolejna nowość to tzw. pokoje 
klimatyczne, czyli pomieszczenia 
z różną temperaturą i wilgotno-
ścią prezentująca w jaki sposób 
poziom wilgotności w  klimacie 

gorącym i zimnym wpływa na 
odczuwanie temperatury.
Nie zabraknie też lotu w kosmos. 
Symulator lotu kosmicznego wy-
posażony w ruchome fotele, z któ-
rych każdy może wykonywać 
ruchy we wszystkich kierunkach. 
Każdy z widzów zostanie wypo-
sażony we własne okulary VR, co 
spotęguje nieziemskie wrażenia.
– Spacer od Marsa do Słońca? 
Nic trudnego. A jeśli wyświe-
tlimy galaktykę, to zwiedzający 
będą brodzić w gwiazdach po pas 
– opowiada J. Juszkiewicz.

Wysoka rozdzielczość
W zabytkowym budynku Plane-
tarium zostanie zmodernizowana 

główna sala projekcyjna, wymie-
nione zostaną fotele, ekran, sys-
tem dźwiękowy oraz projekcyjny. 
Pojawi się hybrydowy system 
projekcji. Gwiazdy będą prezen-
towane za pomocą analogowego 
projektora, a dzięki systemowi 
cyfrowych rzutników pracują-
cych w rozdzielczości 8K będzie 

można wyświetlać dowolne ru-
chome obrazy na sferycznym 
ekranie. Profi l podłogi zostanie 
zmieniony na amfi teatralny, by 
salę można było wykorzystywać 
także do konferencji, sympozjów 
oraz koncertów.
Konkurs na projekt Śląskiego 
Parku Nauki wygrała fi rma archi-

tektoniczna Consultor Sp.  z  o.o. 
z  Poznania. Budowa rozpocznie 
się w 2018 roku. Jej zakończenie 
planowane jest na koniec 2020 
roku. Koszt inwestycji wyniesie 
blisko 100 milionów złotych, któ-
ry niemal w całości pomoże po-
kryć dofi nansowanie ze środków 
unijnych.

Kosmiczna rewolucja w Planetarium
2500 metrów kwadratowych więcej, 30 stanowisk dydaktycznych, 

nowa wieża widokowa. To plany na rozbudowę Planetarium
Śląskiego, które do 2020 roku ma zmienić się w Śląski Park Nauki.

1 stycznia 2018 roku KZK GOP 
wprowadził nową taryfę. Dzieci 
i młodzież do 16 lat jeżdżą komu-
nikacją miejską za darmo a  ko-
rzystający z karty ŚKUP dorośli 
płacą mniej. Wszystko w związku 
z powstaniem Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii.
Od początku nowego roku obo-
wiązuje jeden,  wspólny bilet jed-
norazowy  (krótkookresowy) dla 
komunikacji na obszarze obsługi-
wanym przez trzech organizato-
rów. Nie zmieniły się zasady doty-
czące korzystania z jednego biletu 
dla komunikacji KZK GOP i MZKP 
Tarnowskie Góry, natomiast dodat-

kowo bilet jednorazowy obowią-
zuje również w komunikacji MZK 
Tychy. Korzystając z niego można 
podróżować wszystkimi autobusa-
mi, tramwajami i trolejbusami. Co 
ważne, pasażerowie posiadający 
stare wzory biletów, mogą korzy-
stać z nich na nowych zasadach. 
Nie trzeba ich wymieniać ani odda-
wać. Ważne są one na terenie całej 
metropolii (tj. bilet KZK GOP także 
na terenie Tych, a MZK Tychy na 
liniach KZK GOP), a czas ich obo-
wiązywania jest zgodny z nowym 
cennikiem.
Tańsze są bilety ŚKUP oraz te 
kupowane z wykorzystaniem 

urządzeń mobilnych. Papierowe 
pozostały w dotychczasowych 
cenach. Dzieci i młodzież do lat 
16 mogą korzystać z publicznego 
transportu za darmo. Do tej pory 
tylko najmłodsi, którzy nie skoń-
czyli jeszcze 4 lat mieli ten przywi-
lej. Dzieci do siódmego roku życia, 
a konkretnie do dnia siódmych 
urodzin mogą korzystać z komu-
nikacji za darmo na podstawie 
oświadczenia osoby opiekującej 
się dzieckiem w czasie podróży. 
Z kolei osoby do szesnastego roku 
życia mogą korzystać z komuni-
kacji bezpłatnie na podstawie ulgi 
zakodowanej na karcie ŚKUP. 

Dziewczyny – uczennice, na-
uczycielki i mamy, będą mogły 
ściąć włosy (minimum 25 cm) 
i oddać je na peruki dla kobiet 
chorych, przyjmujących chemio-
terapię. 
– Akcja odbędzie się 8 mar-
ca w  Dzień Kobiet pod hasłem 
„Dziewczyny dla dziewczyn”. 
Myślę, że jest to fantastyczna 

inicjatywa. Zgłosiły się już dziew-
czynki z 3 klasy szkoły podstawo-
wej i nasze gimnazjalistki – infor-
muje Marzena Piotrowska. – To 
dla nich trudna decyzja, ale godna 
naśladowania i nagłośnienia. Sa-
lon Mc Hair z ul. Wolności 110  
poświęci nam trzy godziny swo-
jej pracy. Fryzjerki z tego i innych 
salonów  będą miały do dyspozy-

cji 10 stanowisk pracy. – Chciała-
bym serdecznie zaprosić kobiety 
i dziewczyny spoza naszej szkoły, 
by włączyły się do akcji i 8 mar-
ca za darmo obcięły swoje włosy 
w dobrym celu – mówi Marzena 
Piotrowska.
Wyjątkową akcję z okazji Dnia 
Kobiet przygotuje także Urząd 
Miasta. Szczegóły wkrótce.

14 stycznia na ulice miast wyru-
szyło tysiące wolontariuszy, by 
kwestować na rzecz noworodków. 
„Serduszka” rozdawali też chorzo-
wianie. Prawie setka wolontariuszy 
zrzeszona była w dwóch działają-
cych na terenie miasta sztabach: 
w Szkole Podstawowej nr 18 oraz 
Zespole Szkół Technicznych nr 1. 
Centrum miejskiego fi nału było 
przy Stadionie Śląskim, pod którym 
bawiło się około 12 tysięcy osób. 
Przed południem spod pomnika 
górników wystartował 4. Bieg 

z  Sercem i 2. Marsz Nordic Wal-
king. Uczestniczyło w nich ponad 
700 osób. Od 14.00 na scenie zbu-
dowanej pod „kotłem czarownic” 
artyści rozgrzewali bawiących się 
i  wspierających WOŚP chorzo-
wian. Wystąpiły m.in. Siostry Wajs 
i Stonoga, zespół SOSXO, Neuober-
schliesen, a gwiazdą wieczoru był 
raper Miuosh. Chorzowskie granie 
zakończyło tradycyjne „Światełko 
do nieba”.
 W naszym mieście wolontariusze 
zebrali 94 790,19 zł (sztab ZST nr 1 

ponad 71 tys. zł, sztab w SP nr 18 
przeszło 23 tys. zł). To wyższa 
suma niż w ubiegłym roku – wów-
czas oba sztaby zebrały łącznie po-
nad 67 tysięcy złotych.
Dodatkowo, dzięki aukcjom pro-
wadzonym na Allegro, udało się 
zebrać 6 235 zł i 14 gr. Przypomnij-
my, że pod młotek poszły np. moż-
liwość pokierowania Chorzowem 
przez jeden dzień, płyty oraz ko-
szulki z autografami czy bilety na 
koncert Guns N’ Roses na Stadio-
nie Śląskim.

Dziewczyny dla dziewczyn

Podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Chorzowie udało się zebrać ponad 100 tys. zł.

Statystyki nie kłamią. W zeszłym roku
w Chorzowie spadła liczba przestępstw.

Szkoła Podstawowa nr 21 z Fundacją Rak'n'Roll przygotowuje akcję Daj Włos.

8 MARCA
DAJ WŁOS!

Coraz bezpieczniej

ZMIANY W OPŁATACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Dzieci za darmo, a dorośli taniej

12 lutego w Urzędzie Miasta w Chorzowie odbyło 
się spotkanie podregionu katowickiego. Prezy-
denci i wiceprezydenci Chorzowa, Katowic, Świę-
tochłowic, Siemianowic, Rudy Śląskiej i Mysłowic 
omawiali istotne zagadnienia wspólne dla 6 miast, ta-
kie jak: migracja mieszkańców, likwidacja niskiej emisji 
czy okręgi wyborcze do sejmiku. Efektem spotkania jest 
m.in. wspólne stanowisko w sprawie poprawy komuni-
kacji na styku Chorzowa, Katowic i Rudy Śląskiej. Prezy-
denci tych miast wystąpią do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad z wnioskiem o budowę ronda na 
granicy Chorzowa Batorego, przy autostradzie A4. 

Na zdjęciu od lewej: Prezydent Mysłowic Edward Lasok, Za-
stępca Prezydenta Świętochłowic Bartosz Karcz, Prezydent 
Chorzowa Andrzej Kotala, Członek Zarządu Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii Danuta Kamińska, Prezydent Katowic 
Marcin Krupa, Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej Krzysztof 
Mejer, Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, Dyrektor 
Biura Unii Metropolii Polski Andrzej Lubiatowski.

Płynny wyjazd
na autostradę

Wizualizacja zwycięskiej koncepcji na modernizację i rozbudowę Planetarium Śląskiego w Chorzowie

Wielkie
serca

chorzowian
dla WOŚP
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Miasto

14 lutego w Chorzowie zawarto 
porozumienie dotyczące  współ-
pracy na rzecz turystyki in-
dustrialnej. Umowę podpisali: 
Prezydent Chorzowa Andrzej Ko-
tala, Prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik, dyrektor Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
Bartłomiej Szewczyk oraz członek 
Zarządu Województwa Śląskiego, 
odpowiadający za sprawy kultu-

ry i ochrony środowiska Henryk 
Mercik. Dokument określa zasa-
dy współpracy między Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
a  powstającym w hali dawnej 
elektrowni Huty Królewskiej 
w  Chorzowie Muzeum Hutnic-
twa. – Wspólny wniosek Chorzo-
wa i Zabrza otrzymał najwyższą 
ocenę i znalazł się na pierwszym 
miejscu listy opublikowanej przez 

Ministerstwo Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego – mówi Marcin 
Michalik, Zastępca Prezydenta 
Chorzowa ds. Technicznych i Roz-
woju. dodaje.
– Będziemy się dzielili doświad-
czeniami. To przecież nasz wspól-
ny projekt. Naszym obowiązkiem 
jest pokazanie tego, co zostało na 
Śląsku po tym dobrym dla regio-
nu okresie. Przecież, żeby wiedzieć 

dokąd iść, trzeba wiedzieć skąd 
się wychodzi – mówi Małgorzata 
Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza.
Przypomnijmy, że stworzenie 
pierwszego w Polsce Muzeum Hut-
nictwa kosztować będzie prawie 
22  mln zł, a Chorzów we współ-
pracy z Kopalnią Guido pozyskał 
do podziału ponad 58 mln zł unijnej 
dotacji na projekt „Rewitalizacja 
i  udostępnienie poprzemysłowego 
dziedzictwa Górnego Śląska”.

Matka wszystkich hut
Henryk Mercik, członek Zarządu 
Województwa Śląskiego podkreśla 
wyjątkowość tego miejsca. – Było 
ono takim sercem, matką hut gór-
nośląskich. Ta huta nie tylko stwo-
rzyła miasto, ale dała mu też nazwę. 
Pokażemy w muzeum to, co w hi-
storii Chorzowa było najbardziej 
imponujące – mówi. Zaznacza też, 

że hutnictwo – w przeciwieństwie 
do górnictwa – umierało po cichu. 
- Nie pokazaliśmy tej przeszłości 
tak, jak powinniśmy. Powstał więc 
pomysł, aby w tym miejscu stwo-
rzyć muzeum hutnictwa na pozio-
mie ogólnopolskim. 
Zgodnie z planami, w przyszłym 
muzeum będzie można podzi-
wiać przede wszystkim historię 
hutnictwa stali. Autentycznym 
eksponatom towarzyszyć będą 
materiały multimedialne. Obecnie 
trwa przygotowywanie procedur 
przetargowych oraz zwożenie kil-
kudziesięciotonowych ekspona-
tów. W przyszłym Muzeum Hut-
nictwa w Chorzowie staną m.in. 
młot Ansaldo, prasa hydrauliczna 
i walcarki. 
Do końca 2019 roku obiekt przej-
dzie gruntowną renowację. Cał-
kowicie odnowiona zostanie także 

6. Budżet Obywatelski Chorzo-
wa ruszy wcześniej niż poprzed-
nie edycje. Składanie wniosków 
potrwa od 9 do 22 kwietnia, 
a głosować na najlepsze projek-
ty będzie można od 21 maja do 
3 czerwca. Zwycięskie projekty 
będą realizowane w 2019 roku. 
A już w marcu we  wszystkich 

dzielnicach miasta odbędą się 
spotkania informacyjne, podczas 
których będzie można dowie-
dzieć się m.in. jak prawidłowo 
wypełnić wniosek czy promo-
wać swój projekt. Więcej o po-
przednich edycjach BO i zreali-
zowanych projektach na www.
bo.chorzow.eu

Dzieci będzie można od 6 marca za-
pisać tylko elektronicznie, za pośred-
nictwem strony internetowej www.
chorzow.przedszkola.vnabor.pl.
By zapisać pociechę wystarczy 
założyć konto podając swój nu-
mer PESEL, a następnie uzu-
pełnić dane dziecka i rodziców. 
Po zalogowaniu można wybrać 
maksymalnie trzy przedszkola, 
pamiętając, że kolejność wyboru 
ma znaczenie.
Formularz elektroniczny należy 
wypełnić w systemie i  wydruko-
wać. Wniosek wraz ze stosownymi 
dokumentami  i  oświadczeniami 
trzeba złożyć w placówce pierwsze-
go wyboru (wymienionej we wnio-
sku na pierwszym miejscu).
Równolegle ruszy nabór 6-lat-
ków do oddziałów zerowych 
w szkołach podstawowych (SP 12 

z Oddz. Integr., SP 14, SP 15, SP 17, 
SP 37) - również elektroniczny.
Rekrutacja potrwa do 20 marca. 
Listy kandydatów zakwalifi ko-
wanych i niezakwalifi kowanych 
ogłoszone zostaną 16 maja, a po-
twierdzenia woli przyjęcia przez 
rodziców w placówce zakwalifi -
kowania przyjmowane będą od 16 
do 22 maja. Ostateczne listy przy-

jętych ogłoszone zostaną 25 maja.
Dzieci kontynuujące wycho-
wanie przedszkolne w dotych-
czasowych przedszkolach nie 
biorą udziału w  rekrutacji. Ro-
dzice składają jedynie deklaracje 
o  kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego, w terminie 7 dni 
poprzedzających termin postępo-
wania rekrutacyjnego.

50500 zł zebrano w trakcie Balu Prezydenta Chorzowa, który odbył się
10 lutego w kompleksie „Sztygarka”. Nagrodzono też laureatów

konkursu Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2017.

Licytowali na rzecz
małych pacjentów

Cel balu jest zawsze taki sam – wspomóc 
najbardziej potrzebujących. – Impreza 
jest okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale 
także do wylicytowania ciekawych przed-
miotów. Cała kwota trafi  na szczytny cel 
– mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzo-
wa. W tym roku pod młotek trafi ły m.in. fi -
liżanki przekazane przez Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego, książka 
Dana Browna „Początek” z autografem 
autora czy kurs żeglarstwa z Prezydentem 
Chorzowa. Pieniądze zebrane podczas 
aukcji zostaną przeznaczone na zakup 
ultrasonografu  dla dziecięcego oddziału 
hematologicznego w Zespole Szpitali Miej-
skich w Chorzowie. - Bardzo się cieszę, że 

dzięki hojności uczestników balu, podczas 
licytacji udało się zebrać ponad 50 tys. zł. 
Dziękuję wszystkim licytującym – mówi 
prezydent Chorzowa.

Podczas balu odbył się również fi nał kon-
kursu Chorzowski Przedsiębiorca Roku 
2017, organizowanego przez Stowarzysze-
nie Przedsiębiorców Miasta Chorzów oraz 
Centrum Przedsiębiorczości. Laureatami 
16 edycji konkursu zostali: Pracownia Re-
zonansu Magnetycznego „Resonica” w ka-
tegorii usługi, Czajka Auto Autoryzowany 
Dealer Toyoty – kategoria handel oraz 
fi rma cateringowa „Obiady jak u Mamy” 
w kategorii gastronomia.

Wkrótce ruszy nabór do przedszkoli
W marcu rozpoczynają się spotkania

związane z tegoroczną edycją.

6. BUDŻET OBYWATELSKI

Gdzie i kiedy?
Batory: 20.03
MDK „Batory”
Chorzów II: 21.03
Centrum Integracji Społecznej

Wszystkie spotkania zaczynają się o godzinie 17.00

Chorzów Stary: 22.03
Starochorzowski Dom Kultury
Centrum: 27.03
Chorzowskie Centrum Kultury
Klimzowiec: 28.03
ChSM Pokolenie

Chorzów pochwali się hutniczą historią
W hali byłej elektrowni Huty Królewskiej powstanie pierwsze w Polsce Muzeum Hutnictwa.

Wkrótce ruszy nabór do przedszkoli

Do przedszkoli przyjmowane 
są dzieci między 3. a 6. rokiem 
życia, mieszkające w Chorzowie. 
Miejsca na dzieci czekają w 24 
przedszkolach na terenie miasta.

Wiesław Ciężkowski,
Zastępca Prezydenta

Chorzowa ds. Społecznych 

W hali byłej elektrowni Huty Królewskiej powstanie pierwsze w Polsce Muzeum Hutnictwa.

Dzięki współpracy z Zabrzem 
do Chorzowa trafi ła dotacja, 
która pokryje 85 procent 
kosztów tej ogromnej 
inwestycji

Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta

Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju

przybudówka, w której powstanie 
nowoczesna sala audiowizualna. 
Planowana jest również rewita-
lizacja najbliższej okolicy oraz 
zmodernizowanie węzła komuni-
kacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat 
postępowania rekrutacyjnego moż-
na uzyskać w każdym przedszkolu 
lub szkole podstawowej z oddziała-
mi przedszkolnymi w mieście oraz 
na stronie www.chorzow.eu. 
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Inwestycje

CHORZOWSKIE INWESTYCJE W 2018 ROKU
W tym roku na inwestycje zarezerwowano w budżecie miasta
ponad 102 mln zł. To najwyższa od lat kwota przeznaczona na ten cel. 
Przedstawiamy najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcia inwestycyjne w Chorzowie

MUZEUM HUTNICTWA

W hali byłej elektrowni 
Huty Królewskiej przy 
ul. Metalowców powstanie 
pierwsze w Polsce 
Muzeum Hutnictwa. 
Zabytkowy obiekt został już 
odpowiednio zabezpieczony, 
przeprowadzono także remont 
dachu. Od tego czasu dawna 
elektrownia stała się miejscem 
wielu wydarzeń m.in. World 
Press Photo czy Industriady.

STADION
PRZY UL. CICHEJ

Budowa nowego obiektu 
powinna ruszyć jesienią tego 
roku. Nowy stadion pomieści 
16 tysięcy widzów i będzie służył 
nie tylko piłkarzom Ruchu, ale 
także młodym adeptom fu tbolu. 
Na obiekcie organizowane będą 
także wydarzenia dla mieszkańców 
Chorzowa. Koszt budowy stadionu 
to ok. 100 mln zł.

46 STACJI ROWEROWYCH,
PARKING BIKE&RIDE
I NOWE DROGI
DLA ROWERZYSTÓW

W tym roku mieszkańcy będą mogli 
korzystać z 460 rowerów miejskich. 
Na każdej z 46, rozmieszczonych 
w różnych częściach miasta, stacji 
znajdzie się bowiem 10 rowerów. 
Pod estakadą powstanie parking 
Bike&Ride na prawie 100 rowerów, 
a do końca 2019 roku w całym 
mieście przybędzie ponad 20 
kilometrów dróg rowerowych.
Koszt inwestycji to ponad
7,2 mln zł, z czego dofi nansowanie
z UE wyniesie przeszło 6,1 mln zł.

REMONT UL. 3 MAJA

Remont będzie przeprowadzony wspólnie 
z Tramwajami Śląskimi. To ponad 2 km pełnej 
modernizacji drogi i torowiska. W pierwszej 
kolejności wykonane zostaną prace związane 
z wymianą torowiska i infr astruktury 
podziemnej. Roboty potrwają około 3 lat.  
Inwestycja ma kosztować ok. 50 mln zł. 
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane 
przy wsparciu fu nduszy unijnych.

Jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji w mieście
jest rewitalizacja Rynku. Chorzów otrzymał na ten cel 6,5 mln zł unijnej 
dotacji. Roboty ruszyły pełną parą i już w przyszłym roku centrum miasta 
całkowicie zmieni swe oblicze. Skwery, zieleńce, fontanna i przyjazna 
zabudowa będą zachęcać do spotkań i wypoczynku.
[czytaj także na stronie 1]
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Inwestycje

CHORZOWSKIE INWESTYCJE W 2018 ROKU

NOWY PAWILON
ZESPOŁU SZPITALI
MIEJSKICH

Trwa rozbudowa 
pawilonu nr 1 
o nową kubaturę 
na potrzeby oddziału 
anestezjologii 
i intensywnej 
terapii, a także 
szpitalnej apteki. 
Koszt inwestycji 
to ok. 8 mln zł.

REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ
SPORTOWYCH NR 1
PRZY UL. RYSZKI 55

Szkoła przechodzi kompleksową 
modernizację. Zakończenie 
inwestycji planowane jest 
na 2019 rok. Koszt prac to 
ok. 17 mln zł, z czego ponad 
13 mln zł to dofi nansowanie 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. W tym roku rozpocznie 
się także remont szkolnego 
basenu. Koszt tej inwestycji 
to ponad 8 mln zł, z czego 
dofi nansowanie unijne wynosi 
ok. 2,5 mln zł.

BUDYNKI
KOMUNALNE I TBS-Y

Przy ul. Truchana 56 powstaje 
budynek komunalny, w którym 
znajdzie się 18 mieszkań. 
Mieszkania komunalne będą 
także w nowym segmencie przy 
ul. Żeromskiego i przy ul. Karola 
Miarki w dawnym budynku szpitala. 
Obecnie trwa również budowa 
TBS-ów przy ul. Kościuszki, gdzie 
jeszcze w tym roku oddanych 
zostanie 61 nowych mieszkań - 
w tym 16 komunalnych. 

PRZEDSZKOLE
PRZY UL. OMAŃKOWSKIEJ

Zabytkowy budynek jest 
gruntownie przebudowywany 
i rozbudowywany na potrzeby 
nowej siedziby Przedszkola 
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 najnowocześniejszych 
w regionie.

BASEN PRZY PLACU
POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH

Miejski basen przechodzi gruntowny 
remont. Efekty będzie można 
zobaczyć już w marcu. Wymieniano 
m.in. posadzkę, kafelki, wentylację, 
wyremontowano sanitariaty i szatnie 
oraz oświetlenie. Nowością będzie 
np. ruchome dno, które umożliwi 
prowadzenie różnych zajęć. Na terenie 
basenu będzie można skorzystać 
z dwóch jacuzzi. Koszt modernizacji 
to około 5,5 mln zł w tym 60 tys. zł 
dofi nansowania z WFOŚiGW.

PLAC ZABAW
W PARKU RÓŻ

Rozpoczęte w październiku 
prace mają zakończyć się pod 
koniec czerwca 2018 roku. 
Plac zabaw będzie miał dwie strefy : 
dla dzieci młodszych oraz starszych. 
Osobne miejsce zajmie strefa 
huśtawek, a zasadnicza część placu 
zabaw będzie ogrodzona. Wszystkie 
alejki przyległe do placu zabaw 
będą miały nową nawierzchnię 
brukową. Koszt wykonania prac 
to ponad 1,4 mln zł.
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Rozmaitości

Nasadzanie nowych drzew, pie-
lęgnacja oraz prowadzenie doku-
mentacji drzewostanu to działa-
nia, które miasto prowadzi przez 
cały rok, aby chronić chorzowską 
zieleń.
– Wycinamy drzewa rosnące na 
pasach drogowych lub zbyt rozro-
słe, które tworzą niebezpieczeń-
stwo dla linii energetycznych. 
W  zamian nasadzamy gatunki 

dostosowane do warunków lokal-
nych – tłumaczy Zuzanna Kur-
czek, Dyrektor Wydziału Usług 
Komunalnych Urzędu Miasta.
W niemal każdej decyzji o usunię-
ciu drzewa z terenów miejskich 
przewidziana jest rekompensata 
w postaci nasadzenia takiej licz-
by, jaka została wycięta. Zwykle 
drzewa nasadzane są w  tym sa-
mym miejscu. Wyjątkiem jest 

sytuacja, kiedy infrastruktura 
(np. teletechniczna) uniemożliwia 
nasadzenie. Wtedy wybierane 
jest inne miejsce.
Chorzowskie tereny zielone są 
pod opieką cały rok. – Dbamy 
o to by wycinki nie zakłócały 
okresu lęgowego ptaków, więc 
w tym czasie prowadzimy prace 
pielęgnacyjne – mowi Zuzanna 
Kurczek.

Coraz więcej podopiecznych 
schroniska dla zwierząt w Cho-
rzowie, prowadzonego przez 
tutejszy oddział Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami, znajduje 
nowy dom. Jednak wsparcie jest 
cały czas potrzebne.
Obecnie, dzięki licznym adop-
cjom w schronisku, przebywa 
około 70 podopiecznych.

– Przyjeżdżają do nas ludzie ze Ślą-
ska, Krakowa, a nawet Szczecina. 
Widać więc, że nasze psiaki trafia-
ją do serc w całej Polsce – mówi 
Stanisława Psonka, dyrektor cho-
rzowskiego schroniska.
Chorzów każdego miesiąca 
przeznacza ponad 32 tysiące 
złotych na wsparcie działalności 
schroniska.

– Dzięki tej pomocy możemy za-
pewnić naszym podopiecznym 
pełną opiekę profilaktyczną za-
raz po przyjęciu. Odrobaczanie, 
szczepienie i kwarantanna, a tak-
że chipowanie, a nawet grooming 
- wszystko to wraz z profesjonal-
nym zdjęciem i  opisem wpływa 
na szybsze adopcje – wymienia 
Stanisława Psonka.

O zieleń dbają cały rok

Nasze psiaki trafiają do domów w całej Polsce

Co członkowie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu 
planują w tym roku? Szczegółów nie zdradzają, 
ale jak zawsze chcą aktywnie i twórczo nieść 
pomoc potrzebującym, upiększać przestrzeń 
miejską i  pracować na rzecz integracji między-
pokoleniowej. 

Celem zajęć w Klubie Malucha w odnowionej for-
mule jest wspomaganie przez zabawę wszech-
stronnego rozwoju dziecka we  wszystkich 
sferach jego osobowości oraz wdrażanie do sa-
modzielności w wymiarze indywidualnym i spo-
łecznym. Stąd gry i zabawy ruchowe, warsztaty 
rodzinne czy zajęcia teatralne, w nowym seme-
strze wzbogacone będą między innymi o zabawy 
umuzykalniające, ćwiczenia kreatywne, a także 
skierowane do rodziców spotkania tematyczne 
zwiększające wiedzę z zakresu rozwoju i wycho-
wania małego dziecka.
– Jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób Klub 
Malucha funkcjonował dotychczas, ale wraz z no-
wym semestrem chcemy uatrakcyjnić jego ofertę 
– wyjaśnia Magdalena Sekuła, pełnomocnik pre-
zydenta miasta ds. polityki zdrowotnej i aktywi-
zacji społecznej. – Zmiany z pewnością przypad-
ną do gustu zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, 
tym bardziej, że nie rezygnujemy z żadnych zajęć, 

które cieszyły się zainteresowaniem, a jedynie 
wprowadzamy kolejne.
Zajęcia w Klubie Malucha odbywać się będą od 
poniedziałku do piątku. W ramach porannych 
spotkań organizowany jest cykl zatytułowany 
„Razem poznajemy świat – mali odkrywcy”, gdzie 
dominować mają zabawy ruchowe, plastyczne 
oraz muzyczne, wspomagające rozwój dzieci 
i przygotowując je do dalszej edukacji i pobytu 
w  przedszkolu. Popołudniami organizatorzy za-
praszają z kolei na zajęcia tematyczne. 

Joga, gimnastyka z elementami rehabilitacji, taniec, 
aerobik w wodzie, zajęcia wokalne, fotograficzne, 

artystyczne czy wreszcie języki: angielski, niemiec-
ki i hiszpański. To tylko część oferty edukacyjnej, 
z której skorzystać mogą słuchacze Chorzowskiej 
Akademii Seniora. Właśnie rozpoczyna się nowy 
semestr. 
Równolegle ze startem Chorzowskiej Akademii Se-
niora, ruszają zajęcia we wszystkich Dzielnicowych 
Akademiach Seniora: w Chorzowie Starym, Chorzo-
wie Batorym oraz Klimzowcu. 

Nowa odsłona „Akcji – Aktywizacji” składać się bę-
dzie z trzech zasadniczych części. Raz w tygodniu, 
w każdy poniedziałek o godzinie 17:00, w Zespole 
Szkół Budowlanych na ul. Dąbrowskiego 53 organi-
zowana będzie gimnastyka z elementami stretchin-
gu. Co dwa tygodnie w czwartek (począwszy od 8 
marca) o 17.00, w siedzibie Centrum Integracji Mię-
dzypokoleniowej przy ul. Floriańskiej 24a, odby-
wać się będą zajęcia z samoobrony z policjantami 
z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Wreszcie 

raz w miesiącu, w wybrane piątki, do Chorzowskie-
go Centrum Kultury powrócą Miejskie Spotkania 
Medyczne z lekarzami specjalistami: kardiologiem, 
ortopedom, reumatologiem czy geriatrą. 
Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach 
„Akcji – Aktywizacji” jest bezpłatny. Wcześniejsze 
zapisy nie są wymagane. Szczegółowe informacje 
znaleźć można na stronie internetowej Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej (www.centrum.
chorzow.eu). 

Szczegółowy harmonogram projektów Centrum Integracji Międzypokoleniowej dostępny jest na stronie 
internetowej (www.centrum.chorzow.eu) oraz w siedzibie przy ul. Floriańskiej 24a w Chorzowie. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny dla wszystkich osób mieszkających lub pracujących na terenie Chorzowa. Zapi-
sy odbywają się bezpośrednio przed wybranymi zajęciami. 

Odwiedzali pacjentów szpitali i pensjonariuszy domów opieki, szyli przytulanki dla noworodków, sa-
dzili kwiaty w najbardziej zaniedbanych zakątkach Chorzowa, pod okiem Mony Tusz stworzyli mural. 
Teraz planują kolejne akcje. Chorzowska Strefa Wolontariatu wznawia działalność.

Już 20 lutego wystartuje nowy semestr w Klubie Malucha. W tym roku znana i ceniona formuła 
zajęć dla dzieci zostanie dodatkowo urozmaicona.

Wracają zajęcia w Chorzowskiej Akademii Seniora i we wszystkich Dzielnicowych Akademiach Se-
niora. Nowy semestr rozpocznie się w poniedziałek, 19 lutego. 

Czas zadbać o siebie i swoje zdrowie! Samoobrona, gimnastyka z elementami stretchingu i spotka-
nia z lekarzami specjalistami – to zajęcia, które Centrum Integracji Międzypokoleniowej proponuje 
mieszkańcom Chorzowa w ramach „Akcji – Aktywizacji”. 

Kolejny semestr Chorzowskiej Akademii Seniora 

Chorzowska Strefa Wolontariatu wraca do działania

Klub Malucha – nowy semestr, nowa formuła

Tegoroczna „Akcja – Aktywizacja”

Obowiązkiem właściciela jest 
sprawowanie opieki nad swoim 
psem, wyprowadzanie go na 
smyczy a w przypadku, gdy pies 
jest agresywny, także w kagańcu. 
Przypominamy także, że wła-
ściciele psów mają obowiązek 
sprzątania po swoich pupliach, 
a zaniebując go mogą zapłacić 
nawet 500 zł kary. Worki na psie 
odchody można bezpłatnie ode-
brać w Urzędzie Miasta w  por-
tierni lub w pokoju nr 28, za 
okazaniem aktualnej książeczki 
szczepień psa.
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CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
UL. H. SIENKIEWICZA 3    TEL. 32 349 78 63    WWW.CHCK.PL

W 1901 r. rozpoczęto budowę nowego szpitala w König-
shütte przy Eichendorfstrasse (obecnie ul. Zjednocze-
nia). Wzniesiono go za sumę ok. 510 000 marek. Całość 
otoczona została starannie zaprojektowaną zielenią 
parkową. Szpital oddano do użytku we wrześniu 1904 r. 
W kolejnych latach rozbudowywano go o kompleks pa-
wilonów. Zewnętrzna, eklektyczna elewacja głównego, 
najbardziej reprezentacyjnego gmachu zachowała się 
zasadniczo w niezmienionym kształcie. Zgodnie ze „Sta-
tutem Szpitala Miejskiego Miasta Chorzów” z 1937  r. 
w placówce – będącej wówczas własnością miasta i li-
czącej 250 łóżek – mieściły się oddziały: chirurgiczny, 
wewnętrzny i ginekologiczno-położniczy, dzielące się 
na trzy klasy, a w ramach klas na sale żeńskie i męskie. 

W ramach oddziału chirurgicznego wyróżniono podod-
dział oczny i uszny, a w ramach oddziału wewnętrznego 
– pododdziały dziecięcy, skórno-wenerologiczny i  psy-
chopatologiczno-obserwacyjny. Po II wojnie światowej 
szpital zaczął specjalizować się w leczeniu chorób zakaź-
nych, zwłaszcza gruźlicy. W latach 70. wzniesiono z tą 
myślą nowy pawilon. Na początku lat 90. w placówce 
została otwarta Poradnia Chorób Zakaźnych, w ramach 
której utworzono Poradnię AIDS. Szpital Specjalistyczny 
w Chorzowie jako jedyny w naszym regionie prowadzi 
diagnostykę i leczenie osób zakażonych wirusem HIV 
oraz chorych na pełnoobjawowe AIDS.

Jacek Kurek, Anna Piontek / Muzeum w Chorzowie
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum w Chorzowie, MCh/HF3412

shütte przy Eichendorfstrasse (obecnie ul. Zjednocze-
W ramach oddziału chirurgicznego wyróżniono podod-
dział oczny i uszny, a w ramach oddziału wewnętrznego 

W 1901 r. rozpoczęto budowę nowego szpitala w König-
shütte przy Eichendorfstrasse (obecnie ul. Zjednocze-
W 1901 r. rozpoczęto budowę nowego szpitala w König-
shütte przy Eichendorfstrasse (obecnie ul. Zjednocze-

W ramach oddziału chirurgicznego wyróżniono podod-
dział oczny i uszny, a w ramach oddziału wewnętrznego 

Szpital przy Eichendorfstrasse

MUZEUM W CHORZOWIE UL. POWSTAŃCÓW 25   TEL. 32 241 31 04   FAX. 32 241 39 26
WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK 10.00 - 15.00      ŚRODA 10.00 - 17.00      SOBOTA, NIEDZIELA 11.00 - 16.00

W GODZINACH OTWARCIA WYSTAW KASA PROWADZI SPRZEDAŻ WYDAWNICTW
WWW.MUZEUM.CHORZOW.PL

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY”
UL. S. BATOREGO 6    TEL. 32 246 00 60    WWW.MDKBATORY.PL

„Takiej miłości Wam życzę” to tytuł programu muzycznego
na który składają się znakomite piosenki autorstwa Jonasza Koft y, 

Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty, Jarosława Kukulskiego.
Zauroczona ich wyjątkowością aktorka i pieśniarka Marta Tadla 
postanowiła zaśpiewać je raz jeszcze we własnej interpretacji. 

Podczas koncertu będzie można usłyszeć kilkanaście 
najpiękniejszych piosenek m.in. „ W dziką jabłoń cię zaklęłam”, 
„Tylko mnie poproś do tańca”, „Paryskie tango”, „Kochankowie 

z ulicy kamiennej”. Aktorce towarzyszy młody, utalentowany 
muzyk, aranżer Radosław Michalik.

13 kwietnia 2018r. godz. 18:00
Sala Widowiskowa MDK Batory

Bilety w cenie: 20 zł  /  10 zł z kartą 60 +
do nabycia w kasie MDK Batory oraz sieci Ticketportal.

Takiej miłości Wam życzę

Nowa atrakcja w Legendii już w marcu
Każdy z nas będzie mógł zostać łowcą potworów i zmierzyć się oko w oko 
z Bazyliszkiem. W Legendii kończy się budowa nowej atrakcji. Otwarcie 
zaplanowano na 31 marca.
Interaktywny przejazd wagonikami przez świat gry, gdzie za pomocą specjalnej 
broni, odbijającej paraliżujące promienie będziemy walczyć z potworami, 
a fi nalnie z samym bazyliszkiem. Tak zapowiada się zabawa w budowanym 
właśnie nowym obiekcie na terenie chorzowskiego wesołego miasteczka.
– To będzie atrakcja rodzinna. Wraz z producentem skupiliśmy się na tym,
by legendę o Bazyliszku dostosować tak, by można było z niej korzystać
bez limitu wieku, ani wzrostu – mówi Paweł Cebula, dyrektor Legendii.
W tym roku bramy parku atrakcji otworzą się wcześniej niż zwykle,
bo tuż przed Wielkanocą, 31 marca. Na Wielką Sobotę planowana jest
także premiera Bazyliszka.

– To będzie atrakcja rodzinna. Wraz z producentem skupiliśmy się na tym,
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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 2 marca 2018 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Urszula Michałowska, Irena Wróblewska, Henryk Darda

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

marzec 2018

Więcej
informacji:
kino.chck.pl

Kino
należy

do sieci

Dofi nansowano
ze środków

Z tęsknoty za kinem
Nowe kino społeczne

REPERTUAR

BILETY

5 PLN

01.03 czw 18:00 „Pod Mocnym Aniołem” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2014 Na ekranie

02.03 pt 18:00 „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” reż. Maria Sadowska, Polska 2017 Na ekranie

03.03 sb 18:00 „Dobrze się kłamie się w miłym towarzystwie” reż. Paolo Genovese, Włochy 2016 Na ekranie

08.03 czw 18:00 „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” reż. Maria Sadowska, Polska 2017 Na ekranie

09.03 pt 18:00 „Piknik z niedźwiedziami” reż. Ken Kwapis, USA 2016 Na ekranie

10.03 sb 18:00 „Dwa dni, jedna noc” reż. Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, Belgia, Francja, Włochy 2014 Na ekranie

12.03 pn 16:00 „Zamieszkajmy razem” reż. Stephane Robelin, Francja, Niemcy 2011 Dla seniora

14.03 śr 18:00 Spotkanie z aktorem Olgierdem Łukaszewiczem oraz projekcja � lmu „Perła w koronie”
reż. Kazimierz Kutz, w roli głównej: Olgierd Łukaszewicz, Polska 1972 Kino PL

15.03 czw 18:00 „Sól ziemi czarnej” reż. Kazimierz Kutz, w roli głównej: Olgierd Łukaszewicz, Polska 1970 Kino PL

16.03 pt 18:00 „Brzezina” reż. Andrzej Wajda, w roli głównej: Olgierd Łukaszewicz, Polska 1970 Kino PL

17.03 sb 18:00 „Stare grzechy mają długie cienie” reż. Alberto Rodriguez, Hiszpania 2014 Na ekranie

18.03 nd 16:00 „Nowe przygody Aladyna” reż. Arthur Benzaquen, Belgia, Francja 2015 SMYK

21.03 śr 18:30 „Mężczyzna imieniem Ove” reż. Hannes Holm, Szwecja 2015 Klub Filmowy 
Grajfka

22.03 czw 18:00 „Bobasy” reż. Thomas Balmes, Belgia Francja Holandia 2010 Kino DOCiekliwe

23.03 pt 18:00 „Jackie” reż. Noah Oppenheim, Chile, Francja, Hongkong, USA 2016 Na ekranie

24.03 sb 18:00 „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” reż. Maria Sadowska, Polska 2017 Na ekranie

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

26.03 pn 18:00 „Zaklęte rewiry” reż. Janusz Majewski, Polska, Czechosłowacja 1975 Kino PLKino PL
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