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Projekt
kartki wykonała
Natalia Bilat
z klasy 1 B w SP nr 15.
Jej praca
zwyciężyła
w konkursie
„Chorzów na Święta”
i jest oficjalną
kartką wielkanocną
naszego miasta.
Lista małych artystów
wyróżnionych w konkursie:
www.chorzow.eu

Wesołych Świąt

Nowość
na basenie:
ruchome dno
Basen przy pl. Powstańców Śląskich zmienił się nie do poznania.
Obiekt ma nową nieckę, szatnie i... ruchome dno.
Prace
temomodernizacyjne
w obiekcie trwały 10 miesięcy
i kosztowały ponad 5,4 mln zł.
Wymieniono m.in. posadzkę,
kafelki, wentylację, kanalizację
deszczową. Wyremontowano sanitariaty, szatnie, nieckę basenową, trybuny oraz oświetlenie.
- Miejsce, mury, kubatura są takie
same, a poza tym wszystko jest
nowe – mówi Alina Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu.
Chorzowski basen może poszczycić się także jednym z najnowocześniejszych rozwiązań – ruchomym

dnem, dzięki któremu, na połowie
obiektu można regulować poziom
wody do głębokości 2,41 m.
- Pomysł na to, by w tym miejscu stworzyć coś, co służyłoby
rodzinom narodził się kilka lat
temu. Dziś, dzięki ruchomemu
dnu, w wyznaczonych godzinach
rodziny będą miały do dyspozycji
cały obiekt – podkreśla Andrzej
Kotala, prezydent Chorzowa.
Regulowana głębokość basenu
pozwoli przemienić go w brodzik
z dmuchańcami i zabawkami do
wody. Z atrakcji skorzystają także wszyscy miłośnicy gimnastyki

uprawianej w wodzie. Agata Reich, instruktorka zajęć z aqua stepu, przekonuje, że rowerki, trampoliny i stepy zanurzone w wodzie
to nic strasznego. - Z takiego treningu mogą skorzystać osoby
w każdym wieku. W wodzie mięśnie i stawy są odciążone, spalamy
więcej kalorii - mówi.
- Miejsca na aqua spinning, aqua
step i aqua jump rozchodzą się
w ekspresowym tempie – mówi
Alina Zawada – Zdecydowaliśmy
się na dokupienie dodatkowego
sprzętu. Dzięki temu, już wkrótce z zajęć będzie mogło korzystać
więcej osób – dodaje.
Cennik:

poniedziałek - piątek od 6.00
do 16.00 - 8 zł/7 zł (ulgowy)
poniedziałek - piątek od 16.00
do 22.00 - 9 zł/7 zł (ulgowy)
sobota, niedziela od 10.00
do 22.00 - 9 zł/7 zł (ulgowy)
Zajęcia fitness:
jednorazowe wejście - 25 zł
karnet miesięczny - 80 zł
(4 zajęcia),150 zł (8 zajęć)
Rodzinny Wodny Plac Zabaw
niedziela od 10.00 do 12.00
- dzieci do 6 lat - bezpłatnie

Zdobądź zawód w Chorzowie
Miasto rusza z kampanią zachęcającą uczniów do wyboru
szkół technicznych i zawodowych. O wysokiej renomie
chorzowskich placówek najlepiej świadczą zadowoleni
absolwenci i pracodawcy.
W naszym mieście działa 7 techników i 5 szkół branżowych I stopnia (w tym szkoła specjalna dla
uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną lekkiego stopnia).
Do techników uczęszcza 1545
uczniów, a do szkół branżowych
406 uczniów. Największą popularnością w technikach cieszą się zawody: technik informatyk, technik
żywienia i usług gastronomicznych
oraz technik mechatronik, i technik
logistyki. W Chorzowie uruchomiono też nowe kierunki, m.in.
technik weterynarii. W planach jest
uruchomienie zawodów: technik
grafiki i poligrafii cyfrowej, technik
fotografii i multimediów, technik
robót wykończeniowych w bu-

downictwie, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
technik chłodnictwa i klimatyzacji.
W szkołach branżowych I stopnia najwięcej uczniów kształci się
w zawodach: mechanik pojazdów
samochodowych, monter w budownictwie i fryzjer (39 osób). Natomiast z nowych zawodów często
wybierany jest mechanik motocyklowy. Warto zaznaczyć, że w klasach wielozawodowych, w których
uczniowie odbywają kształcenie
zawodowe u pracodawców, możliwe jest wybranie każdego zawodu,
nawet przez pojedynczego ucznia
(np. kominiarz, krawiec, tapicer).
Więcej na stronach 4-5

Zachęcam do wyboru chorzowskich szkół zawodowych i technicznych
– to pewny fach w ręku, a także dobry wstęp do dalszej nauki.
Sam jestem absolwentem liceum zawodowego w Chorzowie
Batorym. Pamiętam, że nauczyciele przedmiotów ścisłych byli
bardzo wymagający. Wtedy nie byłem tym zachwycony, ale szybko
okazało się, że było warto przyłożyć się do nauki. Szeroka wiedza
bardzo przydała mi się podczas studiów na Politechnice Śląskiej
i w dalszej karierze zawodowej.
Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

www.chorzow.eu

Wydarzenia
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Miliony dla Parku Śląskiego

Niezwykły gest zakończył
Chorzowski Festiwal Nauki
To był tydzień pełen wykładów, warsztatów i pokazów
popularyzujących nauki humanistyczne, matematyczne
i przyrodnicze. Dopełnieniem idei łączenia nauki z życiem
było przekazanie niepełnosprawnej studentce psa asystującego.

30 milionów w tym roku, a w perspektywie aż 200 milionów
złotych trafi na modernizację Parku Śląskiego. W planie
rewitalizacji są zarówno remonty alejek, jak i dużych
budynków, w tym Hali Wystaw „Kapelusz”.
Rok 2018 ma być przełomowy
dla największego parku miejskiego w Polsce. W odwiedzanym corocznie przez 3 miliony
gości miejscu rozpocznie się bowiem zmiana jakościowa.
- Przed nami nie tylko szereg prac
projektowych czy budowlanych,
ale również spotkań i konsultacji z architektami, społecznikami,
mieszkańcami. Chodzi przecież
o miejsce, w którym nie wystarczy po prostu jakiś budynek wyremontować, ale trzeba jeszcze
nadać mu nowe, społecznie ważne
funkcje. Chcemy w ten sposób od-

krywać nieco zapomniane punkty
na mapie Parku. Przykładem może
być Łabędziarnia. Budynek, który
będziemy rewitalizować w tym
roku, ale już z myślą, że ma stać
się najlepszym w aglomeracji miejscem do obserwacji gniazdujących
ptaków – mówiła Aneta Moczkowska, Prezes Parku Śląskiego.
W planie rewitalizacji na najbliższe
miesiące i lata są zarówno remonty
alejek, najpiękniejszych obiektów
małej architektury (w tym Duże
Kręgi Taneczne, Galeria Rzeźby
Śląskiej), jak i dużych przestrzeni
i budynków, w tym Hali Wystaw

„Kapelusz”, na remont której Park
pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
Jednocześnie z procesem modernizacji Kapelusza, prowadzone mają
być prace projektowe związane
z rewitalizacją jego otoczenia –
w tym Kanału Regatowego. Już
w tym roku na prace modernizacyjne wydane zostanie ponad
30 mln zł, co pozwoli na realizację
pierwszego etapu. Całość wsparcia
inwestycyjnego szacowana jest na
ok. 200 milionów złotych w najbliższych latach, a proces formalnego pozyskania tych funduszy
dobiega końca. Będzie ono przekazane również na wrażliwe społecznie projekty, w tym przestrzeń
po kąpielisku Fala. Wstępne plany
Parku Śląskiego zakładają połączenie na tym terenie nowych funkcji,
z zachowaniem formuły wypoczynku w towarzystwie wody.

Ponad 2000 osób wzięło udział
w festiwalowych pokazach, wycieczkach i warsztatach, w trakcie
których poznać można było m. in.
świat e-sportu, robotów, czy historię mediów na Śląsku. Tradycyjnie, największą popularnością
cieszyły się festiwalowe zabawy
z chemią. Przedszkolaki tłumnie oblegały „Chemika”, a wolne
miejsca na warsztaty wyczerpały
się w ekspresowym tempie.
– Przygotowaliśmy zestawy ćwiczeń chemicznych z wykorzystaniem produktów, z którymi
wszyscy spotykamy się w domu.
Już po raz czwarty organizujemy
zajęcia dla przedszkoli i cieszą się
one niesłabnącym zainteresowaniem – opowiada Gabriela Graczykowska z ZSTiO nr 4
Najwięcej, bo ponad 700 osób,
mogło skorzystać z zajęć warsztatowych w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych,
gdzie pracownicy i studenci UŚ,

Wspólne sadzenie kwiatów,
ozdabianie ławek oraz alejek,
piknik z poczęstunkiem, energetyczna muzyka i najróżniejsze
animacje z pewnością obudzą z
zimowego snu spoglądającego
z cokołu hrabiego Redena. Warto, żeby sam zainteresowany
przywitał wiosnę nie w szaliku
i czapce, ale w wyjątkowym, pasującym do okazji stroju.
Jakie kolory, wzory i kroje są
modne w tym sezonie? Liczymy

na kreatywność mieszkańców
Chorzowa, bo to właśnie oni
zdecydują jak tej wiosny będzie
się nosił hrabia Reden.
Zadanie jest proste – wystarczy
w dowolnej technice zaprojek-

tować strój lub zestaw dodatków, w których hrabia godnie
powita wiosnę. Prace należy
przesłać do 3.04: mailowo na adres koczubik_j@chorzow.eu lub
przekazać korespondencyjnie
lub osobiście do Biura Funduszy
Zewnętrznych w UM Chorzów.
Przywołująca wiosnę akcja
rozpocznie się o godz. 15.00
w piątek 13 kwietnia i potrwa
do wieczora. Celem imprezy
jest ożywienie Placu Hutników
jeszcze przed jego rewitalizacją.
Przypomnijmy, że projekt przebudowy Placu Hutników jest już
gotowy, a prace w tym miejscu
planowo mają zakończyć się do
końca września 2019 r.

Co wiesz o Królewskiej Hucie?

Z okazji przypadającej w tym roku 150. rocznicy
nadania Królewskiej Hucie praw miejskich, Urząd
Miasta zorganizuje multimedialny quiz wiedzy
o Chorzowie dla uczniów klas IV-VI chorzowskich
szkół podstawowych. Eliminacje szkolne odbędą się
we wrześniu a wielki finał w październiku tego roku.
Zapraszamy zainteresowane szkoły do udziału w quizie.
Zgłoszenia, do 6 kwietnia, przyjmuje Wydział Promocji
i Komunikacji Społecznej, tel. 32 416 5220.

Psi asystent
Dużą popularnością cieszyło się
też spotkanie z Fundacją DogIQ
i pokaz psów asystujących niepełnosprawnym. Obecność czworonogów podczas festiwalu nie była
przypadkowa, bowiem podczas
zakończenia imprezy Natalia Mucha, studentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego, zmagająca
się na co dzień z niepełnosprawnością, oficjalnie zyskała nowego
towarzysza.

Natalia Mucha i jej pies Amber

– Od pięciu miesięcy trenujemy,
niemal w każdy weekend. Amber jest bardzo przyjazna. Obie
musiałyśmy się dograć, teraz rozumiemy się już prawie bez słów
– mówi Natalia Mucha, właścicielka psa asystującego.
Nim biszkoptowa labradorka trafiła do studentki, musiała przejść
ponad dwuletnie szkolenie, dzięki któremu dziś rozróżnia ponad
osiemdziesiąt komend.

Główna ulica
Chorzowa II
do przebudowy

Ubierz hrabiego na wiosnę!
13 kwietnia, niezależnie od
pogody, wiosna opanuje Plac
Hutników. Wszystko za sprawą
imprezy organizowanej w ramach CUMY.

pokazywali uczestnikom atomy,
poznawali techniki detektywistyczne i tłumaczyli, dlaczego nie
działa internet.
– Każda edycja wnosi coś nowego. Założyliśmy sobie wiele
lat temu, że co roku będziemy
wprowadzać nowe elementy
i jak widać udaje nam się wpisać
w oczekiwania mieszkańców –
podsumowuje Wiesław Ciężowski, Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Społecznych.

Na zdjęciu od lewej: Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej Damian Rutkowski, Zastępca Prezydenta Chorzowa Marcin Michalik,
Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula na terenie zakładów Tramwajów Śląskich

Ruszył przetarg na przebudowę ulicy 3 Maja wraz z remontem
torowiska tramwajowego. W planach są także roboty
m.in. przy ul. Metalowców i Katowickiej.
W połowie marca Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
wspólnie z Tramwajami Śląskimi SA, ogłosił przetarg na wykonanie kompleksowej modernizacji ulicy 3 Maja. Przedsięwzięcie
będzie realizowane na odcinku
od skrzyżowania z ul. Katowicką
w Chorzowie do skrzyżowania
z ul. Bytomską w Świętochłowicach. – Będzie to kolejna, po ul. Armii Krajowej, tak kompleksowa
przebudowa. Inwestycja potrwa
do 2020 roku i obejmie między innymi sieci wodno-kanalizacyjne,
gazową, tory tramwajowe, chodniki, drogę i budowę ścieżki rowerowej - mówi Marcin Michalik,
Zastępca Prezydenta Chorzowa
ds. Technicznych i Rozwoju.
W części tramwajowej roboty obejmą torowiska wzdłuż
ul. 3 Maja o długości niespełna
4,6 km toru pojedynczego. Po
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przebudowie połączenie będzie
w całości dwutorowe. – Zmieniona będzie również geometria jezdni, przebudowane zostaną skrzyżowania, zjazdy, chodniki, pojawi
się nowe oświetlenie. Przełoży się
to na bezpieczeństwo pieszych
i kierowców – mówi Piotr Wojtala, Dyrektor Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów. – Oczywiście, nie
zapominamy o rowerzystach, dla
których zostanie wybudowana
ścieżka. Zaplanowaliśmy także
wybudowanie zatok autobusowych i nowych miejsc postojowych – dodaje.
Ponad miliard
na infrastrukturę torową
Tramwaje Śląskie wykonają swój
zakres robót w ramach pierwszej części projektu modernizacji
infrastruktury tramwajowej na
terenie Metropolii. Trzyetapowy

projekt oszacowano na ponad
miliard złotych, zakłada on m.in.
remonty niemal 100 km torowisk,
budowę ponad 20 km nowych linii oraz zakup 45 tramwajów.
Tramwaje Śląskie otrzymały już
dofinansowanie na pierwszy
(przeszło 393 mln zł) i drugi (około
98 mln zł) etap projektu, w ramach
którego zmodernizowane ma być
m.in. torowisko wzdłuż ul. Metalowców i Katowickiej. - To dobra
informacja dla naszego miasta.
Pozyskane środki przyczynią się
do szybszej modernizacji naszych
ulic. Chcemy przybliżyć tramwaj
do ulicy Metalowców i połączyć go
z autobusem, tak żeby komfort korzystania z komunikacji publicznej
był jak najlepszy – mówi Marcin
Michalik. - W niedalekiej przyszłości czeka nas gruntowna modernizacja trasy na ul. Powstańców oraz
ul. Hajduckiej – dodaje.
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Rozmaitości

Chorzowianki na igrzyskach olimpijskich

Dla Moniki Hojnisz były to drugie - po Soczi 2014 – igrzyska.
26-letnia chorzowianka na początku rywalizacji miała trochę
problemów. W sprincie zawodniczkom dokuczał mróz i silny
wiatr. Monika zakończyła bieg na
45. miejscu. W biegu pościgowym

poprawiła się o dwie pozycje. Za
to trzeci start - bieg indywidualny
- był w wykonaniu naszej biathlonistki znakomity. Hojnisz zajęła
doskonałą, szóstą pozycję!
Udany występ pozwolił jej zakwalifikować się do biegu masowego, w którym wzięło udział

tylko 30 biathlonistek. To właśnie
w tej konkurencji Monika zdobyła brązowy medal MŚ w 2013 r.
W Pjongczangu w „mass starcie”
była jedyną Polką w stawce. Na
mecie była piętnasta.
Ostatnią szansą na medal była
sztafeta. Polki zakończyły bieg
jako siódme, choć upragniony medal był na wyciągnięcie ręki. - Nie
udało nam się, ale byłyśmy bliżej
niż kiedykolwiek (…) Każda z nas
zostawiła kawał serca na trasie.
Tego jestem pewna i ciągle wierzę,
że kiedyś w końcu tego dokonamy
- tak Hojnisz podsumowała na Facebooku występ sztafety.

Wyższe dotacje do żłobków
Od kwietnia rodzice zapłacą mniej: maksymalnie 350 zł
za pobyt dziecka w żłobku prywatnym.

Zastępca Prezydenta
Chorzowa ds. Społecznych

Chorzowscy radni przyjęli propozycję prezydenta, aby zwiększyć kwotę dotacji z 400 do 550 zł.
Zmiana oznacza także obniżkę
opłat za pobyt dziecka w żłobku. Od kwietnia rodzice będą
płacić 350 zł, zamiast dotychczasowych 400 zł.

Od Masterchefa do Hanys Budy
Damian Sobek, chorzowianin, finalista VI edycji Masterchefa, otworzył swoją pierwszą restaurację. W Hanys Budzie przy ul. Łagiewnickiej 103 dominować mają śląskie dania, ale niekoniecznie w tradycyjnym wydaniu. - Śląsk jest mocno w moim sercu. Mieszkałem
w Holandii, jeżdżę po świecie, ale wszędzie, gdzie jadę, mówię gwarą. Dlatego pierwsza Hanys
Buda stoi w Chorzowie. Menu też jest „po naszymu”. Będzie golonko, będzie żeberko, będzie żurek
w chlebie, ale to nie będą tradycyjne przepisy. W każdym daniu jest cząstka ode mnie, żeby było
oryginalne – mówi Damian Sobek.

Ciepło z sieci trafi do szkół

Naszym celem jest stałe
poszerzanie oferty żłobkowej
w Chorzowie. Dzięki wyższej
dotacji prowadzenie placówki
będzie bardziej opłacalne,
co przełoży się na nowe miejsca
dla najmłodszych

Wiesław Ciężkowski,

Drugą chorzowianką na igrzyskach w Pjongczangu była
Zuzanna Smykała. Snowboardzistka przeszła do historii jako
pierwsza Polka w snowboardcrossie. Reprezentantka AZS
AWF Katowice w olimpijskim
debiucie została sklasyfikowana na 20. miejscu. - Jak emocje
opadną, to zrozumiem, że mimo
wszystko jest to mój sukces,
ponieważ jestem pierwszą Polką startującą w tej konkurencji
podczas igrzysk. Przede mną nie
było nikogo, więc chyba powinnam być dumna – mówiła chorzowianka.

Fot. Facebook.com/zuzannasmykalasbx

Fot. Facebook.com/hojnisz.monika

Monika Hojnisz i Zuzanna Smykała wzięły udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu.
Sportsmenki z Chorzowa dostarczyły kibicom wielu emocji. Biathlonistce niewiele zabrakło do podium.

Cztery szkoły - SP nr 12 przy ul. Skrajnej, SP nr 14 przy ul. Podmiejskiej,
ZSTiO nr 3 oraz Szkoła Społeczna przy ul. Stefana Batorego - zostaną
podłączone do sieci ciepłowniczej.
Podwyższenie dotacji ma związek z rosnącymi kosztami utrzymania placówek. Wzrost opłat za
lokale i gwałtowny skok płacy
minimalnej sprawiły, że żłobki
zaczęły borykać się z problemami finansowymi i trudnościami
związanymi z zatrudnieniem
opiekunek. Miasto zwiększyło
więc o 500 tys. zł pulę środków
na dofinansowanie podmiotów

niepublicznych – pula na 309
miejsc wyniesie do końca roku
1 866 850 zł.
Wiesław Cięzkowski podkreśla, że
w Chorzowie systematycznie rośnie liczba miejsc w żłobkach. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tym roku na maluchy
będzie czekać ok. 600 miejsc, czyli
o niemal 100 więcej niż we wrześniu 2017 roku – mówi.

Drogi Sąsiedzie,
nie rób gańby!

Chorzów po raz kolejny przypomni mieszkańcom
o obowiązku sprzątania po psach. Tegoroczna akcja „Nie rób
gańby” to nie tylko więcej patroli straży miejskiej, zajęcia
edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów podstawówek, ale
także… zawieszki na klamkę. – Otrzymaliśmy wiele sygnałów
od mieszkańców, że chcą zwrócić uwagę niesprzątającemu
sąsiadowi, ale nie wiedzą jak to zrobić albo obawiają się
nieprzyjemnej reakcji. To znak, że chorzowianie chcą
wspólnie walczyć o czyste miasto – wyjaśnia Henryk Rusnak
z chorzowskiej straży miejskiej. Urząd Miasta przygotował
więc specjalne zawieszki na klamkę, dzięki którym każdy
może przypomnieć właścicielom czworonogów o obowiązku
sprzątania. Zawieszka przypomina także o bezpłatnych
woreczkach na psie odchody, które można odebrać w Urzędzie Miasta
po okazaniu aktualnej książeczki szczepień psa. – Ostrzegamy, że za lenistwo można sporo zapłacić.
Mandat za niesprzątanie po psie to nawet 500 zł. – podkreśla strażnik. Wraz z początkiem wiosny straż
miejska zwiększy częstotliwość patroli na osiedlach, skwerach i parkach rano oraz wieczorami - w godzinach
w których właściciele najczęściej wyprowadzają psy. – Warto podkreślić, że w Chorzowie nie brakuje
odpowiedzialnych właścicieli, którzy dbają o swoje psiaki i czystość w mieście. Dla nich i ich czworonogów
mamy drobne upominki – specjalne pojemniki na woreczki i psie przysmaki – dodaje funkcjonariusz.

Podłączenie szkół do sieci w praktyce oznacza likwidację starych
kotłowni i pieców, które zostaną
wymienione na ekologiczne instalacje dostarczające ciepło prosto z elektrociepłowni Elcho.
To kolejny krok w walce z niską
emisją i smogiem. Poza troską

o środowisko miasto może liczyć
także na oszczędności – np. na naprawach, wymianach oraz wszelkich czynnościach, których wymagały stare kotły ciepłownicze.
SP nr 12, ZSTiO nr 3 i Szkoła
Społeczna zostaną podłączone
do sieci Tauronu w 2019 r., na-

tomiast SP nr 14 – dwa lata później. Dodatkowo, jeszcze w tym
roku, do sieci ciepłowniczej zostanie przyłączone Przedszkole
nr 5 przy ul. Poniatowskiego.
Całkowity koszt inwestycji - 697
503 zł - zostanie pokryty przez
Tauron Ciepło.

Prezydent
miasta wśród
najlepszych
samorządowców
Podczas gali Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa, otrzymał tytuł „Samorządowiec Roku 2017” nadany
przez kapitułę Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Tytuł przyznawany jest od kilku lat osobom,
które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju
idei samorządności lokalnej. - Bardzo dziękuję za docenienie pracy i starań chorzowskiego
samorządu. Wraz ze mną wyróżnieni zostali

wiadomości samorządowe

prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin
tworzących Związek Metropolitalny. Za wspólny sukces nagrodzonych uznano szybkie stworzenie związku oraz współpracę ponad podziałami – mówi Prezydent Chorzowa.

Edukacja
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MASZ PASJĘ?

MASZ

Zdobądź za

ZAWODY, NA KTÓRE
WARTO POSTAWIĆ
TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM PRACY NIE BĘDĄ MIELI M.IN.:
FRYZJERZY, KUCHARZE, MECHANICY SAMOCHODOWI, ŚLUSARZE, MURARZE,
ELEKTRYCY, CUKIERNICY, PIEKARZE, GÓRNICY, KELNERZY, KOSMETYCZKI,
SPAWACZE, ROBOTNICY BUDOWLANI, SPAWACZE, SPECJALIŚCI ELEKTRONIKI,
AUTOMATYKI I ROBOTYKI.
Źródło: „Barometr zawodów 2018”, Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

ZESPOŁY SZKÓŁ PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE
Zespół Szkół Technicznych nr 1
im. W. Korfantego
ul. Sportowa 23
DZIEŃ
tel. 32 241 02 16
O
T
WARTY
e-mail:zstio1ch@wp.pl
2
7.04
www.zst1.edu.pl
13.00-19.0
0

Technikum Elektroniczne
• technik elektronik
• technik informatyk
• technik organizacji reklamy

• technik górnictwa podziemnego
• technik mechanik
• technik chłodnictwa i klimatyzacji

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 3
ul. S. Batorego 37
tel. 32 246 56 11
e-mail:sekretariat@zstio3.pl
www.zstio3.pl
DZIEŃ
OTWARTY
Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. N. Tesli
24.0

•
•
•
•

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

• ślusarz
• elektryk

TECHNICZNE ORAZ ZAWODOWE

• elektronik
• górnik eksploatacji podziemnej

technik elektryk
technik mechatronik
technik informatyk
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zespół SzkółTechnicznych nr 2
im. M. Batko
DNI
ul. Powstańców 6a
OTWARTE
tel. 32 241 01 29
20.04
e-mail: zstnr2@zstnr2.pop.pl
12.00-16.0
0
www.zstnr2.pop.pl
2

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących nr 4
im. J. Śniadeckiego
ul. św. Piotra 1
tel. 32 241 17 17
DNI
admin@sniadecki.edu.pl OTWARTE
www.zstio4chorzow.pl 23-26.

1.04

Technikum
Samochodowe
• technik mechanik
• technik pojazdów
samochodowych
• technik fotografii
i multimediów

9.00-14.0
0

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

• kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy, lakiernik,
fryzjer, piekarz, cukiernik, elektromechanik pojazdów
samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektronik,
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, stolarz, kaletnik,
kominiarz, krawiec, kuśnierz, kucharz, tapicer, wędliniarz,
fotograf, złotnik-jubiler i inne zawody rzemieślnicze

Zespół Szkół Budowlanych
im. K.K. Baczyńskiego
ul. Dąbrowskiego 53
tel. 32 241 34 75
DZIEŃ
e-mail:zsb@zsb24.pl
O
T
WARTY
www.zsb24.pl

20.04
16

3

10.00-14.0
0

0

Technikum Chemiczne
• technik analityk
• technik weterynarii

Technikum Budowlane

• technik budownictwa
• technik architektury krajobrazu

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
• betoniarz-zbrojarz
• monter konstrukcji budowlanych

.00
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8.00-17.0 4
0

• technik ochrony środowiska
• technik technologii chemicznej

• technik robót wykończeniowych w budownictwie
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• monter sieci i instalacji sanitarnych
• oddział wielozawodowy np.: cukiernik, fotograf, fryzjer, lakiernik, kom
kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazd
samochodowych, piekarz, sprzedawca, stolarz, i inne
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TALENT?

TO SIĘ OPŁACA!

awód w Chorzowie
Jerzy Kędziora

Sławomir Cyza

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

Human Resources Director w firmie Alstom
Okazuje się, że duże zapotrzebowanie pracodawców na pracowników
technicznych i zawodowych utrzymuje się od kilku lat. Obecnie
sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo zaczyna brakować w ogóle ludzi
do pracy.

Michał Byrczek

Właściciel cukiernio-lodziarni „Mint-Lody od serca”,
absolwent ZSGU w Chorzowie

W rodzinnym śląskim domu, przy babci, między resorakami, kopaniem
piłki narodziła się moja pasja do kuchni. Razem z babcią zacząłem
piec pierwsze ciasta. Czułem do tego dryg, tak jak sportowcy do swoich
dyscyplin. Dlatego wybrałem ZSGU. Tam zrozumiałem na czym polega
gotowanie od strony teoretycznej i praktycznej, dzięki czemu mogę dziś
realizować swoją pasję zawodowo, dzielić się nią z innymi.

Dawid Danysz

Michał Brzuszkiewicz

Kierownik pracowni mechanicznej w firmie Energoprojekt Katowice SA,
absolwent obecnego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. N. Tesli

Technikum dało mi możliwość odnalezienia się w środowisku rówieśników
o podobnych zainteresowaniach, a dzięki nauczycielom - mentorom i zajęciom
praktycznym w Hucie Batory, poznałem pracę w energetyce „od kuchni”, co pomogło
mi wybrać ścieżkę zawodową.

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241-17-23
e-mail: zse@adres.pl
DZIEŃ
www.zse-chorzow.pl
OTWARTY

Asystent Zarządu Amber-Glass Sp. z o.o.
Dzięki podjęciu decyzji o budowie nowego zakładu produkcyjnego
oraz zakupie nowoczesnych urządzeń do przetwarzania szkła
budowlanego, takich jak hartownia szkła oraz linia do rozkroju
szkła, spółka Amber-Glass stała się jedną z wiodących firm w branży
na terenie południowej Polski. Inwestycja ma bezpośredni wpływ
na stworzenie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy. Wdrażanie
nowoczesnych technologii wraz z ciągłym szkoleniem nowo
zatrudnionych pracowników pozwala z optymizmem potrzeć w
przyszłość. W planach firmy są następne etapy rozbudowy i zakup
kolejnych nowoczesnych urządzeń oraz zatrudnienie kilkudziesięciu
pracowników. Nowym pracownikom firma oferuje dobre warunki
pracy i stabilną przyszłość.

21.04

9.00-13.0
0

Technikum Ekonomiczne
• technik ekonomista
• technik logistyk

miniarz,
dów

Zatrudniamy w Chorzowie obecnie ponad 1400 osób.
To właśnie tutaj produkowane są wagony metra i pociągów
regionalnych oraz komponenty dla transportu do tych
pojazdów i tramwajów. Nieustannie przyczyniamy się
do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie - w ciągu
ostatniego roku zatrudniliśmy ponad 700 pracowników
głównie do działów produkcji, jakości oraz logistyki,
w większości z wykształceniem średnim i zawodowym.
Wiemy z doświadczenia, że dobrze przygotowani do zawodu
absolwenci szkół zawodowych są zawsze na wagę złota.
Ich wiedza i zaangażowanie przyczyniają się do realizacji
krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, które
rozwijają miejską mobilność. Przyszłość naszej branży
oparta jest na innowacjach, dlatego nieustanie inwestujemy
w nowe technologie oraz w rozwój umiejętności naszych
pracowników.

KAMPANIA POD PATRONATEM:

Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
im. M. Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64
DZIEŃ
tel. 32 24 11 725
OTWARTY
e-mail: zsgu.sekretariat@interia.pl
21.04
www.zsguchorzow.pl
9.00-13.0
0
Technikum Gastronomiczne

• technik hotelarstwa
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• kelner

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

• kucharz
• cukiernik
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Bohaterki mieszkają w Chorzowie
Jak zachęcić dziewczynki do podążania za swoją pasją? Dobrym przykładem!
8 marca podstawówki odwiedziły dziennikarki, artystki, astronomki, a także trenerka psów
i skarbniczka miasta.
Kwiatki to za mało. Chorzów
uczcił Dzień Kobiet pierwszą
w Polsce lokalną kampanią inspirującą dziewczynki do działania.
– Celem akcji jest zachęcenie
uczennic, by swoje pasje zamieniły w przyszłości w zawód.
Chcemy je przekonać, że hobby
to nie jest tylko coś, co robi się na
boku, po godzinach, ale może być
ścieżką kariery – tłumaczy Karolina Skórka, rzeczniczka prasowa
Urzędu Miasta.
Zajęcia poprowadziły m.in. strażaczki, snowboardzistka czy kontrolerka lotów, które zarażały najmłodsze chorzowianki swoją pasją.
– To świetny przykład na Dzień
Kobiet, ponieważ to wciąż zdominowany przez mężczyzn zawód,
ale z roku na rok coraz więcej
pań chce pracować w lotnictwie
– mówi Magdalena Szlachta, kontrolerka lotów z wieży na lotnisku
w Pyrzowicach.
Podczas zajęć dzieci otrzymały kolorowe przypinki z hasłem „Bohaterka z Chorzowa”. Chłopcy mieli

Anny Dziewit-Meller to zbiór historii o kobietach, które zmieniły
świat, m.in. o Marii Skłodowskiej-Curie, Irenie Sendlerowej czy
Fridzie Kahlo.
– Kalką jest myślenie: jak pielęgniarka to kobieta, wychowawca
w przedszkolu – kobieta, a okazuje się, że panie bardzo często
wykonują zawody, realizują pasje, które z płcią żeńską kojarzone
nie są – podsumowuje Wiesław
Ciężkowski, Zastępca Prezydenta
Chorzowa ds. Społecznych.

Zajęcia poprowadziła m.in. dziennikarka Marta Paluch

za zadanie podarować ją wybranej przez siebie dziewczynce czy
kobiecie. Autorką przypinek oraz
plakatu promującego akcję jest
jedna z prelegentek, ilustratorka
Barbara Grzybowska.
Akcja nie skończyła się 8 marca.
Do wszystkich podstawówek
w mieście trafiły książki, które
mają być inspiracją „Opowieści
na dobranoc dla młodych buntowniczek” E. Favilli i F. Cavallo
i „Damy, dziewczyny, dziewuchy”

W akcji wzięło udział ponad 1700 uczniów

Nagrody dla aktywnych
Jan Mieńciuk, Magdalena Sekuła i Andrzej Sodowski – to chorzowianie nagrodzeni za działalność prospołeczną,
w szczególności na rzecz osób starszych.
Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta
ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej, zdobyła tytuł chorzowskiej Osobowości
Roku 2017 w kategorii „Samorządność i społeczność lokalna” w plebiscycie organizowanym przez „Dziennik Zachodni”. – Takie
wyróżnienie jest zawsze bardzo miłe – mówi
Magdalena Sekuła. – Tym bardziej, że konkurs
miał formę głosowania, a więc o przyznaniu mi
tego tytułu zadecydowali chorzowianie.
Jan Mieńciuk, aktywny wolontariusz chorzowskiego hospicjum, członek komisji fotografii
krajoznawczej przy PTTK i poeta, został ogło-

szony „Seniorem Roku 2017” w konkursie Wojewody Śląskiego „Aktywny Senior, Aktywna
Seniorka”. – Wyróżnienie jest dowodem na to,

że to co robimy jest potrzebne, ma sens – mówi
Jan Mieńciuk.
Z kolei Andrzeja Sodowskiego, założyciela i lidera Chorzowskiej Grupy Plastycznej
Krajcok’12 i przewodniczącego Chorzowskiej
Rady Seniorów, wybrano „Ambasadorem
Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” w konkursie Zarządu Województwa
Śląskiego. – Najważniejsze dla mnie jest to,
że zostałem dostrzeżony i doceniony w moim
mieście, wyróżniony z grona tylu wspaniałych
społeczników i wolontariuszy – mówi Andrzej
Sodowski.

Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, Ireneusz Tomeczek z Ośrodka
Wspierania Ekonomii Społecznej, Piotr Żaczek
reprezentujący firmę Era, Adam Derbot, który jest doradcą PUP pomagającym seniorom
znajdować zatrudnienie oraz przedstawicielki
chorzowskiego ZUS-u.
- Osoby pobierające emerytury nie mogą być
zarejestrowane jako osoby bezrobotne, ale
mogą aktywnie poszukiwać pracy z pomocą Powiatowego Urzędu Pracy – tłumaczył w trakcie
swojego wystąpienia Jerzy Kędziora.

Poza zbiorem praktycznych porad i rozwiązań
dotyczących formalnej strony podejmowania
pracy przez osoby przebywające na emeryturze, pojawiła się także konkretna oferta
ze strony firmy Era, będącej zakładem pracy
chronionej, zatrudniającym ponad 3000 osób.
Przedstawiciel Ośrodka Wspierania Ekonomii
Społecznej wskazywał z kolei na możliwości zatrudnienia przez organizacje pozarządowe przy
projektach, w których ważna jest wiedza i doświadczenie oraz omówił możliwości tworzenia
lub dołączania do spółdzielni socjalnych.

Praca dla seniora
Przedstawiciele Chorzowskiej Rady Seniorów
chcą ułatwić emerytom znalezienie zatrudnienia. Stąd pomysł na dyskusję z przedstawicielami instytucji i przedsiębiorstw, które na co dzień
zajmują się tym zagadnieniem.
– Cieszę się, że Rada Miasta była nie tylko
otwarta na taką inicjatywę, ale też z dużym zaangażowaniem ją popierała – mówił podczas
otwarcia posiedzenia Marcin Weindich, przewodniczący Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej, która była organizatorem spotkania.
W dyskusji udział wzięli między innymi Jerzy

Ruszyła Akademia Dobrego Rodzica
Akademia Dobrego Rodzica to cykl kilkunastu
wykładów, skierowanych do rodziców, dziadków lub opiekunów dzieci w wieku do 6 lat,
chcących podnieść swoje kompetencje rodzicielskie, lepiej rozumieć potrzeby dziecka czy
rozwiązać problemy rodzicielskie.

Poruszane tematy to między innymi: budowanie
więzi z dzieckiem, noszenie dziecka w chuście,
wsparcie w przeżywaniu trudnych emocji, rodzicielstwo przez zabawę, łagodna adaptacja do
żłobka i przedszkola czy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom.

Bezpłatne zajęcia organizowane są dwa, trzy razy
w miesiącu w Starochorzowskim Domu Kultury.
Akademia Dobrego Rodzica to projekt będący
inicjatywą mieszkańców Chorzowa Starego, realizowany w ramach 5. Budżetu Obywatelskiego.
Szczegóły na www.centrum.chorzow.eu
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Miasto już planuje organizację
kolejnych cyklów
spotkań, np. podczas tegorocznej Industriady, której hasłem przewodnim jest tym
razem „Industria jest kobietą”.

DAJ
WŁOS!

W Dzień Kobiet Szkoła Podstawowa nr 21 wraz z Fundacją
Rak’n’Roll przygotowały akcję Daj Włos. Dziewczyny, kobiety
oraz... jeden mężczyzna – w sumie 30 osób - ścięli włosy (minimum 25 cm) i oddali je na peruki dla kobiet przyjmujących
chemioterapię. Akcja odbyła się w salonie fryzjerskim McHair
przy ul. Wolności.

Miasto dofinansuje
usuwanie azbestu
Chorzowianie, którzy chcą usunąć azbest z dachów
lub izolacji swoich budynków mogą otrzymać
na ten cel nawet 2,5 tys. zł.
Radni przyjęli regulaminu dofinansowania z budżetu miasta kosztów
związanych z demontażem, transportem do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu
Chorzowa. Kwota dofinansowania
wyniesie 80 proc. kosztów poniesionych na demontaż, transport do
miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianie azbestu, maksymalnie
2 500 zł brutto.
Dofinansowanie mogą uzyskać
osoby fizyczne do budynków
mieszkalnych, budynków gospodarczych, budynków garażowych
oraz budynków na terenie ogródków działkowych, niezwiązanych
z działalnością gospodarczą, będące

właścicielami lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie
miasta. - Przeprowadzona w ubiegłym roku kampania medialna
spowodowała zwiększone zainteresowanie mieszkańców możliwością
uzyskania dofinansowania do prac
związanych z demontażem azbestu.
Dostaliśmy wiele zgłoszeń od osób,
które chcą usunąć ze swoich nieruchomości azbest i szukają w samorządzie pomocy finansowej – mówi
Wiesław Raczyński, Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych.
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta,
pokój 412, tel. 32 416 54 13, mail:
ekologia@chorzow.eu.

Kolejne pojemniki
na elektroodpady
W ciągu dwóch miesięcy od postawienia przy centrum przesiadkowym pojemnika na elektroodpady
mieszkańcy Chorzowa wrzucili
do niego już kilkadziesiąt kilogramów zużytych baterii, po 10 kg
starych telefonów komórkowych
i płyt CD. Teraz miasto zastanawia się nad lokalizacją kolejnych
kontenerów. Przy wyborze miejsc,

w których będą stawiane urządzenia (wyłącznie na gruntach należących do miasta) pomogą mieszkańcy. Swoje propozycje można
zgłaszać pracownikom Wydziału
Usług Komunalnych: telefonicznie
32 416-50-00 wew. 110, mailowo
na adres odpady@chorzow.eu lub
osobiście w pokoju nr 28 w siedzibie Urzędu Miasta.
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Bazyliszek postraszy jeszcze przed Świętami
Interaktywny przejazd wagonikami przez świat gry, gdzie za pomocą specjalnej broni, odbijającej
paraliżujące promienie będziemy
walczyć z potworami, a finalnie
z samym bazyliszkiem. Tak zapowiada się zabawa w budowanym
właśnie nowym obiekcie na terenie Legendii Śląskiego Wesołego
Miasteczka.
– Opowiadamy naszą wersję legendy o bazyliszku. Wyciągnęliśmy z bazowej historii to, co najważniejsze – wzrok zmieniający
w kamień, lustro, dzięki któremu
możemy pokonać bazyliszka. Forma będzie jak najbardziej przystępna dla dzieci – mówi Paweł
Cebula, dyrektor Legendii.
Każdy z gości zacznie swoją przygodę zajmując miejsce w wagoniku zaparkowanym w pokoju
łowców potworów, skąd wyruszy

na polowanie. By dostać się do
bazyliszka łowcy przejadą przez
starą wieś, ciemne jaskinie, magiczne lasy i ruiny. Oczywiście
w tym czasie pasażerowie zmierzą
się z różnego rodzaju stworami po
drodze.
– Chcemy odciąć od „Bazyliszka”
określenie „dom strachów”. Ma być
on rodzinną rozrywką i to element
interakcji, który pozwala uczestnikom zaangażować się w przeżywaną przygodę, jest tu dużo bardziej

istotny – dodaje Izabela Kieliś,
brand manager Legendii.
Rodzinna zabawa będzie podszyta
nutką rywalizacji. Każdy z pasażerów, unieszkodliwiając po drodze
stwory zdobywać będzie punkty,
które pod koniec przejazdu wyłonią najlepszego łowcę w gildii.
Przy wyjściu będzie też można
zakupić gadżety oraz pamiątkowe
zdjęcia z wyprawy.
Koszt budowy „Bazyliszka” to
około 5 milionów euro. Otwarcie
planowane jest na 31 marca, wraz
z rozpoczęciem tegorocznego sezonu w Legendii.

Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59 tel. 32 247 39 58 www.sdk.org.pl
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Kultura

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

05.04 czw

18:00

„Zjazd absolwentów” reż. Anna Odell, Szwecja 2013

Na ekranie

06.04 pt

18:00

„Porady na zdrady” reż. Ryszard Zatorski, Polska 2017

Na ekranie

07.04 sb

18:00

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

Na ekranie

08.04 nd

16:00

„Baranek Shaun” reż. Mark Burton, Richard Starzak, Francja, Wielka Brytania 2015

SMYK

11.04 śr

18:00

„Michael Haneke. Zawód: reżyser” reż. Yves Montmayeur, Austria, Francja

Kino DOCiekliwe

12.04 czw

18:00

„Pan Tadeusz w interpretacji artystów obrazu i słowa” prelekcja i projekcja filmu „Pan Tadeusz”
reż. Ryszard Ordyński, Polska 1928

Kino PL

13.04 pt

18:00

„Medicus” reż. Philipp Stoelzl, Niemcy 2013

Na ekranie

14.04 sb

18:00

„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” reż. Maria Sadowska, Polska 2017

Na ekranie

15.04 nd

16:00

„Mój przyjaciel orzeł” reż. Otmar Penker, Gerardo Olivares, Austria 2015

SMYK

18.04 śr

18:30

„Cały ten cukier” reż. Damon Gameau, Australia 2016

Klub Filmowy
Grajfka

19.04 czw

18:00

„Porady na zdrady” reż. Ryszard Zatorski, Polska 2017

Na ekranie

20.04 pt

19:00

Spotkanie z aktorem Janem Nowickim oraz projekcja filmu „Spirala” reż. Krzysztof Zanussi 1978

Kino PL

21.04 sb

18:00

„Sanatorium pod klepsydrą” w roli głównej Jan Nowicki, reż Wojciech Has 1973

Kino PL

22.04 nd

16:00

„Baranek Shaun” reż. Mark Burton, Richard Starzak, Francja, Wielka Brytania 2015

SMYK

23.04 pn

18:00

„Porady na zdrady” reż. Ryszard Zatorski, Polska 2017

Na ekranie

25.04 śr

18:00

„Przychodzi facet do lekarza” reż. Dany Boon, Belgia, Francja 2014

Na ekranie

26.04 czw

18:00

„Pan Tadeusz w interpretacji artystów obrazu i słowa” prelekcja i projekcja filmu „Pan Tadeusz”
reż. Andrzej Wajda, Polska 1999

Na ekranie

27.04 pt

18:00

„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” reż. Maria Sadowska, Polska 2017

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

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

Powrót do przeszłości

Hüttenpark – Park Hutniczy
W Königshütte w latach 1870–1872 (czyli niebawem po
uzyskaniu praw miejskich w 1868 r.) na terenach zdegradowanych eksploatacją złóż węgla założono pierwszy w mieście park. Inwestorem projektu została huta
(„Königshütte”), która zagospodarowała teren w zamian
za zgodę władz miasta na budowę nowego zbiornika
(stawu w miejscu dzisiejszego placu Hutników). Obszar
pod założenia parkowe wyprofilowano ziemią wydobytą podczas tej budowy. Powiedzielibyśmy o nim park
„zakładowy”, gdyż należał do huty i był przeznaczony dla
jej pracowników. O początkach parku nadal przypomina
jego nazwa (Hüttenpark – Park Hutniczy). Z czasem park
stał się dostępny dla wszystkich mieszkańców, a jego obszar powiększono. W jego granicach znajdował się staw,
zasypany w okresie międzywojennym. Lokalizacja parku
sprzyjała jego popularności. Na terenie parku wzniesiono

Muzeum w Chorzowie

typowe dla tej przestrzeni obiekty (np. restaurację, krąg
taneczny, kręgielnię), z których większość uległa zniszczeniu bądź została przebudowana, wyburzona w czasie
II wojny światowej i latach powojennych, m.in. w miejscu
dawnej restauracji wzniesiono Pałac Ślubów. Prawdopodobnie do 1945 r. w parku (niedaleko miejsca, w którym
wykonano archiwalną fotografię) znajdował się w pomnik
z popiersiem Karla Richtera – pierwszego generalnego
dyrektora Vereinigte Königs- und Laurahütte (Zjednoczonych Hut „Królewskiej” i „Laura”). Współcześnie przy
głównej alei parku znajduje się mogiła wojenna żołnierzy
Armii Czerwonej z 4 korpusu pancernego gwardii i 59 armii 1 Frontu Ukraińskiego, którzy brali udział w walkach
z hitlerowcami o wyzwolenie Chorzowa w 1945 r.
Jacek Kurek, Anna Piontek / Muzeum w Chorzowie
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum w Chorzowie, MCh/HF3412

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
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Rozrywka
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27.03 godz. 17:00
ChCK, ul. Sienkiewcza 3

28.03 godz. 17:00

ChSM Pokolenie, ul. Młodzieżowa 29

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 16 kwietnia 2018 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Marek Breguła, Danuta Groblicka, Roman Palenta
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.
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