
Nowe mieszkania powstały na 
zrekultywowanym, pohutniczym 
terenie, w samym centrum mia-
sta. Wkrótce wprowadzą się do 
nich młode pary, małżeństwa 
i rodziny z dziećmi. O własne „M” 
w ramach programu „Mieszka-
nie dla Młodych Chorzowian” 
mogą ubiegać się osoby, które nie 
ukończyły jeszcze 35 roku życia. 
A na dodatkowe punkty mogą 

liczyć pary, małżeństwa i rodzi-
ny z dziećmi. Premiowany będzie 
również długi okres zamieszkania 
na terenie miasta i  wyższe wy-
kształcenie. Dochód osób ubie-
gających się o  mieszkania może 
wynosić od 2059,60 do 4119,20 zł 
- w  przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego i od 1544,70 do 
3089,40 zł - w przypadku gospo-
darstwa wieloosobowego. – To 

program dedykowany młodym 
mieszkańcom, którzy rozpoczy-
nają dorosłe życie lub szukają 
swojego miejsca „na stałe”. Zdaje-
my sobie sprawę, że nie wszyscy 
mogą pozwolić sobie na zakup 
mieszkania lub wzięcie kredytu, 
dlatego specjalnie dla nich przy-
gotowaliśmy korzystną ofertę – 
mówi Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa. – Obecnie w budynku 

prowadzone są prace wykoń-
czeniowe, jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to pierwsi loka-
torzy odbiorą klucze już w czerw-
cu – dodaje Prezydent.

Szeroka oferta
W puli znajduje się 16 mieszkań 
o powierzchni od 29 do 63 metrów 
kwadratowych. Są to kawalerki 
oraz mieszkania dwu- i trzypoko-

jowe. Dwa mieszkania przystoso-
wane są do potrzeb osób porusza-
jących się na wózku inwalidzkim.
W budynkach przy ul. Kościusz-
ki, poza lokalami komunalnymi, 
dostępnych będzie też 45 miesz-
kań w ramach TBS. - Wszystkie 
budynki są wyposażone w win-
dy i garaże podziemne. Na parte-
rze będą lokale usługowe - mówi 
Leszek Wenda, prezes zarządu 

Regionalnego TBS w Chorzo-
wie. - Mieszkania w ramach 
TBS będzie można wykupić na 
własność. Na dzień dzisiejszy 
wszystkie mieszkania są już za-
jęte – dodaje. 
Budowa nowych mieszkań ko-
munalnych to koszt ponad 2 mln 
200 tys. zł. Miasto uzyskało dopłatę 
w wysokości ok. 900 tys. zł z  Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego.

Wystartował konkurs „Kultu-
ra na Wolności”. W kolejnym 
projekcie adresowanym do mło-
dych chorzowian wnioski mogą 
składać osoby między 16 a 35 
rokiem życia. Formularz zgło-
szeniowy można pobrać na stro-
nie www.chck.pl oraz na stronie 
www.chorzow.eu. Należy w nim 
podać m.in. krótki opis wyda-
rzenia i szacunkowy kosztorys. 
Dodatkowo punktowane będą 
projekty, które realizowane 
będą w plenerze, związane są 
z  tematyką rowerową lub na-
wiązują do jubileuszu 150-le-
cia nadania praw miejskich 
Królewskiej Hucie. - Naszym 
celem jest „uwolnienie” kultu-

ry.  Chcemy żeby w przestrzeni 
miejskiej organizowane były nie 
tylko wielkie wydarzenia, ale 

także mniejsze projekty kultu-
ralne. Mamy nadzieję, że dzięki 
konkursowi kultura w Chorzo-

wie stanie się jeszcze bardziej 
dostępna – wyjaśnia Tomasz 
Ignalski, dyrektor Chorzowskie-
go Centrum Kultury. – Zgłasza-
ne inicjatywy będą realizowane 
na rzecz mieszkańców, w prze-
strzeni miasta. Chcemy w ten 
sposób odkryć potencjał naszej 
lokalnej społeczności i zaanga-
żować w działanie mało aktyw-
ne środowiska – dodaje. 
W puli programu znajduje się 
45  tys. zł. Każda inicjatywa 
może uzyskać wsparcie w wy-
sokości od 3 tys. do 10 tys. zł. 
Wnioski można składać do koń-
ca kwietnia. Inicjatywy będą 
realizowane od 1 czerwca do 30 
września 2018 roku.

www.chorzow.eu www.twojchorzow.pl
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Koncerty, wystawy, spektakle, warsztaty, festyny. 
Masz pomysł na kulturalną inicjatywę? Zgłoś się po grant.

Mieszkanie dla młodych

Wnioski w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian” 
można składać do 30 kwietnia w Wydziale Zasobów Komunalnych 
(pok. 120, tel. 32 416 50 00 wew. 333, e-mail: zl@chorzow.eu). 
Szczegółowe informacje oraz formularze aplikacyjne dostępne są na 
stronie www.chorzow.eu.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Uwalniamy kulturę

Mural – twarz Jerzego 
Cnoty powstał w ramach 

projektu „Murale Oblicza 
Wolności”. To pomysł 
Małgorzaty Rozenau 

zrealizowany w ramach 
„Kultury na Wolności” (2016 r.)

Informacja na temat nowych mieszkań od razu zainteresowała media

Ruszył nabór wniosków do pierwszej edycji programu mieszkaniowego adresowanego 
do młodych mieszkańców Chorzowa. W puli znalazło się 16 mieszkań komunalnych 

w powstającym TBS-ie przy ul. Kościuszki.

www.bo.chorzow.eu

Termin 
składania 

wniosków: 
30 kwietnia

[ U R Z Ą D  P E Ł E N  T A J E M N I C ] WIĘCEJ NA
STRONIE 3



Wydarzenia wiadomości samorządowe2

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

Zmodernizowany Stadion Śląski 
ma być domem polskiej lekko-
atletyki. 8 czerwca gospodarzy 
obiektu czeka pierwszy test - 
Memoriał Janusza Kusocińskie-
go. Impreza została przeniesio-
na do Chorzowa ze Szczecina. 
Polski Związek Lekkiej Atletyki 
ogłosił pierwsze gwiazdy 64. 
edycji memoriału. Na Śląskim 
dojdzie do pojedynku dwóch 
wielkich postaci skoku o tyczce 
- rekordzisty Polski Piotra Li-
ska (6,00 m, wynik z hali) oraz 
Francuza Renauda Lavillenie. 
Obaj należą do elitarnego grona 

tyczkarzy, którzy pokonali wy-
sokość 6 metrów.
- W naszym gronie panuje 
świetna atmosfera. Lubimy 
pożartować, ale gdy przycho-
dzi do startu to skupiamy się 
na naszych własnych celach. 
A te na Śląskim będą wielkie. 
To piękny obiekt. Póki co wi-
działem go tylko na zdjęciach 
i w telewizji, ale zrobił na mnie 
znakomite wrażenie. Nie mogę 
się doczekać startu w Chorzo-
wie. To będzie wielka przygoda. 
Postaram się, żeby kibice wy-
szli po naszym konkursie bar-

dzo zadowoleni - mówi Piotr 
Lisek, tyczkarz.
Skok o tyczce będzie jedną z blisko 
20 konkurencji, które w czerwcu 
rozegrane zostaną podczas cho-
rzowskich zawodów.
Organizatorzy zapewniają, że 
oprócz mistrzów tyczki na Sta-
dionie Śląskim zobaczymy wiele 
innych gwiazd.
Nie zabraknie oczywiście pol-
skich asów. Do udanego startu 
w Chorzowie przygotowują się 
m.in. Anita Włodarczyk, Piotr 
Małachowski, Adam Kszczot 
oraz Paweł Fajdek. 

Memoriał Kusocińskiego
Królowa sportu
zagości
 na Śląskim

Za niespełna dwa miesiące na Stadionie Śląskim odbędzie się 
pierwsza duża impreza lekkoatletyczna.

Majówka 2018

ŚWIĘTO MIASTA 2018

Rajd rowerowy, impreza w Skansenie, a może zwiedzanie dawnego sztabu 75 Pułku 
Piechoty? Możliwości spędzenia majowego, długiego weekendu jest sporo. 

Wielka parada, koncerty i plenerowa impreza rekonstrukcyjna, a wśród gwiazd Katarzyna Cerekwicka,
     Golec uOrkiestra, donGURALesko i Pokahontaz – to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji.

1 maja to z pewnością dla wielu chorzowskich rowerzy-
stów ważny dzień w kalendarzu. W tym roku już po raz 
7 chorzowskie Hospicjum organizuje Rowerowy Rajd 
Nadziei. 15-kilometrowa trasa rajdu prowadzić będzie uli-
cami miasta, alejkami Parku Śląskiego i  Skansenu. Start 
zaplanowano na godz. 13.00 przy hospicjum (skwer na 
ul. Dyrekcyjnej), a metę w Skansenie. Rajd zorganizowa-
ny jest w ramach XI Chorzowskiej Kampanii Pola Nadziei, 
na starcie przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na 
wsparcie Hospicjum i zakup nowego sprzętu medycznego 

dla pacjentów. Tego dnia na terenie skansenu od godzinny 
11.00 obchodzone będą Śląskie Gody. Goście będą mogli 
zobaczyć m.in. pokaz mody, popisy psów ratowniczych, 
wysłuchać śląskich monologów czy występów regional-
nych zespołów. Jedną z gwiazd będzie Makula Band. 
Warto też zarezerwować czas 26 kwietnia. O godzinie 
16.30 Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstań-
ców 70 organizuje 11 Kulturalnik. Impreza odbywa się pod 
hasłem „Górny Śląsk w dokumencie filmowym” i nawiązuje 
do 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

2.05  DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (teren WKU przy ul. 75 Pułku Piechoty 3)
godz. 12.00 Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przy Pomniku Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty 
(teren WKU przy ul. 75 Pułku Piechoty 3)
godz. 12.15 Koncert Orkiestry Dziecięco Młodzieżowej Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie
12.30-13.45 Zwiedzanie budynku WKU w Chorzowie – dawnego sztabu 75 Pułku Piechoty oraz wystawy 
„Uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy Legionów Polskich” w Sali odpraw WKU

3.05  227. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3. MAJA, 97 ROCZNICA WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
godz. 9.00 Msza święta w Kościele św. Barbary (ul. 3 Maja)
godz. 10.15 Przemarsz pod Pomnik Powstańca Śląskiego (Plac Powstańców Śląskich)
godz. 10.30 Uroczystości upamiętniające: Hymn Państwowy; przemówienie Prezydenta Chorzowa; 
składanie wiązanek kwiatów przez delegacje; Rota

4.05  ŚWIĘTO PATRONA MIASTA – ŚWIĘTEGO FLORIANA
godz. 18.00 Uroczysta msza święta w Sanktuarium św. Floriana (ul. Wandy 64a)

8.05  73. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
godz. 12.00 Uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej. 
Złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Żołnierzy Polskich przy ul. Śląskiej

W tym roku świętujemy 150 lat nadania praw miej-
skich Królewskiej Hucie, a także 100-lecie odzyska-

nia przez Polskę niepodległości. Uroczyste obchody 
rozpoczną się 26 maja. O godzinie 11.00 ulicą Wolno-

ści przemaszeruje Wielka Parada Historyczna, a o 16.00 
zacznie się impreza pod Szybem Prezydent (wstęp 1 zł). 

Na scenie zaprezentują się grupy twórcze w koncercie z de-
dykacją dla mam, zagra też Damian Holecki. Gwiazdami wieczoru 

będą Katarzyna Cerekwicka i Golec uOrkiestra.  
2 i 3 czerwca, od 11.00 do 19.00, w Skansenie odbędzie się plenerowa impreza 

rekonstrukcyjna „Z orężem przez wieki” (wstęp 1 zł). – Do miasta przyjadą rekon-
struktorzy reprezntujący różne epoki. W ytm roku w Skansenie będzie można spotkać 
zarówno rycerzy jak i żołnierzy – mówi Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta 

Chorzowa ds. Społecznych. Podczas imprezy uczestnicy będą mogli zapoznać się 
m.in. z historią walk o niepodległość Polski oraz z losami Śląska. Jak co roku, w pro-
gramie zjazdu znajdą się pokazy, warsztaty i konkursy, zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. 
8 i 9 czerwca pod Szybem Prezydent odbędzie się INDUSTRIADA - święto szlaku 
zabytków techniki, a 16 czerwca ulica Wolności zaprasza na Festiwal Animacji Sa-
movolka i Dzień Chorzowskich Organizacji Pozarządowych. Na scenie przy budynku 
Poczty Głównej wystapią: Żyjoki, Bob One & Bas Tajpan, donGURALesko i Pokahon-
taz. Wśród dodatkowych atrakcji znajdą się m.in.: pokazy laserów, street dance, te-
atry uliczne, strefa Food Trucków. Obchody zakończą się 24 czerwca w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny uroczystą mszą w intencji mieszkańców z okazji upamiętnienia 
historycznych wydarzeń związanych z powstaniem Chorzowa i 150. rocznicą nada-
nia praw miejskich Królewskiej Hucie.

Zapraszam, Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala

Chorzowianka 
na najwyższej 
górze świata

PORZĄDKUJEMY ZASADY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

1-4 i 8
MAJA

Najważniejsze zmiany dotyczą progów i ulg dochodowych. W przypadku gospodarstw jednoosobo-
wych o mieszkanie komunalne można się starać mając dochody maksymalnie około 2 tys. zł miesięcz-
nie, dla gospodarstw wieloosobowych dochód wynosi maksymalnie 1500 zł. W przypadku mieszkań 
socjalnych dochody wynoszą odpowiednio, maksymalnie 1000 zł i 750 zł. Wprowadzono także ulgi 
czynszowe dla osób, które utraciły dochody w ostatnim półroczu. Wszystkie wnioski złożone przed 
wprowadzeniem zmian zostały zmodyfikowane, stworzono też nowe listy. Urzędnicy poinformowali 
o tym wszystkich starających się o przydział mieszkania.
Miasto przeprowadza także aktualizacje umów najmu lokali użytkowych. Nowe umowy utrzymują 
stawkę czynszu i wprowadzają kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu. Kaucję można roz-
łożyć na raty. Jej zwrot nastąp po rozwiązaniu umowy. - Mieliśmy duże problemy z dłużnikami stąd 
konieczność wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia. To praktyka prowadzona również w innych 
miastach – mówi Marcin Michalik, Zastępca Prezydent Chorzowa.

Do Chorzowa przyjadą rycerze, 
a także reprezentanci grup 
działających w okresach 
od XVIII do XXI wieku

Wiesław Ciężkowski,
Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Społecznych

Golec uOrkiestraZjazd w Skansenie Koncerty pod szybem Katarzyna Cerekwicka

Magdalena Gorzkowska, 25-letnia 
chorzowianka, która startowała 
w 2012 roku w Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich w Londynie, zmierza na Mount Everest. 
Srebrna medalistka lekkoatletycznych Halowych Mistrzostw Świata w Portland (2016). 
Po wielu biegowych sukcesach teraz chce być pierwszą polską olimpijką i najmłodszą Polką, 
która stanie na najwyższym szczycie Ziemi (8848 m n.p.m.).
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Masz tylko 30 minut żeby wydo-
stać się z pokoju pełnego zagadek. 
Ich tematyka będzie zależała od 
Twojego wyboru. Do dyspozycji 
masz: „Chorzowską legendę”, „Hi-
storię Ruchu Chorzów” i „Tajem-
niczy gabinet”. Trzy escape roomy 
to nowość, z której będą mogli 
skorzystać uczestnicy Nocnego 

zwiedzania urzędu. 18 maja chętni 
poznają historię zabytkowego gma-
chu i  zajrzą w niedostępne na co 
dzień zakamarki magistratu. Pod-
czas wycieczki z przewodnikiem 
mieszkańcy zobaczą m.in. wieżę 
zegarową czy podziemia. To nie 
koniec atrakcji podczas imprezy. 
Na coś szczególnego mogą liczyć 

miłośnicy mody i motoryzacji. Te-
goroczne wydarzenie upamiętnia 
bowiem 150-lecie nadania praw 
miejskich Królewskiej Hucie. Przed 
urzędem zaparkują zabytkowe sa-
mochody, po budynku spacerować 
będą aktorzy w strojach z XIX wie-
ku, a każdy z gości będzie mógł zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle 

olbrzymiej widokówki sprzed 150 
lat. Dla zwiedzających przygotowa-
no także konkurs na najlepsze XIX-
-wieczne przebranie. Na najbardziej 
kreatywnych czekają atrakcyjne 
nagrody.

Zapisz się
Zapisy przyjmowane są pod nu-
merem telefonu 32 416 52 70, ma-
ilowo pod adresem zwiedzanie@
chorzow.eu lub osobiście w Urzę-
dzie Miasta w pokoju 208. Osobne 
zgłoszenia przyjmowane są na 
zwiedzanie, a osobne do jednego 
z  3 escape roomów (do których 
zapisujemy 5-osobowe grupy). Im-
preza rozpocznie się o godz. 16.00, 
a ostatnie zwiedzanie i wejście do 
pokoju-zagadki planowane jest na 
godz. 21.00. Zapisy przyjmowane 
będą do wyczerpania limitu miejsc 
– warto się pospieszyć.

Miasto

– To wielka duma dla naszej szko-
ły. Obserwuję go od trzech lat 
i widzę jak się rozwija naukowo, 
ale też, że za jego przykładem po-
dążają inni, zaraża pasją kolegów – 
mówi Katarzyna Sikora, dyrektor 
III LO im. Stefana Batorego.
Jednym z jego licznych osiągnięć 
było 1. miejsce w międzynaro-
dowym konkursie neurobio-
logicznym „Brain Bee”, gdzie 
w kategorii diagnozy zdobył sto 
procent punktów. 19-latek zdo-
był też drugie miejsce w kon-
kursie Unii Europejskiej dla Mło-
dych Naukowców EUCYS 2017. 

Dzięki indywidualnemu tokowi 
nauczania, Jeremi może łączyć 
przygotowania do konkursów, 
projekty naukowe i staże w szpi-
talu z nauką do matury.

– Śmieję się czasem, że nie przy-
chodzę do szkoły, bo muszę się 
uczyć. Jeśli jakiś temat mnie zain-
teresuję to potrafię przez tydzień 
niemal bez przerwy go zgłębiać. 
Nikt nigdy nie zmuszał mnie do 
nauki. Ja po prostu czytam o tym, 
co mnie zaciekawi – tłumaczy.
Jednak nauki ścisłe to nie jedyna 
pasja licealisty. Jeremi równie 
sprawnie porusza się po mean-
drach ludzkiego mózgu i… hali 
sportowej. Wraz z kolegami pię-
ciokrotnie wygrał Mistrzostwa 
Śląska w Piłce Ręcznej, w  jego 
ręce trafiło też wyróżnienie dla 

najlepszego zawodnika podczas 
ogólnopolskiego turnieju „Li-
biąż Cup”.
Teraz przed 19-latkiem stoi wybór 
szkoły wyższej. Dzięki programo-
wi Uniwersytet Licealisty, uczeń 
III LO ma już zaliczone niektóre 
przedmioty na kierunku medycz-
nym Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach. Ofertę 
studiów otrzymał też od Uniwer-
sytetu w Cambridge. Jednak by 
studiować medycynę w alma ma-
ter Newtona, Hawkinga czy Dar-
wina musi jeszcze odpowiednio 
dobrze zdać maturę.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie 
otrzyma od miasta ponad milion złotych dotacji. Pieniądze trafią na remont siedziby 

Instytutu Fizyki oraz utworzenie interdyscyplinarnego placu.

Hamaki, labirynt i sad
Skwer na terenie kampusu bę-
dzie pozbawiony barier i płot-
ków. Poszczególne strefy celo-
wo przemieszano ze sobą, by 
wzmocnić interakcje pomiędzy 
użytkownikami różnych grup 
wiekowych. W projekcie zasto-
sowano proste, surowe mate-
riały w naturalnej kolorystyce. 
Duże zróżnicowanie kolory-
styczne gwarantują rozmaite ro-
śliny w częściach ogrodowych – 
w tym jabłonie i śliwy. Pojawią 
się m.in. hamaki, słup wspinacz-
kowy, labirynt, a także boiska 
sportowe.
– Interaktywny plac zabaw bę-

dzie służył nie tylko studentom, 
ale też mieszkańcom tej dziel-
nicy. Miasto przeznaczy na ten 

cel 330 tysięcy złotych. Obecnie 
trwa procedura przetargowa na 
wykonanie interdyscyplinarne-

go placu. Planowany termin za-
kończenia całości inwestycji to 
październik 2018 roku – mówi 
Marcin Michalik, Zastępca Pre-
zydenta Chorzowa ds. Technicz-
nych i Rozwoju. 
 750 tysięcy złotych ma zasilić 
z  kolei budżet modernizacji In-
stytutu Fizyki, który przenosi się 
w całości do Chorzowa.
– Cieszę się, że nasz kam-
pus w Chorzowie umacnia się 
we współpracy z miastem. To nie 
jest tylko efekt naszych starań, ale 
wspólnych przedsięwzięć, za któ-
re jesteśmy władzom Chorzowa 
wdzięczni – mówi prof. dr  hab. 

Andrzej Kowalczyk, rektor Uni-
wersytetu Śląskiego.
 Koncentracja nauk ścisłych na 
terenie naszego miasta promuje 
Chorzów nie tylko wśród stu-
dentów, ale i na arenie między-
narodowej. – Odnotowujemy 
w naszych pracach, że powstały 

w Chorzowie, co oznacza, że 
w  czasopismach naukowych na 
najwyższym światowym pozio-
mie pojawia się nazwa miasta – 
wyjaśnia prof. dr hab. Jerzy Daj-
ka, dyrektor Instytutu Fizyki UŚ.

Nadarza się świetna okazja dla wszystkich, którzy chcą spędzić 
czas, korzystając z atrakcji Parku Śląskiego. Rozpoczęła się sprze-
daż wspólnego biletu na sześć różnych atrakcji. 
Najdłuższa w Polsce nizinna kolejka linowa, pełne kolorowych ka-
ruzel i urządzeń rozrywkowych Wesołe Miasteczko, najlepiej zlo-
kalizowany w kraju ogród zoologiczny, park linowy z wyjątkowo 
trudną trasą i klimatyczna sceneria wiejskich chat sprzed stuleci 
w Skansenie, a także możliwość zwiedzenia „Kotła Czarownic” 
w towarzystwie przewodnika – to wszystko na jednym bilecie. 
W 2018 roku po raz szósty do obiegu trafia bilet na prawie 
wszystkie większe atrakcje, z których można korzystać w Parku 
Śląskim. Raz zakupionej wejściówki można używać od maja do 
września. Nabywca oszczędza sporo czasu w kolejkach, ale i pie-
niędzy. W przypadku wejściówki dla jednej osoby za 90 złotych, 
można zaoszczędzić 66 zł (zakupione osobno bilety na wszyst-
kie z oferowanych atrakcji, to koszt 156 zł), a w przypadku biletu 
rodzinnego za 250 złotych – 208 zł (zakupione osobno bilety dla 
całej rodziny, to koszt 458 zł).
Bilet do Parku Śląskiego uprawnia do jednorazowego wejścia do 
Śląskiego Wesołego Miasteczka, Śląskiego Ogrodu Zoologiczne-
go, Śląskiego Parku Linowego i Muzeum „Górnośląski Park Etno-
graficzny w Chorzowie” oraz przejażdżki w jedną stronę „Elką” 
i zwiedzania z przewodnikiem Stadionu Śląskiego.
Bilet będzie dostępny w kasie dyrekcji parku oraz w kasie w skan-
senie, a także on-line, na stronie internetowej: sklep.parkslaski.pl. 

Wszystkie atrakcje Parku Śląskiego 
w Chorzowie w jednej cenie

– Mamy nadzieję, że nowa inwestycja przyczyni się do integracji studentów i kadry 
naukowej z mieszkańcami okolicznych osiedli – mówi Marcin Michalik, Zastępca 
Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju

Wizualizacja skweru na terenie chorzowskiego kampusu

Nie chodzi do szkoły, bo musi się uczyć
Jeremi Chabros, uczeń III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie, znalazł się w gronie 80 
uczniów nagrodzonych przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, za wybitne 
osiągnięcia edukacyjne. Propozycję studiów złożył mu też Uniwersytet w Cambridge.

W przededniu „Nocy Muzeów” Chorzów zaprasza na nocne zwiedzanie Urzędu Miasta. 
W tym roku przygotowano też atrakcję dla miłośników zagadek – trzy escape roomy.

Nocne zwiedzanie urzędu i pokoje - zagadki

III Piknik w Ogrodach Słowaka to impreza dla absolwentów, 
profesorów, uczniów, przyjaciół oraz potencjalnych uczniów 
szkoły. Impreza odbędzie się 2 czerwca o godzinie 11.00. 
Wśród licznych atrakcji znajdą się między innymi: car boot 
sale (biżuteria, płyty, porcelana), eco food, mecz absolwenci 
kontra nauczyciele oraz koncerty zespołów, pokazy i występy. 
Wszystkie zgromadzone podczas pikniku środki będą prze-
znaczone na Fundusz Stypendialny.
16 czerwca w Starochorzowskim Domu Kultury odbędzie się 
natomiast „Letni bal absolwenta”. Podczas zabawy zbierane 
będą fundusze na zakup sprzętu edukacyjnego najnowszej ge-
neracji do sali informatycznej Akademickiego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1. Na obie imprezy zaprasza Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Słowaka szczegóły dotyczące wydarzeń: 
www.stowarzyszenie.slowacki.edu.pl

SŁOWAK ZAPRASZA NA PIKNIK 
ORAZ BAL ABSOLWENTA
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Zdrowie

Najważniejszą inwestycją, która 
zostanie ukończona w tym roku 
jest budowa nowego obiektu przy 
ul. Strzelców Bytomskich.
Jeśli wszystko nadał pójdzie 
zgodnie z planem, do końca roku 
zostanie przeprowadzony także 
proces wyposażania i doposaża-
nia Centralne Apteki i Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii w nowej lokalizacji.

- W nowej kubaturze, która 
przylega do Pawilonu nr I, funk-
cjonować będzie Oddział Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz Centralna Apteka - wyjaśnia 
Magdalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta ds. polityki zdrowot-
nej i aktywizacji społecznej. - To 
wspólna inwestycja miasta i szpi-
tala, której koszt wynosi ponad 
12 milionów złotych. Dzięki temu 

najciężej chorzy będą leczeni 
w przestrzeni zaprojektowanej na 
najwyższym poziomie – dodaje.
Inwestycja w nowy budynek 
była niezbędna także ze względu 
na konieczność dostosowania 
się do przepisów związanych 
choćby z funkcjonowaniem szpi-
talnych aptek. Prace budowlane 
realizowane są zgodnie z harmo-
nogramem.

– Nasi pacjenci codziennie mogą 
obserwować postęp tych prac 
- mówi Anna Knysok, dyrek-
tor Zespołu Szpitali Miejskich 
w Chorzowie. - To ważne, bo 
po trudnym czasie centralizacji 
usług medycznych w Chorzo-
wie przyszedł tak potrzebny 
czas inwestycji w poprawę 
komfortu leczenia – podkreśla 
dyrektor ZSM.

To było dobre półrocze dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Od przełomu roku nieprzerwanie trwają prace związane 
ze zwiększeniem komfortu leczenia pacjentów. Powstaje nowy budynek, przeprowadzane są gruntowne modernizacje oddziałów,  

uruchomiono wyniesione lądowisko dla helikopterów. A to nie koniec zmian! 

Leczenie na najwyższym poziomie

Zarówno przy ul. Strzelców By-
tomskich jak przy ul. Truchana 
7 od kilku miesięcy realizowane 
są prace modernizacyjne i re-
montowe.
- Niedawno zakończyliśmy 
gruntowną przebudowę Od-
działu Niemowlęcego i Patologii 
Noworodka - mówi Anna Kny-
sok, dyrektor Zespołu Szpitali 
Miejskich w Chorzowie. - Wyre-
montowaliśmy między innymi 
sale, węzły sanitarne, wymieni-
liśmy instalacje, a także wydzie-
liliśmy trzy części oddziału z od-
rębnymi wejściami z zewnątrz 
i śluzami pomiędzy. Nie zapo-
mnieliśmy także o miejscach do 
spania dla rodziców. Warunki 
uległy więc znacznemu polep-
szeniu, co na pewno doceniają 
pacjenci i ich rodziny – dodaje.
Zmiany doceniają także pacjen-
ci korzystający z usług poradni 
specjalistycznych dla dorosłych.
– Modernizacja poradni była 
koniecznością i już na półmet-
ku prac widać potężną różnicę 
- przekonuje Magdalena Sekuła, 

pełnomocnik prezydenta ds. po-
lityki zdrowotnej i aktywizacji 
społecznej.
Całkowicie zmieniona pierwsza 
część poradni cieszy pacjentów, 
którzy korzystają z pomocy spe-
cjalistów. Gabinety zostały dopo-
sażone w nowoczesny sprzęt, te-
raz jest to przyjazna przestrzeń. 
To ważne także dlatego, że 
w Pawilonie nr 5 realizowane 
są także świadczenia Nocnej 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
Niebawem ruszy modernizacja 
drugiej części poradni. 
Nowy image zyskał także Od-
dział Chirurgii dla dorosłych. 
Wymieniono podłogi, przepro-
wadzono prace malarskie. 
– Dla dorosłych pacjentów waż-
ne jest także to, że wciąż popra-
wiamy warunki w Izbie Przyjęć 
- mówi Anna Knysok. – Po wy-
dzieleniu specjalnej sali obser-
wacyjnej, przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych, które w zna-
czący sposób przyczyniły się do 
poprawy komfortu pacjenta, pro-
wadzimy dalsze działania, które 

mają usprawnić pracę w miejscu, 
gdzie w pierwszej kolejności tra-
fia większość pacjentów szpitala 
– dodaje dyrektor.
Warto dodać, że od kilku miesię-
cy na terenie ZSM działa Nocna 
i Świąteczna Opieka Zdrowotna. 
Tam przyjmowani są pacjenci, 
którzy w tygodniu po godzinie 
18.00, w weekendy i święta pil-
nie pomocy lekarskiej. W loka-
lizacji przy ul. Strzelców Bytom-
skicj przyjmowani są w ramach 
Nocnej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej zarówno dorośli jak 
i dzieci. 
W godzinach przyjęć w ramach 
tych świadczeń skorzystać 
można także z rejetracji telefo-
nicznej. Rejestracja telefonicz-
na dla dorosłych działa pod nr 
tel. 32 349 91 40, dla dzieci pod 
nr tel. 32 349 91 38. Świadcze-
nia realizowane są w tygodniu 
w  godzinach od 20. 00 - 8. 00, 
w weekendy i święta - cało-
dobowo. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć na 
www.zsm.com.pl. 

Finiszują prace związane z rozpoczęciem funkcjonowania unikalnego 
Ośrodka Terapii Hiperbarycznej. Przy ul. Truchana 7 z wykorzysta-
niem specjalnej komory będzie można skutecznie leczyć wiele chorób. 

A dzięki gruntownej modernizacji dorośli pacjenci w lepszych 
warunkach leczeni są na Oddziale Wewnętrznym, gdzie między innymi 

doposażono łóżka w profesjonalne systemy przyzywowe 
czy instalacje gazów medycznych. 

Oddziały zyskują nowy image
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Vinyl Fest
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Rozmaitości

KRS: 0000247448 
CENTRUM USKRZYDLIJ DZIECIAKI.PL 
Nr rach: 25 1050 1243 1000 0023 0213 7175
KRS: 0000001895 z dopiskiem „Koło Chorzowskie” 
TOWARZYSTWO SPOŁECZNO KULTURALNE 
NIEMCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
nr rach: 15 1050 1328 1000 0004 0002 8627
KRS: 0000012847 
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG 
ŚLĄSKI 
Nr rach: 30105012431000001000002780
KRS: 0000015960 
STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ 
I PALIATYWNEJ „HOSPICJUM” W CHORZOWIE 
Nr rach: 43105012431000002321986446
KRS: 0000018926 
REGIONALNA FUNDACJA POMOCY 
NIEWIDOMYM  
Nr rach: 27105012431000001000101483
KRS: 0000019371 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY 
Nr rach: 48109020240000000534019904

KRS: 0000019686 
PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JÓZEFKA” 
Nr rach: 37102023680000210201649912
KRS: 0000025586 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SŁOWAKA 
W CHORZOWIE 
Nr rach: 81105012431000002206969467
KRS: 0000097403 
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE 
TRZEŹWOŚCIOWE „FENIKS” 
Nr rach: 96105012431000009075742024
KRS: 0000135974 
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY „SERCE” 
Nr rach: 45105012431000002344638529
KRS: 0000152879 
FUNDACJA PROVENTUS 
Nr rach: 65154011282001700235160002
KRS: 0000153876 
KLUB SPORTOWY „STADION ŚLĄSKI” 
Nr rach: 67249000050000460081760326

KRS: 0000163689 
STOWARZYSZENIE „NIE MA GŁUPICH” 
Nr rach: 18105012141000000701567901

KRS: 0000182621 
CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE 
CHARYTATYWNE „POMOCNA DŁOŃ” 
Nr rach: 45116022020000000146210519

KRS: 0000198194 
FUNDACJA NASZ ŚLĄSK 
IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 
Nr rach: 75105012141000002280793320

KRS: 0000340997 
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 
KOŁO W CHORZOWIE 
Nr rach: 25105012431000002334944515

KRS: 0000285182 
„FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT” 
Nr rach: 93156000132367056920790001

KRS: 0000082654 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
CHORZOWSKIEGO CENTRUM PEDIATRII 
I ONKOLOGII DR. EDWARDA HANKEGO 
„SERCE DLA DZIECKA” 
Nr rach: 80109020240000000534018843
KRS: 0000297625 
„PRO LOQUELA SILESIANA” TOWARZYSTWO 
KULTYWOWANIA I PROMOWANIA ŚLĄSKIEJ MOWY 
Nr rach: 35213000042001044613560001
KRS: 0000346319 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „RUCH” 
CHORZÓW 
Nr rach: 57105012431000009071555818
KRS: 0000273051 
CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC CHORZÓW
KRS: 0000245554 z dopiskiem „ZOO w Chorzowie” 
INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH
KRS: 0000154454 z dopiskiem „Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie” 
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZETAMI 
W POLSCE ODDZIAŁ W CHORZOWIE

Chorzowskie Organizacje Pożytku Publicznego 

Niebieski
Marsz

Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej autyzmu było głównym celem Niebie-
skiego Marszu zorganizowanego w Chorzowie. W kwietniowym pochodzie pomaszero-
wało kilkaset osób: dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół, rodzice, samorządowcy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także podopieczni Fundacji Spectrum Li-
beri oraz Stowarzyszenia na rzecz autyzmu „Kokardka” wraz z opiekunami.

Przekazanie 1% jest bardzo pro-
ste. Wystarczy wypełnić odpo-
wiednią rubrykę w formularzu 
PIT, a pieniądze trafią do wy-
branej organizacji. Należy znać 
jedynie numer KRS, który moż-
na znaleźć na stronach www 
lub w spisie organizacji upraw-
nionych do otrzymywania 1%. 
Pieniądze przeleje za podatnika 
Urząd Skarbowy.

Każdego roku coraz więcej po-
datników decyduje się na prze-
kazanie tej kwoty jednej z  or-
ganizacji pożytku publicznego. 
W 2004 – pierwszym roku funk-
cjonowania możliwości  przeka-
zania 1% podatku, do organiza-
cji pożytku publicznego trafiło 
10,4 mln złotych. Z roku na rok 
kwota ta zwiększała się i w 2017 
roku wyniosła 660,2 mln złotych. 

Procentem podzieliło się 13,6 
mln podatników wybierając jed-
ną z 8238 organizacji. 
Pieniądze podatników muszą być 
wykorzystane zgodnie z  prze-
znaczeniem. Wszystkie organiza-
cje pożytku publicznego składają 
co roku dokładne sprawozdania 
finansowe z wydawanych przez 
siebie funduszy i podlegają one 
kontroli skarbowej. Takie spra-

wozdania znajdują się też na 
stronie www.sprawozdaniaopp.
mpips.gov.pl - wystarczy tylko 
wpisać konkretny KRS.
Uwaga! Podczas przekazywania 
1 % istnieje możliwość wskazania 
określonego celu lub konkretnego 
podopiecznego. A zastanawia-
jąc się nad wyborem organizacji 
można wesprzeć te działające na 
terenie naszego miasta. 

Rozliczając PIT można wspomóc najbardziej potrzebujących dzięki przekazaniu 
1% podatku. To nic nie kosztuje. 

Podziel się Joanna Tabor – hospicjum w Chorzowie
Środki z 1% są dla nas bardzo ważne. To, co pozy-
skujemy w ramach kontraktu z NFZ nie wystarcza 

na pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują. Staramy się 
nie tworzyć w opiece domowej kolejek, nie odsyłamy niko-
go z kwitkiem. Kupujemy też leki, opatrunki, często bardzo 
drogie, na bieżąco remontujemy nasze budynki. Wszystko 
dzięki podatnikom. Bez tych środków bardzo trudno byłoby 
nam pomagać na takim poziomie, jaki mamy teraz.

Stanisława Psonka – schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie
Zwierzęta nie mogą same poprosić o pomoc, 

a bardzo jej potrzebują. Wiele z przebywających u nas psia-
ków potrzebuje specjalistycznej, bardzo drogiej karmy. Dzię-
ki tej pomocy możemy też zapewnić naszym podopiecznym 
pełną opiekę profilaktyczną zaraz po przyjęciu.

Swoich ulubionych nauczycieli i wychowawców szkolnych oraz 
instruktorów zajęć pozalekcyjnych wybierali sami uczniowie. 
Wszystkie chorzowskie szkoły mogły zgłosić po jednym kandydacie. 
Komisja konkursowa przyznała statuetki w trzech kategoriach: 
szkoły podstawowe (klasy 4-6), szkoły gimnazjalne, szkoły 
ponadgimnazjalne. Tegorocznymi laureatami zostali: Marzena 
Piotrowska ze Szkoły Podstawowej nr 21, Seweryn Siemianowski 
z Gimnazjum nr 9 i Arkadiusz Maczuch z Zespołu Szkół Budowlanych.

Wyróżnili się twórczą pracą edukacyjną, pedagogiczną 
i kulturalną. Do tych nauczycieli trafiły Nagrody Korczakowskie.

Najlepsi nauczyciele nagrodzeni

W Chorzowie odbyła się ważna ekologiczna konferencja

Ogródki działkowe zajmują 203 ha powierzchni miasta. 
Na Górnym Śląsku pierwsze ogródki powstały właśnie tutaj.

Czyste powietrze wpływa na standard życia

Wydrzenie skierowane było 
m.in. do przedsiębiorstw energe-
tycznych i ciepłowniczych, czy 
samorządów. Nasze miasto re-
prezentował Wiesław Raczyński, 
Zastępca Prezydenta ds. Gospo-
darczych, który wspomniał m.in. 
o dobrych rozwiązaniach komu-

nikacyjnych, rozwoju budownic-
twa czy zmniejszającej się liczbie 
mieszkańców.- Kiedy zaczęliśmy 
analizować ten trend doszliśmy do 
wniosku, że utrzymanie populacji 
wymaga podniesienia standardu 
życia ludzi - mówił. Dodał, że jed-
nym z takich czynników jest czy-

ste powietrze. - Chorzów uczestni-
czy w programie adaptacji gmin do 
zmian klimatu poprzez rozbudowę 
infrastruktury błękitno zielonej, 
usprawnienie gospodarki wodnej, 
eliminację wysp ciepła, oraz prze-
znaczenie większych nakładów na 
ograniczanie niskiej emisji. 

Na terenie Chorzowa znajduje się 
niemal trzydzieści Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych. Najstar-
szymi, założonymi w 1905 roku, są 
ROD im. Augustyna Czarneckiego. 
Z początkiem wiosny rozpoczął się 
działkowy sezon. – Wszystko za-
czyna się od pogody i uruchomie-
nia wody – uśmiecha Jan Mathias 
z  ROD „Niedźwiedziniec”. – Po 
zimie jest sporo pracy, ale to indy-
widualna sprawa każdego dział-
kowca. Jedni wolą rozpalić grilla, 
drudzy pokopać w ziemi. Jednak 
osób, które traktują działkę rekre-
acyjne-wypoczynkowo jest coraz 
więcej. Dlatego jak jest pogoda, 

to na działkach panuje spory ruch 
i czuć grille – dodaje. Działkowicz 
nie ukrywa, że mimo swoich 78 
lat lubi się pokrzątać po ogródku. 

– Bez roboty na działce się nie obej-
dzie. Jednak lat przybywa, a zdro-
wia ubywa, dlatego najbardziej lu-
bię stanąć na słońcu i odpoczywać.

Chorzów ogródkami stoi

Andrzej Adamczyk rozpoczął już sezon ogródkowy
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w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

Kultura

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

W 1894 roku pomiędzy obecną ulicą Powstańców, a gma-
chem sądu (zburzonym w 1974 roku) został wybudowany 
narożny budynek na potrzeby hotelu. Zaprojektowany 
z dużym rozmachem przez miejscowego mistrza budow-
lanego Benno Grötschela, twórcę między innymi ratusza, 
gimnazjum i innych budynków użyteczności publicznej 
w  Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów). Ze względu na 
usytuowanie w sąsiedztwie Parku Hutniczego otrzymał 
nazwę Hotel „Parkowy”. Był eleganckim hotelem miejskim, 
w którym mieściła się restauracja, kawiarnia, winiarnia 
i duża sala taneczna wysoka na dwa piętra z wyjściem na 
taras. W latach dwudziestych XX wieku hotel został grun-
townie wyremontowany i ponownie otwarty w 1925 roku 
pod nazwą „Monopol”. Na początku lat trzydziestych XX 
wieku hotel został zamknięty, a w dawnej sali tanecznej, 
którą przebudowano w 1935 roku, rozpoczęło działalność 
kino „Delta”. Dwa lata później w tym budynku została 
otwarta kawiarnia „Delta”, która funkcjonowała w czasie 
II wojny światowej pod taką samą nazwą. W tym czasie 
była jedynym lokalem w mieście, w którym odbywały się 
cotygodniowe dancingi z orkiestrą. W okresie powojennym 
w lokalu mieściła się przez krótki czas stołówka miejska, 
a  następnie elegancka kawiarnia „Delta” .Kino, które po 
drugiej wojnie światowej zmieniło nazwę na „Pionier”, działało do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Słynęło 
z projekcji filmów non stop. Pocztówka z widokiem hotelu „Parkowego” została wydana przez znanego księgarza 
Paula Gaertnera na początku lat dwudziestych XX wieku.

Renata Skoczek / Muzeum w Chorzowie / Pocztówka ze zbiorów Muzeum w Chorzowie,

Hotel „Parkowy”  
i  kawiarnia „Delta”

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

Rezerwacja i informacja: grajfka@chck.pl, tel: 32 349 78 71/63

maj 2018

Więcej 
informacji: 
kino.chck.pl

Kino 
należy 

do sieci

Dofinansowano 
ze środków

Z tęsknoty za kinem Nowe kino społeczne

REPERTUAR 5 PLN

09.05 śr 18:30 Spotkanie z Rosławem Szaybo oraz projekcja filmu „Przyjaciele na 33 obroty” 
w ramach II Edycji Vinyl Festival Vinyl Festival

10.05 czw 18:00 „Zaćma” reż. Ryszard Bugajski 2016, Polska Na ekranie

11.05 pt 18:00 „Porady na zdrady” reż. Ryszard Zatorski, Polska 2017 Na ekranie

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

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

17.05 czw 18:00 „Biały bóg” reż. Kornel Mundruczo, Niemcy, Szwecja, Węgry 2014, Na ekranie

18.05 pt 18:00 „Ocalony” reż. Peter Berg, USA 2013 Na ekranie

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

20.05 nd 16:00 „Żółwik Sammy. W 50 lat dookoła świata” reż. Ben Stassen, Belgia 2010 SMYK

21.05 pn 18:00 „Czerwony kapitan” reż. Michal Kollar, Czechy, Polska, Słowacja 2016 Na ekranie

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

28.05 pn 18:00 „Ślady stóp” reż. Juan Manuel Cotelo, Hiszpania 2016 Kino 
DOCiekliwe

30.05 śr 18:30 „Zrywa się wiatr” reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2013 Klub Filmowy 
Grajfka

B
IL

ET
Y

 Jedyny koncert w Polsce !

Koncert angielskiego muzyka i wokalisty, o którym Joe Bonamasa powiedział: 
„Fanstastyczny gitarzysta, który, biorąc Fendera Stratocastera w swoje ręce, 

sprawia, że ten intrument naprawdę śpiewa”.
Czy potrzeba lepszej rekomendacji?

Danny Bryant wystąpi na Vinyl Festival  
w poszerzonym składzie, ze swoim big bandem, co sprawi,

że pięknie „śpiewać” będzie nie tylko gitara…

DANNY BRYANT – GITARA, ŚPIEW

15 maja 2018
godz. 19.00 

Sala Widowiskowa MDK Batory 
bilety: 50 zł   |   60 zł w dniu koncertu

ALEX PHILIPPS – BAS
DAVE RAEBURN – PERKUSJA

STEVIE WATTS - PIANO
MARC RANER - GITARA RYTMICZNA

ALEX MADDISON - PUZON
LAUREN YOUNG - SAKSOFON
DAVID MADDISON - TRĄBKA

MARK WILKINSON - SAKSOFON BARYTONOWY
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Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich gadżetów. Rozwiązania 
krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie (ul. Rynek 1, Chorzów) do 17 maja 2018 r.

Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Zbigniew Chmielewski, Maria Kopka, Józefa Grzesik
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

www.bo.chorzow.eu

Zagłosuj 
na najlepszy projekt

od 21 maja 
do 3 czerwca     


