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Miasto kupiło ratusz w Batorym
Zabytkowy gmach przy ul. Ratuszowej odzyska dawny blask.
Pod koniec kwietnia po wielu latach starań Chorzów przejął
budynek i znalazł inwestora.
Przez ostatnich 20 lat historyczny
ratusz Hajduk Wielkich kilkukrotnie zmieniał właścicieli, jednak każdy z inwestorów szybko
tracił zainteresowanie obiektem.
Brak funduszy, a przede wszystkim pomysłu na przywrócenie
temu miejscu dawnego blasku
powodował, że budynek z roku
na rok niszczał coraz bardziej.
Brak remontów miał fatalny wpływ
na stan budynku. – W ostatnich latach udało nam się wymóc na właścicielach jedynie remont dachu.
Prace wykonano przy wsparciu finansowym miasta – mówi Andrzej
Kotala, Prezydent Chorzowa.
Sytuacja zmieniła się w zeszłym roku,
kiedy nowy właściciel zgodził się na
negocjacje z miastem w sprawie
sprzedaży obiektu. Transakcję o wartości ponad 2 mln 700 tys. zł sfinalizowano pod koniec kwietnia 2018 r.

Plan na ratusz

8 maja w siedzibie Fabryki Porcelany w Katowicach ogłoszono
znalezienie inwestora i podpisano

list intencyjny, dotyczący przyszłej
współpracy. Wybór miejsca był
nieprzypadkowy.
– Fundacja Giesche przeprowadziła wzorcową renowację Fabryki
Porcelany w Katowicach. Bazując
na ich wiedzy i doświadczeniu,
możemy myśleć o tym, że budynek ratusza będzie zrewitalizowany na podobnym poziomie – tłumaczy Prezydent.
Rafał Wyszyński, Prezes Fundacji,
ma już pomysł na to, by ratusz
znów był ważnym miejscem na
mapie miasta.
– Plan oczywiście przewiduje remont. Chcielibyśmy parter i przyziemie przeznaczyć na cele społeczno-gastronomiczne. Marzą mi
się kina letnie na tyłach budynków. Jest tam piękna przestrzeń
do tego typu działań – opowiada.
Optymistycznie o przyszłości ratusza wypowiadają się też mieszkańcy.
– Wielokrotnie zatrzymywałem
się z grupami rowerzystów, mieszkańców Chorzowa, ale nie tylko,

pod tym budynkiem. Zawsze trudno było mi odpowiadać na pytanie,
dlaczego jest w takim stanie. Cieszę się, że teraz jest jakaś wizja –
przyznaje Henryk Mikosz z Chorzowskiego Klubu Rowerowego.

Na początek: remont

Koszt projektu rewitalizacji budynku dawnego ratusza szacowany jest na 15-25 milionów złotych.
Część środków ma pochodzić
z funduszy unijnych, jednak by
do realizacji doszło potrzebne jest
uzyskanie zgody Rady Miasta.
– Inwestor zainteresowany jest
dzierżawą na wiele lat. Niestety,
trzeba w ten obiekt zainwestować wiele milionów złotych, więc
Fundacja chce mieć pewność,
że będzie to dzierżawa długoterminowa. Mam nadzieję, że taką
uchwałę radni na najbliższej sesji
podejmą. Po przyjęciu uchwały
będzie można podpisać umowę
dzierżawy, a następne kroki będą
już leżały po stronie inwestora –
wyjaśnia Prezydent.

Fundacja Giesche odrestaurowała byłą Fabrykę Porcelany w Katowicach

Neobarokowy gmach

mieszczący się przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie Batorym
został wzniesiony w latach 1909-1911 jako siedziba naczelnika gminy Bismarckhütte.
Po przyłączeniu tych terenów do II Rzeczypospolitej powrócono do historycznej nazwy Wielkie Hajduki,
a sam gmach do 1939 r. stanowił siedzibę władz starostwa świętochłowickiego.
Po 1948 roku budynek został przejęty przez Skarb Państwa. Wtedy swoją siedzibę znalazły tam kolejno Milicja
Obywatelska, a następnie Policja. Od kilkunastu lat gmach pozostawał w rękach prywatnych.
Jest to obiekt z cegły, tynkowany, wykazujący cechy stylu neobarokowego. Założony na planie litery „U”,
czyli na schemacie tradycyjnego planu pałacowego, w skład którego wchodzą dwa skrzydła boczne i część
środkowa, z klatką schodową na osi. Posiada trzy kondygnacje, nakryty jest wielopołaciowym, łamanym
dachem, z umieszczoną centralnie wieżyczką widokową.
Na elewacji budynku znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona sześciu powstańcom, którzy zginęli
w tym miejscu 22 VIII 1920 roku podczas II Powstania Śląskiego.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Na podstawie książki
„Spacery ulicami Chorzowa”
autorstwa Adama Lapskiego

Andrzej Kotala Prezydent Chorzowa i Rafał Wyszyński Prezes Fundacji Giesche podpisują list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy

Fundacja Giesche powstała w Katowicach w lipcu 2012 roku w miejscu, gdzie od lat

dwudziestych ubiegłego wieku produkowano znaną w całej Europie porcelanę sygnowaną znakiem Giesche. Na jej postindustrialnym terenie tworzony jest przez cały czas nowoczesny Park Technologiczny
koncentrujący swoje działania wobec dizajnu, logistyki miasta oraz IT. Celem Fundacji jest działanie na
rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju regionalnego. Fundacja ma duże doświadczenie
w prowadzeniu eventów kulturalnych i społecznych. Współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, a także instytucjami kultury.

www.chorzow.eu
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ULICA WOLNOŚCI
11.00 WIELKA PARADA HISTORYCZNA „150 lat praw miejskich Królewskiej Huty”
SZYB PREZYDENT (ul. Kościuszki) wstęp 1 zł
16.00 Prezentacje grup twórczych w koncercie z dedykacją dla Mam
18.00 Damian Holecki
19.45 Katarzyna Cerekwicka
21.30 Golec uOrkiestra
ULICA WOLNOŚCI wstęp bezpłatny
SAMOVOLKA – festiwal animacji
15.00-23.00 Koncerty przy budynku Poczty Głównej:
SCENA HIP-HOPOWA: Żyjoki, Bob One & Bas Tajpan,
DonGURALesko i Pokahontaz.
W programie także: pokazy laserów, street dance, cramp,
teatry uliczne, akcje animacyjne, strefa food trucków
3 SEKTOR – Dzień Organizacji Pozarządowych

W tym roku podczas plenerowej imprezy zaprezentują się rekonstruktorzy z różnych epok. W Górnośląskim Muzeum
Etnograficznym będzie można spotkać zarówno rycerzy, jak i żołnierzy. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się m.in.
z historią walk o niepodległość Polski oraz z losami Śląska. Jak co roku, w programie zjazdu znajdą się pokazy, warsztaty
i konkursy – dla dzieci i dla dorosłych.

2
czerwca
sobota

3
czerwca
niedziela

MUZEUM GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY
(Skansen) wstęp bezpłatny
Duża Polana 15.00-19.00
Turniej w kategorii miecza i tarczy dla rycerzy XIV w.
Manewry artyleryjskie grup rekonstrukcyjnych XV-XIX w.
Multiperiodalny turniej sprawnościowy da mężczyzn
Multiperiodalny turniej dam dla rekonstruktorek

Duża Polana
11.00 Oficjalne otwarcie imprezy „Z orężem przez wieki”
11.30 Pokaz Chorągwi Husarskiej
12.15 Pokaz grupy Sarmata, czyli XVII wieczne przygody z szablą
12.45 Pokaz broni czarno-prochowej od średniowiecza do XlX wieku
13.15 Pokaz Słowian w wykonaniu Drużyny Południe - w tym ściana tarcz i krąg zdrady
13.45 Potop Szwedzki - inscenizacja starć Szwedów ze Szlachtą Rzeczypospolitej
14.15 Pokaz Apoliniarski Group - kaskaderka konna
14.45 Zmagania Turniejowe Rycerzy Konnych w wykonaniu Grupy Dextrarius
15.45 Bitwa o most
16.15 Turniej Rycerski na miecze dtugie w formule pełno-kontaktowej
17.30 Pokaz 3 Pułku Ułanów Śląskich
18.00 Zmagania sprawnościowe dla jeźdźców z wielu okresów historycznych
PONADTO: Pokazy militarne (wozy bojowe, strzelnica ASG, legendarny czołg T-34),
występy muzyczne, wioska rzemieślników, pokazy sokolników, gry,
zabawy i zmagania dla małych wojów, rycerzy i szlachciców, „żywe” lekcje historii.

Kr ólews ka Huta / Chor z ów – 1868/ 2018

24
czerwca
niedziela

KOŚCIÓŁ ŚW. MARII MAGDALENY
(ul. Bożogrobców 31)
11.00 Uroczysta Msza Święta z okazji
upamiętnienia historycznych wydarzeń
związanych z powstaniem Chorzowa
i 150 rocznicą praw miejskich
Królewskiej Huty

3
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25
maja

Święto Miasta

CHORZOWSKI PIKNIK NAUKOWY

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
(ul. 75 Pułku Piechoty 1A)

piątek

PROGRAM
CHORZOWSKIEGO
PIKNIKU
NAUKOWEGO

8-9
czerwca
piątek
sobota

16.00 Otwarcie pikniku oraz rozpoczęcie zajęć w ŚMCEBI
16.30 Występ zespołu dziecięcego
z Chorzowskiego Centrum Kultury
17.00 Występ zespołu The Limestone

17.50 Uroczyste otwarcie
- JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
oraz Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala

18.00 Mirek Szołtysek
19.00 Zespół KIWI

INDUSTRIADA 2018

Szyb „Prezydent” / Kompleks „Sztygarka” (ul. Piotra Skargi 34a/d)
Jeden z największych festiwali dziedzictwa przemysłowego w Europie święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2018. Na chorzowskim szlaku
w tym roku będzie można zwiedzać Kompleks „Sztygarka”.

Kr ólews ka Huta / Chor z ów – 1868/ 2018

20.00 Zespół Hertz KLekot
21.00 Zespół Highfive
22.00 Mapping na budynku
oraz pokaz laserowy

Budżet
Obywatelski

4
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OKRĘG

KLIMZOWIEC
PROJEKTY INWESTYCYJNE

21 maja rozpocznie się głosowanie na p

Liczba projektów w okręgu: 6

OKRĘG

CENTRUM

1

Budowa wybiegu dla psów pomiędzy
ul. Katowicką i Młodzieżową

2
3
4
5

Postawienie stołów do gry w piłkarzyki
na Klimzowcu

6

Zagospodarowanie terenu zielonego
między ul. Astrów i Gałeczki

PROJEKTY INWESTYCYJNE

1
2

„Mamo, tato zostań ze mną na noc”:
doposażenie dziecięcych oddziałów
szpitalnych w łóżka dla rodziców

3

„Od juniora do seniora”: modernizacja sali
sportowej przy ul. Powstańców 68

4

Budowa placu zabaw „Indiańska Wioska”
przy ul. Omańkowskiej

5

Modernizacja ul. Dworcowej i montaż
gablot na plakaty

punktów do przeznaczenia na zada

społeczne - aż do wyczerpania pu

Stworzenie ogrodu botanicznego w Parku Róż

formularz dostępny na stronie bo.ch

Wybudowanie publicznej toalety w Parku Róż

można też w filiach biblioteki m

Wykonanie ścieżki zdrowia oraz wybiegu
dla psów na Wzgórzu Redena

Głosowanie potrwa do 3

poznamy zwyci

PROJEKTY SPOŁECZNE

Liczba projektów w okręgu: 5

„Kusik na droga”: przebudowa ul. Zjednoczenia

edycji budżetu obywatelskiego. Każdy

Liczba projektów w okręgu: 3

1
2
3

„Coś fajnego” kreatywne warsztaty
„Czwartki lekkoatletyczne”: cykl zawodów
sportowych dla dzieci
Przejazd na czym się da

KLIMZOWIEC
SIŁOWNIA PLENEROWA

PROJEKTY SPOŁECZNE
Liczba projektów w okręgu: 9

1

„Niebieski Regał” - doposażenie bibliotek
w literaturę związaną z autyzmem

2
3
4
5
6
7
8

Cykl imprez dla dzieci „Szyb Prezydent
w Kolorach”

9

W ramach inwestycji wybudowano siłownię plenerową wyposażoną
w 8 podwójnych urządzeń do ćwiczeń.

OKRĘG

Festiwal Akrobatyki, Gimnastyki i Tańca

BATORY 1

Festyn sąsiedzki „Budujemy Więzi”

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Impreza piłkarska „Turniej Marzeń na Kresach”
Piknik Rakietowy
Warsztaty „Roztańczony Chorzów”
Warsztaty muzyczno-literackie dla dzieci
„Jak bawić się muzyką i słowem”

WYKONANIE NAWIERZCHNI
TARTANOWEJ I NAPRAWA OGRODZENIA
NA BOISKU PRZY UL. KS. OPOLSKIEGO

1
2

„Bike Paradise”: budowa parku dla rowerzystów

PROJEKTY SPOŁECZNE
Liczba projektów w okręgu: 2

1

Akademia Małego Naukowca

2

Spotkanie autorskie
ze Szczepanem Twardochem

MODERNIZACJA (ROZBUDOWA)
PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM
Z UWZGLĘDNIENIEM ELEMENTÓW
DO JAZDY NA ROLKACH PRZY UL. DŁUGIEJ
Inwestycja objęła naprawę boiska, wykonanie na nim tartanowej
nawierzchni oraz naprawę i podniesienie ogrodzenia.

od 21 maja do 3 czerwca

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Założenie kamer monitoringu miejskiego
na ul. Armii Krajowej

BATORY 1

Głosowanie na wybrane projekty

BATORY 2

Liczba projektów w okręgu: 2

Żywa biblioteka historii Chorzowa

CENTRUM

OKRĘG

Przy ul. Długiej 53 powstał plac zabaw wraz z elementami skate parku.
Alejki zostały przystosowane do jazdy na rolkach oraz łyżworolkach,
pojawiły się też dwa urządzenia siłowni plenerowej.

Kr ólews ka Huta / Chor z ów – 1868/ 2018

Liczba projektów w okręgu: 8

1

„Uliczna Galeria Batorego”:
zagospodarowanie skweru przed III LO

2

Budowa integracyjnego placu zabaw
przy ul. Odrodzenia

3

Budowa integracyjnego placu zabaw
z elementami siłowni plenerowej pomiędzy
ul. Farną i Wrocławską

4

Budowa miasteczka ruchu drogowego
i modernizacja placu zabaw
przy ul. Podmiejskiej

5

Budowa parkingu przy ul. Podmiejskiej

6

Budowa siłowni plenerowej dla seniorów
i małego parku linowego dla dzieci
przy ul. Granicznej

7

Remont chodników przy ul. Francuskiej
i Konarskiego i wyznaczenie miejsc
parkingowych

8

Założnie kamery monitoringu miejskiego
na skwerze przy ul. Brzozowej

5

Twój głos
wiadomości samorządowe | numer specjalny

projekty złożone w ramach tegorocznej

y chorzowianin ma do dyspozycji pięć

ania inwestycyjne i pięć na zadania

uli. By oddać głos, należy wypełnić

horzow.eu. Głosować elektronicznie

miejskiej i w Urzędzie Miasta.
czerwca, a dzień później

ięskie projekty.

OKRĘG

OKRĘG

CHORZÓW II

CHORZÓW STARY

PROJEKTY INWESTYCYJNE

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Liczba projektów w okręgu: 5

Liczba projektów w okręgu: 4

1

Budowa parkingu i nowego oświetlenia
przy ul. Beskidzkiej 15-19

2
3
4
5

Budowa plenerowego kortu do squasha
w okolicach ul. św. Kingi
Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopalnianej
Modernizacja placu zabaw
przy ul. Styczyńskiego
Modernizacja placu zabaw przy ul. Węglowej

PROJEKTY SPOŁECZNE
Liczba projektów w okręgu: 2

1
2

1
2
3
4

Dzień Rodzinnej Rekreacji
Zajęcia dla mam i dzieci w każdym wieku

CHORZÓW II
REWITALIZACJA
(UATRAKCYJNIENIE) SKWERU
PRZY ULICY FLORIAŃSKIEJ
I FILAROWEJ

W ramach inwestycjo wyremontowano alejki, zmodernizowano plac zabaw,
wybudowano wybieg dla psów oraz naprawiono oświetlenia na skwerze
przy ul. Floriańskiej i Filarowej.

1
2
3
4

1

„Równy start”: zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży

2
3
4

Cykl turniejów piłki siatkowej dziewcząt
i chłopców

5

Zajęcia adaptacyjno-integracyjne
dla najmłodszych wraz z opiekunami

2

Modenizacja placu zabaw u zbiegu
ul. Wileńskiej i 23 Czerwca

3

Rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej
u zbiegu ul. Piotra Niedurnego i 11 Listopada

PROJEKTY SPOŁECZNE

Festyn Rodzinny Dwunastki
Trzy tematyczne imprezy sportowe dla dzieci
i młodzieży: futsal/streetball/karate kyokushin

Liczba projektów w okręgu: 2

1
2

Badania mammograficzne dla młodych kobiet
Rowerowy rajd na orientację

Wymiana nawierzchni al. Wycieczkowej

Gra miejska „Czary mary - Chorzów Stary”
II edycja Akademii Dobrego Rodzica
Impreza rodzinna „Piknik na Starym”
Największa śląska lekcja wychowania
fizycznego

SIŁOWNIA PLENEROWA

W ramach inwestycji wyposażono Dolinę Górnika w pięć podwójnych
urządzeń siłowni plenerowej.

OKRĘG

MACIEJKOWICE
PROJEKTY INWESTYCYJNE

Liczba projektów w okręgu: 3

Liczba projektów w okręgu: 5

Stworzenie woonerfu na ul. Majętnego

CHORZÓW STARY

PROJEKTY INWESTYCYJNE

1

Modernizacja terenu rekreacyjnego u zbiegu
ul. Siemianowickiej i Kasprowicza

Liczba projektów w okręgu: 4

CWAJKA

PROJEKTY SPOŁECZNE

Modernizacja fragmentu ul. Azotowej

PROJEKTY SPOŁECZNE

OKRĘG

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej
(przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt)

Budżet
Obywatelski

Liczba projektów w okręgu: 2

1
2

Budowa drogi wewnętrznej
od ul. Gdańskiej do ul. Głównej
Budowa skateparku w Dolinie Górnika

PROJEKTY SPOŁECZNE
Liczba projektów w okręgu: 2

1
2

Rajd Żaby oraz Piknik Forteczny
przy maciejkowickim schronie
Święto Maciejkowic wraz z oprawą muzyczną

MACIEJKOWICE
BATORY 2

CWAJKA

BUDOWA PARKU DO TRENINGU
ULICZNEGO (STREET WORKOUT PARK)

WYBRUKOWANIE PLACU W OKOLICY
KOŚCIOŁA ŚW. BARBARY

W ramach inwestycji wybudowano park do treningu ulicznego z syntetyczną
nawierzchnią, placyk wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej, boisko
do piłki ręcznej z nawierzchnią syntetyczną oraz piłkochwytami, alejki
z nawierzchnią z kostki betonowej, założono trawniki, wykonano nowe
obsadzenia, wyposażono terenu w ławki i pojemniki na śmieci.

Inwestycja objęła wybrukowanie placu w okolicy kościoła Św. Barbary wraz
z miejscami do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych.
Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej wokół kościoła, wraz
z wykonaniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Kr ólews ka Huta / Chor z ów – 1868/ 2018

WYDZIELENIE CHODNIKA ORAZ ŚCIEŻKI
ROWEROWEJ NA ULICY GŁÓWNEJ
W KIERUNKU DOLINY GÓRNIKA

Zadanie obejmowało wykonanie ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy na długości
600 m z barwionego asfaltu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

www.bo.chorzow.eu

Wydarzenia

6
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Ruszają Lokalne Koalicje
na Rzecz Bezpieczeństwa
Czy w moim osiedlu jest bezpiecznie? Czy mam wpływ na to, co dzieje się w mojej dzielnicy?
Czy mogę współtworzyć system reagowania na przypadki zakłócania porządku w moim
najbliższym otoczeniu? Na te pytania Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa będzie
szukać odpowiedzi wraz z mieszkańcami w ramach inauguracji kolejnego etapu realizacji
programu. Tym samym uruchomionych zostanie sześć Lokalnych Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa.
To będą nie tylko rozmowy o tym,
czy czujemy się bezpiecznie w najbliższym otoczeniu. To będzie spotkanie władz miasta, służb mundurowych, instytucji, organizacji,
szkół i parafii wchodzących w skład
Chorzowskiej Koalicji na Rzecz
Bezpieczeństwa z mieszkańcam
- Wiemy, że na ogół mieszkańców
składa się wiele lokalnych wspólnot.

W ramach tych mniejszych społeczności najlepiej znają oni problemy
ulic czy osiedli - mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa. - Chcemy
być bliżej mieszkańców i wspólnie
reagować na trudności - dodaje.
W odpowiedzi na te potrzeby
uruchomionych zostanie sześć
Lokalnych Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa.

- Zadaniem tych mniejszych koalicji będzie to, by docierać do jak
największej liczby mieszkańców
w danym rejonie - wyjaśnia Robert Łuszcz, Komendant Miejski
Policji w Chorzowie. - Dzięki
temu poprawimy system informowania mieszkańców, komunikacji i promocji prawidłowych
postaw - zaznacza.

Lokalne Koalicje na Rzecz Bezpieczeństwa będą obejmować
bardzo precyzyjnie określone
obszary. Skupione będą wokół
dzielnicowych i urzędników,
z którymi na bieżąco będzie
można się kontaktować i rozwiązywać najpilniejsze problemy
czy przekazywać pomysły do
realizacji.

Pociągi Intercity
w Batorym

Fot. Adam Lapski

Dworzec kolejowy w Chorzowie Batorym

Przypomnijmy, że od początku roku, grupa społeczników,
samorządowców oraz członków
lokalnych stowarzyszeń prowadzi akcję „Chcemy postojów PKP
Intercity w Chorzowie Batorym”.
Wspólne działania, wsparcie
władz miasta, które skierowały
do spółki kolejowej zapytanie
o możliwość postoju oraz wniosek do PKP Intercity przyniosły
pozytywne skutki.
Postój pociągów dalekobieżnych na stacji Chorzów Batory
wprowadzony będzie w wariancie pilotażowym. Systematycznie będzie zatem badana liczba
wsiadających i wysiadających
na tej stacji. Na podstawie tych
informacji organizator przewozów podejmie decyzję o zachowaniu bądź rezygnacji z postojów w kolejnych rozkładach
pociągów.

dzicom udział w spotkaniu zaplanowaliśmy warsztaty tworzenia
pluszowych misiów pod okiem
animatorów, dla dorosłych przewidzieliśmy warsztaty artystyczne, konkursy z nagrodami oraz
drobny poczęstunek - dodaje.
Działalność Lokalnych Koalicji na
Rzecz Bezpieczeństwa została zainaugurowana 14 maja.

Podczas miejskich uroczystości z okazji Dnia Strażaka wręczono nagrody,
awanse oraz przekazano specjalistyczny sprzęt.
- To dobrze skomunikowana
stacja, która bez problemów
poradzi sobie z obsługą
postoju pociągów
dalekobieżnych. To także
dobra informacja dla
mieszkańców Chorzowa
i miast ościennych, którzy
będą mogli wygodnie
korzystać z takich połączeń.
Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta
Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju

Strażaków wyróżniono nominacjami na wyższe stopnie służbowe, medalami, dyplomami oraz
okolicznościowymi nagrodami,
które są dowodem wdzięczności za ich trudną i wymagającą
pracę. Nagrodzono głównie strażaków szczególnie zasłużonych
w akcjach ratowniczo-gaśniczych
i w pracy na komendzie oraz prowadzących warsztaty w Centrum
Edukacji Pożarniczej.
Podczas obchodów przekazano
także specjalistyczny sprzęt do
sprawdzania szczelności masek
i kombinezonów ochronnych. Zakup urządzenia sfinansowało miasto kwotą 38 tys. zł.

W Dzień Dziecka Szyb „Prezydent” opanują piraci
Pod Szybem „Prezydent” zadokuje statek
piracki. Nieopodal zaparkują foodtrucki.
A do tego specjalny, interaktywny program dla najmłodszych. To tylko kilka
atrakcji przygotowanych na tegoroczny
Dzień Dziecka w Chorzowie.
Będzie dmuchany statek do zabawy, iluzjonista, żonglerzy i animatorzy w pirackich przebraniach oraz strefa gastronomiczna – z foodtruckami oraz darmowymi
popcornem i watą cukrową dla wszystkich

- W ramach inauguracji, oprócz
spotkania z przedstawicielami
władz miasta, służb mundurowych, instytucji, szkół czy parafii, będzie okazja do aktywnego
spędzenia czasu dla całych rodzin - mówi Magdalena Sekuła,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji
Społecznej. - By umożliwić ro-

Święto
chorzowskich
strażaków

Świnoujście, Przemyśl, Lwów – to miasta, do których bezpośrednio
dojedziemy pociągiem z dworca w Chorzowie Batorym. Pociągi dalekobieżne
PKP Intercity mają zatrzymywać się tu od grudnia.
Spółka PKP Intercity poinformowała, że Ministerstwo Infrastruktury wyraziło zgodę na
wprowadzenie, w wariancie pilotażowym, postoju pociągów dalekobieżnych na stacji Chorzów
Batory, w ramach rozkładu jazdy
2018/2019. Do tej pory pociągi
spółki PKP Intercity przejeżdżały
przez stację w Chorzowie Batorym, nie zatrzymując się.

W Wyższej Szkole Bankowej zainaugurowano cykl spotkań w ramach Lokalnych
Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa. Na zdjęciu Robert Łuszcz, Komendant Miejski
Policji w Chorzowie

uczestników. Nie zabraknie również baniek mydlanych. – Organizowany dotąd
w ramach obchodów Dnia Dziecka Festiwal Baniek Mydlanych teraz stanie się częścią wydarzenia. Przygotowaliśmy wiele
innych atrakcji – mówi Magdalena Sekuła,
pełnomocnik prezydenta miasta ds. polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej.
Dodatkowo przygotowany zostanie specjalny program interaktywny dla najmłodszych,
zatytułowany „Piraci z Karaibów”. Ponadto

w Dniu Dziecka uruchomiana zostanie
kolejka „Piracki Ekspres”, która będzie
nieodpłatnie dowozić uczestników na
imprezę na trasie Centrum Przesiadkowe-Szyb „Prezydent”. Dzień Dziecka
w Chorzowie rozpocznie się w piątek, 1 czerwca, o godzinie 15:00
i potrwa do 19:00. Wydarzenie
odbędzie się pod Szybem „Prezydent”, przy ul. Księdza Piotra
Skargi.

Kr ólews ka Huta / Chor z ów – 1868/ 2018

- Do tej pory musieliśmy jeździć
na kontrolę do innych jednostek.
Teraz będziemy mogli na bieżąco
sami sprawdzać nasze wyposażenie – tłumaczy bryg. Janusz Gancarczyk.
Strażacy otrzymują środki na bieżącą działalność z budżetu państwa. Wiele remontów wykonują
też sami. Jednak, jak podkreśla
komendant miejski PSP, pomoc
samorządu jest nieodzowna.
– W ostatniej dekadzie, z budżetu
miasta otrzymaliśmy cztery miliony siedemset tysięcy złotych.
Dzięki tym środkom mogliśmy
zakupić nowe samochody, urządzenia i sprzęt gaśniczy, ale tak-

że na przykład zrewitalizować
główną klatkę schodową, przywracając jej dawny blask – mówi
Janusz Gancarczyk.
Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa, podkreśla, że miejskie
obchody są szczególną okazją do
podziękowania strażakom za ich
ofiarną służbę. – Mogę osobiście
i w imieniu mieszkańców podziękować im za to, że zawsze
możemy na nich liczyć. I to
nie tylko podczas pożarów, ale
coraz częściej w czasie nawałnic czy zdarzeń drogowych.
To są ludzie na tak zwanej
pierwszej linii ognia, niosący
błyskawiczną pomoc.
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Tańczące fontanny

Chorzów przywita lato wodnym festiwalem.
22 czerwca na skwerze w Parku Róż (u zbiegu ulic Gałeczki i Astrów) zagra m.in. Mirek
Szołtysek i zespół Piersi. Główną
atrakcją imprezy będzie pokaz

Tańczących Fontann. Przy stawie
zamontowana zostanie 17-metrowa instalacja wodna. Kolorowa fontanna zacznie „tańczyć”
w rytm muzyki punktualnie

o godzinie 22.00. Park Róż warto
odwiedzić dużo wcześniej – od
godziny 16.00 na scenie występować będą lokalne zespoły, a o godzinie 21.00 zagra zespół Piersi.

Koncert telewizyjny z okazji Dnia Matki
Chorzowskie Centrum Kultury zaprasza 26 maja o godz. 19.00 na koncert
„Szlagerowe Show – Dzień Matki”. Wystąpią: Mirosław Szołtysek, Gabi Gold,
Brygida i Robert Łukowski, Damian Holecki, Duet Karo, Kapela Górale, Frele z Hajduk,
Beata Michalska. Koncert połączony jest z premierą nowej płyty Mirosława Szołtyska
„Szoooł.....Tyskie Szlagiery”. Bilety w cenie 55/75 zł do nabycia w kasie ChCK

SZLAGIEROWE
SHOW
Dzień
Matki

poszukuje streetworkerów
Realizujesz się w pracy z młodzieżą i chcesz podnosić kwalifikacje w tej dziedzinie? Dołącz do CUMY, która
poszukuje dwóch streetworkerów, którzy pomogą w przygotowaniu materiału identyfikującego niemieszkalne miejsca spotkań dzieci, młodzieży, grup młodzieżowych pozostających bez opieki z terenu Chorzowa.
W zamian za poświęcony czas CUMA sfinansuje szkolenie lub kurs podwyższający kwalifikacje streetworkera
Swoją aplikację wraz z wymaganymi załącznikami /oświadczeniami należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do Biura Funduszy Zewnętrznych (Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pok. 405) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STREETWORKERA”. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja.
Więcej informacji na: http://cuma.chorzow.eu/szukamy-streetworkerow.

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 14 czerwca 2018 r.
Zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru są: Krystyna Wiatrowicz, Elżbieta Mazurek, Halina Śliwa
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do Biura Prasowego UM w Chorzowie.

Kr ólews ka Huta / Chor z ów – 1868/ 2018

Rozmaitości

Historia
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Tak powstawało miasto
150 lat temu Królewska Huta uzyskała prawa miejskie. Stało się tak na mocy dekretu króla pruskiego Wilhelma I 18 lipca 1868 roku.
Początki Królewskiej Huty jako
osady sięgają końca XVIII wieku.
W 1791 roku powstała na tym
terenie kopalnia „Król”, a w 1802
roku - Huta Królewska. W 1844
roku wybudowano tutaj kościół
ewangelicki, zaś pierwszy kościół
katolicki – pw św. Barbary –
wzniesiono w 1852 roku. Pierwsi
żydzi pojawili się w Królewskiej
Hucie w 1829 roku, a swoją synagogę wybudowali w 1875 roku
przy obecnej ul. Wolności 12,
gdzie stała do 1939 roku, zniszczona przez hitlerowców.
Prawa miejskie Królewska Huta
(Königshütte) uzyskała na mocy
dekretu króla pruskiego Wilhelma I 18 lipca 1868 roku. W tym
samym roku odbyły się pierwsze
wybory komunalne. Królewska
Huta była miastem wielokulturo-

wym - współżyły tu narodowości
polska i niemiecka, wyznania
ewangelickie i katolickie oraz żydzi. W 1922 roku, gdy Königshütte znalazła się w granicach państwa polskiego, nadano miastu
polską nazwę Królewska Huta.
W 1934 roku Królewska Huta została połączona z gminą wiejską
Chorzów (prawo lokacji wsi o tej
nazwie nadane zostało zakonowi
bożogrobców 24 czerwca 1257
roku) oraz z Nowymi Hajdukami, tworząc miasto o nazwie
Chorzów. W 1939 roku w skład
Chorzowa weszła jeszcze gmina
Wielkie Hajduki (do 1922 roku Bismarckhütte).
Na podstawie „Małego
przewodnika po Chorzowie”
autorstwa Romana Liczby

Czerwcowe newsy w dawnej prasie
W archiwum śląskiej prasy odnaleźć można interesujące informacje o Królewskiej Hucie i Chorzowie. Prezentujemy najciekawsze wycinki gazet.
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