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Przedszkole
na miarę

XXI wieku

Przedszkole przy ulicy Omańkowskiej
jest jednym z najnowocześniejszych takich
obiektów w regionie. 3 września naukę
rozpoczęło w nim 159 dzieci.
Przedszkole nr 9 przeniosło się
z ul. Powstańców do zabytkowego
budynku przy ul. Omańkowskiej.
Prace remontowe rozpoczęły się
w zeszłym roku. W zabytkowym
budynku wyburzono m.in. drewnianą konstrukcję, wyremontowano piwnice, powstały nowe sanita-

riaty, windy. Dobudowano także
nowy obiekt. – Zakładaliśmy, że
prace nie będą łatwe. Z dawnej
szkoły został tylko szkielet, reszta
jest zupełnie nowa – mówi Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Społecznych.
Wypiękniało także otoczenie,

powstał plac zabaw, a co najważniejsze – cała infrastruktura przystosowana jest do potrzeb osób
o różnym stopniu niepełnosprawności. – Ten nowy gmach traktuję trochę jak moje dziecko, owoc
wieloletnich starań. Z efektów prac
jestem zadowolona, chociaż nie
ukrywam, że na początku przeraziła mnie wielkość budynku – mówi
Krystyna Borkowy, była dyrektor
przedszkola zaangażowana w realizację projektu.
Przy ul. Omańkowskiej działa 8
przedszkolnych oddziałów, w tym
cztery integracyjne i jeden specjalny. Maluchy mogą korzystać m.in.
z sali integracji sensorycznej, pokoju światło-dźwięk z ruchomymi
instalacjami świetlnymi, wanien
rehabilitacyjnych. – Pod kątem

dzieci z problemami dysfunkcyjnymi jest to na pewno jedno
z najnowocześniejszych przedszkoli w regionie, a może i w kraju
– mówi Wiesław Ciężkowski.

Ogrom możliwości

Stara siedziba przedszkola miała
800 mkw. powierzchni użytkowej,
nowa ma 2800 mkw. – To w zasadzie dwa budynki. Otwierając
nowe przedszkole czułam ogromną ekscytację. Budynek jest piękny, przejrzysty, bardzo dobrze wyposażony, daje nam dużo nowych
możliwości, a co najistotniejsze,
mamy fantastycznych specjalistów
– podkreśla Ilona Pisula-Mazur,
dyrektor Przedszkola nr 9. – Musimy się w tym wszystkim logistycznie odnaleźć. Zarządzanie takim

Rajza po naszym mieście

Rusza akcja „Poaś się Chorzowym!”. W jej ramach przygotowano specjalny folder z atrakcjami miasta,
nie zabraknie też historycznnych spacerów – najbliższy jeszcze w tym miesiącu.
Stadion Śląski, Legendia, a może jeden
z największych parków w Europie – tym
mogą się pochwalić chorzowianie.
Mieszkańcy mają jednak więcej powodów do dumy. Już
wkrótce będą mogli bliżej
przyjrzeć się historii miasta
i jego zakątkom podczas
spaceru „Mieszczańska
duma Chorzowa”. Przewodnikiem po architektonicznych perełkach będzie Łukasz Zimnoch.
Nieco ponad rok temu,
animator kultury, promotor
Śląska zaczął tworzyć „Szlak
Magnatów
Przemysłowych”
i pokazywać przeszłość Śląska
w atrakcyjnej dla mieszkańców formie.
– Zapraszamy na „rajzę po mieście”.

Chorzów to miasto bogate w kamienice,
witraże z ciekawą architekturą. Często
jeździmy po świecie do Francji, Hiszpanii, a nie orientujemy się, jakie frykasy
mamy pod nosem – mówi Łukasz Zimnoch, organizator spaceru.
– Cały czas ustalamy trasę wędrówki. Jedyny kłopot, to problem bogactwa. Tych
obiektów jest tyle, że może się zakręcić
w głowie – śmieje się Zimnoch.
Właśnie po to, by lepiej poznać
zakątki Chorzowa zorganizowany będzie spacer ulicami
miasta. Uczestnicy wyruszą
spod Urzędu Miasta w sobotę,
29 września o godzinie 16.00,
zapisy: rajza@chorzow.eu.

www.chorzow.eu

obiektem to duże wyzwanie, które
podejmuję z radością – dodaje.
Gruntowny remont do gmachu
z początku XX wieku był największą chorzowską inwestycją

w przedszkole od ponad 20 lat.
Na realizację inwestycji miasto
otrzymało dotację unijną w wysokości 3 796 165 zł. Całkowity koszt
przebudowy to przeszło 8 mln zł.

Cieszę się, że udało nam się sprawnie
przeprowadzić wszystkie prace i w pełni
przygotować budynek do przyjęcia najmłodszych
mieszkańców. Stworzyliśmy dodatkowe miejsca
dla przedszkolaków, a gmach
zyskał nowy blask.
Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

Aleksandra Gajewska
dyrektor Teatru Rozrywki

To oczywiście nie jest jedyny powód, dla którego można „asić się
Chorzowem”, ale jeden ze stuprocentowych pewniaków! Ja się
Teatrem Rozrywki chwalę z pełnym przekonaniem, bo według
mnie jest to najlepszy teatr muzyczny w Polsce. Dowodem tego
jest liczne grono widzów i ich opinia. Na korzyść Teatru Rozrywki
świadczy też wspaniały zespół, złożony z artystów z całej Polski,
którzy chcą w Chorzowie przebywać i pracować, przyczyniając
się do sukcesu sceny i wspólnie się nim ciesząc. Dzięki temu
zaangażowaniu, w każdym zakątku Polski, ale też w wielu miejscach w Europie i na świecie ludzie wiedzą, że jest takie miasto
jak Chorzów. Wiedzą, gdzie je znaleźć, a przyjeżdżając tu, często
trafiają na naszą widownię.

Monika Hojnisz

biathlonistka, reprezentantka kraju, olimpijka
Myślę, że jednym z najważniejszych dla mnie miejsc w Chorzowie
jest Park Śląski. Kiedy jestem w domu, mogę tam trenować, nie
dojeżdżając daleko, to duże udogodnienie. Oczywiście, oprócz
walorów sportowych, Park jest przede wszystkim przepiękny
i w czasie wolnym lubię tam spacerować.

Wydarzenia
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Miastopełnekolarskichemocji
Przez dwa dni Chorzów gościł uczestników 75. Tour de Pologne. Po raz pierwszy peleton
ruszał ze Stadionu Śląskiego, dla którego był to powrót na mapę kolarstwa. Z tej okazji
na kibiców czekało wiele atrakcji.
śników kolarstwa był jednak start
III etapu na Stadionie Śląskim.
Na kibiców, którzy przyszli dopingować kolarzy, czekało miasteczko
startowe, gdzie można było m. in.
wziąć udział w konkursach organizowanych przez sponsorów, czy
odpocząć na leżakach, a przede

wszystkim zajrzeć za kulisy pracy
największych ekip kolarskich.
Po wyjeździe ze stadionu, kolarze przejechali ulicami Parkową,
Kościuszki, Konopnickiej i Dąbrowskiego, by przez Chorzów
Batory przejechać do Rudy Śląskiej, w stronę Zabrza.

Obydwa „chorzowskie” etapy okazały się gościnne dla kolarzy spoza
naszego kraju. W niedzielę triumfował Pascal Ackermann z grupy
Bora-Hansgrohe, a na mecie w Zabrzu najszybciej pojawił się Alvaro
Jose Hodeg z Quick-Step Floors.
pat

Zdjęcia: Marcin Bulanda, Mateusz Wieczorek

Chorzów jest w tym roku wyjątkowym miejscem na mapie wyścigu. Przez nasze miasto peleton
przejeżdżał bowiem dwukrotnie.
W niedzielę kibice dopingowali
kolarzy w Chorzowie II, który już
w poprzednich latach gościł stawkę
touru. Prawdziwą gratką dla miło-

Spektakl na jubileusz miasta

Znów spadło bezrobocie
W Chorzowie spada bezrobocie.
Tylko w lipcu w PUP było zarejestrowanych o 122 bezrobotnych
mniej niż miesiąc wcześniej. Tym
samym liczba tych osób w Chorzowie spadła poniżej dwóch ty-

NY
KOLEJ AKL
SPEKT NIA
EŚ
6 WRZ TRZE
W TEASKIM
ŚLĄ
Na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury odbyła się premiera spektaklu „Ulice Wolności”.
Sztukę napisano z okazji 150. rocznicy nadania praw miejskim Królewskiej Hucie.
Wystąpili w niej aktorzy Reduty Śląskiej, która w tym roku obchodzi 85-lecie istnienia.
Teatr Reduta Śląska przed 85 laty
otwierał scenę Teatru Ludowego, w budynku którego mieści się
obecnie Chorzowskie Centrum
Kultury. Jubileuszowy spektakl
o Chorzowie nie mógł więcpominąć „Reduty”. – Kiedy zrodził się
pomysł na spektakl z okazji 150-lecia Królewskiej Huty, pomyślałam,
że można by to połączyć z naszym
świętem. Udało się i jestem z tego
powodu przeszczęśliwa, ale i wzruszona – mówi Barbara Michalik,

Tak dobrze nie było od 20 lat!

prezes Stowarzyszenia Teatr Reduta Śląska. Z myślą o rocznicach,
Piotr Zaczkowski napisał tekst
„Ulice Wolności”. – Mówiąc o Królewskiej Hucie, o Chorzowie, nie
można pominąć tej głównej, najważniejszej ulicy. Ulica Wolności
jest w pamięci i wyobrażeniu każdego z nas inna. Dlatego też każdy
z bohaterów scenicznych o innej
ulicy mówi, mówiąc o tej samej –
opowiada autor. Reżyserii podjął
się Robert Talarczyk, reżyser, aktor,

Tu sprawdzisz stan trzeźwości
W Komisariacie Policji II przy ul. Moniuszki 11 znajduje się ogólnodostępny alkomat. Każdy może samodzielnie zbadać nim stan trzeźwości.
Urządzenie jest zamontowane przy wejściu do komisariatu, a samo badanie nim - proste i bezpłatne. W alkomacie zastosowano „policyjną” technologię czujnika

obecny dyrektor Teatru Śląskiego, wcześniej związany m.in. z chorzowskim Teatrem Rozrywki.
– Artyści Reduty są amatorami
tylko w znaczeniu miłośników, wykonujących ten zawód z pasją. Pod
względem warsztatowym to profesjonaliści w każdym calu – komplementował podopiecznych reżyser.
Muzykę skomponował MIUOSH,
za scenografię odpowiadała uznana w środowisku teatralnym Ewa
Satalecka.

elektrochemicznego. Gwarantuje to precyzję pomiaru
oraz stabilność działania urządzenia. O kolejnych krokach wykonywania pomiaru informują informacje tekstowe, wyświetlane na ekranie LCD. Jako ustnik w trakcie
badania wykorzystywane są jednorazowe słomki. Każdy,
kto ma wątpliwości, czy może usiąść za kierownicą samochodu może samodzielnie wykonać badanie. Alkomat sfinansował Urzędu Miasta w Chorzowie.

sięcy po raz pierwszy od 20 lat.
W lipcu zeszłego roku w Chorzowie
było 2729 zarejestrowanych osób
bezrobotnych. Teraz jest to 1998
osób. W zestawieniu rok do roku
daje to spadek liczby osób bezrobot-

nych o niemal 30%. Chorzów dobrze
wypada też na tle całego kraju. Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu
2018 roku wyniosła 5,9%, co oznacza, że mamy dziś mniej niż milion
bezrobotnych Polaków.

Cieszę się, że problem bezrobocia dotyka coraz mniejszą
liczbę chorzowskich rodzin, skoro już możemy powiedzieć
o spadku stopy bezrobocia do rekordowego minimum.
Bezrobocie w naszym mieście w lipcu wyniosło już mniej
niż 5 procent.
Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju

Medalowe żniwa Moniki
Za Moniką Hojnisz bardzo udane mistrzostwa świata w biathlonie na nartorolkach.
Z czeskiego Novego Mesta chorzowianka przywiozła dwa medale.
Pierwszy z nich wywalczyła z drużyną 24 sierpnia. Sztafeta mieszana,
w której Polskę reprezentowali jeszcze Kinga Zbylut, Grzegorz Guzik
i Łukasz Szczurek, zdobyła brąz. Monika Hojnisz już następnego dnia do
dorobku medalowego dorzuciła srebro. Biathlonistka świetnie spisywała się w biegu sprinterskim na 7,5km.
Chorzowianka walkę o złoto przegrała jedynie o 7 sekund. Bez medalu - choć również z dobrym rezultatem - Hojnisz zakończyła niedzielne
zmagania. W biegu pościgowym na
10 kilometrów była czwarta.

wiadomości samorządowe
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Aktualności

Pierwszy dzwonek w największej szkole w mieście
To nie był przypadkowy wybór,
ponieważ to właśnie ta szkoła
jest największą w mieście i przechodzi aktualnie remont. Prace
w szkole sportowej trwają od
września 2016 roku. W tym czasie przebudowano znaczną część
budynku, wymieniono instalację
elektryczną i centralnego ogrzewania, zdemontowano ścianki
i sufity, a także wymieniono
płyty podłogowe. Remont części
dydaktycznej właśnie się zakończył. Uczniom szkoła się podoba,
a większość z nich cieszy się z....
zakończenia wakacji. – Nie chciałam mieć za dużo wakacji – śmieje się Zuzia Dyrszlak. – W końcu
możemy spotkać koleżanki i kolegów, z którymi się dłuższy czas
nie widzieliśmy – dodaje Patrycja
Cieślik. Powody do zadowolenia
ma też Wojciech Niezgoda, dyrektor ZSS nr 1. – Jestem szczęśliwy, że zaczynamy ten rok
szkolny już z wyremontowanymi
wszystkimi salami dydaktycznymi – mówi.
Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala, zaznacza, że sprawne przeprowadzenie remontu tej największej

3 września rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. W Chorzowie miejska inauguracja
odbyła się w Zespole Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Ryszki 55.
Prace przed pierwszym
dzwonkiem

TYCJE
INWES IACIE
W OŚW

chorzowskiej szkoły było dla władz
miasta priorytetem.
- Prace prowadzone były segmentami, tak aby cały czas mogły odbywać się tam lekcje. Dziękujemy
rodzicom i nauczycielom za cierpliwość i mamy nadzieję, że zmodernizowany obiekt spełni ich
oczekiwania – mówi Prezydent.
W szkole nadal trwa przebudowa
basenu. Będzie on wyposażony
m.in. w zestaw sygnalizacji fal-

startu i nawrotu, podświetlenie
boczne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych zamontowany
w niecce. Z nowoczesnego obiektu młodzi sportowcy i mieszkańcy będą mogli korzystać już
w przyszłym roku. Inwestycję
oszacowano na ponad 8,3 mln zł.
– To będzie Mercedes wśród basenów. Mamy nadzieję, że będą
tu pływać przyszli olimpijczycy –
mówi Wojciech Niezgoda.

Na progu nowego roku szkolnego
sprawdzany jest stan techniczny
placówek oświatowych. Większość
przeprowadzonych w okresie wakacji prac zakończono w terminie.
- Jak co roku okres pomiędzy wakacjami to czas poświęcony na
remonty, modernizacje i inwestycje. Przy czym warto zaznaczyć,
że nasze szkoły i przedszkola nie
wymagają już przeprowadzania
dużych prac remontowych, bo te
zostały wykonane na przestrzeni ostatnich lat – mówi Wiesław
Ciężkowski, Zastępca Prezydenta
ds. Społecznych. Z tegorocznych
inwestycji, oprócz prac w ZSS nr 1,
warto wymienić m.in. adaptację pomieszczeń w SP nr 25 przy
ul. Głównej na potrzeby Przedszkola nr 22 (ponad 2,2 mln zł),
prace w SP nr 1, w tym modernizację stołówki, piwnic, hydrofobizację elewacji, zagospodarowanie

terenu (przeszło 2,1, mln zł). Trwa
montaż paneli fotowoltaicznych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul Harcerskiej (po-

nad 150 tys. zł) i remont sali gimnastycznej w SP nr 13 (78 tys. zł).
– Podczas wakacji dowiedzieliśmy
się o wygraniu akcji „Podwórko
Talentów Nivea”. Budowa placu
zabaw ufundowanego przez tę firmę rozpocznie się na terenie SP nr
18 w ciągu roku szkolnego – mówi
Wiesław Ciężkowski.

Zastępca Prezydenta Chorzowa Wiesław Ciężkowski, Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Waldemar Kołodziej, Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala sprawdzają
postęp modernizacji basenu ZSS nr 1.

Wszystkim uczniom chorzowskich szkół życzę
samych sukcesów. Mam nadzieję, że w klasach
poznacie przyjaciół na całe życia i że nigdy
nie zabraknie Wam czasu na rozwijanie
swoich pasji.
Andrzej Kotala

Prezydent Chorzowa

Dobry Start dla dzieci
Niemal 7,4 tysiąca wniosków o świadczenie „Dobry Start” złożono w Chorzowie
do 31 sierpnia. Do 30 listopada trwa nabór do programu, w ramach
którego rodzice i opiekunowie uczniów dostaną 300 zł na szkolną wyprawkę.

Lekkoatletyczne
gwiazdy na Śląskim
Ponad 41 tysięcy kibiców świetnie bawiło się na Stadionie Śląskim
podczas 9. Memoriału Kamili Skolimowskiej.
Impreza upamiętniająca Kamilę
Skolimowską, mistrzynię olimpijską z Sydney (zmarłą w 2009 r.),
dotychczas odbywała się w Warszawie - na stadionach Skry, Orła
oraz na Stadionie Narodowym.
W tym roku została przeniesiona
do Chorzowa. - Decydował rozwój
- tłumaczył Marcin Rosengarten,
kiedyś narzeczony Kamili Skolimowskiej, a obecnie organizator
memoriału i menedżer lekkoatletyczny. W Warszawie - na Narodowym - można było rozgrywać
jedynie niektóre konkurencje, stołeczny obiekt nie ma 400-metrowej bieżni. Na Stadionie Śląskim
takiego problemu nie ma.
W Chorzowie publika również
nie zawiodła! Poprawiony został

wynik z czerwcowego Memoriału Janusza Kusocińskiego (20862
widzów). W kulminacyjnym momencie było ponad 41200 kibiców.
Ci mieli kogo podziwiać, bo na Stadionie Śląskim zaprezentowały się
wielkie gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki - m.in. Caster Semenya, Renaud Lavillenie, Ronnie
Baker, Andrius Gudzius, Justyna
Święty-Ersetic, Ewa Swoboda,

Paulina Guba, Joanna Fiodorow,
Piotr Lisek, Adam Kszczot, Marcin
Lewandowski, Michał Haratyk
czy Paweł Fajdek.
W jednej z najbardziej wyczekiwanych konkurencji - biegu na
400 m pań - Justyna Święty-Ersetic zajęła drugie miejsce (51,45 m).
Poza zasięgiem była Caster Semenya z RPA, która na Stadionie
Śląskim uzyskała świetny wynik
(50,06 s). - Chciałabym wam bardzo gorąco podziękować, że tylu
was się zgromadziło i pomagaliście wszystkim lekkoatletom
w osiąganiu rezultatów. Bardzo
nam to pomogło - mówiła Justyna Święty.
Dodajmy, że na Stadionie Śląskim
rywalizowali nie tylko zawodowi
lekkoatleci. Odbyły się także: bieg
dzieci na 100 m i konkurencje
z udziałem zawodników niepełnosprawnych.

„Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
przez dziecko lub osobę uczącą
się do ukończenia 20 roku życia.,
a w przypadku legitymowania się
orzeczeniem o niepełnosprawności
do ukończenia 24 roku życia. W naszym mieście dodatkowe świadczenie obejmie około 15 tysięcy dzieci.
Dokumenty można składać poprzez
stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej empatia.mrpips.
gov (portal Emp@tia) oraz za pośrednictwem internetowego konta
bankowego lub drogą tradycyjną. W Chorzowie działają 3 punkty,
w których do końca października
można składać wnioski papierowe:
• Miejski Dom Kultury Batory,
przy ul. Stefana Batorego 6,
• siedziba CUMY przy ul. Wolności 3

• Centrum Integracji Społecznej
przy ul. 3 Maja 18.
W listopadzie wnioski można będzie składać tylko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie,
przy ul. Kruszcowej 22, w Dziale
Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego tj.
w miejscu składania wniosków na
świadczenia „Rodzina 500+”.

Rewitalizacja
dobiega końca
Stawy Amelung mają m.in. lepszy system napowietrzania wody. Do końca
września mają potrwać ostatnie prace związane z rewitalizacją stawów.
Zakres projektu dofinansowanego
ze środków unijnych obejmował
m.in. remont i rozbudowę systemu
napowietrzania i obiegu wody,
miał też zapewnić stabilny poziom

wody w stawach. Prace miały
zapewnić lepszą ochronę różnorodności biologicznej i zasobów
przyrodniczych akwenów. Stawy
oczyszczono, utworzono kaskady

Udogodnienia dla przedsiębiorców
Chorzów planuje wprowadzić specjalną ofertę dla
inwestorów. Swoją propozycję Prezydent przedstawi na najbliższej sesji Rady Miasta.
Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na preferencje podatkowe, które zależeć będą od wielkości inwestycji. Z udogodnień, w postaci zwolnień z podatku od

wiadomości samorządowe

napowietrzające. Na ukończeniu
są prace związane z udrożnieniem
dopływu wody ze stawów do komory pomp i prace wokół samej
przepompowni.

nieruchomości, będą mogli skorzystać nowi, mali
przedsiębiorcy (usługi i handel). Zwolnienie z podatku przysługiwać będzie również przedsiębiorcom,
którzy zdecydują się na wynajęcie lokalu użytkowego
– jeżeli nie znalazł on najemcy przez ostatnie pół roku.
W przypadku gdy radni poprą propozycję Prezydenta,
to w październiku wejdzie ona w życie. Szczegółowe
informacje dostępne będą na stronie www.chorzow.eu.

4

Aktualności

ROWERY W KAŻ
wiadomości samorządowe

Chorzów będzie miał największą sieć rowerów miejskich w regionie.
Wypożyczysz je m.in. za pomocą aplikacji na smartfony.

46

STACJI

Rowery będzie można wypożyczać
z 46 stacji zlokalizowanych
we wszystkich dzielnicach Chorzowa.

LOKALIZACJE STACJI
ROWEROWYCH:

Oprócz szybkiego przemieszczania się po mieście, rowery będą także
pełnić funkcję rekreacyjną, wypożyczalnie znajdą się między innymi
w Dolinie Górnika, Parku Róż, a kilka z ich stanie też w Parku Śląskim.

KRZYŻOWA/ŁAGIEWNICK
OPOLSKA/PUP
3 MAJA/POKOJU

Firma Nextbike, która została operatorem rowerów miejskich w Chorzowie
będzie odpowiadała za dostarczanie i utrzymanie sprzętu oraz za obsługę
całego systemu.

3 MAJA/SZKOŁA LIGONI

3 MAJA/CHŚPWIK

PLAC PI

PLAC POWSTAŃCÓW ŚL.

GWARECKA

RYNEK/KATOWICKA

ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Wdrażanie największego w regionie systemu rowerów miejskich podzielono
na etapy. Pierwszy, który zakłada dostarczenie 150 rowerów i stworzenie
15 stacji ma zakończyć się najpóźniej w październiku.

PLAC ADAMA MICKI

ChCK

STYCZYŃSKIEGO/FILAROWA
WOLNOŚCI

ZUS

PARK POD KASZTANAMI
BAŁTYCKA

Ze wszystkich 460 rowerów w Chorzowie będzie można korzystać od marca 2019 roku. Wtedy też
rozpocznie się pierwszy, pełny sezon rowerowy w Chorzowie, który będzie jednym z najdłuższych
na Śląsku. Rowery w Chorzowie będzie można wypożyczać od 21 marca do 30 listopada.

PARK RÓŻ

R
MORIS
BATORY DWORZEC PKP

TRZYN

SZPITALNA
LEŚNA/ODRZAŃSKA
GRANICZNA

JUBILEUSZOWA
BATORY PĘTLA
BRZOZOWA

Robert Lech, prezes Zarządu Nextbike Polska S.A.
i Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa
ds. Technicznych i Rozwoju podczas podpisania umowy
opiewającej na ponad 6,5 miliona złotych.

wiadomości samorządowe

ŻDEJ DZIELNICY
wiadomości samorządowe
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Aktualności

15 minut jazdy będzie darmowe,
za pierwszą godzinę przejażdżki
zapłacimy złotówkę, drugą - 2 złote itd.

MINUT
GRATIS

DOLINA GÓRNIKA

5

MACIEJKOWICE

Żeby korzystać z rowerów należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej –
nextbike.pl, zaakceptować regulamin i nowoutworzone konto doładować tzw. opłatą inicjalną
w wysokości min. 10 zł. Jak tylko kwota wpłynie na konto – można już wypożyczać rowery.
Rejestracji można dokonać również za pomocą terminala, aplikacji Nextbike na smartfony
czy kontaktując się z infolinią.

KA
PLAC ŚW. JANA

IEWICZA

CO DAJE JAZDA NA ROWERZE:
• Godzina spokojnej jazdy pozwala spalić około 400-500 kalorii.
Pomaga też w zwalczaniu cellulitu.

IA
SIEMIANOWICKA

IASTOWSKI

• Rower nie wydziela spalin. Jest więc ekologiczny i mobilny
- nie stoisz w korkach i nie wdychasz miejskich zanieczyszczeń.

WĘZŁOWIEC
ŚWIERKOWA/PLANTY ŚLĄSKIE

KOŚCIUSZKI/SZYB PREZYDENT
LWOWSKA/KONOPNICKIEJ

• Organizm wydziela endorfiny, zwane hormonami szczęścia.
• To świetny trening dla serca. To także mniejsze ryzyko zachorowania
na miażdżycę, doznania udaru lub zawału serca.

PADEREWSKIEGO
PARK ŚLĄSKI – AL. HARCERSKA

• Oddziałuje na różne partie mięśnie ciała m.in. na pośladki, łydki,
uda, ręce, plecy.

STADION ŚLĄSKI – AL. KAROLINKI
GAŁECZKI

RYSZKI
SPORTOWA/RACŁAWICKA

NIECKA/DŁUGA

• Wspomaga przemianę materii, normalizuje poziom cukru we krwi,
spowalnia starzeni się organizmu.

PARK ŚLĄSKI – PELIKANY
PARK ŚLĄSKI

PARK ŚLĄSKI –ZOO

STACJE ROWEROWE ODDANE DO UŻYTKU
NAJPÓŹNIEJ W PAŹDZIERNIKU 2018

PARK ŚLĄSKI

STACJE ROWEROWE URUCHOMIONE
W DRUGIM ETAPIE – MARZEC 2019

PARK ŚLĄSKI

NOWEY
TRASOWE

R
ROWE

Do końca 2019 roku w mieście przybędzie ok. 20 kilometrów tras rowerowych. Nowe połączenia umożliwią
rowerzystom swobodny dojazd do centrum m.in. z Żabich Dołów, Chorzowa Batorego i Chorzowa Starego.
Pod estakadą powstanie także duży parking Bike and Ride.

wiadomości samorządowe

Miasto

6
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Finał „Wakacji OCZYwiście”
Cykl wakacyjnych spotkań ze sportem i kulturą dla wszystkich dobiegł końca.
Imprezę podsumowano w Parku Hutników.
Akcja organizowana przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej ruszyła 12 lipca, a jej
głównym celem było propagowanie aktywnego odpoczynku na łonie natury. W trakcie
każdego, odbywającego się raz
w tygodniu spotkania organizowano warsztaty, podczas których
tworzono m.in. styropianowe
gałki oczne i umieszczano je na
okolicznych drzewach. Nie brakowało też zajęć sportowych dla
dzieci, animacji i słodkich niespodzianek. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy dołożyli
swoją „cegiełkę” do tak wielkiego
przedsięwzięcia.

Tańcowali na placu
Muzyka, taniec i śpiew, a do tego wspólne
grillowanie. W wakacje, za sprawą akcji
„Wylyź na plac, pódź tańcować” nie brakuje
okazji do międzypokoleniowej, sąsiedzkiej integracji.
Kolejna plenerowa potańcówka
„Wylyź na plac, pódź tańcować”
odbyła się na boisku przy Szkole
Podstawowej nr 37 przy ulicy Ratuszowej 20. – Wspólna zabawa zbliża ludzi. W tańcu i podczas wspólnych śpiewów zapominamy o tym,
co nas dzieli. Stąd pomysł, by zorganizować międzypokoleniowe, sąsiedzkie potańcówki, dzięki którym

mieszkańcy naszego miasta będą
mogli lepiej się poznać i zbliżyć do
siebie – mówi Magdalena Sekuła,
pełnomocnik prezydenta miasta ds.
polityki zdrowotnej i aktywizacji
społecznej.
W programie, oprócz tańca, były
gry integracyjne prowadzone przez
wodzireja. Nie zabrakło również
biesiadowania i współnego grilla.
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Święto Maciejkowic

9 września na boisku obok SP nr 25 odbędzie
się piknik zrealizowany w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Wystąpią gwiazdy polskiej
sceny muzycznej, będą także inne atrakcje
m.in. ścianka wspinaczkowa, dmuchańce i tor
dla samochodów zdalnie sterowanych.
Impreza ma charakter wydarzenia kulturalnego,
promującego dobrą muzykę i jednocześnie integrującego społeczność lokalną Maciejkowic oraz
wszystkich przybyłych gości. Nie zabraknie grilla,
napojów oraz darmowych dmuchańców.

Program imprezy
15.30-15.40 - zespół „Mały Chorzów”
uczniów SP nr 25
15.45-16.05 - Azet&Pogo
16.05-16.20 - Pajda
16.20-16.35 - Gucias & Bogusia Brzezińska
16.50-17.50 - Marek „Makaron” Motyka
& Ryszard „Rico” Rajca, Andrzej Krupa

18.00 – „Konkurs Europejski” - główna nagroda
w konkursie to wycieczka dla całej rodziny do Brukseli
w czasie ferii zimowych!
18.05-19.05 - KaeN
19.10-19.20 - Inga Wojciechowska
19.35-20.35 - Earl Jacob
21.00-23.00 - Pablopavo i ludziki
23.05-23.15 - pokaz laserów

wiadomości samorządowe

PABLOPAVO
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Kultura

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

Noc schronów

8 września odbędzie się „Noc schronów” w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzić będzie można obiekty w Bytomiu, Piekarach Śl. i Chorzowie.
Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa
Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. To również największy w Europie
projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze
święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Tegoroczna edycja ma uświetnić 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Polski schron bojowy przy ul. Katowickiej zaprasza na „eksplozję wrażeń”, tego dnia zamieni się on w wyjątkowy esca-

pe room. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać do gry 5
osobowe grupy (rejestracja: gra@rik.katowice.pl - należy
przesłać e-mail z nazwą drużyny i preferowaną godziną
uczestnictwa). Zabawę zaplanowana w godzinach 9.0018.00. Od godziny 9.00 do 13.00 zaplanować można rekonesans polskiego schronu dowodzenia na Górze Redena
przy ul. Parkowej. Po takich atrakcjach warto zaznać trochę
odpoczynku w kantynie, w specjalnej strefie chilloutu.
Będzie się ona znajdować w Chorzowie-Maciejkowicach
przy polskim, ciężkim schronie bojowym na ulicy Głównej
(wjazd obok numeru 41) w godzinach 16.00-20.30. Potem
strefa zamieni się w niecodzienne kino. Organizatorzy planują wspólne oglądanie filmu „Walkiria” pod chmurką.

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

REPERTUAR

wrzesień 2018

Z tęsknoty za kinem

BILETY

publiczne czytanie tekstu dramatu

5 PLN

Nowe kino społeczne

02.09 nd

16:00

„Rock Dog. Pies ma głos!” reż. Ash Brannon, Chiny, USA 2016

SMYK

05.09 śr

18:00

„Dziennik maszynisty” reż. Milos Radović, Chorwacja 2016

Na ekranie

06.09 czw

18:00

„Sama przeciw wszystkim” reż. John Madden, Francja, USA 2016

Na ekranie

08.09 sb

18:00

„Dusigrosz” reż. Fred Cavaye, Francja 2016

Na ekranie

12.09 śr

18:00

„Przypadek” reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1981

Kino PL

13.09 czw

18:00

„Piknik z niedźwiedziami” reż. Ken Kwapis, USA 2016

Na ekranie

14.09 pt

18:00

„50 wiosen Aurory” reż. Blandine Renoir, Francja 2017

Na ekranie

15.09 sb

18:00

„Sama przeciw wszystkim” reż. John Madden, Francja, USA 2016

Na ekranie

18.09 wt

17:30

„Apartament” reż. Maciej Czajkowski, Przemysław Hauser, Polska 2015

Na ekranie

19.09 śr

18:00

„Nice Guys. Równi goście” reż. Shane Black, USA, Wielka Brytania 2016

Na ekranie

20.09 czw

18:00

„Przystanek Woodstock - najgłośniejszy film polski” reż. Yach Paszkiewicz,
Jerzy Owsiak, Polska 2003

Kino
DOCiekliwe

23.09 nd

16:00

„Mały książę” reż. Mark Osborne, Francja 2015

SMYK

27.09 czw

18:00

„Dusza i ciało” reż. Ildiko Enyedi, Węgry 2017

Na ekranie

28.09 pt

18:30

„Nieracjonalny mężczyzna” reż. Woody Allen, USA 2015

Klub Filmowy
Grajfka

29.09 sb

19:00

Spotkanie z Jakubem Gierszałem i Szymonem Piotrem Warszawskim oraz projekcja
filmu „Najlepszy” reż. Łukasz Palkowski, Polska 2017

30.09 nd

16:00

„Bardzo Fajny Gigant” reż. Steven Spielberg, Kanada, USA, Wielka Brytania 2016

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

Rozrywka
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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 września 2018 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000
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