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226 milionów złotych to środki, które trafią na rewitalizację Parku Śląskiego,
w tym na budowę nowej „Fali” przy ul. Siemianowickiej. Obiekt będzie nawiązywał
charakterem oraz funkcjonalnością do kultowego basenu.
Na kilkunastu hektarach, po
dawnym ogrodnictwie, przy
ul. Siemianowickiej powstanie
nowoczesne kąpielisko składające się z kilku otwartych basenów
i wodnych atrakcji dla dzieci oraz
dorosłych. Nowa lokalizacja ma
lepiej odpowiadać współczesnym
potrzebom gości, ze szczególnym
uwzględnieniem komfortowego
dojazdu. Kąpielisko ma również
wpłynąć na ożywienie kolejnej,
północnej przestrzeni parku,
dzisiaj często omijanej przez od-

wiedzających. - Pewnie nie tylko
ja, ale wielu chorzowian cieszy
się z faktu, że na mapę atrakcji
parku wraca otwarte kąpielisko,
w nowej lokalizacji. Zależy nam,
by swoją atrakcyjnością i popularnością dorównało pierwszej,
historycznej „Fali”. Będziemy pracować nad tym, by tak się stało.
Już dzisiaj chciałbym zadeklarować, że nasze miasto weźmie na
siebie opiekę nad nowym obiektem – zapewnia Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa.

Zależy nam, by nowe kąpielisko swoją atrakcyjnością i popularnością dorównało
pierwszej, historycznej „Fali” – mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa

Nowa przestrzeń
na starej „Fali”

226 milionów złotych pochodzących z dofinansowania funduszy
Jessica - podsumowuje Wojciech
Saługa, Marszałek Województwa
Śląskiego. W tym czasie zmieni
się nie tylko podstawowa infrastruktura Parku – w tym alejki
i mała architektura, ale również
najbardziej znane miejsca, odwiedzane co roku przez setki tysięcy
gości – Kanał Regatowy, Duży
Krąg Taneczny czy największe w
Polsce Rosarium. - Cieszę się, że
nasze działania nabrały teraz formalnego kształtu. Przed osobami

zarządzającymi Parkiem Śląskim
dużo pracy, ale mamy szansę, by
przywrócić mu wartość, którą
miał 40 czy 50 lat temu. Naszym
wspólnym, najważniejszym celem
jest to, by park był atrakcyjny jak
przed laty i codziennie przyciągał
ludzi z całego regionu – ocenia Eurodeputowany Jerzy Buzek.
- Rozpoczęcie tego zadania to wielkie wyzwanie, ale też zaszczyt – bo
przecież tworzymy nową jakość
jednego z najważniejszych miejsc
województwa – mówi Aneta Moczkowska, Prezes Parku Śląskiego.

Miliony na inwestycje

Teren, na którym kiedyś znajdowały się baseny ma zmienić się
w Park Wielu Pokoleń - otwarte
i bezpłatne miejsce rodzinnych
spotkań. Z atrakcjami dla seniorów oraz rodziców z dziećmi
– w tym z atrakcjami wodnymi,
innowacyjnymi placami zabaw
czy miejscami sportowej aktywności. Szczegóły tego projektu
będą uzgadniane w najbliższych
miesiącach z mieszkańcami regionu podczas szerokiego procesu konsultacyjnego.

Rewitalizacja tej ważnej przestrzeni Województwa Śląskiego będzie
rezultatem największego programu inwestycyjnego w Parku
Śląskim od czasu jego powstania.
- Jestem dumny, że po tym, jak
udało się nam rozpocząć modernizację Śląskiego Wesołego Miasteczka i Planetarium Śląskiego
oraz otworzyć zmodernizowany
Stadion Śląski, przyszedł czas na
wielką zmianę jakościową w najważniejszym ogrodzie województwa. W ciągu najbliższych siedmiu lat na inwestycje wydamy tu

Basen przy placu Powstańców Śląskich wzbogaci się o strefę Wellness-Spa.

Zimą będzie
tu gorąco

Prace związane z adaptacją parteru budynku dobiegają końca. Przebudowywane powierzchnie
będą pełniły funkcję Wellness-Spa. - Myśleliśmy
jak wykorzystać te pomieszczenia tak, by wkomponowały się w sportowo-rekreacyjny charakter.
Postawiliśmy na sauny – mówi Alina Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu.
Strefę Wellness-Spa będą tworzyły trzy sauny: parowa, sucha, infrared (podczerwień). W strefie znajdą
m.in. wiadro bosmańskie, studnia lodowa oraz balia.
Wejście do części Spa odbywać się będzie przez halę
basenową.
Prace związane z modernizacją pomieszczeń kosztowały około 2 mln zł. - Wygospodarowaliśmy na ten
cel środki pozostałe po przebudowie basenu. W strefie
Wellness-Spa z pewnością nie zabraknie dodatkowych
www.chorzow.eu

atrakcji. Wszystko będzie stało na bardzo wysokim poziomie – zapewnia dyrektor MORiS. Otwarcie nowego
obiektu zaplanowano na początek grudnia.

Wydarzenia
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Milionowa inwestycja
dla szkolnych gastronomów
Nowoczesne, bogato wyposażone pracownie, sprzęt światowej klasy i pomieszczenia
dostosowane do wyśrubowanych norm sanitarnych.
Z tego wszystkiego mogą już korzystać uczniowie Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Usługowych
w Chorzowie w wyremontowanym budynku Warsztatu Szkolnego. Kapitalny remont obejmował
przebudowę pomieszczeń kuchen-

nych, modernizację instalacji wodnej i elektrycznej oraz zakup sprzętu i wyposażenia.
– Wchodząc od razu widać różnicę. Mamy więcej miejsca, więc
łatwiej się pracuje, a jednocześnie nauczyciele mają nad nami

kontrolę. Cieszę się też z nowych
pieców – mówi Justynna Szklanny, uczennica trzeciej klasy technikum.
Profesjonalny sprzęt o wartości 315
tysięcy zł ma sprawić, by uczniowie
mogli pracować na wyposażeniu,

które w przyszłości spotkają w pracy.
– Młodzież szybko łapie nowinki, a obeznanie z piecami, czy
baristycznym ekspresem daje im
przewagę na rynku pracy – tłumaczy Grażyna Tarasek, kierownik
warsztatu szkolnego w ZSGU.

Uroczyste otwarcie odbyło się 26
września. Podczas inauguracji podkreślano, że remont nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie miasta.
Koszt inwestycji to około 1 miliona
złotych. Blisko połowę środków pokryły środki z budżetu Chorzowa.

– Od wielu lat promujemy szkolnictwo zawodowe. Myślę, że ta inwestycja pomoże uczniom w zdobyciu
praktycznego doświadczenia zawodowego – podsumowuje Wiesław
Ciężkowski, Zastępca Prezydenta
do Spraw Społecznych.

Hale wypełni muzyka
Na terenie Śląskiego Centrum Targowego
powstanie sala prób dla młodych zespołów.

Kolejne
mieszkania
dla młodych
Klucze do własnego mieszkania odebrały kolejne rodziny i pary, które wzięły udział w miejskim
programie „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian”. W ramach jego drugiej edycji mieszkańcom miasta oddano do użytku budynek przy ulicy Truchana 56. Koszt inwestycji to prawie 4 mln zł, w tym
przeszło 1,5 mln zł dofinansowania.

Hale przy ul. Targowej, na terenie
Śląskiego Centrum Targowego,
ożywi muzyka. – Młode zespoły
ciągle szukają miejsca do odbywania prób. Niestety w instytucjach
publicznych trudno jest wygospodarować jakiś termin. Głośne
granie przeszkadza bowiem w
spektaklach czy koncertach –
mówi Andrzej Kotala, Prezydent
Chorzowa. – Znam ten problem,

bo sam jestem muzykiem i często
żeby razem pograć błąkaliśmy
się po garażach. Dlatego chcemy
stworzyć jedno miejsce, salę prób,
dla młodych zespołów – mówi
Tomasz Ignalski, dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury. Takie miejsce byłoby wynajmowane, za symboliczną kwotę, przez
muzyków. Jedną z lokalizacji braną pod uwagę są tereny ŚCT.

DLA H
YC
MŁOD

W tamtejszych
budynkach
lub halach próby
muzyków nikomu nie przeszkadzałyby. – Zespoły będą mogły
grać swoje, a jest ich naprawdę
sporo. Miasto opiekowałoby się
nimi merytorycznie i wykorzystało ich potencjał – podkreśla
Tomasz Ignalski.

Słodka niespodzianka
z okazji Niepodległości
100 kg mąki, 1050 jajek, 40 litrów mleka.
Tyle potrzeba, by stworzyć stumetrowe ciasto
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Uczniowie i nauczyciele
z chorzowskiego „gastronomika” zamienili
ulicę Jagiellońską w patriotyczną cukiernię.

EKO-dofinansowanie

Niech żyje 200 lat!
W Chorzowie II zabrzmiało
donośne „dwieście lat!”. Swoje
setne urodziny 25 września obchodził Franciszek Mosz. W tym
uroczystym momencie panu
Franciszkowi towarzyszyły dzieci, wnuki i prawnuki. Wizytę złożył również Prezydent Chorzowa
Andrzej Kotala, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar

Kołodziej, a także przedstawiciele Urzędu Stanu Cywilnego
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jaka jest recepta na długowieczność? - Ja nigdy nie piłem
i nie paliłem - zdradza Franciszek
Mosz, który przez lata pracował
na kopalni. W 1942 roku ożenił
się, a 2 lata później został wcielony do Wehrmachtu. Potem trafił

do niewoli amerykańskiej i znalazł się w Anglii, skąd w 1947
roku wrócił do Polski. Jego pasją
przez lata były gołębie, a także
pielęgnacja ogródka działkowego - U taty zawsze i wszędzie
musiał być porządek, ale to dobry człowiek. Humor nigdy go
nie opuszcza - opowiada wnuk
Franciszka, Jacek Kendzia.

Ruszył nabór wniosków o dotacje i preferencyjne
pożyczki na termomodernizację domów jednorodzinnych, wymianę ich źródła ciepła oraz kolektory
słoneczne i przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Dotacje i pożyczki obejmą też nowe domy.
Beneficjentami programu są osoby fizyczne. Nabór
wniosków ruszył 19 września 2018 r. i potrwa do 30
czerwca 2027 r. Można je składać w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające
na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji
związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w budynkach jednorodzinnych
Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane
do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł, minimalne 7 tys. zł. Powyżej tej kwoty przewidziane są
niskooprocentowane pożyczki z planowanym okresem ich spłaty do 15 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie WFOŚiGW (tel. 32/6032252) lub na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.

Nie dokarmiaj dzików!

Łatwy dostęp do pożywienia zachęca dziki do coraz
częstszego pojawiania się na terenach miejskich.
Dlatego warto pamiętać o kilku zasadach. Przede
wszystkim nigdy nie należy dokarmiać dzików i nie
wyrzucać jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Warto też zbierać opadłe owoce i kosić
trawy na własnych posesjach. Nie pozostawiajmy

wiadomości samorządowe

także worków ze śmieciami obok pojemników na
odpady komunalne. W przypadku spotkania z dzikiem, a zwłaszcza lochy z młodymi, najpierw trzeba
zadbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli zwierze
nas nie zauważy, to należy spokojnie oddalić się
z tego miejsca i powiadomić odpowiednie służby
o tym zdarzeniu. Zgłoszenia przyjmuje: Miejskie
Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 32 416 59
87 lub Staż Miejska tel. 986.
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Aktualności

Karnij się na kole

Chorzowianie mogą już wypożyczyć rowery miejskie. W pierwszym
etapie dostępnych jest 15 stacji wypożyczeń i 150 rowerów. W przyszłym roku od 21 marca będzie można korzystać z 460 rowerów.

- W Chorzowie często korzystamy
ze śląskiej godki przy nazywaniu
miejskich akcji i wydarzeń. Myślę,
że to idealna promocja naszego
języka, dlatego i systemowi rowerów miejskich nadaliśmy śląską
nazwę: KajTeroz. Mam nadzieję, że
pomysł się spodoba, a to pytanie:
„kaj teroz?” (czyli „gdzie teraz?”)
chorzowscy rowerzyści będą zadawać coraz częściej – mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
Śląska nazwa widoczna jest na
jednośladach, wykorzystano ją
również w nazwie aplikacji i w adresie strony internetowej.
- Cieszę się, że Chorzów dołącza
do rodziny Nextbike. Chorzowski
Rower Miejski już w tej początkowej, jesiennej fazie będzie dużym,
w pełni funkcjonalnym systemem
rowerowym. Od wiosny, kiedy

dobnych zasadach, co z innych
systemów Nextbike na Śląsku.
Bezpłatne jest pierwsze 15 minut
każdego wypożyczenia. Może
to zrobić każdy zarejestrowany
użytkownik, po wpłacie minimum
10 zł. Rowery wypożyczymy korzystając z terminala na stacji lub
dedykowanej aplikacji KajTeroz
na telefony komórkowe. Co ważne, w Chorzowie można też wypożyczyć rower korzystając z konta Nextbike założonego w innym
systemie, np. w Katowicach. Takie
konto ma już 1500 chorzowian.
KajTewroz ruszył 11 października, do dyspozycji chorzowian
oddano 150 rowerów na 15 stacjach we wszystkich dzielnicach
miasta. Tegoroczny sezon potrwa
w naszym mieście do 30 listopada.
W przyszłym roku z jednośla-

ut
15 maitnis
gr

dostępnych będzie 460 rowerów,
w tym rowery familijne, tandemy,
rowery dziecięce i standardowe
z fotelikami dziecięcymi, będzie
jednym z najbardziej wszech-

stronnych systemów rowerowych
w Polsce – podkreśla Robert Lech,
prezes Nextbike Polska.
Z Chorzowskiego Roweru Miejskiego można korzystać na po-

dów będzie można korzystać od
21 marca. Do dyspozycji będzie
46 stacji i 460 rowerów, co ozna-

Ten sezon - 15 stacji:

Batory Pętla, Batory Dworzec PKP, MORiS,
Park Róż, Gwarecka, Chorzowskie Centrum
Kultury, Plac Powstańców Śląskich, Plac
Adama Mickiewicza, Park Śląski – Elka,
Stadion Śląski - Al. Karolinki, Park Śląski –
Pelikany, Park Śląski ZOO, Węzłowiec, Plac
Św. Jana i Maciejkowice.

jemy jedne z najwyższych dotacji
w województwie śląskim dla żłobków niepublicznych. W Chorzowie
funkcjonuje 9 placówek wsparcia
dziennego i 4 dzienne domy pomocy dla osób starszych i niesamodzielnych. - wymienia Zastępca
Prezydenta Miasta Chorzów do
Spraw Społecznych Wiesław Ciężkowski.
Komisja konkursowa pozytywnie
oceniła zarówno rodzaj, jakość,

Chorzów na ścianie kamienicy
przy ul. Miarki 21. Oprócz piłkarskich legend na muralu pokazano charakterystyczne miejsca
w pobliżu Stadionu Śląskiego.

W oku przenośnych kamer
Miasto rozpoczęło akcję związaną z uruchomieniem mobilnego
monitoringu. Kilkanaście nowych kamer będzie pilnowało
różnych części miasta.
Centrum Przesiadkowe, Plac Mickiewicza, ul. Wolności, Dąbrowskiego i Katowicka w oku kamer w tych
miejscach występuje największa
liczba zaobserwowanych zdarzeń.
Spożywanie alkoholu i związane z

tym interwencje, dewastacje mienia,
zanieczyszczanie miejsc publicznych czy zakłócanie ładu i porządku
to najczęstsze sprawy przekazywane Policji lub Straży Miejskiej. Wiele
z nich wychwytuje uliczny monitoring. Obecnie w Chorzowie działa
29 miejskich kamer ich pracę wspomaga również przenośny sprzęt.
Kamery działające w systemie mobilnym znajdują się m.in. na skrzy-

żowaniach ulic Wolności, Bałtycka;
11-go Listopada, Polna; Hajducka,
Cmentarna; Bogedaina, Górnośląska; Graniczna, Kochłowicka;
Sienkiewicza, Teatralna oraz przy
skwerach w okolicach ul. Floriańskiej i na Placu Osiedlowych. Taki
sprzęt pojawia się tam, gdzie zgłaszane są niepokojące zdarzenia. Po
uspokojeniu sytuacji kamery instalowane są w kolejnych miejscach.

Mamy własną sinfonię
Chorzowianie jako pierwsi mogli
wysłuchać sinfonii industrialnej na
orkiestrę smyczkową i multimedia.
Adam Wesołowski, autor dzieła,
zadedykował kompozycję Miastu Chorzów na 150-lecie nadania
praw miejskich Królewskiej Hucie
Sinfonia wiąże w sobie tradycję

z nowoczesnością. Jest to pierwszy w historii utwór, który łączy
naturalne dźwięki wydobywane
z instrumentów smyczkowych
z dźwiękami maszyn przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem Huty Kościuszko w Chorzowie. Dodatkowo utworowi

cza, że nasze miasto będzie miało
największy system rowerów miejskich na Śląsku.

ina
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Chorzów zdobył III miejsce i został uhonorowany tytułem
„Gmina przyjazna rodzinie”.
To nagroda Zarządu Województwa
Śląskiego wręczana w ramach konkursu Gmina Przyjazna Rodzinie
2018. 8 października odbył się finał
jego piątej edycji. Nagrodę wręczyła Wicemarszałek Województwa
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.
- Bardzo się cieszę z tego, że komisja doceniła naszą pracę. W Chorzowie mamy programy takie jak
„Praca za Czynsz”, programy pomocowe i aktywizujące. Przyzna-

To kolejny mural w Chorzowie,
na którym uwieczniono Gerarda Cieślika. Dwa lata temu portret wybitnego piłkarza powstał
z inicjatywy kibiców Ruchu

Dzięki aplikacji mobilnej w kilka chwil
wypożyczysz i zwrócisz rower. Wystarczy,
że zarejestrujesz i doładujesz konto.

Miasto dla rodziny

Reprezentacja
wita kibiców

Na zlecenie PZPN mural z podobiznami Roberta Lewandowskiego,
Gerarda Cieślika i Włodzimierza
Lubańskiego powstał na elewacji
kamienicy przy ul. Rostka.

Aplikację KajTeroz na smartfony
pobierzesz z App Store lub Google Play

towarzyszą wizualizacje, co tworzy efektowne widowisko multimedialne. Premiera kompozycji
odbyła się 20 września w Chorzowskim Centrum Kultury podczas uroczystej sesji Rady Miasta, a teraz utwór można pobrać
ze strony www.chorzow.eu.

jak i liczbę prowadzonych działań
prorodzinnych na terenie miasta
oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej skupiające „pod jednym dachem” programy łączące
pokolenia: Chorzowską Akademię
Dzieci Klub Malucha, Akademię
Dobrego Rodzica i Chorzowską
Akademię Seniora oraz wyodrębnienie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej centrów wspierania
chorzowskich rodzin - Centrum
Aktywizacji Społecznej, Centrum
Inicjatyw Społecznych i Centrum
Pracy Socjalnej. Nagrodzone zostały działania inwestycyjne prowadzone na terenie miasta, program „Mieszkanie dla Młodych
Chorzowian”, jak również projekty, które zebrały największą liczbę
głosów mieszkańców w ramach
„Budżetu obywatelskiego” - place
zabaw, skatepark czy miejsca wypoczynku rodzin.
Dodajmy, że pierwszą nagrodę
w konkursie zdobył Sosnowiec, drugie miejsce zajęła gmina Pawłowice.

Powstaje nowy
plac zabaw
Dzięki głosom mieszkańców
już za niedługo dzieci będą mogły
spędzać czas na nowoczesnym placu zabaw.
Urządzenia nie tylko będą służyć do zabawy,
ale i nauki planet czy dźwięków. Podwórko Talentów
NIVEA powstaje przy ulicy Czempiela w Chorzowie Batorym.

wiadomości samorządowe

4

Wybory 2018

wiadomości samorządowe

21 października
idę na wybory!
GO
NA KOJEMY

Podczas wyborów samorządowych zagłosujemy na przedstawicieli
do Rady Miasta Chorzowa, Sejmiku Wojewódzkiego i Prezydenta Miasta.

GŁOSU

Prezydent Miasta

To jeden z najważniejszych organów w samorządach. Prezydentowi podlega urząd miejski. Jest on przedstawicielem władzy wykonawczej i wykonuje uchwały rady miasta oraz realizuje ustalony przez nią budżet. Ma decydujący wpływ na mianowanie i odwoływanie osób zarządzających spółkami miasta
i instytucjami mu podległymi. Zajmuje się pozyskiwaniem poparcia społecznego i środków finansowych dla kluczowych inwestycji na obszarze swego miasta.

Rada Miasta
Radni pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu samorządów. Decydują m.in. w sprawie zmian nazw ulic, planów zagospodarowania przestrzennego czy wysokości podatków lokalnych. Opiniują i ustalają budżet miasta, który ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania samorządu. Kontrolują poczynania prezydenta i stanowią o kierunkach jego działania. Decydują o wysokości jego wynagrodzenia.

Sejmik Województwa
Zarządza pieniędzmi z centrali i z Unii Europejskiej, rozporządza majątkiem województwa, zaciąga pożyczki i kredyty oraz obligacje. Nadzoruje politykę
regionu i wspiera inwestycje kluczowe dla całego województwa. Wytycza strategię rozwoju dla regionu i wybiera priorytety z tym związane. Przyznaje
dotacje na poszczególne projekty dla gmin i powiatów. Po wyborach na czele sejmiku staje marszałek.

INY
GODZ CIA
R
OTWA LI
LOKA

7.00-21.00

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych znajduje się na stronie www.bip.chorzow.eu. Jeżeli 21 października nie poznamy zwycięzcy
o fotel prezydenta, to 4 listopada przeprowadzona będzie druga tura głosowania. Przechodzi do niej
dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.

JAK
WAĆ
GŁOSO
Chorzowianie dostaną trzy karty do
głosowania: z kandydatami do Rady Miasta,
do Sejmiku Województwa oraz z listą
kandydatów na Prezydenta Miasta.

Na każdej
karcie postaw
tylko jeden
znak „x”

OKRĘG 2
KARTA
DO GŁOSOWANIA

KARTA
DO GŁOSOWANIA

KARTA
DO GŁOSOWANIA

RADA MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU

SEJMIK
WOJEWÓDZTWA

PREZYDENT
MIASTA

KOWALSKI Jan
Pamiętaj, że znak „x” to co najmniej dwie linie,
które przecinają się w obrębie kratki.

Część Chorzowa II między linią
Katowice - Bytom, ul. 3 Maja,
a granicą administracyjną
ze Świętochłowicami oraz Centrum Miasta do ul. Strzelców
Bytomskich, ul. Hajduckiej,
ul. Cmentarnej, ul. Żwirki i Wigury i ul. Jana Kilińskiego
Liczba mandatów 6
Liczba list wyborczych 8
Liczba kandydatów 57
Liczba wyborców 18786

OKRĘG 4
Część Chorzowa Batorego wzdłuż linii
PKP Katowice – Gliwice i linią kolejową
Huty Batory, granicą administracyjną
z Katowicami, Rudą Śląską i Świętochłowicami
Liczba mandatów 5
Liczba list wyborczych 8
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Liczba kandydatów 52
Liczba wyborców 17678
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Prawo do głosowania w wyborach samorządowych, ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Musi także stale mieszkać
na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa. Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem
do stałego rejestru wyborców gminy, w której zamieszkuje.
Obywatelem Unii Europejskiej i nie będący obywatelem polskim, ma prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów lub prezydentów miast. Musi jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.
Nie mają prawa głosowania osoby:
• pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
• pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
• ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

KTO
MOŻE Ć
WA
GŁOSO

Wybory samorządowe 2018 będą różnić się od wcześniej organizowanych. Najważniejsze zmiany to:
• wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast;
• ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do
20 tys. mieszkańców; wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat

• nowe rodzaje komisji obwodowych – jedna organizuje głosowanie, druga jest odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowani;
• ustawodawca w 2015 r. wprowadził obowiązek stosowania
we wszystkich wyborach, przeprowadzanych od dnia 1 lipca
2016 r. przezroczystych urn wyborczych.

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 8 komitetów, z których w sumie 225 osób - z czego
103 to kobiety - postara się o mandaty radnych w naszym mieście. Średnia wieku kandydatek
wynosi 45 lat, a kandydatów 47 lat. Do obsadzenia jest 25 miejsc. O stanowisko prezydenta
ubiega się 7 kandydatów.

MAPA OKRĘGÓW
WYBORCZYCH
W CHORZOWIE

Chorzowianie, wspólnie z mieszkańcami Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic
Śląskich, Świętochłowic i Zabrza wybiorą także radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego. W okręgu nr 5 zarejestrowano 105 kandydatów, do zdobycia jest 6 mandatów.

OKRĘG 1
Część miasta z ujęciem Chorzowa II,
Chorzowa Starego i Maciejkowic na
wschód od ul. Katowickiej do granic administracyjnych z Katowicami, Siemianowicami Śląskimi, Piekarami Śląskimi,
Bytomiem, Świętochłowicami, a ul.
3 Maja, ul. Floriańską, linią kolejową
Katowice - Bytom do skrzyżowania ul.
Tadeusza Kościuszki z ul. Parkową

W naszym mieście zarejestrowanych jest ponad 82 tys. wyborców. Głosy oddawać
będziemy w 63 obwodach. Podczas wyborów samorządowych miasto podzielone
jest na 4 okręgi wyborcze. W każdym zarejestrowana jest inna liczba wyborców.
Proporcjonalnie do liczby wyborców każdemu okręgowi została przyporządkowana liczba mandatów, o które będą ubiegać się kandydaci na radnych.

Liczba mandatów 7
Liczba list wyborczych 8
Liczba kandydatów 60
Liczba wyborców 22624

OKRĘG 3
Część miasta łącznie z Klimzowcem
od ul. Katowickiej, granicą
administracyjną z Katowicami
(osiedle 1000-lecia), ul. ks. Jana
Gałeczki, linią kolejową PKP
Katowice - Gliwice oraz Katowice Bytom, a ul. Hajducką do ul. Cmentarnej oraz do skrzyżowania
ul. T. Kościuszki z ul. Parkową
Liczba mandatów 7
Liczba list wyborczych 8
Liczba kandydatów 56
Liczba wyborców 23348
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Chorzów miastem kobiet

Wśród panelistek znalazły się:
Magdalena Sekuła, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Polityki
Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej, Anna Knysok, dyrektorka Zespół Szpitali Miejskich
w Chorzowie, Małgorzata Kern,

Skarbniczka Miasta, Kaja Renkas, artystka - graficzka, Gabriela
Zbieg, szefowa Teatru GABI ART
oraz Magdalena Trybuś, główna
Księgowa w firmie Amber - Glass.
- Nie ma nic gorszego niż stereotypy. Bo oczywiście - różnimy się.

Kobiety i mężczyźni inaczej patrzą
na świat. Mają predyspozycje do
innych rzeczy. Dlatego musimy
się uzupełniać. Nie wartościować.
W Chorzowie nie wartościujemy.
Na takich spotkaniach pytamy
kobiety, czego potrzebują, by re-

W Kamienica Kawiarnia & Galeria
panie dyskutowały
o tym, czego potrzebują,
by realizować swoje
pasje, rozwijać się
oraz jakie działania są
potrzebne, by stwarzać
szanse i zachęcać
kobiety do wszelakich
aktywności.
alizować swoje pasje, rozwijać się
– mówi Magdalena Sekuła.
W gronie kobiet nie zabrakło teżpanów, głos zabrali m.in. Tomasz
Ignalski, dyrektor ChCK. Spotkanie
było inicjatywą Prezydenta Chorzowa Andrzej Kotala.

Ponad 5 tys. biegaczy na mecie
To był efektowny jubileusz PKO
Silesia Marathon. Zawodnicy po
raz dziesiąty zmierzyli się z dystansem 42,195 km. Odbył się
także półmaraton (21,097 km).
Meta obu biegów znajdowała
się na Stadionie Śląskim.
Katowice, Mysłowice, Siemianowice, Chorzów - w tych czterech śląskich miastach można
było w niedzielę 7 października
zobaczyć maratończyków. Start
odbył się przy ul. Złotej w Katowicach. Ostatnie 4 km biegacze pokonali w Parku Śląskim,

z metą w „Kotle Czarownic”.
Z kolei półmaraton zaczynał się
przy bramie Stadionu Śląskiego,
a kończył - podobnie jak maraton - na niebieskiej bieżni jednej
z najnowocześniejszych aren
sportowych w Polsce.
Biegacze pokonywali na Stadionie
Śląskim ostatnie 300 m. Z trybun
dopingowało ich kilka tysięcy kibiców. Oba biegi ukończyło łącznie ponad 5 tysięcy zawodników
(2091 w maratonie i 3007 w półmaratonie). Rekord frekwencji
- zgodnie z wcześniejszymi za-

powiedziami - został więc pobity.
Zwycięzcą jubileuszowego maratonu został Andrzej Rogiewicz

z Grudziądza. 25-latek pokonał
królewski dystans (42,195 km)
w 2 godziny 26 minut i 40 sekund.

Modne odblaski
Kompleks „Sztygarka” stał się tłem niezwykłego „odblaskowego”
pokazu mody. Uczestnicy Chorzowskiej Akademii Seniora,
dzieci z Klubu Malucha oraz reprezentanci GB Spartan
Chorzów zaprezentowali prototypy projektów
młodych adeptów sztuki designu.
Stworzyć odblask na nowo, by
stał się modny, nie tracąc przy
tym swojej podstawowej funkcji. Takie zadanie, w ramach

konkursu „Nie bój się błyszczeć”, postawili przed studentami Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach członkowie
Chorzowskiej Koalicji na Rzecz
Bezpieczeństwa. - Chodziło nam
o to, by walory związane z bezpieczeństwem połączyć z estetycznymi. Odblaski to coś, co
w niektórych sytuacjach może
uratować życie. Wiele osób jed-

nak ich unika, bo kojarzą się
z czym tandetnym i nieatrakcyjnym – wyjaśnia Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta
Miasta ds. Polityki Zdrowotnej

Walka z wulgarnym graffiti
Policja zatrzymała trzech nieletnich niszczących elewację w rejonie pl. Matejki.
Z ordynarnymi napisami na ścianach walczy
również PGM.
O tym, że trzech młodych mężczyzn maluje
wulgarne graffiti na elewacji jednego z budynków w rejonie placu Matejki, policję powiadomił jeden z mieszkańców. Na miejsce
przyjechali mundurowi z chorzowskiej dro-

gówki, którzy szybko namierzyli grafficiarzy
– nieletnich, w wieku od 11 do 15 lat. Wszyscy
zatrzymani odpowiedzą teraz przed sądem
rodzinnym. – Już od kilku miesięcy pl. Matejki
jest pod szczególnym nadzorem służb mundurowych w naszym mieście. Dzięki współpracy z chorzowskim magistratem został tam
zainstalowany monitoring – mówi asp. Sebastian Imiołczyk, rzecznik chorzowskiej policji.

i Aktywizacji Społecznej. Zwycięskie projekty studentów ASP
po raz pierwszy przedstawiono
szerokiej publiczności w Kompleksie „Sztygarka”.

Ze szpecącym kamienice graffiti, niemal na co
dzień, walczą pracownicy PGM. – Staramy się
usuwać wulgarne napisy, elementy prawnie
zakazane na bieżąco. Skala wandalizmu jest
niestety ogromna. Przy czyszczeniu elewacji
korzystamy z pomocy ekipy osób odpracowujących w ten sposób zaległości czynszowe
– mówi Joanna Lekston-Grzyb, dyrektor PGM.
– Nasze wysiłki przypominają nieraz walkę
z wiatrakami. Dlatego nasze nowe inwestycje
lub te świeżo po remoncie specjalnie zabezpieczamy przed dewastacjami – dodaje.
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Darmowe badania
i porady medyczne

Bezpłatne badania EKG, słuchu
i krwi, indywidualne spotkania
ze specjalistami w dziedzinach
między innymi fizjoterapii, rehabilitacji czy leczenia uzależnień.
A do tego fitness, joga, pokaz
strzelecki, stoiska edukacyjne
dla dzieci i wiele innych atrakcji.
To program tegorocznego Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia. Chorzowski Dzień Promocji
Zdrowia organizowany jest już
po raz 21. To coroczne wydarze-

nie promujące profilaktykę, zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. - Swoją obecność potwierdziło
kilkudziesięciu wystawców. Oferta będzie bardzo bogata i zróżnicowana. Ponadto, poza darmowymi badaniami, poradami
i konsultacjami, przygotowaliśmy
sporo atrakcji dodatkowych, dla
dzieci i dorosłych – mówi Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

21. edycja Chorzowskiego Dnia Promocji Zdrowia odbędzie się
w sobotę, 13 października, w godzinach od 10.00 do 14.00
w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy
ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Udział w wydarzeniu jest
bezpłatny. Pełny program wydarzenia można znaleźć na stronach www.chorzow.eu oraz www.centrum.chorzow.eu.

Centrum
Informacji
Medycznej
Gdzie można skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko
grypie? Ile wynosi czas oczekiwania na wizytę u wybranego
lekarza? Takie informacje udzielane będą w Centrum Informacji
Medycznej mieszczącym się na
terenie Zespołu Szpitali Miejskich
w Chorzowie, przy ul. Strzelców
Bytomskich 11. Tu mieszkańcy uzyskają także kompleksowe
dane między innymi o zakresie
usług medycznych świadczonych
w ramach Narodowego Funduszu

Zdrowia na terenie województwa
śląskiego czy lokalizacji podmiotów leczniczych, opiekuńczych
i rehabilitacyjnych działających
w Chorzowie i innych miastach
Śląska. W Centrum dostępne
mają być też wiadomości dotyczące terminów wizyt u lekarzy
specjalistów, dzięki czemu nie
trzeba będzie ich pozyskiwać na
przykład z punktów rejestracyjnych poszczególnych placówek
medycznych, rozsianych po całym mieście.
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Rajzowali
po Chorzowie

Kultura

Piękne zdobienia, cudowne witraże i niecodzienne fasady. Często spiesząc do pracy czy szkoły, nie zwracamy
na nie uwagi. Tymczasem spostrzegawcze oko znajdzie niejedną architektoniczną perełkę na terenie miasta.
- Ja zawsze mówię, że Chorzów jest
jak dobrze urządzony salon - przekonywał dr Łukasz Zimnoch, który
przewodził „Rajzie po Chorzowie”.
„Rajzowanie” nie ograniczyło się
tylko do podziwiania budynków.
W końcu mury każdego z nich gro-

madzą historie ich mieszkańców.
Doktor Zimnoch, popularyzator
Górnego Śląska i twórca Szlaku
Magnatów Przemysłowych, opowiadał anegdoty z życia miasta
i wskazywał w jaki sposób patrzyli
na nie chorzowianie sprzed poko-

leń. „Rajza” cieszyła się ogromną
popularnością, dlatego niebawem
pojawią się informacje dotyczące
kolejnej edycji wycieczki.
„Rajza po Chorzowie” to wydarzenie organizowane w ramach akcji
„Poaś sie Chorzowym”. Uczestni-

cy wycieczki zwiedzili salę posiedzeń w Urzędzie Miasta, podziwiali gmach Urzędu Pocztowego,
spacerowali pośród secesyjnych
kamienic ul. Wolności i odwiedzili
Plac Matejki z rzeźbą „Chłopiec
z łabędziem”.

V Bieg Dwóch Szybów

Bieg Dwóch Szybów to impreza biegowa organizowana corocznie od 2014 roku przez Chorzowskie
Stowarzyszenie Biegaczy Długodystansowych „W Ruchu”. Limit zawodników wynosi 500 osób. Tak,
jak w latach ubiegłych, tak i w tym na biegaczy czeka dystans 15 kilometrów, a trasa tradycyjnie będzie
przebiegać przez tereny poprzemysłowe. Zawodnicy wystartują spod Szybu Prezydent, postindustrialnego symbolu Chorzowa. Dalej pobiegną w kierunku centrum Chorzowa, skąd przez ul. Wolności dotrą
do Świętochłowic, a następnie udają się na ścieżki leśne w okolicy Góry Hugona. Stamtąd trasa doprowadzi biegaczy pod drugi z dwóch szybów – Nowy Wirek II w Rudzie Śląskiej, spod którego roztacza się piękny widok na południowo-zachodnią część Górnego Śląska. Następnie na zawodników czeka kilka wzniesień i zbiegów na terenie „Hugobergu”, po pokonaniu których wrócą oni z powrotem pod Szyb Prezydent.
Limit czasowy: 135 minut. Opłata startowa: 40 zł dla zawodników zarejestrowanych poprzez formularz elektroniczny z opłaconym startem do dn. 15.10.2018 r., po tej dacie – 45 zł
Zapisy poprzez formularz dostępny na stronie: http://chsbd.pl/bieg-dwoch-szybow-2018/
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Gwiazdy
odczytały baśń
o Królewskiej Hucie
Olgierd Łukasiewicz, Andrzej
Mastalerz i Barbara Lubos odczytali „Królewską Hutę – baśń miejską” dramat sceniczny napisany
na zamówienie miasta z okazji
150-lecia nadania praw miejskich
Królewskiej Hucie. Na scenie
Chorzowskiego Centrum Kultury aktorom towarzyszył autor
dramatu - Ingmar Vilquist. Dzięki
charyzmie urodzonym w naszym
mieście artystom publiczność
przeniosła się do baśniowego
świata antykwariatu, w którym

przedmioty stanowią symbol pamięci, a sentyment, nostalgia wygląda z każdego rogu.
Występ odbył się 6 października i był dedykowany zmarłemu w tym roku śp. Bernardowi Krawczykowi, który miał
w spektaklu zagrać główną rolę.
Obraz z jego podobizną stanowił
element scenografii, wpisując się
w jego sentymentalny wydźwięk.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Chorzowa Andrzej Kotala
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BILETY

Rozrywka

REPERTUAR

październik 2018

5 PLN

Nowe kino społeczne

Z tęsknoty za kinem

14.10 nd

16:00

„Siedem minut po północy” reż. J.A. Bayona, Hiszpania, USA 2016

SMYK

15.10 pn

18:00

„Mniejsze niebo” reż. Janusz Morgenstern, Polska 1980

Kino PL

16.10 wt

18:00

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

Na ekranie

18.10 czw

18:30

„Aż do piekła” reż. David Mackenzie, USA 2016

Klub Filmowy
Grajfka

19.10 pt

18:00

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

Na ekranie

20.10 sb

18:00

„U niej w domu” reż. Francois Ozon, Francja 2012

Na ekranie

21.10 nd

16:00

„Moje wakacje z Rudym” reż. Kriv Stenders, Australia 2016

SMYK

25.10 czw

18:00

„Rozumiemy się bez słów” reż. Eric Lartigau, Belgia Francja 2014

Na ekranie

27.10 sb

18:00

„Sicario” reż. Denis Villeneuve, USA 2015

Na ekranie

28.10 nd

16:00

„Siedem minut po północy” reż. J.A. Bayona, Hiszpania, USA 2016

SMYK

29.10 pn

19:00

Spotkanie z Mają Komorowską oraz projekcja filmu
„Rok spokojnego słońca” reż. Krzysztof Zanussi, Polska, RFN, USA 1984

Ludzie
z Grajfką

O ŚWIAT”
LU „TO ZMIENIŁ
K
CY
Z
IA
N
A
TK
SPO

A OBRAZU
AMATORSKA REJESTRACJ

12.11.2018 / 19:00

www.kino.chck.pl
Więcej
informacji:
kino.chck.pl
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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 31 października 2018 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.
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