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Końca dobiegają prace związane z budową
przeszklonych pawilonów. Instalowana jest
także sterowana komputerowo fontanna.
Na ochłodę podczas upalnych dni, kiedy będzie
można tutaj zrelaksować się pośród zieleni.
Remont rynku rozpoczął się pod
koniec 2017 roku. Przez ten okres
prace przebiegały sprawnie i bez
zakłóceń. W tym roku zakończono wymianę nawierzchni
przed urzędem, powstała górka
ze sztuczną trawą z siedziskami.
Pojawią się już pierwsze nasadzenia. Na nowym rynku pojawi się
ponad 40 drzew, w tym wiśnia,
platan, jabłoń oraz 3 tys. krzewów. A w przeszklonych pawilonach nie zabraknie miejsca dla
gastronomii, usług i miejskich

instytucji. Etapy prac systematycznie śledzą Monika Pogoda
i Marta Łebek, które niemal codziennie spotykają się na pobliskim centrum przesiadkowym.
– Modernizację rynku obserwujemy od początku i nie możemy
doczekać się już końca prac. Jesteśmy bardzo ciekawe, jak będzie
wyglądało to miejsce za kilka
miesięcy – przyznają.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, nowy rynek będzie gotowy na przełomie maja i czerwca.

Nasze miasto systematycznie zmienia swoje oblicze. Wkrótce
zakończy się budowa nowego, funkcjonalnego rynku. Będzie to
miejsce spotkań mieszkańców, gdzie można odpocząć, poczytać
książki czy napić się kawy
Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa
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Jesteśmy miastem
przyszłości

MIASTO
CHORZÓW
II MIEJSCE

Chorzów zdobył drugie miejsce w rankingu Miast
Przyszłości. W zestawieniu brano pod uwagę kapitał
ludzki, dostępność, efektywność kosztową, strategię przyciągania
zagranicznych inwestycji i przyjazny stosunek do biznesu.
Raport „Polish Cities of the Future 2019/20” opracował zespół
fDi należący do grupy The Financial Times. Wyniki przedstawiono osobno dla dużych, średnich i małych miast. Chorzów
znalazł się w czołówce zestawienia miejscowości liczących
od 100 do 250 tys. mieszkańców
(miasta średnie). Drugie miejsce

zagwarantowała miastu wysoka punktacja w kategoriach:
kapitał ludzki, efektywność
kosztowa i dostępność. Kapitał
ludzki oceniano przez pryzmat
wskaźników, takich jak m.in.
liczba łóżek szpitalnych (na
10 tys. mieszkańców), odsetek
dzieci korzystających z opieki
przedszkolnej, tereny zielone

czy długość życia. W kategorii
efektywność kosztowa brano
pod uwagę m.in. cenę wody,
paliwa i gruntów, a także przeciętne wynagrodzenie brutto.
Dostępność miasta analizowano
natomiast na podstawie danych
dotyczących szerokopasmowego internetu, infrastruktury telefonicznej i dróg.

- Cieszymy się, że po raz kolejny zdobyliśmy wysokie miejsce
w rankingu Miast Przyszłości.
Dobry wynik to efekt m.in. inwestycji w miejski szpital i stałego zwiększania liczby miejsc w

przedszkolach - wyjaśnia Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.
- Nasz cel się nie zmienia: chcemy tworzyć miasto, w którym

dobrze się mieszka - miejsce,
w którym młodzi chcą zakładać
rodziny, a seniorzy aktywnie
spędzać czas – dodaje.

W Dzień Kobiet, 8 marca, chorzowskie szkoły podstawowe odwiedzą panie,
które wykonują ciekawe profesje bądź parają się niecodziennym hobby.

Od pasji do profesji
Kobiety będą zachęcały młode
chorzowianki do tego, by podążały za swoimi pasjami, zainteresowaniami i marzeniami, bo te
z kolei mogą w przyszłości przekuć w zawodowy sukces. Taka
jest idea akcji „Bohaterki z Chorzowa”, organizowanej już po raz
drugi przez Urząd Miasta.

Tym razem w szkołach gościć
będą m. in.: tancerka ognia, artystka streetartowa, opiekunka
lwów i tygrysów, rzeczniczka
prasowa, szefowa wydawnictwa,
śpiewająca urzędniczka, policjantka oraz zoopsycholożka.
Ponadto do szkolnych bibliotek trafią ufundowane przez

Urząd Miasta książki - „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” E. Favilli
i F. Cavallo, tom 2.

Sportowcy docenieni za osiągnięcia
Nagrody Prezydenta Miasta w Dziedzinie Sportu wręczone zostały już po raz 22. Laureatów za rok 2018
poznaliśmy podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury „Batory”.
- To, że spotykamy się w tak licznym gronie, znaczy, że sport jest ważny dla nas i dla mieszkańców.
Chorzów sportem stoi. Mamy piękne obiekty sportowe. W 2018 r. otworzyliśmy boisko piłkarskie na
Zantce - przypominał Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Chorzowa, który wręczał nagrody
zasłużonym sportowcom, trenerom i osobom zasłużonym dla chorzowskiego sportu.
W kategorii „Za wybitne osiągnięcia sportowe za rok
2018” uhonorowane zostały dwie sportsmenki: Monika Hojnisz, chorzowska biathlonistka oraz Magdalena Gorzkowska, niegdyś lekkoatletka dziś himalaistka, najmłodsza Polka, która zdobyła Mount Everest.
- Czuję się bardzo doceniona. Miasto Chorzów wspiera mnie od wielu lat - podkreślała Gorzkowska.
W kategorii „Za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej za rok 2018” nagrodę otrzymali: Ireneusz
Psykała, trener piłki nożnej, wieloletni pracownik
klubu Ruch Chorzów SA oraz Zdzisław Szabat, trener
sekcji podnoszenia ciężarów w UKS Ruch Chorzów.
Statuetki w kolorze srebrnym otrzymały: Bogusława Śrutwa i Barbara Bańdo – prezes i wiceprezes

Większe dopłaty
na wymianę
źródeł
ogrzewania

Kadr
chorzowianina
walczy o nagrodę

Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sokolnia”, które wyróżnione zostały w kategorii „Za osiągnięcia w zakresie organizacji sportu i rekreacji
w mieście za rok 2018”.
W „Sokolni” trenują zawodnicy uprawiający akrobatykę
sportową, gimnastykę oraz
szermierkę. Akrobaci z Chorzowa to ścisła krajowa
czołówka.
Komisja konkursowa przyznała
także nagrodę specjalną - dla Jerzego Wyrobka (pośmiertnie) oraz Henryka Wieczorka - wspaniałego duetu
trenerskiego, który poprowadził
piłkarzy Ruchu Chorzów do ostatniego, jak dotąd, czternastego tytułu
mistrza Polski.
Przyznano również jedno wyróżnienie
dodatkowe. Otrzymał je Jan Cieślik,
syn legendy Ruchu Gerarda Cieślika, wieloletni trener piłkarski.

Fotograf Piotr Cyganik, pracownik Urzędu Miasta w Chorzowie, został finalistą
międzynarodowego konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2019
World Photo Organisation, organizator Sony World Photography
Awards 2019, wyłoniło finalistów
w konkursie otwartym oraz młodzieżowym. Wśród nich znalazło
się pięcioro Polaków, w tym kadr
Piotra Cyganika uchwycony pod-

czas Święta Policji. Warto dodać,
że łącznie do konkursu zgłoszono niemal 327 tysięcy prac ze 195
krajów.
Główną nagrodą w konkursie
otwartym jest 5 tys. dolarów oraz
tytuł Fotografa Roku. Prace fina-

listów będą wystawione na dorocznej wystawie SWPA w londyńskim Somerset House i trafią
do albumu pamiątkowego. O tym,
kto otrzyma tytuł Fotografa Roku
2019 oraz prestiżowe nagrody dowiemy się 17 kwietnia.

Bonifikaty na wykup mieszkań
Chorzowscy radni przychylili się do propozycji Prezydenta Andrzeja Kotali,
aby wprowadzić 50 procentową bonifikatę na wykup mieszkań.
Na 50 proc. bonifikatę mogą liczyć najemcy, którzy chcą wykupić mieszkania znajdujące się
w budynkach, w których działają
wspólnoty mieszkaniowe.
Przyznanie bonifikaty jest możliwe po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków:

1) złożenie wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego do 31.12.2019 r.,
2) brak wobec Miasta Chorzów zaległości czynszowych lub innych
zaległości związanych z najmem
lokalu,
3) jednorazowej zapłacie ceny za
lokal mieszkalny

Uchwała Rady Miasta dotycząca
bonifikat wejdzie w życie na początku marca br. Informacji o warunkach sprzedaży lokali mieszkalnych udziela Wydział Zarządzania
Nieruchomościami Urzędu Miasta
w pokoju 436 lub pod numerem
tel. 32 416-5000 wew. 397

O 500 zł wzrosła kwota dofinansowania na wymianę kotłów czy przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Teraz można się starać o 3000 złotych takiej pomocy.
- Bardzo się cieszę, że radni poparli naszą propozycję,
aby zwiększyć dofinansowanie. Wcześniej wynosiło ono
2,5 tys. zł, obecnie to 3 tys. zł. Taką kwotę można wykorzystać na różne cele: przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zakupu kotłów, wymiany kaloryferów – zauważa
Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta.

Działania edukacyjne, a także program dofinansowań
do zmiany sposobu ogrzewania są krokami ku lepszemu
powietrzu. Zwarta zabudowa konurbacji górnośląskiej,
a także stosunkowo mała liczba przyłączeń kamienic do
sieci powoduje, że normy jakości powietrza w województwie śląskim są przekraczane nawet o kilkaset procent.

wiadomości samorządowe

W Chorzowie informacje o aktualnym stanie powietrza
są wyświetlane we wszystkich dzielnicach miasta, w tym
na budynku urzędu od strony ul. Jagiellońskiej.
Zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowań prosimy o kontakt z Wydziałem Usług Komunalnych i Ekologii
nr tel. 32 416 54 11 , UM ul. Rynek 1 pokój 411.
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Aktualności

Rusza ogromna inwestycja mieszkaniowa
77 mieszkań komunalnych powstanie przy ul. Karola Miarki 40.
Będzie to największa tego typu, wyceniana na ponad 17 mln zł, inwestycja w Chorzowie.
Na potrzeby mieszkalne modernizowany będzie dawny budynek
szpitala. – Kilka lat temu narodził
się pomysł, by wykorzystać ten
obiekt na cele mieszkaniowe, by
w ten sposób poprawić sytuację
lokalową w Chorzowie. Dziś ten
pomysł wcielamy w życie. Będzie to poważna i pracochłonna
przebudowa – mówi Joanna Lekston-Grzyb, dyrektor ZK PGM
w Chorzowie.
W zmodernizowanym budynku
– o łącznej powierzchni niemal
3935 mkw. - będzie 77 mieszkań
komunalnych „pod klucz” – od
kawalerek po mieszkania kilkupokojowe, w tym jedno dwupoziomowe. 8 lokali dostosowanych
będzie dla osób niepełnospraw-

Budynek przejdzie całkowitą
metamorfozę. Za dwa lata będzie
się tutaj mieszkało bezpiecznie
i wygodnie – w komfortowych
lokalach, dostępnych również dla
osób starszych. Dzięki inwestycji
zmieni się także wygląd tej części
Chorzowa II.

Adnrzej Kotala

Prezydenta Chorzowa

nych. W budynku będzie 5 wind,
na każdym poziomie komórki lokatorskie, rowerownie i wózkownie. Mieszkańcy zyskają także
parkingi i miejsca garażowe. Nieruchomość zostanie podłączona
do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Umowę na prace budowlane
podpisano 26 lutego. Wykona ją

konsorcjum dwóch firm z Częstochowy – „Budo-Max” i „Rekbuk”.
Według planu, roboty powinny
zakończyć się pod koniec lutego
2021 roku. – Czasu nie mamy za
wiele, musimy się zmobilizować.
Mamy gotowy projekt i będziemy się go trzymać. Nasza firma
posiada spore doświadczenie, re-

montowaliśmy i stawialiśmy od
podstaw wiele rożnych obiektów
– mówi Radosław Marks, współwłaściciel wchodzącej w skład
konsorcjum firmy „Budo-Max”.
Inwestycja kosztować będzie ponad 17 milionów złotych, z czego
niemal 8 mln zł pokryje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Umowę na prace budowlane przy ul. Karola Miarki podpisana w siedzibie Zakładu
Komunalnego PGM w Chorzowie

Stadion będzie żył i zarabiał
Trwają ostatnie prace związane z nanoszeniem poprawek na projekt
stadionu miejskiego przy ul. Cichej 6.
Ze względów technicznych i finansowych miasto postanowiło aportem przekazać teren planowanej
budowy spółce celowej - Centrum
Przedsiębiorczości. Teren boiska treningowego i znajdującego się obok
obecnego budynku klubu pozostanie w rękach Miejskiego Ośrodka

Rekreacji i Sportu. Wymaga to nowego wyznaczenia geodezyjnego
działki. Potrwa to 3 miesiące.
Tego czasu nie chcą zmarnować
władze miasta. W tym okresie
będą trwały analizy tego, w jaki
sposób można przearanżować
i zmodernizować budynek klubu,

znajdujący się obok boiska treningowego. Docelowo to tam będą
mieściły się biura i siedziba klubu. Jednocześnie sprawdzana będzie możliwość innego zagospodarowania przestrzeni pod trybuną,
którą pierwotnie miał zajmować
klub. Mówi się tu o restauracji, pubie sportowym lub siłowni
- Wszystko po to, aby maksymalnie
skomercjalizować pomieszczenia
stadionu, który dzięki temu będzie
żył i zarabiał nie tylko w dni meczowe - wyjaśnia Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. - Pozwoli
to też na dalsze korzystanie Ruchu
ze stadionu i siedziby na preferencyjnych warunkach - tak jak jest to
obecnie – dodaje Prezydent.

Startuje nabór do przedszkoli
Od 11 do 21 marca potrwa rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane będą
za pomocą systemu elektronicznego.
Dla chorzowskich dzieci w wieku
od 3 do 6 lat przygotowano miejsca
w 24 przedszkolach prowadzonych
przez miasto oraz w oddziałach
zerowych w szkołach podstawowych: SP 12 z Oddz. Integr., SP 15,
SP 17, SP 37. Rekrutacja odbywa
się za pomocą systemu elektronicznego. Wniosek należy wypełnić
logując się pod adres - www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl. Można
przy tym wybrać maksymalnie
trzy przedszkola, pamiętając, że
kolejność wyboru ma znaczenie.
Formularz elektroniczny należy
wypełnić w systemie i wydrukować. Wniosek wraz ze stosownymi
dokumentami i oświadczeniami
trzeba złożyć w placówce pierwsze-

go wyboru (wymienionej we wniosku na pierwszym miejscu).
Dzieci kontynuujące wychowanie
przedszkolne w dotychczasowych
przedszkolach nie biorą udziału
w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,
w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.

Rekrutacja
pierwszoklasistów

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane będą
dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia
rodziców/opiekunów prawnych
(wzór dostępny w szkole podsta-

wowej). Kandydaci zamieszkali
poza obwodem szkoły mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami.
Wniosek o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można
składać od 4 do 15 marca.
Szczegółowe informacje na temat
postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu
lub szkole podstawowej (w tym z oddziałami przedszkolnymi) w mieście
oraz na stronie www.chorzow.eu.

Wyprawa w pierwszy dzień wiosny
Wszyscy lubiący jazdę na dwóch kółkach, bez względu na wiek, mogą
wziąć udział w wiosennym rajdzie rowerowym. W ten sposób wystartuje
pełny system „Kajteroz”, czyli 46 stacji i 460 rowerów.
Impreza wystartuje 21 marca o godzinie 11.00 spod stacji
roweru miejskiego przy Chorzowskim Centrum Kultury.
W rajdzie można wziąć udział na
własnym rowerze lub skorzystać
bezpłatnie z roweru miejskiego.
Planowane zakończenie zabawy
– około godziny 14.00.

Spragnieni wiosennej przejażdżki
mogą zapisywać się na nią do 14
marca w Cafe Cuma przy ul. Wolności 3 oraz w bibliotekach miej-

skich w Chorzowie. Można zrobić
to również drogą elektroniczną
na www.kajteroz.pl, tam dostępny jest także regulamin rajdu.

TRASA RAJDU: START Chorzowskie Centrum Kultury >>
>> ul. Astrów - PIKNIK ROWEROWY Z ATRAKCJAMI >>
>> ul. Sienkiewicza META

Ekopatrole Straży Miejskiej
Ulica Armii Krajowej utonęła w gęstym, gryzącym dymie. Mieszkańcy
sądzili, że obok nich wybuchł pożar, a to po prostu jeden z lokatorów
wpadł na pomysł... opalania kabli w domowym piecu.
Zwój miedzianych kabli i roztopione pozostałości po ich otulinie znaleźli strażnicy miejscy,
kiedy przyjechali interweniować
w Chorzowie Batorym. - Niestety, to nie odosobniony przypadek. W ostatnich dniach, podczas
kontroli, trafiliśmy na spalane
plastikowe butelki i płyty meblowe – wylicza Henryk Rusnak
z chorzowskiej Straży Miejskiej
i dodaje – W przypadku sklejek
meblowych można mówić o nieświadomości, ale opalanie kabli
to już celowe szkodzenie sąsiadom - dodaje.

wiadomości samorządowe

Dlatego sprawca został surowo ukarany. Nad tym, aby do
takich sytuacji dochodziło jak
najrzadziej czuwa Straż Miejska.
Tylko w tym, wciąż trwającym
sezonie grzewczym, dokonano
już ponad 400 kontroli. Dla po-

równania w poprzednim było
ich zaledwie 80. Jest to możliwe
dzięki wzmożonej pracy specjalistycznego patrolu Straży Miejskiej wyposażonego w aparaturę pozwalającą zbadać rodzaj
spalanego paliwa.

Działania ekopatrolu uświadamiają
mieszkańców, jak groźne dla zdrowia jest
spalanie śmieci, które przyczynia się m.in.
do powstawania niskiej emisji, czyli tak
dokuczliwego wszystkim smogu.
Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Wydarzenia 2019
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Okazja do eksperymentowania
i posłuchania Dylana
1 kwietnia ruszy 11. edycja Chorzowskiego Festiwalu Nauki.
W tym roku imprezie przyświeca hasło „Po co nam nobliści?”.
Festiwal rozpocznie się w Chorzowskim Centrum Kultury, zainauguruje
go wykład prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka - „Nobel i Dylan”. Poszczególne naukowe wydarzenia odbędą się
m.in. w Śląskim Międzyuczelnianym
Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Muzeum w Chorzowie, MDK „Batory”, „Sztygarce”, hali
MORiS, Bibliotece Pedagogicznej.
Jak co roku nie zabraknie eksperymentów i warsztatów laboratoryjnych w SMCEiB. Wykłady i pokazy
multimedialne przygotowali m.in.
Jacek Kurek, dr Jacek Pieprzyca, prof.
Piotr Greiner, Piotr Zając, którzy
opowiedzą o kontrowersjach wokół Nagrody Nobla i przybliżą losy
noblistów. W „Sztygarce” zapowiedziane są pokazy nowych technolo-

Lepiej się czujesz, wyglądasz
i śpisz czyli...

ZALETY Z SAUNY
KORZYSTANIA

gii z zakresu mechaniki, elektroniki,
automatyki przemysłowej, mechatroniki, informatyki. Nie zabraknie
też chemicznych warsztatów dla
dzieci czy pokazów działań psów
towarzyszących.
Dla humanistów przygotowano blok tematyczny poświęcony
dziennikarstwu oraz wycieczkę do
drukarni Polska Press. Podyskutować będzie można także o muzyce

1
2
3
4
5
Łagodzi
stres

i życiu Boba Dylana, a gratką będzie
słuchanie płyt winylowych w „Grubie Bluesa”. Festiwal zakończy się 5
kwietnia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych.
Pełny program imprezy pojawi się
11 marca na stronie www.festiwalnauki.chorzow.eu, tam też będzie
można zgłosić swój udział w poszczególnych imprezach.

Oczyszcza
ciało z toksyn

ZDOLNI Z CHORZOWA

Sprzyja regeneracji
mięśni, przyspiesza
gojenie ran i siniaków

Oczyszcza
skórę

Tańczą z indyjską pasją

Wpływa na lepsze
i spokojne zasypianie

6

Pozwala się zrelaksować, jest także
okazją do spotkań z przyjaciółmi

7

Indian Dance Group „Natarang” działa od sześciu lat. Tańce, stroje
i kultura indyjska to ich prawdziwa pasja.
Zespół Tańca Indyjskiego Natarang
z Chorzowa to grupa zapalonych
ludzi zajmująca się promowaniem
kultury Indii w Polsce. Prezentuje
indyjski taniec klasyczny, taniec
semi - klasyczny oraz żywiołowy
taniec Bollywood. Robią to, co kochają. I podbijają publiczność w
kraju i za granicą. Na koncie ma
m.in. występy w Londynie, jak i te
podczas prestiżowego Bollywood
Festival w Norwegii.
- Nazwa naszej grupy pochodzi
z języka marathi i oznacza artystę
teatralnego – tłumaczy Kornelia
Musiałowska z „Natarang”. - Teatralność tańca indyjskiego stanowi o jego charakterze i służy
przekazywaniu emocji - dodaje.
W występach chorzowskiego ze-

społu nie brak indyjskich tańców
klasycznych jak i tych znanych
m.in. z bollywoodzkich filmów.
Swoje umiejętności tancerze szlifują m.in. w Wielkiej Brytanii
i Indiach, tam też szyją oryginalne
stroje, sami natomiast opracowują
ich wariacje. Istotnym dodatkiem
do egzotycznej garderoby są liczne ozdoby biżuteryjne, naszyjniki, bransoletki, koszyki, bywa że
również bindi, czyli tradycyjna
czerwona kropka na czole, która
czasem zamieniana jest na połyskująca diamentowa ozdobę.
Grupa współpracuje z Indyjsko-Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Kultury. Prowadząc prelekcje i zajęcia warsztatowe chętnie
dzieli się z innymi wiedzą o Indiach.

- Nasze programy sceniczne bazują
na przenoszeniu w świat kultury
indyjskiej utworów klasycznej literatury europejskiej. Stanowi to taki
uniwersalny łącznik między tak
odmiennymi kulturami. Na scenie
zawsze przekazujemy nasze emocje - mówi Kornelia Musiałowska.
Zespół na co dzień działa przy
Chorzowskim Centrum Kultury
oraz w Klubie ChSM „Pokolenie”.
W Chorzowie odbyły się premiery
kilku jego spektakli: „Pigmalion”,
„Romeo i Julia” czy „Żywioły Indii”. Osoby (od 16. roku życia), które chciałby spróbować swoich sił
w tańcu indyjskim i rozpocząć przygodę z „Natarang” mogą wysłać
swoje zgłoszenie pod adres email:
nataranggroup@gmail.com.
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Przyspiesza metabolizm,
ujędrnia skórę, redukuje cellulit
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Hartuje organizm,
oczyszcza i udrażnia zatoki
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Poprawia
samopoczucie

Saunarium

Domki dla bezdomnych kotów

przy pl. Powstańców

Bezpańskie zwierzęta są najbardziej narażone na warunki atmosferyczne.
Dlatego miasto wraz ze schroniskiem kupiło domki dla bezdomnych
kotów, by ulżyć i dać im schronienie w tym ciężkim, zimowym okresie.
To kolejna edycja akcji. – Inicjatywa cieszyła się dużym
zainteresowaniem mieszkańców dlatego w tym roku
zwiększyliśmy budżet na ten cel do 14 tys. zł – wyjaśnia
Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa.
Monika Wolska bezdomnymi kotami opiekuje się od
wielu lat i chwali inicjatywę miasta. - Uważam, że to super rozwiązanie. Nie każdy może przygarnąć zmarznię-

Poprawia wydajność układu
sercowo-naczyniowego

tego kotka do domu, a w ten sposób można chociaż dać
im schronienie – mówi.
Nowe domki są w różnych rozmiarach. W ubiegłym
roku kupiono ich około 20 za 5 tys. zł. Takie schronienie
uratowało życie niejednemu zwierzakowi.
Kocie domki mogą pobrać osoby, które zarejestrowały się
w Urzędzie Miasta jako opiekunowie bezdomnych kotów.

Sucha, parowa, a także infrared, czyli sauna
działająca na podczerwień – z takich atrakcji
mogą korzystać goście odwiedzający
saunarium przy placu Powstańców Śląskich.
Godziny otwarcia oraz cennik:
poniedziałek-czwartek 16:00-22:00 – 20 zł/godz.;
piątek 15:00-22:00 – 25 zł/godz.;
sobota, niedziela 10:00-20:00 – 25 zł/godz.
Naliczanie minutowe 50 gr/min.

wiadomości samorządowe
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Bieg
Wiosenny
Nawet ponad 3 tysiące osób może
wystartować w Biegu Wiosennym
w Parku Śląskim. Uwaga! Kto nie zdążył
zapisać się on-line, ten możne to zrobić
jeszcze w dniu imprezy.

udziału w imprezie. Pierwszy na
finiszu zameldował się sosnowiczanin, Andrzej Nowak, któremu
pokonanie całego dystansu zajęło
33 minuty i 3 sekundy.
Trasa w tej edycji będzie taka sama,
jak przed rokiem. Tak oceniał ją
zwycięzca: – Spokojnie można zaliczyć ją do górskich. Było ciężko, bo
kilometry w górę wybijają troszkę
z rytmu – mówił. Zawodnicy będą
mieli do pokonania jedną 10-kilometrową pętlę, która jest bardzo
urozmaicona i ciekawa.
Dodajmy, że biuro zawodów będzie
czynne jeszcze w piątek, sobotę

i niedzielę (8, 9, 10 marca). Będzie
w nim można odebrać pakiet startowy, ale też – jeżeli limit zapisów
internetowych nie zostanie wyczerpany – uiścić opłatę startową
w wysokości 70 złotych.
Nowością będzie wreszcie bieg dla
najmłodszych, który zostanie przygotowany dzień przed głównym
startem biegu – 9 marca.
Bieg Wiosenny patronatem objęli
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, Jakub Chełstowski, marszałek
województwa śląskiego oraz Marek Krupa i Rafał Piech, prezydenci
Katowic i Siemianowic Śląskich.

Powrót do przeszłości

REPERTUAR

marzec 2019

Z tęsknoty za kinem

Cukiernia Rynkowa
W narożnej kamienicy przy Rynku i dawnej ulicy
Rynkowej 3 (obecnie ul. Jana Faski) w okresie międzywojennym funkcjonowała jedna z najbardziej
eleganckich cukierni i kawiarni na Górnym Śląsku. Właścicielem wykwintnego lokalu cieszącego
się renomą był Artur Klupsch. Doskonałe wyroby cukiernicze i pieczywo cieszyło się uznaniem
miejscowej klienteli i było również dostarczane
do domu na indywidualne zamówienie. W lokalu
odbywały się w każdą środę o godzinie 17 imprezy tzw. fajfy, w czasie których gościom do tańca

Muzeum w Chorzowie

przygrywała orkiestra dęta 75 Pułku Piechoty. Kawiarnia funkcjonowała również w czasie II wojny
światowej. W okresie powojennym mieściła się tam
lubiana przez chorzowian „Nasza Kawiarnia”. Lokal
funkcjonował do połowy lat 70. XX wieku i został
zamknięty z powodu wyburzenia kamienicy pod
budowę trasy szybkiego ruchu tzw. estakady, której
otwarcie nastąpiło w 1978 roku.

BILETY

Biegacze ruszą z Pól Marsowych
w liczącą 10 kilometrów trasę 10
marca o godz. 10.00. Zapowiada
się, że będzie to jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń
wiosny w regionie.
Park Śląski to najlepsze miejsce
na rozpoczęcie sezonu biegowego. Jego atuty? Budzące się do
życia po zimie aleje i meta na Stadionie Śląskim.
W ubiegłym roku bieg ukończyło
3056 osób. Dla wielu z nich było
to wspaniałe przeżycie, a meta
usytuowana na Stadionie Śląskim okazała się dużą zachętą do

8 PLN

Nowe kino społeczne

02.03 sb

18:00

„Kler” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2018

Na ekranie

06.03 śr

18:00

„Powidoki” reż. Andrzej Wajda, Polska 2016

Kino PL

10.03 nd

16:00

„Biały Kieł” reż. Alexandre Espigares, Francja, Luxenburg, USA 2018

SMYK

13.03 śr

18:00

„Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018

Na ekranie

16.03 sb

18:30

„Na karuzeli życia” reż. Woddy Allen, USA 2017

Klub Filmowy
Grajfka

17.03 nd

16:00

„Power Rangers” reż. Dean Israelite, Hongkong, Japonia, Kanada, USA 2018

SMYK

20.03 śr

18:00

„Wybawienie” reż. Hans Peter Moland, Dania, Niemcy, Norwegia, Szwecja

Sensacja
w kinie

21.03 czw

18:00

„Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018

Na ekranie

22.03 pt

18:00

„Madame Butterfly” – retransmisja inscenizacji Giacoma Pucciniego

23.03 sb

18:00

„Kler” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2018

Na ekranie

24.03 nd

16:00

„Gnomy rozrabiają” reż. Peter Lepeniotis, Kanada, USA, Wielka Brytania

SMYK

27.03 śr

18:00

„Cezar musi umrzeć” reż. Paolo Taviani, Vittorio Taviani, Włochy 2012

Na ekranie

28.03 czw

18:00

„Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018

Na ekranie

30.03 sb

18:00

„Kler” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2018

Na ekranie

Renata Skoczek / Muzeum w Chorzowie
Fotografia ze zbiorów Muzeum w Chorzowie

0
18.03.2019 / 19:0

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

www.kino.chck.pl

Rezerwacja i informacja: grajfka@chck.pl, tel: 32 349 78 71/63
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bilety: 20 zł
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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 15 marca 2019 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą władz w Urzędzie Miasta w Chorzowie, 41-500, przy ul. Rynek 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
iod@chorzow.eu, tel. 32 416 5432 Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w celu wyłonienia zwycięzcy krzyżówki i wręczenia nagrody zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. e. RODO. Po rozstrzygnięciu konkursu
dane będą przechowywane przez miesiąc. Uczestnicy konkursu mają prawo do żądania od administratora: dostępu, sprostowania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą profilowane.
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