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Święto Miasta 2019

Chorzowianie bawić się będą całymi rodzinami
pod Szybem Prezydent, w Górnośląskim Muzeum Etnograficznym,
a także na ulicy Wolności. Spotkania i uroczystości
przewidziano też w wielu innych miejscach.

Fot. Paweł Mikołajczyk

O.S.T.R.

1 i 2 czerwca zaplanowano plenerową imprezę w chorzowskim Skansenie pod nazwą
„Z orężem przez wieki”. Uczestnicy wydarzenia będą mogli
spotkać zarówno rycerzy, jak
i żołnierzy. Jak co roku, w programie zjazdu znajdą się pokazy, warsztaty i konkursy – dla
dzieci i dorosłych.
Świętu Miasta towarzyszyć będzie organizowana w całym
województwie Industriada. Chorzowska odsłona tej imprezy

będzie miała miejsce 8 czerwca
pod Szybem Prezydent. W tym
samym miejscu chorzowianie
spotkają się 14 czerwca. W at-

mosferze pikniku zaprezentują
się grupy twórcze z domów kultury, a następnie wystąpią: Agata Sobocińska (godz.19.00), Sarsa

(godz. 20.15) oraz zespół Blue
Cafe (godz. 21.00).
15 czerwca na ulicy Wolności
i ulicy Jagiellońskiej rozbrzmiewać będzie muzyka w ramach
festiwalu animacji SAMOVOLKA. Będą akcje performatywne,
pokazy taneczne, teatr uliczny,
animacje i warsztaty plastyczne.
Przy budynku poczty, od godz.
18.00, wystąpią O.S.T.R., OTSOCHODZI, GRUBSON. Tego samego dnia organizacje pozarządowe
będą miały swoje stoiska przy
ul. Sienkiewicza.
16 czerwca na swój spektakl pt.
„Rajzentasza” zaprasza Teatr „Reduta Śląska”. Przedstawienie rozpocznie się na małej scenie Teatru
Rozrywki o godz. 18.00.
Na zakończenie obchodów Święta Miasta, 23 czerwca o godz.
11.00, w kościele św. Marii Magdaleny odprawiona zostanie
uroczysta Msza Święta z oka-

Cały program Święta
Miasta na stronie 7

zji upamiętnienia historycznych wydarzeń związanych z powstaniem Chorzowa.

BLUE
CAFÉ

SARSA

Święto Miasta to doskonała okazja dla wszystkich mieszkańców do dobrej
zabawy, rodzinnych spotkań oraz integracji. Przygotowaliśmy ciekawy
i urozmaicony program – jestem przekonany, że każdy znajdzie
w nim coś dla siebie. Bądźmy razem!
Andrzej Kotala

Prezydent Chorzowa

Będzie Gryfnie
Zdjęcia: Mariusz Banduch / Marcin Śliwa

Wiemy kto otworzy podwoje na nowym Rynku w Chorzowie. Słynny gyszeft dla miłośników
śląskiej godki to tylko jeden z najemców szklanych pawilonów.
Pewne jest jedno - na wyremontowanym chorzowskim Rynku
będzie co robić. Pawilony zasiedlą
bowiem restobar Cho Cho, księgarnio-kawiarnia Dopełniacz,
Pavilon A – Galeria Sztuki
Muzycznej i Obrazu oraz sklep
Gryfnie.
– Długo szukaliśmy odpowiednich
najemców, ale w końcu to się udało – mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds.
promocji i aktywizacji społecznej.

– Nowy Rynek pozytywnie zaskoczy swoją ofertą i energią.
Prowadzony przez Krzysztofa
Krota restobar Cho Cho to nowy
punkt gastronomiczny na mapie
miasta, ale też miejsce, gdzie regularnie odbywać się będą imprezy między innymi muzyczne.
W księgarnio-kawiarni Dopełniacz Soni Dragi będzie można
napić się kawy, poczytać książkę
i wziąć udział w licznych spotkaniach kulturalnych oraz cie-

www.chorzow.eu

kawych warsztatach. Pavilon A
– Galeria Sztuki Muzycznej
i Obrazu kontynuować ma muzyczno-kulturowe dziedzictwo
prowadzonego przez Łukasza
Glińskiego i Mirosława Sobczaka Vintage Audio Shopu.
Z kolei sklep Gryfnie to bogata oferta produktów własnych: koszulek, plakatów,
kubków czy książek – część
z nich ma być ściśle związaną
z miastem Chorzów.

Zakończenie prac na Rynku planowane jest pod koniec czerwca.

Projekt przebudowy
chorzowskiego rynku
został nagrodzony
w konkursie „Top Inwestycje
Komunalne 2019”
podczas XI Europejskiego
Kongresu Gospodarczego,
odbywającego się od 13 do
15 maja w Katowicach.

Wydarzenia
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Drugie życie czarnego krążka
Od kilku lat miłośnicy płyt winylowych mają swoje święto w Chorzowie. Za nami półmetek trzeciej edycji Vinyl Festival, który jest okazją do muzycznych spotkań, koncertów i wystaw, a także do wymiany gramofonowych kolekcji.

– Formuła Vinyl Festivalu jest
bardzo pojemna. Dzięki temu
możemy zaprezentować szeroki
wachlarz artystów, z odległych
od siebie gatunków muzycznych
– podkreśla Rafał Zaremba, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu
i Turystyki w Chorzowie.

Tegoroczną imprezę zainaugurowano 8 maja w Chorzowskim Centrum Kultury.
Otwarta została wystawa pt.
„Witajcie w winylowym świecie 1979 roku”, na której można
było zobaczyć niepublikowane
dotąd zdjęcia zespołu SBB au-

Więcej na www.vinylfestival.pl oraz na profilu Vinyl Festiwal na Facebooku

Na otwarcie tegorocznego Vinyl Festivalu zagrała legendarna grupa SBB. Koncert
w czterdziestą rocznicę wydania płyty „Welcome” poprzedziła rozmowa z muzykami.
Józef Skrzek Apostolis Anthimos i Jerzy Piotrowski odpowiadali na pytania Piotra Metza

Zdjęcia: PressFocus

torstwa Zygmunta Drużbickiego oraz winylową ekspozycję pt.
„PRL kontra świat w 1979 roku”.
Następnie redaktor Piotr Metz
poprowadził spotkanie z muzykami zespołu, który tworzą
Józef Skrzek, Apostolis Anthi-

mos i Jerzy Piotrowski. Zwieńczeniem wieczoru był koncert
SBB, żywiołowo przyjęty przez
publiczność.
W kolejnych festiwalowych
dniach wystąpili: Aga Zaryan,
polsko-brytyjski duet Smolik

i Kev Fox czy bluesowa supergrupa Czarny Pies. Vinyl Festiwal to jednak nie tylko koncerty.
W programie znalazł się np. wernisaż wystawy „Hej, hej to tylko
rock’n’roll!” w Galerii Antresola.
Można tam podziwiać prace Jo
Mirowskiego, autora okładek płyt
m.in.: Davida Knopflera, Chrisa
Rea, Shakin’ Stevensa czy Paula
McCartney’a.
Jednym z najważniejszych punktów Festiwalu tradycyjnie jest
Wielka Giełda Płytowa, goszcząca
w idustrialnych pomieszczeniach
Kompleksu „Sztygarka”. - Ludzie
słuchający i zbierający winyle to

jest pewna awangarda słuchania
muzyki i kolekcjonerstwa. Dla
nich sama winylowa otoczka, wyciąganie płyty na talerz, obracanie,
wymaga atencji, uwagi, a przez to
innego, dedykowanego słuchania
– tak o fenomenie powrotu do winyli opowiada Piotr Metz.

4 maja w Sanktuarium św. Floriana odprawiona została uroczysta
Msza św. z okazji Święta Patrona
Miasta. Tegoroczne obchody miały szczególny wymiar, ponieważ
minęła dwudziesta piąta rocznica
sprowadzenia relikwii świętego
do Chorzowa. 14 maja, Arcybiskup Wiktor Skworc przewodniczył dziękczynnej Eucharystii
z tej okazji. Gościem szczególnym uroczystości w chorzow-

skim Sanktuarium był kustosz
bazyliki św. Floriana w Krakowie
ks. prał. Grzegorz Szewczyk. Po
Mszy św. odbyło się okolicznościowe spotkanie w Chorzowskim Centrum Kultury, podczas
którego uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 38 zaprezentowali widowisko poświęcone św. Florianowi. Wystąpiła także Sanktuaryjna Orkiestra Dęta
św. Floriana.

Chorzowski festiwal zakończy
się 21 czerwca w Miejskim Domu
Kultury „Batory”. W ramach Vinyl After Fest o 19.00 wystąpi
zespół Riverside, a o 21.00 rozpocznie się prezentacja muzyki
progresywnej z okazji 50-lecia
debiutu płytowego King Crimson.

Chorzowska majówka
1 maja kilkaset osób wzięło
udział w VIII Rowerowym Rajdzie Nadziei, któremu przyświeca szczytny cel – pomoc
dla chorzowskiego hospicjum.
Uczestnicy pokonali ponad 15
kilometrową trasę i zbierali pieniądze na rzecz placówki. Meta
wyznaczona była w Górnośląskim Parku Etnograficznym,
gdzie tego samego dnia odbywały się „Śląskie Gody”.
Warto podkreślić, że chorzowianom przypadł do gustu aktyw-

Podczas majowych uroczystości złożono kwiaty pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego i Pomnikiem Żołnierzy Polskich. Wśród delegacji znaleźli się m.in. przedstawiciele chorzowskiego samorządu z prezydentem Andrzejem Kotalą

ny sposób spędzania wolnego
czasu. Pierwszego dnia maja –
w 15 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – padł

rekord w liczbie wypożyczeń
miejskiego roweru „Kajteroz”,
działającego w Chorzowie właśnie dzięki środkom unijnym.

W ciągu 24 godzin z jednośladów skorzystano aż 3447 razy.
W Dniu Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej, 2 maja, odbyły się uroczystości w dawnej jednostce
75-go Pułku Piechoty. Natomiast 3 maja chorzowianie – po
Mszy św. w kościele pw. św. Barbary - spotkali się przy Pomniku
Powstańca Śląskiego, aby uczcić
228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 98 rocznicę
wybuchu III Powstania Śląskiego. 8 maja uroczystości związane
z 74 rocznicą zakończenia II wojny światowej odbyły się przy Pomniku Żołnierzy Polskich.

Zdjęcia: Mariusz Banduch

Fot. Paweł Mikołajczyk

Początek maja tradycyjnie upłynął pod znakiem oficjalnych uroczystości,
upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. Mieszkańcy uczestniczyli
też w piknikach, festynach i zawodach sportowych.

Ortopeda z Afryki
odwiedził Chorzów
- Wpadłem na pomysł, żeby
część materiału do zespoleń złamań kości, który mamy w szpitalu w Chorzowie, darować
jakiemuś szpitalowi za granicą.
Przez zupełny przypadek padło
na Rwandę – tak o początkach
międzynarodowych kontaktów
opowiada pomysłodawca, Bartłomiej Osadnik, lekarz Zespołu

Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Doktor Jean Claude Byiringiro
podczas swojego pobytu uczestniczył w wielu zabiegach i pomagał
chorzowskim lekarzom. Z racji
tego, że w Rwandzie dużo częściej
niż w Polsce do szpitali trafiają
pacjenci z urazami ortopedycznymi, dzielił się swoją wiedzą
i doświadczeniem w tym zakre-

sie. Sam również wiele się uczył,
szczególnie przy operacjach, przy
których wykorzystywana jest alloplastyka biodra i kolana. Tego
typu technika nie jest jeszcze stosowana w jego ojczyźnie.
- Różnice na pewno są i opierają
się na tym, że nasze społeczeństwo jest dużo młodsze niż tu
w Polsce. Choroby i dolegliwo-

Fot. Mariusz Banduch

Jean Claude Byiringiro, młody lekarz ortopeda ze stolicy Rwandy – Kigali,
przez dwa tygodnie gościł w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Do Polski
przyjechał w kwietniu, w ramach umowy o wymianie naukowej.

Jean Claude Byiringiro to pierwszy rwandyjski lekarz, który przyjechał na szkolenie do Chorzowa

ści, z jakimi się tu spotykam, nie
zawsze występują w moim kraju. Pewnych zabiegów nie wykonujemy jeszcze w Rwandzie,
ale jestem przekonany, że wiedzę, którą zdobywam będę mógł

wiadomości samorządowe

wykorzystać w szpitalu w Kigali
– opowiada doktor Jean Claude
Byiringiro.
Kolejnym etapem współpracy
będzie wyjazd naszych specjalistów do Afryki. Będąc na

miejscu, mogą oni jednorazowo
przeszkolić większą liczbę lekarzy. W tym celu została utworzona specjalna fundacja, która
stworzyła w Rwandzie cały system szkolenia.
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Aktualności

Raport z miejskich inwestycji
Basen
w „piątce”
po remoncie
Zakończyła się modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 5
przy ul. Ryszki. Koszt inwestycji
wyniósł prawie 8,4 mln złotych,
z czego ponad 2,2 mln złotych
pochodziło z dotacji unijnej.
Remont basenu jest częścią wartej ponad 26 mln złotych inwestycji. W szkole metamorfozę
przeszły wszystkie sale, wymienione zostały elewacje, drzwi
i okna, docieplono ściany, wymieniono instalacje centralnego

Nowości
w SP 21
i SP1
Zmiany nastąpią w Szkole Podstawowej nr 21. Do końca maja ma
zostać ukończona nowa świetlica, która powstaje na dziedzińcu
szkoły, pod głównym korytarzem.
Do dyspozycji uczniów będzie
pomieszczenie o powierzchni ok.
ogrzewania i wentylacji oraz zakończono kompleksowy remont
stołówki i auli. W najbliższym
czasie budynek szkoły przejdzie

dodatkową termomodernizację
przy użyciu płytek klinkierowych. Koniec robót przewidziany jest na lipiec tego roku.

Zabytek
powróci
do życia
Blask odzyska wkrótce budynek
po dawnym Miejskim Domu
Kultury nr 1 przy ul. Dąbrowskiego. Trwa tam gruntowny
remont elewacji i wnętrza, finisz robót przewidziany jest na
połowę października tego roku.
Obecnie w obiekcie trwają prace konserwatorskie, które mają
zachować zabytkowe elementy,
m.in. malowidło na drewnianym suficie.

W budynku byłej elektrowni Huty Królewskiej praca wre,
by już niebawem oddać do użytku najnowocześniejsze
i jedyne takie w kraju Muzeum Hutnictwa.
Obecnie na terenie obiektu
trwają prace budowlane. Dobiegają końca zabiegi restauratorskie związane z konserwacją
elewacji budynku głównego od
strony południowej i wschodniej. Konieczne jest wykonanie
wykopów pod nowe budynki,
a także rozwiązywanie na bieżą-

nad 413 tysięcy złotych. W budynku będzie miało swą siedzibę
Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

jektowano z myślą o osobach
niepełnosprawnych. Przedszkole jest przystosowane do potrzeb dzieci z cukrzycą – wypo-

sażono je w pompy insulinowe.
Nauczyciele zostali przeszkoleni
jak im pomagać i układać dla
nich dietę.

Chorzów konsekwentnie realizuje swoje ambitne plany inwestycyjne.
Dzięki temu w mieście przybywa nowoczesnych obiektów, zmienia się
infrastruktura, a jednocześnie prowadzone są niezbędne remonty.
Dodatkowym powodem do satysfakcji jest dla nas skuteczność
Andrzej Kotala
w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

Prezydent Chorzowa

Muzeum Hutnictwa coraz bliżej

co problemy konserwacyjnych.
Zakończenie prac spodziewane
jest w pierwszej połowie przyszłego roku.
W przyszłym Muzeum Hutnictwa w Chorzowie staną między
innymi młot Ansaldo, prasa hydrauliczna i walcarki. Będzie też
wystawa interaktywna, a w du-

żej nowoczesnej półokrągłej sali
audiowizualnej będzie można
oglądać projekcje multimedialne.

Zdjęcia: Mariusz Banduch

miejsc w szatniach, a kuchnia
wzbogaciła się o m.in. o dwie
zmywarki i piec konwekcyjny.

Przedszkole
w Maciejkowicach
Zakończyła się adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr
25 w Maciejkowicach na działalność Przedszkola nr 22. Obiekt
został w pełni dostosowany do
nowych funkcji, m.in. poprzez
wybudowanie odpowiedniego
szybu z windami. Całość zapro-

Na inwestycję o wartości prawie ponad 3,9 mln złotych udało
się pozyskać dofinansowanie ze
środków unijnych na kwotę po-

100 metrów kwadratowych, z dodatkowymi toaletami.
Z kolei w SP nr 1 przybyło 512

W hali jeszcze przed przebudową
stanął ważący 34 tony młot parowo-powietrzny Brinkmann’a.
Koszt całej inwestycji przekracza 32 mln zł. Na stworzenie
nowej instytucji kultury Chorzów pozyskał 17 mln zł unijnej
dotacji. Kwota ta trafiła do naszego miasta dzięki projektowi
„Rewitalizacja i udostępnienie

poprzemysłowego dziedzictwa
Górnego Śląska”, który Chorzów przygotował wspólnie
z zabrzańską Kopalnią Guido.
Wspólny wniosek Chorzowa
i Zabrza otrzymał najwyższą
ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu listy opublikowanej przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Zarówno budowa Muzeum Hutnictwa, jak i wiele innych ważnych działań
podejmowanych w Chorzowie przy wykorzystaniu funduszy unijnych, są
dowodem na to, jak bardzo Unia Europejska jest nam wszystkim potrzebna.
Obecność w niej gwarantuje naszemu państwu rowój w wymiarze
gospodarczym i społecznym, a także bezpieczeństwo i pokój.
Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego, pierwszy Marszałek Województwa Śląskiego

wiadomości samorządowe

Unia Europejska
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Chorzów w Unii Europejski
Wykorzystane szanse rozwoju
15 lat temu, 1 maja 2014 roku, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przed naszym
krajem, a także przed setkami gmin i powiatów, otworzyły się ogromne perspektywy
rozwoju. Z europejskich funduszy od początku konsekwentnie korzysta Chorzów,
który pozyskał już setki milionów złotych.
Do Chorzowa przez 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej wpłynęły
niemal 174 miliony złotych. Warto jednak pamiętać, że pierwsze
wsparcie z Brukseli dotarło jeszcze w 1996 roku. Ogółem w ramach
dotacji przedakcesyjnych miasto otrzymało blisko 2,8 miliona złotych.

Obecny wygląd Estakady i komfort jazdy nią możliwy jest właśnie
dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Miasto na jej modernizację
pozyskało ponad 25 milionów złotych.

Komunikacja publiczna to nie jedyny rodzaj transportu chorzowian.
W ramach tego samego projektu transportowego stworzono też sieć
rowerów miejskich. Po Chorzowie jeździ już 460 rowerów. Oprócz
tego wybudowano ścieżki rowerowe i parkingi.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu realizowane są także ważne inwestycje w dziedzinie kultury. Przykładem jest Chorzowskie Centrum
Kultury, które uruchomiono w 2008 roku w budynku dawnego
Domu Ludowego przy ulicy Sienkiewicza. Obecnie realizowany jest
projekt Muzeum Hutnictwa na terenie zabytkowej hali elektrowni
Huty Kościuszko i w jej otoczeniu. Przy współpracy z Zabrzem nasze
miasto pozyskało na ten cel aż 15 milionów złotych.

Kluczowy - w kontekście współpracy unijnej - był rok 2004. Polska stała się wówczas
pełnoprawnym członkiem wspólnoty, z wszystkimi jej obowiązkami, ale też przywilejami.
Chorzowianie, przechodząc codziennie obok budynków, instytucji często nie wiedzą jak
wielkie znaczenie w ich budowie i działaniu miała Unia Europejska.

Dzięki niemal 32 milionowemu wsparciu, w samym sercu Chorzowa powstało pierwsze na Śląsku Centrum Przesiadkowe. Spoiło
ono linie autobusowe i tramwajowe, które przebiegają przez centralną część miasta.

Zielone światło z Brukseli zaświeciło też dla chorzowskiego rynku.
Od lat centralny plac miasta wymagał remontu. Wkrótce stanie się
on faktem, bo 2019 to rok ukończenia przebudowy tego miejsca.

W Chorzowie nie brakuje inwestycji ekologicznych. Ostatnio
miasto pozyskało 2,5 miliona złotych wsparcia na rewitalizację stawów w Parku Róż i stawu Hutnik w Parku Śląskim.
Podobne działania miały już miejsce w przeszłości. Dzięki nim
spacery po dawniej dzikich stawach „Amelung” są teraz przyjemnością.

wiadomości samorządowe

Unia Europejska wspiera remonty budynków. Nie sposób wymienić wszystkich, ale przykładem dobrej współpracy może być budynek Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ulicy Ryszki. Została ona
docieplona, a obecnie trwają końcowe prace związane z kompletną
rewitalizacją szkolnego basenu.

Fundusze przez lata pozyskiwał nie tylko Urząd
Miasta. W latach 2004-2010 87 milionów złotych
dofinansowania trafiło do Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Środki zainwestowano w zaopatrzenie
wodą pitną mieszkańców tych dwóch miast, a także
oczyszczanie ścieków w nowoczesnym zakładzie na
Klimzowcu.
Z funduszy unijnych przez ubiegłe lata korzystały
też m.in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Powiatowy Urząd Pracy, OPS czy chorzowskie szkoły i przedszkola.
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iej

Unia Europejska

Wybieramy naszą przyszłość w Europie
Przed nami niezwykle ważny dzień – w niedzielę, 26 maja 2019 roku w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Głos każdego z nas będzie miał realny wpływ na to, w jakim kierunku przez najbliższe lata będzie zmierzać Europa, a więc także nasz
kraj i nasze miasto. Nie zostawiajmy tej decyzji innym, bo zbyt wiele od niej zależy.
Specjalnie na eurowybory przygotowaliśmy przewodnik, w którym udzielamy krótkich odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
W jakim wieku uzyskuje się prawo do głosowania?
W Polsce głosować mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 lat.

Jak oddać ważny głos?
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbywają się
w 13 okręgach wyborczych. Mieszkańcy Chorzowa głosować
będą na kandydatów z województwa śląskiego, w okręgu nr
11. Głosujemy na listę kandydatów, stawiając znak X (czyli co
najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) przy
nazwisku wybranej osoby. Jeśli w ramach tej samej listy postawimy kilka krzyżyków przy kilku kandydatach, to głos będzie policzony osobie na najwyższym miejscu na liście. Jeśli
zaś postawimy kilka krzyżyków przy nazwiskach kandydatów
z różnych list, głos będzie nieważny.

Gdzie można głosować?
Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania – mieszkańcy Chorzowa głosują w Chorzowie. Do rejestru wyborców jesteś wpisywany z urzędu na podstawie miejsca
twojego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania,
należy sprawdzić w urzędzie gminy, czy zostałeś dopisany do rejestru wyborców.
Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania głosu
w danej obwodowej komisji wyborczej.
Jeżeli chcesz głosować poza miejscem Twojego zameldowania, masz dwie możliwości:
1. Możesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się
ujętym w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim
zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą;
2. Możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu
wyborów. Wniosek musi być dostarczony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
Wszystkie informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego – w tym numery i granice obwodów głosowania oraz wykaz obwodowych komisji wyborczych – zamieszczone są na stronie: bip.chorzow.eu w zakładce
„Wybory do Parlamentu Europejskiego” oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.

Ilu posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się w Polsce?
Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybiorą 51 posłów do Parlamentu Europejskiego.
Jeżeli Wielka Brytania opuści Unię Europejską, wyborcy w Polsce wybiorą 52
posłów do Parlamentu Europejskiego.

Głosowanie za granicą
Osoby przebywające w innym kraju UE w czasie wyborów (np. będące w podróży), mogą głosować na
kandydatów startujących w kraju ojczystym, pod warunkiem, że zostaną dopisane do spisu wyborców
sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy
złożyć osobiście, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do 23 maja. Możemy także przed
podróżą pobrać w swoim urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania i na tej podstawie oddać
głos w polskiej placówce dyplomatycznej.

Jaki system wyborczy obowiązuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie.
W Polsce obowiązuje system proporcjonalny z głosem preferencyjnym, tj. wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata z danej listy wyborczej. Kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę
głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne?
Osobom niepełnosprawnym przysługują dwie dodatkowe formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskania pełnej informacji w swojej gminie na temat lokalizacji lokali
wyborczych dostosowanych do osób niepełnosprawnych znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Lokal wyborczy powinien być specjalnie przygotowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obwieszczenia
wyborcze oraz wyniki wyborów muszą być umieszczane w miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej
zobowiązany jest przekazać ustnie treść określonych obwieszczeń wyborczych. Dodatkowo wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Kto kandyduje?
LISTA NR 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
LISTA NR 2 - KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
LISTA NR 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
LISTA NR 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
LISTA NR 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
LISTA NR 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
LISTA NR 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
LISTA NR 8 - KOMITET WYBORCZY RUCH PRAWDZIWA EUROPA – EUROPA CHRISTI
LISTA NR 9 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA
Pełną listę kandydatów można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.
Opracowano na podstawie: www.wybory-europejskie.eu, www.pkw.gov.pl
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I Ty możesz przyjść na trening
Rusza skierowany do dzieci i młodzieży program, w ramach którego w każdej dzielnicy organizowane będą cykliczne zajęcia
sportowe – ogólnorozwojowe i piłkarskie.
nomocnik prezydenta miasta ds.
promocji i aktywizacji społecznej.
– Sport uczy samodyscypliny, pozytywnie wpływa na integrację
społeczną i kształtowanie stosunków międzyludzkich, rozwija
charakter, poprawia samopoczucie i zdrowie.
Podstawą programu będą regularne zajęcia, prowadzone we wszystkich dzielnicach Chorzowa.
Do wyboru są zajęcia sportowe
o charakterze ogólnorozwojowym z podstawami brazylijskiego
jiu-jitsu, organizowane dla rodzin

z dziećmi poniżej 5 roku życia oraz
zajęcia piłkarskie, prowadzone dla
dla uczniów szkół podstawowych
z klas I-III. Spotkania ogólnorozwojowe odbywać się będą w:
hali sportowej „GB Spartan Chorzów” (wtorki, czwartki i piątki,
godz. 17:00), Szkole Podstawowej
nr 17 (czwartki, godz. 17:00), Gimnazjum nr 7 (środy, godz. 17:00),
Szkole Podstawowej nr 29 (poniedziałki, godz. 17:30) i w Parafii
pw. św. Franciszka z Asyżu (środy, godz. 18:00). Z kolei treningi
piłkarskie organizowane będą na

boiskach: przy hali MORiS (os. Kaliny, poniedziałki i czwartki, godz.
17:00), Szkole Podstawowej nr 39
(wtorki i czwartki, godz. 17:00),
na osiedlu Irys (poniedziałki godz.
15:00, środy godz. 17:00), Orliku
przy ul. Gałeczki (poniedziałki
i piątki, godz. 18:00) i w Szkole
Podstawowej nr 29 (środy i piątki, godz. 17:00). Ponadto „Sportowy Chorzów” przewiduje szereg
skierowanych do wszystkich
mieszkańców imprez, konkursów,
spotkań i zawodów promujących
sport i zdrowy tryb życia.

Fot. Marcin Bulanda

Będzie można poznać podstawy
sztuk walki i poprawić swoje
umiejętności gry w piłkę nożną,
wziąć udział w zawodach oraz
turniejach, a także poznać sportowych mistrzów. Wszystko to
realizowane będzie pod szyldem
programu „Sportowy Chorzów”,
który właśnie startuje.
– Praktykowana od najmłodszych lat regularna aktywność
fizyczna znacząco zwiększa szansę na sukcesy w dorosłym życiu,
niekoniecznie tylko te sportowe –
wyjaśnia Magdalena Sekuła, peł-

ZDOLNI Z CHORZOWA

Klub z powerem

Jaskółki w piłkę grają

Trwa dobra passa UKS Pover Kuźnik. Od początku roku zawodnicy tego klubu zapisali
na swoim koncie kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Pucharu
Świata w wyciskaniu na ławeczce.

Futbol przestaje być dyscypliną wyłącznie dla mężczyzn. Mało kto wie, że w Chorzowie mamy
kobiecą drużynę piłkarską, która odnosi coraz większe sukcesy. Mowa o UKS Jaskółki Chorzów.
Klub powstał w 2008 roku. Jaskółki,
które trenują pod okiem Krzysztofa Pasieki, awansowały w zeszłym
sezonie do grupy śląskiej II ligi kobiet, wygrały też prestiżowy turniej
w Goczałkowicach. - Poza seniorkami w klubie są też drużyny młodzieżowe, trenuje tu obecnie około

40 piłkarek w różnym wieku – najmłodsza z nich ma 6 lat – mówi
Krzysztof Włodarczak, prezes
UKS Jaskółki. - Choć trzon zespołu
stanowią zawodniczki z Chorzowa, to po udanych ligowych rozgrywkach dołączyły do niej również piłkarki z innych miast, np.

z Rudy Śląskiej czy Świętochłowic.
Jaskółki trenują trzy razy w tygodniu na „Kresach” przy ul. Wolności 133, a mecze ligowe rozgrywają
na boisku dawnego Konstalu, przy
ul. Pokoju 6. Zapraszamy 1 czerwca o godz. 15.00 na mecz z Nitexem
II Żywiec.

Trener Piotr Pawlik podpisał
kontrakt z Wojewódzkim Stowarzyszeniem Sportu i Rehabilitacji
Niepełnosprawnych, gdzie przyjął
obowiązki trenera. Jego zawodnicy
– Magdalena Kostka i Piotr Piętasa
zdobyli złote medale Mistrzostw
Polski Niepełnosprawnych w Bydgoszczy. Udany debiut zaliczył
tam Damian Karbownik, zajmując
czwartą lokatę. Podczas zawodów
Pucharu Świata na Węgrzech Natalia Kostka zajęła II miejsce. Zawodnicy UKS Pover Kuźnik odnosili
sukcesy na kwietniowych mistrzostwach w Kielcach i Będzinie, a także w czeskim Pilznie. W Czechach
Józef Gromek został rekordzistą
świata w trójboju siłowym, a Jarosław Dąbrowski rekordzistą świata
w martwym ciągu.

Drużyna juniorów do lat 18 zdobyła wicemistrzostwo Polski. Na zdjęciu wraz z trenerem Piotrem Pawlikiem.

Na koniec maja planowany jest
udział chorzowian w Mistrzostwach Świata w Tokio. Wystartują tam Klaudia Nowak, Kordian

Strzyga, Adam Łaskawski i Sebastian Niedziela. Piotr Pawlik nie ma
wątpliwości, iż powiększą tam swój
medalowy dorobek.

Memoriał Kusocińskiego na Śląskim
Organizatorzy imprezy stopniują napięcie. Zapowiadali już start
m.in. Anity Włodarczyk, a także
gwiazd skoku wzwyż Kamili Lićwinko i Marii Łasickiene. Teraz
przedstawili bohaterów rywalizacji w skoku o tyczce.
Lista tyczkarzy, którzy przyjadą
do Chorzowa prezentuje się imponująco. Na skoczni pojawi się
aż trzech zawodników legitymujących się rekordem życiowym
na poziomie 6 metrów. O klasie

wszystkich, którzy wystartują
w tej rywalizacji świadczy fakt, że
zdobyli oni blisko 20 medali wielkich międzynarodowych imprez.
Udział w konkursie potwierdził
już Sam Kendricks. Amerykanin to brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro (2016),
mistrz świata z Londynu (2017).
W 2017 r. pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 metrów.
Z zawodników, których zobaczymy w Chorzowie, w „klubie

sześciometrowców” są także rekordzista Polski Piotr Lisek oraz
Rosjanin Timur Morgunow (wicemistrz Europy z 2018 r.). Polscy kibice trzymać będą kciuki
również za tegorocznego halowego mistrza Europy z Glasgow
Pawła Wojciechowskiego.
65. ORLEN Memoriał Janusza
Kusocińskiego rozpocznie się
16 czerwca 2019 r. o godzinie
14:30. Bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
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Fot. Marcin Bulanda

Halowy mistrz Europy Paweł Wojciechowski, rekordzista Polski Piotr Lisek, znakomity
Amerykanin Sam Kendricks - to gwiazdy konkursu skoku o tyczce podczas Memoriału
Janusza Kusocińskiego. Impreza odbędzie się 16 czerwca na Stadionie Śląskim.
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1 CZERWCA, SOBOTA
Polana obok wiatraka
16.00 Turniej łuczniczy
Duża polana
17.00 Turniej w kategorii miecza i tarczy
19.00 Turniej siłaczy z publicznością
20.00 Wieczorna gala walk
2 CZERWCA, NIEDZIELA
Duża polana
Obozowisko rycerzy i Słowian
11.00 Oficjalne Otwarcie Imprezy przy użyciu
artylerii
11.30 Pokaz Apolinarski Group - Kaskaderka
konna cz. I
12.00 Inscenizacja wydarzeń III Powstania Śląskiego
12.30 Turniej miecza długiego
13.30 Pokaz łucznictwa konnego w wykonaniu
AMM Archery
14.00 Multiperiodalna Bitwa

8 CZERWCA, SOBOTA
Szyb Prezydent (ul. Kościuszki)
INDUSTRIADA
14 CZERWCA, PIĄTEK
Szyb Prezydent (ul. Kościuszki) wstęp 1 zł
17.00 Prezentacje grup twórczych
19.00 Agata Sobocińska
20.15 SARSA
21.00 Blue Cafe

Powrót do przeszłości,
czyli Chorzowski
Dzień Dziecka

14.30 Walki Drużyn Rycerskich – Pełnokontaktowe starcia 3 osobowych pocztów rycerskich
15.30 Pokaz Apolinarski Group - Kaskaderka
konna cz. II
16.00 Pokaz broni dystansowej: łuk, kusza,
artyleria
16.30 Gala WMFC – walki kontaktowe w międzynarodowej federacji z oprawą muzyczną
17.30 Teatr Średniowieczny „Trójkąt” – interaktywny teatr dla najmłodszych
Estrada
12.00 Interaktywny pokaz alchemiczny
12.30 Szkoła Tańca Jane Austin – Tańce Barokowe
13.00 Pokaz filanlisty programu „Mam talent”
Tomasza Kabisa – ILUZJONISTA W ROLI MAGA
14.00 Szkoła Tańca Jane Austin – Tańce Renesansowe
14.30 Koncert Zespołu Cronica
15.30 Przypomnienie kart historii: Powstania
Śląskie -prezentacja strojów i uzbrojenia
16.00 Koncert Zespołu Roderyk

15 CZERWCA, SOBOTA
Ulica Wolnośći/Jagiellońska wstęp bezpłatny
SAMOVOLKA – festiwal animacji
15:00-18:00 ul. Wolności/ ul. Jagiellońska
akcje performatywne, pokazy taneczne, teatr
uliczny, animacje i warsztaty plastyczne
Koncerty przy budynku Poczty Głównej:
Od 18:00 O.S.T.R. , OTSOCHODZI, GRUBSON
od 15:00 3 SEKTOR – dzień organizacji pozarządowych ul. Sienkiewicza/ul. Wolności

Rozmaitości

17.00 Koncert Zespołu Castle Dreams
Mała Polana
12.00-18.00
• Strzelnica ASG
• Strzelnica łucznicza
• Gry i zabawy dla dzieci: młynek rycerski, rzut
włócznią do sylwetki rycerza, plac szeregowca
• Stanowisko sokolnicze
Polana obok wiatraka
12.00-18.00
Diorama historyczna na „Małej Polanie”: I i II Wojna Światowa, Powstania Śląskie. Samurajowie
Wioska rzemieślników za Karczmą
12:00 -19:00
• kowal
• wytwarzanie masła
• szycie lalek
• kuchnia średniowieczna
• garncarz x2

16 CZERWCA, NIEDZIELA
Teatr Rozrywki (mała scena)
18.00 Spektakl “Rajzentasza” Teatru Reduta
Śląska
23 CZERWCA, NIEDZIELA
Kościół św. Marii Magdaleny (Bożogrobców 31)
11.00 uroczysta Msza Święta z okazji upamiętnienia historycznych wydarzeń związanych
z powstaniem Chorzowa

Jak co roku, 1 czerwca pod Szybem Prezydent świętować będziemy
Dzień Dziecka. Przedstawienia teatralne, animacje, pokazy, dmuchańce
i foodtrucki to tylko część z zaplanowanych atrakcji.
Huczna celebracja Dnia Dziecka
to jedno z tych wydarzeń, które na stałe wrosły już w miejską
tkankę. Pierwszoczerwcowe imprezy pod Szybem Prezydent odbywają się regularnie, od lat.
– Zaczynaliśmy od Festiwalu
Baniek Mydlanych, który dziś
jest już tylko jednym z wielu
punktów programu – mówi
Magdalena Sekuła, pełnomocnik
prezydenta miasta ds. promocji
i aktywizacji społecznej. – Z każdym rokiem atrakcji przybywa,
tak będzie i tym razem.

wiadomości samorządowe

Organizatorzy zaplanowali między
innymi: spotkanie z baśnią i muzyką pn. „Czterej muzykanci z Bremy
i inne zwierzaki”, przedstawienie
„Koziołek Matołek i jego przygody”, pokaz zumby dla dzieci i pokazy służb mundurowych. Do tego

do dyspozycji uczestników będą
dmuchańce, foodtrucki, stoiska
z watą cukrową i popcornem.
Głównym punktem wydarzenia
będzie wspólne puszczanie baniek
mydlanych o godzinie 15:30.

Rozmaitości
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Powrót do przeszłości

Dawny Ratusz
Najważniejszym budynkiem chorzowskiego Rynku
jest Ratusz – siedziba władz miasta, którego historia zaczęła się w 1873 roku. Miejscowy budowniczy
Benno Grőtschel, który zaprojektował między innymi
synagogę przy ul. Wolności i budynek Gimnazjum
przy obecnej ul. Powstańców 6, przygotował w grudniu tego roku projekty ratusza. Budowa rozpoczęła się
w połowie 1874 roku. Pięć lat później do okazałego
budynku zaprojektowanEgo w stylu historycznym,
z elementami noeorenesanoswymi, wprowadził się
burmistrz Leo Girndt i Rada Miasta. W Ratuszu mieściły się, oprócz gabinetu burmistrza i sali posiedzeń,
biura miejscowej policji, Urzędu Stanu Cywilnego

Muzeum w Chorzowie

oraz restauracja i prywatne mieszkanie burmistrza.
Po przejęciu miasta przez Polskę zapadła decyzja
o rozbudowie i przebudowie Ratusza. W 1927 roku
zostały przygotowane plany i rozpoczęła się przebudowa, która zakończyła się w połowie 1930 roku. Wybudowano wówczas skrzydło od ulicy Jagiellońskiej
i charakterystyczną wieżę z zegarem oraz przebudowano elewację i zmodernizowano wnętrza.
Zdjęcie z widokiem Ratusza na przełomu XIX i XX wieku
wykonał znany chorzowski fotograf Theodor Tschentscher.
Renata Skoczek / Muzeum w Chorzowie
Fotografia ze zbiorów Muzeum w Chorzowie

ul. Powstańców 25 tel. 32 241 31 04 fax. 32 241 39 26

Wtorek, Czwartek, Piątek 10.00 - 15.00 Środa 10.00 - 17.00 Sobota, Niedziela 11.00 - 16.00
w godzinach otwarcia wystaw kasa prowadzi sprzedaż wydawnictw www.muzeum.chorzow.pl

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 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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