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Opener w Gdyni, Audioriver w Płocku, a teraz...
Fest Festival w Chorzowie. Pod koniec sierpnia
w naszym mieście wystąpi 80 artystów
z ponad 20 krajów.

Dla festiwalowiczów przygotowano wiele dodatkowych atrakcji.
Będzie okazja do wypróbowania przysmaków z całego świata, wzięcia udziału
w warsztatach artystycznych, spędzenia czasu w strefie odpoczynku czy mody.
Bilety na Fest Festiwal są jeszcze dostępne w sprzedaży.
Więcej informacji: www.festfestival.pl

Materiały organizatora

Na uczestników Fest Festiwalu będzie czekało osiem różnorodnych scen,
na których wystąpią zarówno gwiazdy pop, jak i wykonawcy reprezentujący
światy alternatywy, rocka, hip-hopu czy muzyki elektronicznej.
Wśród wykonawców będą takie zagraniczne gwiazdy, jak Alan Walker,
Jaden Smith, duet Disclosure, Metronomy czy Wu-Tang Clan. Imponująca jest
także lista polskich artystów, na której znaleźli się: Paweł Domagała, Sarsa,
Daria Zawiałow, zespół Tulia, Natalia Szroeder, Organek czy Mery Spolsky.

Rynek
tętni
życiem

Zdjęcia: Jakub Grygiel

Po nieco ponad miesiącu od otwarcia Nowego Rynku w Chorzowie możemy być już pewni – to przestrzeń, której w mieście bardzo brakowało. Okazało się, że z powodzeniem mogą być
w tym miejscu organizowane koncerty, pokazy kina plenerowego,
zajęcia sportowe, spotkania autorskie, targi i wiele innych wydarzeń. Sierpień zapowiada się równie atrakcyjnie.
Więcej na stronie 5
www.chorzow.eu
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Fot. Paweł Mikołąjczyk

Parking dla prawie
100 rowerów
W Chorzowie działa już Kiss & Ride, teraz będzie też Bike & Ride.
Chorzowscy rowerzyści mogą korzystać z parkingu pod estakadą
dla 98 rowerów. Od teraz droga do pracy czy szkoły będzie wygodniejsza.

Mieszkańcy mogą na własnym
rowerze podjechać na specjalny
parking i przesiąść się do komunikacji publicznej. Obok Bike & Ride
i Centrum Przesiadkowego znajduje się jeszcze stacja rowerów
miejskich - wszystko w promieniu
kilkunastu metrów.

Parking jest zadaszony i zamykany. Dla większego bezpieczeństwa
zamontowano tutaj dwie kamery
monitoringu. Oprócz tego znajdują się tu 2 stacje naprawcze dla
rowerów.
Do parkingu można już dojechać ścieżką rowerową z Kato-

wic i Siemianowic nie schodząc
z roweru! Ostatnio została oddana ostatnia jej część łącząca
wschodnie tereny miasta z parkingiem pod estakadą. Wykonana infrastruktura rowerowa
zostanie oświetlona przez 16 słupów oświetleniowych a istnieją-

Fot. Paweł Mikołajczyk

Jaśniej,
bezpieczniej
i taniej

2,5 miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej otrzyma
Chorzów na wymianę i modernizację ponad 700 latarni w 33 lokalizacjach
na terenie miasta.
Większość wartej ponad 3 miliony
złotych inwestycji dotyczyć będzie
Parku Róż, Parku Pod Kasztanami,
Amelungu, Parku Redena, części
ulic - m.in. skwerów przy ul. Flo-

riańskiej i Szpitalnej oraz Drogowej
Trasy Średnicowej. Chodzi o wymianę oświetlenia na ledowe i podłączenie do systemu inteligentnego sterowania, dzięki któremu,

jeśli ruch samochodów i pieszych
będzie mniejszy, automatycznie
zmniejszy się natężenie światła.
Modernizacja zakończy się w przyszłym roku.

Mamy nadzieję, że nowy parking zachęci
jeszcze bardziej mieszkańców do tego,
aby korzystać z rowerów codziennie.
cy słup podtrzymujący trakcję
z okresu przedwojennego przeprojektowano na lampę.

Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Miasto w Twoich rękach
W środę, 31 lipca, ostatecznie zakończono przyjmowanie wniosków w 7. edycji
budżetu obywatelskiego w Chorzowie. W puli jest 3,5 miliona złotych, z czego
w sumie 525 tys. przeznaczonych jest na zadania społeczne.
Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego rozpoczęła się 17
czerwca. Wnioski można było
składać wyłącznie drogą elektroniczną, przez formularz dostępny
na stronie bo.chorzow.eu.
- W tym roku namawialiśmy
mieszkańców do składania większej liczby wniosków na zadania
społeczne zamiast inwestycyjnych, które w większości i tak
należą do zadań gminy - mówi
Magdalena Sekuła, pełnomocnik
prezydenta miasta ds. promocji
i aktywizacji społecznej. - Udało
się to całkiem nieźle, bo te pierwsze stanowią ponad jedną trzecią
całości. Są wśród nich między
innymi: stworzenie kawiarenki literackiej, organizacja Rodzinnego
Festiwalu Pasji albo powołanie do
życia tak zwanej „makerspace”,
czyli przestrzeni, gdzie dostępne są różnego rodzaju narzędzia
i wyposażenie, w tym wypadku
do obróbki drewna.
Przez cały sierpień złożone wnioski będą weryfikowane pod wzglę-

Budżet
Obywatelski

dem formalnym oraz merytorycznym. Od 2 do 22 września będzie
można zagłosować na zadania do
realizacji. Głosowanie odbędzie
się przez formularz elektroniczny
dostępny na stronie www.bo.cho-

rzow.eu. Każdy głosujący będzie
miał do dyspozycji 5 punktów do
przeznaczenia na zadania inwestycyjne i 5 na zadania społeczne.
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 23 września.

Groźny scenariusz dla samorządów
Obecna sytuacja finansowa Chorzowa jest stabilna, ale jeśli wyliczenia Związku Miast Polskich się potwierdzą i dochody miasta w 2020 roku
zmniejszą się o 20 milionów złotych, to na pewno zabraknie pieniędzy na kluczowe inwestycje - mówi Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta
- Za nami połowa 2019 roku.
Jak ocenia Pani obecną sytuację finansową miasta?
- Nasza sytuacja jest stabilna, co
potwierdzają zewnętrzne, niezależne instytucje. Międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch
w długoterminowym ratingu
wystawiła nam bardzo dobrą
ocenę„A”. Z kolei w raporcie tygodnika „Wspólnota”, dotyczącym kondycji polskich gmin za
2018 rok, Chorzów zajął 20 miejsce wśród miast na prawach powiatu. Zestawienie przedstawia

dochody miasta w przeliczeniu
na jednego mieszkańca. To duży
skok w rankingu: w zeszłym
roku miasto znalazło się na 28
pozycji, a jeszcze w 2010 zajmował 35 pozycję.
- Czy ten stan uda się utrzymać? Eksperci alarmują, że
w przyszłym roku samorządom może zabraknąć pieniędzy na inwestycje. Związek
Miast Polskich wyliczył, że
Chorzów straci ok. 20 milionów na rządowych zmianach

podatkowych. Czy to realny
scenariusz?
- Tak, traktujemy te analizy bardzo poważnie. Na budżet miasta znacząco wpłynie
przede wszystkim: zmniejszenie podatku dochodowego
od osób fizycznych z 18 do 17
procent, podwojenie kosztów
uzyskania przychodów oraz
zwolnienie osób do 26 roku
życia z podatku dochodowego.
Trzeba pamiętać, że podatki to
jeden z głównych dochodów
miasta – stanowią aż 25% na-

szego budżetu! Jeśli wyliczenia
Związku Miast Polskich się
potwierdzą i dochody miasta
w 2020 roku zmniejszą się o 20
milionów złotych, to na pewno
zabraknie pieniędzy na kluczowe inwestycje. To bardzo groźny, ale niestety - realny scenariusz.
- Zmiany w podatkach to jedyne zagrożenie dla finansów
miasta?
- Niestety nie, w przyszłorocznym budżecie miasto będzie
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musiało znaleźć środki m.in. na
podwyżki cen energii. Do tego
dochodzą rosnące wydatki na
edukację, do której dopłacamy
więcej od 2014 roku. W 2018
roku Chorzów dopłacił prawie
38% z całej kwoty subwencji - to bardzo duże obciążenie
dla budżetu miasta. Natomiast
subwencja oświatowa od 2015
do 2018 roku wzrosła zaledwie o 0,79 procenta. Na miasta
przeniesiono także obiecane
podwyżki dla pracowników
oświaty.

- Czy perspektywa drastycznego obcięcia budżetu Chorzowa jest nieunikniona?
- Mam nadzieję, że rząd znajdzie
rozwiązanie tego problemu i dojdzie do porozumienia z samorządami. Zgodnie z przepisami,
w ślad za powierzonymi przez
państwo zadaniami, samorządy
muszą otrzymywać odpowiednią
ilość środków na realizację tychże
zadań. W przeciwnym razie może
zabraknąć gminom pieniędzy nie
tylko na rozwój i inwestycje, ale
i na bieżące funkcjonowanie.
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Chorzów ma propozycję dla Marszałka

Teren przy Międzynarodowych
Targach Katowickich, choć leżący
w granicach administracyjnych
naszego miasta, nigdy nie należał do Chorzowa. W 2017 roku
- zgodnie z decyzją wojewody
– został sprzedany przez Skarb
Państwa prywatnemu inwestorowi. Właścicielem działki została
spółka Green Park Silesia, która
następnie wystąpiła do chorzowskiego magistratu z wnioskiem
o wycinkę drzew. Zgodnie z prawem, Urząd Miasta musiał wyrazić na to zgodę - obowiązujące

1,8 mln złotych – taką kwotę gotów jest przekazać Chorzów, jeśli Marszałek Województwa Śląskiego podejmie
decyzję o zakupie działki przy Parku Śląskim i włączy ją w obszar chroniony. To najlepszy scenariusz, który
w 100 proc. pozwoli zapobiec wycince drzew w tym miejscu.
przepisy nie pozwalają na wydanie innej decyzji.
Prezydent Chorzowa, Andrzej
Kotala, ma propozycję, która pozwoli uniknąć wycinki drzew:
apeluje do Marszałka Województwa, aby włączył teren w granice
parku. - Chorzów kładzie na stół

konkretne pieniądze: 1,8 mln złotych – mówi Prezydent Andrzej
Kotala. - Mam nadzieję, że te środki przekonają Pana Marszałka do
odkupienia terenu od spółki Green Park Silesia i włączenia go do
parku. To pozwoli nam wspólnie
uniknąć wycinki drzew.

Dodatkowo Prezydent Chorzowa zapowiedział zasadzenie 10
tysięcy nowych drzew na terenie
miasta jeszcze do końca obecnej
kadencji. – Słyszymy wyraźny
głos mieszkańców, którzy chcą,
aby w mieście było więcej zieleni –
zaznacza Prezydent Miasta. - Zda-

jemy sobie również sprawę z tego
jak ważne jest dbanie o czyste
powietrze. Już teraz termomodernizujemy budynki, wymieniamy
kotły, przyszedł czas na większą
liczbę nasadzeń.
Marszałek poinformował jednak,
że nie jest zainteresowany odku-

pieniem działek od prywatnego
inwestora, argumentując, że samorząd nie może kupić nieruchomości od prywatnego podmiotu.
Niestety, przy tej okazji nie została
przedstawiona żadna podstawa
prawna na poparcie takiego stanowiska. Tymczasem w śląskim
Urzędzie Marszałkowskim istnieje
nawet Wydział geodezji, kartografii i zarządzania nieruchomościami,
którego jednym z zadań jest nabywanie praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości na
rzecz Województwa Śląskiego.

Co trzeba wiedzieć o sprawie
działki przy Parku Śląskim
X

Jak rozwiązać ten problem?

Fałsz: działka należała do miasta
Prawda: Chorzów nigdy nie był właścicielem tego terenu
– od lat należał on do Skarbu Państwa. Decyzje o jego
sprzedaży podjął wojewoda

X

Fałsz: miasto mogło odmówić zgody na wycinkę
Prawda: niestety, miasto pełni jedynie rolę
notariusza w kwestii zgody na wycinki. Do zadań
urzędników należy m.in. sprawdzenie liczby drzew.
Jeśli wszystko we wniosku jest zgodne ze stanem
faktycznym – urzędnicy, zgodnie z prawem, muszą
wydać pozytywną opinię.

X

Fałsz: działka od zawsze była częścią Parku Śląskiego
Prawda: działka leży poza granicami parku. Już w 1968
roku zdecydowano o przeznaczeniu jej na cele
związane z produkcją filmów, później dodano zapisy
o charakterze usługowym. Potwierdza to Miejski Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, w którym od 15 lat
teren ten uznawany jest za usługowy.

Propozycja Prezydenta Andrzeja Kotali:

Najlepsze rozwiązanie to włączenie
działki w obszar Parku Śląskiego
– to jedyny scenariusz, który
daje prawną możliwość ochrony
drzew przed wycinką. Aby tak
się stało Marszałek Województwa
(zarządzający Parkiem Śląskim)
musi odkupić teren od spółki Green
Park Silesia. Jeśli Pan Marszałek
przyjmie naszą propozycję to
Chorzów przekaże na ten cel
1 800 000 złotych
Andrzej Kotala

Prezydent Chorzowa

Mieszkańcy zdecydowali
Nowy plac zabaw
przy Hutniczej

Szara, niezagospodarowana przestrzeń przy ul. Hutniczej w Chorzowie Batorym zamieniła się
w kolorowy plac zabaw. Powstały
tu nowe chodniki, postawiono
ławki, dla dzieci przygotowana
została syntetyczna, bezpieczna
nawierzchnia. Są nowoczesne

huśtawki, zjeżdżalnia i piaskownica, a dla dorosłych - urządzenia
do ćwiczeń. Wydzielono także
trawiasty wybieg dla psów, z panelowym ogrodzeniem i furtką.
Na całym terenie zasadzono
trawę, 28 drzew i prawie 1400
krzewów.

Skąd kwota prawie
dwóch milionów złotych?

To środki, które trafiły do Urzędu
Miasta ze sprzedaży działki. - Przypominam, że teren nigdy nie należał do miasta, działka była własnością Skarbu Państwa. Moją rolą
było jedynie wykonanie decyzji
wojewody – wyjaśnia Prezydent
Miasta. Zgodnie z prawem, zdecydowana większość środków z tego

typu transakcji trafia do Skarbu
Państwa – 75% kwoty uzyskanej
w przetargu. Pozostała część (25%)
zasila budżet miasta. To właśnie tę
część, czyli 1 800 000 zł Chorzów
jest gotowy przekazać Marszałkowi, jeśli Zarząd Województwa
podejmie decyzję o zakupie działki
i przyłączeniu jej do parku.

- Doskonale widać, że temat
działki przy MTK stał się dla
wielu idealnym pretekstem do
realizowania swoich politycznych celów. Przed kamerami
i mikrofonami bardzo chętnie
stają: prezydent Katowic i jego
radni. Mam powody, aby twier-

dzić, że zamiast rozwiązań szukają oni sensacji i medialnej
wrzawy, która w przyszłości ma
usprawiedliwić zakusy Katowic
na chorzowski park. Nie będzie
mojej zgody na odebranie parku
chorzowianom – podkreśla Prezydent Andrzej Kotala.

Czy to jest sprawa
polityczna?

Zakończyła się realizacja kolejnych zadań ubiegłorocznego
Budżetu Obywatelskiego.

Integracja
poprzez
zabawę

Ogród botaniczny
w Parku Róż

W ramach Budżetu Obywatelskiego
przebudowany został fragment Parku Róż od strony ul. Urbanowicza
i Kilińskiego. Wykonano nowe scho-

dy i murki. Na kaskadowych tarasach
i w ich otoczeniu posadzono drzewa
i krzewy – liściaste oraz iglaste, azalie, różaneczniki, róże i żywopłoty.
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Chorzowianie chętnie angażują
się także w projekty społeczne.
Przykładem rodzinnej imprezy,
która została sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego, był „Piknik na Starym”. Zabawa została
zorganizowana w czerwcu przy
współpracy Szkoły Podstawowej
nr 29, Starochorzowskiego Domu

Kultury oraz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Piknik z bogatym programem artystycznym odbył się pod Szybem
Prezydent, a także na boiskach SP nr
29 oraz przy ul. Słowiańskiej i ul. Kościuszki. Organizatorzy przygotowali
atrakcje dla wszystkich: gry, konkursy, zabawy i występy artystyczne.

Lato w mieście
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Pomysły na la

Tegoroczne wakacje w Chorzowie wypełnione są atrakcjami
Warsztaty dla dzieci i rodziców, spektakle teatralne, kino w plen
Przedstawiamy wybrane wydarzenia w sierpniu. Aby niczego nie przeg
Trzynasty sezon
Chorzowskiego Teatru
Ogrodowego rozpoczął
się 12 lipca koncertem
zespołu Raz Dwa Trzy
w Sztygarce.

Teatr dla rodzin

Noc spadających gwiazd

Powitamy barwny peleton

Chorzowski Teatr Ogrodowy w sierpniu będzie już w pełnym rozkwicie - przez cały miesiąc obok repertuaru głównego odbywać się będą bezpłatne sobotnie popołudniowe
spektakle dla najmłodszych (zawsze o 15.00), w ramach
Chorzowskiego Teatrzyku Ogródkowego.

W nocy z 12 na 13 sierpnia niebo rozbłyśnie bardziej niż
zwykle. Będziemy obserwować widowiskowy rój meteorów Perseidów, które wpadając w atmosferę, dają efekt
spadających gwiazd.

4 i 5 sierpnia mieszkańcy Chorzowa po raz piąty będą mogli podziwiać bohaterów 76. Tour de Pologne. Na Stadionie Śląskim odbędzie się nie tylko start jednego z etapów,
ale także lotna premia.

Chorzowskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Majstersztyk oraz Planetarium Śląskie zadbają o to, by ten wieczór
na długo pozostał w naszej pamięci. Dla miłośników
astronomii przygotowane zostanie rodzinna gra miejska
(od 18.00 do 23.00), plenerowe zabawy dla dzieci i dorosłych (od 2030 do 22.00) oraz koncert zespołu „Ciśnienie”
i astronomiczne opowieści (od 22.00). Program:

Najpierw kolarze przejadą przez Chorzów w niedzielę,
4 sierpnia – podczas 2. etapu (z Tarnowskich Gór do Katowic, długość 153 km). W ten dzień pokonają w naszym
mieście ok. 6 kilometrów. Kolarze wjeżdżają od strony Bytomia, ulicą Łagiewnicką, a następnie – przez ulicę Krzyżową – udają się w kierunku Siemianowic Śląskich.

3 sierpnia na scenie Skansenu Teatr Gry i Ludzie z Katowic zaprezentuje spektakl „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”. 10 sierpnia Agencja Artystyczne „Prym Art”
zaprosi dziecięcą publiczność na spektakl „Koziołek
Matołek i jego przygody” na scenie w ogrodzie Starochorzowskiego Domu Kultury. 17 sierpnia w Skansenie
TeatRyle z Poznania zaprezentuje „Jesienną przygodę”,
a 24 sierpnia katowicki Teatr Rawa także do Skansenu
zaprosi widzów na „Niekończącą się opowieść”.
Ale Małe ChTO to także tradycyjna „Dziecinada”, odbywająca się od lat 15 sierpnia o godz. 15.00, poza zwykłym
sobotnim harmonogramem. W tym roku „Dziecinada”
po raz pierwszy zagości na nowym chorzowskim rynku.
W programie spektakl „Paskudarium” w wykonaniu zaprzyjaźnionego z ChTO słowackiego teatru Divadlo PIKI.

Gra miejska przewidziana jest dla dorosłych z pociechami
od lat 7. Aby do niej przystąpić, trzeba się zapisać drogą
mailową na adres agnieszka_pielok@chck.pl.
Impreza odbędzie się przy „Gołębniku”, tymczasowej siedzibie Planetarium, na ul. Różnej 4.

Szczegółowy program na stronie 8.

W poniedziałek, 5 sierpnia, kolarze rozpoczną 3. etap na
Stadionie Śląskim (z Chorzowa do Zabrza, długość 150 km).
Najpierw odbędzie się tzw. start honorowy. Z „Kotła czarownic” peleton wyjedzie bramą północną (od strony Skansenu), następnie przejedzie ulicami m.in. Parkową, Kościuszki, przez Rynek, a na ul. Powstańców skręci („pod prąd”) na
ul. Katowicką. Na wysokości Placu Powstańców Śląskich zaplanowano początek rywalizacji. Kolarze skręcą następnie
z ul. Katowickiej w ul. Nową. Przejadą przez Chorzów Stary,
a z ul. Siemianowickiej odbiją w prawo – do Parku Śląskiego
i udadzą się w kierunku bramy południowej Stadionu Śląskiego. Po wjeździe na bieżnię areny rozpocznie się walka
o punkty na premii specjalnej.
Premia specjalna zostanie zorganizowana z okazji 100-lecia Powstań Śląskich. Następnie kolarze po raz drugi opuszczą Stadion Śląski bramą północną. Dalej trasa prowadzić
będzie m.in. ulicami: Katowicką, Gałeczki, Górniczą, Wita
Stwosza, Długą, Piekarską, Podmiejską, Odrodzenia, Batorego. Na rondzie Gębały peleton skręci w prawo i opuści
nasze miasto, wjeżdżając do Rudy Śląskiej.

Kino pod chmurką
Miłośnicy filmu nie muszą latem spędzać czasu w zamkniętych salach kinowych. W Chorzowie przybywa kin plenerowych. Chorzowskie Centrum Kultury zaprasza do „Kina
na leżakach” - w sierpniu na tarasie ChCK będzie można
zobaczyć filmy: „Jestem taka piękna” i „Śmietanka towarzyska”. Z kolei w Starochorzowskim Domu Kultury funkcjonuje
Ogrodowe Kino Letnie. W sierpniowym repertuarze są dwa
tytuły: „Krzysiu gdzie jesteś?” oraz „ Marley i ja”.

Sportowy Chorzów
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 jest pod szyldem programu
„Sportowy Chorzów”, w ramach którego od poniedziałku
do piątku w każdej dzielnicy miasta – od niedawna również na rynku – organizowane są bezpłatne zajęcia dla
dzieci. Kompletny harmonogram dostępny jest na profilu
„Sportowy Chorzów” na Facebooku.

Doskonałym miejscem na kino pod chmurką stał się Nowy
Rynek. Działa tu „Rynkowe Kino Letnie” - w lipcu zorganizowano dwie projekcje z muzyką na żywo. Widzowie mieli
okazję zobaczyć „Metropolis” i „Dzisiejsze czasy”. Kolejne
projekcje także zapowiadają się bardzo ciekawie.
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Start honorowy odbędzie się prawdopodobnie o godz.
14.50, zaś start ostry ok. godz. 15.00. Na lotnej premii kolarzy powinniśmy zobaczyć ok. 10 minut po starcie ostrym.
Łącznie pokonają oni w Chorzowie nieco ponad 18 km
(3,6 km dojazd ze startu honorowego do startu ostrego,
a następnie 14,6 km na początku 3. etapu).

Wakacje na 1

Wakacje na 100noga
i kreatywne warsztaty
zakątku Chorzowa na
różne regiony Polski.
na 1 sierpnia na boisku
potrwa do końca sierp
stronie internetowej w

5

wiadomości samorządowe

Lato w mieście

ato w mieście

i – dla osób o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku.
nerze, obserwacja roju meteorów, fitness i sporty walki na rynku.
egapić, zachęcamy do częstego zaglądania na stronę www.chorzow.eu.

100nogach

ach to twórcza rozrywka dla dzieci
y dla rodziców. Co tydzień w innym
ajmłodsi poprzez zabawę poznają
Najbliższe spotkanie zaplanowano
u orlik przy ul. Rębaczy. Wydarzenie
pnia, a szczegóły znaleźć można na
www.centrum.chorzow.eu

SIERPIEŃ NA RYNKU | SIERPIEŃ NA RYNKU | SIERPIEŃ NA RYNKU | SIERPIEŃ NA RYNKU | SIERPIEŃ NA RYNKU | SIERPIEŃ NA RYNKU

Koncerty, zumba, potańcówki

Zabawa na rynku w Chorzowie trwa w najlepsze. Po pełnym atrakcji lipcu czas na wypełniony imprezami,
spotkaniami i zajęciami sierpień.

– Chyba najbardziej cieszy nas to, że Nowy Rynek jest tak chętnie odwiedzany nawet wówczas, kiedy teoretycznie nic się nie dzieje – mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds. promocji i aktywizacji społecznej. – W zasadzie o dowolnej porze dnia są tu ludzie: wypoczywają, spacerują, robią zakupy, bawią się.
To pokazuje, że już teraz jest to dla mieszkańców bardzo ważne miejsce. Ale to nie znaczy, że teraz możemy odpuścić.
W sierpniu na chorzowskim rynku w dalszym ciągu będzie można poćwiczyć zumbę i aerobik na świeżym powietrzu, nie zabraknie również zajęć sportowych dla dzieci
– poza treningami z mistrzami sztuk walki, w planach są też między innymi mistrzostwa miasta w grze w klasy czy skakaniu na skakance. Będą też spektakle teatralne
i koncerty, w piątki najlepsi DJ-e w regionie nadal fundować będą mieszkańcom jedyne w swoim rodzaju imprezy muzyczne.
Na rynkowej scenie pojawi się wielu znakomitych artystów. Wszystko zwieńczy druga edycja Nocnego Marketu.
Przez cały sierpień na rynku będzie można również podziwiać prace chorzowskiej artystki Kai Renkas
1.08 CZWARTEK
10:00 - zabawy międzypokoleniowe
2.08 PIĄTEK
10:00 – zabawy międzypokoleniowe
16:00 – otwarcie Pavilonu A
18:00 – One Man Act: Ilembee
20:30 – Leśniczówka prezentuje:
Hoo Doo Band
3.08 SOBOTA
13:00 – miejska zumba dla dorosłych
14:15 – miejska zumba dla dzieci
15:30 – Siostry Wajs & Stonoga – koncert
19:00 – Józef Skrzek – koncert
4.08 NIEDZIELA
15:00 – Rynek Dla Dzieci: spektakl
„Księżniczka na ziarnku grochu”
17:00 – koncert promenadowy
„Optymistyczna podróż”
18:00 - „Trenuj z mistrzem, zostań
mistrzem” - trening z mistrzami świata
sztuk walki
5.08 PONIEDZIAŁEK
Cały dzień: Planszówki w „Dopełniaczu”
13:00 – strefa kibica Tour de Pologne
17:00 – ruch przy muzyce dla rodzin
18:00 – zajęcia ogólnorozwojowe dla
dzieci z elementami brazylijskiego jiu-jitsu
6.08 WTOREK
17:00 – ruch przy muzyce dla rodzin
7.08 ŚRODA
17:00 – ruch przy muzyce dla rodzin
18:00 - zajęcia sportowe z elementami
brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci
9.08 PIĄTEK
18:00 – jesteś tym, co jesz – spotkanie
z Jessicą Osińską, dietetykiem Natur House
20:00 – wyCHOdne, czyli pląsy na płycie

10.08 SOBOTA
14:30 – miejska zumba dla dzieci
i dorosłych
16.00 – koncert BR Band
17.00 – koncert Blues Machine
20:00 – koncert Rodolfo Zuniga +
Surfaces
11.08 NIEDZIELA
15:00 – Teatralne Animacje Muzyczne
z iskierkami Teatru TRIP
17:00 – koncert promenadowy
„Przerwa na kawę”
18:00 - „Trenuj z mistrzem, zostań
mistrzem” - trening z mistrzami świata
sztuk walki
12.08 PONIEDZIAŁEK
17:00 – tata i dziecko
18:00 – zajęcia ogólnorozwojowe dla
dzieci z elementami brazylijskiego jiu-jitsu
13.08 WTOREK
17:00 – tata i dziecko
14.08 ŚRODA
17.00 – tata i dziecko
18:00 – zajęcia ogólnorozwojowe dla
dzieci z elementami brazylijskiego jiu-jitsu
15.08 CZWARTEK
Chorzowski Teatr Ogrodowy zaprasza:
15:00 – spektakl dla dzieci „Paskudarium”
Teatru PIKI i zabawa w teatr – przygotowanie
przez dzieci przedstawienia
16.08 PIĄTEK
18:00 – One Man Act: MÓW duo
18:00 – Co czytają kobiety na leżaku –
dyskusja o literaturze kobiecej, lekkiej,
łatwej i przyjemnej z Katarzyną SzotąEksner i Małgorzatą Tkacz-Janik z Klubu
Książki Kobiecej w „Dopełniaczu”
20:00 – wyCHOdne, czyli pląsy na płycie

17.08 SOBOTA
14:30 – miejska zumba dla dzieci i dorosłych
22:00 – Rynkowe Kino Letnie z muzyką
na żywo
18.08 NIEDZIELA
15:00 – koncert dla dzieci „Co się stało?”
17:00 – koncert promenadowy „Ach,
jak przyjemnie”
18:00 - „Trenuj z mistrzem, zostań mistrzem” trening z mistrzami świata sztuk walki
19.08 PONIEDZIAŁEK
10:00 – miejski fitness
18:00 – zajęcia ogólnorozwojowe dla
dzieci z elementami brazylijskiego jiu-jitsu
18:00 – wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych
20.08 WTOREK
10:00 – miejski fitness
21.08 ŚRODA
10:00 – miejski fitness
18:00 – zajęcia ogólnorozwojowe dla
dzieci z elementami brazylijskiego jiu-jitsu
22.08 CZWARTEK
10:00 – miejski fitness
23.08 PIĄTEK
10:00 – miejski fitness
18:00 – Kukuczka. Opowieść o polskim
himalaiście, spotkanie z autorami
książki – Dariuszem Kortko i Marcinem
Pietraszewskim w „Dopełniaczu”
24.08 SOBOTA
14:30 – miejska zumba dla dzieci
i dorosłych
20:00 – Tapas Music Festival
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25.08 NIEDZIELA
15:00 – koncert dla dzieci „Co się stało?”
17:00 – koncert promenadowy
„Piosenka jest dobra na Rynek”
18:00 - „Trenuj z mistrzem, zostań
mistrzem” - trening z mistrzami świata
sztuk walki
26.08 PONIEDZIAŁEK
09.00 – Mistrzostwa Chorzowa w grze
w gumę do skakania
18.00 – zajęcia sportowe z elementami
brazylĳskiego jiu-jitsu dla dzieci
19.00 – Wielki Wspólny Trening
sportów walki
27.08 WTOREK
09.00 – Mistrzostwa Chorzowa
w skakaniu na skakance
28.08 ŚRODA
09.00 – Mistrzostwa Chorzowa w grze
w klasy
18.00 – zajęcia sportowe z elementami
brazylĳskiego jiu-jitsu dla dzieci
29.08 CZWARTEK
09.00 – Liga Mistrzów
16.00 – Finał wakacji na Rynku,
spotkanie z Siostrami Wajs & Stonogą
30.08 PIĄTEK
18.00 – One Man Act: MÓW duo:
Eduardo Bortolotti
21.00 – wyCHOdne czyli pląsy na płycie
31.08 SOBOTA
11.00 – Szkoła magicznych zwierząt –
warsztaty z dziećmi
14.30 – miejska zumba dla dzieci i
dorosłych
19.00 – II Chorzowski Nocny Market

ruszmy na rynek

Aktualności
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Bohaterowie
w mundurach

Dwaj funkcjonariusze przebywający na patrolu otrzymali
drogą radiową informację o kłębach dymu wydobywających się
z jednej z kamienic na ul. Hajduckiej. Po przybyciu na miejsce
okazało się, że pali się mieszkanie na parterze. Funkcjonariusze zostali powiadomieni przez
jedną z lokatorek budynku, że w
płonącym mieszkaniu może być
kobieta. Będąc pierwszymi ze

służb ratunkowych na miejscu
zdarzenia, błyskawicznie rozpoczęli działania i weszli przez
okno do środka.
- Położyliśmy się na ziemi, dzięki czemu udało nam się dostrzec
kobietę w pobliżu źródła ognia.
Z powodu silnego zadymienia
komunikacja była prawie niemożliwa, dlatego od razu wynieśliśmy lokatorkę przez okno
na zewnątrz – relacjonuje Pa-

weł Kłopot ze Straży Miejskiej
w Chorzowie
Po akcji patrolu przed kamienicą
czekało już Pogotowie Ratunkowe i Staż Pożarna. Kobieta została przekazana pod opiekę lekarzy. Dzięki szybkiej interwencji
nikt z lokatorów nie ucierpiał. Na
czas akcji gaśniczej ewakuowano
18 osób, w tym 6 dzieci. Policja
prowadzi szczegółowe ustalenia
w sprawie przyczyn pożaru.

Fot. Marcin Śliwa

W nocy z 19 na 20 lipca, około godziny 1:30 w kamienicy
przy ul. Hajduckiej 53 wybuchł pożar. Dzięki szybkiej reakcji łączonego
patrolu Straży Miejskiej i Policji udało się uniknąć tragedii.

Starszy strażnik Paweł Kłopot i starszy posterunkowy Dawid Pajka

Uwaga jeże
Stworzyli
elektryczną
płetwę delfina
Amphi – to urządzenie, które ułatwia odkrywanie wodnego świata.
Wymyślili je mieszkańcy Śląska, wśród nich - Olek Kuczowicz z Chorzowa.
Jak tłumaczą wynalazcy, Amphi
ma być gadżetem dla wczasowiczów, chcących czerpać więcej
komfortu z pływania. Urządzenie
działa na podobnych zasadach,
co rower elektryczny. Wykorzystuje siłę mięśni pływaka oraz
wbudowany napęd. Im mocniej
porusza się nogami, tym szybciej
się płynie. Stopy przymocowane
są w taki sposób, aby poruszać
nimi jednocześnie, tak jak delfin
ogonem. Silniczek znajduje się
wtedy między kostkami użytkownika. Dobrze dobrane obuwie ułatwia korzystanie z płetwy
oraz szybkie wypięcie w razie
konieczności. Jest to całkowicie

innowacyjny projekt, który tworzy piątka zawziętych i bardzo
kreatywnych osób.
Pomysłodawcą jest dr Marek Swoboda z Siemianowic Śląskich, który
już w czasach PRL-u z ojcem rozwijał swoje zamiłowanie do wynalazków. Hydrodynamika była jego
ulubioną dziedziną. Początkowo
pracował nawet przy tworzeniu
sztucznych serc w Zabrzu. – Pomyślał, że chciałby pływać szybciej, mając przy tym wolne ręce.
Tak właśnie wpadł na pomysł
stworzenia monopłetwy – mówi
Olek Kuczowicz, jeden ze współtwórców projektu, były mieszkaniec Chorzowa. Tak właśnie Marek

KOMUNIKAT

wpadł na pomysł stworzenia monopłetwy. Marek i jego syn Michał,
główni konstruktorzy, mieszkają
teraz w Stanach Zjednoczonych.
Rozwijają swój wynalazek wraz
z Grażyną, partnerką Marka, jej
bratem Olkiem Kuczowiczem
oraz Wiolą, partnerką Olka. – To
jest nasz rodzinny biznes, który
tworzymy po godzinach pracy.
Sami wszystkiego uczymy się od
podstaw, dlatego zabiera nam to
mnóstwo czasu. Mamy mnóstwo
pomysłów. Powstaje aplikacja,
chcemy stworzyć specjalne treningi oraz wakacje z Amphim – mówi
Olek Kuczowicz.
DB

Informujemy, że 16 sierpnia 2019 r. (piątek)
Urząd Miasta Chorzów będzie nieczynny

Od kilku tygodni w mieście można zaobserwować znaki zwracające uwagę na jeże. W ten sposób
miasto odpowiedziało na zgłoszenia mieszkańców. Jednocześnie
trwa kampania grupy TAURON
Polska Energia „Jeż MegaZwierz”.
Jeże pomagają ogrodowym uprawom zjadając żuki, chrząszcze,
pędraki, gąsienice i ślimaki. Warto odwdzięczyć się małym ssakom za ich wartościową pracę,
szczególnie w trudnym dla nich
czasie letnich upałów. Przy okazji
przypominamy zasady pomagania jeżom w mieście:
• Wystaw w ogrodzie płaski półmisek z wodą. Chętnie skorzystają z niej spragnione zwierzęta,
w tym jeże.
• Nie zostawiaj w półmisku mleka. Jeże nie trawią laktozy, więc
mleko jest dla nich śmiertelnie
niebezpieczne.
• Jeże potrzebują cienia. Chętnie
wiją gniazda w kompostownikach, gdzie mogą znaleźć sporo
pożywienia.

•

• Jeśli zlokalizowałeś gniazdo jeży
w swoim ogrodzie, chroń je przed
dostępem psów.
• Zabezpiecz studzienki, kanały,
a na brzegach oczka wodnego
rozstaw drewniane drabinki, by
jeż mógł wspiąć się po nich na
brzeg.
• Nie zabieraj jeża, który chodzi po
działce i szuka wody lub pokarmu. – W okresie letnim młode
jeże często wychodzą z ukrycia
już około godziny 16-17 i szukają
pożywienia.
• Jeśli jeż wpadł do studzienki, kanału, tunelu i jest wychłodzony
i odwodniony – przygotowujemy wodę miodową: 1/2 szklanki
ciepłej wody +1 łyżeczka do herbaty miodu + szczypta soli. Letni

•

•

•

płyn podajemy do picia. Układamy jeża na ciepłym podłożu.
Jeśli jeż utknął w płocie – jeśli
jeż jest w dobrej formie wycinamy siatkę, wypuszczamy na
wolność. Jeśli jeż jest w kiepskiej kondycji szybko trzeba
odwiedzić lecznicę.
Jeżeli pies rozkopał gniazdo
jeża – sprawdzamy czy jakiś jeż
ucierpiał w wyniku ataku psa.
Jeśli tak się stało należy zabrać
ranne zwierzę lub zwierzęta do
lecznicy. Jeśli jeże nie doznały
żadnego szwanku układamy liście i trawę w kopczyk.
Przy koszeniu, zwłaszcza wysokiej trawy, najlepiej rozpocząć
pracę od środka ogrodu. Dzięki
temu zabiegowi zwierzęta będą
mogły uciec na boki. Po wykoszeniu środkowego pasa warto
jest zrobić kilkuminutową przerwę, to da zwierzętom szansę
na ucieczkę.
Nigdy nie wypalaj traw w ogrodzie!
Źródło: TAURON Polska Energia

Tu zarejestrujesz auto
W pawilonie C na nowym rynku działa front desk Urzędu Miasta.
Będzie w nim można zarejestrować samochód.
Przed pawilonem znajduje się
komputer z dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej, dzięki
czemu łatwo można pozyskać
ważne informacje. W nowym biurze są dwa stanowiska obsługujące
mieszkańców. Lokal jest klimatyzowany i wyposażony w fotele,
co umili ewentualny czas oczekiwania. W pawilonie C opłat dokonywać można tylko kartą. Odbiór
gotowych tablic rejestracyjnych
będzie tam możliwy po telefonicz-
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nym zgłoszeniu takiej potrzeby
w Wydziale Komunikacji UM.
Legalizacja nowych pojazdów jest
najczęstszą sprawą, z jaką mieszkań-

cy przychodzą do Ratusza. Front desk
Urzędu Miasta na razie będzie zajmował się wyłącznie tym tematem, aby
usprawnić i przyspieszyć procedurę.
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Rozmaitości

Fot. Marcin Śliwa

Fot. Marcin Śliwa
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Ule na dachu ChCK
Chorzów zyskał 100 tysięcy nowych mieszkańców. Wszyscy mają żółto-czarne
paski i zadomowili się w centrum miasta, przy ul. Sienkiewicza 3.
To właśnie na dachu Chorzowskiego Centrum Kultury stanęły
3 ule. Pszczoły będą korzystały
z miejskiej zieleni i produkowały miejski miód. Co ważne,
badania Politechniki Śląskiej
wykazały, że jest on tak samo
zdrowy, jak ten pochodzący
ze wsi. Miasto jest wyjątkowym terenem dla pszczół - jest

w nim statystycznie cieplej niż
na terenach wiejskich. Ponadto
w mieście nie używa się tylu pestycydów. Dzięki temu zbiory są
bardziej intensywne (pszczoły
od czerwca wyprodukowały już
30 kg miodu), a sezon pszczelarski trwa dłużej.
- Chodzi głównie o zrównoważony rozwój. O to, aby pogodzić

życie w mieście z naturą i żeby
zrobić coś dobrego dla środowiska - podkreśla Krzysztof Poppe, pszczelarz z Pasieki Śląskie
Miody.
W lipcu odbyły się już pierwsze
warsztaty w ramach projektu
ChCKowa Pasieka Artystyczno-Edukacyjna. Najbliższe zajęcia
planowane są na 2 i 28 sierpnia.

W strefie dla młodych #Wolka,
przed wejściem do lokalu przy ul.
Wolności 3, pojawił się nowy mebel ogrodowy. Powstał na wakacyjnych warsztatach pod hasłem:
„Co można zrobić z rzeczy z odzysku?” Proces tworzenia modero-

Miłośnicy filmu będą mieli swoje
nowe miejsce spotkań w Chorzowie
Starym. Powstaje tam druga w mieście sala kinowa w ramach sieci
„Kino za rogiem". Będzie ona bardziej kameralna niż „Grajfka”, działająca w Chorzowskim Centrum
Kultury – pomieści od 20 do 30 osób.
- To będzie stricte sąsiedzkie kino ludzie będą decydowali o repertu-

Dawny Pomnik Powstańca Śląskiego

Muzeum w Chorzowie

ków większą odpowiedzialność
za wspólne działania. Efektem powinna też być większa
trwałość stworzonego mebla –
mówi Łukasz Harat, koordynator #Wolki z ramienia fundacji
„antyRAMA”.

Będzie kino w Chorzowie Starym

Powrót do przeszłości

27 października 1927 roku na placu obok budynku
poczty w obecności wielu gości w tym Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego został odsłonięty Pomnik Powstańca Śląskiego. Pomysł wzniesienia monumentu
upamiętniającego poległych prawie 300 mieszkańców Chorzowa w walkach powstańczych w latach
1919-1921 narodził się w 1923 roku, a inicjatorem
był miejscowy Związek Powstańców Śląskich. Pomnik
przedstawia postać hutnika z twarzą Juliusza Ligonia
kowala hutniczego i działacza społeczno-narodowego
z Królewskiej Huty (obecnie Chorzów) trzymającego
w ręku miecz i młot - symbol walki i pracy. Na tablicy umiejscowionej na cokole znajdowały się daty

wał Marcin Bober, stolarz z Chorzowa, który na co dzień zajmuje
się konstruowaniem łódek. Praca,
w którą zaangażowało się wiele
osób, trwała około 10 godzin.
- Liczymy na to, przedsięwzięcie wzbudzi wśród uczestni-

powstań śląskich oraz napis „Bohaterom o wolność
Królewskiej Huty”. Do wybuchu wojny pomnik był
świadkiem wielu uroczystości patriotycznych , które
odbywały się w mieście, a chorzowianie chętnie wykonywali pamiątkowe zdjęcia na jego tle. We wrześniu
1939 roku Pomnik Powstańca roku został zniszczony
przez Niemców. Po zakończeniu II wojny światowej
w 1946 roku na placu przed pocztą stanęła Statua
Orła Białego, która została rozebrana w 1971 roku,
kiedy na ówczesnym Placu gen. A. Zawadzkiego został
odsłonięty obecny Pomnik Powstańca.
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

wiadomości samorządowe

arze - zapowiada Tomasz Ignalski,
dyrektor Chorzowskiego Centrum
Kultury.
Zachowując walory studyjnego
kina, będzie ono równocześnie bardzo zaawansowane technologicznie. Obraz będzie w takiej samej jakości jak w multiplexach. Zagości
tu także technika trójwymiarowa.
Lokalizacja nowego kina nie jest

przypadkowa. W Chorzowie Starym powstało kilka nowych osiedli,
społeczność dzielnicy poszerzyła
się o sporą grupę młodych ludzi.
Nowa oferta kulturalna w tym
miejscu przybierze atrakcyjną formę i będzie przystępna cenowo.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kino rozpocznie działalność
pod koniec września br.

Rozmaitości
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2.08 pt 19.00

„PRZYGODY PĘDRKA WYRZUTKA” – TEATR BADÓW IM. PIOTRA BIKONTA
W SZTYGARCE

2.08 pt 22.00

ZWIASTUN NOWEGO CYKLU! CHTO PO CIEMKU, CZYLI SZTYGARKA DLA DOROSŁYCH
„SIÓDEMKA” – TEATR BADÓW IM. PIOTRA BIKONTA
W SZTYGARCE

9.08 pt 19.00

„KOBIETA NA ZAMÓWIENIE” – AVE TEATR
NA SCENIE CHCK

16.08 pt 19.00

„MACBETT” – TEATR PAPAHEM
NA SCENIE CHCK

18.08 nd 18.00

GRAŻYNA BUŁKA, TEATR KOREZ – TYJATER KERY GODO W CHORZOWIE BATORYM
„MIANUJOM MIE HANKA” – W MDK BATORY

23.08 pt 19.00

„KOLACJA DLA GŁUPCA” – TEATR LUDOWY
NA SCENIE CHCK

30.08 pt 19.00

TEATRALNY FINAŁ CHTO
„WIELKI JOHN BARRYMORE” – W ROLI TYTUŁOWEJJERZY TRELA – TEATR STU
W MDK BATORY
PROGRAMU CHORZOWSKIEGO TEATRZYKU OGRÓDKOWEGO, CZYLI SIERPNIOWYCH SPEKTAKLI
DLA DZIECI SZUKAJ W ZAKŁADCE MAŁE CHTO NA STRONIE WWW.CHTO.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 16 sierpnia 2019 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.
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