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Raport przed pierwszym dzwonkiem

Już we wrześniu będzie można zagrać na interak-
tywnym boisku i skorzystać z elektronicznej ściany 
do strzałów. Nowości instalowane są właśnie na te-
renie rekreacyjnym przy ul. Okrężnej. Chorzów jest 
obecnie jedynym miastem w Polsce, które może się 
pochwalić taką atrakcją!

Na e-boisku będzie można zagrać 
w czterech trybach sterowanych 
cyfrowym systemem
Przykładowe zdjęcie pochodzi 
ze strony producenta www.yalp.com

Lista Przebojów „Trójki”
  na chorzowskim rynku 

Czy to ostatnia taka inwestycja
       w mieście?

Lista Przebojów Programu Trze-
ciego nadawana jest od 1982 roku 
i bardzo szybko zyskała status 
kultowej, do dziś kształtując gust 
słuchaczy i wpływając na polski 
rynek sprzedaży płyt. W  trakcie 
audycji prezentowani są nie tyl-
ko najbardziej popularni artyści, 
ale również muzycy niezależni, 
alternatywni, progresywni czy 
undergroundowi. 

W piątek, 6 września, Listę Prze-
bojów Programu Trzeciego usły-
szymy na żywo z rynku w Cho-
rzowie. Poprowadzi ją Marek 
Niedźwiecki, związany z Listą 
od początku jej istnienia. 
- Śmiało można powiedzieć, że Li-
sta Przebojów Trójki to nie tyle au-
dycja, co pewne zjawisko społecz-
no-kulturowe – mówi Magdalena 
Sekuła, pełnomocnik prezydenta 

miasta ds. promocji i aktywizacji 
społecznej. - Dlatego jesteśmy za-
szczyceni i zachwyceni, że będzie 
można jej wysłuchać na żywo na 
chorzowskim rynku.
Listy Przebojów Programu Trze-
ciego będzie można posłuchać na 
płycie rynku w Chorzowie w go-
dzinach 19.00-22.00. Wcześniej, 
bo od godziny 16.00, nadawana 
będzie audycja „Zapraszamy do 

Trójki”, którą poprowadzi Kuba 
Strzyczkowski. Na zakończenie, 
około 22.00, na rynkowej scenie 
zagra zespół Mitch & Mitch. 
Co więcej, w sobotę, 7 września, 
Marek Niedźwiecki swoją audy-
cję „Markomanię”, której emi-
sja odbywa się pomiędzy 11:05 
a 13:00, poprowadzi bezpośrednio 
z Pavilonu A – Galerii Sztuki Mu-
zycznej i Obrazu. 

Najbardziej znane, lubiane i prestiżowe zestawienie muzycznych hitów w Polsce, czyli Lista Przebojów 
Programu Trzeciego już niebawem wybrzmi – na żywo – z płyty chorzowskiego rynku. 

W związku z rządowymi zmianami w podatkach, w budżecie Chorzowa może zabrak-
nąć pieniędzy na programy społeczne, remonty i inwestycje. Związek Miast Polskich 
wyliczył, że Chorzów może stracić aż 20 milionów złotych. 

Więcej na stronie 3 

Co dalej z inwestycjami?
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Aktualności

– Zakończyły się już wszystkie 
prace rozbiórkowe. Elewacja hali 
jest oczyszczona. Została wykona-
na nowa podbudowa pod posadz-
kę. Powstał także dwukondygna-
cyjny obiekt zaplecza - w górnej 
części będzie nowoczesna sala 
multimedialna. Są też wykonane 

nowe przejścia, które połączą sta-
rą część z nową – wylicza Henryk 
Mercik, Miejski Konserwator Za-
bytków, jeden z głównych inicja-
torów postania Muzeum Hutnic-
twa w Chorzowie.
Obecnie w hali nie ma wielkiego 
młota parowo-powietrznego Brink-

manna, który stał w niej przed reno-
wacją. Ale wróci. Zabrano go stąd, 
by nie zniszczyła go przebudowa 
hali. Dołączy do niego dziesięć in-
nych potężnych maszyn hutniczych, 
obecnie przechodzących renowację. 
Jedno się nie zmieni. Na wszyst-
kich z góry nadal będzie spoglądał 

W festiwalowym miasteczku 
można było usłyszeć rozmowy 
w różnych językach – wśród 
uczestników byli goście z kra-
ju, Europy, a nawet z Indii. 
W jednym miejscu spotka-

li się miłośnicy muzyki pop, 
hip-hop, dance, alternatywy, 
techno, drum and bass czy 
psytrance. Wszyscy podkre-
ślali, że największym atutem 
festiwalu – poza programem 

artystycznym – jest niezwykła 
lokalizacja imprezy. Wyjątko-
wy klimat festiwalu tworzyły 
artystyczne dekoracje, a także 
strefy relaksu, mody i food-
trucków. 

Rada Miasta przegłosowała 
uchwałę o nadaniu honorowego 
obywatelstwa Antoniemu Piech-
niczkowi podczas sesji Rady Mia-
sta 24 czerwca. Kilka dni później 
wyróżniony był na Rynku go-
ściem jubileuszu ostatnich Mi-
strzostw Polski zdobytych przez 
Ruch Chorzów. – Przyznam się, 
że jestem tym wyróżnieniem tro-
chę zaskoczony, ale też czuję się 
bardzo szczęśliwy – wyznał wte-
dy Antoni Piechniczek, który jest 
trzecim piłkarzem wyróżnionym 
tytułem Honorowego Obywatela 
Chorzowa. Wcześniej zaszczyt 
ten spotkał śp. Gerarda Cieślika 
i Krzysztofa Warzychę.    
Okazja do wręczenia aktu nada-
nia honorowego obywatelstwa 
nadarzyła się w czwartek, 29 
sierpnia. – Dawno nie było 
w Chorzowie tak uroczystej se-
sji. Tylko wybitna osoba może 
otrzymać takie wyróżnienie. To 
najwyższe odznaczenie, jakim 
możemy uhonorować kogokol-

wiek w mieście – relacjonował 
Waldemar Kołodziej, przewod-
niczący Rady Miasta.

Sesja Rady Miasta przyciągnę-
ła wielu gości. W uroczystości 
uczestniczyli m.in.: Florian Le-

sik, Honorowy Obywatel Cho-
rzowa i były przewodniczący 
Rady Miasta, posłanka Moni-
ka Rosa i poseł Marek Wójcik 
z Koalicji Obywatelskiej, a także 
Henryk Wieczorek, sportowiec, 
olimpijczyk i były przewodni-
czący Rady Miasta.
– Nie bez powodu jest Pan na-
zywanym człowiekiem-legen-
dą. Dostarczył nam Pan wiele 
radości i wzruszenia. Cechuje 
Pana wielki talent, mądrość, za-
angażowanie i miłość do sportu. 
Jest Pan nie tylko przykładem, 
ale inspiracją do działania. Gra-
tuluję – mówił podczas uroczy-
stej sesji Rady Miasta Prezydent 
Miasta Andrzej Kotala.
Wręczenie aktu poprzedziła 
laudacja na cześć honorowego 
obywatela Chorzowa wygło-

szona przez dra Jacka Kurka, 
historyka, redaktora naczelne-
go miesięcznika „Hajduczanin”. 
– Trwa Antoniego Piechniczka 
piękne życie, piękne, bo nieła-
twe, piękne, bo pełne sukcesów 
zawdzięczanych talentom, cięż-
kiej pracy i wytrwałości, ale 
także i odwagi znoszenia pora-
żek i nieżyczliwości otoczenia, 
piękne, bo zawsze wierne temu, 
co od początku i co bez końca, 
piękne, bo prawdziwe i godne 
naśladowania – odczytał dr Ja-
cek Kurek.
Były trener reprezentacji Polski 
nie krył wzruszenia. Opowiadał 
o tym, jak grał w Ruchu Cho-
rzów. – Mieliśmy szczęście do 
ludzi. Zdobywaliśmy dwunasty 
tytuł Mistrza Polski z Teodorem 
Wieczorkiem. Potem przyszedł 

Michal Vican, z którym Ruch 
osiągał kolejne sukcesy. Piękna 
lekcja o tym, jak należy praco-
wać z zespołem – wspominał. – 
Pełną piersią i całymi garściami 
potrafiłem czerpać z tego, co mi 
zapewniały szkoły w Chorzowie 
i wszyscy, których w tym mie-
ście spotkałem – podsumował 
Antoni Piechniczek.

Antoni Piechniczek Honorowym
Obywatelem Chorzowa

Przez dwa dni – 23 i 24 sierpnia – w Parku Śląskim bawiło się około 
dwudziestu tysięcy fanów muzyki.  Na ośmiu scenach wystąpiło ponad 

dziewięćdziesięciu wykonawców. Za nami pierwsza edycja Fest Festiwalu 
– największej tego typu imprezy muzycznej na Południu Polski. 

Trwają intensywne prace związane z budową pierwszego w Polsce muzeum hutnictwa. 
Wszystko dzieje się w majestatycznej hali byłej elektrowni Huty Królewskiej. 

Tutaj rodziło się hutnictwo

Naszym zamiarem jest modernizacja całego układu drogowego pomiędzy ulicami: 
Katowicką, Metalowców, Krakusa i 3 maja. Tak, aby stworzyć dobry dojazd w obu 
kierunkach do działających tam przedsiębiorstw i do nowych terenów inwestycyjnych. 
Planujemy stworzyć układ drogowy z sygnalizacją świetlną, który umożliwiłby między 
innymi brakujący skręt z ul. Metalowców w kierunku Katowic. Inną sprawą jest 
budowa małego centrum przesiadkowego z przystankami tramwajowymi w okolicy 
pl. Powstańców Śląskich i nowego przejścia podziemnego w tej samej okolicy. 
Szacunkowe koszty tej inwestycji to około 50 mln zł. Będziemy składali wniosek 
o środki unijne dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia. Marcin Michalik 

Zastępca Prezydenta Chorzowa

„Przetopek” Mony Tusz. To mural 
z hutnikiem umieszczonym pod 
sklepieniem hali, wykonany przez 
śląską artystkę specjalnie na jedną 
z edycji Industriady. – Najważ-
niejsze jest to, że nie tworzymy 
czegoś nowego. Jesteśmy w tym 
samym miejscu, w którym rodziło 

się hutnictwo. Tutaj czuć ducha 
miejsca – dodaje Henryk Mercik. 
Miasto Chorzów nabyło halę 
w  2010 roku od Banku Handlo-
wego w Warszawie. Zabytkowy 
obiekt został odpowiednio zabez-
pieczony, przeprowadzono także 
remont dachu. Budowa muzeum 

- Najważniejsze jest to, że nie tworzymy czegoś nowego. W tej hutniczej hali 
czuć ducha miejsca – mówi Henryk Mercik.

hutnictwa to element dużego 
projektu „Rewitalizacja i udostęp-
nienie poprzemysłowego dzie-
dzictwa Górnego Śląska”, który 
Chorzów realizuje we współ-
pracy z Kopalnią Guido w  Za-
brzu. Dzięki temu projektowi do 
Chorzowa trafiło ponad 22 mln 
zł środków unijnych na budowę 
obiektu. Zakończenie prac plano-
wane jest na 2020 r.
Budowa muzeum to początek 
rewitalizacji tej części Chorzo-
wa. – Muzeum to pierwszy krok, 
który otworzy to miejsce. Tak 
jak wieża szybu Prezydent wraz 
z okolicą stała się atrakcją tury-
styczną, tak to miejsce otworzy 
się dla mieszkańców i przyjezd-
nych – przewiduje Miejski Kon-
serwator Zabytków. Ma w tym 
pomóc projekt rewitalizacji prze-
strzeni w okolicy pl. Powstańców 
i ul. Metalowców. Miasto planuje 
połączyć plac Powstańców z te-
renami poprzemysłowymi. – To 
może być wielka szansa dla Cho-
rzowa. Nikt czegoś takiego nie ma 
– podsumowuje Henryk Mercik. 

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa; Antoni Piechniczek, Honorowy Obywatel 
Miasta i Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta

Gratulacje nowemu Honorowemu 
Obywatelowi Miasta składał m.in. 
poseł Marek Wójcik

Było fest!
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14 sierpnia w Chorzowie od-
były się obrady okrągłego stołu 
w sprawie niekorzystnych zmian 
prawnych, które mogą zagrozić 
samorządom. W spotkaniu zwo-
łanym przez Prezydenta Chorzo-
wa Andrzeja Kotalę wzięli udział 

prezydenci, zastępcy prezyden-
tów i skarbnicy miast Metropolii, 
a także między innymi przedsta-
wiciele Wałbrzycha, Krakowa 
czy Tarnowa. W dyskusji ak-
tywnie brali udział także: prze-
wodniczący Górnośląsko-Zagłę-

biowskiej Metropolii Kazimierz 
Karolczak oraz przewodniczący 
Związku Miast Polski Zygmunt 
Frankiewicz. 
Zagrożone są budżety wszyst-
kich gmin w Polsce, dlatego 
samorządowcy zasiedli do roz-

mów. Chorzów zaproponował 
dwa rozwiązania: wyrównanie 
budżetu wpływami z VAT lub 
przyznanie miastom rządowych 
dotacji. Jeden z tematów roz-
mowy dotyczył także przygoto-
wania jednobrzmiących uchwał, 

które będą przyjmowane przez 
rady gmin. Samorządowcy chcą 
wystosować także list do pre-
miera Mateusza Morawieckiego. 

Zarówno uchwały, jak i list mają 
być głosem sprzeciwu wobec 
zmian drenujących budżety sa-
morządów.

Chorzów, podobnie jak inne 
gminy i powiaty, od 2014 roku 
ponosi coraz większe wydatki 
oświatowe. Sama dopłata do re-

formy oświaty w roku szkolnym 
2017/2018, której nie uwzględ-
niono w  subwencji, wynosiła 
3,60 mln zł. Z roku na rok rośnie 

wiele kosztów bezpośrednio 
związanych z edukacją, np. wy-
datki na dowóz uczniów niepeł-
nosprawnych w  2015 wynosiły 
565 tysięcy złotych, a w 2018 
ponad 1,8 mln złotych. To wzrost 
o  333%. Natomiast subwencja 
oświatowa od 2015 do 2018 roku 
pozostała na niemal niezmienio-
nym poziomie (wzrosła zaledwie 
o 0,79 procenta). 
Dodatkowych wydatków mia-
sta związanych z edukacją nie 
rekompensują wpływy z podat-
ku PIT, które od 2015 do 2018 
roku wzrosły o około 31 milio-
nów złotych. 

Aktualności

Obietnice rządu,
 problemy samorządu

Podatek dochodowy od osób fizycznych to jeden z głównych 
dochodów miasta – przychody z tego tytułu stanowią aż 25% 
budżetu Chorzowa. Wprowadzane przez rząd zmiany w podat-
kach zmniejszą wpływy z tego tytułu o 20 milionów złotych.

Mniej imprez kulturalnych
Rezygnacja z kluczowych inwestycji 
w mieście

20 milionów złotych mniej w budżecie 
Chorzowa z powodu zmian podatkowychMniej bieżących remontów

Przerzucenie przez rząd na samorząd 
kosztów związanych z edukacją

Podwyżka cen energii - dodatkowe koszty 
dla samorządów

Skutki rządowych obietnic odczują 
wszystkie samorządy. Dla niektórych 

może to być finansowa strata, 
której nie udźwigną. 

 
14 sierpnia samorządowcy 
spotkali się w Chorzowie, 
aby wspólnie zaapelować 
do rządu o rekompensatę.

Koszty i skutki 
rządowych 

obietnic

To naturalne, że pomysł obniżenia podatków cieszy każdego. Nie może on jednak 
doprowadzić do zniszczenia samorządów. Przygotowany przez rząd pakiet 
zmian oznaczać będzie, w najlepszym przypadku, zahamowanie rozwoju miast. 
W najgorszym upadłość wielu gmin i powiatów. Trzeba to jasno i głośno powiedzieć: 
w budżecie państwa kończą się pieniądze, dlatego rządzący sięgają po pieniądze 
samorządów. Pomysły z Warszawy chcą finansować środkami, które miały iść na 
remonty dróg czy budowy placów zabaw.

Traktujemy bardzo poważnie analizy Związku Miast Polskich – jeśli się one 
potwierdzą, to na pewno zabraknie pieniędzy na kluczowe inwestycje w mieście, 
a w przyszłości być może nawet na bieżące funkcjonowanie. Trzeba pamiętać, że 
w przyszłorocznym budżecie miasto musi znaleźć środki m.in. na podwyżkę cen 
energii. Do tego dochodzą rosnące od kilku lat wydatki na edukację. Na miasta 
przeniesiono także obiecane podwyżki dla pracowników oświaty.

Andrzej Kotala 
Prezydenta Chorzowa

Małgorzata Kern 
Skarbnik Miasta

Ile miasto dopłaca do edukacji?

Prezydenci miast w całym kraju biją na alarm

Wydatki na oświatę

194,6 MLN ZŁ

112 MLN ZŁ
119,3 MLN ZŁ

131,3 MLN ZŁ
141,4 MLN ZŁ

128,9 MLN ZŁ
126,2 MLN ZŁ

128,9 MLN ZŁ

129,9 MLN ZŁ
188,2 MLN ZŁ

205,3 MLN ZŁ

Dochody z podatku PIT Subwencja oświatowa

Na wykresie wyraźnie widać, że 
wzrost wpływów z PIT-u nie pokrywa stale 

rosnących kosztów oświaty. Kolejne reformy powodują, 
że finansowana z budżetu miasta edukacja jest coraz droższa.

Rosnących kosztów nie rekompensują środki z budżetu państwa.

227,5 MLN ZŁ
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Aktualności

W czerwcu 2019 roku został 
oddany do użytku nowoczesny 
Oddział Anestyzjologii i Inten-
sywnej Terapii. Ta część szpi-
talna znajduje się w nowym 
miejscu, w rozbudowanym za 
blisko 14 milionów złotych Pawi-
lonie A. Oprócz strefy medycznej 
znajdują się tu jeszcze pracownie 
EKG wysiłkowego i USG, apteka 
szpitalna, a także niezbędne po-
mieszczenia sanitarne. Wszystko 
po to, aby poprawić jakość lecze-
nia pacjentów. 
W planach jest remont pomiesz-
czeń po starym Oddziale Inten-
sywnej Opieki Medycznej, na 
miejscu którego ma powstać 
oddział okulistyczny oraz pra-
cownie gastroskopii i kolono-
skopii. Prace budowlane są prze-

widziane również na oddziale 
laryngologicznym dla dzieci w 
szpitalu przy ul. Truchana. Czy 
inwestycje te zostaną zrealizo-
wane? Odpowiedź nie jest jedno-
znaczna. Związek Miast Polskich 
przestrzega bowiem, że rządowe 

zmiany podatkowe mogą w przy-
szłym roku znacząco uszczuplić 
budżety samorządów. W przy-
padku Chorzowa może to być 
kwota około 20 milionów złotych, 
co w znaczący sposób ograniczy 
możliwości inwestycyjne.

Co dalej z inwestycjami w szpitalu?
Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie od lat systematycznie się rozwija – obecnie ma jeden z największych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 

w województwie. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony miasta, które współfinansuje zakup najnowszego sprzętu i modernizację oddziałów. 

Jeśli w wyniku zmian podatkowych Chorzów straci 20 milionów 
złotych, to inwestycje staną pod dużym znakiem zapytania 
i trudno przewidzieć w jakim zakresie będziemy w stanie 
finansować remonty w naszym szpitalu. Mariola Roleder 

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Problemy oddziału 
onkologii i hematologii 
dziecięcej
Upłynął miesiąc od zawieszenia 
działalności oddziału onkologii 
i hematologii dziecięcej w Zespole 
Szpitali Miejskich w Chorzowie. 
Władze placówki podjęły taką de-
cyzję w związku z brakiem leka-
rzy specjalistów, a co za tym idzie 
- brakiem możliwości spełnienia 

rygorystycznych warunków kon-
traktu z NFZ. Aktualnie trwa 
intensywne poszukiwanie ordy-
natora i zastępcy ordynatora, co 
pozwoli wznowić funkcjonowanie 
oddziału. Wszyscy mają nadzieję, 
że oddział ruszy od listopada. 
Dyrekcja szpitala zapewnia, że 
wszyscy pacjenci mają zapew-
nioną kontynuację leczenia. 21 
z nich korzysta z poradni he-

matologicznej, która normalnie 
funkcjonuje. Dla pozostałych, 
wymagających stałego leczenia 
szpitalnego, znaleziono miejsca 
w innych placówkach.
- Jest to rozwiązanie zdecydowa-
nie bezpieczniejsze dla trwałości 
kontraktu, niż kontynuowanie 
działalności oddziału bez spełnie-
nia wszystkich kryteriów – wyja-
śnia Mariola Roleder.

Temat prawnej ochrony Parku Śląskiego przed degradacją 
środowiska naturalnego wciąż budzi emocje. Burzliwie 
dyskutowali o tym chorzowscy radni podczas ostatniej 
sesji Rady Miasta, 29 sierpnia. Tymczasem Marszałek 

Województwa Śląskiego nie wyraża zgody na propozycję 
Chorzowa, która pozwoliłaby uniknąć wycinki drzew 

na przyparkowej działce. 

Jak zapobiec wycince drzew?
Przypomnijmy, że w lipcu br. 
Prezydent Chorzowa, Andrzej 
Kotala zaoferował przekazanie 
z miejskiego budżetu kwoty 
1,8  mln złotych, jeśli Marsza-
łek podejmie decyzję o zakupie 
spornej działki i włączy ją w ob-
szar chroniony. 
Teren przy Międzynarodowych 
Targach Katowickich, choć leży 

w granicach administracyjnych 
naszego miasta, nigdy nie nale-
żał do Chorzowa. W 2017 roku 
– zgodnie z decyzją wojewody 
– został sprzedany przez Skarb 
Państwa prywatnemu inwesto-
rowi (75% z tej transakcji tra-
fiło do Skarbu Państwa, a 25% 
zasiliło budżet Chorzowa – to 
właśnie stanowi kwotę 1,8 mln 

złotych). Właścicielem działki 
została spółka Green Park Sile-
sia, która następnie wystąpiła 
do chorzowskiego magistratu 
z wnioskiem o wycinkę drzew. 
Zgodnie z prawem, Urząd Mia-
sta musiał wyrazić na to zgodę.
Prezydent Chorzowa ma pro-
pozycję rozwiązania problemu: 
apeluje do Marszałka Woje-

wództwa, aby włączył teren 
w  granice parku, co zapobie-
głoby wycince drzew. Podczas 
spotkania przy tzw. okrągłym 
stole Marszałek stwierdził jed-
nak, że samorząd nie może 
zakupić nieruchomości od pry-
watnego podmiotu. Nie została 
podana podstawa prawna ta-
kiej argumentacji.

2 września, po wakacyjnej przerwie, Centrum Integracji Międzypokoleniowej wznawia cykl zajęć pod nazwą Klub Malucha +, skierowanych 
do rodziców i dzieci. 

Klub Malucha+ to program w ra-
mach którego co tydzień, w każdy 
poniedziałek, dla rodziców i dzie-
ci powyżej 3 roku życia organizo-
wane są warsztaty – osobne dla 
każdej z tych grup. I tak, podczas 
gdy dzieciaki pod okiem anima-
tora uczestniczą w zajęciach, 
w  trakcie których w przystępnej 
i interesującej formie uczą się 
czegoś nowego, ich opiekuno-
wie biorą udział w spotkaniach 
ze specjalistami, dotyczącymi 
takich tematów, jak na przykład 
edukacja, zdrowie czy prawidło-
we żywienie.
– W tym roku oferta Klubu Ma-
lucha+ jest jeszcze bardziej 
atrakcyjna i zróżnicowana niż do-
tychczas – opowiada Magdalena 
Sekuła, pełnomocnik prezydenta 
miasta ds. promocji i aktywizacji 
społecznej. – Wspólnie z Tervitą 
- Instytut Rozwoju Dziecka, przy-
gotowaliśmy dla rodziców wiele 
ciekawych spotkań o bardzo sze-
rokiej tematyce.

Wraca Klub Malucha+

Zajęcia organizowane są w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej (ul. Wolności 101, Cho-
rzów) w poniedziałki, w godzinach 17:00 – 18:30. Udział jest bezpłatny, a wcześniejsze zapisy nie są 
wymagane.

Harmonogram
warsztatów

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK
02.09 – Zaburzenia integracji sensorycznej

– spotkanie ze specjalistą
09.09 – Zaburzenia mowy – spotkanie ze specjalistą
16.09 – Zaburzenia jedzenia – spotkanie ze specjalistą
23.09 – Wady postawy ciała u dzieci – spotkanie ze specjalistą
30 .09 – Ortopodologia – czyli tupot małych stóp

– spotkanie ze specjalistą
07.10 – Problemy nocne – spotkanie ze specjalistą
14.10 – Aktywność fizyczna – problemy z nadwagą u dzieci

– spotkanie ze specjalistą
21.10 – Jak mówić żeby dziecko nas słuchało i jak słuchać,

żeby dziecko do nas mówiło – spotkanie ze specjalistą
28.10 – żywienie w alergii pokarmowej i wybiórczość

pokarmowa – spotkanie ze specjalistą
 

LISTOPAD – GRUDZIEŃ
04.11 – Nagrody i kary – spotkanie ze specjalistą
18.11 – Motywacja dziecka – spotkanie ze specjalistą
25.11 – Trudne okresy w życiu dziecka – spotkanie ze specjalistą
02.12 – Ataki złości u dzieci – spotkanie ze specjalistą
09.12 – Trudne sytuacje (konflikty w rodzinie) oczami dziecka

– spotkanie ze specjalistą
16.12 – Idą Święta – warsztaty robienia pierników
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Edukacja

Co roku, na przełomie sierp-
nia i  września, przedstawiciele 
Urzędu Miasta organizują objazd 
po placówkach oświatowych. 
Sprawdzany jest stan technicz-
ny oraz wyposażenie obiektów 
przed rozpoczęciem roku szkol-
nego. Niemal wszędzie podczas 
wakacji prowadzone są bieżące 
naprawy i remonty, szkoły uzu-
pełniają sprzęt i pomoce dydak-
tyczne niezbędne do prowadze-
nia zajęć. 
W 2019 roku w mieście sfina-
lizowano kilka dużych inwe-
stycji oświatowych. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 5 już od 
września będą mogli korzystać 
z  gruntownie zmodernizowa-
nego basenu. Koszt remontu 
wyniósł prawie 8,5 mln złotych. 
Na finiszu są prace związane 
z  termomodernizacją budynku 
SP nr 5 wraz z wymianą elewa-
cji i stolarki okiennej (wartość 
inwestycji to 18,4 mln złotych). 
Spośród innych – większych 
inwestycji warto wymienić roz-
budowę i  przebudowę budynku 
przy ul.  Omańkowskiej, gdzie 
kosztem prawie 9,5 miliona zło-
tych powstało Przedszkole nr 9. 

Nowe oddziały 
przedszkolne
W związku ze zmianami w sys-
temie oświaty w Chorzowie 
tworzone są nowe oddziały 
przedszkolne, które zagwaran-
tują opiekę najmłodszym miesz-
kańcom. Są to spore koszty dla 
budżetu miasta – np. adaptacja 
na przedszkole części budynku 
Szkoły Podstawowej nr 25 kosz-
towała 2,3 mln zł. W  nowym 
roku szkolnym nowe oddziały 

przedszkolne powstaną w: Szkole 
Podstawowej nr 5 (oddział Przed-
szkola nr 21), Szkole Podstawo-
wej nr 21 (oddział Przedszkola 
nr 3), Szkole Podstawowej nr 14 
(kolejny oddział Przedszkola 
nr 1), Zespole Szkół Mistrzostwa 
Sportowego (oddział Przedszkola 
nr 29). Dodatkowy oddział utwo-
rzono także w Przedszkolu nr 27.

Rekrutacja 
bez zakłóceń
Sporo obaw wśród uczniów i ro-
dziców budził problem „podwój-
nego rocznika” przy tegorocz-

nym naborze do szkół średnich. 
W Chorzowie uniknięto związa-
nych z tym komplikacji - w szko-
łach przygotowano większą licz-
bę miejsc niż liczba absolwentów 
kończących szkołę podstawową 
czy gimnazjum. Niedogodność 
stanowić może większe niż w po-
przednich latach zagęszczenie 
klas pierwszych. Po rekrutacji po-
zostały wolne miejsca w liceach, 
technikach i  szkołach branżo-
wych, a większość absolwentów 
podstawówki (61% ogółu przyję-
tych) lub gimnazjum (57%) wy-
brało licea pierwszej preferencji. 

Raport przed pierwszym dzwonkiem
Chorzowskie szkoły są gotowe na przyjęcie uczniów. Zakończono większość 

prac inwestycyjnych i remontowych. 

Miasto zostało wyróżnione za programy skierowane do dzieci i młodzieży

Unicef docenił Chorzów
Do tej pory tylko jedno pol-
skie miasto może pochwalić się 
tytułem „Miasta Przyjaznego 
Dzieciom”. To Gdynia. Teraz na 
najlepszej drodze do uzyskania 
tego tytułu jest Chorzów, który 

został zaproszony do wdrażania 
programu przyjaznego dzieciom. 
Organizacja doceniła projekty ta-
kie jak: Sportowy Chorzów, Klub 
Malucha i „Razem można więcej”.
– Bardzo cieszymy się, że nasza 

codzienna praca została dostrze-
żona przez taką organizację jak 
UNICEF. Nasza oferta jest bar-
dzo bogata – mówi Magdalena 
Sekuła, pełnomocnik prezydenta 
Chorzowa ds. promocji i aktywi-
zacji społecznej. 

W „Sportowym Chorzowie” mia-
sto stawia na aktywne spędzanie 
czasu wolnego. W programie „Ra-
zem można więcej” realizowanym 
przy ul. Jagiellońskiej oferowane 
są warsztaty i animacje. Natomiast 
„Klub Malucha” to program, który 

na stałe wpisał się w kalendarz 
dzieci i ich rodziców 
„Miasto Przyjazne Dzieciom” 
to projekt oparty trójstronnej 
współpracy: zaangażowaniu  sa-
morządu, dzieci i partnerów. 
Miasto odpowiedzialne jest 

za przygotowanie warunków 
sprzyjających rozwojowi i edu-
kacji dzieci. Partnerzy – orga-
nizacje samorządowe, biznes, 
media – podejmują współpra-
cę, a  dzieci biorą czynny udział 
w życiu miasta.

W Szkole Podstawowej nr 21 powstał nowy oddział przedszkolny Zmodernizowany basen w Szkole Podstawowej nr 5

Podczas objazdu placówek oświatowych w mieście przekonujemy się, 
że są one dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. Pojawiają 
się pewne problemy z zapewnieniem kadry, ponieważ część nauczycieli 
m. in. na skutek atmosfery politycznej w kraju i niedoceniania tego 
zawodu, rezygnuje z pracy. Generalnie są to pojedyncze przypadki, a my 
staramy się rozwiązywać te problemy, żeby jakość nauczania była na 
najwyższym poziomie Wiesław Ciężkowski 

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Licealiści z Chorzowa 
w czołówce
Dobry przykład nowym uczniom 
dali tegoroczni absolwenci, któ-
rzy bardzo dobrze poradzili sobie 

z egzaminem dojrzałości. Maturę 
z języka polskiego zdało 87,54% 
zdających, przy 85,57% w resz-
cie w województwa. Z językiem 
angielskim uporało się 61,85% 
(średnia wojewódzka to 56%).  
Najtrudniejszym przedmiotem 
dla licealistów z Chorzowa oka-
załą się matematyka - egzamin 
zdało 61,21% przy wyniku 62% 
w skali wojewódzkiej. Warto do-
dać, że w minionym roku szkol-
nym 42 uczniów chorzowskich 
szkół zdobyło tytuł laureata lub 
finalisty konkursów przedmioto-
wych lub olimpiady z listy MEN.

Nowoczesne Przedszkole nr 9 przy ul. Powstańców
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„Aniołki Matusińskiego”, czy-
li polskie biegaczki ze sztafety 
4×400 m – Justyna Święty-Ersetic, 
Iga Baumgart-Witan, Małgorzata 
Hołub-Kowalik i Anna Kiełbasiń-
ska – powalczą z utytułowaną 
Allyson Felix. Niemniej ciekawie 
będzie w  sprincie panów na 100 
metrów. Największą gwiazdą 
będzie tutaj Kanadyjczyk Andre 

De Grasse, okrzyknięty następcą 
legendarnego Usaina Bolta.  Pod-
czas wrześniowych zawodów 
w Chorzowie jego największym 
rywalem będzie niegdysiejszy re-
kordzista świata Jamajczyk Asafa 
Powell. 
Mająca bardzo udany sezon Karo-
lina Kołeczek zmierzy się na dy-
stansie 100 metrów przez płotki 

m.in. z aktualną mistrzynią Euro-
py na tym dystansie Białorusinką 
Elwirą Hierman.
W pchnięciu kulą do potwierdzo-
nych wcześniej miotaczy mają-
cych już na swoim koncie próby 
na 22 metry dołączył czwarty. 
Rywalem polskich mocarzy – 

Michała Haratyka i Konrada 
Bukowieckiego – oraz Nowoze-
landczyka Toma Walsha, będzie 
prezentujący wyborną formę Bra-
zylijczyk Darlan Romani. 
Na Stadionie Śląskim kibice 
zobaczą także m.in. skoczki-
nię wzwyż Mariję Łasickiene, 

dyskoboli Andriusa Gudžiusa 
czy Christopha Hartinga. Będą 
także polskie gwiazdy – Kami-
la Lićwinko, Maria Andrejczyk, 
Paweł Wojciechowski, Marcin 
Lewandowski, Ewa Swoboda, 
Paweł Fajdek, Adam Kszczot czy 
Piotr Lisek.

LOTTO Memoriał Kamili Sko-
limowskiej to największy mi-
tyng lekkoatletyczny w Polsce. 
W  2018 roku zgromadził na 
trybunach Stadionu Śląskie-
go ponad 41 000 sympatyków 
sportu. Wstęp na imprezę jest 
bezpłatny.

Aktualności

Gwiazdy 
lekkoatletyki 

na Śląskim
Organizatorzy jubileuszowej 10. edycji LOTTO 
Memoriału Kamili Skolimowskiej szykują dla 

kibiców fajerwerki na bieżni. Jedną z głównych 
atrakcji zawodów, które odbędą się 14 września, 

będzie bieg na 400 m kobiet. 
Podczas Memoriału Kusocińskiego 2018 na Stadionie Śląskim walczyły: Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetic i Allyson Felix. 14 września panie zmierzą się ponownie 
w „Kotle czarownic”
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Zawodnicy UKS Pover Kuźnik zdobyli dwa medale na mistrzostwach Europy 
w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznym. Kordian Strzyga, podobnie jak 

przed rokiem, zdobył złoto, zaś Kewin Tokarski zajął 2. miejsce. 

Kolejny sukces siłaczy z Kuźnika

Europejski czempionat odby-
wa się w dniach 7-10 sierpnia 
w miejscowości Hamm w Luk-
semburgu. W zawodach wzięło 
udział dwóch reprezentantów 
UKS Pover Kuźnik Chorzów 
i obaj stanęli na podium.
Mistrzem Europy juniorów do 
lat 18 został Kordian Strzyga, 
startujący w kategorii +120 kg. 
W pierwszym podejściu uporał 

się z ciężarem 165 kg, następnie 
wycisnął 175 kg! Atak na 180 kg 
się nie powiódł.
Tym samym Strzyga zdobył ko-
lejny medal w karierze. Przed 
rokiem również został mistrzem 
Europy (we francuskiej miej-
scowości Merignac, z wynikiem 
145 kg), zaś w maju tego roku 
w Tokio zdobył brąz mistrzostw 
świata. W Japonii zdobył medal, 

wyciskając 162,5 kg. Widać więc, 
że siłacz chorzowskiego klubu 
stale robi postępy.
Drugim zawodnikiem UKS Po-
ver Kuźnik, który wróci z Luk-
semburga z medalem, jest Kewin 
Tokarski. 16-latek wywalczył 
wicemistrzostwo Europy w ka-
tegorii do 53 kg. Jego wynik to 
77,5 kg. Złoto zdobył Fin Anton 
Kauranen (90 kg).

Artur Rutkowski to młody, zdolny, ambitny i niezwykle towarzyski chłopak. 
Uczeń piątej klasy, którego największą pasją jest piłka nożna spotkał 

najtrudniejszego do pokonania przeciwnika. Możemy mu w tym pomóc.

Zbiórka dla młodego piłkarza

Gra o życie
Ostra białaczka limfoblastyczna 
to zawodnik, który nie stosuje 
się do żadnych zasad fair play. 
Zwalczyć można go tylko lekiem 
Blinatumomab. Jedna ampułka to 
koszt 11 328 zł. Artur potrzebuje 
dwóch cyklów leczenia, czyli aż 
51 ampułek. Koszt terapii wynosi 
więc 577 728 zł. 
Choroba wróciła 25 maja 2019, po 
prawie 5 latach. Pierwszą chemię 
po nawrocie Artur dostał jeszcze 
w Chorzowie, zanim zawieszono 
oddział hematologii i onkologii 
dziecięcej. 7 lipca musiał prze-
nieść się do Uniwersyteckiego 
Szpitalu Dziecięcego w Krakowie.
Tam walczy, ale koszty leczenia są 
ogromne, a czas ograniczony. Po-
móżmy Arturowi wygrać.

– Czasami łzy lecą potokami, a są 
dni, że trzeba zażartować, żeby zrzu-
cić z siebie nadmiar ciężkiego po-
wietrza. Na koniec dnia zostaje się 
jednak sam na sam ze swoimi my-
ślami i bezradnością dorosłego face-

ta, który gotów jest zrobić wszystko, 
żeby tylko uratować swojego syna 
– Grzegorz, tata Artura.

Więcej informacji na stronie: 
www.siepomaga.pl/bitwa-artura 



wiadomości samorządowe Rozmaitości7

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

Nie trzeba jeździć rowerem wy-
łącznie po Chorzowie – wystar-
czy wybrać to miasto z listy miej-
scowości dostępnych w aplikacji 

i wyruszyć w rowerową podróż... 
nawet dookoła świata! Liczba 
przejechanych kilometrów będzie 
dzielona przez liczbę mieszkań-

ców. Puchar trafi do najaktyw-
niejszych, a nie największych.
Zasady zabawy są proste. Pobie-
ramy aplikację mobilną, wybiera-
my miasto, dla którego będziemy 
kręcić kilometry i  korzystamy 
z  przygotowanych opcji. Śledzi-
my rankingi, tworzymy grupy 
z przyjaciółmi, znajomymi z pra-
cy i motywujemy się do wspól-
nej zabawy. W ramach aplikacji 
możemy śledzić swoje treningi 
– przebyty dystans, czas, spalo-
ne kalorie, trasy, a zadowalające 
efekty publikować na portalach 
społecznościowych.

Oprócz Chorzowa, kilometry krę-
cić będą: Bydgoszcz, Biała Podla-
ska, Białystok, Chełm, Gniezno, 
Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, 
Inowrocław, Jastrzębie Zdrój, 
Kielce, Koszalin, Leszno, Olsztyn, 
Przemyśl, Suwałki, Świętochłowi-
ce i Włocławek. Organizatorem 
akcji jest miasto Bydgoszcz. 
Miasto, które wygra rywaliza-
cję otrzyma przechodni „Pu-
char Rowerowej Stolicy Polski”. 
W  przypadku wygranej trzy 
razy z rzędu, Puchar zostanie na 
stałe w posiadaniu zwycięskiego 
miasta.

Wiadomo tylko jedno: 15 września uczestnicy rajdu wystartują z chorzowskiego 
Rynku. Przebieg trasy poznają po uporaniu się z rebusami i zagadkami.

Na zgłoszone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego projekty będzie 
można głosować od 16 września do 6 października. 

Spółdzielcy zmieniają miasto

Pierwszy Rajd Rowerowy odbył 
się w 2017 r., z okazji 25-lecia MO-
RiS Chorzów. Przed rokiem ha-
słem przewodnim było 150-lecie 
Królewskiej Huty. Kilkusetosobo-
wa grupa przejechała ulicami na-
szego miasta. Przed trzecią edycją 
organizatorzy przygotowali nie-
spodziankę.
Jeśli szukasz w internecie mapy 
III Rajdu Rowerowego, który 

odbędzie się 15 września, to... jej 
nie znajdziesz! Poza organizato-
rem nie zna jej nikt. Wszystko 
wyjaśni się dopiero po starcie, 
który zaplanowano na chorzow-
skim Rynku (między godziną 
11.00 a 12.00).
Miłośnicy kolarstwa będą mu-
sieli rozwiązać rebusy i zagadki. 
Poprawna odpowiedź oznaczać 
będzie miejsce, do którego mają 

pojechać. Tam zmierzą się z ko-
lejną zagadką.
Uruchomiona została już strona in-
ternetowa, na której można się za-
pisywać do III Chorzowskiego Raj-
du Rowerowego. Każdy uczestnik 
otrzyma gadżet, posiłek regenera-
cyjny, a także weźmie udział w loso-
waniu atrakcyjnych nagród. Wpiso-
we wynosi 5 zł, zaś limit miejsc na 
liście startowej to 300 osób. 

136 - tyle projektów zostało zgło-
szonych w tegorocznej edycji bu-
dżetu obywatelskiego. To prawie 
dwukrotnie więcej niż w ubie-
głym roku. 
– Zainteresowanie mieszkańców 
Chorzowa budżetem obywatel-
skim oczywiście cieszy i stanowi 
powód do dumy. W związku z tak 
dużą liczbą wniosków nieco wy-
dłużyły się jednak procedury we-

ryfikacyjne – mówi Magdalena 
Sekuła, pełnomocnik prezydenta 
miasta ds. promocji i aktywizacji 
społecznej. – Weryfikacji podle-
ga nie tylko zgodność wniosku 
z regulaminem oraz miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego, ale też na przykład 
to, czy przedstawiony kosztorys 
pokrywa się z rzeczywistymi wy-
datkami.

Wszystkie złożone wnioski zo-
stały już zweryfikowane przez 
komisję, jednak wnioskodawcy, 
których projekty zostały odrzu-
cone, mają jeszcze prawo do od-
wołania się od tej decyzji. To wła-
śnie ze względów proceduralnych 
konieczna była zmiana terminu 
głosowania. Rozpocznie się ono 
zatem 16 września, a zakończy 6 
października. 

Otoczenie w Chorzowie zmienia 
się nie tylko dzięki inwestycjom 
miejskim. Nowe place zabaw, 
chodniki, parkingi i skwery po-
wstają m.in. ze środków Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. 
Systematycznie modernizowa-
ne są także spółdzielcze budyn-
ki, w których zamieszkuje obec-
nie 35 tysięcy osób, co stanowi 
jedną trzecią mieszkańców Cho-
rzowa.

Kręcimy kilometry dla Chorzowa
Już we wrześniu rusza 1. edycja rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. Wszyscy miłośnicy 

dwóch kółek wybiorą miasto, dla którego będą kręcić kilometry. Wystarczy  pobrać bezpłatną aplikację, 
by wspólnie ze znajomymi i rodziną walczyć o miano najbardziej rowerowego miasta w Polsce.

Jak jeździć dla Chorzowa? 
1. Pobierz darmową aplikację Rowerowa Stolica Polski – Android lub iOS
2. Wybierz Chorzów z listy miast – możemy utworzyć dedykowaną grupę dla fir-
my, instytucji, która pozwoli wyłonić najlepszego kolarza w danej organizacji, 
3. Kręć kilometry dla Chorzowa!

Na dwóch kółkach
w nieznane

Budżet Obywatelski
Quiz Amelung

Tablice edukacyjno-informacyj-
ne oraz aplikacja „Quiz Ame-
lung" powstały na potrzeby kam-
panii informacyjno-edukacyjnej 
w ramach projektu unijnego 
pn.: „Przebudowa systemów na-
powietrzania i obiegu wody dla 
zapewnienia prawidłowej gospo-
darki wodnej w  stawach Ame-
lung sposobem na skuteczną 
ochronę siedlisk cennych przy-
rodniczo w Chorzowie” w ra-
mach Poddziałania 5.4.1. Ochro-
na różnorodności biologicznej 
ZIT, wniosek nr: 080H/16. 

Niewielu mieszkańców zdaje sobie sprawę, że staw Amelung jest ostoją bioróżnorodności. Chcąc to 
zmienić, miasto stworzyło ścieżkę edukacyjną, informującą o żyjących w zbiorniku oraz wokół niego 
roślinach i zwierzętach. Po dokładnym zapoznaniu się z treścią tablic edukacyjnych warto sprawdzić 
zdobytą wiedzę. W tym celu wystarczy pobrać na smartfon bezpłatną aplikację „Quiz Amelung” 
(dostępną na Android i iOS).

W budynkach ChSM wprowadzamy na szeroką skalę montaż oświetlenia z czujnikami 
ruchu. Do końca przyszłego roku całe oświetlenie części wspólnych budynków będzie 
działało głównie w oparciu o czujniki ruchu, a w pozostałej części - w oparciu 
o wyłączniki czasowe. W najbliższych trzech latach nacisk będzie położony na 
malowanie klatek schodowych z jednoczesnym układaniem płytek na korytarzach, 
a także na remonty balkonów i elewacji. Wykonywana będzie także wymiana 
pionów wodno-kanalizacyjnych

Marek Kopel 
Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przykładem inwestycji ChSM jest nowoczesny plac zabaw przy ul. Gwareckiej, 
wyposażony w zjeżdżalnię i bezpieczną nawierzchnię. Zakupiono też nowe ławki
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wiadomości samorządowe8

Odczyty, spotkania autorskie 
i inne atrakcje dla miłośników li-
teratury będą odbywały się m.in. 
w Cafe Kamienica czy w Szty-
garce. Dla przedszkolaków księ-
garnia Dopełniacz przygotowała 
akcję „Lekturka dla chorzowskie-
go podwórka”. Szczegółowy pro-
gram dostępny jest na stronie: 
www.chorzow.eu
Przypominamy, że trwa wielka 
zbiórka książek organizowana 
w ramach IX edycji „Wolności 

Czytania”. Akcja zakończy się 19 
września, następnie przekazany 
przez chorzowian księgozbiór 

trafi na kiermasz, gdzie bezpłatnie 
będzie można uzupełnić biblio-
teczkę o nowe pozycje 

Rozmaitości

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 13 września 2019 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

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

www.chorzow.eu
Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów 
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec

Na spotkanie z książką
Żywa biblioteka, giełda książek, spotkania z autorami i krytykami 

literatury w kilku miejscach w Chorzowie. Tak zapowiada się IX edycja 
„Wolności Czytania”. 

O dobrych książkach można też posłuchać. Dwie chorzowianki (i przyjaciółki) Marta Paluch i Ka-
rolina Skórka nagrywają podcast „One mówią”. Cotygodniowe odcinki to lekkie i zabawne rozmo-
wy o dobrej literaturze i ciekawych artykułach. Podcast znaleźć można na Facebooku One Mówią, 
a także na Spotify i iTunes.

Książki zbieramy tutaj: 
• Urząd Miasta Rynek 1

• Miejski Dom Kultury „Batory” ul. St. Batorego 6
• Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

• Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
• Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lompy 13

• Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej
• Muzeum ul. Powstańców 25


