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Chorzowski Jarmark Bozonarodzeniowy 
Dziesięć dni pełnych świątecznych atrakcji. Na chorzowskim rynku stanie kilkanaście kramów z ręcznie robionymi ozdobami 

i regionalnymi specjałami, dwie karuzele oraz scena, na której wystąpi w sumie kilkunastu artystów. 

Na jarmarku będzie można 
kupić między innymi choinki, 
wykonane ręcznie stroiki, gir-
landy, wieńce na drzwi, świece, 
artykuły ceramiczne i jedyne 
w  swoim rodzaju maskotki. 
Lady kramików będą się też 

uginać pod ciężarem rozma-
itych smakołyków: miodów 
pitnych, serów, wędlin, pie-
czywa, wina, piwa i pierników. 
A to dopiero początek atrakcji. 
Na rynku staną dwie karuze-
le – w tym jedna bezpłatna – 

i  namioty, w których odbędą 
się liczne, skierowane do dzieci 
i  dorosłych warsztaty: zdobie-
nia pierników, tworzenia świą-
tecznych świec i mydeł, zdo-
bienia drewnianych ozdób oraz 
pakowania prezentów.

Z kolei na scenie zaplanowano 
przeróżne koncerty i występy 
artystyczne. Wystąpią między 
innymi: Orkiestra Dęta Tram-
wajów Śląskich, Studio Musi-
calowe STEP, zespół Fresco czy 
Chorzowski Brass Band. 
Szósty raz z rzędu zorganizo-
wane zostanie Miejskie Stro-
jenie Choinki – nowa trady-
cja, która każdego roku łączy 
wszystkich chorzowian. W ak-
cję chętnie angażują się rów-
nież firmy i instytucje. Udział 
może wziąć każdy – wystarczy 
w piątek, 20 grudnia, o godzinie 
18.00 przynieść ze sobą bombkę 
albo inną ozdobę choinkową 
i  zawiesić ją na drzewku obok 
budynku poczty. 

Jarmark rozpocznie się w pią-
tek, 13 grudnia i potrwa do 
niedzieli, 22 grudnia. Stoiska 
w  dni powszednie będą czyn-
ne w godzinach 10.00-20.00, 
a weekendy od 10.00 do 21.00. 

Z karuzel będzie można korzy-
stać codziennie od 12.00. 

Program Chorzowskiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego  
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Aktualności

Chorzowscy strażacy ruszyli 
ze specjalnymi lekcjami dotyczą-
cymi obrony przed tlenkiem wę-
gla. Od teraz wszystkie wycieczki 
odwiedzające Centrum Edukacji 
Pożarowej w Chorzowie w okre-
sie grzewczym, wezmą udział 
w  rozszerzonych, interaktyw-
nych warsztatach. Strażacy zapre-
zentują urządzenia wykrywające 
tlenek węgla, tzw. czujki i dokład-
nie opowiedzą o czadzie. - Zde-
cydowanie można powiedzieć, 
że czujki ratują życie - wyjaśnia 
bryg. Paweł Nalepka, Komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej 
w Chorzowie - Zbliżają się święta, 
można pomyśleć o najbliższych, 
zadbać o ich bezpieczeństwo 
i w ramach prezentu podarować 
im takie urządzenie.
Głównym źródłem zatruć w bu-
dynkach mieszkalnych jest 

niesprawność przewodów ko-
minowych, wentylacyjnych i dy-
mowych. Systematyczne czysz-
czenie, sprawdzanie szczelności 
i regularne przeglądy techniczne 
zmniejszają ryzyko zaczadzenia. 
Pod żadnym pozorem nie wolno 
zasłaniać i przykrywać urządzeń 
grzewczych, jak również zakle-
jać i zasłaniać kratek wentyla-
cyjnych. 
Tlenek węgla, potocznie nazywa-
ny czadem, jest bezwonny, bez-
barwny, pozbawiony smaku. Ma 
silne własności toksyczne, bloku-
je dostęp tlenu do organizmu. Nie 
należy bagatelizować bólu i  za-
wrotów głowy, duszności, sen-
ności, osłabienia, przyspieszonej 
czynności serca - mogą one być 
sygnałem, że ulegamy zatruciu 
tlenkiem węgla. W takiej sytuacji 
należy natychmiast przewietrzyć 

i opuścić pomieszczenie, w któ-
rym się znajdujemy oraz wezwać 
służby ratunkowe.
W tym roku chorzowska Straż 
Pożarna odnotowała już 53 zda-
rzenia związane z tlenkiem węgla, 
w których poszkodowanych było 
26 osób. W 2018 roku strażacy 
interweniowali 61 razy, a 50 osób 
wymagało pomocy medycznej. 
W 2017 służby ratunkowe wyjeż-
dżały 73 razy, 69 osób ucierpiało, 
a dwie poniosły śmierć.
- Statystyki zdarzeń z udziałem 
czadu w Chorzowie maleją. To 
bardzo cieszy, ale wciąż sporo 
pracy przed nami - mówi An-
drzej Kotala, Prezydent Chorzo-
wa - W tym roku strażacy wyjeż-
dżali ponad 50 razy do zdarzeń 
związanych z tlenkiem węgla. 
To pokazuje jak ważne są akcje 
edukacyjne.

Wypadki przy przejściach dla 
pieszych wciąż są najczęstszym 
przypadkiem, kiedy ktoś zostaje 
poszkodowany w wyniku zda-
rzenia drogowego. Aby zmienić 
tę statystykę i poprawić nasze 
bezpieczeństwo, klasyczne „ze-
bry” w newralgicznych miej-

scach zostaną zamienione na 
nowy typ przejścia. Kiedy pieszy 
zbliża się do jezdni, na słupach 
zaczynają pulsować pomarań-
czowe światełka. Ponadto lam-
py są ustawione tak, aby lepiej 
doświetlać sylwetkę pieszego, 
a znaki ostrzegające o przejściu 

dla pieszych podświetlają się. 
Wszystko po to, aby pieszy był 
jeszcze bardziej bezpieczny na 
jezdni. „Zebrę” w Batorym wy-
brano nie bez powodu – obok 
znajduje się szkoła podstawo-
wa oraz wiele domów i bloków 
mieszkalnych.

Wszyscy najemcy mieszkań, 
którymi zarządza PGM, a które 
znajdują się w budynkach, gdzie 
działa wspólnota mieszkaniowa 
jeszcze do końca roku mogą skła-
dać wnioski o wykup mieszkania 
ze zniżką. 
Wnioski i wszelkie potrzebne in-
formacje można uzyskać w  Biu-
rach Obsługi Mieszkańca. Po 
złożeniu wniosku, każdorazowo 
sprawdzana jest sytuacja czynszo-
wa najemców i dokonywana wy-

cena mieszkania. Jeśli wniosek o 
wykup zostanie złożony do końca 
roku, to od tej ceny odjąć można 

połowę. Warunkiem jest zapłata 
jednorazowa. Akcja wykupu nie 
obejmuje mieszkań socjalnych.

Projekt budżetu miasta na 2020 
rok zakłada dochody w wyso-
kości około 715 mln złotych. 
Jest to kwota znacznie mniejsza 
od prognozowanej przez mia-
sto jeszcze przed wprowadze-
niem przez rząd nagłych zmian 
w przepisach podatkowych. 
- W przyszłorocznym budże-
cie musieliśmy uwzględnić  
zmniejszenie dochodu miasta z 
podatku dochodowego od osób 

fizycznych z 18 do 17 procent, 
podwojenie kosztów uzyskania 
przychodów oraz zwolnienie 
osób do 26 roku życia z podatku 
dochodowego. Szacujemy, że 
łącznie z tego tytułu dochody 
miasta zmniejszą się o około 16 
mln złotych  – wyjaśnia Małgo-
rzata Kern, Skarbnik Miasta. 
Niespodziewane zmniejszenie 
planowanych dochodów zbie-
ga się ze wzrostem wydatków 

miasta, które w 2020 roku wy-
niosą około 742 mln złotych. 
Miasto będzie musiało znaleźć 
środki m.in. na podwyżki cen 
prądu, co będzie kosztować 
około 3 mln złotych. Do tego 
dochodzą rosnące wydatki na 
edukację - w 2018 roku Cho-
rzów dopłacił prawie 38% z 
całej kwoty subwencji, a w 
przyszłym roku może być to 
jeszcze więcej. Problemem dla 

samorządu jest także wzrost 
płacy minimalnej. Na ten cel 
trzeba wygospodarować kolej-
ne 6 mln złotych.
- W takiej sytuacji budżetowej 
konieczne jest znaczne ogra-
niczenie wydatków inwesty-
cyjnych – mówi Małgorzata 
Kern. - Te inwestycje, które są 
współfinansowane ze środków 
unijnych, m.in. Muzeum Hut-
nictwa, tężnia, remont ulicy 3 

maja, zostały ujęte w nowym 
budżecie. Rezygnacja z ich re-
alizacji wiązałaby się z koniecz-
nością zwrotu dofinansowania. 

Aby sfinalizować rozpoczęte 
działania zaciągnięty został 
kredyt w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym.

Trudny budżet 2020

Niedrożna wentylacja, komin czy stary piec. 
Te pozornie drobne usterki mogą doprowadzić 

do nieszczęścia. Powodują ulatnianie się 
niewidzialnego zabójcy - czadu.

Uwaga na czad!

Ugoda w sprawie MTK

Sesja budżetowa odbędzie się 19 grudnia, o ostatecznym kształcie planu docho-
dów i wydatków miasta na 2020 rok zadecydują radni

Sytuacja finansowa Chorzowa jest stabilna, co potwierdzają niezależne instytucje ratingowe. 
Mimo to, w przyszłym roku miasto będzie musiało zacisnąć pasa, bo przy malejących dochodach 

wzrosną wydatki samorządów.

Wykup mieszkanie 
za pół ceny

Przy ul. Czempiela stworzono aktywne przejście dla pieszych. To kolejna inwestycja 
mająca poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach.
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Bezpieczniej na pasach

Marcin Michalik 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Pieniądze ze sprzedaży mieszkań 
przeznaczymy na podwyższenie standardu 
pozostałych mieszkań komunalnych. To była 
nasza obietnica i chcemy krok po kroku ją 
realizować

Mariola Roleder 
Zastępczyni Prezydenta Chorzowa

To pierwsze tego typu przejście w mieście, ale nie ostatnie. Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów będzie prowadził montaż kolejnych takich „pasów”. W najbliższym 
czasie podobne powstaną przy ul. Strzelców Bytomskich 
czy Żołnierzy Września

Do końca roku trwa akcja wykupu mieszkań komunalnych, 
które znajdują się we wspólnotach mieszkalnych z 50% zniżką. 

15 milionów złotych trafi do poszkodowanych i bliskich ofiar tragedii na MTK. 
Po 13 latach od katastrofy budowlanej zapadła decyzja o wypłacie odszkodo-

wań i zadośćuczynień. 

– Cieszymy, że wszystkie stro-
ny przychyliły się do naszego 
wniosku o zawarcie ugody. Ta 
sprawa trwała zdecydowanie za 
długo, szczególnie jeśli porów-
namy ją do postępowań w spra-
wie katastrofy smoleńskiej czy 
samolotu CASA – wyjaśnia 
Andrzej Kotala, Prezydent Cho-
rzowa.
Przyjęcie ugody, o którą zabiega-
li Prezydent Chorzowa i pełno-
mocnik osób poszkodowanych, 
pozwala na uniknięcie kolej-
nych wieloletnich i skompliko-
wanych procesów sądowych. 

Wnioskodawcy otrzymają od 
Skarbu Państwa odszkodowania 
oraz zadośćuczynienia na łączną 
kwotę ok. 15  mln zł. Środki na 
ten cel powinny zostać przeka-
zane przez Wojewodę Śląskiego, 
a następnie wypłacone przez 
Prezydenta Chorzowa do 31 
grudnia 2019 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie 
w  zeszłym roku, ustalił że to 
Skarb Państwa ponosi odpowie-
dzialność w związku z zawale-
niem się hali wystawowej pod-
czas Ogólnopolskiej Wystawy 
Gołębi Pocztowych 28 stycznia 

2006 roku. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami Skarb Pań-
stwa w tym postępowaniu repre-
zentuje Prezydent Chorzowa.
W czasie katastrofy w hali znaj-
dowało się około 700 zwiedzają-
cych i wystawców. W jej wyni-
ku zginęło 65 osób, a ponad 170 
zostało rannych. Wśród ofiar 
śmiertelnych znalazło się 10 
cudzoziemców – Czesi, Słowa-
cy, Niemcy, Belg, Węgier oraz 
Holender. Była to największa 
tego typu katastrofa budowla-
na we  współczesnych dziejach 
Polski.
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Otwarcie nowego kina było oka-
zją, by uhonorować reżysera 
medalem Teodora Kalidego za 
szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie kultury.
– To jest jak podróż w czasie. Cho-
dziłem do wszystkich kin w Cho-
rzowie. Najbardziej jednak pamię-
tam Kino Pionier, gdzie non-stop 
puszczano filmy. Za cenę jedne-
go biletu można było się urwać 

z kilku lekcji i  oglądać te same 
filmy kilkakrotnie – wspominał 
z uśmiechem Jan Kidawa-Błoński. 
Wyróżnienie  wręczył reżyserowi 
Andrzej Kotala, Prezydent Cho-
rzowa.
Działalność kina „Frajda” za-
inaugurowano projekcją filmu 
„Skazany na bluesa”, którego re-
żyserem jest Jan Kidawa Błoński, 
a producentem jego żona Małgo-

rzata Kidawa-Błońska. Wcześniej 
odbyło się spotkanie z reżyserem, 
które poprowadziła Agata Śliwa.
Kino powstało na parterze Sta-
rochorzowskiego Domu Kultury, 
oddziału Chorzowskiego Centrum 
Kultury. To drugie po „Grajfce” 
kino z sieci „Kin za Rogiem” w na-
szym mieście.
– Kino Grajfka powstało dwa 
lata temu i stało się najchętniej 
uczęszczanym kinem z sieci za 
Rogiem w Polsce. Postanowili-
śmy pójść za ciosem i uruchomić 
podobną działalność, tym razem 
dla społeczności Chorzowa Sta-
rego – tłumaczy Tomasz Ignalski, 
dyrektor Chorzowskiego Cen-
trum Kultury.

Aktualności

Bilety będą kosztowały 
8 zł dla dorosłych, 5 zł za 
grupy zorganizowane dzieci. 
W repertuarze znajdzie się 20 
filmów miesięcznie. Drugie 
tyle zostanie wyemitowanych 
na zamówienie stowarzyszeń, 
szkół czy innych grup. 

Zbliża się czas dostarczania decyzji o wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
leśnego od osób fizycznych. 

Osoby fizyczne powinny opłacić podatek na podstawie otrzymanej decyzji (w znacznej części miasta 
Chorzów będą one ponownie doręczane przez gońców z Urzędu Miasta) w czterech kwartalnych ra-
tach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września 
i 15 listopada roku podatkowego, chyba że wysokość podatku na dany rok wynosi do 100 zł, wtedy 
płatny jest on w terminie pierwszej raty. Należy pamiętać o zgłaszaniu wszelkich zmian, w tym zmian 
w zakresie adresu do doręczeń. 

Informacje dotyczące wysokości podatku dla osób fizycznych ze względów technicznych będą udziela-
ne w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych po dniu 31 stycznia 2020 roku w pokoju nr 22. Należy mieć 
przy sobie dowód osobisty, a w przypadku działania w imieniu innej osoby – stosowne pełnomocnictwo.

Na otrzymanych decyzjach widnieje indywidualny numer rachunku bankowego, na który można wpła-
cać zobowiązania. Dzięki temu unikną Państwo kolejek do kasy w siedzibie Urzędu. Płatności można 
dokonać także w chorzowskich oddziałach ING Banku Śląskiego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W zakresie podatków od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości praw-
nej, a także współwłasności osób fizycznych z ww. podmiotami,  informacje m.in. odnośnie druków 
deklaracji, na bieżąco będą udzielane przez pracowników odpowiedniego Referatu w pokoju nr 21.

Podmioty te powinny opłacić podatki na podstawie złożonych deklaracji:
• do dnia 31 stycznia 2020 roku – podatek od nieruchomości;
• do dnia 15 stycznia 2020 roku – podatek rolny i leśny.

W zakresie podatku od środków transportowych informacje będą udzielane na bieżąco w pokoju 
nr 34. Termin składania deklaracji na ten podatek upływa 15 lutego 2020 roku. 

Jeżeli posiadasz na terenie Miasta Chorzów nieruchomości, grunty rolne bądź leśne, możesz odebrać 
decyzje ustalające wymiar podatku od nich, o dowolnej porze i  bez wychodzenia z domu. 

Dzielą Cię od tego trzy kroki:

1. Załóż elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (informacje o tym, jak to zrobić znajdziesz na 
www.epuap.gov.pl).

2. Podaj swój adres skrzynki ePUAP do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych i wskaż, że chcesz od 
nas otrzymywać za jej pomocą korespondencję.

3. Napisz do nas lub poczekaj na naszą wiadomość.

Dzięki ePUAP możesz wysyłać pisma i dokumenty do 
urzędu oraz odbierać pisma, bez konieczności odwie-
dzania jego siedziby. Natomiast za pomocą Profilu Za-
ufanego, podpisu elektronicznego zawierającego certy-
fikat kwalifikowany bądź e-dowodu podpiszesz swoją 
korespondencję. 

Za pomocą skrzynki ePUAP otrzymasz decyzję ustalającą 
wymiar  podatku na rok 2020 pod warunkiem, że zgło-
sisz nam swój adres do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Ważne informacje podatkoweINFORMACJA DLA PODATNIKÓW 
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Jan Kidawa-Błoński, reżyser, który wychował się w Chorzowie, otworzył 
najmniejsze kino na Śląsku. Nowoczesna sala kinowa na 20 osób powstała 

w Starochorzowskim Domu Kultury.

Frajda w małym kinie

To nowe kameralne kino jest miejscem dla wszystkich. Tutaj nie tylko 
można zobaczyć dobry film, ale również w komfortowych warunkach o nim 
porozmawiać. Ponadto,w pomieszczeniu przed salą projekcyjną powstała 
mediateka, w której można skorzystać z nowoczesnych multimedialnych 
ekranów edukacyjnych

Andrzej Kotala 
Prezydent Chorzowa

Nowocześnie zaaranżowana 
przestrzeń spodobała się Grze-
gorozwi Molewskiemu z sieci 
Kin za Rogiem. – To w pełni 
profesjonalne kino, niczym 
nie różni się od komercyjnych 
kin ze wspaniałym dźwiękiem 
i  obrazem. Świetna widownia, 
a przy tym kameralnie i bardzo 

przytulnie – ocenił Grzegorz 
Molewski.
Kino jest w pełni cyfrowe. Baza 
filmów znajduje się na serwe-
rach, a wszystkie połączenia są 
skutecznie szyfrowane, dzięki 
temu wszystko jest bezpieczne i 
nie ma możliwości, by baza trafi-
ła w niepowołane ręce.

- Chcieliśmy stworzyć coś, czego 
w Chorzowie jeszcze nie było. 
Pomyśleliśmy, że Urząd Miasta 

to idealne miejsce na taką grę. 
Nasi podopieczni mogli zapoznać 
się z funkcjonowaniem instytucji 

miejskiej z niecodziennej per-
spektywy – opowiada Magdalena 
Sierotnik z chorzowskiej „Wyspy”.
W salach chorzowskiego Ratu-
sza przygotowane były punkty 
z zadaniami, m.in. gra na dzwo-
neczkach ręcznych, łamigłówki 
z matematyki i języka polskiego, 
zaśpiewanie piosenek, quiz o tra-
dycjach świątecznych. Za prawi-
dłowe wykonanie zadania przy-
znawane były złote dzwoneczki. 

Świąteczna gra w Ratuszu
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” zorganizowało w chorzowskim Ratuszu nietypową grę miejską 
dla swoich podopiecznych. Do zabawy z dziećmi włączyli się spontanicznie pracownicy Urzędu Miasta i Straży Miejskiej.

Wiesław Ciężkowski 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Urzędnik nie musi być cały czas śmiertelnie poważny. Można się czasem przebrać 
w niecodzienny strój, aby sprawić dzieciakom trochę radości. Chciałbym bardzo 
podziękować Straży Miejskiej za zaangażowanie 
w naszą akcję

Po zakończeniu gry dzieci spotka-
ły się w sali sesyjnej i wspólnie 
przywołały św. Mikołaja, który 
wraz z reniferami wręczył im 
świąteczne prezenty. 
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Święta

Chorzowianie Chorzowianom na Nowy RokChorzowianie Chorzowianom na Nowy Rok
Marta Matyszczak
pisarka, autorka kryminałów

Mnóstwa powodów do wspólnego śmiechu, ciekawych 
lektur znalezionych pod choinką, a w Nowym Roku 
odwagi, by spełniać swoje marzenia!

Magdalena Gorzkowska
himalaistka

Mieszkańcom Chorzowa życzę niezwlekania z realizacją 
marzeń, spełnienia we wszystkich sferach życia oraz 
radości z małych rzeczy.

Andrzej Sodowski
przewodniczący Chorzowskiej Rady Seniorów

Życzę Chorzowianom, a w szczególności Seniorom 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z każdego 
dnia oraz optymizmu i sporej aktywności w Roku 2020.

Alina Zawada
dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu

Wspaniałych i jednocześnie aktywnych Świąt. Dzięki naszym 
lodowiskom z pewnością będzie o to łatwiej ;) A w nowym roku 
zdrowego podejścia do życia i noworocznych postanowień.

Seweryn Siemanowski
prezes Ruchu Chorzów SA

Szczęśliwego Nowego Roku, pełnego wrażeń i emocji, 
aby coś ciekawego w naszym życiu się działo, nie tylko 
na boisku.

Konrad Krause
przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta

Wiele radości, dobroci, młodzieńczego zapału i samych 
genialnych pomysłów w nadchodzącym roku.

Karolina Skórka i Marta Paluch
prowadzące podcast OneMówią do posłuchania na Spotify i iTunes

W przyszłym roku życzymy Wam samych samych dobrych książek, których 
historie pozwolą Wam przeżyć niezapomniane emocje.

Tomasz Ignalski
dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury

Życzę Świąt przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą 
samym. Abyśmy w nowym roku byli bardziej otwarci na 
gości oraz na nowe, na inne, na nieznane. Abyśmy nie 
negowali, tylko dlatego, że nie rozumiemy.
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Święta

Chorzowianie Chorzowianom na Nowy RokChorzowianie Chorzowianom na Nowy Rok

Alina Zawada
dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu

Wspaniałych i jednocześnie aktywnych Świąt. Dzięki naszym 
lodowiskom z pewnością będzie o to łatwiej ;) A w nowym roku 
zdrowego podejścia do życia i noworocznych postanowień.

Roman Kurosz
konferansjer, popularyzator śląskich tradycji

Na Święta życza Wom dużo wesołości, a we karpiu mało 
ości. I coby my się w tym Nowym Roku pszoli a niy wadziyli.

Przemysław Fabjański
dyrektor I ULO im. Juliusza Słowackiego

Wspaniałej świątecznej atmosfery, dużo nadziei 
i niezapomnianej podróży przez świat i życie 
w Nowym Roku.

Elwira Szewczyk
sklep Gryfnie na Nowym Rynku

Cołko familijo Gryfnie winszuje spokoju we rodzinnym 
gronie, udanych gyszynków i oczywiście GRYFNYCH Godów!

Łukasz Gliński, Mirosław Sobczak,
Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu

Żeby w nadchodzącym roku każdy znalazł chociaż 
chwilę, by się zatrzymać i posłuchać dobrej muzyki.

Henryk Czich
wokalista zespołu Universe

Aby każdego dnia Nowego Roku udawało Wam się 
„w perły zmieniać deszcz”.

Kaja Renkas
artystka-graficzka

Aby wokół nas było więcej zielonego koloru, a na nowy 
rok wspaniałych doznań twórczych i dobrego grafiku.

Dawid Makaruk
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie

Życzymy wszystkim mieszkańcom Chorzowa, aby otrzymywali 
tyle dobroci od innych, ile ludziom dają nasze pupile.
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Aktualności

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA 

Na specjalnej konferencji praso-
wej Seweryn Siemianowski, pre-
zes Ruchu Chorzów i Grzegorz 
Joszko, wiceprezes stowarzysze-
nia Wielki Ruch ogłosili wstępne 
plany na obchody 100-lecia klu-
bu. Z okazji tego wyjątkowego 
jubileuszu powstał herb, który 
będzie używany jako oficjalny 
znak klubu przez cały rok 2020. 
Nowy herb znajdzie się na stro-

jach meczowych, materiałach 
promocyjnych i na klubowych 
gadżetach.
W bryłę herbu wkomponowa-
no złotą gwiazdę, symbolizującą 
wyjątkowe osiągnięcia Ruchu - 
14 zdobytych tytułów mistrzow-
skich. Złota kolorystyka pod-
kreśla dostojność jubileuszu 
i  znaczenie klubu dla regionu. 
Istotna jest również typografia, 

korespondująca z czasem po-
wstania klubu – w herbie użyto 
unikalnego kroju pisma Futura, 
który został zaprojektowany na 
początku lat 20. XX wieku przez 
Paula Rennera. 
Nowy herb to wstęp do przyszło-
rocznych obchodów 100-lecia 
Ruchu. W działania związane 
z  tym wyjątkowym świętem 
zaangażowani będą wszyscy – 

klub, miasto i kibice. Plan wyda-
rzeń jubileuszowych obejmuje 
cały nadchodzący rok. Wśród 
nich znajdą się m.in.: wystawa 
muzealna, koncerty, biesiady, 
turnieje dla młodzieży, konkur-
sy, festyny, publikacje okolicz-
nościowych znaczków, książek 
i albumów, a także limitowana 
edycja klubowych gadżetów 
w nakładzie po 100 sztuk. 

Okolicznościowy herb, specjalny znaczek pocztowy, jubileuszowa linia produktów i turnieje piłkarskie. 
To część z planowanych na przyszły rok obchodów 100-lecia istnienia Ruchu Chorzów.

Złota gwiazda na 100-lecie Ruchu

Autor herbu, Jakub Malicki z polskielogo.net oraz Seweryn Siemianowski, prezes 
Ruchu, analizują symbolikę nowego znaku

Emilka ma nowy dom,
       czas na Bubę

Tym razem przedstawiamy 10-let-
nią Bubę. Do miejskiego schroni-
ska trafiła po interwencji Straży 
Miejskiej, która znalazła ją przy-
wiązaną do latarni. Mimo przy-
krych doświadczeń, nie zmieniło 
się jej radosne usposobienie. Buba 
to przyjacielska, łagodna suczka, 
średniej wielkości. Nie toleruje 
innych psów, dlatego najlepiej 
nadaje się do domu, w którym bę-
dzie jedynym czworonogiem. Nie 
potrafi wchodzić po schodach.

Sukces naszej schroniskowej akcji. Emilka, którą zaprezentowaliśmy 
w poprzednim numerze, znalazła nowy dom!

Po 42 latach do Śląskiego 
Ogrodu Zoologicznego 

wracają pingwiny 
Humbolta. 

To nie jedyna dobra 
wiadomość. 

W październiku urodziły 
się tutaj dwie małe 

gepardzice

Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Chorzowie

ul. Opolska 36
www.chorzow.schronisko.com

fb.com/schronisko.chorzow

Nowi mieszkańcy ZOO
Pingwiny Humbolta cieszyły już 
swoim widokiem mieszkańców 
województwa w latach 1963-1977. 
Jak podają statystyki, chorzow-
skie ZOO odwiedzało wówczas 
milion osób rocznie! W 2019 roku 
rozpoczęto budowę nowego wy-
biegu, a prawdopodobnie w stycz-
niu przyszłego roku zamieszkają 
tu pingwiny sprowadzone z Wę-
gier i Słowacji. 

Chorzowski ogród zoologiczny 
od niedawna może pochwalić 
się również dwójką gepardzic, 
które przyszły na świat 3 paź-
dziernika. Śmiałe i energiczne 
maluchy cały czas pozostają pod 
opieką mamy, od której odłączą 
się dopiero miedzy 13 a 20 mie-
siącem życia. 
Gepardzią rodzinkę można oglą-
dać przez szybę ekspozycyjną. 

W pomieszczeniu pozostawiona 
jest skrzynia wypełniona słomą, 
w której maluchy mogą się za-
grzebać w czasie snu - tak ukryte 
będą niewidoczne dla zwiedzają-
cych. Z uwagi na zdrowie i bez-
pieczeństwo młodych na wy-
bieg zewnętrzny wyjdą dopiero 
wiosną, kiedy będą większe, 
a warunki atmosferyczne zaczną 
sprzyjać spacerom. 
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Młodzi radni z pomysłami

W strefie dla młodych #Wolka 
powstały słodkie niespodzianki 
dla mieszkańców. Młodzieżowi 
radni udekorowali w sumie 500 
pierników, które będą rozda-
wać na świątecznym jarmarku. 
Na dnie każdej paczki znajduje 
się zdjęcie i informacje o psich 
seniorach, którzy od wielu lat 
mieszkają w miejskim Schroni-
sku dla Bezdomnych Zwierząt. 
Pomysłodawcy akcji chcą w ten 
sposób zwiększyć szanse czwo-
ronogów na nowy dom. 

* * *
„Wigilia bez plastiku!” - to kolejna 
inicjatywa młodych chorzowskich 
radnych. Będą oni namawiać swo-
je koleżanki i kolegów do zorga-
nizowania świątecznych spotkań 
klasowych bez jednorazowych ta-
lerzy, kubków i sztućców. - Naczy-
nia przyniesiemy z domu i dzięki 

temu nie wyprodukujemy tony 
śmieci. To proste rozwiązanie, na 
którym skorzysta nasze środowi-
sko – wyjaśnia Kamil Kwak z Mło-
dzieżowej Rady Miasta Chorzów. 
Młodzi radni rozpoczęli już kam-
panię informacyjną, o akcji opo-
wiedzą także dyrektorom w swo-
ich szkołach. – Na razie wszyscy 
reagują bardzo pozytywnie, więc 
jest duża szansa, że w tym roku 

wszystkie klasowe wigilie w Cho-
rzowie będą eko – dodaje Konrad 
Krause, przewodniczący Młodzie-
żowej Rady Miasta. 
Młodzieżowa Rada Miasta to or-
gan doradczy Prezydenta Miasta. 
Obecna kadencja rozpoczęła się 
w październiku i potrwa dwa 
lata. W skład chorzowskie rady 
wchodzi 39 uczniów szkół po-
nadpodstawowych.

Brak planów na Sylwestra? Tę 
wyjątkową noc w Chorzowie 
będzie można spędzić na Sta-
dionie Śląskim, bawiąc się na 
imprezie organizowanej przez 
telewizję Polsat. Szampańską za-
bawę zapewnią największe dys-
kotekowe hity tego roku: „Ona 
by tak chciała” Ronniego Ferrari 
oraz „Mama ostrzegała” zespołu 
Daj to głośniej. 

W tym roku na scenie zaprezentu-
je się wielu znanych artystów z ich 
najlepszymi przebojami. Na Stadio-
nie Śląskim wystąpią: DJ Bobo i jego 
„Chihuahua”, Layzee Fka Mr Presi-
dent i „Coco Jumbo”, Maciej Maleń-
czuk i „Ostatnia nocka”, Sławomir 
z kultowym „Miłość w Zakopanem”, 
Michał Szpak ze swoim „Color Of 
Your Life” oraz wiele innych gwiazd. 
Ozdobą sylwestrowej nocy będzie 

Cleo, która zaprezentuje najważ-
niejsze utwory w swojej karierze: 
„Za krokiem krok”, „Łowcy gwiazd” 
i „My Słowianie”. Będzie się działo za 
także za sysprawą Piersi i ich tanecz-
nej „Bałkanicy” a Ich Troje przypo-
mni „A Wszystko To… (Bo Ciebie 
Kocham)”. Na sylwestrowej scenie 
zobaczymy i usłyszymy zespół Feel, 
Enej oraz Future Folk z wokalistą 
Staszkiem Karpielem-Bułecką. 

Wyjątkowo pracowite są przedświąteczne dni dla Młodzieżowej Rady Miasta 

Na Śląskim do białego rana

Fundacja Wolne Miejsce, wraz z 16 miastami naszego regionu, zaprasza na Metropolitalną Wigilię 
dla Samotnych. Do świątecznej akcji włączył się także Chorzów. 

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy nie mają z kim spędzić wigilijnego wieczoru, do Międzynaro-
dowego Centrum Kongresowego przy pl. Słowika i Antalla 1 w Katowicach. Tam od godziny 16.00 na  gości 
czekać będzie uroczysta kolacja. Będzie też okazja do rozmów, składania życzeń i wspólnego kolędowania. 

Od połowy grudnia mieszkańcy Chorzowa będą mogli korzystać z nowego narzędzia, które ułatwi im 
planowanie wolnego czasu oraz uczestniczenie w życiu kulturalnym, społecznym i sportowym miasta. 

Aplikacja mobilna COTEROZ - nawiązująca nazwą do systemu rowerów miejskich KAJTEROZ - to kalen-
darium, w którym będą zawarte wszystkie informacje o wydarzeniach odbywających się w Chorzowie, 
organizowanych zarówno przez Urząd Miasta jak i domy kultury, teatry, obiekty sportowe a także orga-
nizacje pozarządowe i inne podmioty.

Użytkownik będzie mógł filtrować kategorie wydarzeń, które są przedmiotem jego zainteresowania np. 
sport, kultura, wydarzenia dla dzieci, teatr czy kino. Każde wydarzenie w kalendarium będzie miało 
krótki opis oraz link, który przekieruje do strony organizatora po więcej informacji, z możliwością re-
zerwacji lub kupna biletu. Aplikacja umożliwi dzielenie się interesującymi wydarzeniami ze znajomy-
mi za pomocą dostępnych komunikatorów. Osoby nie znające miasta skorzystają z pewnością z mapki, 
dzięki której odnajdą miejsce, w którym odbywa się wydarzenie.

Aplikacja jest bezpłatna, dostępna w Google Play i App Store.

Niech nikt nie będzie sam

Miejskie atrakcje w zasięgu ręki
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