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PODWYŻKI

ZMIANY W PRZEPISACH

Pamiętamy!

Zdjęcia: Paweł Mikołajczyk

Ks. Piotr Machoń, proboszcz
parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza i Włodzimierz
Kac, przewodniczący Gminy
Wyznaniowej
Żydowskiej
w Katowicach, poprowadzili ekumeniczną modlitwę
w miejscu, w którym w 1944
roku na terenie dzisiejszego
Chorzowa Batorego działał
podobóz KL Auschwitz.
Głos zabrali: Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa, dr An-

WAŻNE INWESTYCJE W MIEŚCIE

CIEKAWE WYDARZENIA
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Na skwerze u zbiegu ulic Jubileuszowej i Stefana Batorego w maju zostanie odsłonięty pomnik,
upamiętniający ofiary niemieckich nazistowskich obozów zagłady. 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia
KL Auschwitz, odbyła się uroczystość, podczas której w fundamenty pomnika została włożona kapsuła
z ziemią z różnych miejsc kaźni.

drzej Sznajder, Dyrektor katowickiego oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej, dr Jacek
Kurek, historyk, popularyzator lokalnej historii Chorzowa
Batorego oraz Grzegorz Rosengarten, inicjator budowy
pomnika. W uroczystościach
wzięli udział mieszkańcy,
uczniowie chorzowskich szkół
z dużą delegacją klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia.

cjatywy Grzegorza Rosengartena, prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin
Oświęcimskich. To on przez
kilkanaście lat skrupulatnie
gromadził materiały związane
z chorzowskim pododdziałem
KL Auschwitz. Więźniowie
z Francji, Belgii i Czech przebywali w obozie na terenie
dzisiejszego Chorzowa Batorego od września 1944 do
stycznia 1945 roku.
– Na jednym ze zdjęć z Auschwitz zauważyłem, że słupy układają się w takiej perspektywie, że przypominają
dłoń. Postanowiłem to podchwycić – mówi autor projektu, Tomasz Wenklar, który
w Chorzowie między innymi
realizował tzw. „Ławeczkę
Gerarda Cieślika”.
O budowie pomnika podczas
grudniowej sesji Rady Miasta
zadecydowali jednogłośnie
radni. Dzieło powstanie z ini-

– Więźniowie w pasiakach
codziennie z tego miejsca byli
prowadzeni do dawnej Bismarkhütte. Tam pracowali
przy produkcji zbrojeniowej
– tłumaczy Grzegorz Rosengarten.
Pomnik ma być odsłonięty
25 maja 2020 r., w dniu
rocznicy śmierci phm.
Witolda Pileckiego.
Wykonanie obelisku będzie kosztowało 96 900 zł.

Pomnik zostanie opatrzony inskrypcją:
PAMIĘCI WIĘŹNIÓW OBOZU „BISMARCKHUTTE”
ISTNIEJĄCEGO W POBLIŻU TEGO MIEJSCA
JAKO FILIA NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO
OBOZU KONCENTRACYJNEGO I ZAGŁADY
KL AUSCHWITZ BIRKENAU.
W MIĘDZYNARODOWYM DNIU BOHATERÓW
WALKI Z TOTALITARYZMEM
MIESZKAŃCY CHORZOWA
CHORZÓW, 25 MAJA 2020

www.chorzow.eu

Monument zostanie ufundowany ze środków Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa
Instytutu Pamięci Narodowej.
Chorzów ma wesprzeć projekt
kwotą 15 700 zł.

Fot. ComTV

Na co się przygotować w 2020 roku?
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Miejsce relaksu
w centrum miasta
Tężnia ma 27 metrów długości, 4,5 metra szerokości i jest
wysoka na 9 metrów. Drewniana konstrukcja jest wypełniona przyciętymi krzakami
tarniny.
– Solanka będzie spływała
po krzakach, a każda kropelka będzie się rozdrabniała na
coraz mniejsze. Im mniejsza
mgiełka, tym lepszy efekt –
tłumaczy Krzysztof Łazarz
ze szczecińskiej firmy Rudeks,
która buduje tężnię w Chorzowie. Warto dodać, że powstały
aerozol będzie bogaty w cenne
mikroelementy, między innymi: sód, potas, brom, magnez,
krzem i jod.
Wokół tężni staną elementy
małej architektury z ławka-

mi, siedziskami, koszami na
śmieci, stojakiem na rowery
i tablicami informacyjnymi.
A w śladzie byłych torów
tramwajowych znajdzie się
graficzna informacja o tym,
że jeździła tędy „dwunastka”.
Projekt przewiduje również
podświetlenie tężni i całego
terenu wokół. Obiekt ma zostać otwarty na wiosnę.
Budowa tężni nawiązuje do
uzdrowiskowych tradycji
Chorzowa. W połowie XIX
wieku nasze miasto konkurowało z takimi kurortami
jak Kudowa czy Cieplice.
Wszystko stało się za sprawą
odkrytych przez przypadek
złóż, które górnicy nazywali kwaśną wodą. W 1791 r.

przy pogłębianiu pierwszego szybu kopalni ,,Król’’,
obok dzisiejszego dworca,
na głębokości pięćdziesięciu
metrów, natknięto się na
wody źródlane o specyficznym smaku. Okazało się, że
były to wody żelazowo-kwasowęglowe. Miały lecznicze
właściwości. Złożami zainteresował się dr Banerth,
lekarz, który używał ich
w leczeniu chorób kobiecych i skórnych oraz schorzeń reumatycznych i artretyzmu. W 1830 r., gdy
Królewską Hutę wpisano
do rejestru śląskich uzdrowisk, kuracjuszom udzielono 1322 kąpieli w wannach,
144 kąpieli parowych oraz

Szkoły z Chorzowa
w prestiżowym rankingu
Na oficjalnej gali w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
ogłoszono wyniki rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Chorzowskie
placówki oświatowe znalazły się wśród 500 najlepszych
w XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.
Tytuł „Złotej Szkoły 2020” uzyskało Technikum Ekonomiczne
(98 miejsce w swojej kategorii)
i Uniwersyteckie I LO „Słowak”.
Trzy chorzowskie szkoły mogą
pochwalić się tytułem „Srebrna
Szkoła 2020”. Są to: Technikum

Chemiczne, Publiczne Liceum
Ogólnokształcące
„Katolik”
i III Liceum Ogólnokształcące „Batory”. Natomiast Technikum Mechaniczno-Elektryczne otrzymało miano „Brązowej
Szkoły 2020”.

Ponadto Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
i IX Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego decyzją Polskiego Związku Biathlonu otrzymały status Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZBiath.

Do tej pory nie mieliśmy tak licznej reprezentacji w rankingu Perspektyw.
To wielki sukces, który pokazuje, że ciężka praca, mimo trudnych
warunków panujących w oświacie, przynosi wymierne efekty. Gratuluję
dyrektorom, nauczycielom i uczniom
Wiesław Ciężkowski
oraz życzę dalszych sukcesów.
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów
Prezydent Miasta przyznał stypendia na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Chorzowa.
I. Uczniowie ze szkół podstawowych oraz oddziałów dotychczasowych gimnazjów
• Marek Brzyski – Społeczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości",
• Michał Kierat - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
• Tytus Jendroszczyk - Gimnazjum Dwujęzyczne
(Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących),
• Aleksandra Bedlicka - Gimnazjum Dwujęzyczne
(Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących),
• Agata Błasiak - Szkoła Podstawowa nr 28 Katowice,
• - Katarzyna Pogoda - Szkoła Podstawowa Nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi,

II. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych
• Agata Kaczmarek - Uniwersyteckie I Liceum
Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego,
• Marcin Traskowski - Uniwersyteckie I Liceum
Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego,
• Piotr Żerdziński - III Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego,
• Dominik Wołowczyk -Uniwersyteckie I Liceum
Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego,
• Jakub Moś - Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
• Edyta Fragsztajn - Uniwersyteckie I Liceum
Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Fot. Marcin Śliwa

Dobiega końca budowa tężni solankowej na Placu Hutników.
To inwestycja, która jest częścią rewitalizacji centrum Chorzowa.

231 kąpieli natryskowych.
Chorzów tracił rolę uzdrowiska w połowie XIX wie-

ku. Obecnie jedyną pozostałością po uzdrowiskowych
tradycjach jest ulica Starego

Zdroju, deptak łączący przy
cmentarzu ulice Urbanowicza z Dąbrowskiego.

Dzięki tej inwestycji domknie nam się rewitalizacja ścisłego centrum
Chorzowa. Będziemy mieli z jednej strony Rynek z dużym placem,
centrum przesiadkowym, a z drugiej miejsce do wypoczynku z dużą
ilością zieleni, ścieżką rowerową i wszystko będzie połączone
z Placem Hutników. Sama tężnia z pewnością będzie magnesem,
który przyciągnie gości spoza Chorzowa.
Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Zmniejszyć długi
i wyremontować mieszkania
Tylko w 2018 roku zadłużenie mieszkańców mieszkań komunalnych
wobec ZK PGM wyniosło prawie 25 milionów złotych. Na przestrzeni
zaledwie ostatnich trzech lat uzbierało się ponad 200 000 000 złotych
długu. To skutecznie hamuje inwestycje w chorzowskie
mieszkalnictwo komunalne.
W Chorzowie znajduje się 12
tysięcy mieszkań komunalnych. Niestety, mieszkańcy
wielu z nich nie płacą swoich
zobowiązań (czynsz, opłata za
wodę i inne). W ten sposób
powstaje dług, który rzutuje
na komfort życia wszystkich
lokatorów. Nawet tych, którzy
w sposób rzetelny i uczciwy
płacą czynsz i inne rachunki.
ZK PGM wraz z władzami
miasta zapowiedzieli dużą akcję remontową, która pozwoli
chorzowianom żyć wygodniej
i w lepszych warunkach. Prace
przewidują chociażby budowę
łazienek i ubikacji w mieszkaniach komunalnych. Niestety,

z powodu nierzetelności części
lokatorów, remonty nie odbywają się tak szybko jakby
mogły, ponieważ miliony złotych nie trafiają na konta PGM
i brakuje ich na inwestycje.
Stąd potrzeba stworzenia
uchwały umorzeniowej. Ma
ona na celu udzielenie pomocy osobom, które z jakichś
powodów wpadły w długi, ale
chcą je zmniejszyć. Uchwała
ma skutecznie blokować powstawanie nowego zadłużenia.
Jednym z narzędzi tej uchwały
jest „Praca za czynsz”, ale to nie
jedyne rozwiązanie.
- Jeżeli mieszkaniec zacznie
spłacać należności, chociaż-

by w sposób ratalny, to może
być pewien, że nie będą mu
naliczane odsetki. A one niejednokrotnie przewyższają zaległość podstawową - zapewnia Mariola Roleder, Zastępca
Prezydenta Miasta.
Dodatkowo od ponad 2 lat
istnieje możliwość czasowego
obniżenia czynszu dla najemców mieszkań komunalnych.
Jeśli w wyniku sytuacji życiowej, zdolność do opłacania
regularnej stawki czynszowej
zanika, to Prezydent Miasta
może ją obniżyć na okres 12
miesięcy. Takie sprawy są
każdorazowo analizowane indywidualnie.

Jeśli ktoś miał chwilowe problemy z opłacaniem czynszu i wpadł
w długi, jednak ma zamiar spłacać swoje zobowiązania, to może
liczyć na pomoc ze strony miasta
Mariola Roleder
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Wszelkich informacji o ewentualnych zaległościach udziela ZK PGM
przy ulicy Bałtyckiej 8. Szczegóły dotyczące programu "Praca za czynsz"
dostępne są pod numerem telefonu: 32 4201014 oraz 32 4201015.
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Pracowity początek kadencji
Rozmowa z Waldemarem Kołodziejem, Przewodniczącym Rady Miasta Chorzów

- Za nami rok 2019. Jak Pan
ocenia ten czas z perspektywy Przewodniczącego Rady
Miasta?
- Był to rok wypełniony wieloma ważnymi wydarzeniami
i decyzjami. Nie ulega wątpliwości, że dla chorzowskiego samorządu były to bardzo pracowite
miesiące. W 2019 roku odbyło
się 13 sesji Rady Miasta, na których uchwalono 258 uchwał.
Warto podkreślić, że na IX
sesji RM, która odbyła się 24
czerwca ubiegłego roku, radni
- oprócz udzielenia absolutorium - po raz pierwszy podjęli
uchwałę w sprawie udzielenia
wotum zaufania dla Prezydenta Miasta. Na tej samej sesji

po raz pierwszy głos zabrali
mieszkańcy Chorzowa. Zgodnie z Ustawą raz w roku, po
wcześniejszym zgłoszeniu się
do dyskusji, podczas obrad
Rady Miasta, kiedy głosowane
jest wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta mieszkańcy naszego miasta mogą
w sposób bezpośredni przedstawiać swoje stanowisko.
W 2019 roku Rada Miasta przyznała Honorowe Obywatelstwo
Miasta Antoniemu Piechniczkowi. Natomiast medalami “Za
zasługi dla Miasta Chorzów”
uhonorowano: Annę Knysok,
Henryka Hornika, Grzegorza
Gowarzewskiego, Roberta Jańczuka i Janusza Gancarczyka.

- W czym przejawiała się
aktywność chorzowskich
radnych?
- Zaangażowanie samorządowców w sprawy mieszkańców
widoczne jest zarówno podczas
sesji Rady Miasta, jak i w codziennych działaniach. Radni
zgłosili w 2019 roku aż 232 interpelacje, które w większości
dotyczyły bardzo istotnych
spraw dla naszego miasta i jego
mieszkańców. Intensywnie pracowało także 9 komisji Rady
Miasta, które spotkały się na 131
posiedzeniach. Trzeba pamiętać,
że Rada Miasta sprawuje nadzór
nad władzą wykonawczą, czyli
wszystkimi działaniami Prezydenta. Tą szczególną komórką
kontrolną jest Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą radni
wszystkich klubów.
W mojej ocenie, radni solidnie
przepracowali 2019 rok. Jestem

przekonany, że przy podejmowaniu decyzji - mimo częstej
różnicy zdań i zaciętej dyskusji - kierowali się oni głównie
interesem społecznym i dobrem naszego miasta. Pragnę
za to serdecznie podziękować
wszystkim radnym.
Z zadowoleniem należy także
odnotować rosnącą aktywność
mieszkańców Chorzowa. Na
dyżurach pełnionych przez
radnych w Urzędzie Miasta
w każdy czwartek, chorzowianie zgłosili 5 wniosków
i 52 interwencje. W ubiegłym
roku do Rady Miasta wpłynęło
16 skarg od obywateli na działalność jednostek samorządu
gminnego, z czego w 2019 roku
rozpatrzono 14 zgłoszeń. Pozostałe skargi, ze względu na prowadzone postępowanie wyjaśniające, zostaną rozpatrzone
w 2020 roku.

- Jak układa się współpraca
Rady Miasta z Prezydentem
Miasta i podległymi mu jednostkami samorządowymi?
- Moim zdaniem, bardzo dobrze.
Prezydent Miasta, jego zastępcy,
a także dyrektorzy wydziałów
Urzędu Miasta i wszystkich
jednostek pomocniczych samorządu gminnego z pełnym
zaangażowaniem realizują cele
wytyczone przez organ uchwałodawczy, czyli Radę Miasta.
Taka harmonijna współpraca
pozwala z optymizmem patrzeć
w przyszłość.
- Według wielu ekspertów
rok 2020 będzie bardzo trudny dla samorządów pod
względem finansowym...
- Z pewnością będzie to także
duże wyzwanie dla Chorzowa.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę,
że w związku ze zmniejszeniem

wpływu z podatku PIT, wzrostem cen energii, rosnącymi
kosztami w oświacie, do której
miasta muszą dopłacać ogromne kwoty z powodu niewystarczającej subwencji, a także
wzrostem płacy minimalnej
w tegorocznym budżecie miasta
zabraknie środków na niektóre
nowe, duże inwestycje. Planowanie wydatków publicznych
musi uwzględniać wszystkie
ograniczenia i zagrożenia, ale
nie może zahamować rozwoju
miasta. Z takim przekonaniem
19 grudnia 2019 roku Rada Miasta przyjęła zaproponowany
budżet, tym samym akceptując
zadania i cele, które powinny
być zrealizowane w 2020 roku.
Warto podkreślić, że plan finansowy został przyjęty bez głosów
sprzeciwu, jedynie przy głosach
wstrzymujących się ze strony
radnych opozycji.

Bal z dobroczynnym celem

Fot. Marcin Śliwa

Przed nami szósta edycja Chorzowskiego Balu Prezydenta.
Karnawałowa zabawa, połączona z aukcją charytatywną, odbędzie się
21 lutego w Miejskim Domu Kultury „Batory”.

Seniorzy
wybrali swoją Radę
Zakończyły się wybory do Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję,
na lata 2020-2022. W głosowaniu, które odbyło się 16 stycznia, wzięły
udział 384 osoby powyżej 60. roku życia.
Władysława Szczepanek-Szmajduch, Jerzy Szpularz, Magdalena
Śliwa, Róża Ziaja.
- Chorzowska Rada Seniorów jest
organem konsultacyjno-doradczym miasta do spraw polityki
senioralnej. Rada Miasta z pewnością będzie korzystać z pomysłów seniorów oraz wspierać ich

Przesyłkę dostarczy goniec
Z początkiem roku Urząd Miasta zatrudnił osoby, które zajmują
się doręczaniem przesyłek wychodzących z ratusza. Celem jest
obniżenie kosztów doręczania korespondencji.
Wydatki związane z dostarczaniem
urzędowych listów rosną z roku na rok
i stanowią dodatkowe obciążenie dla
budżetu miasta, uszczuplonego w 2020
roku przez decyzje z Warszawy.
Rocznie z Urzędu Miasta wysyłanych jest około 70 tysięcy przesyłek,
z większym natężeniem w niektórych
okresach, jak np. w czasie akcji podatkowej czy wysyłki pism geodezyjnych
związanych z przekształceniami. Przepisy mówią o tym, że korespondencję

inicjatywy – podkreśla Marian
Salwiczek, Wiceprzewodniczący
Rady Miasta, który przewodniczył komisji wyborczej.
Na inauguracyjnym posiedzeniu, które odbędzie się 3 lutego,
Rada Seniorów dokona wyboru
prezydium, czyli przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

Pracę w charakterze gońca rozpoczęło 8 osób. Na razie będzie to trzymiesięczny okres próbny. Jeśli takie

„Spectrum Liberi” i „Afriquia”. W trakcie balu odbędzie
się również finał konkursu
Chorzowski
Przedsiębiorca
Roku”, organizowanego przez
Centrum Przedsiębiorczości
w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta
Chorzów. Impreza rozpocznie
się o godzinie 20:00.

Organizatorzy Balu liczą na pokaźne wpływy z aukcji. Licytujący mogą wybierać spośród wielu oryginalnych i unikalnych
przedmiotów przekazanych przez darczyńców: Marszałek
Senatu, Tomasz Grodzki, przesłał porcelanową filiżankę sygnowaną godłem Polski, zespół Golec UOrkiestra podarował
komplet płyt z dedykacją, Aurum Film przekazało dvd z nagradzanym polskim filmem „Ostatnia rodzina” i autografem reżysera, Otylia Jędrzejczak książkę z autografem, Zespół Pieśni i
Tańca Śląsk zestawy płyt, kalendarzy i herbat, program III Polskiego Radia ofiarował płyty z dedykacją Marka Niedźwieckiego, stacja HBO plakat z filmu Wataha z autografiami aktorów,

rozwiązanie przyniesie prognozowane oszczędności, gońcy na stałe
dołączą do załogi Urzędu Miasta.

urzędową wymagającą potwierdzenia
odbioru dostarczać może jedynie
Urząd Miasta lub Poczta Polska, dlatego nie ma możliwości zlecenia tego
zadania podmiotom komercyjnym.
Koszt doręczenia jednej przesyłki za
potwierdzeniem odbioru w Poczcie
Polskiej wynosi 8 złotych. Aby szukać oszczędności, miasto ponownie
zatrudniło gońców, którzy do 2018
roku dostarczali część urzędowej korespondencji.

Fot. Marcin Śliwa

Przez najbliższe dwa lata w Chorzowskiej Radzie Seniorów
zasiadać będą: Iwona Durczok,
Andrzej Kot, Helena Kukowka, Andrzej Muszyński, Maria
Nowak, Dariusz Olejniczak,
Irena Pąchalska, Stefan Prządka, Andrzej Sodowski, Urszula
Staszowska, Zdzisław Swoboda,

Jedną z tradycji Balu Prezydenta w Chorzowie jest licytacja,
z której dochód trafia do najbardziej potrzebujących. W zeszłym roku podczas imprezy zebrano w ten sposób rekordową
sumę: 81.800 złotych.
W tym roku pieniądze z aukcji
zostaną przeznaczone na rzecz
dwóch chorzowskich fundacji:
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Podczas aukcji licytowana będzie
m.in. porcelanowa senacka filiżanka
ze spodeczkiem przekazana przez
Marszałka Senatu prof. Tomasza
Grodzkiego

studio urody Figura karnet na zabiegi modelowania sylwetki.
Fundacja Afriquia – jeden z beneficjentów aukcji – przekazała
ręcznie wyplatane tradycyjne naczynia z Rwandy, regionalną
rwandyjska kawę, herbatę oraz artystyczną replikę laskę pasterskiej. Firma Sky Adventure ufundowała lot balonem nad
Chorzowem a Maryla Rodowicz ofiarowała swoją najnowszą
płytę i książkę biograficzną z autografami. Tak jak w ubiegłym
roku będzie można też wylicytować piękny serwis kawowy od
Porcelany Śląskiej, zdobiony monogramem zwycięzcy akcji.
Organizatorzy czekają jeszcze na kilka atrakcyjnych darów.
Swój upominek przekaże też Prezydent RP, Andrzej Duda.

Więcej miejsc w miejskim żłobku

Dodatkowych 11 miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku
życia zostało utworzonych w Filii Żłobka Miejskiego przy
ul. Kochanowskiego 18.
Koszt inwestycji wyniósł ponad
290.000 zł. Z budżetu miasta
przeznaczono na ten cel 60.500 zł.
Pozostałą kwotę, w wysokości
233.646,62 zł, miasto pozyskało
z dotacji w ramach resortowego
programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019.
Lokal przy ul. Kochanowskiego został przystosowany do prowadzenia
żłobka dla dodatkowej liczby dzieci
(obecnie placówka może przyjąć

77 maluchów) i spełnia wszystkie
wymogi sanitarno-zdrowotne. Sale
zabaw i odpoczynku zostały wysposażone w nowe meble, zakupiono
materiały edukacyjne i interaktywne zabawki, a także doposażono
żłobkowy plac zabaw. Nowością
jest sala sensoryczna dla maluchów,
wspomagająca rozwój i poznawanie
świata. Sala wyposażona została
m.in. w kurtynę świetlną, drewniany zamek sensoryczny, hamak i pufę
sensoryczną czy odświetlany stół.

Kalendarium
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Na co się przygotować w 2020 roku?
Nowy rok rozpoczynamy z optymizmem, choć wiemy że będzie on trudny i pełen wyzwań. Dużym problemem jest znaczne uszczuplenie budżetów gminnych, w tym
budżetu Chorzowa, w wyniku rządowych decyzji. Odpowiedzialność za stabilność finansową i przyszłość miasta wymaga podjęcia kroków oszczędnościowych - częściowo
ograniczone zostały wydatki bieżące, nie rozpoczniemy w tym roku niektórych nowych inwestycji. Fala podwyżek dotyka też samorządy, które przecież każdego dnia
korzystają z usług podmiotów zewnętrznych. Dla gmin coraz większym problemem stają się rosnące lawinowo koszty odbioru odpadów. To konsekwencja wyższych opłat
środowiskowych. Kiedyś za dostawę surowców wtórnych płacono. Dziś, żeby je w ogóle ktoś od nas odebrał, trzeba za to zapłacić. Z każdym miesiącem coraz więcej.
Nie oznacza to, że Chorzów rezygnuje z rozwoju. Kontynuujemy realizację rozpoczętych prac inwestycyjnych, takich jak przebudowa ul. 3 Maja czy budowa Muzeum
Hutnictwa, powstanie też długo oczekiwany wodny plac zabaw. W tym roku rozpoczną się prace projektowe budynku klubowego przy Cichej i modernizacja
kompleksu sportowego na Kresach. Cieszę się, że wiele przedsięwzięć możemy realizować wspólnie z mieszkańcami w ramach Budżetu Obywatelskiego.
W tym roku warto także bacznie śledzić kalendarz wydarzeń społeczno-kulturalnych i sportowych, w którym nie brakuje atrakcji o randze ogólnopolskiej
i międzynarodowej. Chorzów, jak zawsze, będzie tętnić życiem!
Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

Nowy Rynek – centrum wydarzeń

Metamorfoza ul. 3 Maja

Otwarty w czerwcu ubiegłego roku Nowy Rynek otrzymał prestiżowy tytuł TOP Inwestycji Województwa Śląskiego. Szybko stał się
wizytówką miasta i miejscem, w którym chętnie spotykają się chorzowianie i przyjezdni. Przez pół roku zorganizowano tu dziesiątki
imprez, były koncerty, projekcje filmów, potańcówki, kiermasze,
wyjątkowe spotkania, jarmark bożonarodzeniowy. W 2020 roku
przestrzeń w centrum miasta będzie otwarta dla szkół, domów kultury, seniorów, organizacji pozarządowych. Zarówno młodsi, jak i
starsi będą tu mogli realizować swoje pomysły, prezentować inicjatywy artystyczne, sportowe czy społeczne. Program wydarzeń
będzie tworzony wspólnie z mieszkańcami.
Obecnie poszukiwany jest partner, który prowadząc na Rynku lokal gastronomiczny, będzie uczestniczył w życiu kulturalnym i społecznym miasta.

W listopadzie 2019 roku rozpoczął się długo oczekiwany przez
wszystkich remont ulicy 3 Maja. Obecnie trwają intensywne prace,
które będą się wiązać z utrudnieniami dla mieszkańców. Przebudowane zostaną: nawierzchnia drogi, torowiska i chodniki. Powstaną
przystanki wiedeńskie i ścieżka rowerowa. Roboty mają się zakończyć pod koniec 2021 roku. Wartość całej przebudowy wynosi
70 milionów złotych, koszt po stronie miasta to 24 miliony złotych.
Warto dodać, że Tramwaje Śląskie kończą procedury przetargowe związane z przebudową ulicy Hajduckiej i Powstańców. Są to
ostatnie drogi z torowiskami, które czekają na remont. W ostatnich
latach metamorfozę przeszła ul. Armii Krajowej i tzw. przedłużona
ul. Wolności.

Muzeum Hutnictwa coraz bliżej

W hali byłej Elektrowni Huty Kościuszko trwają intensywne prace
budowlane. Część maszyn, w tym młot mostowy Escheringa, młot
parowo powietrzny Brinkmana stanęły już na uprzednio zamontowanych fundamentach. Trwa instalacja zabytkowego zespołu
walcowniczego. Kończą się prace przygotowawcze związane z organizacją instytucji i aranżacją ekspozycji stałej.
Troska o zabytki Chorzowa widoczna jest także przy remoncie i renowacji
budynku przy ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum Integracji Międzypokoleniowej (więcej na ten temat na stronie 6).

Święto Miasta
Gwiazdy na Śląskim

Ważną częścią rewitalizacji centrum Chorzowa jest budowa tężni solankowej, a także ścieżki rowerowej i skweru wypoczynkowego, na przyległym do Rynku Placu Hutników (o inwestycji piszemy na stronie 2).

Wodny plac zabaw przy ul. Floriańskiej

Stadion Śląski po modernizacji coraz częściej staje się areną
wielkich sportowych i kulturalnych wydarzeń. Obecnie uznawany jest za jeden z najlepszych obiektów lekkoatletycznych w kraju i w Europie. Potwierdzeniem tego jest przyznanie Stadionowi
Śląskiemu organizacji w 2021 roku nieoficjalnych mistrzostw
świata sztafet.
Do słynnego „Kotła czarownic” wraca także piłkarska reprezentacja Polski, która w marcu 2020 roku zmierzy się w Chorzowie
z Ukrainą.

Organizowane w ubiegłych latach w tej dzielnicy imprezy plenerowe pokazały, że chorzowianie bardzo chętnie się integrują i potrzebują miejsca do spędzania wolnego czasu. Wodny plac zabaw przy
ul. Floriańskiej jest bardzo oczekiwaną przez mieszkańców inwestycją i w tym roku zostanie zrealizowana. Koszt przedsięwzięcia
wynosi około 2 milionów złotych.

Jednym z punktów programu tegorocznego Święta Miasta, będzie zaplanowany na 7 czerwca Festiwal Legend Polskiego Rocka – plenerowy koncert pod Szybem Prezydent, którego gwiazda
pozostaje na razie niespodzianką. Całe wydarzenie jest jedną
z propozycji zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego – mieszkańcy będą więc nie tylko odbiorcami, ale
i współorganizatorami obchodów Święta Miasta.
Wśród letnich propozycji kulturalnych nie zabraknie takich stałych
elementów, jak Chorzowski Teatr Ogrodowy czy Wolność Czytania.

Więcej mieszkań komunalnych

COTEROZ – miejskie atrakcje w zasięgu ręki

Od grudnia 2019 roku można korzystać z aplikacji mobilnej COTEROZ, ułatwiającej planowanie wolnego czasu i uczestniczenie w życiu kulturalnym, społecznym
i sportowym miasta. Kalendarium zawiera informacje
o wydarzeniach odbywających się w Chorzowie, organizowanych zarówno przez Urząd Miasta, jak i domy kultury, teatry, obiekty sportowe, a także organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Aplikacja jest bezpłatna,
dostępna w Google Play i App Store.
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W ubiegłym roku podpisana została umowa na wybudowanie 77
mieszkań komunalnych w budynku dawnego szpitala przy ul. Karola
Miarki. Obiekt przechodzi gruntowną przebudowę, koszt tej całej inwestycji wynosi ponad 15 milionów złotych. Powstają tutaj mieszkania
również przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji rowerownie, windy i wózkownie.
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Rocznica katastrofy w MTK

Bluestracje

Festiwal Bluestracje trwać będzie w tym roku od 24 do 26 kwietnia. W programie m.in. kolejna edycja Gali Nagród Blues Top. Wydarzenie będzie miało szczególny charakter z uwagi na jubileusz
20-lecia istnienia czasopisma „Twój Blues”. Wydawany w Chorzowie kwartalnik to jedyny ogólnopolski magazyn, poświęcony
w całości muzyce bluesowej. Pismo redagowane pod kierunkiem
Andrzeja Matysika cieszy się uznaniem w świecie bluesa, o czym
świadczą prestiżowe nagrody – „Keeping the Blues Alive” (przyznana przez amerykańską The Blues Foundation) oraz „Blues Behind the Scenes” (od European Blues Union).
A już latem odbędzie się kolejna edycja popularnego festiwalu
Lauba Pełno Bluesa.

100-lecie Ruchu Chorzów

Niebiescy świętują w tym roku piękny jubileusz. Miasto wraz z
Klubem i stowarzyszeniem kibiców przygotowuje się do obchodów 100-lecia. Ruch rozegra ligowy mecz z drugim stulatkiem
- Polonią Bytom, zaplanowano też liczne imprezy towarzyszące,
które zostaną zorganizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Trzeba podkreślić, że Miasto w dalszym ciągu będzie wspierać Ruch Chorzów. W planach jest modernizacja boiska na Kresach i klubowego zaplecza.

Chorzów Vinyl Festival

Minęło 14 lat od zawalenia się hali Międzynarodowych Targów
Katowickich w Chorzowie. Jak co roku, na miejscu katastrofy,
zebrały się rodziny ofiar, przedstawiciele władz województwa,
miast, a także straży pożarnej, policji i służb ratunkowych.
Przed pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.
Do tragedii doszło 28 stycznia 2006 roku, podczas wystawy gołębi.
W hali znajdowało się około 700 zwiedzających i wystawców. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób, a ponad 170 zostało rannych.
Przypomnijmy, że Prezydent Chorzowa, który w postępowaniu ugodowym reprezentował Skarb Państwa, pod koniec grudnia 2019 roku
wypłacił rodzinom ofiar pieniądze przekazane na ten cel przez wojewodę śląskiego. 79 poszkodowanych otrzymało łącznie ponad 15 mln
złotych.

Co dalej

FELIETON

z Międzynarodowymi
Targami Katowickimi?
Katastrofa największej i najnowszej hali (wybudowanej
w 1999 roku) podcięła skrzydła działalności targowej na tym
terenie. W dodatku budowa nowoczesnych kompleksów wystawienniczych, takich jak Centrum Targowo-Konferencyjne
Expo Silesia w Sosnowcu czy Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach, okazały się konkurencją, której
MTK nie były już w stanie sprostać. Nie udało się też przekonać biznesu, by inwestował przy Bytkowskiej, mając w ręku
jedynie umowę dzierżawy. Zgodnie przyznawali, że angażowanie milionów na nie swojej działce to ryzyko, którego nie
podejmą. Jedyną szansą na ożywienie zaniedbanego terenu
po Katowickich Targach okazała się sprzedaż.
Niektórzy przeciwnicy ożywienia tego miejsca często twierdzą,
że miasto wyprzedaje Park Śląski. To kłamstwo, którego celem
jest rozgrzewanie do czerwoności opinii publicznej, a nie
wykluczone, że również jakaś inspiracja polityczna. Miasto
Chorzów nie jest właścicielem terenu Parku Śląskiego, ale jest
absolutnie za jego całkowitą nienaruszalnością. Potwierdzeniem tego jest uchwała Rady Miasta o zamiarze utworzenia

W bogatym programie, zaplanowanym od 8 do 24 maja, przewidziano propozycje związane z różnymi gatunkami muzycznymi.
Kontakt z gwiazdami i ich twórczością zapewnią koncerty „na żywo”
i okolicznościowe wieczorki płytowe. Można będzie usłyszeć m.in.
muzykę Pearl Jam i istniejącej od trzech dekad grupy Depeche Mode.
Wydarzenia estiwalowe odbywać się będą w różnych miejscach
w mieście. Koncert otwarcia zaplanowano na 8 maja w MDK „Batory”. Z programem „Komeda. Moja słodka europejska ojczyzna” wystąpi Jan Ptaszyn Wróblewski Sextet. 16 maja odbędzie się Wielka
Giełda Płytowa z udziałem wystawców i wydawców z całego kraju.

Nie tylko Tour de Pologne

Aktualności

na całym tym terenie parku kulturowego, który prawnie
zabezpieczy ten cenny obszar, należący do Marszałka Województwa Śląskiego. Tereny byłych MTK, a wcześniej Ośrodka
Postępu Technicznego, parkiem nie są od kilkudziesięciu lat.
W tym czasie powstawały kolejne obiekty. Wybudowano m.in.
telewizyjną wytwórnię filmów Poltel, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego wraz z akademikiem (dzisiejszy
hotel Park Inn By Radisson). Rosły hale wystawiennicze. Teraz
przekonywanie, że po upadku MTK już nic nie należy tam
robić, bo to historyczne tereny WPKiW, jest tak samo słuszne,
jak mówienie, że Chorzowowi należy się prawo do decydowania o osiedlu Tysiąclecia, którego teren historycznie należał
przecież do Chorzowa...
Nie tylko ze względów wizerunkowych, ale przede wszystkim finansowych, naszego miasta dłużej nie stać, by grunty
MTK leżały odłogiem - straszyły ruiny hali czy wyłączone
z użytkowania zabudowania. Szczególnie, że u sąsiada - czyli
w Katowicach - nie tracą czasu i w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego, w odległości dwudziestu paru metrów
od jego granic, od linii drzew, budują kolejne wieżowce,
a nawet całe osiedla. Katowice dzięki temu zyskują nowych
mieszkańców i bezcenne wpływy do gminnej kasy na kolejne
inwestycje miejskie. Czy mniejszy i mniej zamożny Chorzów
ma czekać z założonymi rękami i biernie patrzeć jak bogatszy
sąsiad wykorzystuje każdą okazję rozwoju?

Zmiany w przepisach dla kierowców
Od początku 2020 roku użytkownicy pojazdów muszą liczyć się z ważnymi zmianami w przepisach. Część z nich już obowiązuje,
część wejdzie w życie w najbliższych miesiącach.

Po raz kolejny w Chorzowie gościć będą najlepsi kolarze świata.
6 lipca kolejny etap Tour de Pologne rozpocznie się na Stadionie
Śląskim, a następnie kolarze ruszą w dalszą drogę ulicami miasta.
Miłośnicy dwóch kółek będą mogli nie tylko oglądać zmagania innych, ale także wziąć aktywny udział w amatorskich zawodach rowerowych. I tak np. we wrześniu odbędzie się IV Chorzowski Rajd
Rowerowy, wymagający znajomości topografii i historii miasta. A
jeśli ktoś woli bieganie, to może wystartować w zawodach na 10
kilometrów pod nazwą “Chorzowska Dycha”.

Pierwsza zmiana dotyczy rejestracji pojazdu. Po zakupie nowy właściciel ma 30 dni na przerejestrowanie samochodu. W przeciwnym
razie zapłaci nawet 1000 zł kary. Pamiętajmy jednak, że dotyczy to
wyłącznie osób, które zakupiły pojazd już w 2020 roku. Obowiązek
ten nie dotyczy nowych samochodów, które będą traktowane jako towar handlowy.
Z końcem ubiegłego roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowej jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia w przypadku
wystąpienia zatoru drogowego. Pierwszy przepis ma przyczynić się
do usprawnienia miejskiego ruchu, a drugi - ułatwić przejazd służbom
ratunkowym.
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało kilka innych zmian w Kodeksie Drogowym, które są obecnie procedowane i wejdą w życie w tym
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roku. W świetle nowych przepisów dozwolona prędkość w terenie zabudowanym ma wynosić – przez całą dobę – 50 km/h. Projekt zawiera
również regulacje mające na celu ograniczenie przypadków rażącego
przekraczania dopuszczalnej prędkości. Według nowych przepisów
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim, będzie skutkowało zatrzymywaniem prawa jazdy.
Nowe przepisy mają także zwiększyć ochronę pieszych, dodatkowe
obowiązki nałożone zostaną na kierujących pojazdami. Kierowca
"będzie zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla
pieszych, ale i jego okolicy oraz stworzenia możliwości bezpiecznego
przejścia przez jezdnię nie tylko dla pieszych znajdujących się już na
przejściu dla pieszych, ale również tych, którzy wchodzą na przejście".

Aktualności
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Chorzowscy pacjenci są bezpieczni
Rozmowa z Jerzym Szafranowiczem,
Dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

- Co Pana zdaniem przeważało w zeszłym roku? Trudne
wyzwania i problemy czy
osiągnięcia, kolejne pozytywne zmiany dla pacjentów?
- To był niewątpliwie rok pełen ciężkiej pracy. W czerwcu
otworzyliśmy nowy OIOM
w szpitalu przy ul. Strzelców
Bytomskich. To już naprawdę
XXI wiek, jeśli chodzi o ratowanie życia. Znajduje się tutaj osiem specjalnych łóżek,
w tym dwie izolatki. Sam
sprzęt medyczny kosztował
ponad 3 miliony złotych.
Udało nam się skrócić kolejki
do niektórych specjalistów.
Obecnie pacjenci krócej oczekują na endoprotezy oraz
na zabiegi usunięcia zaćmy.
Pomagamy większej liczbie
pacjentów z udarami. Mamy
większe obłożenie, jeśli chodzi o pracę komory hiperbarycznej, jednej z dwóch
wieloosobowych na Śląsku!

Zbudowaliśmy nową szpitalną aptekę na leki dla pacjentów. Tych rzeczy, które
naprawdę cieszą jest sporo,
ale nie uniknęliśmy też chwil
stresu i trudnych decyzji.
- Na myśl przychodzi od razu
zawieszenie oddziału hematologii i onkologii dziecięcej.
- Rzeczywiście. To był zdecydowanie najtrudniejszy moment zeszłego roku. Pani ordynator oddziału hematologii
i onkologii dziecięcej zdecydowała o przejściu na zasłużoną
emeryturę. Zmuszeni skupić
się na poszukiwaniu nowego ordynatora, poprosiliśmy
o zawieszenie pracy oddziału na trzy miesiące. W tym
czasie intensywnie poszukiwaliśmy nowego specjalisty.
Przeprowadzaliśmy wiele rozmów. Cieszę się, że w ich
wyniku nową ordynatorką
została Pani dr Katarzyna
Machnik. Bardzo duża w tym
zasługa Pani Dyrektor Karmen Czerni-Pokrywki, która
nadzorowała całą tę sprawę.
Od 1 grudnia znowu leczymy
pacjentów i bardzo się z tego
cieszymy.
- Wykonania sporych manewrów wymagała też sytuacja
na oddziałach wewnętrznych.
Jak teraz wygląda sytuacja
chorzowskiej interny?
- Chorzowianie są w pełni
zabezpieczeni w świadczenia
medyczne na oddziałach chorób wewnętrznych. Wszyscy
pacjenci są pod opieką 9 lekarzy specjalistów, 15 lekarzy re-

zydentów, lekarzy stażystów
oraz doświadczonych pielęgniarek.
Rozdzielone dotąd oddziały
wewnętrzne A i B znajdują
się obecnie w jednym budynku i tworzą jeden, duży
oddział. To usprawnia proces zarządzania: dzięki temu
pacjenci mają możliwość
kompleksowej diagnostyki
i leczenia w jednym miejscu.
Tak sprawna akcja nie mogłaby się odbyć, gdyby nie
doświadczenie Pani Doktor
Beaty Reszki, która jest moim
zastępcą do spraw medycznych przy ulicy Strzelców
Bytomskich.
- To jedna z dwóch pań wicedyrektor, bo drugim szpitalem wchodzącym w skład
Zespołu Szpitali Miejskich
- w tym przy ulicy Truchana
- zarządza również kobieta.
- To prawda. Za sprawy medyczne w szpitalu dziecięcym odpowiedzialna jest Pani
dr Karmen Czernia-Pokrywka. Razem z Dyrektorem ds.
technicznych Tadeuszem Szatonem, Dyrektorem ds. administracyjnych Arkadiuszem
Jakubczykiem i Panią pełnomocnik Marzeną Kulą tworzą
bardzo sprawny zespół, którego pracę naprawdę widać na
każdym kroku.
- Tej pracy na pewno nie zabraknie w 2020 roku. Przed
szpitalem sporo wyzwań.
- W tym roku oddamy do
użytku chociażby rezonans
magnetyczny, który otrzyma-

Fot. Marcin Śliwa

- Jest Pan dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich od
wiosny zeszłego roku. Co to
oznaczało dla chorzowskiego
szpitala? Rewolucję?
- Daleko mi do bycia rewolucjonistą. Jestem raczej zwolennikiem kontynuacji tego,
co dobre. A dużo dobrego
po sobie zostawiła moja poprzedniczka, Pani Dyrektor
Anna Knysok. Staram się
zatem to kontynuować, a niektóre rzeczy - które zauważyłem - ulepszać i poprawiać.
To przynosi zdecydowanie
lepsze efekty niż nagłe, drastyczne zmiany.

Liczby
Zespołu Szpitali
Miejskich
w 2019 roku

52 881
leczonych
pacjentów

liśmy od Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Specjalnie na ten cel, za ponad
milion złotych, wyremontowaliśmy i dostosowaliśmy
pomieszczenie. Oprócz tego
czeka nas dużo pracy z podłączeniem szpitala dziecięcego
do pełnej kanalizacji. Przed
nami również gruntowny
remont oddziału otolaryngologii. Chodzi tu o wymianę
wszystkich instalacji, a także
roboty budowlane. Kończymy prace związane z remontem elewacji budynku, gdzie
znajduje się izba przyjęć przy
ul. Strzelców. To zabytek,
dlatego prace odbywają się
w sposób bardzo szczegółowy
pod nadzorem konserwatora
zabytków.

- I tak na koniec: Szpital nie
ogranicza się tylko do świadczenia usług medycznych.
W ostatnim czasie w ZSM
sporo się dzieje: odbywają
się akcje, happeningi. Jak
duże wsparcie dają one pacjentom?
- Wszystkie takie formy zabawy czy rekreacji mają na
celu poprawienie przede
wszystkim samopoczucia psychicznego naszych pacjentów.
W zeszłym roku otworzyliśmy chociażby strefę rodzica.
Można tam w spokoju poczytać książkę, a dzieci korzystają z mini placu zabaw.
W grudniu odwiedzali nas
darczyńcy z wielu fundacji
i stowarzyszeń. Przed samym
sylwestrem gościliśmy fryzje-

7 401
operacji

1 295

pracowników
personelu
medycznego
rów, którzy poświęcili czas na
zrobienie małym pacjentom
efektownych fryzur. Od niedawna, dzięki fundacji "Zaczytani", mamy też nową biblioteczkę. Te wszystkie działania
powodują, że zwłaszcza dzieci,
na chwilę zapominają o swojej chorobie, a na ich twarzach
częściej pojawia się uśmiech.
Wbrew pozorom, to bardzo
ważne w procesie leczenia.

Nowe perspektywy Centrum
Integracji Międzypokoleniowej
Fot. Jakub Grygiel

Kończy się remont dawnego Miejskiego Domu Kultury „Centrum”. Od marca do budynku
przy ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie ponownie wprowadzi się Centrum Integracji
Międzypokoleniowej – tym razem już jako gminna jednostka samorządowa.

Centrum Integracji Międzypokoleniowej do tej pory
funkcjonowało jako jeden
z kilku projektów, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji „Aktywny Chorzów”.
Jednak zgodnie z podjętą
w grudniu ubiegłego roku
decyzją Rady Miasta Cho-

rzów CIM stanie się osobną
jednostką, działającą na podobnych zasadach co domy
kultury czy Miejski Ośrodek
Rekreacji i Sportu.
Chorzowska Strefa Wolontariatu, Klub Malucha, Chorzowska Akademia Seniora
i program Chorzów 60+ to
tylko kilka projektów, które

znajdą się pod opieką Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Już teraz wiadomo,
że wszystkie będą kontynuowane – zmienić, na plus,
może się jedynie ich forma.
Od stycznia br. w chorzowskim magistracie czynne jest
już Biuro Integracji Międzypokoleniowej, które odpowiada między innymi za
merytoryczne opracowanie
działalności CIM. Pracownicy dbają o to, by zachowując dotychczasowe, wysokie

standardy, zaproponować
mieszkańcom jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę zajęć, warsztatów i wydarzeń
skierowanych do różnych
grup wiekowych. Będzie
oczywiście wiele ciekawych
propozycji dla seniorów
i rodziców, ale w planach są
również imprezy czy spotkania skierowane do młodzieży oraz osób w przedziale
20-40 lat.
– Chcemy, aby nasza siedziba przy ul. Dąbrowskiego 7
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stała się, zgodnie z nazwą,
prawdziwym centrum aktywności wszystkich generacji – mówi Marta Jakubczyk,
kierownik Biura Integracji
Międzypokoleniowej. – Jesteśmy otwarci na wszelkie
inicjatywy z zewnątrz, czy
to pochodzące od organizacji pozarządowych, klubów
seniora czy osób prywatnych, które mają pomysły na
ciekawe i twórcze formy aktywności, ale nie mają gdzie
ich realizować.

Na pierwsze rezultaty działań BIM trzeba będzie jeszcze
trochę poczekać. Uroczyste
otwarcie Centrum Integracji Międzypokoleniowej zaplanowane jest na początek
kwietnia.
Wszystkie informacje o postępach i przygotowaniach
można śledzić na bieżąco na
profilu Centrum Integracji
Międzypokoleniowej na Facebooku oraz na stronie internetowej www.centrum.
chorzow.eu.
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Rozmaitości

3 Maja w przebudowie
Rozpoczęły się prace na kolejnym odcinku ulicy 3 Maja - pomiędzy ulicą Katowicką
a Floriańską. Od 27 stycznia nastąpiły utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych.

Fot. Marcin Śliwa

Ulica na odcinku pomiędzy
Katowicką i Floriańską stała się
jednokierunkowa - w stronę
Świętochłowic. Dla kierowców
jadących w przeciwną stronę
przygotowano objazdy. Objazd
do Bytomia został poprowadzony ulicami: Miarki, Łagiewnicką i Krzyżową. Osoby chcące
jechać do Katowic, muszą skorzystać z objazdu ulicami: Floriańską i Krakusa. Postój samochodów będzie możliwy tylko
w wyznaczonych miejscach.

Z powodu przebudowy torowiska wprowadzone zostały
zmiany w komunikacji zbiorowej. Tramwaj numer 11 jeździ
w relacji Katowice Plac Miarki
- Łagiewniki Zajezdnia, a więc
nie będzie w ogóle skręcał
w ulicę 3 Maja. W zamian funkcjonować będzie autobusowa
komunikacja zastępcza T-11
na trasie Ruda Śląska Chebzie Chorzów Rynek.
Zmiany dotyczą też pieszych.
Wybrane odcinki chodników

Monika łapie medalowy rytm

Fot. FB/hojnisz.monika

Rosną szanse biathlonistki z Chorzowa na dobry wynik w zbliżających się mistrzostwach świata
w Anterselvie. Monika Hojnisz-Staręga otarła się o podium w biegu ze startu wspólnego w Pokljuce.

Słoweńska Pokljuka była szóstą miejscowością, w której
biathlonistki rywalizowały
w Pucharze Świata 2019/20.
Przed rokiem Monika Hojnisz-

-Staręga zajęła tam najwyższe
miejsce w karierze – była druga w biegu indywidualnym.
Teraz znów przysporzyła nam
powodów do radości i dumy.

W niedzielnym biegu ze startu wspólnego (z udziałem 30
zawodniczek) chorzowianka
uplasowała się na czwartym
miejscu, ze stratą 15 sekund

do trzeciej Anais Bescond
z Francji.
– Złapałam swój dobry rytm.
Od nowego roku cały czas
trzymam się pierwszej dwudziestki. Myślę, że to dobry
prognostyk przed zawodami
w Anterselwie. Dzięki temu
głowa jest spokojniejsza –
mówiła Hojnisz-Staręga po
pierwszym starcie w Pokljuce.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata biathlonistka
z Chorzowa awansowała z 19.
na 17. miejsce (ma 243 pkt.).
Prowadzi Norweżka Tiril Eckhoff (524 pkt.), która zdecydowała się opuścić niedzielny
bieg ze startu wspólnego, by
skupić się na przygotowaniach do MŚ.
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zostaną zamknięte na czas prowadzonych prac.
Zakończenie tego etapu prac planowane jest w czerwcu 2020 r.
Tymczasem wciąż trwa przebudowa odcinka pomiędzy ul.
Składową, a Świętochłowicami. Obowiązuje tam ruch jednokierunkowy w stronę Świętochłowic. Objazd w stronę
przeciwną poprowadzono ul.
Bytomską (w Świętochłowicach), Opolską i Składową. Na
tym odcinku również nie jeż-

dżą tramwaje, a taka sytuacja
może potrwać do lipca.
Przebudowa ulicy 3 Maja to
inwestycja warta ponad 70
milionów złotych. Za tę kwotę
całkowicie przebudowanych
zostanie kilka kilometrów
dróg, chodników i torowisk.
Powstanie też droga dla rowerów i przystanki wiedeńskie,
wymienione zostaną również
instalacje. Według planów
remont tej ulicy zakończy się
w 2021 roku.

Herakles
z Chorzowa
Zawodnik klubu GB Spartan Chorzów
Cyprian Wieczorek został uhonorowany
prestiżową statuetką podczas ogólnopolskiej
gali Heraklesy Polskiego MMA 2019.
Chorzowianin otrzymał statuetkę zwaną „Oscarem sztuk
walki” w kategorii „Amatorski
zawodnik roku”. Wyróżnienie
jest efektem świetnego roku
2019, w którym Cyprian stoczył 21 pojedynków, wszystkie
wygrywając.
Najlepszych w polskim MMA
wybrała kapituła w składzie:
MMANews.pl, InTheCage.pl,
Fight24.pl, FightSport.pl, MyM-

MA.pl, PolsatSport, Wirtualna
Polska, Przegląd Sportowy,
Onet oraz Andrzej Janisz i Piotr
Jeleniewski. W kategorii Zawodnik Roku Amatorów zwycięzcę wybrała komisja złożona
ze Sławomira Cypla, Michała
Mankiewicza, Bartosza Chyrka i Krzysztofa Bańkowskiego
– organizatorów zawodów dla
amatorów oraz trenerów polskiej reprezentacji w MMA.

Kultura
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Zdjęcia: Paweł Mikołajczyk

Twórcza piwnica ChCK

„Scena pod schodami”, otwarta w podziemiach Chorzowskiego Centrum
Kultury, to nowe miejsce na inicjatywy artystyczne. Mogą z niego
korzystać niezależni twórcy, którzy chcą realizować swoje wizje
i koncepcje. Będzie też można miło spędzić czas w kawiarni.
– W Chorzowie brakuje
miejsca dla kontrkultury.
Właśnie takie miejsce chcemy stworzyć. Liczymy na to,
że chorzowianie wykorzystają „Scenę pod schodami”
do własnej ekspresji arty-

stycznej – zapowiada Tomasz
Ignalski, dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury.
Z nowej przestrzeni będą
mogły skorzystać osoby
z twórczą inicjatywą. Organizatorzy liczą na cieka-

we pomysły chorzowian.
Na imprezie inaugurującej
działalność nowego miejsca
na scenie wybrzmiały kolędy, pastorałki i utwory znane
z musicali w wykonaniu Barbary Duckiej i Marty Tadli.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy
miejskich gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta
w Chorzowie (ul. Rynek 1, Chorzów) do 14 lutego 2020 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.
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