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Transport pierwszej grupy 
pingwinów dotarł do Cho-
rzowa pod koniec stycznia. 
11 ptaków (4 samice i 7 sam-
ców) przywieziono z ogrodu 
zoologicznego w Koszycach. 
Pingwiny przebywają obecnie 
na zapleczu niedostępnym dla 
zwiedzających - przyzwycza-
jają się do nowego otoczenia 
oraz do swych opiekunów. Na 
wybieg zewnętrzny zostaną 
wypuszczone, kiedy zawita do 
nas prawdziwa wiosna. 
Do pingwinów, które już są 
w  Chorzowie, w najbliższym 
czasie dołączy jeszcze 6 no-

wych samic z Węgier. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z  planem, populacja pingwi-
nów w śląskim ZOO poszerzy 
się o te, które przyjdą na świat 
już w nowym miejscu.

Z myślą o nowych miesz-
kańcach ZOO wybudowano 
basen ze stacją uzdatniania 
wody oraz budynek zaple-
cza gospodarczego. Pingwiny 
będzie można obserwować 

pośród skał i zakamarków, 
a także - dzięki specjalnej kon-
strucji basenu - w trakcie pły-
wania pod wodą.  
Pingwiny Humboldta w  na-
turze występują na wybrze-
żach Peru i Chile. Ich na-
turalnym środowiskiem są 
morskie wybrzeża w rejonie 
oddziaływania zimnego prą-
du, zwanego Prądem Hum-
boldta, któremu zawdzięczają 
swoją nazwę. Niestety, gatu-
nek ten zagrożony jest wygi-
nięciem – obecnie liczebność 
tych ptaków wynosi około 32 
tysiące. 

- Sprowadzenie do Chorzo-
wa pingwinów Humboldta 
było naszym marzeniem. To 
właśnie one i niedźwiedzie 
polarne były najczęstszym te-
matem zapytań naszych gości. 
Niektórzy z nich wciąż pa-
miętają czasy, kiedy te piękne 
ptaki były w naszym ogrodzie 
- komentuje Jolanta Kopiec, 
dyrektor Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Chorzowie.
Pierwsze pingwiny trafiły do 
Śląskiego Ogrodu Zoologicz-
nego już w 1963 roku. Urocze 
nieloty szybko zyskały sym-
patię zwiedzających i stały się 

ich ulubieńcami - co roku od-
wiedzało je około milion osób. 
Ostatni raz można było je 
oglądać w Chorzowie w 1977 
roku. 
Śląski Ogród Zoologiczny 
pracuje nad tym, aby do pin-
gwinów Humboldta dołą-
czyły niedźwiedzie polarne 
i  inne zwierzęta z chłodnych 
kontynentów, jak np. renifery 
i lisy polarne. Jest szansa, że 
ZOO otrzyma na ten cel środ-
ki unijne w ramach projektu 
„Polaricum”, opracowanego 
we współpracy z Uniwersyte-
tem Śląskim. 

Po 43 latach przerwy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego ponownie zawitały pingwiny 
Humboldta. Prawdopodobnie jeszcze w marcu, jeśli dobowa temperatura ustabilizuje 

się powyżej 10 stopni, peruwiańskie nieloty wyjdą na spacer po nowym wybiegu. 

Pingwiny znowu
w Chorzowie

Program tegorocznej edycji na stronach 4 i 5

Dlaczego opłaty za odbiór odpadów wzrosły STRONA 3
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- W 2020 roku Chorzów ma 
bardzo bogatą ofertę skiero-
waną do rowerzystów. Każdy 
znajdzie coś dla siebie – będą 
zarówno duże imprezy, jak 
i kameralne wycieczki po cie-
kawych zakątkach naszego re-
gionu – zapowiada Joanna Ta-
bor, miejski oficer rowerowy.
W tegorocznym kalendarzu 
znalazły się m.in. imprezy rowe-
rowe organizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego:
1 maja – Rowerowy Rajd 
Nadziei (rowerzyści z Cho-
rzowskiego Klubu Rowero-
wego połączą aktywny wypo-
czynek ze zbiórką środków na 

rzecz Hospicjum w Chorzo-
wie Batorym);
16 maja – Nocny Rajd Ro-
werowy;
6 czerwca – Święto Rowe-
rzysty (miłośnicy jednośladów 
ze Śląska i Zagłębia wyruszą 
z różnych miast regionu, aby 
spotkać się na wspólnym pikni-
ku w chorzowskim Skansenie);
11 lipca – Nocny Rajd Ro-
werowy;
2 sierpnia – Rajd po zielo-
nych zakątkach Chorzowa 
– Uroczysko Buczyna, Żabie 
Doły, Park Śląski;
wrzesień – Mini Tour de Cho-
rzów; 

6 grudnia – Rajd Mikołaj-
kowy.

Od pierwszego dnia wiosny 
będziemy mogli korzystać 
z systemu rowerów miejskich 
Kajteroz. System bardzo do-
brze przyjął się w Chorzowie, 
o czym najlepiej świadczą licz-
by pierwszego roku działania 
Kajteroza: 46 stacji, 460 rowe-
rów, 24500 zarejestrowanych 
użytkowników i około 265700 
wypożyczeń. Być może w tym 
roku wynik ten uda się popra-
wić. Tym bardziej, że w mie-
ście przybywa tras rowero-
wych. W tym sezonie można 
już korzystać z nowych ście-
żek pieszo-rowerowych przy 
ul. Michałkowickiej, ul. Ma-
ciejkowickiej oraz przy placu 
Hutników. Dobiega końca 
ostatni etap budowy ścieżki 
rowerowej na ul. Kościuszki 
– do użytku zostanie oddany 
fragment trasy od Sztygarki 
do pl. Piastowskiego. W  Bu-
dżecie Obywatelskim na ten 
rok zostały zabezpieczone 
środki na budowę ścieżki 
rowerowo-spacerowej Pnio-

ki-Skałka. Ponadto, Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów planuje 
budowę ciągu pieszo-rowero-
wego przy ul. Legnickiej oraz 
od ul. Kalusa do ul. Siemia-
nowickiej. Do końca roku ma 
również powstać oznakowa-
nie kierunkowe wszystkich 
miejskich tras rowerowych. 
Warto pamiętać, że Chorzów 
jest jednym z 43 miast bio-
rących udział w rywalizacji 
o Puchar Rowerowej Stolicy 
Polski. Każdy z nas, korzysta-

jąc z darmowej aplikacji w te-
lefonie, może kręcić kilometry 
dla swojego miasta. Liczniki 

zostaną włączone w maju. 
Szykujmy więc formę i wsia-
dajmy na rowery!

Kompleks basenów ma po-
wstać w ramach Parku Wie-
lu Pokoleń, który jest częścią 
unijnego projektu pn. Moder-
nizacja Parku Śląskiego, war-
tego ponad 226 milionów zło-
tych. Na budowę kąpieliska 
przewidziano 30 milionów 
złotych. 
– Jeśli zapowiedzi o budowie 
nowej Fali w historycznym 
miejscu się potwierdzą, to 
bardzo nas to ucieszy. Kon-
kurowanie dwóch kąpielisk 
w niedalekiej odległości nie 

ma sensu, dlatego będziemy 
wspierać budowę nowej Fali 
w dawnym miejscu, tak jak 
wspieramy wszystkie atrak-
cje Parku Śląskiego, co roku 
umarzając podatek od nieru-
chomości spółce Park Śląski 
w  wysokości blisko 6 milio-
nów złotych – komentuje Ka-
mil Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta w Chorzowie.
Obecnie trwają konsultacje 
społeczne dotyczące inwe-
stycji. Jednocześnie prowa-
dzone są ekspertyzy, które 

mają ustalić, czy stan infra-
struktury pozwala na wy-
korzystanie części starych 
obiektów w nowym kom-
pleksie basenów. Po wyłonie-
niu zwycięskiego projektu 
ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonawcę, a następnie 
ruszy budowa. – Liczymy na 
to, że przy braku opóźnień 
z  nowego kąpieliska będzie 
można skorzystać już w 2023 
roku – zapowiada Artur Cie-
ślak, dyrektor ds. technicz-
nych Parku Śląskiego.

Rowerowe powitanie wiosny
Zbliża się początek sezonu rowerowego, który w tym roku zapowiada się bardzo atrakcyjnie. W planach jest sześć miejskich rajdów, 

w tym dwa nocne, a już 21 marca na ulice Chorzowa powróci Kajteroz.  

Ze strony Samorządu Województwa Śląskiego oraz władz Parku 
Śląskiego słychać zapewnienia, że w miejscu popularnej Fali powstanie 
nowe kąpielisko. Tym samym nie uwzględniono pomysłu Chorzowa, 

aby wybudować kompleks basenów przy ul. Siemianowickiej, choć taka 
lokalizacja ułatwiłaby dojazd do obiektu i budowę parkingów. 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
ORAZ PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
W PRAWO WŁASNOŚCI

OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ZA 2019 i 2020 ROK

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W PRAWO WŁASNOŚCI

W przypadku, gdy nie otrzymali Państwo zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w dalszym ciągu są Państwo zobowiązani do uiszczania opłaty za użytkowanie 
wieczyste:
- za rok 2019 w terminie do 29.02.2020 r.
- za rok 2020 w terminie do 31.03.2020 r.

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste nie uległa zmianie, w związku z powyższym kwota 
do zapłaty jest TAKA SAMA JAK W LATACH POPRZEDNICH (wyjątkiem są osoby, które otrzymały 
pisma o wypowiedzeniu stawki opłaty za użytkowanie wieczyste).
Wpłat można dokonywać w kasie lub na indywidualne konto, jego numer nie uległ zmianie. Numer 
konta, na które można wpłacać opłaty za użytkowanie wieczyste, otrzymali Państwo w latach 
poprzednich.
Po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu nieruchomości wpłacone opłaty za użytkowanie 
wieczyste zostaną zaliczone na poczet opłaty przekształceniowej.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Chorzów oraz wydanym zarządzeniem Wojewody Ślą-
skiego użytkownicy wieczyści gruntów, którzy otrzymali zaświadczenie o przekształceniu, mogą 
skorzystać z najwyższej 60% stawki bonifikaty od opłaty jednorazowej do końca 2020 roku. 
W związku z powyższym, w przypadku otrzymania zaświadczenia o przekształceniu w 2020 roku, 
nadal będą mieli Państwo możliwość skorzystania z bonifikaty w wysokości 60%.
Bonifikata jest udzielana osobom, które zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty 
przekształceniowej, w kwocie pozostającej do spłaty i nie posiadają zaległości z tytułu 
rocznych opłat przekształceniowych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, obowią-
zujących do dnia przekształcenia. Wzór wniosku jest dołączany do zaświadczenia o prze-
kształceniu. 
(WNIOSEK O BONIFIKATĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ DOPIERO PO OTRZYMANIU ZAŚWIADCZENIA)

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W POKOJU 424 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

lub pod numerem telefonu 32 416 50 00 wew. 453 

Nowa Fala za trzy lata
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W połowie lutego chorzow-
ska Alba wypowiedziała 
Miastu umowę. Jako powód 
podano, że zawarte w  niej 
kwoty nie pokrywają od 
dawna kosztów, jakie ponosi 
spółka, realizując usługę od-
bioru odpadów. Śmieci droże-
ją, bo od pewnego czasu dra-
stycznie drożeje cały polski 
system związany z odpadami. 
Wpływ na to ma m.in. wzrost 
ilości wytwarzanych przez 
mieszkańców odpadów, niska 
jakość selektywnej zbiórki, 

a przede wszystkim – nieza-
leżny od gmin – wzrost opła-
ty „za korzystanie ze  środo-
wiska”. Gdy do tego dodamy 
coraz większe koszty pracy 
(wzrost płacy minimalnej) 
i  rosnące ceny energii elek-
trycznej, to mamy gotową 
odpowiedź, dlaczego tak to 
musiało się skończyć. 

Problem wzrostu stawek za 
śmieci to ostatnio temat nr 1 
w wielu polskich miastach. 
Mieszkańcy za pośrednictwem 
portali społecznościowych py-
tają co się stało, jakie to będzie 
miało dla nich konsekwencje. 
Poniżej odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane pytania.

1. Dlaczego Alba zerwała 
umowę?
Przedstawiciele firmy argu-
mentują to tym, że spółka nie 
była w stanie dłużej wykony-

wać usług za stawki zawarte 
w  umowie. Przedstawiciele 
Alby swoją decyzję tłuma-
czyli drastycznym wzrostem 
opłat za zagospodarowanie 
odpadów. Obecnie to 270 zł 
za tonę, gdy jeszcze kilka lat 
temu stawki te były 10-krot-
nie niższe. Do tego doszły: 
podniesienie płacy mini-
malnej z 2000 zł na 2600 zł 
(w przeciągu ostatnich 3 lat), 
wzrost cen energii, paliwa 
oraz obowiązek ewidencji 
odpadów w Bazie Danych 
Odpadowych. Wprowadzono 
też konieczność monitoro-
wania śmieci, zabezpieczono 
roszczenia dla odpadów ma-

gazynowanych. Oprócz tego, 
przez zablokowanie rynku 
chińskiego, radykalnie spadły 
ceny sprzedaży surowców 
wtórnych.

W dodatku z roku na rok 
wzrastała ilość odbieranych od 
mieszkańców odpadów. Jesz-
cze w 2014 r. było to 36 tys. ton 
rocznie. W 2019 r. chorzowia-
nie wyrzucili do kontenerów 
prawie 47 tys. ton śmieci.

2. Jakie są tego 
konsekwencje?
Miasto do czasu rozpisania no-
wego przetargu zmuszone było 
do podpisania tymczasowej 

umowy z wolnej ręki. Ciągły 
odbiór odpadów musi być za-
pewniony, inaczej miasto za-
cznie tonąć w śmieciach. W no-
wej, tymczasowej umowie Alba 
podniosła stawkę za odbiór 
tony odpadów. Na tej podsta-
wie wyliczono nowe stawki za 
odbiór śmieci przez mieszkań-
ców. Niestety, są one znacznie 
większe niż do tej pory (Cho-
rzów przez kilka lat miał jedne 
z najniższych stawek za śmieci 
w regionie). Nowa stawka za 
śmieci segregowane to 26,90 zł 

i 53,80 zł za śmieci zmieszane. 
Zgodę na to wyrazili radni pod-
czas sesji Rady Miasta 27 lutego.

3. Czy Alba miała prawo 
zerwać umowę?
Każdy podmiot ma prawo do 
wypowiedzenia umowy. Musi 
się jednak liczyć z karami, któ-
re zostały zawarte w umowie, 
a które nałoży zleceniodawca, 
czyli Miasto. Chorzów będzie 
egzekwować od Alby kary za 
zerwanie umowy.

4. Miasto Chorzów jest 
udziałowcem Alby, czy nie 
można było zatem temu 
zapobiec?

Miasto ma tylko 30 proc. 
udziałów. Nie ma przedstawi-
ciela w zarządzie (ma jedynie 
jednego przedstawiciela w ra-
dzie nadzorczej) i nie może 
w  sposób znaczący wpływać 
na podejmowane przez spółkę 
decyzje.

5. Jakie działania podjęło 
Miasto?
Miasto zabezpieczyło wywóz 
śmieci aż do rozstrzygnięcia 
nowego przetargu poprzez 
podpisanie umowy z wolnej 

ręki. Prezydent poprosił Prze-
wodniczącego Rady Miasta 
o zwołanie pilnej, nadzwyczaj-
nej sesji Rady. 17 lutego prezes 
Alby tłumaczył radnym, jakie 
są powody takiej decyzji, dla-
czego tak drastycznie rosną 
ceny tych usług oraz w ogóle 
co dzieje się z systemem od-
bioru odpadów w Polsce.

6. Czy zmieni się system 
odbioru odpadów od 
przedsiębiorców?
Na razie nie, jednak po roz-
strzygnięciu nowego przetar-
gu, przedsiębiorcy będą musie-
li indywidualnie podpisywać 
umowy z firmami odbierają-

cymi odpady. Miasto nie może 
tego dłużej robić. W  wyniku 
nowych zapisów w ustawie, 
które wprowadziły stawki 
urzędowe dla odbioru śmieci 
od przedsiębiorców, musieliby 
do niego dopłacać mieszkańcy. 
Wyjątkiem mają być przed-
siębiorstwa, które znajdują się 
w budynkach mieszkalnych.

7. Czy po przetargu stawki 
mogą się zmienić?
Tak, ostateczna stawka będzie 
zależała od tego, jakie oferty 

zostaną złożone przez firmy 
zajmujące się odbiorem odpa-
dów po ogłoszeniu przez Mia-
sto przetargu.

8. Od kiedy mieszkańcy 
mają płacić wyższą 
stawkę? Czy otrzymają 
w tej sprawie jakąś 
informację?
Wyższa stawka będzie obowią-
zywała od 1 kwietnia. Miesz-
kańcy zostaną poinformowani 
pisemnie przez zarządców bu-
dynków.

Informacje dotyczące sytuacji 
z wywozem odpadów znajdują 
się też na stronie chorzow.eu

Będzie drożej Podwyżka nie jest
wymysłem urzędników 

26,90 zł
TO NOWA 
STAWKA 
ZA ODBIÓR 
ŚMIECI

Ktoś może powiedzieć, że znów tłumaczą się i zwalają na innych. Poirytowanie mieszkańców nie dziwi. Wzrost stawki za odbiór odpadów 
jest wysoki i zaskoczył wszystkich. Choć do tego, że wszystko wokoło drożeje już zdążyliśmy się przyzwyczaić.

236 %
RZĄDOWA 
OPŁATA 
ZA KORZYSTANIE 
ZE ŚRODOWISKA

30 %
ODPADÓW WIĘCEJ 
PRODUKUJĄ 
CHORZOWIANIE

2019

2020
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Edukacja

Już po raz dwunasty zapraszam w imieniu organizatorów do udziału w Chorzowskim Festiwalu 
Nauki. Przez cały tydzień będziemy zachwycać się pięknem nauki i umysłu. W Urzędzie Miasta, 
domach kultury, na uczelni, czy w kawiarni - na terenie całego miasta odbędzie się sporo 
ciekawych spotkań, wykładów i warsztatów

Wiesław Ciężkowski 
I Zastępca Prezydenta Chorzowa

Piękno umysłu - piękno wiedzy

WYDARZENIE GODZINA DLA KOGO

Inauguracja festiwalu
Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. 
Piotr Skubała: Spoglądamy na zamy-
kające się okno

9.00 – 10.30 uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli
Zgłoszenia: g.widera.ligon@gmail.com

Magiczne materiały i jak je 
obserwować

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45

powyżej 14 lat
liczba osób w grupie: 8
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Być jak Sherlock
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45

7- 15 lat
lub powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 8
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

„Aisuru ishi czyli kochający kamień 
-zjawiska związane z magnetyzmem”

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45

7-12 lat
liczba osób w grupie: 12
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Warsztaty tribologiczne 11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 14 lat
liczba osób w grupie: 6
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Badania właściwości mechanicznych 
materiałów

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 14 lat
liczba osób w grupie: 6
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Świat druku 3d
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45

7- 14 lat
lub powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 10
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Alternatywne źródła energii odnawialnej 
- wodór jako paliwo XXI wieku

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
13:00 – 13:45

7-14 lat
liczba osób w grupie: 8
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Roboty , czyli jak posprzątać ten 
piękny świat 11:00-12:45

powyżej 12 lat
liczba osób w grupie: 10
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Mikrotomografia komputerowa – jak 
zajrzeć do wnętrza badanego obiektu 
nie niszcząc go?

11:00 – 11:45
7-14 lub powyżej 14 lat
liczba osób w grupie: 15
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Poli – co? Czyli o polimerach słów kilka 11:00 – 11:45
6-10 lat
liczba osób w grupie: 10
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

„Polimery od kuchni” 12:00 – 12:45
13:00 – 13:45

6-10 lat
liczba osób w grupie: 10
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Chemia żywności 12:00 – 13:45
powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 8
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Innowacyjne metody otrzymywania 
polimerów

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 8
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Czarna magia – czyli ile twarzy ma 
węgiel

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

grupa wiekowa dowolna (ale jednorodna)
liczba osób w grupie: 10
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Spektroskopia masowa w 
badaniach mikrobiologicznych i 
biotechnologicznych

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

12-15 lat
lub powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 15
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

WYDARZENIE GODZINA DLA KOGO

Optometria – dwoje oczu – jeden 
mózg – jedno widzenie

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

Grupa wiekowa dowolna
(ale jednorodna)
liczba osób w grupie: 10
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Widzieć kolorowo i trójwymiarowo 11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

Grupa wiekowa dowolna
(ale jednorodna)
liczba osób w grupie: 10
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Piezoelektryki- przykład materiałów 
„smart”

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 4
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Hodowle komórkowe in vitro – czym 
różni się komórka nowotworowa od 
zdrowej?

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 6
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Mikroskopowe obrazy świata 11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 6
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Python i roboty, czyli jak zdobyć 
władzę nad światem

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 10
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Zabawy z ładunkiem elektrycznym 11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

12-15 lat
lub powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 16
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Fizyka wysokich energii - w 
poszukiwaniu najmniejszych 
składników materii

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 15
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Fale grawitacyjne jako narzędzie 
współczesnej astrofizyki i 
kosmologii?

11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 10
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Sekrety ludzkiego OKA – badanie OCT 11:00 – 11:45
12:00 – 12:45

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 18
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Jak prawidłowo postępować z osobą 
nieprzytomną czyli BLS 12:00 – 13:45

powyżej 10 lat
liczba osób w grupie:40
Zgłoszenia: festiwalnauki@slowacki.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny zaprasza
Wykład mgr Weroniki Osmali-Kurpiew-
skiej Promieniowanie elektromagne-
tyczne - sprzymierzeniec czy wróg?
Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 19,
ul. Kilińskiego 2

11.30 - 12.30

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 30
Zgłoszenia: 
322411717 lub mail admin@sniadecki.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny zapra-
sza - chemiczno-medyczne - spraw-
dzenie twardości wody oraz mierzenie 
poziomu pH w różnych płynach.
Prowadzenie: dr Danuta Rogala
Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 19,
ul. Kilińskiego 2

12.30 - 13.30

powyżej 15 lat
liczba osób w grupie: 30
Zgłoszenia: 
322411717 lub mail admin@sniadecki.edu.pl

Festiwalowa zabawa z chemią
Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących nr 4, ul. św. Piotra 1

10.00 – I grupa
12.00 – II grupa

zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I – III 
szkoły podstawowej
(28 miejsc w każdej grupie)
Zgłoszenia: 322411717 lub 
mail admin@sniadecki.edu.pl

23 marca 2020 r. (poniedziałek)
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI), ul. 75 Pułku Piechoty 1A

www.festiwalnauki.chorzow.eu

WSTĘP WOLNY
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Edukacja

WYDARZENIE GODZINA MIEJSCE DLA KOGO

Historia estakady w Chorzowie –
wykład dr hab. inż. Marek Salamak 
(Wydział Budownictwa Politechniki 
Śląskiej)

9.00 – 10.00

UM Chorzów,
Rynek 1
duża sala posiedzeń 
Rady Miasta II piętro

starsza młodzież i dorośli,
max 80 osób
Zgłoszenia:
adam.rudzik@zsb-chorzow.pl

Tajemnice symetrii
trzy tury warsztatów dla uczniów
trzy tury warsztatu dla nauczycieli
pokaz i prezentacja dla uczniów oraz 
nauczycieli

9.00 - 13.00 Młodzieżowy Dom 
Kultury, ul. Lompy 13

zajęcia dla uczniów szkół 
podstawowych (klasy 7 i 8) 
i średnich oraz nauczycieli 
Zgłoszenia: Krzysztof Oleś 
- koles.3lo@gmail.com

„Geometria na A4” 
(Marta Kądziołka)

9.00-10.00,
10.00-11.00,
11.00-12.00

sala nr 6

uczniowie –
każda z grup maks. 15 osób

„Symetria matematyczno-artystycz-
na” (Patryk Czyż)

9.00-10.00,
10.00-11.00,
11.00-12.00

sala nr 7

„Tajemniczy pokój zagadek” 
(Katarzyna Budziłek-Jurek, 
Beata Kretek)

9.00-10.00,
10.00-11.00,
11.00-12.00

sala nr 8

„O niedoczasie” 
(Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś)

9.00-10.00,
10.00-11.00,
11.00-12.00

sala nr 5 nauczyciele –
każda z grup maks. 8 osób;

„Matematyczne zdjęcia” - pokaz 
i prezentacja (Benedykt Janikowski, 
Piotr Rajnisz)

12.00-13.00 sala widowiskowa Do 50 osób - dla uczniów 
oraz nauczycieli

Skąd wiemy, że obrazy na nas patrzą? - 
warsztaty ze złudzeń optycznych w sztuce
Prowadzenie: Piotr Zając

10.00 - 11.00
Muzeum 
w Chorzowie,
ul. Powstańców 25

uczniowie szkół 
podstawowych (25 osób)
Zgłoszenia: g.widera.ligon@
gmail.com

Piękno himalaizmu
Spotkanie z Marcinem Pietraszew-
skim i Dariuszem Kortką, autorami 
biografii Jerzego Kukuczki „Kukuczka” 
i Krzysztofa Wielickiego „Piekło mnie 
nie chciało”.

10.00 - 11.30 Księgarnia „Dopeł-
niacz”, Rynek

Uczniowie szkół ponadpod-
stawowych, dorośli
(20 osób)
Zgłoszenia: grzegorzza-
rzycki@interia.pl

Co kryło się za słowami „stan umy-
słu” w 1966 roku?
Pierwszy wykład z muzealnego cyklu 
U źródeł wyobraźni - dr Jacek Kurek

12.00 - 13.00
Muzeum 
w Chorzowie,
ul. Powstańców 25

uczniowie szkół ponadpod-
stawowych, dorośli
(50 osób)
Zgłoszenia: g.widera.
ligon@gmail.com

Wkomponowani w okładkę
- wykład o kolorach w połączeniu z ćwi-
czeniami z kompozycji fotograficznej
Prowadzący - Iwo Scelina

10.00 - 12.00
Miejska Biblioteka 
Publiczna filia nr 19
ul. Kilińskiego 2

dla uczniów szkoły 
średniej,
grupa 15 osób
zgłoszenia Danuta Schelenz:
maridan@wp.pl

Festiwalowa zabawa z chemią

10.00 
– I grupa
12.00 
– II grupa

Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólno-
kształcących nr 4,
ul. św. Piotra 1

zajęcia dla przedszkolaków 
i uczniów klas I – III szkoły 
podstawowej
(28 miejsc w każdej grupie)
Zgłoszenia: 322411717 lub 
mail admin@sniadecki.edu.pl

„Śląski Gaudi” - o projektach Stanisła-
wa Niemczyka opowiada ks. dr Leszek 
Makówka (dyrektor Muzeum Archidie-
cezjalnego)

17.30
Starochorzowski 
Dom Kultury,
ul. Siemianowicka 59

uczniowie szkół 
ponadpodstawowych
do 30 osób
Zgłoszenia: herrom@
interia.pl

WYDARZENIE GODZINA MIEJSCE DLA KOGO

SPOTKANIA Z NAUKĄ i TECHNIKĄ 9.00 – 12.00 Sztygarka,
ul. Piotra Skargi 34 a/d

Dzieci, młodzież, dorośli
Zgłoszenia: zstio3@wp.pl

POKAZY 10 WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ, WYŻSZEJ SZKOŁY 
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH, ŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ ORAZ 9 FIRM I CENTRUM "USKRZYDLIJ DZIECIAKI".

WYDARZENIE GODZINA MIEJSCE DLA KOGO

Warsztaty z kaligrafii
Prowadzi Aleksandrą Pankiewicz

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30

Starochorzowski Dom 
Kultury,
ul. Siemianowicka 59

uczniowie szkoły podsta-
wowej (od kl. VI) i uczniowie 
szkół ponadpodstawowych
dwie grupy po 15 osób
Zgłoszenia: Danuta Schelenz
maridan@wp.pl

Lekturki dla młodych chorzowskich 
naukowców
Zajęcia warsztatowe poprowadzi Piotr 
Zając

9.00 – 10.00
10.30 – 11.30

Księgarnia „Dopełn-
iacz”, Rynek

dzieci przedszkolne, uczniowie 
szkół podstawowych (I-III)
(25 osób na każde spotkanie)
Zapisy: muzeumzapisy@gma-
il.com lub 32 241 31 04 w. 105

Festiwalowa zabawa z chemią

10.00 – I 
grupa
12.00 – II 
grupa

Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólno-
kształcących nr 4,
ul. św. Piotra 1

zajęcia dla przedszkolaków 
i uczniów klas I – III szkoły 
podstawowej
(28 miejsc w każdej grupie)
Zgłoszenia: 322411717 lub 
mail admin@sniadecki.edu.pl

Złota proporcja. Kanon Pachelbela 
a ciąg Fibonacciego – związki muzyki 
z matematyką
Prowadzący: Grażyna Widera, Krzysz-
tof Oleś

10.00 – 11.30
Galeria Sztuki Mu-
zycznej i Obrazu,  
Rynek

Uczniów szkół ponadpod-
stawowych i kl. VIII szkoły 
podstawowej
Zgłoszenia: g.widera.ligon@
gmail.com

Piękno i pasja - kilka refleksji o nauce 
i uczonych
- wykład dr. hab. inż. Jacka Pieprzycy 
(Politechnika Śląska Wydział Inżynierii 
Materiałowej)

12.00 - 13.30
Galeria Sztuki Mu-
zycznej i Obrazu, 
Rynek

uczniowie szkół ponadpod-
stawowych, dorośli
Zgłoszenia: g.widera.
ligon@gmail.com

Spektakl Teatru REDUTA ŚLĄSKA pt. 
„Przycisk” 13.00 – 14.00

Chorzowskie Centrum 
Kultury,
ul. Sienkiewicza 3

Dla młodzieży od VII klasy i 
starszej, oraz dla dorosłych
Zgłoszenia: urszula@chck.pl 
lub tel. 32 349 78 84

Jak rozwój techniki wpływa na estetykę
- warsztaty poprowadzi dr hab. Zbigniew 
Jakubka (lider zespołu Walk Away; Uni-
wersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki)

14.00 - 15.30
Galeria Sztuki Mu-
zycznej i Obrazu, 
Rynek

uczniowie szkół ponadpod-
stawowych, dorośli
Zgłoszenia: g.widera.
ligon@gmail.com

WYDARZENIE GODZINA MIEJSCE DLA KOGO

Zakończenie XII Chorzowskiego Festi-
walu Nauki
- wykład na zakończenie festiwalu - prof. 
dr hab. Jan Miodek: O najważniejszych 
zjawiskach współczesnej polszczyzny

10.30 – 12.00
Chorzowskie Centrum 
Kultury,
ul. Sienkiewicza 3

uczniowie szkół ponadpod-
stawowych, dorośli
Zgłoszenia: g.widera.
ligon@gmail.com

Otwarcie wystawy z okazji 100. rocznicy 
powstania Klubu Sportowego „Ruch” 
Chorzów – z gościnnym udziałem 
prof. dr hab. Jana Miodka

Od 14.00
Muzeum 
w Chorzowie,
ul. Powstańców 25

młodzież, dorośli
Zgłoszenia: muzeumzapi-
sy@gmail.com lub tel. 32 
241 31 04w. 105

WYDARZENIE TERMIN MIEJSCE DLA KOGO

IX Wieczorne spotkanie z matematyką
- zabawy warsztatowe organizowane 
przez Śląski Oddział Stowarzyszenia 
Nauczycieli Matematyki

20 marca 
(piątek)
godz. 17.00 – 
22.00

Szkoła Podstawowa 
nr 21 im. Gerarda 
Cieślika,
ul. Wolności 133

dla uczniów szkół podstawo-
wych (klasy 4-8)
szczegółowe informacje 
dotyczące projektu:www.
wieczor.tk)
Zgłoszenia: Zofia Majerska - 
zofia.majerska@gmail.com

Pickne twierdzenie
webinarium matematyczneorganizo-
wane przez Śląski Oddział Stowarzy-
szenia Nauczycieli Matematyki

25 marca 
(środa)
godz. 19.00-
20.00

online

dla uczniów szkół podstawo-
wych (klasy 7 i 8) i średnich
Zgłoszenia: Krzysztof Oleś - 
koles.3lo@gmail.com

Spektakl Teatru STEP Tomasza Micha 
pt. „Zbrodnia i kara”

25 marca 
(środa)
godz. 19.00

Chorzowskie Centrum 
Kultury,
ul. Sienkiewicza 3

dla młodzieży i dorosłych;
20 miejsc
Zgłoszenia: urszula@chck.
pllub tel. 32 349 78 84

„Triangel” - performance teatralny w 
reżyserii Macieja Dziaczki, towarzyszą-
cyzakończeniu XII Chorzowskiego Festi-
walu Nauki. Występuje - Teatr Batory

27 marca,
godz. 10.30

Chorzowskie Centrum 
Kultury,
ul. Sienkiewicza 3

Uczestnicy uroczystego 
zakończenia Festiwalu

Spektakl Lekkiego Teatru Przenośnego 
pt. „Nieistniejący choć prawdopodobny 
dramat o dramacie prawdopodobnego 
nieistnienia”.

28 marca 
(sobota),
godz. 19.00

Chorzowskie Centrum 
Kultury,
ul. Sienkiewicza 3

dla młodzieży i dorosłych;
36 miejsc
Zgłoszenia: urszula@chck.
pl lub tel. 32 349 78 84

24 marca 2020 r. (wtorek) 25 marca 2020 r. (środa)

26 marca 2020 r. (czwartek)

27 marca 2020 r. (piątek)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Poszerzona rzeczywistość w budow-
nictwie - wykład – dr. hab. inż. Marka 
Salamaka (Wydział Budownictwa 
Politechniki Śląskiej)

9.30 – 10.15

Sztygarka,
ul. Piotra Skargi 34 a/d

starsza młodzież i dorośli,
max. 40 osób
Zgłoszenia
adam.rudzik@zsb-chorzow.pl

Mega mosty 
– wykład dr. hab. inż. Marka Salamaka 10.30 – 11.15

starsza młodzież i dorośli,
max. 40 osób
Zgłoszenia
adam.rudzik@zsb-chorzow.pl

Pokaz sprzętu pomiarowego wraz z pre-
zentacją pomiarów wybranych parame-
trów mostu/estakady (drgania, ugięcie)
– prezentują Pracownicy Laboratorium 
Badań Terenowych Wydziału Budownic-
twa Politechniki Śląskiej

12.00 - 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30

Parking Estakada 2, 
przy schodach na 
przystanku autobu-
sowym

starsza młodzież i dorośli
- 3 grupy do 20 osób;
Zgłoszenia
adam.rudzik@zsb-chorzow.pl

Warsztaty dziennikarskie z „Dzienni-
kiem Zachodnim”
- wycieczka naukowa do redakcji i 
drukarni w Sosnowcu

Wyjazd o 
9.00

Zbiórka przed IV LO, 
ul. Dąbrowskiego 34

Uczniowie szkół średnich – 
23 osoby (przejazd busem);
Zgłoszenia: grzegorzza-
rzycki@interia.pl

Skąd wiemy, że obrazy na nas patrzą? 
- warsztaty ze złudzeń optycznych w sztuce
Prowadzenie: Piotr Zając

10.00-11:00 Muzeum w Chorzowie, 
ul. Powstańców 25

uczniowie szkół 
podstawowych - 25 osób
Zgłoszenia: g.widera.ligon@
gmail.com

Festiwalowa zabawa z chemią

10.00 – I 
grupa
12.00 – II 
grupa

Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólno-
kształcących nr 4,
ul. św. Piotra 1

zajęcia dla przedszkolaków 
i uczniów klas I – III szkoły 
podstawowej
(28 miejsc w każdej grupie)
Zgłoszenia: 322411717 lub-
mail admin@sniadecki.edu.pl

Igrzyska olimpijskie z Fundacją DogiQ 
(szkolącą psy asystujące osobom 
niepełnosprawnym)

12.00 – 14.00 Hala MORiS,
ul. Dąbrowskiego 113

Dzieci przedszkolne i ucznio-
wie szkół podstawowych
Zgłoszenia: 322411717 lub 
mail admin@sniadecki.edu.pl
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Podczas balu, który odbył się 
22 lutego w Miejskim Domu 
Kultury „Batory”, wręczono 
nagrody laureatom kolejnej 
edycji konkursu „Chorzowski 
Przedsiębiorca Roku”. Statuet-
ki Chorzowskich Diamentów 
za pozytywne wzorce pro-

wadzenia biznesu odebrali: 
Joanna i Michał Rutkowscy 
z Telewizji Com TV, Michał 
Wróblewski – prezes Map 
System sp. z o.o., właściciel 
kompleksu Sztygarka oraz Je-
rzy Bębenek – właściciel firmy 
Transbej.

Po części oficjalnej rozpoczęła 
się zabawa, która co pewien 
czas przerywana była licyta-
cją oryginalnych i unikalnych 
przedmiotów, przekazanych 
przez darczyńców. Uczestni-
cy balu wykazali się wielkim 
sercem i hojnością. Pierwszy 
w swoim rodzaju, wyjątkowy 
piknik rowerowy z Prezyden-
tem Chorzowa Andrzejem 
Kotalą został wylicytowany 
za 30 tysięcy złotych. Fili-
żanki od Marszałka Tomasza 
Grodzkiego i Wicemarszałki-
ni Gabrieli Morawskiej-Sta-
neckiej sprzedano za 7 tysięcy 
złotych. Tyle samo zapłacił 
zwycięzca licytacji za portret, 
który na jego zamówienie na-
maluje Piotr Naliwajko (wy-
bitny artysta uczynił wyjątek 
specjalnie na aukcję). 
Uzyskane środki Fundacja Afri-
quia przeznaczy na zakup orto-
pedycznego stołu operacyjnego 
dla szpitala dziecięcego w Rili-
mie (Rwanda), a Fundacja Spec-
trum Liberi na zakup nowocze-
snych pomocy dydaktycznych 
i bieżące utrzymanie ośrodka. 

Zastrzyk gotówki pozwoli pod-
pytać o oczekiwania młodych 
mieszkańców najstarszej dziel-
nicy Chorzowa. - W marcu 
ruszamy z konsultacjami spo-
łecznymi. Naszych seniorów 
znamy już doskonale, dlatego 
teraz czas na zebranie infor-
macji o upodobaniach kultural-
nych młodszych mieszkańców 
- wyjaśnia Tomasz Ignalski, 
dyrektor Chorzowskiego  Cen-
trum Kultury. - Będziemy pytać 
o ulubionych artystów i nowe 
media. Wspólnie chcemy 
stworzyć ofertę atrakcyjną dla 
różnych pokoleń chorzowian - 
dodaje dyrektor. Badania to tyl-

ko pierwszy etap nowego pro-
jektu. W drugim mieszkańcy 
będą mogli otrzymać środki na 
organizację wydarzeń w Staro-
chorzowskim Domu Kultury. 
- Utarło się, że to domy kultury 
tworzą ofertę, z której korzy-
stają mieszkańcy. Tym razem 
program ułożymy wspólnie, 
a  najważniejsza będzie inicja-
tywa naszych gości – dodaje 
dyrektor ChCK. 
Pierwsze inicjatywy realizowa-
ne będą już w tegoroczne wa-
kacje. Na badania i granty dla 
mieszkańców Starochorzowski 
Dom Kultury otrzymał 30 tys. 
złotych.

Czym jest Młodzieżowa Rada 
Miasta?
Jesteśmy organem doradczym 
przy Radzie Miasta i odpowia-
damy za współpracę z mło-
dzieżą. Dobrze znamy potrzeby 
młodych mieszkańców miasta. 

Robimy wszystko, by Chorzów 
był dla nich przyjazny. W tym 
celu powstała #Wolka, jak do tej 
pory nasz podstawowy projekt. 

Czy są jakieś tematy, który-
mi udało Wam się zaintere-
sować miasto?
Z inicjatywy młodzieżowych 
radnych dwa miejskie skwe-
ry zyskały nowe nazwy. Przy 
ul. Gałeczki powstał skwer 
Mahatmy Gandhiego, a przy 
ul. Dąbrowskiego skwer Do-
brych Indyjskich Maharadżów. 

W trakcie bożonarodzeniowego 
jarmarku rozdaliśmy mieszkań-
com pięćset pierników ze zdję-
ciami psów z chorzowskiego 
schroniska. W ten sposób chcie-
liśmy zwrócić uwagę na ich los 
i zwiększyć szanse na adopcję. 
W ubiegłym roku roku nagrali-
śmy spot zachęcający młodych 
ludzi do udziału w wyborach. 
Co roku angażujemy się rów-
nież w Nagrody Korczakowskie 
przyznawane nauczycielom. 
Staramy się prężnie działać i co-
raz bardziej się rozkręcamy.

Jakie są Wasze plany na przy-
szłość?
Zajmujemy się obecnie orga-
nizacją meczu w siatkówkę 
z Radą Miasta, który odbędzie 
się w środę 25 marca o godzi-
nie 17:00 w hali MORiS przy 
ul. Dąbrowskiego 113. Pod-
czas meczu będziemy zbierać 
cegiełki na rzecz Ośrodka 
Wsparcia Rodziny w Chorzo-
wie. Planujemy również zor-
ganizować spotkanie z mło-
dzieżowymi radami z miast 
ościennych.

20 lutego oficjalnie zainau-
gurowano drugi sezon #Wol-
ki. Na zgromadzonych gości 
czekał występ Martyny Guzy 
z Głosów Batorego oraz kon-
cert zespołu Exoda. Strefa 
dla młodych na inaugurację 
nowego roku zaproponowała 
kilka ciekawych wydarzeń, 
które powinny zainteresować 
osoby ciekawe świata i czują-
ce w sobie żyłkę podróżnika. 
Odbyło się już spotkanie pt. 
„Misja Kaukaz”, gdzie o  swo-
ich podróżach po Gruzji i Ar-
menii opowiedział Marcin 
Śliwa, dziennikarz portalu 

Chorzowianin.pl. 10 marca 
o godzinie 18:00 do #Wolki 
przyjedzie Marek Sygacz, ko-
respondent wojenny, reporter 
Polsat News, autor filmów 
dokumentalnych z rejonów 
świata ogarniętych konflikta-
mi, który poprowadzi ważną 
dyskusję o Bliskim Wscho-
dzie. 24 marca o godzinie 
18:00 będzie można przenieść 
się do USA. O swojej podróży 
po Stanach na spotkaniu pt. 
„Goniąc słońce” opowie Ka-
mil Nowak, rzecznik prasowy 
miasta i autor youtubowego 
kanału „Widzę to tak”.

Aktualności

Sukcesem zakończyła się charytatywna aukcja na tegorocznym 
Balu Prezydenta. Wylicytowano rekordową kwotę - 85 200 złotych! 

Tym razem zebrane pieniądze trafią do Fundacji Afriquia i Fundacji 
Spectrum Liberi.

Nowe pomysły 
na Chorzów Stary

Tak licytuje się dobro 

Fundacja Spectrum Liberi działa na rzecz dzieci i młodzieży 
z autyzmem. Wspiera swoich podopiecznych i ich rodziny, 
organizując nieodpłatne zajęcia terapeutyczne, pomoc 
psychologiczną i akcje charytatywne. Ponadto prowadzi 
kampanię mającą na celu poprawę społecznej świadomości 
na temat życia z autyzmem. 
Fundacja Afriquia wspiera opiekę medyczną w Rwandzie. 
Ściśle współpracuje ze szpitalami w Kigali i Rilimie, prowa-
dząc tam szkolenia dla miejscowych lekarzy oraz sukcesywnie 
przekazując sprzęt medyczny. 

Dary na aukcję przekazali:
Para Prezydencka RP
Marszałek i Wicemarszałek Senatu RP
Prezes Rady Ministrów
Prezydent Chorzowa
BGH Network S.A. Katowice
Ruch Chorzów
Studio Figura Chorzów
Irena Eris
PR III Polskiego Radia
Sky Adventure Sp. z o. o. Katowice
Fundacja Otylii Jędrzejczak

Restauracja „Food & Ball” Katowice
Golec UOrkiestra
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
HBO Polska Sp. z o. o. 
Fundacja Kasisi Szymona Hołowni
Aurum Film Warszawa
Wydawnictwo Sonia Draga Katowice
Anna Strutyńska
Kaja Renkas
Jerzy Weindich
Centrum Obsługi Medycznej Sp. z o. o. Chorzów
Rentgenodiagnostyka-Med. Chorzów
Tropical Tadeusz Ogrodnik Chorzów

Cieszymy się, że co roku możemy spotkać się w takim gronie 
i wspólnie bawić się, ale także wesprzeć organizacje charytatywne. 
To budujące, że przedsiębiorcy tak hojnie wspierają beneficjentów balu

Andrzej Kotala 
Prezydent Chorzowa

Starochorzowski Dom Kultury czeka nowe otwar-
cie. Wszystko za sprawą grantu, który instytucja 

otrzymała z Narodowego Centrum Kultury. Drugi sezon #Wolki
Po zimowej przerwie do strefy dla młodych 

przy ul. Wolności 3 wróciły regularne wydarzenia. 

Od lutego siedzibą Młodzieżowej Rady Miasta w Chorzowie jest strefa dla młodych #Wolka. Obecny skład rady został 
wybrany pod koniec ubiegłego roku. Rozmawiamy z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta, Konradem Krause

Miejsce przyjazne dla młodych

Zd
ję

ci
a:

 Ja
ku

b 
Gr

yg
ie

l

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

Śl
iw

a

Fo
t. 

Pa
w

eł
 M

ik
oł

aj
cz

yk



wiadomości samorządowe Rozmaitości7

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

Pamięć o bohaterskich harcerzach
Z inicjatywy katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 

w Szkole Podstawowej nr 13 odsłonięto tablicę upamiętniającą 
członków młodzieżowej organizacji antykomunistycznej 

Podziemnej Organizacji Harcerstwa Polskiego. 

– Dociekliwość badawcza 
pracowników IPN pozwala 
na odkrywanie nieznanych 
kart historii w naszym mie-
ście – komentuje Marcin Mi-
chalik, Zastępca Prezydenta 
Chorzowa. 
Podziemna Organizacja Har-
cerstwa Polskiego działała na 
terenie Chorzowa w latach 
1950-1951. Powstała na bazie 
I drużyny harcerskiej im. Bo-
lesława Chrobrego, której taj-

ne zbiórki odbywały się m.in. 
w harcówce na terenie Szkoły 
nr 13. Drużyna ta założona zo-
stała 29 stycznia 1921 r., jako 
pierwsza na terenie ówczesnej 
Królewskiej Huty. Młodzi har-
cerze i patrioci za swoją dzia-
łalność antykomunistyczną 
byli skazywani przez komu-
nistyczne sądy na wieloletnie 
wyroki więzienia, poddawani 
szykanom i represjom ze stro-
ny władz PRL.

– To jest pokolenie, które moż-
na porównać do pokolenia Fi-
lomatów i Szarych Szeregów, 
czyli młodych ludzi, którzy 
w bardzo niesprzyjających 
warunkach, w wielkiej opre-
syjności zdecydowali się jed-
nak wybić na niepodległość 
i walczyć o wolność ojczyzny 
– zaznacza dr Andrzej Sznaj-
der, dyrektor katowickiego 
oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Program Wieczoru Czterech 
Kultur zapowiada się bardzo 
ciekawie. Na początek zapre-
zentuje się rockowa grupa Luz 
Blus z wokalistami z Węgier, 
Tarnopola oraz Chorzowa, na-
stępnie przewidziano koncert 
muzyki z lat osiemdziesiątych. 
Młodzi artyści z grup Freeland 
i Ómi wystąpią w przedsta-
wieniu pt. „Chroń Ziemię”. 

Zwieńczeniem imprezy będzie 
występ grupy tańca ludowego 
z Węgier oraz koncert ukraiń-
skich pieśni ludowych. W prze-
rwie można będzie spróbować 
węgierskiego gulaszu z orygi-
nalnymi przyprawami. 
Organizatorzy i uczestnicy 
chcą wesprzeć niepełnospraw-
nego sportowca - Martina, któ-
ry jest podopiecznym Fundacji 

Gramy do Końca. Podczas spo-
tkania w SDK przeprowadzo-
na zostanie zbiórka pieniędzy, 
a także licytacja przedmiotów. 
Uzyskane w ten sposób środki 
pomogą Martinowi w zakupie 
protez nóg.
Impreza w Starochorzowskim 
Domu Kultury rozpocznie się 
o godzinie 17.00. Bilety w ce-
nie 1 zł. 

Partnerstwo w kulturalnym wydaniu 
Wieczór Czterech Kultur – pod takim hasłem odbędzie się artystyczne 
spotkanie miast partnerskich Chorzowa. Zespoły z Ózd, Iserlohn 

i Tarnopola wystąpią 21 marca w Starochorzowskim Domu Kultury.

Rodzinna zabawa 
w wodzie

Przed nami dziewiąta edycja Wiosennego Święta Wody. 
Miłośnicy pływania, którzy chcą 21 marca wziąć udział 
w rywalizacji, nie powinni zwlekać z zapisami - ilość 

miejsc jest ograniczona.

Tradycyjnie już impreza odbędzie 
się na basenach Miejskiego Ośrod-
ka Rekreacji i Sportu przy ul. Gra-
nicznej 92 i Pl. Powstańców Śl. 1. 
Zabawa polega na zespołowej ry-
walizacji w wykonywaniu wodnych 
konkurencji. Drużyna musi liczyć 
minimum 2 osoby (dziecko do lat 18 
+ osoba dorosła), a maksymalnie 4. 
W każdej konkurencji będą przyzna-
wane punkty, a klasyfikacja łączna 
wyłoni zwycięzców. Liczba zespo-

łów jest ograniczona (20 rodzin na 
jednym basenie). Dla rodzin, które 
zdobędą największą ilość punktów 
organizatorzy przewidzieli atrakcyj-
ne nagrody.
Start zawodów na basenie przy 
ul.  Granicznej zaplanowany jest na 
godz. 10:00, natomiast na basenie 
przy Pl. Powstańców na godz. 11:00. 
Wpisowe wynosi 5 zł od osoby. Wię-
cej informacji pod numerem telefo-
nu: 32 2411 111. 
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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 marca 2020 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA


