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Zakończono remonty
kolejnych dróg
W ostatnim czasie w Chorzowie zakończyło się sporo lokalnych inwestycji
drogowych. To z pewnością dobra wiadomość dla kierowców.
miejscu zostanie przywrócony niebawem. – Zdajemy
sobie sprawę, że największe
przedsięwzięcia, czyli przebudowa ulic 3 Maja, Powstańców i Hajduckiej jeszcze się
toczą, ale sporo nieco mniej-

szych remontów, również niesamowicie ważnych dla komfortu kierowców i pieszych,
udało nam się zakończyć
jeszcze w 2021 roku – mówi
Marcin Michalik, Zastępca
Prezydenta Chorzowa.

ul. Stalowa

W Chorzowie Batorym zakończono wymianę nawierzchni
wraz z podbudową na ulicach
Stalowej, Farnej i Granicznej.
Wcześniej zakończono prace na ulicy Stefana Batorego,
przy dojeździe do ronda.
W Chorzowie Starym zakończył się natomiast remont ulicy Maciejkowickiej. Zakładał
wymianę nawierzchni oraz
montaż siatki stalowej. Nowy
asfalt położono też na ulicach
Harcerskiej i Głównej. W tym
ostatnim miejscu powstał też

parking dla ponad dwudziestu
samochodów.
W Chorzowie II, w ciągu ulicy
23 czerwca, wymieniono kamienną kostkę na asfalt. Bruk
został wykorzystany podczas budowy parkingu przy
Muzeum Hutnictwa. Ważną inwestycją realizowaną
wspólnie ze spółką Tramwaje
Śląskie jest remont al. Bojowników o Wolność i Demokrację. Inwestycja obejmowała
zarówno wymianę torowiska,
jak i nawierzchni. Ruch w tym

ul. Farna

ul. 23 Czerwca

Ruszyły szczepienia
dla najmłodszych

ul. Farna

Punkt szczepień dla dzieci zlokalizowany jest na terenie Specjalistycznych Przychodni Przyszpitalnych dla dzieci przy ulicy
Władysława Truchana 7.
Szczepienia są przeprowadzane we wtorki i czwartki od
14:00 do 16:00. Istnieje możliwość zapisów na szczepienia
pod nr telefonu: 786 928 747.

Punkty szczepień
czekają na dorosłych

Wciąż warto przemyśleć zaszczepienie się przeciwko
COVID-19 lub przyjęcie dawki przypominającej, która
zwiększa ochronę przed zachorowaniem. Obecnie przypominającą dawkę szczepienia mogą przyjąć wszystkie
osoby powyżej 50 lat z zachowaniem odstępu 5 miesięcy
od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe
pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę przypominającą

Fot. Paweł Mikołajczyk

W Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie rozpoczęła się akcja
szczepień dzieci od 5 do 11 roku życia na koronawirusa.

po pół roku, od pełnej dawki
szczepionki.
Druga dawka szczepionki podawana w ZSM to Comirnaty
(Pfizer). Zgodnie z komunikatem MZ dopuszczoną szczepionką do podania w trzeciej
dawce jest także szczepionka
Spikevax (Moderna).
Chorzowski szpital prowadzi punkt szczepień w każdy
wtorek i czwartek w godzinach od 14:00 do 16:00 w pawilonie nr 5. Można przyjść

nawet bez wcześniejszych
zapisów. Aby jednak uniknąć
ewentualnej kolejki oczekujących warto wypełnić formularz zamieszczony na stronie
zsm.com.pl lub skorzystać
z ogólnodostępnych metod
zapisów:
• Infolinia NFZ numer 989
• e-Rejestracja na stronie pacjent.gov.pl
• SMS pod numer 64 908 556
lub 880 333 333 o treści:
SzczepimySie
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Urząd Miasta
wsparł zakup
radiowozów
Dwa nowe radiowozy - toyoty corolle hybrid już trafiły do chorzowskiej policji. Kosztowały
220 tysięcy złotych, a połowa tej sumy
pochodzi z budżetu miasta. 20 grudnia
Prezydent Andrzej Kotala przekazał
policjantom klucze do nowych pojazdów.
- To nie pierwsze wsparcie
udzielone Komendzie Miejskiej
Policji przez Urząd Miasta.
Współpracujemy, bo to odbywa się z korzyścią dla naszych
mieszkańców. Po prostu wspierając policjantów, inwestujemy

w bezpieczeństwo chorzowian.
W poprzednich latach również
dotowaliśmy zakup radiowozów, wspomagaliśmy także
remont komendy - zaznacza
Andrzej Kotala, Prezydent
Chorzowa.
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Miasto

Trudny budżet na rok 2022
Nie obejdzie się bez oszczędności

Rada Miasta uchwaliła budżet Chorzowa na rok 2022. Ze względu na zmiany podatkowe kolejne 12 miesięcy będzie
zdecydowanie trudniejszych. Dochody zaplanowano na kwotę 675.353.644,97 zł, a wydatki na kwotę 725.321.483,15 zł.
– Zależy nam oczywiście na
inwestycjach. Jednak w tych
warunkach mamy ograniczone pole manewru. W tym
roku będziemy musieli borykać się z deficytem, a na
inwestycje, chcąc poprawiać
jakość życia mieszkańców
i warunki do inwestowania
dla przedsiębiorców, musimy
brać kredyty – tłumaczy Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
Obok dotacji i subwencji
najważniejszym źródłem budżetu miasta jest podatek
od osób fizycznych. Od 2015

roku średni wzrost dochodów z PIT wynosił 11 procent. W tym roku, głównie
ze względu na zmiany podatkowe ujęte w rządowym
programie Polski Ład prognozuje się 8 procentowy spadek
wpływów z tego tytułu. Na
zmianach, które weszły w życie 1 stycznia budżet Chorzowa straci ponad 35 milionów
złotych. Przy zachowaniu
dotychczasowych regulacji
podatkowych plan dochodów
naszego miasto z podatku PIT
powinien być bowiem wyższy dokładnie o 35.239.012 zł.

Miasto w 2022 roku będzie
musiało oszczędzać. Zdecydowanie mniej środków
zostanie
wydatkowanych
na tzw. zadania nieobligatoryjne związane z kulturą, rozrywką i aktywnością
sportową
mieszkańców.
Mniej pieniędzy będzie też
na bieżące utrzymanie oraz
na inwestycje. Na te ostatnie tak niewielkich środków
nie było w budżecie od 10
lat. Podjęta przez Radę Miasta uchwała zakłada bowiem
porównywalne wydatki na
inwestycje do tych z 2012

Wydatki na inwestycje

Dochody – najważniejsze źródła
roku. Władze miasta zamierzają natomiast finansować
wkłady własne do inwestycji z kredytu zaciągniętego

w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To konieczne,
aby nie utracić pozyskanych
dotacji oraz znacząco nie

wyhamować rozwoju miasta.
Za uchwałą budżetową głosowało 18 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.

O inwestycjach w 2022 roku
przeczytasz na stronach 4 i 5

Zielone czeki dla Chorzowa
Miasto Chorzów otrzymało „Zielony Czek” od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
To docenienie niemal 30 lat starań Urzędu Miasta w Chorzowie o poprawę jakości powietrza na Śląsku.

- To nagroda dla wszystkich
zaangażowanych w ten projekt
pracowników, ale też mieszkańców, którzy skorzystali
z dopłat do wymiany urządzeń
grzewczych – podkreśla Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa.
Chorzów nieprzerwanie od
1992 roku prowadzi system
dopłat do likwidacji starych
„kopciuchów” i zastąpienie ich

tzw. ogrzewaniem niskoemisyjnym. W roku 1994 Miasto
otrzymało wyróżnienie za
stworzenie systemu wykorzystania indywidualnych inicjatyw mieszkańców służących
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Tym razem Chorzów otrzymał nagrodę w kategorii
„Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. To wynik wie-

lu przedsięwzięć proekologicznych podejmowanych na
terenie miasta. Tylko w bieżącym roku Urząd Miasta na
dotacje do wymiany ogrzewania przeznaczył 1 940 000
złotych. W 2021 zawarto 499
umów dotacyjnych, a rozliczono 417 z nich. To oznacza,
że z mieszkań w chorzowskich
budynkach wielorodzinnych
zniknęło co najmniej 417 sta-

Wiele wysiłku wkładamy w to, aby powietrze w Chorzowie
były lepsze. W przyszłym roku mija 30 lat odkąd
w naszym mieście działa program likwidacji kopciuchów.
Wtedy byliśmy pierwsi, byliśmy prekursorem tych
działań. Teraz to już na szczęście norma również
w innych miastach.
Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Chorzowa

rych pieców. Co najmniej, bo
za pomocą rządowego programu „Czyste powietrze” „kopciuchy” wymieniane są też
w domach jednorodzinnych.
Oprócz tego, w 2020 roku na
terenie miasta zrealizowano
wiele ważnych inwestycji ekologicznych, między innymi:
• ukończono zadanie pn.
Termomodernizacja budynków
mieszkalnych
przy ul. Kluczborskiej 2
i ul. Piaskowej 9 w Chorzowie wraz z likwidacją
„niskiej emisji” poprzez
wymianę indywidualnych
źródeł ciepła. Realizacja
projektu przyczyniła się
do redukcji CO2 oraz redukcji PM10,
• dokonano termomodernizacji budynku Przedszkola
nr 25 przy ul. Kilińskiego 3

wiadomości samorządowe

w Chorzowie polegającej
na dociepleniu ścian, wymianie stolarki, wymianie
c.o. co pozwoliło na redukcję emisji CO2,
• wymieniono ogrzewanie
piecowe na c.o. gazowe etażowe w 16 lokalach mieszkalnych,
• docieplono ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Armii Krajowej 71/, W. Stwosza 2, ul. Wrocławska 20,
ul. Wrocławska 22, ul. Górnicza 15, ul. Armii Krajowej 101, Mazurska 2,
• zmodernizowano w mieście
736 punktów oświetleniowych. Uzyskano korzyści dla środowiska w postaci
redukcji emisji CO2. Ograniczono zużycie energii
elektrycznej.

Część zadań została została
zrealizowana dzięki dofinansowaniu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli w ramach Programu działań na
rzecz ograniczenia niskiej emisji i dofinansowaniu ze środków UE w ramach RPO WSL
2014-2020.

2021/2022
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WYGODNY, NOWOCZESNY, BEZ
Wielu mieszkańców Chorzowa odczuwa na co dzień uciążliwości związane z licznymi pracami remontowymi
i inwestycyjnymi prowadzonymi obecnie w mieście. Część z tych prac wkrótce się zakończy, ale rozpoczną się nowe,
w tym duże i oczekiwane od dawna inwestycje kolejowe. Niektóre inwestycje trwają dłużej niż zakładano, ponieważ
pandemia pociągnęła za sobą opóźnienia w dostawach materiałów i trudności na rynku pracy.

Wodny

Chcę wszystkich przeprosić za te, na szczęście przejściowe, niedogodności. Tak jak remont w mieszkaniu bywa
uciążliwy dla całej rodziny, tak i miejskie inwestycje nastręczają problemów, zwłaszcza pieszym i kierowcom.
W jednym i drugim przypadku warto się trochę „pomęczyć”, wiedząc, że efektem prac będzie
nowoczesne, wygodne i estetyczne mieszkanie i miasto – dla nas samych, ale i dla przyszłych pokoleń.
Mimo niezależnych od nas trudności finansowych, z jakimi borykają się samorządy,
nie zrezygnujemy z rozwoju Chorzowa.

Andrzej Kotala Prezydent Chorzowa

Nowy pu

Przebudowa ulicy Katowickiej
W połowie przyszłego roku ma rozpocząć się przebudowa ulic
Katowickiej i Metalowców. Na wysokości ulicy Krakusa powstanie skrzyżowanie, które zagwarantuje dostęp do obszaru
przemysłowego i nowego Muzeum Hutnictwa z każdej strony.
Realizowana wspólnie z Tramwajami Śląskimi inwestycja zakłada również powstanie nowego zintegrowanego przystanka
autobusowo-tramwajowego wraz z przejściami podziemnymi.
Realizacja oszacowanej na 80 milionów złotych inwestycji potrwa dwa lata.
Inwestycja będzie realizowana dzięki funduszom unijnym, środkom z budżetu Miasta Chorzów oraz dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego pochodzącego z programu „Polski Ład”.

Dokończenie remontów - ulice 3 Maja, Hajducka, Powstańców
Pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku ma zakończyć się przebudowa ulic Hajduckiej i Powstańców. Na
finiszu będą też roboty przy ulicy 3 Maja, które docelowo mają skończyć się wraz z końcem roku. Chorzów
skupi się też na rozbudowie - przedłużeniu ul. Jałowcowej i Bojarskiego w celu lepszego dojazdu do terenów mieszkalnych zlokalizowanych we wschodnich
częściach miasta.

 

Inwest
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ZPIECZNY CHORZÓW
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Nowe obiekty
w 2021 roku

y plac zabaw w Chorzowie Batorym
Muzeum Hutnictwa

W okolicy Kompleksu Sportowego „Hajduki”
przy ul. Granicznej powstanie drugi w mieście
plac zabaw. Pierwszy, który działa przy ul. Filarowej, cieszy się ogromną popularnością. Rok
2022 to czas prac projektowych i prawdopodobnie rozpoczęcie robót budowlanych.
Wodny Plac Zabaw

unkt na kolejowej mapie miasta - Chorzów Uniwersytet
W przyszłym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają przebudowę linii
Śląsk – porty (nr 131) na odcinku Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie. To jedna z największych inwestycji kolejowych za ponad 1,2 mld zł netto, dofinansowana
z unijnego programu POIiŚ.
To największa inwestycja kolejowa w naszym mieście od kilkudziesięciu lat. Dzięki
niej powstanie nowy przystanek kolejowy – Chorzów Uniwersytet, która będzie
przygotowana m.in. z myślą o studentach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Powstaną też nowe perony na stacjach
Chorzów Stary oraz Chorzów Miasto. Zapewniony zostanie dostęp dla osób, które borykają się z ograniczeniami w poruszaniu się. Warunki podróżowania, dzięki
nowemu nagłośnieniu, oświetleniu, czytelnemu oznakowaniu, a także nowych ławkach i wiatach, poprawią się dla wszystkich podróżujących.

Nowy budynek dla młodych
piłkarzy na Kresach

Pneumatyczna hala do gry w piłkę
przy ul. Harcerskiej

W 2022 roku do użytku zostanie oddany kompleks mieszkalny przy ul. Karola Miarki. Po dawnym budynku szpitalnym
zostało już tylko wspomnienie. Teraz będą tu komfortowe mieszkania, windy, podziemne garaże i miejsca parkingowe. Mieszkania przystosowane do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Regionalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego wybuduje natomiast trzy budynki mieszkalne z garażami przy placu Piastowskim.
2022 to również rok kontynuacji wielu prywatnych inwestycji budowlanych na terenie Chorzowa. Firma Ludwin Projekt wybuduje przy ulicy Długiej budynek z 22 mieszkaniami, Buildman wybuduje dwa budynki mieszkalne z 96
mieszkaniami przy ulicy Nomiarki. Dombud wybuduje obiekt przy ulicy 17 Sierpnia z 24 mieszkaniami. Tech-Trade
wybuduje budynek z 10 mieszkaniami przy ulicy Kozielskiej, Perfekt Deweloper buduje obiekt przy ulicy Średniej
z 12 mieszkaniami, a firma Porębski Investment budynek mieszkalny z funkcją usługową z 37 lokalami. Probet Group
wybuduje obiekt z 88 mieszkaniami przy ulicy księdza Piotra Skargi.

 

Zdjęcia: Mariusz Banduch i Paweł Mikołajczyk

tycje mieszkaniowe – miejskie, RTBS, deweloperzy
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Tym budynkiem zachwycił się świat
Apartamentowiec Villa Reden w Chorzowie, zaprojektowany przez pracownię Franta Group, był w 2021 roku wielokrotnie
nagradzany w najbardziej prestiżowych konkursach architektonicznych w Europie i na świecie. W grudniu zdobył Eurasian Prize 2021
w kategorii najlepszy budynek mieszkalny. Rozmawiamy z autorem projektu, architektem, Maciejem Frantą.

- Eurasian Prize 2021 to wyjątkowe wyróżnienie dla
pracowni, ale i wspaniała
promocja Chorzowa, w którym stanęła Villa Reden. Co
zadecydowało o przyznaniu
tak prestiżowej nagrody?
- W tym konkursie nie ma
jasnego uzasadnienia, jury
przyznaje punkty w różnych
kategoriach. W pierwszej kolejności wybierana jest lista
kilku lub kilkunastu realizacji
w danej kategorii, a następnie
jurorzy, na podstawie punktacji, wybierają grupę kilku zwycięzców. Spośród nich przyznawane są miejsca pierwsze,
drugie i trzecie. Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że zwycięstwo zawdzięczamy harmonijnemu wpisaniu w kontekst
oraz nietypowemu podejściu
do projektowania budynku
mieszkaniowego. Jurorów za-

- Jakie projekty Franta Group są obecnie realizowane?
- Realizujemy szereg mniejszych i większych projektów
mieszkaniowych i hotelowych
m.in. w Katowicach, Wiśle,
Chorzowie, Krakowie i ostatnio w Żorach, gdzie premierę
miał nasz pierwszy z trzech
architektonicznych superbohaterów miejskiej architektury - ŻORRO. Będzie jeszcze dwóch kolejnych - jeden
w Chorzowie! Ale na razie nie
możemy zdradzać szczegółów.
Pracujemy także nad bardzo trudnym zagadnieniem
rewitalizacji w Chorzowie,
Villa Reden została doskonale wkomponowana w otoczenie. Sąsiadujący z budynkiem drewniany kościół św. Wawrzyńca
ma podobną kolorystykę, ale jest strzelisty i ma układ wertykalny, natomiast apartamentowiec jest horyzontalny.
Zaokrąglona bryła budynku nawiązuje do koron drzew, które stanowią niejako fasadę budynku. W trakcie realizacji
projektu wycięto tylko jedno drzewo! Według Google analytics, apartamentowiec Villa Reden był najczęściej publikowanym projektem na świecie w 2021 roku. Doczekał się nawet publikacji w czasopismie południowokoreańskim!

skoczyło to, że tak ciekawy
budynek powstał w Polsce,
a konkurował przecież z bardzo odważnymi realizacjami
z Włoch, Izraela, Chin, Rosji. Nie byliśmy faworytami
w tym konkursie, tym bardziej
cieszy nas to zwycięstwo!
- Czy w Chorzowie i innych
śląskich miastach jest jeszcze miejsce na piękne, przyjazne budynki mieszkalne, takie jak Villa Reden?

Czy projektowanie takich
obiektów w gęsto zabudowanych miastach ma uzasadnienie ekonomiczne?
- Zdecydowanie tak! To prywatnie nasz największy sukces,
gdyż udało się przekonać inwestora, że oprócz wyrazu estetycznego i funkcjonalnego, za
dobrą architekturą i odważnym
podejściem idą także duże zyski.
Mieszkania w Villi Reden, mimo
iż nie były na sprzedaż, osiągały
ceny ofertowe od zaintereso-

wanych ponad dwukrotnie
wyższe niż ówczesna średnia
cen nowych mieszkań w Chorzowie. Tak więc, przy nieco
większym wydatku ze strony
inwestora na realizację takiego
budynku, można osiągnąć dwu-trzykrotnie większy zysk niż
oczekiwany na początku zysk
minimalny. Wnioski z tego są
dwa: po pierwsze warto projektować pięknie i odważnie, a po
drugie... chyba warto z nami
pracować. (śmiech)

w bezpośrednim sąsiedztwie
centrum miasta i wiążemy
z nim olbrzymie nadzieje oraz
ambitne plany.
- Jakie są plany pracowni na
najbliższą przyszłość?
- W nowym roku stawiamy
przede wszystkim na ambitną
pracę, aby nasi klienci byli nadal z nas zadowoleni. Pracownia przeprowadza się do nowej
siedziby, poszerzamy też zespół.
Będziemy starać się działać
ponadlokalnie, poza Śląskiem,
a może i poza Polską.
Rozmawiał Waldemar Kosior

Nagrody i wyróżnienia pracowni
Franta Group w 2021 roku
DNA PARIS DESIGN AWARDS 2021 – I miejsce
ICONIC AWARDS 2021 – I miejsce
THE ARCHITRCTURE COMMUNITY AWARDS 2021 – I miejsce
EURASIAN PRIZE 2021 – Grand Prix
ARCHITECTURE MASTERPIZE 2021 – I miejsce
INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS – I miejsce i zdobycie 5 gwiazdek
GERMAN DESIGN AWARDS 2021 – wyróżnienie
THE PLAN AWARDS – udział w finale
DESIGN STUDIO MAG – udział w finale
DESIGN ET AL – udział w finale
NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – nominacja
ARCHITEKTURA ROKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – nominacja

Zimowy
spacer?
Zapraszamy na Amelung
To jedno z ulubionych miejsc chorzowian do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Zrewitalizowany teren, który był kiedyś poprzemysłowym zapadliskiem, cieszy oko i jest domem
dla wielu zwierząt. Na Amelung warto się wybrać o każdej porze roku, także zimą.
nia i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki
wodnej w stawach Amelung

sposobem na skuteczną ochronę siedlisk cennych przyrodniczo w Chorzowie” w ramach

Poddziałania 5.4.1. Ochrona
różnorodności biologicznej ZIT,
wniosek nr: 080H/16

Zdjęcia: Mariusz Banduch

W ostatnim czasie przeprowadzona została rewitalizacja na
mniejszym ze stawów Amelung. Drugi zbiornik wodny
jest nieco bardziej „dziki”, a to
oznacza, że w spokoju żyją tam
różne ryby i nieduże zwierzęta. Aby je lepiej poznać, Urząd
Miasta opracował tablice edukacyjne. Dodatkowo powstała
też aplikacja na smartfony,
która pomaga poznać niezwykły świat roślin i zwierząt przy
stawie Amelung.
Tablice edukacyjno-informacyjne oraz aplikacja „Quiz Amelung” powstały w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej
ujętej w projekcie pn.: „Przebudowa systemów napowietrza-
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Aktualności

Trzy dychy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Trzydziesty Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaplanowany na 30 stycznia 2021 roku,
przebiegać będzie pod hasłem „Przejrzyj na oczy” i zagra oczywiście także w Chorzowie.

WOŚP 2022

Na ulicach naszego miasta
kwestować będzie 130 wolontariuszy ze sztabu w Zespole Szkół Technicznych nr 1,
a także wolontariusze ze sztabu działającego w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami
Integracyjnymi. Scena na Nowym Rynku 30 stycznia 2021
roku w godzinach od 14.00
do 20.00 rozbrzmiewać będzie
muzyką w wykonaniu grup

WYDARZENIA W CHORZOWIE
• Rajd Rowerowy dla WOŚP (start 29 stycznia 2022, godz.
12.00 - Szyb Prezydent, ul. Skargi 41, aby wziąć udział,
należy zarejestrować się poprzez specjalną aplikację lub
formularz zgłoszeniowy, odpłatność 15 zł/os.),

związanych z Chorzowskim
Centrum Kultury i jego oddziałem - Starochorzowskim
Domem Kultury.
Swój udział w wyjątkowym
koncercie zapowiedzieli wokaliści STUDIA ARTYSTYCZNEGO BANDA RABANDA,
zespoły Not Today, Acoustic
Sound Trio, Bez Ceregieli. Exoda i TheWire, a także orkiestra
Chorzowski Brass Band i ekipa Walimy w Kocioł. Całość
poprowadzą konferansjerzy,
a wydarzenie – punktualnie
o 20.00 – zakończy Światełko
do nieba.
Cały szereg finałowych atrakcji współorganizuje Sztab
WOŚP w Zespole Szkół Tech-

nicznych nr 1 im. Wojciecha
Korfantego, przy ul. Sportowej. Nie licząc wirtualnej
edycji Biegu z sercem i Nordic
Walking, która wystartowała
już 20 grudnia, będą one trwać
przez dwa dni – w sobotę i
niedzielę 29-30 stycznia 2022.
Jak co roku, nie zabraknie aukcji charytatywnych. Można
będzie licytować m.in. koszulkę z autografem Kamila Stocha i plakat podpisany przez
Kajetana Duszyńskiego.
Pod aukcyjny młotek trafi też
szkolenie Kamili Rowińskiej
„Asertywny Rodzic – Partner
– Manager”.
Trzydziesty finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Po-

• Pływamy dla WOŚP - bicie rekordu pływackiego (start 29
stycznia 2022, godz. 10.00 - Basen przy pl. Powstańców
Śląskich 1, wstęp 10 zł)
• Bieg Dzieci dla WOŚP (start 30 stycznia 2022, godz. 9.30Stadion Miejski, ul. Lompy 10a, dystans dostosowany do
wieku i możliwości uczestników - od 50 do 400 metrów)
• VII. Bieg z Sercem WOŚP (start: 30 stycznia 2022, godz.
12.00 - Stadion Miejski, ul. Lompy 10a).
• VII. Bieg z sercem i Nordic Walking – edycja wirtualna (start:
20 grudnia 2021, finisz: 30 stycznia 2022) – trasa, dystans,
data, czas oraz forma aktywności sportowej zależą w tym
wypadku od samych startujących.

mocy to pierwsza zbiórka
dedykowana dziecięcej okulistyce, jednak nie pierwsze
działanie WOŚP związane
z ratowaniem wzroku naj-

młodszych pacjentów, bowiem Fundacja od 20 lat
prowadzi Program Zapobiegania i Leczenia Retinopatii
Wcześniaków.

Zmiany i nowości w chorzowskim Muzeum
Otwiera się nowy rozdział w historii Muzeum w Chorzowie. Od 1 stycznia 2022 roku placówka przy ulicy Powstańców 25 będzie nosić nazwę
„Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Oddział Historii Miasta i Regionu”.
- Historia Chorzowa od tego
momentu opowiadana będzie z dwóch zazębiających
się perspektyw – hutniczej
i miejskiej. Pragniemy dostrzegać i opisywać historię
naszego miasta, regionu, kraju, a także Europy i świata
w horyzoncie śląskich doświadczeń – podkreśla Janusz
Mokrosz, zastępca dyrektora
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ds. Oddziału Historii
Miasta i Regionu.

Trzonem przyszłej działalności placówki pozostanie
gromadzenie i prezentowanie zbiorów z zakresu historii
i kultury Chorzowa oraz Górnego Śląska. Kontynuowana
będzie również działalność naukowa i wydawnicza. Obecnie
toczą się intensywne prace
nad powstaniem nowej oferty
programowej i wystawienniczej. Już w pierwszym kwartale 2022 roku udostępnione
zostanie stanowisko do odby-

wania podróży w wirtualnej
rzeczywistości.
Za pomocą gogli VR odwiedzający Muzeum będą mogli odbyć
wirtualny spacer ulicami Chorzowa w perspektywie historycznej i teraźniejszej. Otwarta
zostanie także nowa wystawa
wybitnego chorzowskiego malarza Piotra Naliwajki. - O kolejnych nowościach oraz szczegółach i terminach wydarzeń
realizowanych w siedzibie Oddziału Historii Miasta i Regionu
Muzeum Hutnictwa przy ulicy
Powstańców 25 w Chorzowie
będziemy informować na bieżąco – zapewnia Janusz Mokrosz.
Do czasu przygotowania nowej oferty, w związku z rearanżacją niektórych przestrzeni, sale wystawowe nie
będą dostępne dla zwiedzających. Natomiast pracownicy Oddziału Historii Miasta
i Regionu Muzeum Hutnictwa
w Chorzowie są do dyspozycji
w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - od 8:00 do 15:00,
w środę - od 8:00 do 17:00.
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CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki,
rozlosujemy trzy zestawy miejskich gadżetów.
Rozwiązania krzyżówki wraz z numerem telefonu należy umieszczać w skrzynce podawczej
przy wejściu do Urzędu Miasta w Chorzowie do 15 stycznia 2022 r.

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

Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów
Druk: Seregni Printing Group, Sosnowiec

www.chorzow.eu

