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Chorzów miastem
architektury
Maciej Franta, twórca projektu obsypanej nagrodami
Villi Reden, został patronem Archiklasy, która od września
wystartuje w chorzowskim Uniwersyteckim I Liceum
Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Znany architekt
jest zaangażowany w kolejne projekty związane z naszym
miastem, a Lofty Kościuszko będą wkrótce nową siedzibą jego biura.
- Absolwenci „Słowaka” niejednokrotnie wracają w jego
mury z różnymi, ciekawymi
inicjatywami, a to będzie jedna z nich. Młodzi ludzie, żyjący w miastach, otaczają się architekturą, ale nie wyczuwają
pewnych zasad i zależności,
kwestii związanych z kompozycją i estetyką. Niewiele osób
kończących tę szkołę wiąże
swoją przyszłość z architektu-

rą. Mam nadzieję, że wspólnie
uda nam się to zmienić – przekonuje Maciej Franta.
Dla uczniów będzie to szansa,
by postawić swoje pierwsze
kroki w architektonicznym
świecie. Celem będzie przede
wszystkim wzbudzenie w nich
pasji. To obecnie jedyny taki
projekt, która rozwija się w naszym regionie. Z bezpłatnych
zajęć skorzystać będzie mogła

młodzież z klas pierwszych
i drugich.
Archiklasa ruszy już od września tego roku. Oprócz Macieja Franty oraz jego współpracowników, zajęcia będzie
prowadzić także Karolina Roleder. Początkowo będą one
trwały dwie godziny tygodniowo, ale jeśli pomysł spotka się z zainteresowaniem,
w „Słowaku” mógłby powstać

czteroletni proﬁl poświęcony
architekturze.
- Każdego dnia obserwujemy
nasze miasto, ale przeważnie
nie zdajemy sobie sprawy, jak
wiele wspaniałych budynków,
posiadających ciekawą historią, się tu kryje. Uczniowie
będą mogli się o tym przekonać. Najpierw chcemy wzbudzić w nich ciekawość i sprawdzić, czy pomysł się sprawdzi.

Maciej Franta w ostatnim czasie osiągał wielkie sukcesy, a jego nazwisko jest już znane
na całym świecie. Bardzo nas cieszy, że tacy ludzie zachęcają młodzież, by zainteresowała
się tym trudnym, ale też pięknym zawodem. Być może w przyszłości część uczniów
Archiklasy będzie chciała się dalej rozwijać
Wiesław Ciężkowski
i realizować w tym kierunku
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Jeżeli zainteresowanie będzie
duże, nie wykluczam, że
stworzymy specjalny proﬁl.
To wymaga jednak przygotowania od strony technicznej
i dokumentacyjnej – mówi
Janusz Dubiel, zastępca dyrektora chorzowskiego „Słowaka”.
Maciej Franta zamierza w
najbliższych latach aktywnie
działać w Chorzowie. Znany
architekt przenosi swoje biuro z Katowic do Loftów Kościuszko, które według niego
mają szansę stać się naszą Fabryką Porcelany. Ponadto projekty związane z Chorzowem
zajmują ostatnio dużo miejsca
na jego deskach kreślarskich.
- To m.in. realizowane przy
chorzowskim rynku Lofty
Primo, a także budynek apar-

tamentowy w rejonie Klimzowca. Bardzo intensywnie
pracujemy nad Rzeźnią Miejską, ale w przygotowaniu są
już kolejne projekty – zaznacza
architekt.
Maciej Franta zrobił w ciągu
ostatniego roku prawdziwą
furorę za sprawą Villi Reden
znajdującej się na Górze Redena. Dzięki temu projektowi
zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym DNA Paris Design Awards 2021 czy Grand
Prix Eurasian Prize 2021. Jest
wnukiem słynnego architekta
Aleksandra Franty, znanego
m. in. dzięki zaprojektowaniu
osiedla Tysiąclecia, przez wielu uważanego za perełkę architektoniczną województwa
śląskiego.

Bądź na bieżąco
Gdzie na koncerty, kiedy wywozy śmieci, która
ulica w mieście zamknięta? Do tych wszystkich
informacji możemy mieć bezpłatny i bieżący
dostęp poprzez aplikację mobilną „Coteroz”.
Oﬁcjalna aplikacja miejska działa już
od trzech lat. W założeniu „Coteroz”
miał być precyzyjnym przewodnikiem po wszystkim, co dzieje się
w kulturze i sporcie. Potrzeby mieszkańców i możliwości tego nośnika
są jednak większe. Dlatego poza
datami i opisami spektakli, meczów
i koncertów, znajdziemy tam również informacje o terminach wywozu śmieci, promocje w lokalach
gastronomicznych oraz przydatne
informacje m.in. o remontach dróg.

Aplikację „Coteroz” można bez trudu pobrać z App Store i Google Play.
Ponadto, wchodząc na stronę
Urzędu Miasta (www.chorzow.eu),
można dopisać się do systemu powiadomień SMS. Znajduje się on na
przedostatniej pozycji w głównym
menu. Po wypełnieniu formularza
na telefon użytkownika będą przychodziły powiadomienia dotyczące
miejskich akcji ważnych dla mieszkańców spraw związanych z funkcjonowaniem magistratu.

Zwiedź miasto wirtualnie

Chorzów w trzech wymiarach
W Oddziale Historii Miasta i Regionu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przygotowano wyjątkowy projekt
„Wirtualnego Muzeum”. Umożliwia on zapoznanie się z dziejami miasta na kilka różnych sposobów.
Odbyć możemy wirtualny spacer
trzema ścieżkami zwiedzania:
„Blisko – najbliżej”, „Miasto z
lotu ptaka” oraz „Ruch Chorzów”. Wszystkie dostępne są
przez trzy różne media: gogle
wirtualnej rzeczywistości, stronę
internetową oraz aplikację na telefony komórkowe i tablety.
Z całości projektu można skorzystać nieodpłatnie. Z wirtualnymi
ścieżkami można zapoznać się
w siedzibie Muzeum, korzystając ze strony internetowej www.
wmch.pl, muzeumhutnictwa.pl
lub aplikacji dostępnych w skle-

pach Google Play i App Store.
Projekt „Wirtualne Muzeum”
został sﬁnansowany ze środków
Budżetu Obywatelskiego Miasta
Chorzów na rok 2020.
Pierwsza odsłona „Wirtualnego
Muzeum” już 11 czerwca
podczas Święta Miasta

Od 16:00 do 19:00 na specjalnym
stanowisku umiejscowionym nieopodal wieży Szybu „Prezydent” - w
Grubie Bluesa w Sztygarce - będzie
można zapoznać się z prezentacją
dotyczącą „Wirtualnego Muzeum”.
Projekt zaprezentują i w wirtualny

 

świat wprowadzą jego autorzy.
W tym samym dniu, podczas Święta Miasta, zorganizowane zostaną
także spacery ulicami Chorzowa
Starego przy wykorzystaniu mobilnej aplikacji „Wirtualne Muzeum”.
Początek spaceru: Szyb „Prezydent” godz. 16:45 i 18:00. Zapisy: tel.
32 241 31 04.
Od 12 czerwca 2022 r.
„Wirtualne Muzeum”
dla każdego

Stacjonarne stanowisko „Wirtualne Muzeum” (gogle VR i ekran
dotykowy) dostępne będzie w sie-

dzibie Oddziału Historii Miasta
i Regionu Muzeum Hutnictwa
w Chorzowie (ul. Powstańców 25)
w godzinach: wtorek–piątek 10:00
- 17:00; niedziela 13:00 - 18:00.
Korzystanie ze stacjonarnego
stanowiska jest nieodpłatne
i wymaga wcześniejszej telefonicznej rezerwacji. Zapisy: tel.
32 241 31 04 w. 103.
Przewidywany czas korzystania
ze stacjonarnego stanowiska to
sesja trwająca maksymalnie do 30
minut. Dostępne jest zwiedzanie
w opcji indywidualnej lub rodzinne (grupa od 2 do 5 osób).
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Wielkie otwarcie Planetarium

Wydarzenia

- Śląskiego Parku Nauki

Rozbudowane i zmodernizowane Planetarium Śląskie po prawie czteroletniej
przerwie znów będzie dostępne dla odwiedzjących. 11 czerwca nastąpi uroczyste
otwarcie obiektu. Na scenie wystąpią Dawid Kwiatkowski, Król i Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk” pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Koncerty zwieńczy pokaz
z wykorzystaniem 50 dronów.
Otwarcie obiektu będzie hucznie świętowane na powierzchni, pod ziemią i na scenie przed
Planetarium – Śląskim Parkiem
Nauki. „Niebo nie jest granicą. To
dopiero początek…” pod takim
hasłem zostanie przygotowane
jego uroczyste udostępnienie. Na
gości czeka wiele atrakcji, w tym
koncerty i specjalne pokazy.
– Chcemy, aby zwiedzający
Planetarium – Śląski Park Nauki mogli doświadczać na sobie różnych zjawisk, o których
będą opowiadali im nauczyciele
i przewodnicy – podkreśla Stefan Janta, dyrektor Planetarium.
– Jestem przekonany, że takie doświadczenie stanie się inspiracją

do dalszego, samodzielnego zdobywania wiedzy – dodaje.

Zabytkowe
i nowoczesne

Seanse, koncerty przed budynkiem Planetarium, wieża
widokowa, symulatory lotów
kosmicznych, kabina wstrząsów
sejsmicznych – to dopiero początek… Planetarium – Śląski Park
Nauki to jedna z najważniejszych
inwestycji realizowanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Projekt przebudowy wyłoniono w konkursie,
który w 2016 roku zorganizowało
Stowarzyszenie Architektów Polskich. Prace ruszyły w 2018 roku.

Planetarium zyskało nowy
budynek o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych.
Większa jego część mieści się
pod ziemią i ze starą częścią jest
połączona korytarzem. Oprócz
astronomii będą w nim prezentowane także zagadnienia związane z sejsmologią i meteorologią.
Znalazło się tam także miejsce na
pracownie i sale konferencyjne.

W zabytkowym budynku Planetarium została zmodernizowana
główna sala projekcyjna, wymieniono fotele, ekran, system
dźwiękowy oraz projekcyjny.
Projektor Zeissa, który był wykorzystywany przez ponad 62
lata, zostanie wyeksponowany
w nowym budynku. Jego miejsce zajął hybrydowy system projekcji. Gwiazdy są prezentowane

za pomocą analogowego projektora, natomiast dzięki systemowi
cyfrowych rzutników pracujących w rozdzielczości 8K można
wyświetlać dowolne ruchome
obrazy na sferycznym ekranie.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku będzie zlokalizowana stała ekspozycja zewnętrzna „Eppur
si muove”, prezentująca różne
aspekty ruchu obrotowego.

Niespotkane
innowacje

Eksponaty interaktywne są innowacyjne i niespotykane w innych parkach nauki. Na przykład w specjalnych pokojach
klimatycznych będzie można na
własnej skórze sprawdzić, jak
wilgotność powietrza wpływa

na to jak odczuwamy temperaturę. Prezentowana będzie także
kilkumetrowa kolumna pogodowa, w której będzie można
w krótkim czasie wytworzyć
mgłę, tornado, chmurę oraz opad
deszczu lub śniegu. W nowym
Parku Nauki zamontowany zostanie symulator pozwalający
przeżyć wirtualny lot w kosmos.
Pierwszy seans dla publiczności
odbędzie się w sobotę 11 czerwca o godzinie 12.
W weekend otwarcia (11–12
czerwca) seanse będą odbywać
się w dzień i w nocy.
Dokładny ich harmonogram
zostanie opublikowany wraz
ze sprzedażą biletów na stronie www.planetarium.edu.pl już
6 czerwca.

Zrealizowane marzenie dyrektora

Planetarium Śląskie to było też Jego miejsce. Lech Motyka spędził w nim większość swojego zawodowego życia. Dlatego nie sposób w tej
niezwykłej chwili, na którą tak bardzo czekał i której tak bardzo pragnął, o Nim nie wspomnieć. Bo mimo że nie ma Go już z nami, to pewnie
gdzieś tam uśmiecha się z gwiazd. Zakłada kapelusz i z zadowoleniem spogląda na swoje „Muzeum Czasu i Przestrzeni”.

11 czerwca 2022 na scenie
17:00 DAWID KWIATKOWSKI
18:30 KRÓL
20:00 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK
pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego
21:30 DRONE SHOW z wykorzystaniem 50 dronów
Wstęp na koncerty jest bezpłatny

Od zawsze związany z Chorzowem Batorym i z miejską oświatą. Ale i mikroklimat Parku Śląskiego, o którym z taką pasją opowiadał, zdecydowanie mu służył. Był nauczycielem geografii m.in. w Szkole Podstawowej nr 25 w Chorzowie, w Technikum Budowlanym, a także w III Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie (absolwent tej szkoły i laureat Honorowej Statuetki Batorego). Pracę pedagogiczną
łączył z tą w Planetarium Śląskim, gdzie trafił w 1982 tuż po geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat kierował stacją klimatologiczną i prowadził w niej zajęcia dla dzieci i młodzieży. W 2010 roku objął funkcję dyrektora Planetarium Śląskiego.
Jako dyrektor z ogromnym zaangażowaniem zajmował się poprawą warunków w zabytkowym obiekcie, jakim w międzyczasie stało się
Planetarium. Zorganizował też Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki, która przeszła do historii jako jedna z najlepszych.
W 2018 r. został wybrany do Rady Miasta Chorzów VIII kadencji – pracował w Komisji Edukacji.
Ostatnie lata Jego pracy to przede wszystkim wytężone starania zmierzające do ukończenia modernizacji obiektu. Poświęcił temu zadaniu
wiele sił, energii i zaangażowania. Z efektów jest pewnie bardzo zadowolony - jego „Muzeum Czasu i Przestrzeni” nie tylko przetrwało, ale
stało się najnowocześniejszym i najpiękniejszym tego typu obiektem w Polsce.
Lech Motyka zmarł 15 maja 2021 roku.

Na placu zabaw
już tryska woda
Dni coraz cieplejsze, nadchodzi czas letnich atrakcji w mieście.
Jedną z nich jest wodny plac zabaw na skwerze przy ulicy Floriańskiej,
który 1 czerwca – w Dzień Dziecka - rozpoczął swój kolejny sezon.
Najmłodsi i ich opiekunowie
uwielbiają to miejsce. Strefa
wodna, wyposażona w kilkanaście dysz, zapewnia ochłodę
i świetną zabawę. Woda tryska
z rybki, dżdżownicy, pająka,

żabki, wulkanu czy tunelu. Wokół znajdują się brodziki, plaża
i alejki asfaltowe. O czystość dba
stacja uzdatniania wody.
Wodny plac zabaw przy ul. Floriańskiej został otwarty w ubiegłym roku, a jego popularność jest
ogromna. Dlatego właśnie podjęta
została decyzja o budowie kolejnego takiego obiektu, tym razem
w dzielnicy Chorzów Batory.

Wodny Plac Zabaw przy ul. Floriańskiej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00, a także
w soboty i niedziele od 10.00 do 20.00. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne

Wspólnie z MORiS-em, który zarządza terenem rekreacyjno-sportowym przy
ul. Granicznej, uznaliśmy, że jest to doskonałe miejsce na wybudowanie
następnego wodnego placu zabaw w naszym mieście. Prace projektowe już
trwają. Koncepcję oraz koszty związane z realizacją inwestycji poznamy w
październiku. Mam nadzieję, że przed kolejnymi wakacjami obiekt będzie
już oddany do użytku.
Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Chorzowa

 

Święto Miasta
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Święto Miasta wraca do Chorzowa po dwuletniej przerwie. Cieszę
się, że ponownie mogę zaprosić mieszkańców do wspólnej zabawy.
Nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych. Będą zarówno występy
legend polskiego rocka, jak i imprezy taneczne. Odbędzie się też Festiwal
Kolorów oraz pokaz sztucznych ogni. Program jest bardzo zróżnicowany
i każdy mieszkaniec powinien znaleźć w nim coś dla siebie. Serdecznie
zapraszam do wspólnego świętowania!
Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

10 czerwca | Szyb Prezydent

Festiwal Legend Polskiego Rocka
Zabawa z okazji Święta Miasta ruszy w piątkowy wieczór,
10 czerwca, pod Szybem Prezydent. Na rockowej scenie zagrają:
Szklane Oczy, Luxtorpeda
oraz gwiazda wieczoru – zespół Dżem.
Będzie się działo!

Program:

18:00 Szklane Oczy
20:00 Luxtorpeda
21:30 Dżem
23:00 zakończenie imprezy
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Program realizowany jest w ramach
Budżetu Obywatelskiego

11 czerwca | Szyb Prezydent

Festiwal Kolorów

W sobotę, 11 czerwca, świętowanie rozpocznie się od przeglądu artystycznego chorzowskich
zespołów, działających przy domach kultury. Wystąpią m.in. wokaliści grupy „Crescendo”
z Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie, zespół „Na Szlaku” i formacje taneczne
z Miejskiego Domu Kultury „Batory”, a także studio artystyczne Banda Rabanda oraz
zespół wokalny Not Today z Chorzowskiego Centrum Kultury i Starochorzowskiego
Domu Kultury. A zaraz potem wystartuje Festiwal Kolorów. Zabawa polega
na obsypywaniu się i wyrzucaniu w górę kolorowego pudru, który tworzy wielką
chmurę barw. Równocześnie na scenie królować będą raperzy Filo i Kubańczyk,
a do tańca zachęcą DJ Mamor i DJ Dan.

Program:

16:00 -17:30 Przegląd zespołów miejskich
17:30 raper Fillo
18:30 raper Kubańczyk
19:30 DJ Mamor
20:30 DJ Dan
21:30 zakończenie imprezy
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Święto Miasta

18 czerwca | Stadion Miejski, ul. Lompy

Long & Junior i przyjaciele

Ostatnią odsłoną Święta Miasta będzie spotkanie na Stadionie
Miejskim przy ul. Lompy. W sobotę, 18 czerwca nie zabraknie
muzycznych wrażeń. O 17.00 rozpocznie się seria koncertów z ekipą
Long&Junior i przyjaciele. Podczas zabawy tradycyjnie odbędzie się
widowiskowy, aczkolwiek cichy, pokaz sztucznych ogni.

Program:

17:00-22:00 Long & Junior i przyjaciele:
Łobuzy, Topky, Stachursky,
Nowator, D-Bomb
22:00 Pokaz sztucznych ogni
22:10 DJ Mandee, DJ Dance 2 Disco
24:00 zakończenie imprezy

 

Sport
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Ruch na drodze do Ekstraklasy
Niebiescy po zaciętych barażach wywalczyli drugi awans z rzędu i od przyszłego sezonu będą występować w Fortuna 1. Lidze.
To kolejny krok do upragnionego celu, którym jest powrót do Ekstraklasy. Zarząd 14-krotnego Mistrza Polski
podsumowuje miniony sezon i rozpoczyna przygotowania do nowych rozgrywek.
Niedziela, 29 maja, była dla kibiców Ruchu Chorzów prawdziwym piłkarskim świętem.
Drużyna Niebieskich w finale
barażów pokonała u siebie
Motor Lublin 4:0 (2:0) i tym
samym awansowała do 1. ligi.
Bohaterem spotkania był bez
wątpienia Daniel Szczepan,
który popisał się hat-trickiem.
Natomiast wykorzystanym
rzutem karnym pożegnał się
z Chorzowem Michał Mokrzycki, który od nowego
sezonu będzie występował
w grającej w Ekstraklasie Wiśle Płock.
-- Duża euforia i happy end!
Ogromne podziękowania należą się wszystkim – podkreślał Seweryn Siemianowski,
prezes Ruchu Chorzów, podczas konferencji prasowej.
- Ten sezon zakończył się postawieniem przez nas kropki
nad „i”. Możemy być dumni,
że się udało, bo na pewno nie
było to łatwe. A im trudniej
coś przychodzi, tym bardziej
się to szanuje – dodał prezes.
Początek minionego sezonu
był wielką niewiadomą dla
wszystkich osób związanych
z Ruchem. Z jednej strony
Niebiescy przystąpili do rozgrywek w roli beniaminka,
a z drugiej - apetyty w Chorzowie były o wiele większe, niż tylko utrzymanie się
w 2. lidze. W klubie pojawili
się nowi zawodnicy, ale najważniejsza zmiana nastąpiła w sztabie szkoleniowym.

Z klubem pożegnał się Łukasz
Bereta, który był architektem
awansu na trzeci poziom rozgrywkowy. Miejsce młodego
szkoleniowca zajął bardziej
doświadczony Jarosław Skrobacz, a jego asystentami zostali byli zawodnicy Ruchu - Jan
Woś i uwielbiany na Cichej
Wojciech Grzyb.
Wejście w sezon było dla
chorzowian bardzo udane.
W pierwszych dwunastu
meczach odnotowali 8 wygranych i 4 remisy. Pierwsza
porażka przyszła dopiero

w październiku, w spotkaniu
z Wisłą Puławy. W końcówce
rundy drużyna doznała zadyszki, mimo to Ruch wciąż
liczył się w walce o bezpośredni awans. Nowi zawodnicy
dobrze odnaleźli się w zespole,

ale oczy kibiców najbardziej
zwrócone były w stronę Daniela Szczepana. Napastnik,
którego doskonale zna Jarosław Skrobacz, nie wykazywał
się w tym czasie skutecznością, na jaką liczono.

W zimowej przerwie do drużyny dołączyli kolejni piłkarze, ale nie obyło się także
bez istotnego pożegnania.
Do Lechii Gdańsk odszedł
jeden z najbardziej utalentowanych graczy - Tomasz
Neugebauer.
Podobnie jak w przypadku
rundy jesiennej, Niebiescy
dobrze rozpoczęli rozgrywki
wiosenne. Sześć zwycięstw
i dwa remisy sprawiły, że
podopieczni Jarosława Skrobacza prowadzili pościg za
drugą Chojniczanką Chojnice i mieli szanse na bezpośredni awans. Rozkręcił się
także wspomniany Szczepan,
który w siedmiu spotkaniach
zdobył siedem goli. Maszyna
zacięła się jednak po spektakularnej wygranej Ruchu
na wyjeździe z liderem, Stalą Rzeszów 1:2 (0:0). Kolejny
mecz Niebiescy przegrali
przed własną publicznością
z Radunią Stężyca, a następnie aż czterokrotnie remisowali. Ruch musiał pogodzić
się z grą w barażach, a zwycięstwem w spotkaniu przeciwko Hutnikowi Kraków
w ostatniej kolejce zapewnił

Wywalczenie przez Ruch awansu do 1. ligi to wspaniała
wiadomość dla naszego miasta. Piłkarzom, całemu
sztabowi szkoleniowemu i zarządowi należą się gratulacje
za znakomity sezon, a także podziękowania za wielkie
emocje, jakie przeżywaliśmy dzięki nim w ostatnich
miesiącach. Nie mógłbym zapomnieć o kibicach, którzy
poprzez fantastyczny doping wspierali Niebieskich,
nie tylko podczas wygranych meczów.

Andrzej Kotala
Walka do ostatnich minut, o każdą piłkę – oto recepta Ruchu Chorzów na drugi awans z rzędu

Zdjęcia: Marcin Bulanda

Prezydent Chorzowa

sobie trzecie miejsce w tabeli
zasadniczej i grę jako gospodarz w meczach barażowych.
Na drodze Ruchu do 1. ligi
stanęła Radunia Stężyca, która
sprawiła Niebieskim niemałe
problemy. Dopiero po golu
zdobytym w dogrywce przez
Daniela Szczepana chorzowianie mogli cieszyć się grą w finale i okazałym zwycięstwem
z Motorem Lublin.
- Wielki szacun dla naszych
kibiców za doping oraz zachowanie po meczu. Okazale
to wyglądało. Od kilku ładnych lat nie było na Ruchu
meksykańskiej fali i w końcu
udało się to zrobić. To pokazuje frekwencję na tym
meczu, a wynik i samo spotkanie tak się ułożyły, że nikt
nie mógłby tego lepiej wyreżyserować – podkreśla prezes
Siemianowski.
Nadchodzący sezon w 1. lidze
zapowiada się naprawdę ciekawie. Na Niebieskich czekają
mecze z odwiecznymi rywalami, takimi jak GKS Katowice,
Zagłębie Sosnowiec czy ŁKS
Łódź. Chorzowianie zmierzą się z utytułowaną Wisłą
Kraków, a wielkich emocji
z pewnością nie będzie brakowało także podczas potyczek
z Arką Gdynia, GKS Tychy,
Górnikiem Łęczna czy Podbeskidziem Bielsko-Biała.
Drużynę w dalszym ciągu
prowadzić będzie Jarosław
Skrobacz, wspólnie ze swoimi
asystentami. Klub przedłużył
kontrakty z całą trójką do końca czerwca 2024 roku.
- Kolejny rok startujemy jako
beniaminek. W pierwszej lidze jest wiele zespołów, które
będą nas przewyższały budżetem i znajomością tej ligi.
Będziemy mądrzejsi za dwa,
trzy tygodnie. Trzeba patrzeć
w przyszłość z optymizmem
i myślę, że będziemy zadowoleni z naszej kadry - podkreśla
Jarosław Skrobacz.

Im trudniej coś przychodzi, tym bardziej się to szanuje – podkreśla Seweryn
Siemianowski, prezes Ruchu Chorzów

Daniel Szczepan strzelał gole w najważniejszych meczach, a sezon zakończył
hat-trickiem

 

Jarosław Skrobacz chłodno ocenia sytuację na boisku, ale z optymizmem patrzy
w przyszłość
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Strażacy świętowali z dziećmi
Nagrody sportowe w dobrych rękach

Strażackie samochody i sprzęt pożarniczy, a obok kolorowe dmuchańce dla dzieci. Tak 2 czerwca wyglądał chorzowski Rynek, na którym zorganizowano uroczyste
obchody Dnia Strażaka. Po części oficjalnej, podczas której nadano stopnie i odznaczenia chorzowskim strażakom, rozpoczął się okolicznościowy festyn. Do świętowania zaproszono dzieci – były gry i zabawy sprawnościowe, każdy mógł też z bliska zobaczyć wóż strażacki. Muzyczną oprawę obchodów Dnia Strażaka zapewniła
orkiestra dęta Huty Batory.

Do najlepszych sportowców, trenerów i działaczy z Chorzowa
ponownie traﬁły Nagrody Prezydenta Miasta w Dziedzinie
Sportu. Laury za 2021 rok przyznano w trzech kategoriach:
za wybitne osiągnięcia sportowe, za wybitne osiągnięcia w pracy
szkoleniowej i za osiągnięcia w zakresie organizacji sportu
i rekreacji w mieście. W wydarzeniu uczestniczył Antoni
Piechniczek, Honorowy Obywatel Chorzowa. Była to okazja
do uczczenia 80. urodzin wybitnego trenera.
Wśród nagrodzonych znalazł
się ubiegłoroczny medalista
igrzysk olimpijskich. Jest nim
Kajetan Duszyński, wychowanek AKS Chorzów, który
w Tokio zdobył złoty medal
w sztafecie mieszanej 4x400 m.
Nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu otrzymała także Agata Sitko z UKS
Pover Kuźnik, mistrzyni Europy i świata juniorek w trójboju
siłowym.

Za wybitne osiągnięcia w pracy
szkoleniowej nagrodzeni zostali: Krzysztof Podchul - trener
lekkoatletyki, który wychował
m.in. Kajetana Duszyńskiego, oraz Agnieszka Cyl - była
biathlonistka, która obecnie
z powodzeniem pracuje w chorzowskiej Szkole Mistrzostwa
Sportowego.
Za osiągnięcia w zakresie organizacji sportu i rekreacji Prezydent
Andrzej Kotala wręczył nagro-

dę Sewerynowi Siemianowskiemu, który od 2019 roku jest prezesem Ruchu Chorzów. Pod jego
kierownictwem klub odzyskuje
dawny blask - w ubiegłym roku
roku Niebiescy awansowali do
II ligi, a teraz wywalczyli sobie
miejsce na zapleczu Ekstraklasy.
Drugą nagrodę w tej kategorii
odebrał Adam Lempa, wieloletni
prezes chorzowskiego oddziału
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ponad 2 km nowej drogi rowerowej w Chorzowie

Velostrada
na Rawie
Porozumienie w sprawie budowy 120 km velostrad podpisali przedstawiciele 11 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Wśród nich był Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa

Od granicy ze Świętochłowicami velostrada poprowadzi
w ciągu zakrytego koryta rzeki Rawy. Od alei BOWID do
granicy z Katowicami droga
planowana jest z przecięciem
ul. Trzynieckiej, ul. J. Gałeczki
i przejściem pod DTŚ tunelem.
Długość całego odcinka wyniesie około 30 km. Będzie on
przebiegał przez Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów i Katowice.
W ramach całej inwestycji powstanie ok. 120 km szybkich

dróg rowerowych, łączących
największe miasta Metropolii.
Budowa pierwszych rozpocznie się już w 2023 roku.
Na tym inwestycje w Chorzowie prawdopodobnie się nie
zakończą. W kolejnych etapach
ma powstać droga o długości ok.
15,5 km, która będzie przebiegać
m.in. przez nasze miasto. Jej planowany początek to okolice pl.
Alfreda w Katowicach. Następnie będzie łączyła Siemianowice
Śląskie z Chorzowem i poprzez
zespół przyrodniczo-krajobra-

W mieście przybędzie 2,3 km dróg rowerowych. 20 maja
samorządowcy z 11 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
podpisali porozumienie w sprawie realizacji budowy 120 km
velostrad, czyli szybkich dróg rowerowych. Chorzowski
fragment w znacznej mierze będzie przebiegać śladem
zakrytego koryta rzeki Rawy.

zowy „Żabie Doły”, będzie można dotrzeć do Bytomia. W pobliżu Drogi Wojewódzkiej nr 911
połączy się z lokalnymi drogami
rowerowymi w Piekarach Śląskich.
Obecnie szacuje się, że budowa 1 km drogi będzie kosztować ok. 2 mln zł, ale realne
koszty poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. Drogi zostaną sﬁnansowane do 100
proc. z budżetu GZM przy
wykorzystaniu funduszy zewnętrznych.
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Zgłoś
swój
pomysł
na miasto

Trwa 10. edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. Jeszcze tylko do 12 czerwca mieszkańcy
mają czas, aby zgłosić swoje projekty. Na ich realizację przeznaczono kwotę 3,9 mln złotych.
Zarówno zgłaszanie projektów jak i głosowanie odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.bo.chorzow.eu.
Pracownicy Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w godzinach pracy Urzędu służą pomocą
w przygotowaniu i zgłoszeniu projektu. Wszelkie pytania można kierować na adres bo@chorzow.eu lub
telefonicznie: 32 416 5000 w. 5286.

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 20 czerwca 2022 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000
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Druk: Seregni Printing Group, Sosnowiec
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