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ATRAKCJE LATA W MIEŚCIE

W upalne dni dużym powodzeniem cieszy się wodny plac zabaw przy u. Floriańskiej

Więcej na stronie 7
www.chorzow.eu

Fot. Mariusz Banduch

Nadeszły upragnione i wytęsknione wakacje. Dla tych, którzy pozostaną w tym czasie w mieście,
przygotowana została bardzo urozmaicona oferta, w której każdy może znaleźć coś dla siebie.
Nasz wakacyjny przewodnik zamieszczamy na stronach 4 i 5.

2

wiadomości samorządowe

Szpital dziecięcy ZSM
zyska nowy budynek

Prezydent Andrzej Kotala
z absolutorium i wotum zaufania
Radni udzielili prezydentowi Andrzejowi Kotali absolutorium
i wotum zaufania za 2021 rok. Podczas sesji, która odbyła się
w czwartek 23 czerwca, zatwierdzono też sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok.
Budżet miasta za 2021 roku
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową, a eksperci
ponownie wysoko ocenili
finanse Chorzowa w raporcie Fitcha. Poza udzieleniem
prezydentowi absolutorium
i wotum zaufania, radni zatwierdzili też sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawoz-

daniem z wykonania budżetu miasta za rok 2021, które
zaprezentowała Skarbniczka
Miasta Małgorzata Kern.
Finanse Chorzowa zostały
określone jako stabilne. Podczas obrad podkreślano jednak, że chorzowski samorząd
nieustannie odczuwa skutki
zmian podatkowych. Utrata
dochodów i wzrost kosztów,

związane są m.in. ze zmianami
legislacyjnymi w PIT oraz rosnącymi wydatkami na oświatę, które nie są w pełni kompensowane przez subwencję
oświatową.
W głosowaniach za udzieleniem prezydentowi absolutorium oraz wotum zaufania
opowiedziało się 15 radnych,
a 5 było przeciw.

Radni pozytywnie ocenili budżet miasta za 2021 rok. Warto jednak podkreślić,
że realizacja wszystkich planów inwestycyjnych i finansowych, nie była
łatwa. Budżet udało się „domknąć” dzięki staraniom wielu osób - przede
wszystkim Pani Skarbnik i moich zastępców. Dziękuję radnym za zaufanie
oraz udzielenie absolutorium
Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

Dzięki planowanej budowie nowego budynku poradni
specjalistycznych w ZSM przy ul. Truchana 7, pacjenci
będą obsługiwani w bardziej komfortowych warunkach, a kolejki
do gabinetów się zmniejszą. Umowę na opracowanie projektu
budowy budynku poradni specjalistycznych chorzowskiego
szpitala dziecięcego podpisano w piątek 10 czerwca.
Dni stają się coraz dłuższe
i cieplejsze, a to oznacza coraz
więcej pracy na SOR-ze szpitala dziecięcego przy ul. Truchana. Korzystna aura sprzyja
wypadom na rower, rolki czy
hulajnogę. Nie dziwi więc, że
szpitalne korytarze pełne są
pacjentów, którzy trafiają tu
z różnego rodzaju urazami.
- SOR był projektowany już
10 lat temu. Dziś na oddziale
brakuje sal obserwacyjnych,
zabiegowych, czy pomieszczeń
do przyjmowania pacjentów.
Ta inwestycja jest konieczna,
by byli oni obsługiwani w komfortowych warunkach – mówi
Jerzy Szafranowicz, dyrektor
Zespołu Szpitali Miejskich.
Za projekt odpowiada pracownia Tabindesign. W ramach
inwestycji powstanie nowy,
parterowy budynek poradni
o powierzchni nie większej niż
1000 m kw. Docelowo będzie
on przeznaczony dla ok. 200
pacjentów dziennie oraz ok.
30 osób personelu. Do obiektu
będzie można dojechać istniejącym zjazdem z ul. Sienkiewicza.
- Miasto nieustannie wspiera
Zespół Szpitali Miejskich. Co

Fot. Łukasz Adamczyk / UM Chorzów

Fot. Łukasz Adamczyk / UM Chorzów

Aktualności

roku przekazujemy środki,
dzięki którym realizowane są
różnego rodzaju inwestycje.
Teraz podpisaliśmy umowę na
stworzenie projektu nowego
budynku, którego szpital przy
ul. Truchana bez wątpienia
potrzebuje. SOR jest obecnie
przygotowany na obsługę ok.
50 pacjentów dziennie, chociaż
potrzeby są znacznie większe
– mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
W budynku będzie się znajdować poradnia laryngologiczna,
alergologiczna, neurologiczna,
chirurgiczna, ortopedyczna,
audiologiczna, nefrologiczna,
hematologiczna, okulistyczna,
a także pomieszczenie nocnej
i świątecznej dyżurki lekarskiej. Powstanie tu też pokój
dla pacjentów „zakaźnych”

wraz z punktem szczepień,
a także pomieszczenie pracowni RTG.
Ponadto przewidziano część
ogólnodostępną z rejestracją i pokojem socjalnym dla
personelu, dużą poczekalnię
z kącikiem zabaw dla dzieci,
kiosk ortopedyczny i toalety
dla pacjentów, w tym toaletę
przystosowana do potrzeb
osób
niepełnosprawnych,
oraz część socjalna z zapleczem sanitarnym.
Zgodnie z umową wykonawca
ma 21 dni na przedstawienie
koncepcji. Kolejnym krokiem
będzie sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych
dokumentów, w tym decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wartość umowy to 123 tys. zł brutto.

27 PA R ŚW IĘT OWAŁO MA ŁŻE ŃS KIE JUB ILE US ZE

Wyjątkowa uroczystość odbyła się 8 czerwca w Centrum Integracji Międzypokoleniowej.
Prezydent Andrzej Kotala, Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Kołodziej i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chorzowie Adam Broniszewski złożyli gratulacje
27 parom obchodzącym małżeńskie jubileusze i wręczyli pamiątkowe medale. 4 pary świętowały Diamentowe Gody, 3 pary - Szmaragdowe, a 20 par - Złote.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Jubilatom.

wiadomości samorządowe
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Wydarzenia

Blisko 45 mln zł na przebudowę DK79
Za realizację wartej blisko
45 mln zł inwestycji będzie odpowiadać firma Silesia Invest.
Zostanie ona sfinansowana
głównie ze środków zewnętrznych: 30 mln zł to pieniądze
z Polskiego Ładu, 5 mln zł to
fundusze unijne.
– To bardzo duża inwestycja dla
miasta i dla naszej spółki – podkreśla Jarosław Szmitka, prezes
zarządu firmy Silesia Invest.
– Planujemy wejście na budowę w ciągu miesiąca. Obecnie,

wspólnie z miastem, zajmiemy
się opracowaniem projektów
organizacji ruchu, żeby maksymalnie ograniczyć utrudnienia
– dodaje.
W ramach przedsięwzięcia
przewidziano budowę zintegrowanego przystanku „Królewska
Huta” w rejonie ul. Metalowców i Krakusa, przebudowę
układu torowego, a także skomunikowanie i uzbrojenie znajdujących się na tym obszarze
terenów poprzemysłowych.

Fot. Mariusz Banduch

Chorzowski fragment Drogi Krajowej
79 zostanie przebudowany na odcinku
od estakady do ul. 3 Maja. Umowę
z wykonawcą podpisano 15 czerwca
w Muzeum Hutnictwa.

- Ta inwestycja podwyższy
wartość terenów poprzemysłowych, na których powstaną nowe miejsca pracy, nowe
zakłady, nowe fabryki i firmy

produkcyjne, ale też usługowe
- przekonuje Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa.
Zaplanowano m.in. przebudowę dwóch skrzyżowań z sygna-

lizacją świetlną, budowę chodników, przejścia podziemnego,
parkingów i ścieżki rowerowej.
Inwestycja nie tylko pozwoli
na sprawniejszy dojazd do po-

wstających i wciąż rozbudowywanych zakładów przemysłowych, ale też przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów sąsiednich.

Finał remontów

Dwie ważne inwestycje realizowane w centrum
Chorzowa, czyli remonty ulic Hajduckiej i Powstańców,
właśnie dobiegają końca. Kierowcy mogą już korzystać
z jezdni, a piesi - poruszać się po nowych chodnikach.
To moment długo wyczekiwany również przez tych
mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej, ponieważ
na obydwu ulicach wznowiono ruch tramwajowy. Zostały nam tylko drobne
prace wykończeniowe oraz poprawki, które będą wykonane w pierwszych
dniach lipca.
Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Fot. Leszek Rozmiłowski

na Hajduckiej i Powstańców

Gratulacje dla prymusów
Olimpijczycy i prymusi z chorzowskich szkół, a także ich
rodzice i nauczyciele, nagrodzeni. Laureaci i finaliści
wojewódzkich
konkursów
przedmiotowych oraz ogólnopolskich olimpiad, spotkali

się 22 czerwca w dużej sali sesyjnej Urzędu Miasta z okazji
zakończenia roku szkolnego.
Wszyscy otrzymali listy gratulacyjne.
W uroczystościach uczestniczyli Prezydent Andrzej Kotala,

Zastępca Prezydenta Wiesław
Ryszard Ciężkowski oraz
Przewodniczący Rady Miasta
Waldemar Kołodziej. W sumie
nagrodzono 36 prymusów –
23 ze szkół podstawowych i 13
z ponadpodstawowych.

Święto Policji na Rynku

ul. Hajducka

Na galowo i na luzie
Chorzowscy policjanci przygotowują się do obchodów
swojego święta. Miejskie uroczystości odbędą się
na Rynku, w czwartek 21 lipca.

ul. Powstańców

Około 9.30 Orkiestra Reprezentacyjna Policji wyruszy spod Chorzowskiego
Centrum Kultury i przemaszeruje ulicą Wolności na
Rynek. Po defiladzie, około
10.00 rozpocznie się uroczysta gala, a po części oficjalnej zagra ponownie – tym
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razem na scenie - policyjna
orkiestra.
Bardzo ciekawie zapowiada się okolicznościowy
piknik dla mieszkańców.
Policjanci zadbali o to, aby
w programie znalazły się
atrakcje związane z bezpieczeństwem i profilaktyką,

takie jak jak: pokaz pierwszej pomocy, pokaz tresury
psów, jazda na rowerze po
torze przeszkód. Najmłodsi
będą mogli zasiąść za kierownicą radiowozu lub policyjnego motocykla.
Zapraszamy!

Lato w mieście
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Wakacje
w Chorzowie

W lipcu i
Będzie si
Radzimy
miejskich
Wybrane
potraktow

Jak mieszka się w indiańskiej wiosce? Co kryje się w głębinach oceanu? Na te oraz wiele innych
pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas letnich warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 12
lat, organizowanych przez Starochorzowski Dom Kultury. Opłata za jedenastodniowy turnus wynosi
160 zł od osoby.
Ponadto od 1 lipca w SDK rusza Ogrodowa Strefa Kultury, w ramach której w każdy wakacyjny
weekend organizowane będą koncerty, spektakle czy potańcówki.

www.sdk.org.pl
„Artystyczne Tornado – wychodzimy ze sztuką w miasto” - pod takim hasłem Chorzowskie
Centrum Kultury organizuje tego lata koncerty, spektakle, widowiska taneczne w różnych
nieoczywistych miejscach Chorzowa. Ponadto, na tarasie przy ul. Sienkiewicza odbywać się będą
warsztaty pszczelarskie pn. „Skarby pszczelich uli”, które poprowadzi Krzysztof Poppe. Spotkania
przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, koszt uczestnictwa wynosi 20 zł. Wakacyjny
repertuar przygotowało także Kino za Rogiem Grajfka.

www.chck.pl
Miejski Dom Kultury Batory zaproponował dwa turnusy (18-22.07 oraz 22-26.08) pięciodniowej
zabawy pod hasłem „Europejskie wakacje”, przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do do 12 lat.
Uczestnicy każdego dnia poznawać będą inny kraj, poprzez animacje, gry i zabawy. Opłata wynosi
119 zł od soby (109 zł – rodzeństwo, 99 zł - z Kartą Dużej Rodziny)

www.mdkbatory.pl
Jeśli ktoś jeszcze nie był w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, to w czasie wakacji będzie miał doskonałą
okazję do nadrobienia zaległości. Ponadto, specjalną ofertę przygotowano dla młodzieży w wieku 8-13
lat. 14 i 15 lipca odbędą się warsztaty teatralne zatytułowane „Wakacje w Królewskiej Hucie”. Uczestnicy
odtworzą scenki obyczajowe, prezentujące styl życia dzieci z rodzin robotniczych w Chorzowie z końca
XIX i na początku XX wieku, ich dawne gry, zabawy i obyczaje letnie. Całość projektu zakończy się
pokazem przed Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Zapisy przyjmowane będą do 10 lipca.

www.muzeumhutnictwa.pl
wiadomości samorządowe
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Lato w mieście

w sierpniu w chorzowskim kalendarzu nie zabraknie ciekawych wydarzeń.
ię naprawdę dużo działo!
uważnie obserwować strony internetowe miasta, domów kultury, instytucji
h czy stowarzyszeń. Warto też korzystać z aplikacji miejskiej „Coteroz”.
e atrakcje przedstawiamy w naszym wakacyjnym przewodniku, który można
wać jako zachętę do własnych poszukiwań.
Bogatą ofertę dla miłośników aktywnego wypoczynku przygotował Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
w Chorzowie. Już 2 lipca pojawi się niezwykła okazja, aby spędzić czas z rodziną na murawie stadionu
przy ul. Cichej. W programie: zwiedzanie zaplecza, gry i zabawy. Początek o godz. 11.00, wpisowe wynosi 5 zł.
W czasie wakacji toczyć się będą rozgrywki Chorzowiej Ligi Tenisa Stołowego. Zawody mają
charakter rekreacyjny, a do udziału w nich zachęca się rodziców z dziećmi. Wpisowe to 120 zł na
drużynę.

www.moris.chorzow.pl
Centrum Integracji Międzypokoleniowej w sezonie letnim ma szeroko otwarte drzwi dla osób
w różnym wieku. W wakacyjnym kalendarzu imprez znalazły się m.in. cykliczne spotkania z grami
planszowymi, potańcówka dla seniorów, targi dla miłośników czworonogów oraz seanse CIMovie
– letniego kina plenerowego.

www.cimchorzow.pl
„Anielskie Lato w Chorzowie” to inicjatywa prężnie działającego Anielskiego Klubu Rozwoju
Dzieci i Młodzieży w Chorzowie, z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 6. Od 4 lipca aż do
końca wakacji – w cyklach tygodniowych - organizowane będą zajęcia tematyczne dla dzieci
i młodzieży. Od 10.00 do 13.00 odbywać się spotkania zamknięte, natomiast od 13.00 zajęcia
będą miały charakter otwarty. W programie jest mnóstwo atrakcji i niespodzianek!

www.anioly24.pl
Nie lada gratkę dla najmłodszych miłośników futbolu przygotowała Akademia Piłkarska Ruchu
Chorzów we współpracy z UKS Ruch Chorzów. Chłopcy w wieku od 5 do 12 lat mogą spędzić
wspaniałe „Wakacje z Ruchem”. Treningi będą prowadzone pod okiem fachowców w każdy wtorek
i czwartek lipca (począwszy od 6.07), o godz. 17.00, na boisku „Kresy”. Wielki Finał, z udziałem
zawodników pierwszej drużyny Ruchu, odbędzie się na stadionie przy ul. Cichej 6. Koszt udziału
w zajęciach wynosi 150 zł od osoby (dla rodzeństwa są zniżki).

www.akademia.ruchchorzow.com.pl
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Fest Festival

6

wiadomości samorządowe

FEST Festival wraca do Chorzowa!

Jedno z najpopularniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce ponownie zagości w Chorzowie. Od 10 do 13 sierpnia na terenie Parku Śląskiego odbędzie się
3. edycja FEST Festivalu. Wystąpią m.in. Stromae, Rudimental, The Chainsmokers, Quebonafide, Jungle, Jimek&Goście, Sanah, Sokół i wielu innych!
Tysiące publikacji i miliard
odbiorców
FEST Festival to jeden z najbardziej popularnych festiwali
w Polsce, który z każdym rokiem staje się coraz bardziej
rozpoznawalny również na
rynku międzynarodowym.
W 2021 roku został zwycięzcą
Gali Bestsellery Empiku w kategorii muzyka live. Wydarzenie zostało także wyróżnione
w plebiscycie European Festival Awards, a następnie docenione podczas International
Live Music Conference.
Poprzednie edycje udowodniły, że FEST Festival jest du-

żym wsparciem dla lokalnych
biznesów Chorzowa i czynnie
wzmacnia gospodarkę województwa. Zyskują przede
wszystkim takie branże jak
hotelarska, gastronomiczna
czy turystyczna. Rok temu
w mediach pojawiło się ponad 5 tys. publikacji na temat wydarzenia. Promocyjne
działania sprawiły, że informacje o Chorzowie i Parku
Śląskim dotarły łącznie do 1
miliarda osób.
FEST Festival angażuje się
w organizację edukacyjnych
i rozrywkowych wydarzeń na
terenie miasta, wsłuchując się

tym samym w głos mieszkańców i zapraszając ich do zabawy. Przykładem był czerwcowy
Międzypokoleniowy Dancing,
który został zorganizowany
na chorzowskim Rynku przez
ekipę FEST Festivalu, razem
z Urzędem Miasta. Celem była
wspólna zabawa łącząca pokolenia oraz pokazanie, że wiek to
tylko liczba.
FEST Festival 2022 prezentuje!
Po ogromnym sukcesie 2.
edycji, FEST Festival powraca ze zdwojoną siłą. W poprzednim roku w wydarzeniu wzięło udział 35 tysięcy

osób, a na scenach wystąpiło
w sumie ponad 200 artystów.
Podczas 3. edycji organizatorzy ponownie ugoszczą wiele polskich i międzynarodowych gwiazd.
To m.in.: Stromae - autor wielkiego hitu „Alors on Danse”,
który na całym świecie sprzedał ponad 8,5 miliona albumów, Rudimental - grupa znana z takich hitów jak „Waiting
All Night” czy „These Days”,
popularny amerykański duet
The Chainsmokers, polski
raper Quebonafide, brytyjski
zespół Jungle, a także Jimek &
Goście, Sanah, Beata i Bajm,

DODATKOWE INFORMACJE:
Karnet 4 dniowy REGULAR TIX - 499 PLN
Bilet weekendowy - 349 PLN
Bilet jednodniowy - 299 PLN
Bilety na FEST Festival 2022 są dostępne na stronie www.festfestival.pl

wiadomości samorządowe

Kaśka Sochacka, Julia Wieniawa, Sokół i wielu innych!
W Parku Śląskim stanie dziewięć głównych scen, na których wystąpią zróżnicowani
wykonawcy m.in. ze świata
alternatywy, popu, elektroniki i rapu. Oprócz muzycznych
wrażeń, jak co roku podczas
trzeciej edycji festiwalu na
uczestników będą czekać
liczne atrakcje, warsztaty
i klimatyczne strefy chilloutu. FEST Festival to nie tylko święto muzyki, ale przede
wszystkim rozrywka i dobry
moment na spędzenie czasu
ze znajomymi.

Organizatorzy FEST Festivalu zadbają o to, by podczas
wydarzenia, każdy uczestnik
oraz mieszkaniec Chorzowa,
czuł się komfortowo i bezpiecznie. Jak sami przekonują, ich celem jest również
wspieranie miasta Chorzów
i umacnianie go w swojej
otwartości na kulturę i rozwój. Z uwagi na to, że śląskie miasta będą ubiegać się
o tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury 2029, FEST Festival
chce też aktywnie włączyć
się w proces promocji, który
może pomóc w osiągnięciu
tego celu.
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Poznajmy się
Przed nami inauguracja szesnastej edycji Chorzowskiego
Teatru Ogrodowego. Ten letni festiwal artystyczny organizowany jest w Chorzowie od 2007 roku i cieszy się niezmiennym zainteresowaniem.
Przedstawiamy program tegorocznej edycji ChTO. Będzie
on jeszcze uzupełniany i aktualizowany. Zapraszamy do
śledzenia strony www.chto.pl
INAUGURACJA
22 lipca, 21:15 (w Sztygarce) ChTO & lauba pełno bluesa
Marek McCarron Motyka / Jacek Raciborski / Tomasz Bienek – koncertują
Robert Talarczyk / Jola Literska - czytają
Człek człekym je i tela – Robert Burns po śląsku
TYJATER KERY GODO
29 lipca, 19:00 (w Sztygarce) Teatr Bez Sceny Miłość
(5 jednoaktówek Ingmara Villqista)
WEEKEND CYRKOWY
5 sierpnia, 19:00 (Sztygarka, pod wieżą Prezydent)
Bratři v tricku Plovárna [Kąpielisko]
7 sierpnia, 19:00 (w Sztygarce) Sabina Drąg & Joanna Zdrada
Mamałyga. Monodram cyrkowy (Aglaja Veteranyi)
12 sierpnia (pt) o 19:00 (w Chorzowskim Centrum Kultury)
Teatr Korez Obserwator (Tomasz Jachimek)
19 sierpnia, 19:00 (w ChCK) 50 lat pracy artystycznej Joanny Żółkowskiej
na scenie także Paulina Holtz i Kacper Kuszewski oraz pianistka Lena Ledoff
Pani Pylińska i sekret Chopina (Éric-Emmanuel Schmitt)

bilety do nabycia w sieci interticket.pl | Szczegóły na stronie www.chto.pl

Spotkanie widza z aktorem jest istotą teatru, dlatego
bardzo cieszy nas to, że po dwóch latach ograniczeń
covidowych, Chorzowski Teatr Ogrodowy znów będzie organizowany w tradycyjnej formie. To wydarzenie, które na stałe wpisało się już w kulturalny
krajobraz Chorzowa, a widzowie czekają na nie
z utęsknieniem. Wkrótce ponownie będziemy
mogli spotkać się na żywo. Tego lata liczę na
kolejne, niezapomniane spektakle.

Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Cztery
niezwykłe
wycieczki
po Chorzowie

Górnośląsko-Zagłębiowskia Metropolia ma już 5 lat. Obejmuje swoim zasięgiem setki
fantastycznych miejsc, które warto poznać, dlatego właśnie hasło „Poznajmy się”
towarzyszy pierwszym obchodom Święta Metropolii, które zaplanowano na 2 lipca.
Zabytki, przyroda, sztuka, rozrywka - 94 wydarzenia, w tym 68 mikrowypraw
przygotowanych przez 35 gmin GZM czekają na wszystkich, którzy chcą lepiej poznać
swój region. Jest w czym wybierać: przewidziano atrakcje dla dzieci, dla młodzieży,
dla starszych, dla całych rodzin, dla pieszych i rowerzystów.
Chorzów proponuje mieszkańcom i gościom 4 wycieczki
Piękno zaklęte w szkle. Szlakiem chorzowskich witraży.
Wycieczka piesza
Większość witraży na trasie wycieczki jest zlokalizowana w miejscach
niedostępnych na co dzień szerokiej publiczności. Główną atrakcją będzie
możliwość wejścia do tych obiektów, a także wzięcie udziału w pokazie
witrażownictwa przygotowanym przez Pracownię Działań Twórczych
z Chorzowa i przyjrzenie się z bliska jak krok po kroku powstają witraże.
Początek wypraw: godz. 9.30 i 10.00
Czas 1 wyprawy: ok. 2 h plus 40 minut – pokaz witrażnika
Liczba miejsc: 20 osób (jedna grupa)

Żabim okiem. Dzika przyroda w obiektywie smartfona. Wycieczka
krajoznawczo-edukacyjna po Żabich Dołach. Wycieczka piesza
Rekreacyjna eskapada po Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Żabie Doły”,
połączona z opowieścią o występującej tu faunie i florze oraz nauką robienia
dzikiej przyrodzie zdjęć zwykłym smartfonem. Udział w wycieczce umożliwi uczestnikom poznanie tras i ścieżek, które będą mogli w przyszłości
eksplorować samodzielnie.

DUBLETOWY FINAŁ
26 sierpnia, 18:00 (w Sztygarce) Teatr Naumiony
Last minute (Marcin Melon)
TYJATER KERY GODO
26 sierpnia, 20:00 (w CHCK) Teatr Nowy Proxima
Kora. Boska (Katarzyna Chlebny)

Rozmaitości

Początek wypraw: godz. 10.00, 13.00, 16.00
Czas 1 wyprawy: ok. 1 h 30 minut
Liczba miejsc: 20 (jedna grupa)
Tajemnice Śląskich Fortyfikacji XX-lecia międzywojennego
– w poszukiwaniu zapomnianych śląskich fortów. Wycieczka rowerowa

U źródeł Królewskiej Huty

Celem wycieczki jest poznanie części Obszaru Warownego „Śląsk” – największej linii polskich fortyfikacji w obecnych granicach Polski. Większość trasy prowadzi przez pełen zieleni i stawów Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Żabie Doły”. Uczestnicy poznają też zapomnianą historię
Kopalni KWK Barbara-Wyzwolenie. Główną atrakcją wycieczki będzie
zwiedzanie trzech Schronów Bojowych Punktu Oporu „Łagiewniki”
oraz zobaczenie armaty przeciwpancernej 37mm Bofors.

Wycieczka po dawnej Królewskiej Hucie – XIX-wiecznej osadzie, która dzięki przemysłowi dała impuls do rozwoju miasta. Podczas wycieczki przewodnicy opowiedzą o tym, jak w okolicach skrzyżowania Metalowców,
Katowickiej i 3 Maja rosło miasto przeobrażając pejzaż kulturowy, urbanistyczny i społeczny. Dodatkową atrakcją eskapady jest cmentarz ewangelicki i dom Theodora Kalidego, rzeźbiarza, twórcy m.in. „Śpiącego lwa”
i „Chłopca z łabędziem”, położone na terenie wokół Muzeum Hutnictwa.

Początek wypraw: godz. 10.00, 12.30, 15.00
Czas 1 wyprawy: ok. 1 h 30 minut
Liczba miejsc: 15 (jedna grupa)

Początek wypraw: godz. 10.00, 11.15, 12.30
Czas 1 wyprawy: ok. 1 h 15 minut
Liczba miejsc: 25 (jedna grupa)

Zapisy na wszystkie wyprawy odbywają się mailowo. Na adres zwiedzanie@chorzow.eu należy wysłać zgłoszenie zawierające nazwę i godzinę wycieczki oraz imię, nazwisko.

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Chorzów wynoszący 4/6 w lokalu mieszkalnym nr 4 usytuowanym w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Karpackiej 29a wraz ze sprzedażą udziału
wynoszącego 1/6 osoby fizycznej w ww. lokalu.
Cena wywoławcza udziału wynoszącego 5/6 części w prawie własności lokalu mieszkalnego – 103.336,00 zł, w tym:
- udział 5/6 w wartości lokalu – 87.391,26 zł, - udział 5/6 w wartości ułamkowej części prawa własności gruntu – 15.944,74 zł.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
Sprzedaż lokalu następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Cena zbycia nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Wadium w wysokości 10.340,00 zł uczestnicy przetargu winni wpłacić przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1, 41 – 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A.
Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 w terminie najpóźniej do dnia 04.08.2022 r. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Chorzów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data
uznania rachunku bankowego Miasta. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż
przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Oświadczenie (druk do pobrana w siedzibie Urzędu Miasta pok. 425) uczestnicy przetargu winni złożyć najpóźniej do dnia 04.08.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 425.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, II piętro, w sali 236 dnia 9 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00
Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta: w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
ogłoszenia urzędowe/nieruchomości zabudowane na sprzedaż. Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 429, tel. 32 416 50 00
wew. 386 lub, mail: szczygiel_m@chorzow.eu. Prezydent Miasta Chorzowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

wiadomości samorządowe

Rozmaitości

8

wiadomości samorządowe

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 11 lipca 2022 r.
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