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Wiosenne Święto Wody
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu już po raz siódmy włącza się do międzynarodowych obchodów Światowego Dnia Wody, przypadającego 22 marca. Impreza pod nazwą Wiosenne Święto Wody odbędzie się 24
marca na dwóch basenach jednocześnie: przy ul. Granicznej 92 i przy placu Powstańców Śląskich 1.
Początek zawodów na basenie
przy ul. Granicznej zaplanowano na godz. 10:00, natomiast na
basenie przy Pl. Powstańców na
godz. 11:00
Dla najlepszych rodzin organizatorzy przygotowali puchary,
dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Drużyna musi liczyć minimum 2 osoby (dziecko do lat 18
+ osoba dorosła), a maksymalnie 4. Konkurencje zaliczane do
punktacji zawodów przygotowane zostały dla osób umiejących
pływać i nurkować. W każdej
konkurencji będą przyznawane
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punkty, a klasyfikacja łączna
wyłoni zwycięzców. Wpisowe
wynosi 1 zł od osoby. Liczba zespołów jest ograniczona.
Zapisy przyjmowane są wyłącznie mailowo na adres:
swietowody@moris.chorzow.pl.
Zgłoszenie powinno wyglądać
następująco:
• Imiona, nazwiska oraz wiek
zawodników
• Telefon kontaktowy
• Basen: Graniczna/Powstańców
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Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi
z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Brak dostępu
do wody pitnej to także śmiertelne choroby oraz mniejsze szanse
życiowe kobiet i dziewczynek, które zgodnie z tradycją mają za
zadanie dbać o rodzinę i dom, więc spędzają długie godziny na
wędrówkach do studni. Są to godziny, które mogłyby poświęcić
nauce lub pracy zarobkowej i wyrwać się z nędzy.
W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Tymczasem słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Niech
nas nie zwiedzie termin „błękitna planeta”, którym określa się
czasem Ziemię. Choć w ok. 70% pokrywa ją woda, to zaledwie
2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia.
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Szkoły podłączone do ciepła
Podłączenie szkół do sieci w praktyce oznacza likwidację starych
kotłowni i pieców, które zostaną
wymienione na ekologiczne instalacje dostarczające ciepło prosto
z elektrociepłowni Elcho.

To kolejny krok w walce z niską
emisją i smogiem. Poza troską o
środowisko miasto może liczyć
także na oszczędności – np. na naprawach, wymianach oraz wszelkich czynnościach, których wy-

magały stare kotły ciepłownicze.
SP nr 12, ZSTiO nr 3 i Szkoła
Społeczna zostaną podłączone
do sieci Tauronu w 2019 r., natomiast SP 14 – dwa lata później. Dodatkowo, jeszcze w tym
roku, do sieci ciepłowniczej zostanie przyłączone Przedszkole
nr 5 przy ul. Poniatowskiego.
Całkowity koszt inwestycji - 697
503 zł - zostanie pokryty przez
Tauron Ciepło.

Będą kolejne pojemniki na elektroodpady
Kilkadziesiąt kilogramów zużytych baterii, po 10 kg starych telefonów komórkowych i płyt CD i przegródka na wypalone żarówki wypełniona po same
brzegi. Tyle elektroodpadów mieszkańcy Chorzowa wrzucili do specjalnego
pojemnika, który od dwóch miesięcy stoi przy centrum przesiadkowym.
W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na tego typu urządzenia, Urząd Miasta zastanawia się
nad montażem kolejnych pojemników do zbiórki drobnych elektroodpadów. Przy wyborze miejsc,
w których zamontowane zostaną
urządzenia pomogą mieszkańcy.
Propozycje można zgłaszać do Wydziału Usług Komunalnych - wszyst-

kie zgłoszenia zostaną rozpatrzone.
Ze względów formalnych urządzenia będą stawiane wyłącznie na
gruntach należących do miasta.
Propozycje terenów można zgłaszać w Urzędzie Miasta Chorzów:
w pokoju nr 28, telefonicznie
pod nr 32 416-50-00 wew. 110
lub mailowo na adres:
odpady@chorzow.eu

3056 biegaczy na Śląskim!
Bieg Wiosenny - na dystansie 10 kilometrów - odbywa się w Parku Śląskim od kilku
lat. Ta edycja była jednak wyjątkowa. Po raz pierwszy uczestnicy zawodów finiszowali
na niebieskiej bieżni Stadionu Śląskiego. Nic więc dziwnego, że zanotowano niesamowity rekord frekwencji. 11 marca trasę wiodącą parkowymi alejkami pokonało aż
3056 zawodników (poprzedni rekord to 1469 biegaczy w 2016 r.).
Najszybszy na „dychę” okazał
się Andrzej Nowak z Sosnowca, który uzyskał wynik 33:03.
Wśród pań zwyciężyła Karolina
Giza z Krakowa, reprezentująca
klub TS Wieliczanka Wieliczka.
Bieg ukończyło ponad 200 chorzowian. Najlepsze rezultaty
zanotowali: Jacek Wojna (37:29,
50. miejsce) oraz Beata Wrońska
(43:39, 20. miejsce wśród kobiet).
Meta na Stadionie Śląski oka-

zała się strzałem w dziesiątkę.
Biegacze mają nadzieję, że to
rozwiązanie będzie praktykowane także w kolejnych edycjach zawodów.
Bieg Wiosenny zorganizował
Park Śląski, a w gronie partnerów byli m.in.: Stadion Śląski,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia czy Miasto Chorzów.
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Cztery szkoły - Sp nr 12 przy ul. Skrajnej, SP 14
przy ul. Podmiejskiej, ZSTiO nr 3 oraz Szkoła
Społeczna przy ul. Stefana Batorego - zostaną
podłączone do sieci ciepłowniczej.

