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Historia

Gdyby nie Bożogrobcy, może Chorzów by dzisiaj nie istniał... Późniejsze dzieje miasta
ukształtowała historia kilku miejscowości. Chorzów często nazywany jest "wsią
bożogrobców". Dzieje dzisiejszego miasta są bowiem ściśle związane ze
średniowiecznymi dziejami Zakonu Rycerzy Grobu Bożego w Jerozolimie. To do nich
należała osada położona pod Bytomiem. Pewnym źródłem historycznym
potwierdzającym jej istnienie jest dokument wydany w 24 czerwca 1257 roku przez
Władysława, księcia opolskiego. Na mocy tego dokumentu bożogrobcy uzyskali prawo
lokacji wsi. Od kilku lat, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, rocznica narodzin Chorzowa
jest obchodzona jako "Święto Miasta". Wieś Chorzów, której zarządcą był klasztor, już na
początku XIV wieku była dobrze zorganizowana. Istniał tu kościół i karczma. W
piętnastym stuleciu zachodziły tu ważne przemiany gospodarcze, a w szesnastym
zaczęto wydobywać rudy srebra, ołowiu i żelaza. Na przełomie XV i XVI wieku, za czasów
proboszcza Błażeja Bronowskiego wzniesiono pierwszy kościół murowany, który spłonął
w 1782 roku w dniu odpustu św. Marii Magdaleny.
Czytaj więcej.
Symbole

Herb, barwy i hejnał Miasta Chorzów określa §6 uchwały Nr IV/41/03 Rady Miasta
Chorzów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów. (zmiana: uchwała
nr XI/210/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 4 września 2003 r. o zmianie uchwały Nr
IV/41/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.01.2003 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.)
Herbem Miasta jest tarcza z bordiurą złotą dwudzielna w słup. W polu lewym błękitnym
pół orła złotego, w polu prawym czarnym pół podwójnego krzyża czerwonego. Wzór
herbu określa załącznik nr 2 do Statutu. W powszechnym użyciu herbu dopuszcza się
zastąpienie koloru złotego kolorem żółtym zgodnym z parametrami określonymi w
załączniku Nr 5 do Statutu.
Czytaj więcej.

Miasta Partnerskie

Miasto partnerskie Iserlohn Niemcy
Miasto partnerskie Creil Francja
Miasto partnerskie Ózd Węgry
Miasto partnerskie Tarnopol Ukraina
Miasto partnerskie Termoli Włochy
Miasto partnerskie Zlin Czechy
Ciekawostki

Aktualnie brak ciekawostek - w trakcie uzupełniania.
Dane statystyczne

Aktualnie brak statystyk - w trakcie uzupełniania.

