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W zakup sprzętu zaangażowało 
się wiele osób. Ponad 50 tysię-
cy złotych pochodziło z aukcji 
charytatywnej przeprowadzonej 
w 2018 roku na Balu Prezydenta 
Chorzowa Andrzeja Kotali.  Nie-
mal 40 tysięcy dołożył szpital. Po-

dobną kwotę ofiarowała Fundacja 
Iskierka. - We wrześniu w Cho-
rzowie wykonaliśmy badania 
USG dla ponad 300 dzieci. W aż 
21 przypadkach wykryto zmiany 
wymagających dalszej konsulta-
cji medycznej. Postanowiliśmy 

zatem połączyć siły i wspólnie 
z  Dyrekcją Szpitala, Prezyden-
tem Chorzowa, jak i z  naszymi 
darczyńcami zapewnić najnowo-
cześniejszy sprzęt, aby badania 
były bardziej dostępne dla miesz-
kańców regionu – mówi Jolanta 
Czernicka-Siwecka, Prezes Fun-
dacji ISKIERKA 
Reszta środków na zakup ultra-
sonografu pochodzi z Unii Euro-
pejskiej. Dzięki takiej współpracy 
udało się pozyskać najwyższej 
klasy aparat USG. Warto przypo-
mnieć, że sama pracownia USG 
zmieniła się ostatnio dzięki wo-
lontariuszom. Pracownicy Grupy 
Tauron w swoim wolnym czasie 
odmalowali salę.

Odwiedzając stronę nacoidamojepienia-
dze.pl – zakładka „Chorzów”, mamy do-
stęp do wielu szczegółowych informacji 
dotyczących miasta i jego finansów. Do-
wiemy się tam m.in.: jakie są planowane 

dochody i co się na nie składa, jaki pro-
centowy udział mają w tej kwocie po-
szczególne podatki (PIT, CIT i inne), ile 
procent stanowią kwoty subwencji i do-
tacji. Strona przygotowana została w bar-

dzo czytelny sposób – klikając w odpo-
wiednie ikony, znajdziemy informacje 
o poszczególnych częściach budżetu, czyli 
np. ile pieniędzy wydajemy na edukację, 
a ile na drogi.

Jednym z najbardziej znanych 
modeli działania przestępców 
jest tzw. metoda „na wnuczka”. 
Polega ona na tym, że oszust te-
lefonuje do osób starszych, poda-
jąc się za wnuczka lub inną osobę 
z rodziny, a następnie twierdzi, 
że jest w tarapatach i pilnie po-
trzebuje pomocy finansowej. 
Aktualnie policjanci zaobser-
wowali, że ten sposób działania 
został rozwinięty, a po telefonie 
od rzekomego krewnego nastę-
puje połączenie od fałszywego 
policjanta. Oszuści podają fikcyj-
ne dane, aby się uwiarygodnić, 
wiedząc, że bardzo ciężko jest 
zweryfikować takie informacje. 
Wykorzystują autorytet policji, 
aby uśpić czujność seniorów. 
Funkcjonariusze ponawiają ape-
le, aby nie przelewać swoich 
pieniędzy na „bezpieczne” kon-
to, nie przekazywać ich osobie, 
która przyjdzie do domu, ani 
nie pozostawiać ich we wskaza-
nym miejscu – są to elementy 
działania oszustów. Kolejnym 
zabiegiem przestępców jest tzw. 
fałszywe potwierdzenie. Roz-

mówca proponuje, że można 
potwierdzić jego autentyczność, 
wybierając numer 112, oczywi-
ście nie przerywając połączenia. 
W słuchawce słychać melodię, 
a następnie najczęściej głos innej 
osoby, który potwierdza wersję 

dzwoniącego. O tych i wielu po-
zostałych zagrożeniach policja 
na bieżąco informuje na swojej 
stronie internetowej www.cho-
rzow.slaska.policja.gov.pl, a tak-
że na spotkaniach edukacyjnych 
z mieszkańcami.

W projekcie przewidziana jest mo-
dernizacja starego obiektu oraz do-
budowa nowych pomieszczeń na 
potrzeby wystawy interaktywnej 
oraz ekspozycji oryginalnych za-
bytkowych urządzeń hutniczych. 
Zasadnicza część prac, które już 

się rozpoczęły, ma się zakończyć 
jeszcze w tym roku. 
Kwota umowy obejmującej za-
kres remontowo-budowlany wy-
niosła blisko 26 milionów złotych. 
Koszt całej inwestycji przekracza 
32 miliony złotych. Dzięki współ-

pracy z Zabrzem nasze miasto, na 
rzecz powstającego Muzeum Hut-
nictwa, pozyskało 15 milionów 
złotych dofinansowania ze  środ-
ków unijnych. Jest to, jak dotąd, 
najwyższa tego typu dotacja na 
cele kulturalne w Chorzowie.

Kosztował 280 tysięcy złotych i będzie służył małym pacjentom. 27 lutego 
odbyło się oficjalne przekazanie i prezentacja wysokospecjalistycznego aparatu 

do badań USG dla dzieci w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co dzieje się z ich 
podatkami. Chorzów już po raz drugi przystąpił 

do projektu, który w przystępny sposób prezentuje 
zasady tworzenia i podziału budżetu miasta

Pomysłowość oszustów nie zna granic. Działają na wielu polach, używając 
różnych metod, dlatego też i my nie możemy pozostać bierni - musimy  

zachować czujność i stale poszerzać naszą wiedzę na ten temat.  

W dawnej hali elektrowni Huty Kościuszko trwa intensywny 
remont. Zabytkowy budynek, który od lat stał pusty, zyskuje nowe 

życie. Po gruntownej modernizacji i adaptacji powstanie tutaj 
pierwsze w Polsce Muzeum Hutnictwa. 

Tak powstaje Muzeum Hutnictwa

Nie daj się oszukać

Przed nami drugi duży przetarg związany z tworzeniem Muzeum Hutnictwa. 
Będzie on dotyczył renowacji zabytkowych maszyn i urządzeń, które stanowić 
będą część stałej muzealnej ekspozycji. Są wśród nich obiekty ważące po kilka ton, 
przedsięwzięcie to będzie więc nie lada wyzwaniem, którego efekty będą miały 
istotne znaczenie dla kształtu Muzeum Hutnictwa. 

Marcin Michalik 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Nowoczesny 
sprzęt dzięki 
darczyńcom

Dzięki darczyńcom udało się pomóc szpitalowi. 
To pokazuje, że w Chorzowie naprawdę 
potrafimy pomagać i działać zespołowo. Nowy 
ultrasonograf to sprzęt z najwyższej półki, jest 
wyposażony w głowice do badania między 
innymi jamy brzusznej, tarczycy, płuc, piersi, 
stawów, mięśni czy skóry.

Mariola Roleder 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Przepisy ustawy o finansach publicznych są bardzo skomplikowane i na pewno wielu mieszkańców nie do końca 
rozumie o co chodzi w budżecie miasta. Dlatego zdecydowaliśmy się przyjąć inicjatywę „Na co idą moje pieniądze”. 
Najciekawsze moim zdaniem jest to, że można tam wpisać wysokość swoich zarobków i  zobaczyć jaka część 
podatków zostaje w mieście. Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta  

Na co idą moje
   pieniądze?
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Aktualności

wnętrza to jego pomysł. Wy-
myślił ciemną kolorystykę, dużo 
roślin i ciekawe modne neony, 
które ładnie rozświetlą prze-
strzeń. Do tego dojdą wygodne 
fotele i worki sako, na których 
będzie można się rozsiąść do 
woli. – Zależało mi na tym, żeby 
to miejsce było równie ładne, co 
praktyczne. Mam nadzieję, że 
osiągniemy taki efekt. I zwróci-
my uwagę przechodniów – tłu-
maczy student.
Przemysław Duda kombinuje, 
jak wykonać to, co wymyśli 
Paweł. – Tu ma być trochę jak 
w dżungli. A dżungla jest niezo-
bowiązująca. Tam nie jesteśmy 
zmuszani do niczego. Mamy 
prawo robić, co nam się żywnie 
podoba. Chodzi o to, żeby, kiedy 
wrócimy ze szkoły, studiów czy 
z pracy, znaleźć miejsce, gdzie 
się zrelaksujemy i  poczujemy 
wolność – wyjaśnia.

#Wolka będzie też siedzibą Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Młodzi 
chorzowscy radni cenią sobie, że 
realnie mogą wpływać na to, co 
dzieje się w mieście. – Sądziłem, 
że będziemy decydować o spra-
wach mało istotnych, ale okazu-
je się, że tworzymy coś, co jest 
dla nas ważne – mówi Daniel 
Zimoch, radny MRM. –  Dzięki 
temu wypromujemy też swoją 
działalność – dodaje Mikołaj Wi-
niarski, sekretarz MRM.
Prace w #Wolce aktywnie 
wspiera miasto. – To nie ma 
być kolejny dom kultury ani 
też świetlica. To ma być miej-
sce, które sprzyja kreatywności. 
Mamy zatem nadzieję, że sie-
dząc w tej pięknej przestrzeni, 
młodzi wpadną na dobre po-
mysły, które będziemy wspólnie 
realizować – tłumaczy Karolina 
Skórka, rzeczniczka prasowa 
Urzędu Miasta w Chorzowie.

Kawiarenka #Wolka ruszy 10 
kwietnia w miejscu, gdzie do 
tej pory działała CUMA, czyli 
Centrum Usług Szkoleniowych 
i  Aktywizacji Zawodowej dla 
Młodzieży. Będzie czynna od 
wtorku do soboty. Więcej in-
formacji o  kawiarence znaleźć 
można na profilu #Wolki na fa-
cebooku i instagramie.

Tworzą
   dżunglę
   w centrum
 miasta

Przy ul. Wolności 3 powstaje #WOLKA, nowa przestrzeń 
dla młodych. Twórcy zapewniają, że mieszkańcy Chorzowa 
od 16 do 30 roku życia z pewnością znajdą tu coś dla siebie.

Paweł Sobczak, student malar-
stwa na Akademii Sztuk Pięknych 
w  Katowicach bierze wałek do 
ręki. Moczy w ciemnoniebieskiej 
farbie. Energiczne ruchy. Powstaje 
wyrazisty kolor na ścianie. Zapew-
nia, że będzie ładnie. Aranżacja 

Dawid Zawada – sempai (uczeń) 
w sztuce walki kobudo – nie 
spoczywa na laurach. Zawodnik 
Towarzystwa Sportowego AKS 
Chorzów przygotowuje się obec-
nie do Mistrzostw Polski w Ino-
wrocławiu oraz Mistrzostw Euro-
py w Hiszpanii, organizowanych 
przez federację IMAF.  

Chorzowianin trenuje pod okiem 
swego ojca, sensei (mistrza) Sta-
nisława Zawady. Efektem ciężkiej 
pracy są trzy medale Mistrzostw 
Europy oraz dziesięć medali 
w Mistrzostwach Polski i turnie-
jach ogólnopolskich w federa-
cjach: IMAF Polska, Europa oraz 
Geido Tao CHI-Kihon. 

Kobudo oznacza „starą sztukę 
wojenną”. Nazwa ta określa 
system walki, w którym jako 
broni do samoobrony używa 
się zaadaptowanych prostych 
narzędzi rolniczych. Kobudo 
zwane dawniej Kobu-jutsu po-
siada około 21 różnych rodza-
jów broni.

Chorzowianka wspięła się już 
na Mont Blanc (2016 r.), Acon-
caguę i Elbrus (2017 r.). W ubie-
głym roku najpierw stanęła na 
szczycie Kilimandżaro, a na-
stępnie - 17 maja 2018 r. - zdo-
była najwyższy szczyt Ziemi, 
Mount Everest. 26-latka prze-
szła do historii jako najmłodsza 
Polka, która stanęła na „Dachu 
świata”. 
Teraz czas na kolejne ośmio-
tysięczniki - Lhotse i Makalu, 
piąte co do wysokości szczyty 
świata. Wyprawa rozpoczyna 
się 8 kwietnia. - Lubię podej-
mować nowe wyzwania, a góry 
pozwalają mi spełniać moje 

marzenia – wyznaje Magdalena 
Gorzkowska. - Aby wspiąć się 
na ośmiotysięczniki potrzebny 

jest odpowiedni trening, trwa-
jący kilka miesięcy. Ważny jest 
także dobrze dobrany sprzęt 
i  ekwipunek. Tegoroczna wy-
prawa zaczyna się w Pradze, 
tam spotkam się z kilkuosobo-
wą grupą z różnych krajów, by 
wyruszyć w daleką podróż.
Przypomnijmy, że Magdalena 
Gorzowska specjalizowała się 
w biegu na 400 metrów. Zdobyła 
m.in. halowe wicemistrzostwo 
świata w 2016 r. w Portland 
czy młodzieżowe mistrzostwo 
Europy w 2013 r. w Tampere 
(w sztafecie 4x400 m). Znalazła 
się w kadrze na igrzyska olim-
pijskie 2012 w Londynie.

- Mam cel, by na koniec sezonu utrzymać miejsce 
w dziesiątce w Pucharze Świata. Jak będzie ta „dy-
cha”, to będzie super - mówiła w lutym Monika Hoj-
nisz. Łatwo nie było, rywalki goniły, a chorzowianka 
nie mogła odpuścić do samego końca.
W ostatnich zawodach biathlonistki walczyły 
w Oslo-Holmenkollen. Najpierw Hojnisz zajęła 13. 
miejsce w sprincie, a następnie była 17. w biegu 
na dochodzenie. Dawało jej to 9. pozycję w „ge-
neralce”. O wszystkim decydowała ostatnia kon-
kurencja - bieg ze startu wspólnego. Chorzowian-

ka do mety dotarła jako 26., ale na szczęście cel 
osiągnęła! 
Hojnisz zakończyła sezon na dziesiątym miejscu. 
Kryształową kulę zdobyła Włoszka Dorothea Wierer. 
To druga w historii lokata polskiej biathlonistki w Top 
10 Pucharu Świata. Poprzednio, w sezonie 2015/16, 
także dziesiąte miejsce zajęła Krystyna Guzik.
Dla Moniki zakończony właśnie sezon był najlep-
szym w karierze. Od samego początku należała 
do światowej czołówki. W pierwszych zawodach 
PŚ - biegu indywidualnym w Pokljuce - była dru-

ga. Świetnie spisała się także m.in. w Hochfilzen 
(5. miejsce w sprincie i 4. w biegu na dochodze-
nie), Anterselvie (6. w sprincie) czy Soldier Hollow 
(4. w sprincie, 7. w biegu na dochodzenie).
„Małe marzenia spełniają się poprzez systematycz-
ność i konsekwencję. I did it (ang. zrobiłam to - przyp. 
red.). TOP 10 Pucharu Świata to dla mnie coś, czego 
w przedsezonowych myślach nie miałam. Dzisiaj 
wiem, że ”nic nie jest pewne, ale wszystko jest możli-
we” - napisała biathlonistka na Facebooku, dziękując 
całemu zespołowi, a także wiernym kibicom. 

Do ostatniego biegu - ze startu wspólnego w Oslo - Monika Hojnisz nie była pewna utrzymania miejsca 
w czołowej „10” Pucharu Świata. Cel osiągnęła!

„Dziesiątka” Moniki Hojnisz

Młody mistrz
  białej broni

ZDOLNI Z CHORZOWA

Magdalena Gorzkowska, utytułowana lekkoatletka z Chorzowa, olimpijka, zawiesiła 
swoją aktywność na bieżni i poświęca się zdobywaniu nowych szczytów - tych górskich. 

Z bieżni na szczyty 

WIELKIE OTWARCIE #WOLKI
11 KWIETNIA / GODZ. 16.30

UL. WOLNOŚCI 3

WOLKA3



wiadomości samorządowe4

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

KajTeroz

KRZYŻOWA/ŁAGIEWNICKA

OPOLSKA/PUP

PLAC PIASTOWSKI

3 MAJA/SZKOŁA LIGONIA

PLAC ADAMA MICKIEWICZA

PLAC POWSTAŃCÓW ŚL.

3 MAJA/CHŚPWIK
3 MAJA/POKOJU

RYNEK/KATOWICKA

RYSZKI

PARK RÓŻ

ZUS
WOLNOŚCI

PARK POD KASZTANAMI

BAŁTYCKA

GWARECKA

ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

STYCZYŃSKIEGO/FILAROWA ChCK

TRZYNIECKA/DŁUGA

MORIS

BATORY DWORZEC PKP

SZPITALNA

LEŚNA/ODRZAŃSKA

JUBILEUSZOWA

BRZOZOWA

BATORY PĘTLA

GRANICZNA

LOKALIZACJE STACJI
ROWEROWYCH:

KajTeroz został uruchomiony w październiku ubiegłego roku. Do dyspozycji użytkowników było 15 stacji i 150 rowerów. 
Przez 50 dni rowery wypożyczono niemal 6000 razy, a w systemie zarejestrowało się ponad 2200 użytkowników. 
W tym sezonie KajTeroz zostanie rozbudowany o 31 stacji i 310 rowerów.

Oprócz rowerów standardowych, do dyspozycji jest: 25 rowerów wyposażonych w fotelik dla dzieci, 40 rowerków 
dziecięcych, 25 tandemów i 25 rowerów familijnych typu cargo.

Lokalizacje stacji dostępne są w aplikacji i na stronie www.KajTeroz.pl. Można tam też sprawdzić, na których 
stacjach znajdują się poszczególne typy rowerów. Rowery można wypożyczać i zwracać na wszystkich 
stacjach w Chorzowie. Wyjątkiem są tu rowery dziecięce – będą one dostępne tylko na stacjach 
Park Róż, Park Śląski, Karolinki, Park Śląski Pelikany, Park Śląski ZOO, Park Śląski Żyrafa, Szyb 
Prezydent, Park Pod Kasztanami i Dolina Górnika.

Aby wypożyczyć rower, należy zarejestrować się na stronie internetowej, poprzez aplikację KajTeroz lub terminal stacji 
wypożyczeń. Należy też na koncie w systemie mieć co najmniej 10 złotych. Pierwsze 15 minut każdego wypożyczenia jest 
bezpłatne, potem opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem – od złotówki za pierwsze 60 minut.

Rower można wypożyczyć korzystając z terminala stacji wypożyczeń (wystarczy wpisać numer telefonu, kod PIN i numer roweru) 
lub aplikacji KajTeroz, w której wpisujemy numer roweru lub skanujemy jego kod QR. To bardzo intuicyjne – wszystkie instrukcje 
dostępne są w aplikacji, na stronie internetowej, terminalach i na rowerach.

ROWERZYŚCI  NA START!
W pierwszy dzień wiosny zainaugurowany został pełnowymiarowy sezon KajTeroz, 

czyli Chorzowskiego Roweru Miejskiego. Od 21 marca miłośnicy dwóch kółek 
mają do dyspozycji 460 rowerów i 46 stacji wypożyczeń.

Od lewej: Jakub Giza z firmy Nextbike Polska, Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta 
Chorzowa i Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa podczas inauguracji sezonu KajTeroz 
w Parku Śląskim 
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KajTeroz

MACIEJKOWICE

SIEMIANOWICKA

DOLINA GÓRNIKA

PLAC ŚW. JANA

WĘZŁOWIEC

PLANTY ŚLĄSKIE

KRZYŻOWA/ŁAGIEWNICKA

PLAC PIASTOWSKI

KOŚCIUSZKI/SZYB PREZYDENT

LWOWSKA/KONOPNICKIEJ

3 MAJA/SZKOŁA LIGONIA

PLAC ADAMA MICKIEWICZA

PADEREWSKIEGO

PARK ŚLĄSKI – AL. HARCERSKA

STADION ŚLĄSKI – AL. KAROLINKI

PARK ŚLĄSKI

PARK ŚLĄSKI

PARK ŚLĄSKI

PARK ŚLĄSKI – PELIKANY

PARK ŚLĄSKI –ZOO

GAŁECZKI

RYSZKI

SPORTOWA/RACŁAWICKA

TRZYNIECKA/DŁUGA

LOKALIZACJE STACJI
ROWEROWYCH:

Chorzów, Katowice, Sosnowiec oraz Tychy - to pierwsze cztery miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
które właśnie podpisały porozumienie z firmą Nextbike. Dzięki temu od 5 kwietnia, wypożyczając rower w jednym 
z tych miast, będzie można go oddać w innym. 

Rower miejski wypożyczony – na przykład – przy Stadionie Śląskim w Chorzowie, a zwrócony na rynku w Katowicach 
czy na Paprocanach w Tychach – nikogo już nie będzie dziwić i nie będzie skutkować zablokowaniem konta użytkownika. 

Należy pamiętać, że możliwość relokacji będzie dotyczyć wyłącznie rowerów standardowych. 
Rowery typu tandem, dziecięcy, familijny albo cargo dalej będzie można wypożyczać i oddawać 
wyłącznie w obrębie jednego miasta (oferta dotycząca rowerów specjalnych w poszczególnych 
wypożyczalniach nie jest jednolita i wymaga odpowiednio dostosowanych stojaków). 

WYPOŻYCZYSZ W CHORZOWIE, ODDASZ W KATOWICACH

ROWERZYŚCI  NA START!
- Nowe typy rowerów ułatwią podróżowanie całej rodzinie. 
Od tego sezonu maluchy mogą jeździć razem z rodzicami 
w specjalnych fotelikach lub na dziecięcych rowerkach. 
Mamy nadzieję, że chorzowianie chętnie przetestują 
także tandemy.

Adnrzej Kotala, Prezydenta Chorzowa

RODZINNA WYPRAWA NA DWÓCH KÓŁKACH
Zmianie ulega termin wiosennego rajdu rowerowego. Na prośbę 
wielu mieszkańców, aby impreza była dostępna również dla osób 
pracujących, organizatorzy zdecydowali się przesunąć ją na 
sobotę, 27 kwietnia na godz. 11.00. 

W rajdzie można wziąć udział na własnym rowerze lub skorzystać bezpłatnie z roweru miejskiego. 
Planowane zakończenie zabawy – około godz. 14.00.

Zapisy przyjmowane są do 19 kwietnia w Cafe Cuma przy ul. Wolności 3 oraz w bibliotekach 
miejskich w Chorzowie. Można to zrobić również drogą elektroniczną na www.kajteroz.pl.

TRASA RAJDU:   START Chorzowskie Centrum Kultury >>
>> ul. Astrów - PIKNIK ROWEROWY Z ATRAKCJAMI >>
>> ul. Sienkiewicza META

więcej informacji na stronie chorzow.eu 
oraz facebook.com/umchorzow
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Daj włos! Dziewczyny dla dziewczyn
W tym roku, z okazji dnia kobiet w mieście odbył się szereg wydarzeń i spotkań 
- o kobietach i dla kobiet. Szkolny klub wolontariatu „Niebieskie serca” ze Szkoły 

Podstawowej nr 21 we współpracy z salonem fryzjerskim Mc Hair i Fundacją Rak’n’roll, 
po raz drugi, zdecydowali się na szczególne obchody tego święta.

Ósmego marca zorganizowana 
została zbiórka włosów niezbęd-
nych do stworzenia peruk dla 
osób po leczeniu onkologicznym. 
Efektem tego spotkania była po-
moc dla potrzebujących, dużo 
uśmiechu i… nowe fryzury!
- W ubiegłym roku była to akcja 
skierowana przede wszystkim do 
uczniów naszej szkoły. W tym 
roku zwróciliśmy się z apelem 

o udział do wszystkich placówek 
oświatowych. Dzięki temu, że 
uzyskaliśmy honorowy patronat 
prezydenta miasta Chorzowa, 
akcja ma charakter miejski i mo-
gli w niej wziąć udział wszystkie 
chorzowianki i chorzowianie, 
którzy zdołali w terminie zapisać 
się do akcji - relacjonuje Marzena 
Piotrowska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 21, opiekunka szkolnego 

koła wolontariatu „Niebieskie 
serca”. - Czuję się fantastycznie. 
Już z zeszłego roku mam takie 
doświadczenia, że naprawdę 
wszystkie osoby, które tutaj są, 
wiedzą, po co to robią.
Akcja Chorzowianek wywoła-
ła spore zainteresowanie wśród 
mieszkańców oraz zyskała ogól-
nopolski zasięg medialny. 
- Jako współtwórcy akcji zdecy-
dowaliśmy się wpisać te wyda-
rzenie pod ósmym marca na stałe 
do naszego kalendarza. W tym 
roku zaangażowanie uczestni-
ków przerosło nasze oczekiwania. 
Dziewczyny od dwóch tygodni 
przychodzą, mierzą włosy, pytają, 
czy ich długość jest odpowiednia. 
Jest to dla mnie fantastyczne, że 
mogę robić to co robię na co dzień, 
dawać młodym kobietom fajny, 

nowy wizerunek, a przy okazji 
pomóc potrzebującym - opowiada 
Dorota Bojda z salonu fryzjerskie-
go Mc Hair w Chorzowie.
Postawa kobiet i dziewczyn z na-
szego miasta jest bardzo budująca. 
Fakt, że ludzie w naszym mieście 
mają otwarte serca, gotowe by 
nieść pomoc potrzebującym jest 
wielkim powodem do dumy, któ-
ry pozwala pozytywnie patrzeć 
w przyszłość.

23 marca odbyła się 8 edycja Wio-
sennego Święta Wody. W zabawie 
uczestniczyło łącznie 36 rodzin, 
które rywalizowały ze sobą na 
dwóch basenach (przy ul. Gra-
nicznej i przy pl. Powstańców Ślą-
skich), w sześciu konkurencjach. 
- Cieszymy się, że nasza impreza 
cieszy się tak dużym zainteresowa-
niem – podkreśla Alina Zawada, 
dyrektor MORiS. - Konkurencje są 

bardzo proste, tak by całe rodziny 
mogły wziąć w nich udział – dzie-
ci, rodzice, a nawet dziadkowie.
Dla najlepszych zespołów orga-
nizatorzy przygotowali atrakcyj-
ne nagrody, ale nie one były naj-
ważniejsze. - Razem spędzamy 
czas i integrujemy się w wodzie 
– mówi Piotr Bukowiec. A jego 
córka Zuzia dodaje: - Liczy się 
głównie dobra zabawa!

Rodzinna
zabawa w wodzie 

Zamiast topienia marzanny sportowe emocje 
na basenie. To propozycja na powitanie wiosny 

jaką przygotował dla mieszkańców Miejski Ośrodek 
Rekreacji i Sportu w Chorzowie. 

W tym roku chorzowskich 
uczniów gościł kompleks Szty-
garka. Zainteresowani mieli 
możliwość zapoznać się z peł-
ną ofertą dwunastu szkół śred-
nich. Każda z nich przygotowa-
ła własne stoisko, na którym 
uczniowie prezentowali czym 
się zajmują, przedstawiali spe-
cyfikę danej placówki, próbując 
pomóc w wyborze swojej drogi 

edukacyjnej młodszym kolegom 
i koleżankom. 
- Jako osoby odpowiedzialne za 
edukację w mieście, staramy się 
nie konkurować, a raczej współ-
pracować. Nie ma w Chorzowie 
podwójnych kierunków, nie du-
blujemy się. Wachlarz specjalizacji 
jest na tyle szeroki, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie – mówi Harald 
Kajzer, dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych nr 2 im. Mariana 
Batko w Chorzowie.
Wnioski o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej lub do od-
działów ponadgimnazjalnych 
będzie można składać od 13 maja 
za pośrednictwem systemu elek-
tronicznego. Lista kandydatów 
przyjętych zostanie podana do 
publicznej wiadomości 25 lipca 
2019 roku.

W styczniu br. znowelizowana 
została ustawa o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej. Główną nowością jest 
znaczne poszerzenie kręgu osób 
uprawnionych do skorzystania 
z darmowych porad. Zniesione 
zostały dotychczasowe ogra-
niczenia wiekowe oraz kryte-
ria społeczne. Teraz po poradę 
może zgłosić się każda osoba, 
która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnych usług 
prawniczych i złoży stosowne 
oświadczenie (jest to warunek 
konieczny).

Jak i gdzie zgłosić się 
po pomoc?
Pierwszym krokiem jest umó-
wienie wizyty. W Chorzowie 
można to zrobić telefonicznie 

pod numerem 32 307 53 29 (Cen-
trum Aktywizacji Społecznej), 
od poniedziałku do czwartku 
– w godzinach od 7.00 do 17.00 
oraz w piątek - od 7.00 do 13.00. 
Istnieje również możliwość umó-
wienia spotkania drogą mailo-
wą, wystarczy napisać wiado-
mość na adres pomocprawna@
opschorzow.pl. Zmiany nie doty-
czą natomiast lokalizacji, w któ-
rych świadczona jest na terenie 
naszego miasta nieodpłatna po-
moc prawna i poradnictwo oby-
watelskie.
Rządowy program potrzebował 
czasu, aby przebić się do świado-
mości obywateli. Jak informuje 
Marzena Woźniak z Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Mia-
sta, Chorzów może pochwalić się 
jednym z czołowych miejsc pod 

względem liczby udzielonych 
porad w naszym regionie. Od 
2016 roku w  ramach tego pro-
jektu w Chorzowie udzielono już 
4875 różnego rodzaju bezpłat-
nych porad.

Oprócz nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, 
mieszkańcy Chorzowa mają 
możliwość uzyskania specja-
listycznej pomocy z zakresu 
różnego rodzaju poradnictwa, 
w tym, rodzinnego, psycho-
logicznego, pedagogicznego, 
z zakresu uzależnień itp. Pełna 
lista jednostek nieodpłatnego 
poradnictwa znajduje się na 
stronie: www.bip.chorzow.eu, 
w rubryce „Nieodpłatna po-
moc prawna”.

Potrzebujesz porady prawnej, a nie stać Cię na poniesienie związanych 
z tym opłat? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy

Tradycją stało się, że chorzowscy uczniowie w pierwszy dzień wiosny, zamiast na wagary 
idą na Chorzowskie Targi Edukacyjne.

Chorzowskie Targi Edukacyjne

Prawnik pomoże za darmo

Oferta edukacyjna Chorzowa jest bardzo urozmaicona. Oprócz nauki 
w liceach ogólnokształcących istnieje  możliwość zdobycia zawodu 
w technikach i w szkołach branżowych. Ci z uczniów, którzy 
nie mogli odwiedzić naszych targów, będą mogli uzupełnić swoją 
wiedzę, zapoznając się z biuletynem informacyjnym, który został 
dostarczony do szkół

Wiesław Ciężkowski 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego Siedziba Harmonogram dyżurów

Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy 
prawnej udzielają adwokaci

Centrum Pracy Socjalnej,
ul. Kasprowicza 2

poniedziałek 13.00-17.00
środa 13.00-17.00

Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

ul. Kruszcowa 22

wtorek 10.00-14.00
czwartek 10.00-14.00
piątek 10.00-14.00

Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy 
prawnej udzielają radcy prawni

Miejski Dom Kultury 
„Batory”, 

ul. St. Batorego 6

poniedziałek 12.00-16.00
wtorek 10.00-14.00
środa 12.00-16.00 
czwartek 15.00-19.0
piątek 8.00-12.00

Punkt, prowadzony przez organizację pozarządową 
w którym udziela się nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 
Dyżur Specjalistyczny:

Doradztwo restrukturyzacyjne –
upadłość konsumencka, problematyka zadłużenia

Centrum Aktywizacji 
Społecznej, 

ul. Powstańców 70/3

poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 13.00-17.00
środa 13.00-17.00 
czwartek 9.00-13.00
piątek 8.00-12.00

Punkt, prowadzony przez organizację 
pozarządową w którym udziela się nieodpłatnej 

pomocy prawnej
Dyżur Specjalistyczny:

Doradztwo restrukturyzacyjne – 
upadłość konsumencka, 

problematyka zadłużeniaia

Centrum Inicjatyw 
Społecznych, 
ul 3 Maja 18

poniedziałek 10.00-14.00
wtorek 10.00-14.00
środa 13.00-17.00 
czwartek 14.00-18.00
piątek 10.00-14.00

co najmniej dwa dyżury 
w miesiącu

Wymagane jest zgłoszenie telefoniczne: 32 307 53 29 lub mailowe: pomocprawna@opschorzow.pl
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„Cabaret” jest przede wszystkim 
świetnie skonstruowaną, pełną 
wspaniałej, przebojowej muzyki 
opowieścią o rodzącym się nazi-
zmie. W obsadzie premierowego 
pokazu 30 marca Małgorzata Re-
gent jako Sally Bowles i Maciej 
Kulmacz jako Clifford Bradshaw. 
31 marca premierowo w tych 
samych rolach Wioleta Malchar-
-Moś i Hubert Waljewski. W roli 
Mistrza Ceremonii - Kamil Fran-
czak. Postać Freulein Schneider 
kreuje Maria Meyer, a Herr Schult-
za Artur Święs na zmianę z Dariu-

szem Wiktorowiczem. Kostiumy 
zaprojektowała Anna Chadaj, 
scenografia jest dziełem Grzego-
rza Policińskiego, zaś choreografię 
opracowała Inga Pilchowska. Kie-
rownictwo muzyczne sprawuje 
Mateusz Walach, a kierownictwo 
wokalne Ewa Zug. Musical wyre-
żyserował Jacek Bończyk, dyrek-
tor artystyczny Teatru Rozrywki. 
Marcowa premiera to powrót „Ca-
baretu” na chorzowską scenę po la-
tach. Głośną realizację z roku 1992 
wyreżyserował tu niezapomniany 
Marcel Kochańczyk. Do 1 grudnia 

2002 roku wersję tę zaprezento-
wano publiczności 150 razy. Mu-
sical uznano Spektaklem Sezonu 
1992/93. Marcel Kochańczyk otrzy-
mał „Złotą Maskę” za reżyserię 
a Jacenty Jędrusik „Specjalną Złotą 
Maskę im. red. Barbary Sośnierz za 
rolę Mistrza Ceremonii. Elżbieta 
Okupska została nagrodzona „Zło-
tą Maską” za rolę Freulein Schne-
ider. Czy nowa odsłona „Cabare-
tu” będzie podobnym sukcesem 
i  zdobędzie uznanie publiczności? 
Z całą pewnością wzbudza ogrom-
ne zainteresowanie i emocje. 

Królewska Huta (obecnie Chorzów Miasto) uzy-
skała połączenie kolejowe w 1861 roku. Trasę do 
Świętochłowic obsługiwały codziennie dwa pocią-
gi towarowo-osobowe. W Świętochłowicach były 
skomunikowane z pociągami pośpiesznymi relacji  
Wrocław- Mysłowice. Dworzec był wówczas ma-
łym dwukondygnacyjnym budynkiem z kasą bile-
tową, poczekalnią i biurami stacyjnymi. W 1900 
roku rozpoczęto przebudowę stacji,  która została 
zakończona w 1903 roku. Wybudowano nowy cha-
rakterystyczny budynek z czterema wieżyczkami,  
gdzie mieściła się kasa biletowa oraz odprawa 
przesyłek ekspresowych i bagażowych. Na peronie 

nowego dworca znajdowały się zadaszone wyjścia 
z tunelu w fomie budynku z wieżyczkami i wie-
żą zegarową oraz dwa budynki z poczekalniami. 
Przez Królewską Hutę kursowały wówczas pociagi 
pośpieszne relacji Wrocław-Kluczbork-Katowice 
oraz Wrocław-Gliwice-Bytom-Katowice. W latach 
1969-1972 dworzec został przebudowany i zyskał 
obecny wygląd.  Na zdjęciu wykonanym od strony 
południowo-zachodniej około 1905 roku widocz-
ne są budynki peronowe, a w tle wieża poczty oraz 
fragment synagogi.

Renata Skoczek / Muzeum w Chorzowie 
Fotografia ze zbiorów Muzeum w Chorzowie

Muzeum w Chorzowie ul. Powstańców 25   tel. 32 241 31 04   fax. 32 241 39 26
Wtorek, Czwartek, Piątek 10.00 - 15.00      Środa 10.00 - 17.00      Sobota, Niedziela 11.00 - 16.00

w godzinach otwarcia wystaw kasa prowadzi sprzedaż wydawnictw   www.muzeum.chorzow.pl

Dworzec kolejowy Chorzów Miasto

Powrót do przeszłości

www.kino.chck.pl     Rezerwacja i informacja: grajfka@chck.pl, tel: 32 349 78 71/63

kwiecień 2019
Z tęsknoty za kinem Nowe kino społeczne

REPERTUAR 8 PLN

01.04 pn 18:00 „Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018 Na ekranie

04.04 czw 18:00 „Twój Vincent” reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Polska, Wielka Brytania 2017 Na ekranie 

05.04 pt 18:00 „Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018 Na ekranie

06.04 sb 18:00 „Kler” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2018 Na ekranie  

07.04 nd 16:00 „Kopciuszek. Historia prawdziwa” reż. Lynne Southerland, USA 2018 SMYK

09.04 nd 18:00 Spotkanie z Ewą Kasprzyk oraz projekcja filmu „Kogel Mogel” reż. Roman Załuski, Polska 1988 Ludzie 
z Grajfką

10.04 śr 18:00 „Whitney” reż. Kevin Macdonald, USA, Wielka Brytania 2018 KinoDOCiek-
liwe

11.04 czw 18:00 Spotkanie z Emilią Krakowską oraz projekcja filmu „Brzezina” reż. Andrzej Wajda, Polska 1970 Ludzie 
z Grajfką

13.04 sb 18:00 „Kler” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2018 Na ekranie

14.04 nd 16:00 „Asteriks i Obeliks. Osiedle bogów” reż. Louis Clichy, Francja 2014 SMYK

17.04 śr 18:30 „50 wiosen Aurory” reż. Blandine Renoir, Francja 2017 Klub Filmowy 
Grajfka

24.04 śr 18:00 „Juliusz” reż. Aleksander Pietrzak, Polska 2018 Na ekranie 

25.04 czw 15:00 „Kler” reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2018 Na ekranie

25.04 czw 18:00 „Stare grzechy mają długie cienie” reż. Alberto Rodriguez, Hiszpania 2014 Sensacja 
w kinie 

26.04 pt 18:00 „Turandot” – retransmisja opery Giacoma Pucciniego KINO/SCENA
bilety: 20 zł

27.04 sb 19:00 Spektal „ŚMIERĆ YOUTUBERA” – występuje Marek Bielecki, reż. Gerwazy Reguła KINO/SCENA
bilety: 20 zł

29.04 pn 18:00 „Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018 Na ekranie
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Cabaret powraca

Teatr Rozrywki zaprasza na jeden z najgłośniejszych musicali świata: „Cabaret”. Pozornie 
jest to tylko opowieść o dwojgu młodych ludzi, których łączy nagłe uczucie. Pozornie tylko 
na drugim planie znajduje się dramatyczna relacja dwojga starszych ludzi, którym okrutne 
koło historii nie pozwala na późną, być może ostatnią miłość.
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Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy 
miejskich gadżetów. Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta 

w Chorzowie (ul. Rynek 1, Chorzów) do 12 kwietnia 2019 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.
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