
Chorzowski Rower Miejski zdobył serca mieszkańców i cieszy się 
ogromną popularnością. Minęły zaledwie trzy tygodnie 

od inauguracji pierwszego pełnowymiarowego sezonu KajTeroz, 
a już odnotowano prawie 30 tysięcy wypożyczeń.   
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Wielkanocne zwyczaje naszych przodków 

Drodzy Chorzowianie! 
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu 
najlepsze życzenia. Niech ten czas będzie pełen ciepła, 
miłości, wzajemnego zrozumienia i jedności.

Spędźmy go w gronie rodziny i przyjaciół, pielęgnując 
nasze relacje. Niech nasze domy wypełni radość 
oraz nadzieja. Nie zapomnijmy również o samotnych 
– spróbujmy sprawić, by również dla nich Wielkanoc 
była pogodna i szczęśliwa. 

W pierwszy dzień wiosny, 21 mar-
ca, do dyspozycji rowerzystów 
oddano 460 rowerów i 46 stacji 
wypożyczeń. Decyzja o wpro-
wadzeniu do Chorzowa roweru 
miejskiego okazała się strzałem 
w dziesiątkę. Świadczą o tym licz-
by. Od wiosennego wznowienia 
systemu do 10 kwietnia rowery 
w Chorzowie wypożyczano 29 
tysięcy razy, a liczba wypożyczeń 
stale rośnie. Jak dotąd, najlepszym 
dniem pod względem ilości wy-
pożyczeń rowerów w systemie 
KajTeroz był 7 kwietnia – odnoto-
wano aż 3200 aktywacji!
Duże zainteresowanie Cho-
rzowskim Rowerem Miejskim 
widoczne było już jesienią ubie-
głego roku, kiedy to próbnie za-
inaugurowano system. Przez dwa 

miesiące, przy znacznie gorszej 
pogodzie i mniejszej dostępności 
rowerów, wypożyczano je 6 tysię-
cy razy. Wiosną tego roku w Cho-
rzowie przybyło 31 stacji oraz 310 
nowych rowerów, a KajTeroz ma 
już 9 tysięcy użytkowników.
Dobrą wiadomością dla miłośni-
ków dwóch kółek jest podpisa-
na 5 kwietnia umowa pomiędzy 
Górnośląsko-Zagłębiowską Me-
tropolią, firmą Nextbike Polska 
i  władzami samorządowymi  
Chorzowa, Katowic, Sosnowca 
oraz Tychów. Stacje rowerowe 
w tych czterech miastach zostały 
zintegrowane i rowery standar-
dowe można wymieniać między 
nimi bez żadnych konsekwen-
cji.  W maju do tego grona mają 
dołączyć również Siemianowice 

Śląskie. Trzeba jednak pamiętać, 
że możliwość przemieszczania 
między miastami dotyczy tylko 
rowerów standardowych. Rowe-
ry specjalne, np. familijne typu 
cargo, czy wyposażone w fotelik 
do przewożenia dzieci, należy na-
dal zwracać w obrębie tego same-
go systemu. 

30 tysięcy wypożyczeń

Rowerzystów – w każdym wieku - zapraszamy 
na wiosenny rajd rowerowy, który odbędzie się 
27 kwietnia. Jego uczestnicy wyruszą w trasę 
spod Chorzowskiego Centrum Kultury (ul. Sien-
kiewicza 3) pod szyb Prezydent, dalej do Parku 
Śląskiego i Parku Róż. Uczestnikom rajdu na ca-

łej jego trasie towarzyszyć będzie policja i straż 
miejska na dwóch kółkach.
Przed startem, o godz. 10.30, w punkcie konsulta-
cyjnym policji będzie można sprawdzić czy mamy 
dobrze wyposażony i przygotowany do drogi ro-
wer. Z kolei w przerwie rajdu, podczas pikniku w 

Parku Róż, będzie czas na przekąskę, symulacje 
w narko- i alkogoglach oraz porady bezpiecznej 
jazdy. Przygotowano także atrakcje dla najmłod-
szych, m.in. miasteczko ruchu drogowego.
Na rajd można się zapisywać do 19 kwietnia 
w bibliotekach miejskich w Chorzowie, w Cuma 
Cafe przy ul. Wolności 3 (od poniedziałku do 
piątku od 11.00 do 18.00) oraz na stronie: 
www.kajteroz.pl.

Rodzinnie na dwóch kółkach

Andrzej Kotala
Prezydent 
Miasta 
Chorzów

Waldemar Kołodziej
Przewodniczący 
Rady Miasta 
Chorzów
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Wyścig zaliczany do prestiżowego 
cyklu UCI World Tour odbędzie się 
w dniach 3-9 sierpnia. Peleton wy-
startuje z Rynku Głównego w Kra-
kowie, zaś ostatni etap zakończy się 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Zawod-
nicy pokonają ponad 1060 km.
- Kolarze ponownie będą się ścigać 
na południu Polski, bo te tereny 
sprawdziły się podczas poprzed-
niego wyścigu. Mamy wiele cieka-
wych miejsc, etapy płaskie, pagór-
kowate i górskie – poinformował 

Czesław Lang, dyrektor generalny 
Tour de Pologne.
Po raz piąty z rzędu gwiazdy kolar-
stwa (udział w imprezie zapowie-
dzieli już m.in. Rafał Majka, Paweł 
Poljański i Maciej Bodnar z grupy 
Bora-Hansgrohe) będzie można po-
dziwiać w Chorzowie. Podobnie jak 
w roku ubiegłym - przez dwa dni!
W niedzielę, 4 sierpnia, kolarze za-
witają do naszego miasta w trakcie 
drugiego etapu z Tarnowskich Gór 
do Katowic (153 km). Przyjadą z By-

tomia, a z Chorzowa skierują się 
w stronę Siemianowic Śląskich. Na-
tomiast w poniedziałek, 5 sierpnia, 
trzeci etap rozpocznie się na Sta-
dionie Śląskim. W 2018 r. przejazd 
przez Chorzów miał charakter po-
kazowy, tym razem będzie inaczej.
Po ośmiu kilometrach w Cho-
rzowie walczyć będą bowiem 
o  punkty na Premii Specjalnej 
z  okazji 100-lecia Powstań Ślą-
skich. Etap o długości 157 km za-
kończy się w Zabrzu.

Jak poinformował Czesław 
Lang, Premia Specjalna w Cho-
rzowie ma być usytuowana tak-
że na Stadionie Śląskim. - Na 
jednym z etapów będzie premia 
rozgrywana na bieżni Stadionu 
Śląskiego w Chorzowie, czym 
nawiązujemy do przeszłości 
i czasów Królaka, Szurkowskie-
go, czy Szozdy, kiedy tysiące lu-
dzi na trybunach obserwowało 
rywalizację kolarzy - powiedział 
dyrektor wyścigu.

Rozstrzygnięcie zapadło w Pon-
ta Delgada na Azorach. Warto 
podkreślić, że spośród 130 de-
legatów większość zagłosowała 
za Chorzowem. Zdecydowanie 
mniejsze poparcie otrzymało 
szwedzkie Malmö. 

W czasie uroczystości Cho-
rzów reprezentowali Prezydent 
Miasta Andrzej Kotala, Dyrek-
tor Wydziału Kultury, Sportu 
i Turystyki Rafał Zaremba oraz 
Ewa Matysik i Andrzej Matysik 
z Agencji Koncertowo-Wydaw-
niczej Delta. 

Inwestycja, której całkowity 
koszt wyniesie trzy miliony 
sześćset tysięcy złotych, doty-
czyć będzie obu stawów w Par-
ku Róż, a także kanalizacji 
deszczowej między ulicą Sie-
mianowicką a stawem Hutnik 
w Parku Śląskim. Jest to wspól-
ne przedsięwzięcie Miejskiego 

Zarządu Ulic i Mostów oraz 
Wydziału Usług Komunalnych 
i Ekologii Urzędu Miasta. Inwe-
stycja w Parku Śląskim ma na 
celu zwiększenie ilości reten-
cjonowanej wody, zmniejsze-
nie zagrożenia powodziowego 
poprzez budowę sieci kana-
lizacji deszczowej wraz z od-

prowadzeniem do stawu Hut-
nik. W  Parku Róż priorytetem 
będzie modernizacja systemu 
napowietrzania i obiegu wody 
w obu stawach. Ukończenie 
rewitalizacji stawów oraz prac 
związanych z infrastrukturą re-
tencyjną przewidziane jest na 
czerwiec 2020 roku. 

- Chcemy porozmawiać z miesz-
kańcami o tym, jak wykorzystać 
ważne dla nich, historyczne bu-
dynki w mieście. Zaczynamy 
od akcji, w ramach której nasza 
chorzowska artystka Kaja Ren-
kas zaprojektowała baner nawią-
zujący do historii tego miejsca – 
była tu kiedyś sala balowa, było 
też kino. Zapraszamy do dyskusji 
o tym, jakie mógłby pełnić teraz 
funkcje. Swoje pomysły prosimy 

wysyłać na adres mailowy ki-
nopionier@chorzow.eu - mówi 
Magdalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta ds.  promocji i akty-
wizacji społecznej.
Chorzowianie z dużym sentymen-
tem wspominają czasy świetności 
tego miejsca. Kino powstało już 
w 1936 roku, w sali bankietowej 
hotelu Parkowego. W tamtych 
czasach, według różnych źródeł, 
funkcjonowało w Chorzowie od 6 

do 10 sal kinowych. Znakiem fir-
mowym kina Pionier były gigan-
tyczne kolejki, o których w swo-
ich wspomnieniach opowiadają 
mieszkańcy. Wyświetlano tam je-
den film dziennie i w cenie biletu 
można go było oglądać... cały 
dzień. Inną charakterystyczną ce-
chą tego miejsca był fakt, że dzia-
łało cały czas, bez przerwy. Kino 
Pionier zamknięto w latach 80. 
ubiegłego wieku.

Organizatorzy 76. Tour de Pologne podjęli decyzję, że po raz piąty z rzędu największy w Polsce 
wyścig kolarski zawita do Chorzowa. Nowością będzie premia specjalna w naszym mieście. 

Wielkim sukcesem zakończyła się dla Chorzowa finałowa rozgrywka 
o organizację European Blues Challenge. Nasze miasto będzie gospodarzem 

tego prestiżowego festiwalu w 2021 roku.

Dwa i pół miliona złotych unijnej dotacji pozyskało miasto 
na rewitalizację chorzowskich akwenów.

Jaka przyszłość czeka budynek, w którym mieściło się nieistniejące 
już dziś kino Pionier? Urząd Miasta rozpoczyna właśnie 

konsultacje społeczne w tej sprawie. 

Podziel się pomysłami

Tour de Pologne znów w Chorzowie

Chorzów europejską 
stolicą bluesa

Dzięki pozyskanym środkom unijnym, będzie można wyczyścić chorzowskie 
stawy i poprawić ogólny stan wód. Działania te z pewnością przyniosą efekt 
w następnych latach, będą chronić miejską florę i faunę. 

Marcin Michalik 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Drugie 
życie 

stawów
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Strefa młodych #Wolka to przy-
tulny kącik w lokalu, w którym 
działa projekt CUMA.
Aranżacja #Wolki to głównie 
zasługa Pawła Sobczaka i Prze-
mysława Dudy. – Przestrzeń jest 
otwarta dla młodzieży. Jest tutaj 
dowolność i swoboda. Jeśli ktoś 
z  młodych ludzi nie ma miejsca 
w domu, by posiedzieć ze znajo-
mymi, śmiało może ten czas spę-
dzić tutaj – tłumaczy Przemek.
Liczy się zatem chillout, luz 
i wolność. A mają w tym pomóc 
wszechobecne rośliny. – To teraz 
bardzo pożądany motyw. Dlatego 
postawiliśmy półki, na których 

będzie coraz więcej roślin. – do-
daje Paweł. 
Wszystko nowoczesne, ale przy-
tulne. – Nasza młodzież była 
oczywiście piękna, ale bardziej 
paździerzowa niż to, co mamy 
w tej chwili. Ale ja się cieszę, że 
to pokolenie, które teraz wchodzi 
w dorosłość ma inną ofertę, inne 
możliwości. Super! – przyznaje 
Marcin Michalik, Zastępca Prezy-
denta Chorzowa.
#Wolka jest również siedzibą Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Otwarta 
jest od środy do soboty. W środy 
i czwartki od 13 do 20, a w piątki 
i soboty od 14 do 21. Każdy może 

wesprzeć kawiarenkę. Wystarczy 
przynieść do jej siedziby rośliny, 

które zajmują miejsce w domu. 
Młodzież zaopiekuje się nimi.

Więcej informacji o kawiarence 
na profilu #Wolki na facebooku 
i  instagramie.

Aktualności

Warsztaty beatboxu, koncert uczniów III LO z projektu Głosy Batorego i występ zespołu Szklane Oczy, który zrobił furorę 
w radiowej Trójce. Tak zaczął się nowy rozdział w historii Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej 

dla Młodzieży (CUMA). W jej siedzibie, czyli przy ul. Wolności 3 powstała nowa strefa dla młodych.

Jakby kto pytał, Wolności 3

WOLKA3

Świąteczne barwy wiosny
Kolorowe stragany, wielkanocne ozdoby i przysmaki, występy artystyczne, pokazy kulinarne, konkursy i bezpłatna karuzela. Podczas I Chorzowskiego Jarmarku 

Wiosennego, który zorganizowano od 5 do 7 kwietnia w Parku Hutników, nie zabrakło przedświątecznych atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

W przeddzień imprezy znane osobistości - chorzowscy artyści, samorządowcy, dziennikarze - spotkali się w Galerii Sztuki MM, by wspólnie pomalować jajka, 
które następnie licytowane były podczas jarmarku. Całkowity dochód ze sprzedaży pisanek zostanie przeznaczony na prowadzony przez Chorzowską Kapelę 

Dobrych Uczynków fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z Chorzowa.
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Wielkanoc

Przed nami najważniejsze święta w roku liturgicznym, a zarazem te najradośniejsze, 

bo kojarzące się z nadejściem wiosny. Wielkanoc i kilka poprzedzających ją tygodni, 

to czas, w którym splata się ze sobą magia, obrzędowość i religia.

Wielkanoc naszych
                       przodków

Dla naszych przodków Wielki Post był czasem wyrzeczeń. Zakazane było wówczas jedzenie nie tylko 

potraw mięsnych, ale również nabiału. Już we wtorek poprzedzający Środę Popielcową, gospodynie 

szorowały i wyparzały wszelkie garnki i rondelki, aby do postnych potraw nie dostała się choćby 

szczypta zwierzęcego tłuszczu. 

Ostatni tydzień Wielkiego Postu wypełniały obrzędy i zwyczaje, które dziś odeszły w niepamięć. 

Zgodnie z tradycją, w Niedzielę Palmową (czasem w Wielki Piątek lub Poniedziałek Wielkanocny) 

należało połknąć kocankę (bazię) z poświęconej w kościele palmy. Ta praktyka miała chronić 

przed chorobami gardła. Z palm wykonywano też pięć krzyżyków, przewiązywanych czerwoną 

tasiemką. Cztery z nich wbijano na rogach pól, aby uchronić je przed gradobiciem i suszą, piąty 

przytwierdzano nad wejściem do chałupy. Chroniło to domowników przed złem. 

Kolejnym istotnym dla ludowej obrzędowości dniem była Wielka Środa, kończono wówczas wszelkie 

porządki w domu i zagrodzie. Tego dnia odbywało się tak zwane „Palenie Żuru”. Jest to stary zwyczaj, 

który polega na bieganiu po polach z zapalonymi miotłami. Okadzanie pól miało zapewnić dobre plony. 

W „żurową środę” palono również stare i niepotrzebne rzeczy zalegające w obejściu. 

W Wielki Czwartek hałasem terkotek, grzechotek i kołatek wyganiano ze wsi diabła i wszelkie zło.

Wielki Piątek rozpoczynano kąpielą. W tym dniu należało umyć się w wodzie, która płynęła 

(strumienie, potoki, rzeki). Taka kąpiel miała przynieść zdrowie i witalność na cały rok. Wieczorem 

lub rano młode dziewczęta obmywały w rzece twarz, co miało zapewnić im urodę. Deszcz padający 

w Wielki Piątek zapowiadał urodzaj.

Obyczaje wielkosobotnie są wciąż kultywowane. Spacer do kościoła z koszykiem pełnym jajek, 

wędlin, chrzanu, soli i chleba, to dla wielu jedna z milszych chwil nadchodzących Świąt. Obfitość 

pożywienia i „wielkość” koszyka świadczyły o zamożności gospodarzy, a każdy ze święconych 

produktów miał swoje znaczenie: 

Jajko – symbol życia i odrodzenia. 

Chleb – podstawowe pożywienie, które zawsze darzy się

szacunkiem. Dla chrześcijan jest symbolem, 

przedstawiającym ciało Chrystusa.

Mięso – dostatek, dobrobyt.

Chrzan – symbol męki, ale również siły i żywotności. 

Sól – chroni przed zepsuciem (tu również duchowym),

ma zapewnić zdrowie. Kiedyś wierzono, że potrafi

odstraszyć zło.
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Wielkanoc

Wielkanocne jajka ozdabiano na wiele sposobów, w naszym regionie do dziś najpopularniejsze 

są kroszonki, czyli jajka, które najpierw są farbowane a następnie drapane, oraz pisanki, 

które farbowane są dopiero po ozdobieniu woskiem. Oczywiście, nasi przodkowie nie mieli 

dostępu do syntetycznych barwników, do farbowania wykorzystywano 

naturę – korę dębu, cebulę, czerwoną kapustę. Kolor miał znaczenie. 

Czerwone jajko oznaczało miłość, niebieskie zdrowie, zielone 

pieniądze a czarne bądź bardzo ciemne ofiarowywano ludziom, 

których darzono szacunkiem. 

Na szczęście tradycja wspólnego śniadania rozpoczynającego Wielkanoc nie zaginęła. Ważne, aby kosztowanie 

świątecznych potraw rozpocząć od tych poświęconych. W niektórych domach, wciąż kultywuje się dawne, 

świąteczne zabawy. Stukanie jajkami (kogo skorupka nie pęknie, ten wygrywa), bądź turlanie jajek z górki, 

to domena dzieci. Na najmłodszych czeka również prezent pozostawiony przez „zajączka”. Zwyczaj ten 

przywędrował do nas z Niemiec i nie we wszystkich regionach jest obecny. 

Święta kończył Śmigus Dyngus, co prawda zwyczaj polewania się wodą przetrwał, ale mało kto 

pamięta, że kiedyś tego dnia, chłopcy „śmigali” dziewczęta po łydkach brzozowymi witkami, 

wiadra z wodą pojawiły się w późniejszym okresie. Czy dziewczęta uciekały przed witkami bądź 

lodowatą kąpielą? Niekoniecznie. Martwić się mogła jedynie ta, która pozostała sucha. Znaczyło 

to, że nie podoba się żadnemu z chłopców. 

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” to instytucja szczebla regionalnego, która gromadzi, 

konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie budownictwa ludowego i ogólnej kultury ludowej z terenów 

Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” położone jest w południowo-zachodniej części Parku 

Śląskiego, w centrum silnie uprzemysłowionego obszaru tzw. aglomeracji śląskiej. Decyzję o jego budowie podjęto 

w 1959 roku, a w 1964 roku przeniesiono pierwsze obiekty: wiatrak z Grzawy i spichlerz plebański z Warszowic. 

29 maja 1975 roku Muzeum otwarto, udostępniając zwiedzającym 33 zabytki tradycyjnego wiejskiego i 

małomiasteczkowego budownictwa z uwzględnieniem jego przestrzennego, czasowego i społeczno-gospodarczego 

zróżnicowania. W chwili obecnej na 32,7 ha powierzchni ekspozycyjnej znajduje się 78 obiektów. Pochodzą one z 

okresu od 1675 roku do lat 40. XX wieku, z terenu Górnego Śląska (zgrupowane w sektorach: Beskid Śląski, Pogórze 

Cieszyńskie, Pszczyńsko-Rybnickie, Bytomsko-Tarnogórskie, Lublinieckie) oraz Zagłębia Dąbrowskiego. 

W układzie typu parkowego zagrody chłopskie i budynki wolnostojące oddzielone są od siebie ekranami zieleni. 

Mikropejzaż poszczególnych zagród tworzy bogata roślinność ogródków kwiatowych oraz stare odmiany drzew 

owocowych w sadach. Przestrzeń międzyzagrodową wypełniają łąki, miedze, pola uprawne oraz zbiorniki i cieki 

wodne usytuowane w pobliżu obiektów przemysłu wiejskiego.

41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, kasa i wejście od al.Harcerskiej. 

tel +48 32 241 07 18  /  www.muzeummgpe-chorzow.pl

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 

w Chorzowie” jest instytucją kultury 

Samorządu Województwa Śląskiego

mecenat

Opracowanie: Sabina Waszut

Zdjęcia: Marcin Bulanda, Antoni Kreis, Adam Mikosz 
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Mówią „słaba płeć”, ale to przecież 
nieprawda. W każdej kobiecie 
drzemie siła, również ta fizyczna, 
trzeba tylko wiedzieć jak ją wy-
korzystać w sytuacji zagrożenia. 
Tego właśnie uczą się uczestnicz-
ki bezpłatnego kursu samoobro-
ny w  Chorzowie. Dzięki niemu 
kobiety dowiedzą się jak ode-
przeć atak i poprawić sprawność 
fizyczną. 

Urząd Miasta już po raz 13. or-
ganizuje zajęcia w ramach pro-
gramu „Samoobrona kobiet”. 
Chorzowianki zdobywają wie-
dzę z zakresu wiktymologii i pre-
wencji kryminalnej, biorą także 
udział w ćwiczeniach z  wybra-
nych elementów samoobrony 
i pierwszej pomocy. Kurs rozpo-
czął się 3 kwietnia i potrwa do 
31 maja. 

Mieszkańcy przychodzą do na-
szego biura z rozmaitymi pro-
blemami. Część spraw dotyczy 
wstępnego etapu zadłużenia, 
część jest już w fazie zaawan-
sowanej, kiedy umowy pożycz-
kowe są  wypowiadane. Kolejny 
poziom problemów związany 
jest z nakazami spłaty, a następ-
nie z egzekucjami komorniczy-
mi. Jest spora grupa osób, które 
nie mają perspektyw na spła-
tę zadłużenia – tutaj wchodzi 
w grę upadłość konsumencka. 
Porady udzielane są niezależ-
nie od tego, na jakim etapie jest 
sprawa. Nie ma również jedne-
go schematu działania, jest ono 
dostosowywane indywidualnie 
do każdego przypadku. 

Należy pamiętać o tym, że je-
żeli ktoś przychodzi do punktu 
poradnictwa, musi mieć ze sobą 
wszystkie potrzebne dokumen-
ty dotyczące sprawy. Istotne jest 
także odbieranie koresponden-
cji. To, że się nie odbierze listu, 
nie znaczy, że nie będzie rodził 
on skutków prawnych – wręcz 
przeciwnie! W 99% przypadków 
nieodebrana korespondencja 
będzie niosła takie same konse-
kwencje, jak ta odebrana. 
Jeśli chodzi o problem zadłu-
żenia, należy bezwzględnie 
trzymać się zasady 1/3. Polega 
ona na tym, że na raty możemy 
maksymalnie poświęcić 33% na-
szych dochodów. Zaciągając zo-
bowiązania, róbmy to rozsądnie, 

a nie będziemy mieli problemu 
z długami. Musimy pamiętać 
o tym, że trzeba zapłacić czynsz, 
kupić jedzenie, zawsze mogą się 
też pojawić niespodziewane wy-
datki. Należy pamiętać również 
o tym, że nie wolno finansować 
jednych kredytów drugimi. 
W ten sposób wpada się w spi-
ralę zadłużenia, z której bardzo 
ciężko jest się wydostać. Ponad-
to, praktycznie uniemożliwia 
ona ogłoszenie upadłości konsu-
menckiej. Jeżeli dłużnik wie, że 
istnieje już jedno zobowiązanie, 
a zaciąga kolejne, to przyczynia 
się do swojej niewypłacalności. 
Niestety, jest to okoliczność ob-
ciążająca w oczach sądu upadło-
ściowego.

Jak przerwać spiralę długów?

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

Po prostu kocham wyzwania – wy-
znaje olimpijka z Chorzowa. – Mo-
głam próbować walczyć o medale 
mistrzostw Europy i  świata, ale 
czułam, że w lekkoatletyce nie 
mogłam dokonać czegoś wyjątko-
wego. Góry dają mi taką szansę.
Na celowniku sportsmenki znala-

zły się Makalu i Lhotse, dwa ośmio-
tysięczniki należące do korony Hi-
malajów i Karakorum. Magdalena 
Gorzkowska planuje zdobycie tych 
szczytów w dwa tygodnie. Takie 
przedsięwzięcie jest niesamowicie 
wymagające - nie tylko pod wzglę-
dem fizycznym i psychicznym, ale 

także organizacyjnym i finanso-
wym. Koszt wyprawy to około sto 
dwadzieścia tysięcy złotych, z cze-
go większość pokrywa sama hima-
laistka. Ma jednak wsparcie miasta, 
firmy Inpost oraz kilku mniejszych 
przedsiębiorców. Trzymamy kciuki 
za powodzenie wyprawy!

Uczniowie z Chorzowa zajęli 
drugie miejsce, otrzymując tytuł 
Laureata Pierwszego Stopnia. 
Drużyna awansowała do finału 
światowego, który w tym roku 
odbędzie się w Michigan State 
University w East Lansing. Szkołę 
reprezentowała siedmioosobowa 

drużyna, złożona z uczniów kla-
sy 4c: dwie Oliwie, Julka, Amel-
ka, Milena, Syriana i Franek, 
pod opieką Wojciecha Kolarza. 
Grupa startowała w problemie 4 
(„Balsa z polotem”) w pierwszej 
kategorii wiekowej. Po trudnych, 
trwających dwa dni zmaganiach, 

zademonstrowali rozwiązanie pro-
blemu długoterminowego (przed-
stawienie wraz z obciążaniem 
struktury skonstruowanej z drew-
na balsa) oraz pokonali trudności 
problemu spontanicznego.
Odyseja Umysłu to program edu-
kacyjny realizowany w formie 
międzynarodowego konkursu, 
w  którym co roku bierze udział 
kilkadziesiąt tysięcy uczniów i stu-
dentów z całego świata. - Bardzo 
cieszymy się z sukcesu naszych 
uczniów. Dzieci są niesamowicie 
pomysłowe i kreatywne. Wszyscy 
bardzo przeżywają swój sukces, 
na który ciężko zapracowali. Efekt 
ich starań to maleńka konstrukcja 
jaką jest balsa, ważąca 15 gramów, 
która może utrzymać ciężar 160 
kilogramów – opowiada dyrektor 
SP nr 29, Jolanta Noworyta.

Górskie 
   wyzwania 
  lekkoatletki

ZDOLNI Z CHORZOWA

Młodzi chorzowianie znaleźli się w światowym finale konkursu Odyseja Umysłu. 
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 29 świetnie zaprezentowała się podczas 

ogólnopolskich zmagań w Gdyni i w nagrodę pojedzie do Stanów Zjednoczonych. 

Nagrodzeni za kreatywność

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

Zbigniew Wójcik – prawnik i doradca 
udziela porad w Centrum Inicjatyw Społecznych oraz w Centrum 
Aktywizacji Społecznej w Chorzowie

Od początku tego roku znacznie zwiększyły się możliwości skorzystania z bezpłat-
nej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą, po darmową poradę może się zgłosić każda osoba, która nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnych usług prawniczych i złoży stosowne oświadczenie. 
Należy podkreślić, że w ustawie mowa jest o poradnictwie – punkty udzielają 
wsparcia merytorycznego i konsultacji, ale nie prowadzą spraw

Prawnik
radzi

Kobiety potrafią się bronić

Magdalena Gorzkowska wzięła rozbrat z lekkoatletyczną bieżnią, 
by poświęcić się zdobywaniu górskich szczytów. W ubiegłym roku dotarła 

na Mount Everest, ale już stawia sobie kolejne cele.
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Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S. Batorego 6    tel. 32 246 00 60    www.mdkbatory.pl

Od 1874 roku na Górze Redena, która nazwę za-
wdzięczała usytuowanemu tam pomnikowi hrabiego 
Friedricha Wilhelma von Reden, znajdowała się obe-
rża. Na przełomie XIX i XX  wieku właściciel lokalu 
Gottlieb Czekalla rozbudował niewielki budynek na 
potrzeby dużej restauracji. Powstała okazała budow-
la z charakterystyczną wieżą i tarasem widokowym, 
z którego rozciągała się panorama całej okolicy. Po-
łożenie lokalu było największym walorem restauracji, 
która stała się ulubionym miejscem wycieczkowym 
na Górnym Śląsku. W 1938 roku w restauracji gościł 
Prezydent RP Ignacy Mościcki, którego podejmowano 
uroczystym obiadem. Dla mieszkańców Chorzowa 

była ulubionym miejscem wiosenno-letnich festynów, 
zabaw tanecznych i koncertów. 

Budynek przy ul. Lwowskiej 34  pełnił funkcję restaura-
cyjną do końca II wojny światowej. W latach 1945 – 1949 
mieścił się tam Zakładowy Dom Kultury Kopalni „Prezy-
dent”,  a następnie  do 1958 roku był siedzibą chorzow-
skiego Muzeum, zanim przeniosło się do obecnego bu-
dynku przy  ul. Powstańców 25. W 1998 roku w obiekcie 
otwarto klub muzyczny „Piramida”, który funkcjonował 
w pierwszej dekadzie XXI wieku.

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

Restauracja na Górze Redena

Powrót do przeszłości

EURO-QUIZ

Zbliża się termin eurowyborów. W Polsce głosowanie odbędzie się 26 maja 2019 roku – w całej Europie 
wybory muszą zostać przeprowadzone między 23 a 26 maja. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów 
ukończył 18 lat, ma prawo głosować. 

Jako Europejczycy zmagamy się z wieloma wyzwaniami – migracją, zmianą klimatu, bezrobociem młodzieży czy pro-
blemami związanymi z prywatnością danych. Żyjemy w coraz bardziej zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie. 
Jednocześnie referendum w sprawie Brexitu pokazało, że Unia Europejska nie jest projektem danym raz na zawsze. 
Chociaż większość z nas uważa demokrację za coś oczywistego, to jednak wydaje się ona coraz bardziej zagrożona. 
Dlatego warto wziąć udział w wyborach do europarlamentu, by mieć realny wpływ na naszą przyszłość.

W następnym numerze „Twojego Chorzowa” zamieścimy specjalny informator wyborczy. A dziś zapraszamy do ro-
dzinnej zabawy. Sprawdźmy swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej.

Na mocy jakiego traktatu 
powstała Unia Europejska? 

a) Traktatu Paryskiego
b) Traktatu Lizbońskiego
c) Traktatu Rzymskiego

W którym roku założono Unię 
Europejską? 

a) 1945
b) 1993
c) 2004

Ile gwiazdek znajduje się na 
fladze Unii Europejskiej? 

a) 6
b) 12
c) 18

Na podstawie czyjego utworu 
powstała muzyka do hymnu 
Unii Europejskiej?

a) Ludwig van Beethoven 
b) Jan Sebastian Bach 
c) Antonio Vivaldi

Jak nazywa się porozumienie, 
które znosi kontrolę osób 
przekraczających granice 
między państwami UE? 

a) Układ z Schengen
b) Trakat z Schengen
c) Umowa z Shengen

Przewodniczącym Rady 
Europejskiej jest? 

a) Jean-Claude Juncker
b) Martin Schulz
c) Donald Tusk

Od którego roku Polska jest 
członkiem Unii Europejskiej? 

a) 1998
b) 2004
c) 2007

Która inwestycja w Chorzowie 
otrzymała najwyższe 
dofinansowanie unijne na cele 
kulturalne? 

a) ChCK
b) Muzeum Hutnictwa
c) AmelungPRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI: 1 c, 2 b, 3 b, 4 a, 5 a, 6 c, 7 b, 8 b

1. 3. 5. 7.

2. 4.
6.

8.
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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 30 kwietnia 2019 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.
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