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MASECZKA
DLA SENIORA
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Blisko 10 tysięcy maseczek ochronnych trafi
do chorzowskich seniorów. To wspólna akcja
Urzędu Miasta, Chorzowsko-Świętochłowickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ADM
Chorzów, ADM Serwis oraz Centrum Integracji
Międzypokoleniowej. Bawełniane maseczki, uszyte
z dwóch warstw materiału, są wielokrotnego użytku.
- To nie są maseczki, które w 100 proc. chronią Was
przed wirusem. Stanowią
jednak dodatkową ochronę,
gdy musicie otworzyć drzwi
np. listonoszowi czy z jakichś
powodów będziecie musieli
wyjść na zewnątrz. Drodzy

Pani Irena Rozmarynowska pozostaje
w domu, ale maseczka w niektórych
sytuacjach może być bardzo przydatna

Pozostań w domu

Myj ręce

wirus.chorzow.eu

Seniorzy - pamiętajcie, że
najlepszą ochroną przed zakażeniem jest pozostawanie
w domu – apeluje Andrzej
Kotala, Prezydent Chorzowa.
Maseczki są pakowane w woreczki foliowe. Załączona jest
do nich ulotka z instrukcją,

Unikaj dotykania twarzy

wirus.chorzow.eu

www.chorzow.eu

jak je używać i jak dezynfekować. Sukcesywnie, przez
kolejne kilkanaście dni, będą
dostarczane do skrzynek
pocztowych chorzowskich
Seniorów. Dystrybucją zajmuje się Centrum Integracji
Międzypokoleniowej.

Zachowaj odległość

Aktualności
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Pełna mobilizacja w szpitalach
W walce z koronawirusem na pierwszej linii frontu są lekarze, ratownicy,
pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia. Szpitale i przychodnie
zmieniły zasady działania, dostosowując je do nadzwyczajnej sytuacji.
Zespół Szpitali
Miejskich

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego w Zespole
Szpitali Miejskich wprowadzony został zakaz odwiedzin na oddziałach dla
dorosłych (w szpitalu przy
ul. Strzelców Bytomskich).
W przypadku oddziałów dziecięcych (w szpitalu przy ul.
Władysława Truchana), ograniczono liczbę opiekunów dla
dziecka do jednej osoby.
Zawieszone zostały planowe
przyjęcia na oddziały zabiegowe i zachowawcze, badania
diagnostyczne oraz przyjęcia
w poradniach specjalistycznych. Wyjątkiem są: oddział
hematologii i onkologii dziecięcej, kliniczny oddział hematologii i profilaktyki chorób
nowotworowych. Przyjmowani będą również pacjenci
w ramach diagnostyki onkologicznej DILO, przebywający na oddziałach szpitalnych
i objęci leczeniem cyklicznym.
Sytuacja nie dotyczy zabiegów
ratujących życie, badań diagnostycznych i wizyt w poradniach specjalistycznych
w trybie pilnym. W indywidualnych przypadkach decyzję podejmować będą lekarze.
Dodatkowo przed szpitalem
przy ul. Strzelców Bytomskich rozstawiono dwa namioty, które pełnią funkcję
izby przyjęć, mającej wstępnie wyselekcjonować osoby
z podejrzeniem koronawirusa. W namiocie oznaczonym
literą A odbywa się segregacja pacjentów (tzw. triaż),
namiot oznaczonym literą B
pełni funkcję poczekalni dla
pacjentów.
- W dwóch lokalizacjach zespoły szpitalne pracują non

Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim
pracownikom szpitali przy ul. Strzelców
Bytomskich i ul. Truchana za ciężką
pracę! Wiem, że z ogromną determinacją
pełnicie służbę każdego dnia, aby zapewnić
mieszkańcom opiekę
i poczucie bezpieczeństwa.
Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

stop. Cały czas przyjmujemy
pacjentów. Na bieżąco zużywamy i dokupujemy środki
ochrony osobistej dla naszych pracowników - mówi
Jerzy Szafranowicz, dyrektor
Zespołu Szpitali Miejskich
w Chorzowie. - 1 kwietnia
zwiększyły się zasoby szpitala
o dodatkowe 1500 maseczek
z filtrami FFP3 oraz o 1000
specjalnych kombinezonów
ochronnych. Prezydent Chorzowa ogłosił zakup sprzętu
do diagnostyki koronawirusa, który trafi do nas za sześć
tygodni.
Przygotowujemy
w tym czasie pracownię do
diagnostyki, z której będziemy
korzystać także po ustaniu epidemii – dodaje dyrektor ZSM.
Zmieniona została organizacja obsługi pacjentów w poradniach specjalistycznych.
Od 27 marca - do odwołania
- zapisy, rejestracja, przenoszenie wizyt oraz umawianie
terminów wizyt odbywają się
tylko w formie telefonicznej
zgodnie z harmonogramem
pracy personelu. Poradnie
specjalistyczne ze szpitala
przy ul. Strzelców Bytomskich pracują w skróconym
zakresie - od godziny 8.00
do 12.00. Poradnie w szpitalu
dziecięcym przy ul. Truchana

pracują według normalnego
harmonogramu.
– Jestem bardzo wdzięczny
całemu personelowi za to, że
pracujemy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.
Chciałbym również podziękować wszystkim tym, o których
wiele się nie mówi: pracownikom technicznym, elektrykom,
informatykom, pracownikom
administracji i wielu innym
osobom, bez których niemożliwe byłoby funkcjonowanie
szpitala – podkreśla Jerzy Szafranowicz.

Szpital
Specjalistyczny

DZ IEK UJ EM Y ZA WA SZ A PR AC E!

wacyjno-Zakaźnym, gdzie będą
trafiać pacjenci czekający na
wynik badania w przypadku,
gdy liczba miejsc w izolatkach
okaże się niewystarczająca.
Dodatkowo, kiedy nadejdzie
szczyt epidemiologiczny, uruchomione może zostać kolejne
40 miejsc w budynku psychia-

Do trudnej sytuacji dostosowywany jest Szpital Specjalistyczny przy ul. Zjednoczenia.
Przygotowano tutaj 9 izolatek,
w których aktualnie przebywają pacjenci z podejrzeniem
koronawirusa. Dzięki szybkiej
diagnostyce w izolatkach panuje duża rotacja - pacjenci z
wynikiem ujemnym trafiają
do domów, a osoby z wynikiem dodatnim przewożone
są do szpitali jednoimiennych
w Tychach i Raciborzu.
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie dysponuje jeszcze 40
miejscami na Oddziale Obser-

W rozstawianiu namiotów przed szpitalem pomagali harcerze z chorzowskiego hufca ZHP
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trii. Pacjenci, którzy do tej pory
byli tam hospitalizowani, zostali
już przeniesieni do budynku
pulmunologii.

Najpierw telefon,
potem do poradni

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmują pa-

cjentów jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym.
W tym celu placówki POZ
uruchomiły dodatkowe numery telefonów (pełny wykaz
podany został w poprzednim
– specjalnym numerze Twojego Chorzowa, a także dostępny jest na www.chorzow.eu).
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Chorzowski Pakiet
Antykryzysowy dla Biznesu
SZCZEGÓŁY:

pakiet.chorzow.eu

Pandemia koronawirusa postępuje. Za nami kolejne dni nieczynnych pubów, restauracji i lokali usługowych. To nie
tylko straty dla samych przedsiębiorców, ale dziesiątek chorzowian, którzy pracują w takich przedsiębiorstwach.
To dlatego w całym mieście przygotowywane jest wsparcie dla chorzowskiego biznesu. Pakiet obejmuje ulgi
w czynszach, opłatach za wodę i współpracę z innymi podmiotami.

ZWOLNIENIE Z CZYNSZU
Pomoc dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w lokalach wynajmowanych od miasta. Chodzi tu o branże, w których prowadzenie działalności zostało prawnie ograniczone na skutek ogłoszenia stanu epidemicznego. Właściciele chociażby restauracji czy kawiarni, prowadzonych
w lokalach należących do miasta, mogą ubiegać się nawet o 100% zwolnienie z czynszu na czas stanu epidemicznego. Oprócz tego nowe zarządzenie
wprowadza możliwość ubiegania się o obniżkę stawek czynszowych do
50% także przez 3 miesiące po odwołaniu stanu epidemicznego.
Najemcy lokali użytkowych prowadzących działalność gospodarczą nie objętą ograniczeniami również mogą ubiegać się o czasowe obniżenie stawek
czynszu nawet o połowę.

ULGI W OPŁATACH ZA WODĘ
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji proponuje przedsiębiorcom (a także samorządowym i prywatnym
podmiotom świadczącym usługi niekomercyjne dla mieszkańców) zwolnienie z opłat abonamentowych lub półroczne odroczenie terminu płatności za wodę.

PROLONGATA OPŁAT
ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Przedłużeniu ulega termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów
za rok 2020 - do dnia 30 czerwca 2020 r. Dzierżawcy oraz użytkownicy
wieczyści, zarówno nieruchomości Skarbu Państwa, jak i nieruchomości
miejskich, mogą wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat za
dzierżawę lub użytkowanie wieczyste. Chodzi tu o opłaty za okres stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Za okresy przyznanych karencji, prolongaty lub wydłużeń terminów spłaty
nie będą naliczane odsetki, a Przedsiębiorcy nie będą obciążani karami
czy sankcjami z tego tytułu. Ustawowe odsetki będą naliczane, począwszy od dnia 1 lipca 2020 r., w przypadku niezłożenia stosownego wniosku
o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat i jednoczesnym braku wymaganej opłaty do dnia 30 czerwca 2020 r.
Na wniosek Przedsiębiorcy złożony co najmniej na dwa tygodnie przed
upływem terminu zapłaty, tj.: przed dniem 30.06.2020 r., możliwa jest
zmiana terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego lub
rozłożenie jej na raty w okresie nie przekraczającym końca roku kalendarzowego. Wnioski w tym zakresie są rozpatrywane przy uwzględnieniu
zasad udzielania pomocy de minimis.
Dzierżawcy zarówno nieruchomości Skarbu Państwa, jak i nieruchomości
miejskich, mogą wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat za
dzierżawę. Chodzi tu o opłaty za okres stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii.

Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr tel.
32 34 94 610 (w godz. 7.00-15.00) lub email: bok@chspwik.pl

ZWOLNIENIE Z OPŁAT
ZA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE

ULGI W PODATKACH

Podmioty korzystające z tzw. ogródków gastronomicznych zarówno położonych przy nieruchomości, jak i zajmujące pas drogowy zostaną zwolnione z opłat na czas stanu epidemicznego/epidemii.

Wszyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Mowa tu o rozłożeniu
podatku lub jego zaległości na raty czy też odroczenia terminu płatności.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bip.chorzow.eu po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła ULGI PODATKOWE.

Wiele punktów handlowo-usługowych znajduje się w lokalach nienależących
do miasta, a do spółdzielni mieszkaniowych lub osób prywatnych. To dlatego Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wystosuje apele do właścicieli nieruchomości oraz do prezesów wszystkich spółdzielni mieszkaniowych z terenu
Chorzowa z prośbą o wypracowanie formuły pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w ich lokalach. Czy będzie to zwolnienie z opłat, czy obniżka czynszów lub inna forma wsparcia - to będzie już zależne od zarządów
spółdzielni i właścicieli nieruchomości.

Chorzowski Pakiet
Antykryzysowy NACSZTYRTOANJ IE
dla Mieszkańców 6
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Chorzowianie RAZEM

Sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy, wymaga od nas solidarności, w
zmagań z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Okazuje się, że w tak
Zbiórki na rzecz szpitala

jest nieustannie narażony na kontakt z koroPersonel medyczny Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
są środki ochrony osobistej, takie jak maski,
nawirusem. By zminimalizować ryzyko zarażenia konieczne
jednorazowe. ZSM chce również zakupić testy
kombinezony, fartuchy, przyłbice ochronne czy rękawiczki
. Potrzeby są ogromne, dlatego konieczna
do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
można wpłacać datki na rzecz szpitala. Projest pomoc. Uruchomione zostało specjalne konto, na które
W sprawie datków należy dzwonić pod numer
wadzona jest również zbiórka środków ochrony osobistej.
tej pod numer 695 563 067. Szczegółowe
32 3499 225, w kwestii przekazania środków ochrony osobis
la www.zsm.com.pl
informacje są również dostępne na stronie internetowej szpita

Zaraź Dobrocią

Infolinia dla s

Od ponad dwóch tygodni w Centrum Integracji Między
starszych – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.
mogą zgłaszać wszelkie swoje potrzeby, których spełni
żowani są harcerze z Hufca ZHP Chorzów im. Obrońców

5 tysięcy róż w

Zaraź Dobrocią to nazwa charytatywnej akcji,
zorganizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Studenci zbierają fundusze na
zakup środków sanitarnych – w tym maseczek
ochronnych i żeli antybakteryjnych – do Szpitala Zakaźnego w Chorzowie. Wpłat dokonywać
można na konto:
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach
32 1940 1076 3044 3286 0000 0000
W tytule przelewu wpisując „Darowizna na cele
statutowe”.

Pracownicy szpitali, aptek, przychodni, sklepów, piek
otrzymali bukiety od chorzowskich florystek z wyraza
dawczynią akcji jest Ewa Ogrodowicz, właścicielka s

Wielkie szyci

Posiłek Dla Lekarza
można
Posiłek Dla Lekarza to ogólnopolska akcja, w ramach której
we
dokonywać wpłat, za które restauracje przygotowują darmo
wieło
posiłki dla pracowników służby zdrowia. Inicjatywę wspar
dobre,
le chorzowskich lokali gastronomicznych, w tym m.in.: A’le
,
JUTRA
Catering Arts, Zajebista Pizza, Obiady jak u mamy, TODO
na
Piwniczka Piccolo, Kairo Kebab i Kraken Resto Pub. Jak dotąd
a
Zbiórk
Posiłek dla Lekarza wpłacono przeszło 600 tys. złotych.
rza
dostępna jest pod adresem www.zrzutka.pl/posilekdlaleka
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Igłomania - to jedna ze spontanicznych akcji szyc
wolontariuszy, udostępniając im materiały, narzęd
nie zabrakło - zarówno do produkcji maseczek, jak
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Inicjatywy

w obliczu pandemii

współpracy i odpowiedzialności. Przed nami tygodnie, jeśli nie miesiące,
k trudnym czasie potrafimy sobie wzajemnie pomagać.

ypokoleniowej działa specjalna infolinia dla osób
8.00-16.00, pod numerem 695 563 067 seniorzy
ienie wymaga wyjścia z domu. W pomoc zaangaw Chorzowa i ochotnicy z całego miasta.

w podzięce

ekarń, policjanci, strażacy, taksówkarze czy kurierzy
ami wdzięczności za ich codzienną pracę. Pomysłosalonu Wizaż i Dekoracje przy ul. Jubileuszowej 8.

ie maseczek

cia maseczek. Organizatorzy zaprosili do współpracy
dzia, a nawet maszyny do szycia. Chętnych do pomocy
k i do ich dystrybucji.

Wsparcie dla ratowników

zorganizowali internetową zbiórkę pieniędzy
Pracownicy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Chorzowie
fekcji oraz sprzętu do badań pacjentów.
na zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezyn
Zbiórka dostępna jest pod adresem www.zrzutka.pl/33c9yv
w II Liceum Ogólnokształcących w ŚwięTrwa także zainicjowana przez Sebastiana Wróbla, nauczyciela
Pogotowia Ratunkowego w Świętochłowicach
tochłowicach zbiórka środków na ciepłe posiłki dla Stacji
oraz w Chorzowie. Szczegóły na www.zrzutka.pl/54g5aa

Kibice okazują serce

ym w zrobieniu zakupów spożywczych i apSympatycy Ruchu Chorzów oferują pomoc osobom starsz
i poinformować koordynatora, jakie produkty
tecznych. Wystarczy zgłosić się pod numer 699 555 010
są potrzebne i gdzie należy je dostarczyć.
ratowników i wspierają personel medyczny
Kibice „Niebieskich” zasponsorowali też sprzęt AGD dla
ek wody mineralnej oraz innych artykułów.
chorzowskich szpitali między innymi poprzez zakup zgrzew

Przedsiębiorcy walczą z epidemią
Koordynowana przez Centrum Przedsiębiorczości,
a wspierana przez Miasto Chorzów i Centrum Integracji Międzypokoleniowej, akcja „Chorzowscy Przedsiębiorcy walczą z epidemią” ma na celu produkcję
i dystrybucję wśród osób najbardziej potrzebujących
maseczek ochronnych. Działania można wesprzeć
dokonując wpłat na konto Centrum Przedsiębiorczości: ING Bank Śląski 21 1050 1360 1000 0090 3041
8884. Do inicjatywy włączyły się firmy z Chorzowa.
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Zdjęcia: Materiały organizatorów

seniorów

Aktualności

6

wiadomości samorządowe

Chorzowski Pakiet
Antykryzysowy dla Mieszkańców
SZCZEGÓŁY:

pakiet.chorzow.eu

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla wszystkich. Urząd Miasta w Chorzowie wprowadza pakiet rozwiązań
dla Mieszkańców.

WYŁĄCZENIE PARKOMATÓW
Parkomaty w czasie pandemii koronawirusa będą nieczynne. To urządzenia, których codziennie dotykają setki dłoni, a których powierzchnia
pozwala na utrzymywanie się na niej wirusów i bakterii. Wyłączenie parkomatów ponadto pozwoli na oszczędności w portfelach mieszkańców,
którzy ze względu na koronawirusa, często borykają się z uszczupleniem
budżetu.

PROLONGATA OPŁAT
ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Przedłużeniu ulega termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych
gruntów za rok 2020 - do dnia 30 czerwca 2020 r. Prolongata terminu
następuje z urzędu i nie wymaga składania odrębnych wniosków przez
Mieszkańców. Ustawowe odsetki będą naliczane, począwszy od dnia
1 lipca 2020 r., w przypadku nieuiszczenia wymaganej opłaty do dnia
30 czerwca 2020 r.

Święta Wielkiej Nocy w czasie epidemii

- Dzisiaj ze wszystkich stron
słyszymy apele, abyśmy
zostali w domach i we własnych mieszkaniach. Chciejmy stosować się do tych
wskazówek – podkreśla Metropolita Katowicki. - W tym
zachowaniu apeli i wskazań
władzy rządowej i samorządowej, a także próśb pasterzy
Kościoła, w tym wszystkim
manifestuje się miłość bliźniego. Dzisiaj ta miłość ma
właśnie takie oblicze. Izolujemy się od drugich, żeby im
nie zaszkodzić. Równocześnie jesteśmy bliżej naszych
bliskich – dodaje.
Wobec ograniczenia dostępu
do tradycyjnych form duszpasterskich, Kościół zachęca
do korzystania z uczestnic-

Mieszkańcy lokali należących do ZK PGM mogą ubiegać się o obniżkę czynszu nawet o połowę na okres kolejnych 12 miesięcy. Oprócz tego w Ośrodku Pomocy Społecznej można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

POMOC SENIOROM I OSOBOM
PRZEBYWAJĄCYM W KWARANTANNIE
Od wtorku, 17 marca, pod numerem 695 563 067 uruchomiona została
specjalna infolinia, gdzie seniorzy mogą zgłaszać konieczność uzyskania pomocy w zakupie niezbędnych artykułów spożywczych. Oprócz tego
osoby w kwarantannie domowej mogą korzystać z podobnej pomocy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W sytuacji, kiedy osoba
bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie
produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerami telefonu
690 561 811 (poniedziałek-piątek od 7.00 do 19.00) oraz 884 898 756
(w dni wolne). Na prośbę mieszkańców wyłączyliśmy i zabezpieczyliśmy
wszystkie włączniki świateł przy przejściach dla pieszych, a przystanki
komunikacji publicznej poddajemy dezynfekcji.

Radni zagłosują zdalnie
Fot. Mariusz Banduch

Mijają kolejne niedziele bez możliwości pójścia na Mszę św.
25 marca, przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia, Arcybiskup
Metropolita Katowicki Wiktor Skworc w przesłaniu do wiernych
przypomniał o wskazaniach i zarządzeniach, mających na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

ULGI W CZYNSZACH
DLA POTRZEBUJĄCYCH

twa w nabożeństwach poprzez transmisje radiowe
i telewizyjne, a także przez
internet. Szczegóły dostępne
są na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych poszczególnych wspólnot.
Kościół w takich sprawach kieruje się głosem rozsądku.
Wszyscy czujemy wewnętrzny bunt przeciw temu co się
dzieje. Przeżywanie Triduum Paschalnego i Wielkanocy bez
ludzi to trauma dla kapłana, jednak z pomocą przychodzą
słowa Jezusa – posłuszeństwo jest ważniejsze od ofiary.
W duchu posłuszeństwa i pokory przyjmujemy ograniczenia,
jakie niesie ze sobą czas epidemii. Jednocześnie zachęcam
wszystkich do duchowego przeżywania mszy online
ks. Eugeniusz Błaszczyk
proboszcz parafii św. Wawrzyńca

Pandemia koronawirusa zdominowała sesję Rady Miasta, która odbyła się
26 marca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sesja nie mogła się odbyć
w innej formie. Radni podjęli jednak uchwałę, że przyszłe sesje - w obliczu
epidemii i stanów wyjątkowych - będą mogły być przeprowadzone online.
W nietypowym posiedzeniu
wzięło udział 13 radnych, co
daje wymaganą liczbę do podejmowania uchwał. Przed
wejściem na salę sesyjną,
wszyscy radni, pracownicy
Urzędu Miasta i goście otrzymali rękawiczki, maseczki,
zmierzono im temperaturę.
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Dostępne były też środki dezynfekujące.
Radni zgodzili się na propozycję, aby odwołać Święto Miasta
i Vinylfest, a pieniądze przeznaczyć na zakup testów na
koronawirusa, zakup środków
higienicznych, a także zakup
sprzętu do badania próbek.

Ponadto, za zgodą radnych,
Miasto będzie nadal dotowało niepubliczne żłobki
i przedszkola, nawet w przypadku kiedy pozostaną one
zamknięte. Ma to na celu pomoc w utrzymaniu placówek,
z których korzystają chorzowianie.
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Kultura

Drzwi do huty drzwiami do wyobraźni
Rozmowa z Adamem Kowalskim,
dyrektorem Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

- Jak będzie wyglądało Muzeum Hutnictwa?
- Chcemy, aby muzeum było
opowieścią o całej miejskiej przestrzeni, ale przede
wszystkim ma to być wystawa oparta na ludziach.
Nasz przekaz ma stawiać
na żywego człowieka, czyli
na hutników i hutniczki. To
nie oznacza, że nie będzie tu
mowy o żelazie, stali i o wytopie. To ważne, ale bez ludzi
te wszystkie skomplikowane
procesy nie byłyby możliwe.
Ta wystawa musi mieć charakter partycypacyjny i społeczny. Musi angażować.
Chcemy, żeby mieszkańcy
miasta mieli w niej swoje
miejsce. To ma być wystawa
hutników, a nie projektantów maszyn.

- Czy w związku z epidemią
koronawirusa budowa muzeum jest zagrożona?
- Nie, choć to bardzo trudny
i wymagający czas. Pierwsza
sprawa to proces projektowy, czyli wszystko, co rozliczane jest w ramach dotacji
z Unii Europejskiej. Tutaj
wszystkie prace idą zgodnie
z harmonogramem i muszą
być zakończone do września
przyszłego roku. Obecna
sytuacja jest niepokojąca,
bo trudno przewidzieć, jak
będzie w najbliższym czasie wyglądał rynek pracy,
materiałowy,
finansowy
czy gospodarczy. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby
coś stanęło na przeszkodzie
otwarciu muzeum w 2021
roku. Na tę chwilę to jedyny

K O N K U R S

obowiązujący scenariusz.
Jest oczywiście cała sfera
działań związana z upowszechnianiem
wiedzy
o dziedzictwie hutniczym
i przemysłowym Chorzowa
i regionu. Przygotowaliśmy
ciekawą ofertę w zakresie
edukacji i animacji, ale nie
możemy organizować teraz
żadnych wydarzeń. Czekamy na moment, w którym
wrócimy do normalności.
Tym bardziej nie możemy
się doczekać spotkań i rozmów z naszymi przyszłymi
odbiorcami.
- W zamian ogłosiliście konkurs dla uczniów.
- Jest to konkurs na komiks
dla uczniów szkół podstawowych w Chorzowie. Wszystko
dlatego, że chcemy otworzyć
drzwi do huty jako drzwi
do wyobraźni. Huta to jest
miejsce, w którym wyobraźnia dobrze się czuje. Tutaj są
maszyny, tu są hale, tu mamy
setki kilometrów różnych instalacji. To jest ogromny byt
i twór, w którego działanie
jest zaangażowanych tysiące
ludzi. To otwiera nam pole do
niekonwencjonalnej dyskusji
o tym, czym huta jest albo
czym mogłaby być.
- Co już udało Wam się zgromadzić na terenie budowanego obiektu?
- W tej chwili w największej
hali mamy już większość wielkogabarytowych urządzeń. Są
trzy młoty, w tym olbrzymi
młot mostowy, walcarka i kilka mniejszych urządzeń. Do
części z nich doprowadzimy
sprężone powietrze, które pozwoli uruchomić je na biegu
jałowym. Pozwoli to odwiedzającym poczuć i zrozumieć

to miejsce lepiej. Poza tym
pojawi się mnóstwo pamiątek, głównie z chorzowskich
hut. Będą też przedmioty
pochodzące bezpośrednio od
ludzi. Planujemy uruchomić
specjalną akcję zbierania ciekawych obiektów, pozostających na przykład w zbiorach
rodzinnych.
- Co jeszcze musicie zrobić
i kiedy nastąpi otwarcie?
- Chcemy, żeby do wakacji
roboty budowlane były na
takim etapie, byśmy jesienią
mogli przystąpić do prac nad
wykonaniem wystawy stałej.
To bardzo złożony proces, bo
ekspozycja zdefiniuje to miejsce na wiele lat. Poświęcamy
zatem wiele uwagi zarówno
scenariuszowi, jak i aranżacji wystawy, jej dostępności
i atrakcyjności. W międzyczasie planujemy również
przeprowadzić konkurs na
wykonanie identyfikacji wizualnej Muzeum Hutnictwa.
Otwarcie muzeum nie może
nastąpić później niż we wrześniu 2021 roku. Jeśli będziemy mieli sprzyjające okoliczności, to będziemy mogli to
zrobić wcześniej.

Powstające Muzeum Hutnictwa w Chorzowie organizuje konkurs
plastyczny na komiks o tematyce hutniczej. Do udziału zaproszone
są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat, zamieszkałe w Chorzowie, bądź uczące się w tym mieście. Uczestnicy konkursu stworzyć mają komiksy, zgodnie ze swoją fantazją i wyobraźnią, które
rozpoczynać się będą od zdania "Nie macie pojęcia, jakie rzeczy
mogą się dziać w hucie…”
Komiks może być wykonany w dowolnej technice, jego objętość nie powinna przekraczać 5 stron. Prace można zgłaszać do
26 kwietnia na adres kontakt@muzeumhutnictwa.pl Ogłoszenie
wyników konkursu zaplanowano na 8 maja. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. W jury zasiądą m.in. Jacek Zygmunt i Marcin Melon – autorzy komiksu Superhanys. Szczegóły i regulamin
konkursu na stronie www.muzeum.chorzow.pl.
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Adam Kowalski. Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego i Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Od prawie dwudziestu lat związany jest z różnymi instytucjami. Pracował w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu,
w chorzowskim Teatrze Rozrywki, Muzeum Śląskim, w którym
przez sześć lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora oraz w Regionalnym Instytucie Kultury. Realizował wiele projektów kulturalnych,
społecznych i artystycznych. Producent i twórca widowisk interpretujących i popularyzujących dziedzictwo kulturowe Śląska.

- Czy Muzeum Hutnictwa
będzie jedyną placówką muzealną w Chorzowie?
- Muzeum Hutnictwa będzie
jedyną miejską instytucją,
której celem będzie opowiedzenie historii Chorzowa
z uwzględnieniem głównej osi
narracyjnej, jaką jest hutnictwo i przemysł. W muzeum
będą też wystawy czasowe.
To będzie przestrzeń, w której
na nowo będziemy opowiadać
historię miasta. Utrzymywanie
dwóch instytucji dublujących

swoje działania byłoby nieracjonalne i niegospodarne.
Chorzów zasługuje na prężnie
działające muzeum, skupiające fachowców. Ich nie brakuje
w Muzeum w Chorzowie. Oni
przede wszystkim będą stanowili kadrę merytoryczną przyszłego Muzeum Hutnictwa.
Łączymy siły, aby historię miasta, w której odbijają się dzieje
całej przemysłowej Europy,
opowiedzieć wspólnie.
Rozmawiał:
Paweł Mikołajczyk

Rozmaitości
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CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
W tym wyjątkowym czasie, kiedy korespondencja z Urzędem Miasta jest utrudniona i ogranicza się
jedynie do najpilniejszych spraw, rezygnujemy z przyznawania nagród za prawidłowe rozwiązanie
krzyżowki. Zachęcamy jednak do udziału w naszej zabawie i do sprawdzenia swojej wiedzy
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