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KORONAWIRUS DYSTANS DEZYNFEKCJA MASECZKA

Złota, polska jesień jest przepiękna. Niestety, w tym roku cieszymy 
się z niej w ograniczony sposób. Zgodnie z prognozami ekspertów, 
właśnie w okresie jesiennym gwałtownie rosną liczby ujawnionych 
zakażeń koronawirusem. Dlatego musimy stosować się do podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa i zdrowymi nawykami budować od-
porność. Najbardziej narażeni na ciężkie zachorowanie są osoby 
starsze. Seniorom zaleca się pozostawanie w domach, ogranicze-
nie bezpośrednich kontaktów z innymi i dbanie o swoje zdrowie 
w zaciszu domowym. Pamiętajmy jednak, że w tym trudnym cza-
sie wiele osób potrzebuje naszego wsparcia. Chętnych do wolon-
tariatu zaprasza Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

Szczegóły na stronie 6

– Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców, go-
ści oraz wystawców, w obliczu 
kolejnych rekordów zakażeń 
Covid-19  zostałem zmuszony do 
podjęcia decyzji o odwołaniu na-
szego corocznego chorzowskie-
go Jarmarku Bożonarodzenio-
wego. Zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców są naszym priory-
tetem – zapowiedział Andrzej 
Kotala, Prezydent Chorzowa.
Aktualnie nie ma żadnych prze-
słanek wskazujących, że w grud-
niu sytuacja ulegnie znaczącej 
poprawie. Stąd - z szacunku do 

pracy i przygotowań wystawców 
- decyzja zapadła z tak dużym 
wyprzedzeniem. Jarmark jest 
wydarzeniem skupiającym w jed-
nym miejscu wiele osób. Co roku 
mieszkańcy całymi rodzinami 
podziwiają występy artystów czy 

próbują świątecznych przysma-
ków. W obliczu obostrzeń (zakaz 
dużych zgromadzeń, nakaz zasła-
niania ust i nosa) Jarmark w tym 
roku nie może się odbyć.
Miasto nie zmienia planów doty-
czących uruchomienia lodowiska 

na płycie Rynku. Obecnie bu-
dowany jest drewniany podest. 
– Lodowisko musi stać na płaskiej 
powierzchni. Płyta Rynku nie jest 
równa, bo woda musi być skutecz-
nie z niego odprowadzana do stu-
dzienek kanalizacyjnych. Stąd bu-

dowa drewnianego podestu, który 
wyrównuje spadki powierzchni 
– tłumaczy Alina Zawada, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Rekreacji 
i Sportu, który buduje lodowisko. 
To pierwszy raz, kiedy lodowisko 
stanie na płycie chorzowskiego 

Rynku. W tym roku będzie jedy-
nym lodowiskiem w mieście
Ślizgawka będzie miała 15 me-
trów szerokości i 20 metrów dłu-
gości. Jazda odbywać się będzie 
pod gołym niebem, a wejście na 
lodowisko będzie biletowane (7 zł 
za godzinę. Bilet ulgowy: 5zł) - to 
pozwoli na utrzymanie odpo-
wiedniej liczby łyżwiarzy, którzy 
w jednym czasie będą przebywać 
na tafli. Lodowisko będzie wy-
posażone w kasę, wypożyczalnię 
sprzętu, szlifiernię i depozyt.Lo-
dowisko na Rynku będzie czynne 
od 10:00 do 21:00. 

Sytuacja epidemiologiczną w kraju wciąż się pogarsza. Stąd decyzja Prezydenta Chorzowa 
o odwołaniu tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na pocieszenie pozostanie lodowisko, 

które już stawiane jest na chorzowskim Rynku

  Jesień
pod znakiem
    pandemii
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SMAKI ŚWIATA W CHORZOWIE - na dowóz i na wynos

Jarmark odwołany, lodowisko już w budowie

strony 4-5
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Pod koniec października w Zespole Szpitali Miejskich uruchomiono oddział dla chorych na COVID-19. 
To odpowiedź na wciąż pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce.

Szpital reaguje
na wzrost
zachorowań
Początkowo plan zakładał stwo-
rzenie 50 łóżek dla chorych w 
wyniku zakażenia koronawi-
rusem: 40 łóżek dla pacjentów 
dorosłych i 2 stanowiska do in-
tensywnej terapii przy ul. Strzel-
ców Bytomskich oraz 10 łóżek 

dla dzieci przy ul. Truchana. 
Zgodnie z nowymi poleceniami 
Wojewody Śląskiego już teraz 
wiadomo, że będzie ich więcej. 
Dlatego w chorzowskim szpitalu 
trwają dalsze prace przygoto-
wawcze i remontowe. Zmiany 

nastąpiły również na izbie przy-
jęć. Część, gdzie do tej pory były 
przyjmowane osoby z urazami 
ortopedycznymi, została prze-
mieniona na izbę przyjęć osób 
podejrzewanych o zakażenie ko-
ronawirusem.

- W wyniku reorganizacji od-
działów szpitalnych udało się 
nam wygospodarować miejsce 
dla chorych i podejrzewanych 
o  zakażenie koronawirusem. Co 
ważne, nie rozwiązaliśmy, ani nie 
zawiesiliśmy żadnego oddziału. 

Realizujemy też ważne, planowe 
zabiegi niezwiązane z koronawi-
rusem, ale ich dalsza realizacja 
będzie zależała od sytuacji zwią-
zanej z COVID - tłumaczy dr Be-
ata Reszka, dyrektor ds. medycz-
nych Zespołu Szpitali Miejskich 

przy ul. Strzelców Bytomskich.
W związku z rozwojem oddzia-
łu COVID, szpital będzie musiał 
zatrudnić nowych pracowników 
- zarówno medyków, jak i osoby 
na stanowiska techniczne i admi-
nistracyjne.

To kolejne pieniądze unijne z 
programu Polska Cyfrowa  na 
wyrównywanie szans w dostę-
pie do zdalnej edukacji. „Zdalna 
Szkoła Plus” jest kontynuacją po-
przedniego wsparcia. Tym razem 
dofinansowanie skierowane jest 
na zakup sprzętu dla szkół i uży-
czenie go najbardziej potrzebują-
cym uczniom z wielodzietnych 
rodzin, liczących co najmniej 
troje dzieci. Sprzęt trafi również 
do nauczycieli. Kwota wsparcia 
jaką miasto Chorzów otrzymało 
została ustalona na podstawie 
oszacowania zapotrzebowania 
na terenie gminy.
28 października laptopy zostały 
przekazane dyrektorom cho-

rzowskich podstawówek. Sprzęt 
zakupiony w ramach progra-
mów „Zdalna szkoła” - 45 lapto-
pów oraz „Zdalna szkoła+” - 71 
laptopów wzbogaci zasoby edu-
kacyjne placówek. Po powrocie 
do tradycyjnej edukacji sprzęty 
zasilą bazę edukacyjną i będą 
wykorzystywane podczas lekcji. 
Tym samym jakość wyposażenia 
i jego dostępność w szkołach ule-
gnie poprawie. 
Programy „Zdalna szkoła” 
i  „Zdalna szkoła+” to działania 
finansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020.

Już po raz drugi Chorzów otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów 
18 szkół podstawowych. Tym razem udało się zakupić 71 laptopów za kwotę 164 tysięcy złotych 

w ramach programu „Zdalna szkoła+”.

Laptopy dla chorzowskich uczniów

W przekazaniu sprzętu komputerowego dla chorzowskich podstawówek uczestni-
czył Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa

11 Listopada 2020 roku, o godz. 9.00 
w kościele pw. św. Barbary w Chorzowie, 

odprawiona zostanie uroczysta msza święta 
w intencji Ojczyzny.

Zgodnie z obostrzeniami, nabożeństwo odbędzie się 
przy zachowaniu ograniczonej liczby uczestników. 

Nie odbędzie się tradycyjny przemarsz ani oficjalna 
uroczystość pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego 

na Placu Powstańców Śląskich, będzie jedynie 
możliwość indywidualnego złożenia kwiatów.

Narodowe Święto
Niepodległości

Chorzowscy funkcjonariusze przestrzegają przed powtarzającymi się oszustwami telefonicznymi metodą 
,,na policjanta”, ,,na wnuczka”, których ofiarami są w większości osoby w podeszłym wieku. 

W czasie epidemii koronawirusa ogra-
niczona jest możliwość prowadzenia 
bezpośrednich spotkań z najstarszymi 
mieszkańcami miasta. Dlatego w tro-
sce o ich bezpieczeństwo chorzowska 
policja w tym trudnym dla wszystkich 
czasie, przy współpracy z  chorzow-
skim magistratem zainicjowała kam-

panię ,,Seniorze nie daj się oszukać 
– metodą na wnuczka, na policjanta”.
Jednym ze sposobów dotarcia do jak 
największej ilości odbiorców było 
wykorzystanie miejskiego Systemu 
powiadamiania SMS. Do zalogowa-
nych mieszkańców miasta została 
przesłana krótka wiadomość ,,sms” 

o  treści: „UWAGA! Oszuśći dzwo-
nią, podając się za policjanta. Policja 
NIGDY nie prosi o przekazanie pie-
niędzy. ROZŁĄCZ SIĘ, NIE DAJ SIĘ 
OSZUKAĆ! Dzwoń pod numer alar-
mowy 112”.
Kolejnym elementem kampanii było 
przygotowanie ulotek informacyj-

nych, które sukcesywnie 
będą trafiać do mieszkań-
ców Chorzowa. Opisują 
one, jak działają sprawcy 
i na co trzeba zwrócić uwagę 
w przypadku odebrania telefo-
nu i próby wyłudzenia pieniędzy 
przez ,,fałszywych policjantów".

Nie daj się oszukać
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To zadanie nigdy nie należało do łatwych, ale w tym roku 
jest jeszcze trudniejsze. W chorzowskim budżecie może brakować 

nawet 58 mln złotych.

Trudne planowanie budżetu

Wiele kłamstw 
dotyczących MTK

Zeszłoroczne zmiany podatko-
we, niewystarczająca subwen-
cja oświatowa, rosnące koszty 
i tegoroczna pandemia korona-
wirusa znacząco wpływają na 
budżet wszystkich samorządów 
w Polsce. W Urzędzie Miasta 
trwają właśnie ostatnie prace 
nad konstruowaniem budżetu na 
2021 rok.
W zeszłym roku rząd zapro-
ponował zmiany podatkowe 
i zwolnienie z podatku PIT osób 
do 26 roku życia. Niższe podatki 
cieszą wszystkich, ale uderzy-
ły one po kieszeniach polskich 
miast. Władza centralna nie 

chciała natomiast podzielić się 
wpływami z VAT, które rok do 
roku rosną w skali całego kraju. 
Oprócz tego subwencja oświa-
towa, czyli pieniądze Minister-
stwa Edukacji Narodowej na 
prowadzenie szkół, już dawno 
przestały być wystarczające. 
W ciągu zaledwie 2 lat wydatki 
Chorzowa na ten cel wzrosły 
o 30 milionów złotych. Aktual-
nie miasto do szkół musi dopła-
cać 100 milionów złotych!
Do zmian podatkowych docho-
dzi jeszcze wyższa płaca mini-
malna, wyższe koszty związane 
z gospodarką odpadami, energią 

elektryczną czy inflacją, która 
powoduje wzrost cen. Oprócz 
tego pandemia koronawirusa. 
Tylko do października tego roku 
Chorzów musiał wydać dodat-
kowo blisko 2 miliony złotych na 
walkę z pandemią.
Wiadomo już, że nie obejdzie się 
bez cięć w budżecie. Nadwyżka 
finansowa miasta będzie mini-
malna, a miasto będzie musiało 
zrezygnować z szeregu inwe-
stycji i remontów, utrzymując 
tylko te najważniejsze i  już 
trwające prace. Szczegółowy 
budżet zostanie opublikowany 
wkrótce.

W ostatnim czasie media, również te społecznościowe, obiegło sporo nieprawdziwych informacji dotyczących terenów 
Międzynarodowych Targów Katowickich i Miasta Chorzów. Niestety wiele środowisk publikując te informacje dopuszcza się 

kłamstw lub półprawd. Dlatego postanowiliśmy rzetelnie zebrać wszystkie podstawowe informacje.

CHORZÓW JEST ZA PEŁNĄ OCHRONĄ
PARKU ŚLĄSKIEGO

INWESTOR CHCE BUDOWAĆ OSIEDLE 
NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO

O EWENTUALNEJ INWESTYCJI ZDECYDUJE 
RADA MIASTA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO ZABRANIA BUDOWANIA 
TAM OSIEDLA

X
W Urzędzie Miasta trwają już prace dotyczące ustanowienia terenu Parku Śląskiego par-
kiem kulturowym. Do końca roku wyłonieni zostaną eksperci, którzy przygotują wymagane 
do tego dokumenty.

Według specustawy mieszkaniowej to nie Urząd Miasta ani Prezydent decyduje o zgodzie 
na taką inwestycję. Ostateczny głos będzie należał do radnych Chorzowa. Zdecydują oni 
o tym w listopadzie lub grudniu podczas sesji Rady Miasta.

To prawda. Plan stworzony przez Urząd Miasta zakłada przeznaczenie tego terenu na usłu-
gi, handel, targi. Inwestor chce jednak wykorzystać specustawę mieszkaniową autorstwa 
rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tak zwane „lex developer” pozwala wnioskować o budowę 
osiedla nawet tam, gdzie jest to prawnie zabronione

Nieprawda. Inwestor zgłaszający się do Urzędu Miasta z wnioskiem o ustanowienie osie-
dla, chce je ulokować na terenie dawnych Międzynarodowych Targów Katowickich obok 
Parku Śląskiego.
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   SMAKI
ŚWIATA

W CHORZOWIE

na dowóz
       i na wynos

Lokale gastronomiczne po raz drugi w tym roku zostały pozbawione możliwości obsługi 
bezpośredniej. Choć ich położenie stało się naprawdę trudne, lokalni przedsiębiorcy 
nie poddają się i kontynuują działalność. Wciąż możemy rozkoszować się smakami
z całego świata, serwowanymi przez chorzowskie restauracje
- na dowóz i na wynos.

Restauracja Prezydent, Kompleks Sztygarka
Specjalnością restauracji działającej pod Szybem Prezydent są dania kuchni regionalnej. 
Rolada z modrą kapustą i kluskami oraz żur śląski od lat cieszą podniebienia gości. 
Zamówienia pod nr 735 208 417 lub 32 241 53 65, odbiór przy ul. Skargi 34a

Górny Śląsk

Obiady jak u Mamy
Kotlet schabowy, bigos, łazanki, gołąbki, rosół, barszcz i wiele innych potraw, które często znane 
są z domowej kuchni, można zamówić w lokalach spod szyldu „Jak u Mamy”.  Zamówienia pod nr 507 130 656, 
odbiór przy ul. Wolności 83 lub ul. Orzeszkowej 11

Polska

To Do Jutra
Zapiekanki to polski fast food, który zdobył popularność w PRL-u w latach 70-tych. W To Do Jutra można zamówić 
aż 16 rodzajów tych przekąsek w dwóch rozmiarach. Zamówienia pod nr 690 881 920, odbiór przy ul. Wolności 43

Polska

Pizzeria Pod Drewnianym Bocianem
Na grubym i cienkim cieście, pozycje stałe i sezonowe, z dodatkiem klasycznych sosów lub bardziej oryginalnych, jak miodowo-gorczycowy 
czy jogurtowo-ziołowy. Wybór pizzy jest tu naprawdę szeroki. Zamówienia pod nr 32 241 41 33, odbiór przy ul. Dworcowa 1/1

Włochy

Zielona Dolina
Restauracja znajdująca się w samym sercu Parku Śląskiego oferuje szeroki wachlarz potraw, 
od burgerów, makaronów, sałatek, zup po pizze. Te ostatnie są daniem, po które najchętniej 
sięgają bywalcy parkowego lokalu. Zamówienia pod nr 500 771 717, odbiór przy Alei Różanej 3

Włochy
Pizzeria Peppino
Lokal z Chorzowa Batorego od kilkunastu lat specjalizuje się we włoskiej pizzy.  
W ofercie ma również zestawy obiadowe, zupy i desery. 
Zamówienia pod nr 32 246 71 54, odbiór przy ul. Armii Krajowej 53

Włochy

Pełna baza teleadresowa chorzowskich lokali 
gastronomicznych, które świadczą usługi na dowóz 
i na wynos, znajduje się na stronie www.chorzow.eu 

Fot. Marcin Śliwa
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       i na wynos

Orientalna Huong Viet
Makaron sojowy, ryżowy, chiński i ryż, a to wszystko z różnymi rodzajami 
mięs, krewetek i owoców morza. Wietnamskie przysmaki w naszym 
zasięgu! Zamówienia pod nr 32 733 75 39, odbiór przy ul. Hajduckiej 10

Wietnam

AYAME Sushi & Ramen
Sashimi, nigiri, hosomaki, futomaki, uramaki i ramen, czyli esencjonalny 
bulion z dużą ilością mięsnych i warzywnych dodatków - to część z orientalnych 
przysmaków, którymi można się posilić dzięki nowo otwartemu miejscu. 
Zamówienia pod nr 531 624 184, odbiór przy ul. Wolności 96 

Japonia

Kartel Mexican Restaurant
Quesadilla, burrito, fajitas enchilada, nachos, zupa z kaktusa to popularne potrawy prosto ze słonecznego 
Meksyku, które przyciągają nie tylko mieszkańców Chorzowa, ale również osoby z miast ościennych. 
Zamówienia pod nr 32 241 25 54, odbiór przy ul. Wolności 3

Meksyk

A’le Dobre!
Szeroki wybór burgerów z różnymi dodatkami to główna cecha lokalu z Chorzowa Batorego. 
Poza smacznym, amerykańskim fast foodem, można tu zamówić również dania obiadowe i desery. 
Zamówienia pod nr 514098912, odbiór przy ul. Stefana Batorego 38

USA

Szuflada 15
Klub działający w centrum miasta zdobył popularność dzięki ciekawym wydarzeniom muzycznym 
i bardzo smacznej kuchni. Pośród wielu różnorodnych propozycji w menu można znaleźć 
kilka ciekawych burgerów. Zamówienia pod nr 663 774 232, odbiór przy ul. Wolności 15

USA

Kraken Restopub
Dzięki szerokiemu wyborowi w karcie dań Krakena można umieścić w wielu miejscach na mapie 
świata, jednak wybór padł na stosunkowo nową pozycję – "loaded fries", czyli robione na miejscu 
frytki doładowane dodatkami, które szybko zdobyły uznanie stałych bywalców miejsca. 
Zamówienia pod nr 517 430 002, odbiór na ul. Rynek 13/U3

Belgia

Kaskada Bistro Cafe
Choć lokal na Rynku pojawił się latem tego roku, w swoim menu zdążył już zaproponować wiele potraw pochodzących z różnych 
zakątków świata. Kaskada każdego dnia zachęca innym zestawem, dlatego warto sprawdzać aktualne menu.
Zamówienia pod nr 505 998 107, odbiór na ul. Rynek 1D

Świat 

Szpajza Bistro
To kolejne nowe miejsce na gastronomicznej mapie Chorzowa, które wymyka się próbom zaszufladkowania. Menu zmieniane 
jest codziennie, a w ciągu tygodnia można zamówić dania kuchni włoskiej, polskiej, meksykańskiej, amerykańskiej i wielu innych.
Zamówienia pod nr 570 802 309, odbiór przy ul. Kaliny 86 

Świat 

Restauracja Literacka
W ofercie nowego lokalu można znaleźć jedzenie na każdą okazję - od pizzy, przez burgery, makarony, sałatki, zupy, a nawet pierogi. Dostępne jest także specjalne 
menu dla dzieci. Zamówienia pod nr 692924477, odbiór przy ul. Sienkiewicza 8

Świat 
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W Chorzowie w kilku miejscach można skorzystać z darmowej pomocy prawnej. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się na stronie internetowej Miasta Chorzów, 
pod adresem www.chorzow.eu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów - w rubryce „Nieodpłatna pomoc prawna”. 

Poniżej publikujemy część listy placówek oferujących poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i dla osób bezrobotnych.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Chorzowa
na dzień 20.09.2020

Centrum Integracji Międzypokoleniowej koordynuje pomoc dla osób starszych, które 
w związku z epidemią potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach, takich jak zakupy 

lub spacer z psem. Do CIM poza seniorami mogą zgłaszać się również wolontariusze.

Pomóż Seniorom
– zostań wolontariuszem
Pomoc skierowana jest do osób 
starszych, które nie są objęte 
kwarantanną. CIM na zgłoszenia 
czeka codziennie, od poniedział-
ku do piątku, od 8:00 do 16:00 
pod numerami telefonów 695 563 
067 i 32 245 93. 
– Do tej pory odebraliśmy już 
kilkanaście telefonów z proś-
bą o  pomoc. Przewidujemy, że 
z  każdym dniem zgłaszać się 

będzie coraz więcej osób. Mamy 
już grupę ochotników gotowych 
do działania – wyjaśnia Marta 
Jakubczyk, dyrektorka Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej 
w Chorzowie.
W szczytowym momencie wio-
sennego lockdownu w placówce 
odbierano dziennie kilkadziesiąt 
telefonów z prośbą o wsparcie. 
Najczęściej chodziło o pomoc 

w  zakupach spożywczych, wy-
kupie leków z apteki, wypro-
wadzaniu psów, a czasem także 
w prostych pracach domowych.
– W naszym mieście są osoby, 
które naprawdę w najbliższym 
otoczeniu nie mają nikogo kto 
mógłby im pomóc w załatwieniu 
codziennych spraw. Dlatego tak 
ważne jest nasze wsparcie – tłu-
maczy Marta Jakubczyk.

CIM wznowił swoją inicjatywę 
pomocową, aby odciążyć inne 
miejskie instytucje. Współpra-
cuje m.in. z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. Choć jest już grupa 
kilkunastu osób, które goto-
we są pomagać, ze względu na 
skalę zakażeń i możliwe dalsze 
obostrzenia, prośba o włączenie 
się w wolontariat jest nadal ak-
tualna. 

– Od zgłoszenia prośby do jej 
realizacji zazwyczaj mija kilka 
godzin. Wolontariusze pomaga-
ją wtedy kiedy mogą, ponieważ 
łączą pomoc z wykonywaniem 
swoich obowiązków – mówi 
Marta Jakubczyk.

Wolontariuszem CIM może zo-
stać każda osoba, bez względu 
na wiek. Na wolontariat zgła-

szać się można dzwoniąc pod 
numery 695 563 067 i 32 245 93 
40, mailowo na  pomoc@cim-
chorzow.pl  lub za pośrednic-
twem wiadomości prywatnej 
na Facebooku. 

Należy pamiętać o tym, że osoby 
współpracujące z CIM posługują 
się specjalnymi identyfikatorami 
z hologramem miasta. 
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- Sportowo cel, jakim jest awans 
wydaje się w zasięgu, choć 
ze  względu na sytuację epide-
miczną to może nie wystarczyć... 
- Od tego sezonu regulamin 
rozgrywek uznaje je za ważne 
w przypadku rozegrania połowy 
lub więcej zaplanowanych me-
czów. Wierzę, że zdołamy roze-
grać brakujące cztery spotkania 
z tej rundy i oczywiście wszyst-
kie pozostałe mecze wiosenne. 

Mamy nadzieję, że nie dojdzie do 
kolejnego lockdownu i uda się 
dokończyć ligę, bo jesteśmy na 
fali. Nadal walczymy na trzech 
frontach, bo poza ligą doszliśmy 
do finałów Pucharu 100-lecia 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
i Pucharu Polski na szczeblu pod-
okręgu Katowice. W tym sezonie 
rozegraliśmy już 21 meczów 
o stawkę, to dużo jak na ten etap. 
Od roku mojej prezesury przy-
trafiła nam się tylko jedna po-
rażka – ze Ślęzą Wrocław. Bilans 
jest imponujący. Nasi juniorzy 
starsi walczą o awans do Cen-
tralnej Ligi Juniorów, juniorzy 
młodsi w  CLJM się utrzymują. 
Są kolejne talenty, które chcemy 
pokazywać w pierwszej druży-
nie. Wygląda to obiecująco. 

- Pandemia wpływa na każdy 
aspekt rzeczywistości. Co jest 
według Pana teraz największym 
problemem Ruchu? 
- Bardzo żałuję, że nie może być 
na stadionie przy Cichej kibiców. 
W ostatnim czasie, wspólnymi 
siłami, udało nam się rozwinąć 
frekwencję do jednej z najlep-
szych w Polsce, bez względu na 
poziom rozgrywek. Poukłada-

liśmy też kilka spraw związa-
nych z dniem meczowym, m.in. 
gastronomię. To wszystko były 
ważne wpływy do klubowej 
kasy. Teraz sytuację ratujemy 
transmisjami, choć pod wieloma 
względami nigdy nie będzie to to 
samo, co mecz przy pełnych try-
bunach. Ale musimy sobie radzić 
w każdych warunkach. 

- Jaką rolę w tej sytuacji odgry-
wają pieniądze płynące z miasta? 
- Finansowanie ze strony miasta 
jest dla nas bardzo ważne, bez 
tego ciężko byłoby w ogóle utrzy-
mać klub. To środki, które mają 
strategiczne znaczenie i bez nich 
nie mielibyśmy „o czym mówić”. 
To lwia część budżetu. Pomimo 
trudnego czasu dla obydwu stron, 

każdy robi co tylko może, by 
sobie pomóc. Współpraca przy-
nosi efekty, które widoczne są 
na każdej płaszczyźnie. Na razie 
na wszystko nam wystarcza. Po 
awansie, do którego mam nadzie-
ję dojdzie, będziemy musieli zdo-
być kolejne źródła finansowania, 
aby sprostać wymogom II Ligi.

Rozmawiał: Marcin Śliwa

- Po 15 kolejkach Ruch jest na 
pierwszym miejscu w rozgryw-
kach III grupy III Ligi. Jest Pan 
zadowolony z postawy zawod-
ników na boisku? 
- Drużyna jest rozpędzona, je-
steśmy po siedmiu wygranych 
meczach z rzędu. Młodzi zawod-
nicy mężnieją, nabierają doświad-
czenia i przy wsparciu starszych 
zawodników pomału zaczyna się 
to wszystko zazębiać na boisku. 
Mamy ustalony cel i wszyscy do 
niego dążymy. Pod względem 
sportowym wygląda to bardzo 
dobrze. 

Jest to kolejny krok po powoła-
niu i nadaniu statutu Muzeum 
Hutnictwa, zapowiadający i uła-
twiający proces łączenia nowego 
muzeum z działającym od lat Mu-
zeum w Chorzowie. 
– Chodzi nam o to, by zacho-
wać priorytety działania jednej 
i drugiej instytucji. Aby z jednej 
strony umożliwić działanie no-

wego muzeum, które z pewno-
ścią będzie wartością dodaną, ale 
abyśmy też nie utracili tego, co 
w kilkudziesięcioletniej tradycji 
wypracowało muzeum miejskie 
w Chorzowie – mówi Wiesław 
Ciężkowski, Zastępca Prezyden-
ta Chorzowa.
Muzeum w Chorzowie posiada 
bogate zbiory etnograficzne (ko-

lekcja stroju śląskiego, kolekcja 
malarstwa ludowego, przyrzą-
dów życia codziennego), histo-
ryczne (zwł. kolekcja sztanda-
rów, fotografii i pocztówek) oraz 
numizmatyczne. 
W nowej instytucji znajdą za-
trudnienie wszyscy pracownicy 
Muzeum w Chorzowie i Muzeum 
Hutnictwa w organizacji. 

– Planujemy, żeby kadrowo i or-
ganizacyjnie doszło do pełnej 
integracji obu instytucji. Skład 
osobowy zostanie poszerzony 
jeszcze co najmniej o  specja-
listę z  zakresu zamówień pu-
blicznych, a także człowieka 
odpowiedzialnego za cały park 
maszyn hutniczych, powstający 
obecnie na terenie nowego mu-

zeum – mówi Adam Kowalski, 
dyrektor Muzeum Hutnictwa 
(w organizacji). 
Dzięki podjęciu uchwały inten-
cyjnej i poinformowaniu o za-

miarze połączenia instytucji kul-
tury, jest już możliwość wszczęcia 
czynności administracyjnych 
i  prawnych niezbędnych w pro-
cesie połączenia.

Zbliża się półmetek rozgrywek 
III Ligi, w której występuje 
Ruch Chorzów. Pomimo 
trudnego czasu pandemii, 
klub nieźle sobie radzi, 
a drużyna niebieskich 
jest liderem rozgrywek.
O obecnej sytuacji w klubie 
i planach na przyszłość 
rozmawiamy z Sewerynem 
Siemianowskim, prezesem 
Ruchu Chorzów. Ruch jest na fali

Radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych 
instytucji kultury: Muzeum w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) w jedną 

instytucję kultury o nazwie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Miasto połączy dwa muzea w jedno

Współpraca klubu z miastem przynosi efekty, które widoczne są na każdej płasz-
czyźnie – mówi Seweryn Siemianowski
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Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie 
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000

www.chorzow.eu
Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów 
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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 

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA


