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W 9. Budżecie Obywatelskim, 
który realizowany będzie w 2022 
roku, na projekty inwestycyj-
ne przeznaczono 2.590.000  zł, 
na projekty społeczne duże 
450.000  zł, na projekty społecz-
ne małe 140.000 zł, na projekty 
„zielone” 250.000 zł i na projekty 
z zakresu dostępności 270.000 zł.
Już po raz drugi w regulami-
nie Budżetu Obywatelskiego 
Chorzowa wyodrębniono tzw. 
projekty zielone, czyli  działa-
nia na rzecz ochrony środowi-
ska. W ubiegłym roku właśnie 
ekologiczne projekty cieszyły 
się największym zaintereso-
waniem chorzowian i zdobyły 
rekordową liczbę głosów.
Nowością są natomiast pro-
jekty z zakresu dostępności. 
Chorzów, jako pierwsze miasto 
w  Polsce, wyodrębnił w Bu-

dżecie Obywatelskim wszelkie 
działania ułatwiające funk-
cjonowanie w przestrzeni pu-
blicznej, m,in. mające na celu 
zniwelowanie barier w dostępie 
do usług i produktów dla osób 
starszych, z niepełnosprawno-

ściami, o ograniczonej mobilno-
ści i percepcji, poruszających się 
na wózkach, niewidomych i sła-
bowidzących, niedosłyszących, 
niepełnosprawnych intelektu-
alnie, a także osób z czasowymi 
ograniczeniami mobilności. 

Aktualności

20 kwietnia odbył się pierwszy 
z serii koncertów, w którym 
wystąpiło 14 wokalistów i wo-
kalistek. Wydarzenie zostało 
zarejestrowane i już wkrótce 
będzie dostępne w sieci.
– To dla nas bardzo waż-
ne, że możemy wykonywać 
swoje autorskie kompozycje. 
W trakcie pandemii mamy 
bardzo mało okazji, aby się 
spotkać i zagrać z zespołem. 
Chcemy być dalej artystami, 

chcemy z tego żyć i jest to 
dla nas ważne doświadczenie 
– tłumaczy Natalia Kordiak, 
wokalistka i koordynatorka 
projektu.
Koncerty będą nagrywane 
i  udostępniane w mediach 
społecznościowych na kana-
łach obu instytucji. Studenci 
zyskają zatem nowe, klima-
tyczne miejsce prób i koncer-
tów, a stworzone przy tym 
nagrania mają promować 

zarówno Galerię Sztuki Mu-
zycznej i  Obrazu, Akademię 
Muzyczną w  Katowicach, jak 
i samych młodych artystów.
– Tu będą się działy przepięk-
ne rzeczy i bardzo zróżnico-
wane. Każda taka inicjatywa 
koncertowa będzie rejestro-
wana. Chcemy szeroko wy-
promować zarówno galerię, 
akademię, nasz wydział jazzu, 
jak i poszczególnych wyko-
nawców – tłumaczy dr hab. 

Urodzinowe obchody rozpo-
częły się już o północy, od za-
prezentowania nowego herbu. 
W niebieskiej eRce usunięto 
gradient, ujednolicono kolo-
rystykę, a także dodano nową, 
dedykowaną typografię. 
Następnie, z samego rana, 
Ruch poinformował o zmia-
nach w telewizji klubowej. 
Dzięki porozumieniu z Mate-
uszem Wójcikiem, właścicie-
lem serwisu Niebiescy.pl, „TV 
Niebiescy dla Ruchu” zmieniło 
się w RUCH TV. Później spo-
łeczność Niebieskich połączy-
ła się na urodzinowej Mszy 
Świętej, która została odpra-
wiona w kościele pw. Ducha 
Świętego.
Z okazji urodzin klub zaprosił 
do rozmowy znanych akto-
rów: Bogdana Kalusa i Mi-
chała Żurawskiego, którzy od 
wielu lat kibicują Niebieskim. 
Ich opowieści można wysłu-
chać w serwisie youtube.com 
na kanale RUCH TV. W tym 

samym miejscu dostępny jest 
urodzinowy wywiad z preze-
sem Ruchu, Sewerynem Sie-
mianowskim. 
Wieczorem przyszedł czas na 
prezent dla pełnoletnich sym-
patyków Niebieskich. Ruch 
zaprezentował oficjalne klu-
bowe piwo Chorzowskie Pil-
sner. Trunek na zamówienie 
Ruchu wyprodukował popu-
larny browar ze Świętochło-
wic warzący piwa rzemieśl-
nicze. 
Radosny nastrój do święto-
wania zapewniła też pierwsza 
drużyna Ruchu, która jest li-
derem rozgrywek III grupy III 
Ligi. Prezes Ruchu, Seweryn 
Siemianowski, z optymizmem 
patrzy w przyszłość, jednak 

zaznacza, że cel nie został jesz-
cze osiągnięty.
- Do rozegrania mamy jeszcze 
10 spotkań, a sprawa awan-
su wciąż jest otwarta. To jest 
nasz cel i będziemy do niego 
dążyć. Jest to bardzo realne, bo 
przewaga jest duża, ale musi-
my postawić „kropkę nad  i”. 
Każdy kolejny mecz będzie 
trudny – wszyscy chcą wy-
grać z liderem, z Ruchem, przy 
światłach, ale jesteśmy na to 
przygotowani i udaje nam 
się wygrywać. Na tym nie 
poprzestaniemy. Przed nami 
długa droga do Ekstraklasy, 
a to jest nasze największe ma-
rzenie – przekonuje Seweryn 
Siemianowski, prezes Ruchu 
Chorzów.

Jazzowe talenty 
promują się
w Chorzowie
Chorzów rozpoczął współpracę z Akademią Muzyczną 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studenci Wydziału 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie.

Urodziny w kolorze
niebieskim

Czas na Twój projekt

We wtorek 20 kwietnia Ruch Chorzów obchodził 101. rocznicę powstania. 
Z tej okazji klub przygotował wiele atrakcji dla swoich sympatyków.

Rusza dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. 
Pula środków przeznaczonych na realizację wybranych 

przez mieszkańców projektów wynosi 3 miliony 700 tysięcy złotych. 
Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się już 5 maja.

Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu jest stosunkowo młodą instytucją, 
ale ma już dużą renomę w świecie muzyki. Od teraz studenci Akademii 
Muzycznej zyskają nowe miejsce prób i koncertów. Mam nadzieję, 
że to pomoże im w rozwoju ich przygody z muzyką.

Wiesław Ciężkowski 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Paweł Tomaszewski, dzie-
kan Wydziału Jazzu i Muzy-
ki Rozrywkowej Akademii 

Muzycznej w Katowicach.
W trakcie następnego spo-
tkania stworzone zostanie 

nagranie koncertu instrumen-
talistów Wydziału Jazzu AM 
w Katowicach.

Niebiescy w spotkaniu na szczycie tabeli pokonali Polonię Bytom 2:1, dzięki 
temu są już bardzo bliscy awansu

Przyjmowanie wniosków: 5.05-6.06
Weryfikacja wniosków: 7.06-12.08
Ogłoszenie listy wszystkich projektów: 13.08
Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań: 16.08-26.08
Publikacja listy projektów do głosowania: 27.08
Głosowanie: 28.08-12.09
Weryfikacja ważności głosów: 13.09-16.09
Publikacja listy zwycięskich projektów: 17.09

W Budżecie Obywatelskim mogą brać udział wyłącznie 
mieszkańcy Chorzowa - od zgłaszania projektu, poprzez 
poparcie aż do głosowania. Zameldowanie nie jest konieczne.

Harmonogram 
9. Budżetu
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Miasto

Nasze miasto ma bardzo gęstą sieć poradni i 2 szpitale, a przy 
tym stosunkowo niedużą powierzchnię. Ustanawianie wielkiego 
punktu szczepień, na przykład w hali sportowej, nie jest 
w Chorzowie konieczne. Problemem nie jest liczba punktów 
szczepień, a wciąż zbyt małe dostawy szczepionek

Mariola Roleder 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Mieszkańcy ulicy Truchana 
zapewne ucieszyli się na wieść 
o dofinansowaniu i rychłym 
remoncie ich ulicy. To oczy-
wiście jest w planach władz 
miasta, ale zajmie trochę cza-
su, ponieważ projekt wymaga 
odpowiedniego finansowania. 
W rankingu Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg ul. Tru-
chana znalazła się zaledwie na 
liście rezerwowej, więc środ-
ków - jak na razie - nie otrzy-
ma. Mimo to w rządowych ko-
munikatach widnieje już jako 
przyznane wsparcie.
- Ulica Truchana jest zaled-
wie na pozycji rezerwowej. 
Potwierdzałem to w Urzędzie 
Wojewódzkim. Nie rozumie-

my czemu jest to tak komu-
nikowane przez rządzących 
- tłumaczy Marcin Michalik, 
Zastępca Prezydenta Chorzo-
wa - Każdy sygnał o pozyska-
nej dotacji to świetna informa-
cja dla budżetu miasta i radość 
ze skutecznego wniosku. 
W  przypadku ulicy 3 Maja 
i  Hajduckiej mówimy jednak 
o dofinansowaniu, na które 
czek odebraliśmy już 2 lata 
temu. Te inwestycje, dzięki 
pieniądzom rządowym i unij-
nym, są już od dawna w toku.
Kwoty podawane przez rząd 
to pieniądze, które Urząd Mia-
sta pozyskał już w 2019 roku, 
tylko podzielone na kolejne 
lata wydatkowania. Faktycz-

nie jest to zatem rządowa po-
moc, ale przyznana przez rząd 
tuż przed wyborami do sejmu 
w 2019 roku. Wtedy czek z rąk 
Wojewody Śląskiego odbiera-
ła Zastępca Prezydenta Cho-
rzowa Mariola Roleder.
- Każdy wsparcie dla Chorzo-
wa jest cenne.  Pamiętajmy 
jednak, że z poprzedniego 
rozdania Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
Chorzów nie otrzymał ani 
złotówki. Staraliśmy się wtedy 
o wsparcie przebudowy poro-
dówki, drogi krajowej nr 79 
czy budowy stadionu dla Ru-
chu. Jednocześnie rząd przez 
zmiany podatkowe uszczknął z 
naszego budżetu znacznie wię-

cej niż oferuje w dofinanso-
waniach. Wolelibyśmy zatem 
żeby rząd nie odbierał  nam 
pieniędzy lub rekompensował 
większym udzialem w PIT 
lub VAT, niż później w  świe-
tle fleszy wręczał nam kolej-
ne talony - wylicza Andrzej 

Kotala, Prezydent Chorzowa.
Uzupełnienia wymaga też 
kwestia przebudowy ulicy 
3  Maja. Rządowe grafiki mó-
wią o dofinansowaniu prze-
budowy tej ulicy w kwocie 
ponad 1 biliona złotych (!). To 
znacząco zbyt wiele, ponieważ 

odpowiednio przygotowany 
i skrojony do potrzeb projekt 
przebudowy kosztuje nieco 
ponad 70 milionów złotych. 
Kwota widoczna na grafikach 
to zapewne tak zwany „cho-
chlik drukarski”, ale wymaga 
rzetelnej weryfikacji.

Gotowi do dalszych szczepień

Miasto z pomocą dla gastronomów

Na chorzowskiej mapie szczepień pojawi się nowy punkt. Będzie to punkt szczepień masowych w Zespole Szpitali Miejskich. 
Będzie on znajdował się w poradni hematologicznej w pawilonie nr 10. Jego start uzależniony jest jednak od tego, kiedy trafią do niego 
szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tych - biorąc pod uwagę możliwości chorzowskich punktów szczepień - wciąż jest zbyt mało.

Tylko do początku kwietnia 
w chorzowskich poradniach 
i  szpitalach wykonano 32 ty-
siące szczepień przeciwko 
COVID-19. Ponad 12 tysię-
cy osób może cieszyć się już 
z pełnego zaszczepienia.
Do tej pory w Chorzowie 
funkcjonowało 19 punktów 
szczepień, w tym dwa z nich 
zlokalizowane są w szpitalach: 
Szpitalu Specjalistycznym i Ze-
spole Szpitali Miejskich. ZSM 

spełniał dotychczas rolę szpi-
tala węzłowego i od początku 
roku realizował kolejne etapy 
Narodowego Programu Szcze-
pień. Pozostałe placówki nazy-
wane są „masowymi”, a więc 
dostępne są dla wszystkich 
zgodnie z kolejnymi, „uwal-
nianymi” rocznikami. Teraz 
również ZSM będzie szczepił 
„masowo”
Punkty szczepień systema-
tycznie raportują Urzędowi 

Miasta chęć zintensyfikowania 
szczepień. Według szacunków 
Chorzów jest w stanie szczepić 
około 7-8 tysięcy osób tygo-
dniowo. Jeżeli więc - zgodnie 
z rządowymi deklaracjami - 
szczepionek będzie przybywać 
więcej, akcja szczepień nabie-
rze jeszcze większego tempa. 
To pozwala z nadzieją patrzeć 
na w miarę szybkie nabycie od-
porności populacyjnej miesz-
kańców Chorzowa.

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień (np. Twoją przychodnią)
4. Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Wszelkie informacje o szczepieniach znajdą Państwo na gov.pl/szczepimysie

Jak zarejestrować się na szczepienie?

Branża gastronomiczna coraz trudniej znosi trwający od wielu miesięcy lockdown. W styczniu 2021 roku, na wniosek prezydenta 
Andrzeja Kotali, Rada Miasta przyjęła uchwałę zapewniającą pomoc restauratorom i zwrócenie im pełnej rocznej opłaty koncesyj-
nej. Urząd Miasta poinformował, że wszystkie przelewy trafiły już do restauracji i pubów.

Z miejskiej pomocy skorzystało 93 przedsiębiorców, czyli ponad 90% uprawnionych podmiotów. Na ich konta trafiło w sumie 259 tysięcy 
złotych. Zachęcamy do zamawiania pysznego jedzenia w chorzowskich lokalach gastronomicznych. 

To są właśnie te obszary, w których miasto może wesprzeć dzisiaj branże, które mają ogromne proble-
my związane z pandemią koronawirusa i lockdownem. Oprócz zwolnienia z opłat koncesyjnych wciąż 
wspomagamy przedsiębiorców, proponując niższe stawki czynszu za lokale pozostające w naszych 
zasobach. Mam nadzieję, że niebawem ponownie będziemy wszyscy mogli spotkać się w naszych 
świetnych chorzowskich restauracjach i barach.

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa

Półprawdy o rządowym wsparciu Chorzowa
W sieci zawrzało o rządowym wsparciu, które trafiło do samorządów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chorzów 

- według rządowych informacji - miał otrzymać blisko 12 milionów złotych. Informacja wymaga jednak doprecyzowania: część już dostał 
wcześniej, a w jednym projekcie jest na liście rezerwowej.
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Hutnictwo
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Przemysłowa historia Chorzowa, sięgająca dziejów Królewskiej Huty i Wielkich Hajduk, nierozerwalnie związana jest z hutnictwem.
Przez ponad dwa wieki o rozwoju i życiu miasta decydowały dwie duże huty, które były naturalnym miejscem pracy dla tysięcy chorzowian. 

To bogate i wyjątkowe dziedzictwo upamiętniać i upowszechniać będzie powstające w Chorzowie Muzeum Hutnictwa.  

wiadomości samorządowe4

Miasto z hutniczym rodowodem

Narodziny Królewskiej Huty
Pierwsza huta żelaza na terenie dzisiejszego Chorzowa 
budowana była w latach 1799-1802 z inicjatywy hrabiego 
Fryderyka von Redena. 25 września 1802 roku uruchomio-
ny został pierwszy wielki piec o nazwie „Reden”. W tym sa-
mym czasie wzniesiono budynki administracji oraz domy 
kolonii mieszkalnej dla pracowników, które w późniejszym 
czasie były zalążkiem rodzącego się miasta. Nowa huta 
otrzymała nazwę „Königshütte” – „Huta Królewska”. Ta na-
zwa obowiązywałą do 1935 roku, kiedy to zmieniono ją na 
„Huta Piłsudskiego”. W okresie II wojny światowej powró-
cono do pierwotnej, niemieckiej nazwy „Königshütte”, a po 
zakończeniu działań wojennych zakładowi nadano nazwę 
„Huta Kościuszko”

Zasługi hrabiego Redena
Dla rozwoju Królewskiej Huty (Königshütte), której prawa 
miejskie nadano 11 listopada 1868 roku, ogromne znacze-
nie miały starania hrabiego Fryderyka von Redena. W 1853 
roku został on uczczony pomnikiem w Królewskiej Hucie, 
dłuta rzeźbiarza T. E. Kalidego. Pomnik hrabiego, który 
w  późniejszym czasie był kilkakrotnie niszczony, prze-
padł bezpowrotnie w roku 1945. W  roku 2002 odsłonięto 
w  Chorzowie zrekonstruowany monument. Kopię, która 
stanęła w centrum miasta, wykonał artysta rzeźbiarz Au-
gustyn Dyrda. 

Od Bismarckhütte do Huty Batory
2 września 1873 roku rozpoczęto produkcję w „Bismarc-
khütte” (oficjalna nazwa od 1893 roku). Huta stała się przy-
kładem szybkiego rozwoju technologicznego. W 1908 roku 
wprowadzono tutaj pionierskie technologie wytwarzania 
stali narzędziowej i uruchomiono walcownię rur bez szwu. 
w 1912 roku uruchomiono walcownię „duo” do produkcji 
blach grubych, jedną z największych w Europie. W 1933 
roku nastąpiła polonizacja huty: zmiana nazwy na „Huta 
Batory” - znak fabryczny, choć w zmienionej formie, prze-
trwał do dziś (literę „B” oznaczającą pierwotnie Bismarcka, 
który miał prawo do korony w herbie ze względu na tytuł 
książęcy, zachowano wraz z koroną królewską Batorego, 
potem zaś opisano kołem zębatym z wkomponowaną ko-
roną). Po 1945 roku huta stała się największym zakładem 
przemysłowym miasta. 

Kult św. Floriana
19 października 1993 roku święty Florian, decyzją Stoli-
cy Apostolskiej, ustanowiony został patronem Chorzowa. 
4 maja 1994 roku sprowadzono z Krakowa relikwie świę-
tego, które zostały złożone w kościele-sanktuarium św. Flo-
riana. Pamiątką tych uroczystości jest rzeźba św. Floriana, 
dłuta chorzowskiego artysty Gerarda Grzywaczyka. 

W Chorzowie tradycja kultu św. Floriana jest widoczna 
od dawna. Obrazy świętego umieszczono w ołtarzach 
kościoła św. Barbary oraz kościoła św. Marii Magdaleny. 
Figura św.  Floriana znajduje się także na terenie Huty 
Batory, gdzie została przeniesiona w 1981 roku z kościo-
ła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzo-
wie Batorym.
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W Chorzowie tradycja kultu św. Floriana jest widoczna 
od dawna. Obrazy świętego umieszczono w ołtarzach 
kościoła św. Barbary oraz kościoła św. Marii Magdaleny. 
Figura św.  Floriana znajduje się także na terenie Huty 
Batory, gdzie została przeniesiona w 1981 roku z kościo-
ła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chorzo-
wie Batorym.

Opowieść o ludziach 
i wytapianiu stali

Budowa Muzeum Hutnictwa zakończyła się na początku bieżącego roku. Teraz trwa wyposażanie 
obiektu i przygotowanie wystawy stałej, która ma być największą atrakcją muzeum. 

Powstająca wystawa nosić będzie tytuł „Królestwo Żelaza”.

Ma to związek z dziedzictwem Chorzowa jako 
hutniczego miasta, a słowo „królestwo” odnosi 
się do byłej nazwy huty, która kiedyś, jak i cała 
miejscowość nosiła nazwę Huty Królewskiej. 
Za wykonanie wystawy odpowiada firma A+V 
z Wrocławia.
Ekzpozycja ma być przygotowana zgodnie z no-
woczesnymi trendami w muzealnictwie. Wszyst-
ko ma być przystępne, atrakcyjne, okraszone 
interesującymi multimediami. Wartościowe będą 
autentyczne i działające eksponaty, ale również 
stworzona wokół nich filmowa opowieść na pod-
stawie nagranych wspomnień hutników. Jak za-
powiadają organizatorzy, będzie to z jednej strony 
wystawa o wielkim przemyśle, a z drugiej o lu-
dziach, którzy go tworzyli. 

– W historiach, które opowiedzieli nam hutnicy 
jest ogromny potencjał, zasób emocji, własnego 
doświadczania i autentycznych przeżyć. Nie ma 

sensu, byśmy sięgali jedynie po materiały pisane 
i źródłowe akurat w tym zakresie, skoro mamy 
bezcenny, oryginalny materiał z pierwszej ręki. 
Materiał, dzięki któremu to muzeum zyska niesa-
mowity potencjał angażowania ludzi – relacjonu-
je Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa 
(w organizacji).

Budowa Muzeum Hutnictwa otrzymała potężne 
wsparcie z Unii Europejskiej. Jest realizowana 
wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Za-
brzu. Na projekt „Rewitalizacja i udostępnienie 
poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” 
udało się pozyskać ponad 58 mln zł. 17 mln zł 
trafiło do Chorzowa. To największa dotacja na 
cele kulturalne w historii naszego miasta.

Nasze miasto ma przepiękną i bogatą historię związaną z hutnictwem. Teraz to wszystko chcemy pokazać 
na wystawie naszego muzeum. Znajdą się tam przede wszystkim opowieści byłych hutników 
- o ich pracy, ale też o czasie wolnym i życiu w pobliżu huty. Już niebawem zaprosimy 
chorzowian do zwiedzania tej niesamowitej ekspozycji Marcin Michalik 

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Muzeum Hutnictwa w liczbach
6 268,00 m2
tyle zajmuje teren, na którym powstaje muzeum

2 821,0 m2
tyle wynosi powierzchnia użytkowa obiektu

tyle waży największy 
z młotów na ekspozycji

tyle nagrano filmowych wywiadów z byłymi 
pracownikami i pracowniczkami hut

tyle młotów 
umieszczono 
na wystawie stałej

tyle jest prostownic stemplowch, pras 
mimośrodowych i fragmentów zespołu 
walcowniczego z zespołem napędowym 

tyle eksponatów znajdzie się 
na wystawie stałej

95 ton

135
4 1

Ponad 21113 638 m2
taka jest powierzchnia zabudowy

3 083,00 m2
taka jest powierzchnia całkowita

1 367 m2
to liczba wskazująca kubaturę obiektu

752,28 m2
tyle zajmie stała ekspozycja



wiadomości samorządowe6

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

Aktualności

T-shirty dla Afrykańczyków 
przekazali m.in.: policjanci 
z Komisariatu I Policji w Cho-
rzowie, uczniowie i nauczycie-
le SP nr 11 w Siemianowicach 
Śląskich, a także pan Dawid 
Bochenek, który przywiózł 
ponad 400 koszulek z Dąbro-
wy Górniczej. Teraz wolon-
tariusze Fundacji Afriquia 
zawiozą ubrania dzieciom 
z Rwandy.

– Dzięki gorącym sercom wie-
lu osób i instytucji udało się 
zebrać koszulki w liczbie prze-
kraczającej nasze najśmielsze 
marzenia. Koszulki trafią nie 
tylko do jednej, ale kilku szkół 
w Rwandzie. Ogromne podzię-
kowania dla Urzędu Miasta, 
dla szkół, policji i pana Dawida 
Bochenka, którzy przekazali 
znaczne ilości, ale równie moc-
no dziękuję też każdemu, kto 

wsparł dzieci z Rurembo cho-
ciażby jedną koszulką – mówi 
Bartłomiej Osadnik, Prezes 
Fundacji Afriquia.
Relacje Chorzowa z Rwandą 
nawiązały się 2019 roku, kiedy 
to Fundacja Afriquia rozpoczę-
ła wymianę naukową między 
chorzowskimi i rwandyjski-
mi lekarzami oraz przekazała 
tamtejszym szpitalom specja-
listyczny sprzęt medyczny, 
zakupiony m.in. dzięki aukcji 
charytatywnej podczas Balu 

Prezydenta Chorzowa. Kolej-
nym punktem w budowaniu 
chorzowsko-rwandyjskiej 
współpracy była pomoc dla 
10-letniej Seraphine. W marcu 
ubiegłego roku lekarze z Fun-
dacji, przy wsparciu domini-
kanina, ojca Adama Szustaka, 
zebrali środki na przeprowa-
dzenie w Polsce zabiegu, bez 
którego dziewczynce groziła 
amputacja nogi. Teraz zapisuje 
się następny rozdział tej pięk-
nej historii.

Z Chorzowa do Rwandy 
poleci 1200 koszulek

Dzięki zaangażowaniu wielu osób wspólna akcja Fundacji Afriquia i Urzędu Miasta 
w Chorzowie zakończyła się ogromnym sukcesem. Chorzowianie po raz kolejny okazali 

wielkie serce - dzieci ze szkół w Rwandzie będą mogły wybierać spośród ponad 1200 koszulek. 

– Można tu przynosić rośli-
ny, które już za bardzo się 
rozrosły oraz takie, których 
z  różnych względów już nie 
potrzebujemy. Mile widzia-
ne są również szczepki roślin 
– informuje Joanna Barnaś-
-Wójcik ze Statochorzowskie-
go Domu Kultury.
Przynosząc swoje rośliny do 
SDK, warto pamiętać o tym, 
aby je podpisać. Zapisana na 
karteczce nazwa gatunku uła-
twi przyszłemu właścicielowi 
lub właścicielce zdobycie in-
formacji o tym, jak najlepiej 
zaopiekować się rośliną – ile 
potrzebuje wody, światła oraz 
jakie miejsca lubi.
Osoby, które będą chciały 
wzbogacić wnętrze swojego 

mieszkania roślinami, mogą 
bezpłatnie je przygarnąć 
w  SDK i zabrać do domu. 
Punkt adopcji roślin otwar-
ty jest od poniedziałku do 
piątku między 10.00 a 18.00. 
Szczegółowe informacje do-
stępne są mailowo pod adre-
sem: joannabw@chck.pl lub 
telefonicznie pod numerem 
600 930 228.
Inicjatywa jest częścią projek-
tu „Eko kultura, kultura może 
być eko”, w ramach którego 
SDK podejmuje szereg działań 
proekologicznych. – Roślina 
to nie tylko ozdoba, to rów-
nież lepsze, bardziej wilgotne 
powietrze w otoczeniu. Warto 
o to zadbać – podkreśla Joan-
na Barnaś-Wójcik.

Wydarzenie pod nazwą 
„Idziemy sprzątać las” zostało 
zapoczątkowane w 2020 roku. 
Ponownie jak w poprzednich 
edycjach, honorowy patro-
nat nad akcją objął Prezydent 
Chorzowa, Andrzej Kotala.
– Pragniemy wyjść do szerszej 
grupy, by razem czynić świąt 
piękniejszym. Zapewniamy 
kontakt z naturą, wyjątkowe 

uczucie dzięki świadomości 
zrobienia czegoś przyjemnego 
a zarazem pożytecznego, z in-
tencją czynienia dobra, spo-
tkanie i poznanie ciekawych 
ludzi, jak również wyciszenie 
stresu i wyhamowanie z co-
dziennego pędu, no i oczywi-
ście czystą przestrzeń na ple-
nerowe wypady – informują 
organizatorzy.

Kultura jest eko
Starochorzowski Dom Kultury wystartował 

z proekologiczną inicjatywą w duchu idei zero 
waste. W Chorzowie Starym powstał 

stacjonarny punkt adopcji roślin.

Spotkali się, by sprzątać
Z okazji Światowego Dnia Ziemi, przypadają-
cego 22 kwietnia, grupa społeczników zorga-
nizowała akcję sprzątania terenów zielonych 
przy byłej jednostce wojskowej w Chorzowie. 

Do inicjatywy przyłączyła się również 
Młodzieżowa Rada Miasta.

Członkowie Spatii są nauczycielami akademickimi, specjali-
zującymi się w językoznawstwie, języku marketingu, nowych 
mediach i literaturze. Od lat inicjują i realizują projekty edu-
kacyjne i kulturalne, kierowane do różnych grup społecznych 
– w Polsce i za granicą.
Ideą projektu Creating Spaces for Creativity jest tworzenie 
przestrzeni dla kreatywności w szkole. Spatia pozyskała do 
współpracy szkoły i organizacje z Portugalii, Turcji, Irlandii 
i Grecji. Partnerem projektu jest też IX Liceum Ogólnokształ-
cące w Sosnowcu.
– Realizacja założonych celów projektu wymaga udziału prak-
tyków – nauczycieli. Dlatego do współpracy będziemy zapra-
szali nauczycieli chorzowskich szkół, którzy w ramach szkoleń, 
grup kreatywnych i wymiany dobrych praktyk na poziomie mię-
dzynarodowym oraz współpracy z wykładowcami z Uniwersy-
tetu Śląskiego, wypracują innowacyjne rozwiązania promujące 
rozwój kreatywności w szkole. Te rozwiązania będziemy sze-
roko rozpowszechniali i promowali – mówi dr Marta Margiel, 
wiceprezes Fundacji i koordynatorka całego przedsięwzięcia. 
– Chorzów to miasto nauki i  innowacji – w ten sposób za-
prezentowaliśmy zagranicznym partnerom nasze miasto i tak 
myślimy o Chorzowie, jako o mieście uniwersyteckim. Mamy 
nadzieję, że już w tym roku możliwe będzie bezpośrednie 
spotkanie partnerów projektu w Chorzowie. Będziemy mogli 
pokazać im miasto, jego potencjał, a także Metropolię i region 
– dodaje Tomasz Sobisz, prezes Spatii.
W tym roku Fundacja uruchamia liceum ogólnokształcące 
o  profilu komunikacja cyfrowa. – Chcemy, aby nasi ucznio-
wie byli przygotowani do kontynuowania nauki, życia i pracy 
w świecie wymagającym wysokich kompetencji komunikacyj-
nych i cyfrowych, byli samodzielni i otwarci na zmianę. Będzie-
my także kłaść duży nacisk na aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym – podkreśla dr Beata Duda z Zarządu Fundacji. 
4 maja rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych. Wię-
cej informacji na www.liceumbanacha.pl Liceum ma siedzi-
bę w  budynku po wyga-
szonym Gimnazjum im. 
Kornela Makuszyńskiego 
w Chorzowie.

W Chorzowskim Centrum Kultury odbyło się pierwsze (zdal-
ne) spotkanie partnerów międzynarodowego projektu Cre-
ating Spaces for Creativity, którego  inicjatorem i liderem 
jest chorzowska Fundacja Rozwoju Edukacji Spatia. W tym 
roku Fundacja uruchamia również Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Banacha w Chorzowie.

Fundacja Spatia
tworzy liceum

Odzież na zbiórkę przekazali również policjanci z Komisariatu I Policji w Chorzowie
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To, co zakiełkowało w dzie-
ciństwie przerodziło się w pa-
sję w dorosłym życiu. - Dzień 
po dniu, rok po roku dowia-
dywałem się coraz więcej na 
temat świata piśmienniczego 
– opowiada Przemysław Du-
dek. - Po studiach zacząłem 
się tym interesować jeszcze 

bardziej, poznawać rys hi-
storyczny różnych modeli. 
Skupiłem się na piórach bar-
dzo starych, przedwojen-
nych, albo tuż powojennych. 
Większość po zakupie trzeba 
naprawić, a byłem zbyt am-
bitny, żeby to komuś zlecić 
i  sam zacząłem się tym zaj-

mować – dodaje chorzowski 
pasjonat piór. 
Przez jakiś czas zdobywał 
niezbędne doświadczenie, 
okupione także nieudanymi 
próbami. Praca połączona 
z  przyjemnością przyniosły 
jednak efekty. Od sześciu lat 
pan Przemysław prowadzi 

mały zakład, w którym na-
prawia przedmioty do pisania 
i służy swoim klientom spe-
cjalistyczną poradą.       
Proces naprawy i renowacji 
jest skomplikowany, wymaga 
czasu, wiedzy i cierpliwości. 
Na początku trzeba popraw-
nie, bez strat rozkręcić pióro. 
Później zaczyna się czysz-
czenie, wymiana zużytych 
elementów. Serwisowanie 
starego pióra trwa od jednej 
do trzech godzin. Ożywienie 
100-letniego zabytku, w nie-
których przypadkach, może 
trwać nawet kilka miesięcy! 
- W swojej pracy wykorzy-
stuję między innymi pasty 
polerskie, wosk carnauba do 
zabezpieczania starych eg-
zemplarzy, enzymy do wy-
czerniania ebonitu, alkohol, 
rozpuszczalniki, talk, emalie, 
lakiery i kleje. Poświęciłem 
kilka lat na szukanie i testo-
wanie tych produktów, aby 
wybrać te najlepsze – wyja-
śnia właściciel chorzowskie-
go warsztatu piór. 
Można się zastanawiać, czy 
w  dobie cyfryzacji i dostęp-
ności tanich artykułów pi-
śmienniczych, tradycyjne 

pióra przetrwają. Przemy-
sław Dudek nie ma obaw. Ry-
nek urządzeń piśmienniczych 
się zmienia, ale wieczne pióra 
zachowały swą magię. Ludzie 
nadal je kupują, naprawiają 
i kolekcjonują – podbnie jak 
zegarki czy monety. - Wiele 
modeli, które miałem w ręku, 
zostało wyprodukowanych 
w  latach dwudziestych XX 
wieku i wciąż działa. Jest 
w  nich zaklęty czas, a po-
nadto wyróżnia je piękne 

wzornictwo. Z powodzeniem 
mogłyby stać na dzisiejszych 
półkach sklepowych i nikt 
nie powiedziałby o nich, że 
są stare – zachwyca się Prze-
mysław Dudek. - Ponadto 
pisanie wiecznym piórem ma 
w sobie coś ponadczasowego 
i dodaje powagi. Nie wyobra-
żam sobie, aby prezydenci 
czy ministrowie podpisywali 
ważne dokumenty czymś in-
nym niż piórem. 

(mas)

– Realizacja na Wzgórzu Re-
dena z wielu stron zbiera bar-
dzo pozytywne opinie. Czym 
się Pan zainspirował i jakie 
miał Pan cele, przygotowując 
ten projekt?
– Budynek jest nasycony po-
mysłami i emocjami zwią-
zanymi z projektowaniem. 
Wychodzimy z założenia, że 
mieszkanie w danym miejscu 
nie musi być jedynie koniecz-
nością, może też sprawiać przy-
jemność. Idąc tym tropem in-
spirowaliśmy się momentami, 
które nas relaksują, czyli week-
endami i urlopem. Te chwile 

często spędzamy na wyjazdach, 
siedzimy wtedy na tarasie, 
w kawiarni lub wynajmujemy 
bungalow w lesie i wypoczy-
wamy na hamaku. Zdecydowa-
liśmy się przenieść tę atmosferę 
do budynku mieszkalnego. Stąd 
między innymi duże tarasy, 
które skracają dystans między 
nami a naturą, dzięki czemu 
budynek zyskał cechy butiko-
wego budynku hotelowego.

– Jak udało się wkompono-
wać nowoczesny obiekt w 
otoczenie zabytkowego ko-
ścioła i natury?

– Zaprojektowaliśmy budy-
nek w skali, która wpisuje się 
w kontekst otoczenia. Dlatego 
nie zdecydowaliśmy się na 
zrobienie trzeciej kondygna-
cji mieszkaniowej, choć była 
taka możliwość. Poza tym, nie 
wykorzystaliśmy całej działki, 
aby bryła budynku nie konku-
rowała z otoczeniem, a wręcz 
przeciwnie – staraliśmy się, 
żeby była jego dopełnieniem. 
Tak się dzieje, gdy spojrzy-
my na drewniany kościół św. 
Wawrzyńca, który ma podob-
ną kolorystykę, ale jest strze-
listy i ma układ wertykalny, 

a nasz budynek jest horyzon-
talny. Tak naprawdę to drze-

wa stanowiły fasadę budyn-
ku. Jego zaokrąglona bryła 
również nawiązuje do koron 
drzew. Warto podkreślić, że 
w trakcie realizacji naszego 
projektu wycięto tylko jedno 
drzewo. W naszym rozumie-
niu zrównoważona architek-
tura jest ciekawie zaprojekto-
wana i dobrze dopasowana do 
otocznia.

– Wszyscy podziwiamy budy-
nek z zewnątrz, ale niewiele 
osób miało okazję zobaczyć, 
jaki jest w środku. Ile jest apar-
tamentów i jaki mają rozkład?

– W budynku jest 8 apartamen-
tów, które mają między 55 a 75 
metrów kwadratowych. Liczba 
i wielkość pokoi są dostosowane 
do metrażu każdego z mieszkań. 
Pokoje mają standardowy układ 
i rozmieszczenie – to co wyróż-
nia ten budynek to fakt, że każ-
de pomieszczenie typu pokój, 
sypialnia ma dostęp do dużego 
tarasu, który jest namiastką 
ogrodu, parkowego pawilo-
nu. Wszędzie są też duże okna. 
W  większości apartamentów 
zaprojektowaliśmy też wnętrza 
we współpracy z Amok Archi-
tecture Olgi Kurek.

- Od najmłodszych lat uczyłem się pisać piórem - moi rodzice wierzyli, że wyrobię sobie w ten sposób ładny charakter pisma. Pamiętam doskonale, 
że za ukończenie podstawówki dostałem od babci „Pelikana”. Wtedy zrozumiałem, że wieczne pióro to drogi, szlachetny i doskonałej jakości przed-
miot do pisania – wspomina Przemysław Dudek, właściciel warsztatu naprawy urządzeń piśmienniczych przy ul. Powstańców 16 w Chorzowie.

Tutaj pióra odzyskują wieczność

Architektura 
w zgodzie
z naturą

Na Wzgórzu Redena, w sąsiedztwie 
kościoła św. Wawrzyńca, został oddany 
do użytku niezwykły apartamentowiec. 

Rozmawiamy z autorem projektu, 
architektem, Maciejem Frantą.

Maciej Franta
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Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, 
rozlosujemy trzy zestawy miejskich gadżetów.

Rozwiązania krzyżówki wraz z numerem telefonu należy umieszczać w skrzynce podawczej 
przy wejściu do Urzędu Miasta w Chorzowie do 14 maja 2021 r.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
zaprasza na ćwiczenia „pod chmurką” 
Miejsce: Orlik przy ul. Kościuszki

• Podczas jednych zajęć mogą 
ćwiczyć maksymalnie 24 
osoby

• Na zajęcia fitness obowiązują 
zapisy przez system 
(wymagane posiadanie 
konta) lub telefonicznie pod 
nr 32 2417 050 wew. 39.

• Obowiązuje zachowanie 

dystansu pomiędzy 
ćwiczącymi

• Uczestnicy zajęć 
zobowiązani są do dezynfekcji 
rąk przed wejściem na obiekt 
i po jego opuszczeniu

• Do momentu wejścia na 
zajęcia obowiązuje nakaz 
zasłaniania twarzy

Grafik zajęć dostępny jest na 
stronie www.moris.chorzow.pl


