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 Zimowe atrakcje w mieście Strona 7

IV fala bez trudu przerodziła 
się w V. Zakażeń i zachoro-
wań przybywa, dlatego Mia-
sto Chorzów i Zespół Szpitali 
Miejskich intensyfikują prace 
na rzecz walki z wirusem.

Szczepienia
Szpital wykonuje szczepie-
nia 1., 2. dawką i przypomi-
nającą we wtorki i czwartki 
od 14:00 do 16:00 Dorośli: 
Pawilon nr 5 ul. Strzelców 

Bytomskich 11. Dzieci: Przy-
chodnie przyszpitalne przy 
ul. Truchana 7 (wejście D). 
Istnieje możliwość zapisów 
na szczepienia dzieci pod nr 
telefonu: 786 928 747

Punkty testowania
Na terenie szpitala przy 
ul.  Strzelców Bytomskich 11 
(kontener od strony ul. Puła-
skiego) - codziennie od 8:00 
do 14:00

Punkt przy tężni na Placu 
Hutników czynny codziennie 
od 12:00 do 18:00.
Na testy nie trzeba się uma-
wiać, wystarczy mieć aktual-
ne skierowanie.

Znów coraz więcej zakażeń

Uderza w nas 
drożyzna!

Tracą
mieszkańcy

i miasto!
Czytaj na stronie 4 i 5
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Aktualności

Groźny orkan, który 29 i 30 
stycznia przeszedł nad Polską, 
przeszkodził w przeprowa-
dzeniu niektórych zaplano-
wanych wydarzeń. Z powodu 
silnie wiejącego wiatru trzeba 
było odwołać wieczorne świa-
tełko do nieba, które miało 
rozbłysnąć nad chorzowskim 

ratuszem. Podjęta została 
także decyzja o przeniesieniu 
miejsca koncertów – z Rynku 
do Centrum Integracji Mię-
dzypokoleniowej. I udało się! 
Zabawa była wspaniała, a wo-
lontariusze w całym mieście 
zebrali do puszek więcej niż 
w poprzednich latach.

– Moje wielkie podziękowa-
nia dla organizatorów, arty-
stów, którym – pomimo na-
głych zmian i niesprzyjającej 
aury – tak sprawnie udało się 
przeprowadzić Wielki Finał 
w naszym mieście. Ogromnie 
cieszę się także z informacji, 
która napłynęła do nas z cho-

rzowskiego sztabu WOŚP: 
zeszłoroczny wynik został po-
bity! To bardzo cieszy. Przede 
wszystkim liczy się jednak 
to, że byliśmy w tę niezwykłą 
niedzielę razem, czyniąc dobro 
w atmosferze wzajemnej życz-
liwości - podkreśla Andrzej 
Kotala, Prezydent Chorzowa.   

Marnowanie żywności staje się coraz większym problemem, zwłąszcza, że wciąż są osoby, 
którym tego jedzenia brakuje. Jadłodzielnia to bardzo dobra forma pomocy, dzielenia się 
z innymi. Sam chętnie będę tutaj zostawiał produkty dla innych. Dzielmy się i przekazujmy 
nadwyżki jedzenia, ale pamiętajmy: zostawmy w tej lodówce tylko to, z czego sami 
skorzystalibyśmy ze smakiem Wiesław Ciężkowski 

Zastępca Prezydenta Chorzowa

150 958,02 zł – taką kwotę zebrano w Chorzowie na rzecz 
okulistyki dziecięcej w ramach tegorocznego Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rok wcześniej zgromadzono 
nieco ponad 95 tysięcy, co było dotychczasowym rekordem. 

Ale pięknie zagraliśmy!

Jadłodzielnia to nic innego jak 
lodówka z szafką, dostępna 24 
godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu. Korzystać może 
z niej każdy, kto tylko ma na to 
ochotę – można albo zostawić 
w niej zalegającą nam w domu 
żywność, albo zabrać z niej 
produkty, które chcemy wy-
korzystać. Oficjalnie otwarcie 
odbyło się 17 stycznia
Chorzowska Jadłodzielnia sta-
nęła przy ul. 3 maja 31 przy 
Fundacji Chrześcijańskiej 
„Wiara Nadzieja Miłość”. Jej 
powstanie to zasługa Funda-
cji Piastun Wyrównywanie 
Szans, realizującej projekt „Ja-
dłodzielnia dla Śląska”. Z koń-
cem ubiegłego roku taka ogól-
nodostępna lodówka została 
już zamontowana w Siemia-
nowicach Śląskich. 
Do Jadłodzielni należy do-
starczać takie produkty, które 
sami chcielibyśmy otrzymać 
– świeże, przed upływem 
terminu przydatności do spo-
życia, starannie i szczelnie 

zapakowane. Do środka nie 
wolno wkładać żywności ze-
psutej, nadgnitej czy takiej, 
która miała kontakt z odpada-
mi komunalnymi.
Dodajmy, że jadłodzielnia 
funkcjonuje także w holu 

budynku Centrum Pracy So-
cjalnej przy ul. Jana Kaspro-
wicza 2 w Chorzowie Starym. 
Specjalna lodówka z żywno-
ścią jest dostępna od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 18.00. 

Chorzowska Fundacja S.O.S 
dla Zwierząt potrzebuje nasze-
go wsparcia. W nocy z 29 na 30 
stycznia orkan Nadia zniszczył 
niemal całe prowadzone przez 
Fundację schronisko. Wiatr był 
tak silny, że powyrywał z pode-
stów kojce dla psów, porozrzu-
cał i uszkodził nowe budy. Po-
nadto poderwany został dach 

niedawno przejętego budynku 
biurowego, a woda przedostała 
się do pomieszczeń. 
Fundacja S.O.S dla zwierząt 
uruchomiła zbiórkę pieniędzy 
na odbudowę tego, co zostało 
zniszczone. Warto się do tej ak-
cji przyłączyć. Link do zbiórki 
można znaleźć na ich stronie 
fundacjasosdlazwierzat.org

W Polsce każdego roku marnuje się blisko 5 mln ton żywności. Jadłodzielnia, która stanęła 
w Chorzowie, to pomysł na walkę z tym problemem.

Nie marnuj jedzenia, podziel się nim

Pomóżmy odbudować 
schronisko dla zwierząt

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA

Na 8 marca 2022 roku zaplanowanych jest 5 przetargów: 

• na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, usytuowanego w budynku 
przy ulicy 3 Maja 13, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w 
częściach wspólnych budynku;

• na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13, usytuowanego w budynku 
położonym w Chorzowie przy ulicy Faski 4, wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku;

• na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4a, usytuowanego w budynku 
położonym w Chorzowie przy ulicy Miechowickiej 16 wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku;

• na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, usytuowanego w budynku po-
łożonym w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 147 wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

• na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku 
położonym w Chorzowie przy ulicy Wileńskiej 14 wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.  

Więcej informacji udziela Wydział Zarządzania Nieruchomościami
tel. 32 416 50 00 wew. 425
Ogłoszenia oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chorzów

• ul. Wolności 29/U1 pow. 250,45 m2

• ul. Wolności 29/U2 pow. 338,67 m2

• ul. Jagiellońska 3/U1 pow. 94,93 m2

• ul. Wolności 32/U1 pow. 732 m2

W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali prosimy 
o kontakt z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. W. Styczyńskiego 2. 

Telefon: 32 241 17 74
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Aktualności

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
ogłosił przetarg na wykona-
nie dokumentacji projekto-
wej dotyczącej Przedłużenia 
ulicy Metalowców. Chodzi 
tutaj o odcinek pomiędzy 
istniejącą jezdnią ulicy Me-
talowców a ulicą Siemiano-
wicką. Kiedyś znajdował się 
tutaj przejazd drogowy wraz 
z wiaduktem. W wyniku 
rozwoju Huty Kościuszko te-
ren został jednak zagarnięty 
przez przemysł. Teraz mia-
sto rozpoczyna prace, aby 
w  przyszłości móc ponow-

nie połączyć Chorzów Stary 
z Centrum i Chorzowem II za 
pomocą tej drogi.
Aktualnie do Chorzowa Sta-
rego można dojechać albo 
wspomnianą ulicą Kościuszki 
albo ulicą Nową. Przedłużona 
ulica Metalowców zwięk-
szyłaby komfort dojazdu 
samochodem, rowerem lub 
komunikacją publiczną do 
Starego Chorzowa lub Ma-
ciejkowic, które intensywnie 
się rozwijają. Nowa droga 
zwiększy też atrakcyjność 
terenów na obszarze dawnej 

Huty Kościuszko, które z po-
wodzeniem mogłyby znaleźć 
nowych inwestorów.
Warto przypomnieć, że już 
teraz Miasto Chorzów moc-
no inwestuje w tamte tereny. 
W tym roku ruszą prace zwią-
zane z przebudową ulicy Me-
talowców i Katowickiej. Dzię-
ki inwestycji powstanie nowa 
droga dojazdowa do Muzeum 
Hutnictwa, skrzyżowanie  na 
wysokości ulicy Krakusa, 
które pozwoli na pełną do-
stępność z każdego kierunku. 
Na wysokości Placu Powstań-
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Nowa-stara droga na Chorzów Stary?

Miejski Rzecznik
Konsumentów 
w Chorzowie

Przypominamy, że w Biurze Miej-
skiego Rzecznika Konsumentów 
w  Chorzowie, mieszczącym się 
przy Rynku 8, udzielana jest bez-
płatna pomoc w zakresie porad-
nictwa konsumenckiego i infor-
macja prawna w zakresie ochrony 
interesów konsumentów. 

Biuro czynne jest w poniedziałki, 
wtorki i środy od 7:30 do 15:00, 
w czwartki od 7:30 do 17:00 oraz 
w piątki od 7:30 do 13:00. 

Tel. 32 4165420
lub 32 4165000 wew. 5420.

Adres mailowy:
konsument@chorzow.eu

Kiedyś naturalne połączenie drogowe, niebawem może ponownie przyjść z pomocą. Miasto Chorzów myśli o przedłużeniu 
ulicy Metalowców tak, aby połączyć ją z ulicą Siemianowicką. Takie rozwiązanie zwiększy atrakcyjność działek inwestycyjnych 

na dawnym terenie huty i poprawi komfort podróżowania do Chorzowa Starego

To dopiero wstępny etap przygotowania do tej inwestycji. 
Oczywiście, będziemy też szukać zewnętrznego montażu 
finansowego dla tego przedsięwzięcia. Widzimy jednak 
konieczność stworzenia alternatywy dla ulicy Kościuszki, 
która w godzinach szczytu mocno się korkuje i dlatego już 
teraz pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu.

Marcin Michalik 
Zastępca Prezydenta Chorzowa

ców Śląskich powstanie zin-
tegrowany przystanek auto-
busowo - tramwajowy wraz 
z przejściem podziemnym. 

Pieniądze na ten cel będą po-
chodziły m.in. z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Zadanie obejmuje też 

przebudowę torowiska na 
odcinku od wiaduktu przy 
Hucie Kościuszko do ul. Me-
talowców.

Decyzję poprzedziła pogłębio-
na dyskusja o sytuacji, w której 
znajduje się Ruch Chorzów. 
Aktualne wyzwania, wyniki 
i nadzieje przedstawił z mów-
nicy Seweryn Siemianowski. 
Prezes Ruchu Chorzów pod-
sumowywał dotychczasową 
współpracę klubu z Miastem 
Chorzów –  jednym z najwięk-
szych udziałowców spółki.
– Nie ma Ruchu bez Miasta, 
ale też nie ma Miasta bez Ru-

chu. To naczynia połączone. 
Odbudowa klubu nie byłaby 
możliwa, gdyby nie Miasto 
Chorzów, ale też kibice.  Za 
wszystkie te elementy bardzo 
dziękujemy, bo na pewno ma 
to ogromny wpływ na od-
budowę – mówił Seweryn 
Siemianowski, prezes Ruchu 
Chorzów i  dodał: – Kibice 
muszą zrozumieć, że Mia-
sto Chorzów wspiera Ruch.
Aktualna sytuacja Ruchu 

Chorzów jest coraz lepsza. 
Klub awansował do II ligi, 
gdzie zajmuje trzecie miej-
sce. Wiosną Niebiescy będą 
walczyli o awans do wyższej 
ligi. Klub wychodzi na prostą 
również finansowo - wypłaty 
i zobowiązania są płacone na 
bieżąco. Udało się też znacząco 
rozwinąć sprzedaż pamiątek 
i gadżetów klubowych, a sieć 
partnerów Ruchu znacząco się 
powiększyła.

Spółka Tramwaje Śląskie  S.A. 
zainaugurowała akcję pod ha-
słem „Parkuj właściwie – za-
chowaj 1  metr od torowiska” 
jesienią 2012 roku. – Lata mi-
jają, a  jej aktualność niestety 
pozostaje niezmienna. Kiedy 
po przerwie związanej z  pro-
wadzonymi pracami moderni-
zacyjnymi torowiska, wznowi-
liśmy ruch tramwajów wzdłuż 
ul.  Wolności i  Powstańców 
w Chorzowie, pojawił się duży 
problem z  źle zaparkowanymi 
samochodami – mówi Bolesław 
Knapik, prezes Zarządu spółki 

Tramwaje Śląskie  S.A. i  wyli-
cza: – W dwa ostatnie miesiące 
2021 roku doszło tu do ok  20 
zatrzymań ruchu tramwajowe-
go, w wyniku czego tramwaje 
utknęły na niemal 3  godziny. 
Byłoby znacznie gorzej, ale 
w  momencie zatrzymań tram-
waje jadące od Świętochłowic 
przekierowujemy na trasę do 
zajezdni w Chorzowie Batorym.
– Kierowcy tłumaczą się na 
różne sposoby – że stanęli tyl-
ko na chwilę; że nie zauważyli; 
że byli przekonani, że tramwaj 
się zmieści; że nie pomyśleli… 

Po zatrzymaniu tramwajów 
najpierw staramy się odnaleźć 
kierowcę w pobliskich sklepach 
czy punktach usługowych. Jeśli 
się nie udaje, trzeba wezwać 
lawetę, a kierowca – poza man-
datem – musi też zapłacić za 
odholowanie pojazdu i parking 
strzeżony – mówi aspirant Lu-
cjan Pokorski z Komendy Miej-
skiej Policji w Chorzowie. 
Do tego doliczyć trzeba straty 
tramwajowej Spółki, które tak-
że kierowca musi pokryć z wła-
snej kieszeni lub ubezpieczenia 
samochodu. W 2021 roku straty 

spółki Tramwaje Śląskie z  po-
wodu niezrealizowanej pracy 
przewozowej, wynikające z za-
blokowanego przejazdu wynio-
sły około 70.000 zł. – Najgorsze 
są dla nas straty wizerunkowe. 
Pasażerowie stojący na przy-
stankach, na które tramwaj nie 
przyjeżdża, nie wiedzą dlaczego 
tak jest. Mówiąc kolokwialnie 
„wieszają psy” na nas, choć 
winny jest nieodpowiedzialny 
kierowca – zaznacza prezes Bo-
lesław Knapik. 
Dla kierowców ważna do zapa-
miętania jest jedna podstawowa 

zasada – aby zatrzymując swoje 
auto zostawili przynajmniej 
1 metr odległości od torowiska, 
czy to z boku czy z przodu lub 
tyłu pojazdu. Aby zwiększyć 
zasięg akcji i dotrzeć z przesła-
niem do większej liczby kie-
rowców, chorzowski Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów na tabli-
cach informacyjnych systemu 
ITS wyświetla hasło: „Parkuj 
właściwie – zachowaj 1 metr od 
torowiska”.

Radni zagłosowali za przyznaniem wsparcia w wysokości 
1,8 miliona złotych Ruchowi Chorzów. Finansowa pomoc dla klubu 

została zapisana autopoprawką w budżecie i będzie realizowana 
poprzez wykup pakietu akcji.

Teoretycznie to nieskomplikowane. Samochody należy parkować w odległości co najmniej 
metra od torowiska. Praktycznie dla wielu kierowców to jednak jasne nie jest, bo Tramwaje Śląskie 

wciąż walczą ze źle parkującymi kierowcami. 

Kolejne wsparcie
dla Niebieskich

To proste – parkuj metr od torowiska

Miasto przekaże Ruchowi Chorzów 1,8 mln złotych

Andrzej Kotala 
Prezydenta Chorzowa

Gramy w jednej drużynie i do tej samej bramki. W tych 
trudnych dla Miasta, ale i dla Ruchu czasach tylko w ten 
sposób jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzone cele i efekty. 

Udzielamy takiego wsparcia, na jakie w tej chwili nas stać. 
Robimy to jednak z przeświadczeniem, że te pieniądze 
zostaną dobrze spożytkowane, bo wokół prezesa Seweryna 
Siemianowskiego zebrał się sztab ludzi, którym dobro 
klubu bardzo leży na sercu.
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Straty spowodowane podwyżkami gazu 
i prądu dla Chorzowa należy szacować 
w  dziesiątkach milionów złotych. Więcej 
zapłacą placówki oświatowe (w mieście 
jest ich ponad sześćdziesiąt), domy kultury, 
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, domy 
pomocy społecznej oraz Zespół Szpitali 
Miejskich. W przypadku tego ostatniego 
strata z tego tytułu może wynieść nawet 
1,8 mln złotych netto. Uśredniając, w latach 
2020 i 2021 roczne zużycie gazu kosztowa-
ło szpital ok. 200 tys. złotych. Teraz będzie 
to 725 tys. złotych. W ubiegłych latach 
prąd dla szpitala to wydatek ok. 1 miliona 
złotych rocznie. W 2022 roku koszt zakupu 
prądu szacowany jest na 2,35 mln złotych. 

Na czym mają oszczędzać?
– Koszt prądu i gazu nie zależy od samo-
rządów. Staramy się robić wszystko, aby 
niwelować te skoki cen: zamawiamy media 

w przetargu wraz z całą metropolią, mon-
tujemy panele fotowoltaiczne, wypraco-
wujemy stanowiska i apele w ramach sto-
warzyszeń i  organizacji samorządowych 
– tłumaczy Marcin Michalik, zastępca 
prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych. 
I  dodaje, że władze miasta mają jednak 
związane ręce, bo za politykę energe-
tyczną kraju odpowiada rząd. – Za utratą 
kolejnych 2 milionów złotych z  budżetu 
szpitala idzie pytanie: z  czego rezygno-
wać? Albo ograniczyć operacje i leczenie 
najmłodszych, albo nie inwestować w czę-
sto stuletnie pawilony, albo zadłużyć szpi-
tal. Na razie rozwiązania rysują się jedynie 
takie. Jeśli u rządzących pojawi się jakaś 
refleksja, wyrównanie lub dotacje, to tylko 
z korzyścią dla pacjentów. Na razie jednak 
szczegółów brak - wskazuje Michalik.
W powiązanych z samorządem jednost-
kach konsternacja. I obawy, co będzie 
nie tylko w tym, ale i  w  przyszłych la-

tach. –  Zgodnie 
z  nowymi umowa-
mi musimy jakoś 
udźwignąć kilku-
nastoprocentową 
podwyżkę cen prądu oraz ponad stupro-
centową podwyżkę cen gazu – wylicza 
Elżbieta Szyszka, dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej „Nadzieja”, w  którym prze-
bywa obecnie 56 podopiecznych. Są to 
osoby w podeszłym wieku. Z podobnymi 
problemami borykają się też inne tego 
typu jednostki, bo rosną koszty wynagro-
dzeń, żywności, chemii oraz inne, których 
poniesienie jest konieczne dla dalszego 
funkcjonowania DPS. – To wszystko prze-
kłada się oczywiście na opłaty za pobyt 
w  naszym domu. Obawiamy się, że nie-
długo może się okazać, że wsparcie, któ-
re świadczymy, jest dostępne dla coraz 
węższej części społeczeństwa. Obecnie 
staramy się już oszczędzać na czym się 

tylko da. Stosujemy m.in. zamienniki. Ale 
nie wiemy, jak to będzie dalej – przyznaje 
Szyszka. 

Brakuje na bieżące potrzeby
Z jednej strony rosną wydatki, a z drugiej 
samorządy są pozbawiane dochodów. Po-
datek od osób fizycznych to jedno z ich 
największych źródeł. W ostatnich latach 
wzrost dochodów z PIT systematycznie 
rósł. W tym roku, gdyby nie Polski Ład, 
trend wzrostowy nadal by się utrzymywał. 
Jest jednak całkowicie odwrotnie – dzięki 
reformie dochody spadną i to bardziej niż 
zakładały czarne scenariusze. – Prognozy 
mówiły bowiem o  8 procentowych spad-

kach, co przekładało się na kwotę ponad 
35 milionów złotych. Ostatnie, urealnione 
już wyliczenia, na podstawie faktycznych 
wpływów w roku 2021, są jednak jeszcze 
mniej optymistyczne: na ograniczeniu 
wpływów z PIT Miasto straci w roku 2022 
nawet 40 milionów złotych – mówi Mał-
gorzata Kern, skarbnik Miasta Chorzów. 
–  Będziemy musieli szukać dodatkowych 
środków m.in. na programy opiekuńczo 
wychowawcze oraz zdrowotne, a także na 
pokrycie wzrostu cen energii. Brakuje nam 
pieniędzy na bieżące potrzeby. W tym roku 
jeszcze jakoś sobie poradzimy, choć dla 
mieszkańców skutki tych spadków mogą 
być już zauważalne. Niestety, prognozy na 
kolejne lata są jeszcze gorsze – dodaje.
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Ogromne straty dla miasta
Chorzowski samorząd - tak jak mieszkańcy - walczy z podwyżkami i drożyzną. Najgorzej jest z cenami prądu i gazu. 
A czarę goryczy dopełnia Polski Ład, który ogranicza Miastu dochody z podatku od osób fizycznych. W Chorzowie 
szacuje się, że strata z tego tytułu w tym roku wyniesie już 40 milionów złotych. Te wszystkie problemy mogą prze-
łożyć się nie tylko na zredukowanie inwestycji, ale również na trudności w bieżącym funkcjonowaniu m.in. takich 
jednostek, jak szpital czy domy pomocy społecznej. 40 milionów złotych

tyle miasto Chorzów straci na Polskim Ładzie

Niestety, zarówno rosnąca 
inflacja, droższy prąd i gaz, 
a  także inne opłaty powodu-
ją, że koszt wywozu odpa-
dów rośnie. Firmy wliczają te 
koszty w działalność, co odbi-
ja się na wyższej cenie umo-

wy przy przetargu. Sytuacja 
związana z podwyżką cen 
wywozu odpadów to nie tyl-
ko problem Chorzowa. Nie-
mal wszystkie miasta w ostat-
nim czasie podniosły ceny 
za wywóz śmieci lub zrobią 

to niebawem. Warto jednak 
podkreślić, że nadal nawet 
po podwyżce cen, chorzow-
skie ceny za wywóz odpadów 
znajdują się w  środku zesta-
wienia cen, które obowiązują 
w okolicznych miastach.

Tego nie dało się uniknąć. Cena za wywóz odpadów w Chorzowie z lekką korektą w górę. Powód? 
Rozpędzona Inflacja, droższy prąd i gaz oraz wyższa pensja minimalna. Nowe stawki to 28,90 zł 

za odpady segregowane i 57,80 zł za niesegregowane (miesięcznie za osobę). Na ostatniej sesji 
zostały zatwierdzone przed Radę Miasta.

Nowe stawki wywozu odpadów

Nowa „normalność” to większa niepewność jutra

Prąd w górę, podobnie gaz, pali-
wo, ceny w sklepach. Przedsię-
biorcy w dołku, portfel zwykłe-
go Kowalskiego zdecydowanie 
mniej zasobny. To wszystko 
nie wygląda zbyt dobrze. Czego 
jeszcze możemy się spodziewać 
w 2022 roku?
Konsekwencje zmian w których, 
chcąc nie chcąc, bierzemy udział 
będą z nami na lata. Rewolucja 
podatkowa, zwana „Polskim Ła-

dem”, co do zasady, zwiększa sumę 
opodatkowania nas wszystkich, 
choć czyni to dla części pośrednio 
a dla części bezpośrednio. Rosną-
ce koszty prowadzenia działalno-
ści, bardzo szybko odnajdą swoje 
odbicie (częściowo już znalazły) 
w wysokości cen poszczególnych 
dóbr i  usług. Część przedsiębior-
ców, by móc konkurować na ryn-
ku, będzie zmuszona do redukcji 
kosztów, tam gdzie to możliwe. 

Na kim odbije się to najbardziej? 
Niestety, często oznacza to zwol-
nienia pracowników mniej wy-
kwalifikowanych, których praca 
będzie zastępowana tańszymi 

w dłuższej perspektywie rozwią-
zaniami sprzętowymi (np. kasy 
automatyczne zamiast pracowni-
ków zatrudnionych na kasach). 
Dla osób o wysokich i pożąda-
nych przez pracodawców kwali-
fikacjach zmiana nie będzie tak 
dotkliwa, choć i oni będą musieli 
powalczyć o wyższe wynagrodze-
nia w miarę wzrostu obciążeń po-
datkowych lub kosztów prowa-
dzenia działalności. Ekonomiści, 

choć jeszcze delikatnie, zaczynają 
dostrzegać na horyzoncie poten-
cjalną stagflację – czyli sytuację, 
w której rynek pracy sobie nie 
radzi, a przyrost gospodarki jest 
znikomy. To bardzo niebezpiecz-
ny prognostyk na przyszłość.

W Chorzowie szacujemy, że na 
tych zmianach podatkowych mia-
sto straci jeszcze więcej niż zakła-
dano. 

Rozmowa z doktorem Bartłomiejem Gabrysiem, ekonomistą z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Podwyżki i braki w dochodach przełożą się na funkcjonowanie Chorzowa

ODPADY

segregowane niesegregowane

Piekary Śląskie 38 zł 76 zł

Gierałtowice 36,30 zł 145,20

segregowane niesegregowane

Siemianowice Śląskie 25,95 zł 77,85 zł

Bytom 24,50 zł 49 zł

Chorzów 28,90 zł za odpady segregowane  /  57,8 zł za odpady niesegregowane
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Chorzowski mikrobiznes

Tłoczne są środy i soboty na targowisku przy ulicy Barskiej. Najwięcej jest seniorów. Ostatnie pod-
wyżki cen uderzyły najmocniej w tych, z najniższymi świadczeniami. Przyjeżdżają mieszkańcy kilku 
okolicznych miast. Bo mimo że w ostatnich miesiącach również w tym miejscu wzrosły ceny, to pod-
wyżki nie są aż tak odczuwalne, jak w dyskontach i sklepach spożywczych. Również chorzowskie 
piekarnie musiały podnieść ceny. Jak tłumaczą ich pracownicy, nie było innego wyjścia.  

Klienci bardzo 
odczuwają podwyżki
Wiesława i Stanisław Kaflowie prowadzą 
gospodarstwo w podkrakowskiej wsi Suło-
szowa. Swoje produkty na Barskiej sprzeda-
ją w zasadzie od początku istnienia w tym 
miejscu targowiska. Handlują głównie 
własnymi wyrobami: mięsem i  jarzynami, 
dlatego nie musieli znacząco podwyższać 
cen. Ale koszty prowadzenia działalność 
wzrosły. I to dla nich duży problem. – Wię-
cej płacimy m.in. za dojazdy, a  klientów 
niestety nie przybywa – przyznaje pani 
Wiesława. Oboje są już po siedemdziesiąt-
ce. Z powodu wieku, ale też mało optymi-
stycznych perspektyw, niewykluczone, że 
wkrótce będą musieli zamknąć swoją bud-
kę. – Ludzie nie kupują już tak dużo, jak 
kiedyś – przyznają.    

Urszula Stańczyk dojeżdża na chorzow-
skie targowisko z Bytomia. Jest tam śred-
nio trzy razy w miesiącu. – Podwyżki są 
tutaj zauważalne, ale można je jeszcze 
jakoś zaakceptować. Widać, że sprzedaw-
cy są do nich zmuszeni. Sklepy? Proszę 
nawet nie pytać – mówi. Mikroprzedsię-
biorcy z  Barskiej wskazują, że podwyżki 
dotyczą przede wszystkim artykułów 
spożywczych. – Widać to szczególnie 
od dwóch miesięcy. Podrożały przede 
wszystkie produkty pierwszej potrzeby – 
wyjaśnia Hubert Kalinowski, który swoją 
budkę na targowisku prowadzi już od kil-
kunastu lat. – Klienci bardzo narzekają na 
ten wzrost cen. Ale i tak kupują, bo w skle-
pach taniej nie dostaną. Na nasze targo-
wisko przychodzą ludzie mniej zamożni, 
którzy te podwyżki bardzo odczuwają. 
Ceny podniosłem tylko o tyle, o ile drożej 

muszę za te towary zapłacić w hur-
towni. Kawa na przykład zdrożała 

już kilka razy. A najbardziej do góry po-
szedł chyba olej.

Pieczenie po prostu
jest droższe
Ceny wzrosły również w piekarniach. Ich 
właściciele nie mieli żadnego wyjścia – 
w  ostatnich miesiącach bardzo wzrosły 
koszty funkcjonowania ich przedsiębiorstw. 
–  Produkty, z których pieczemy, bardzo 
poszły w górę. Kilogram mąki prawie o 30 
groszy. Więcej trzeba zapłacić też za olej, 
dodatki piekarnicze, marmolady. Do tego 
droższe są paliwo, prąd i gaz. Do góry poszła 
też najniższa krajowa, a wiadomo, że za naj-
niższą trudno znaleźć pracowników. Dlatego 
podwyżki musiały być wyższe – wyjaśnia 
Ewa Sawicka-Boduch, która pracuje w jednej 
z najbardziej znanych chorzowskich piekar-

ni. – Mieliśmy podpisaną długoletnią 
umowę, dlatego na razie udało nam 
się uchronić przed wysoką podwyżką 
gazu. Ale słyszałam, że w  przypadku 
niektórych zakładów wzrosty są 
rzędu 100 lub nawet 200 
procent. Teraz, niestety, 
umowa się kończy i pew-
nie w nowej dosta-
niemy już te wyższe 
stawki. Za ogrzewanie 
i ciepłą wodę płacili-
śmy jeszcze niedawno 
miesięcznie 1  tysiąc 
złotych, a teraz za-
płaciliśmy 3 tysiące 
złotych. Jakoś musimy 
funkcjonować – dodaje. 

kontra drożyzna
Na targowisku przy ulicy Barskiej też drożej, 
       ale nie o tyle, co w sklepach i dyskontach.
             Chorzowskie piekarnie nie miały wyjścia
                 - również podniosły ceny. 

Stali klienci targowiska przy ulicy Barskiej znają ich doskonale. Państwo Wiesława i Stanisław 
Kaflowie od wielu lat prowadzą tu swoją budkę z mięsem i warzywami. Teraz rozważają zamknięcie 
interesu – sprzedaż nie idzie już tak jak kiedyś, a przyszłość nie zapowiada się lepiej.

Koszty wyprodukowania bochenka chleba drastycznie wzrosły. Piekarnie muszą się 
ratować, podnosząc ceny 

Kasza 4x100 gOlej Ryż 1 kgJaja wolny
wybieg (szt.)

2,30 zł 3,50 zł2 miesiące
temu 2 miesiące

temu

teraz
teraz

2,70 zł6,50 zł
2 miesiące
temu

teraz
10,50 zł 4,70 zł0,65 zł

2 miesiące
temu

teraz
0,82 zł

Mąka 2,90 zł
2 miesiące
temu

teraz
3,80 złKawa 500 g13,50 zł

2 miesiące
temu

teraz
17,20 zł Majonez 5,20 zł

2 miesiące
temu

teraz
5,90 złMasło5,20 zł

2 miesiące
temu

teraz
8,00 zł

Frankfuterki (kg) 32,00 zł
2 miesiące
temu

teraz
37,00 złSer żółty 1kg19,50 zł

2 miesiące
temu

teraz
28,00 zł Chleb duży 7,60 zł

2 miesiące
temu

teraz
8,20 złMleko 1l2,50 zł

2 miesiące
temu

teraz
3,00 zł

Bułka mała 0,90 zł
2 miesiące
temu

teraz
1,00 złChleb mały 5,60 zł

2 miesiące
temu

teraz
6,10 złMakaron2,50 zł

2 miesiące
temu

teraz
3,40 zł Bułka duża 1,00 zł

2 miesiące
temu

teraz
1,10 złHerbata 100 szt.11,50 zł

2 miesiące
temu

teraz
13,70 zł

Bez wątpienia rozwiązania „No-
wego Ładu” niosą negatywne 
konsekwencje finansowe, nie 
tylko indywidualnie, ale nieco 
szerzej, dla podmiotów samorzą-
du. Program zachęca do korzy-
stania z rozliczania działalności 
w oparciu o ryczałt. Taka for-
muła powoduje, iż całość przy-
chodów z tej daniny wpływa do 
budżetu państwa. A  to oznacza 
spadek przychodów samorzą-
dów z  partycypacji w  podatku 
CIT, w miarę przechodzenia ko-
lejnych przedsiębiorców na ten 
typ rozliczenia. Dla gmin nie-
korzystna jest również zmiana 
wysokości progu podatkowego. 
Oznacza bowiem ubytek po stro-

nie dochodów realizowanych 
z partycypacji w podatku PIT. 
Jeśli dołożymy do tego zmia-
nę wysokości opodatkowania 
wprowadzoną nieco wcześniej, 
z 18 procent  na 17 procent, do-
datkowo zwolnienie osób do 26 
roku życia z  podatku dochodo-
wego, to powstaje zasadne py-
tanie o wysokość planowanych 
dochodów w sytuacji braku 
określonych zasad dotyczących 
rekompensat dla samorządów. 
Centralnie sterowane przepływy 
finansowe mają niestety tenden-
cję do bycia mocno powiązanymi 
ze zgodnością linii politycznej 
danej gminy z linią realizowaną 
centralnie.

Ile może potrwać ten kryzys 
i  czy może są jednak jakiekol-
wiek powody do optymizmu?
Świat przyszły nie będzie powro-
tem do „normalności” przedpan-
demicznej. Czas oddziaływania 
i głębokość zmian, w obszarze eko-
nomicznym, społecznym i  chyba 
również geopolitycznym sprawią, 
że będziemy zmierzać do nowej, 
innej „normalności”, która dziś 
jeszcze się nie skrystalizowała. 
Będzie w niej więcej świata cyfro-
wego i funkcjonowania on-line, 
ale też więcej niepewności co do 
jutra. Na dziś czeka nas zmierze-
nie się ze zmianami klimatyczny-
mi, transformacją regionu, zapa-
ścią demograficzną i podziałami 

politycznymi, które niesamowicie 
utrudniają myślenie perspekty-
wiczne. 

Gospodarka jest w stanie to 
wytrzymać?
Ona ma szansę na odbudowę 
wszędzie tam, gdzie pandemia 
zweryfikowała na naszą korzyść 
kryteria dostępności, szybkości 
oraz pewności dostaw w kana-
łach dystrybucji. Wiele wskazuje 
na to, że położenie geograficzne 
naszego kraju i potencjał ludno-
ściowy stanowić mogą o  prze-
wadze konkurencyjnej, ale tylko 
wtedy, gdy obok konsumpcji, 
silnikiem napędowym naszej go-
spodarki staną się inwestycje.

KOSZYK
Z „BARSKIEJ”
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Rewolucja podatkowa, 
zwana „Polskim 
Ładem”, co do zasady, 
zwiększa sumę 
opodatkowania nas 
wszystkich, choć 
czyni to dla części 
pośrednio a dla części 
bezpośrednio.
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Jej organizacja działa od czte-
rech lat. Sformalizowała ją 
w  grudniu 2020 roku. Obec-
nie Emilia ma pod opieką 40 
podopiecznych. Głównie są to 
gady, węże, jaszczurki, żółwie, 
ale też pająki i jeże. Zazwyczaj 
są to zwierzęta chore i zanie-
dbane. Wcześniejsi właściciele 
kompletnie nie mieli pojęcia, 
jak się nimi zajmować. Czę-
sto są też zwierzaki oddawane 
z różnych powodów przez sa-
mych właścicieli.
– Teraz to takie modne. Mieć 
boa, puszczać go na podłogę 
i udawać, że się z nim zaprzyjaź-
niło – tłumaczy sarkastycznie 
Emilia. – Tymczasem gady, to 
nie są zwierzęta domowe. One 
nie zakochają się w swoim wła-
ścicielu. Mają zupełnie inaczej 
skonstruowany mózg, to nie jest 

piesek, którego nauczymy sztu-
czek. Dla nich taka osoba jest 
przede wszystkim dostarczycie-
lem pożywienia. Warto o  tym 
wiedzieć, zanim pójdzie się na 
giełdę terrarystyczną i bez głęb-
szej refleksji zakupi pytona albo 
agamę – dodaje. Należy pamię-
tać, iż to zwierzę będzie głównie 
przebywać w  terrarium a wy-
ciąganie w  celu przebywania 
ze zwierzęciem powinno się 
odbywać w odpowiednich wa-
runkach i czasie. Nie będzie żyło 
jak piesek chodząc po podłodze 
cały dzień.
Taką właśnie agamę Emilia 
znalazła ostatnio przy ulicy 
Wandy. Niestety, zmarła po 
trzech miesiącach leczenia. Nie-
dawno zdarzył się też ptasznik 
w kartonie. Jest szansa, że uda 
się go uratować. Takie zwie-

rzęta ludzie zostawiają często 
pod jej drzwiami. Zazwyczaj 
ich stan jest już bardzo ciężki. 
Odratować udaje się tylko nie-
które z nich. Były źle karmione 
i źle leczone. Niejednokrotnie 
dla właścicieli były kilkudnio-
wą zabawką, która szybko się 
znudziła. Potem stają się pro-
blemem, który w najlepszym 
razie trafia pod witrynę sklepu 
zoologicznego. Niestety więk-
szość sklepów zoologicznych, 
sama nie posiada wystarcza-
jącej wiedzy na temat takich 
zwierząt. Stworzenie warun-
ków dla takiego zwierzęcia 
w  większości jest kosztowne 
i  przekracza kilkukrotnie cenę 
zwierzaka.
Emilia Rokosz jest pasjonatką. 
Gadami i innymi zwierzętami 
interesuje się od kilkunastu 

lat. Od dziecka fascynowały ją 
szczególnie właśnie gady, choć 
jej pierwszym zwierzęciem eg-
zotycznym był ptasznik. Ukoń-
czyła 14 kursów z dziedziny 
opieki nad zwierzętami i wete-
rynarii, pracowała w gabinecie 
weterynaryjnym, ma więc do-
skonałe doświadczenie pielę-
gniarskie. Jak mówi, poświęca 
temu życie oraz planuje poświę-
cić też przyszłość i edukować się 
dalej w tych dziedzinach. Zde-
cydowaną większość swojego 
czasu spędza właśnie na pracy 
w stowarzyszeniu i pomaganiu 
zwierzętom. – Noc potrafię spę-
dzić jedną ręką podtrzymując 
kroplówkę, a drugą przekłada-
jąc strony książek weterynaryj-
nych. We wszystkim pomaga 
mi Kamil Sroka, jeden z moich 
wolontariuszy. Służy mi sa-

mochodem i wspiera finanso-
wo, ponieważ koszty leczenia 
i  utrzymania tych zwierząt są 
ogromne. Stowarzyszenie ma 
małe wpływy większość finan-
sujemy z własnych kieszeni – 
tłumaczy Emilia.
Z własnych zwierząt egzo-
tycznych zrezygnowała,aby 
zwiększyć ilość miejsca dla 
potrzebujących egzotyków. 
Dla swoich podpieczonych 
uruchomiła nie tylko pogoto-
wie ratunkowe, ale też rodzin-
ne. – Jeżeli udaje się wyleczyć 
takie zwierzę, to próbuję 
znaleźć dla niego nowy dom. 
Wcześniej robię jednak so-
lidny wywiad, aby trafiło 
w  naprawdę dobre ręce – 
podkreśla. – Ludzie nie mają 
świadomości, że na przykład 
do podania leku kilkumetro-
wemu pytonowi potrzeba 
kilku osób. To wszystko wy-
gląda łatwo i przyjemnie. Ale 
wcale takie nie jest i w wielu 

przypadkach dla tych zwie-
rząt brak wiedzy kończy się 
trwałym kalectwem. 
Społeczniczka coraz częściej 
gości w chorzowskich szko-
łach. Ostatnio była w „dziesiąt-
ce” przy ulicy Urbanowicza. 
Mówi dzieciom i młodzieży 
o trudnościach opieki nad ga-
dami, konsekwencjach, jakie 
trzeba ponieść. Uświadamia. 
– Nie chodzi mi o zniechęca-
nie do opieki nad zwierzętami, 
ale o zbudowanie odpowied-
niego nastawienia i nauczenie 
odpowiedzialności – zaznacza. 

Miasto

Po sześciu latach ich lokal 
stał się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych w śródmie-
ściu. Wrósł niejako nie tylko 
w przestrzeń, ale i w lokalną 
społeczność. Wypiekane na 
miejscu rogale, cynamonki 
i marcepanki na stałe zagości-
ły w jadłospisach chorzowian. 
W kolejce po nie spotykają 
się najczęściej uczniowie oko-
licznych szkół, pracownicy 
pobliskich zakładów i  miesz-
kańcy śródmiejskich kamienic. 
15  stycznia w lokalu święto-

wali urodziny. Mają się z cze-
go cieszyć, bo utrzymanie się 
na rynku, w tak trudnych dla 
przedsiębiorców realiach, to 
nie lada sukces. 
– Baliśmy się – przyznaje Kaja 
Sierotnik, która wspólnie Ma-
ciejem Wojtasiem, po latach 
pracy w organizacjach poza-
rządowych i korporacjach, 
zdecydowała się na prowadze-
nie własnego biznesu. – Oglą-
daliśmy kilka lokali. Wszystkie 
były większe od tego, który 
zajmujemy obecnie. A my 

chcieliśmy wypróbować, jak 
odnajdziemy się w biznesie, 
jak się sprawdzimy. Woleliśmy 
coś mniejszego, ale w dobrym 
i perspektywicznym miejscu – 
przyznaje Kaja. 

Naturalnie i na żywo 
Dobrze znali się od kilkunastu 
lat. Darzyli się oczywiście za-
ufaniem. Ale była też nuta nie-
pewności i strachu, że się nie 
uda. Nie mieli doświadczenia, 
ani obycia w branży. Wiedzieli 
jednak, że mają pomysł. I to 
całkiem niezły. 
Ze względu na ograniczony 
metraż postawili na kawiar-
nię, w której będzie można 
napić się pysznej kawy lub 
herbaty i zjeść coś słodkie-
go. Nie zamierzali podawać 
żadnych mrożonek, ani ni-
czego gotowego. W Botanice 
wszystko, co w menu, wyra-
bia się na miejscu. Zza lady 
można podejrzeć przygoto-
wanie ciasta, wałkowanie, na-
dziewanie i pieczenie. 
Chcieli żeby nowe miejsce 
miało duszę i dominujące 
motywy roślinne. Aby było 

kojarzone z naturą i zielenią. 
Stąd oczywiście nazwa, ale też 
pnącza i kwiaty, które stano-
wią główny element wystroju. 
Zdecydowali się na skromne, 
ale sprawdzone menu. Z miej-
scem, czego nie ukrywają, tra-
fili w dziesiątkę.
Kaja: – Przychodzą przed-
szkolaki z rodzicami i emery-
ci. Staliśmy się przez te lata 
częścią lokalnej społeczności. 
Elementem, do którego ta 
społeczność się przyzwyczaiła 
i który przyjęła. Stałym punk-
tem na zakupowej mapie. Mię-
dzy mięsnym, warzywniakiem 
a kioskiem.

Najlepsza kawa 
na świecie
Nie da się ukryć, że Kaja i Ma-
ciek stworzyli produkt, który 
się obronił. I to nawet w trud-
nych pandemicznych czasach. 
Ich wyroby zachęcają słodkim 
lukrem, kuszą ciężką posypką 
i zaskakują ilością nadzienia. 
Poza wyrobami z ciasta droż-
dżowego w menu znajdziemy 
szarlotkę, ciasta marchewko-
we i z belgijską czekoladą, ser-

nik, wyjątkowe gofry belgij-
skie a także rurki z prawdziwą 
bitą śmietaną. Do ciasta moż-
na napić się oczywiście kawy. 
Ale nie takiej „zwykłej”. Kawa 
podawana w Botanice ma spe-
cjalny certyfikat, który gwa-
rantuje, że została zrobiona z 1 
procenta najlepszych ziarnem 
na świecie. Ma niesamowity 
smak i esencję. W lokalu poda-
wana jest też belgijska czeko-

lada oraz przepyszna herbata. 
Latem warto wpaść na owo-
cowe smoothie, lemoniadę lub 
świetną mrożoną kawę. 
– Dziś w prowadzenie kawiar-
ni jest zaangażowanych kilka 
osób. Raczej nie będziemy 
zmieniać menu, bo jest spraw-
dzone. Zamierzamy je nieco 
poszerzyć. Oczywiście mamy 
marzenia dotyczące rozwoju. 
Myślimy o czymś większym, 
ale to nie jest dobry czas na 
takie decyzje. Na pewno chce-
my zostać w Chorzowie, nie 
zamierzamy się stąd ruszać, bo 
mamy fantastycznych klien-
tów – podkreśla Kaja. I dodaje: 
– Mamy kilka pomysłów, jak 
jeszcze bardziej aktywizować 
mieszkańców i animować 
różne działania. Wiemy, że 
w przypadku naszej branży 
to coraz ważniejsze. Na razie 
jednak czekamy na nieco lep-
sze czasy. Czego nam życzyć? 
Słodkiego miłego życia. 

Sześć lat słodkiego ryzyka
Botanika świętowała swoje urodziny

Była połowa stycznia 2016 roku. Nad niewielkim lokalem przy ulicy Sobieskiego zawisł 
szyld – Boutique Cafe Botanica. Kaja i Maciej postanowili zaryzykować. I to na słodko.

Informacja pojawia się w serwisie ogłoszeniowym. Na zdjęciach zaniedbany gekon, który walczy 
o życie i podpis: „chętnie sprzedam/oddam”. Rozpoczyna się nagonka na właściciela. Jeżeli jest 
intensywna - ogłoszenie znika. Wtedy gekon jest skazany na śmierć. – Mamy bardzo niewiele 

czasu, żeby wydobyć numer lub adres właściciela i uratować to zwierzę. Dlatego prosimy 
o nierozpowszechnianie tej informacji a zgłoszenie do organizacji – przyznaje Emilia Rokosz, 

która na terenie naszego miasta prowadzi Stowarzyszenie „Orle pióro”. 

Gadzie pogotowie
Stowarzyszenie „Orle pióro” ratuje chorzowskie gady i inne zwierzęta
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GDZIE? CO I KIEDY? INFORMACJA KOSZT

Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie”. 

15.02 - warsztaty robienia maski karnawałowej „Zamaskowani”,
16.02 - warsztaty pt. „Poduszki w stylu etno”,
17.02 - warsztaty robienia świec pt. „Magia wosku”,
18.02 - warsztaty pt. „Chodź, namaluj swój strach”,
22-25.02 - wycieczki po Skansenie z przewodnikiem.

tel. 32 241 07 18 
wew. 204

25 zł za osobę za każdy 
warsztat, opiekunowie – 
według cennika

Miejski Dom Kultury Batory 14-18.02.2022 r. - Wyspa Piratów”, „ Akademia Pana Kleksa” czy „Kraina Lodu”, 21- 25 lutego 2022 r. 
- tydzień żywiołów, wody, ziemi, ognia i powietrza - gry, zabawy, animacje.

tel. 32 246 00 60
89 zł,
79 zł - rodzeństwo lub 
Karta Dużej Rodziny

KINO GRAJFKA - CHCK

14.02 - „Agent Kot”,
16.02 - „Był sobie pies” i „Wyrolowani”,
18.02 - „Wilk na 100%”,
21.02 - „Kraina smoków”,
23.02 - „Cudowny chłopak” i „Uprowadzona księżniczka”,
24.02 - „Fru”

tel. 32 349 78 
71/63/65

8 zł

GALERIA SZTUKI MM 15 i 22.02 - warsztaty plastyczne dla dzieci od 7 do 12 lat 32 349 78 75 wstęp wolny (konieczna 
uprzednia rezerwacja)

KINO FRAJDA - SDK

12.02 - „Tęsknimy za latem”, „Kraina smoków”, 17.02 - „Wyrolowani”,
18.02 - „BFG. Bardzo fajny Gigant”,
24.02  - „Śnieżna paczka”,
25.02 - „Tarapaty 2”,
26.02 - „O czym marzą zwierzęta”

32 247 39 55/57 5 zł i 8 zł

SDK 14-18.02 - „Kolorowy karnawał”,
21-25.02 - „W zimowej krainie”

32 247 39 57 80 zł

MORIS 12.02 - turniej rodzinny na lodzie, - przez cały okres trwania ferii - półkolonie na lodowisku. 
Ponadto wszystkie miejskie lodowiska czynne do końca lutego.

32 241 11 11 20 zł (turniej na lodowisku)

TEATR ROZRYWKI

12.02 i 13.02 - 25. PRZEBOJOWA NOC SYLWESTROWA NA BIS  
15.02 i 16.02 - HOTEL WESTMINSTER i LA FEMME DE PARIS RECITAL JOANNY MOŻDŻAN  
17.02 - HOTEL WESTMINSTER  
18.02, 19.02, 20.02 - 25. PRZEBOJOWA NOC SYLWESTROWA NA BIS  
21.02 - „ŚLADAMI ŚLĄSKICH ŻYDÓW CZ. II” Z CYKLU GÓRNY ŚLĄSK ŚWIAT NAJMNIEJSZY  
23.02 - PRĘGI - POKAZ FILMU i BIG BAND ŚLĄSKI Z REPERTUAREM ORKIESTRY COUNTA BASIEGO  
25.02 - 25. PRZEBOJOWA NOC SYLWESTROWA NA BIS i NOWE SZATY KRÓLOWEJ  
26.02 i 27.02 - 25. PRZEBOJOWA NOC SYLWESTROWA NA BIS 

32 346 19 30
Z MIESIĘCZNIKIEM „TWÓJ 
CHORZÓW” - 50% NA TE 
SPEKTAKLE

RUCH CHORZÓW 21,22,23,24,25.02  - „AdleRkowe FeRie ExtRa” (codzienne treningi,zajęcia motoryczne z zawod-
nikami, pokaz sztuk walki, animacje, gry, konkursy)

660 920 817 499 zł

LEGENDIA 14-27.02 - Magiczne Ferie z Bazyliszkiem 666 031 196
69 zł pobyt całodniowy, 
od 29 zł (min. 2h)

CIM 17.02 - Szpilka, czyli spotkanie z grami planszowymi  
28.02 - spotkanie z Magdaleną Piekorz - reżyserką i scenarzystką m.in. filmu Pręgi

32 245 93 40 udział bezpłatny

Miejska Biblioteka Publiczka - 
Filia nr 4 16.02 - „Zima z Franklinem” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla najmłodszych udział bezpłatny

Miejska Biblioteka Publiczka - 
Filia nr 18

17.02  - „Koty, psoty i huncwoty” – zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci na podstawie serii 
książek o kotach.

udział bezpłatny

Miejska Biblioteka Publiczna - 
Filia nr 5 18.02 – Ferie zimowe dla dzieci - „Z wizytą na kole podbiegunowym” 32 241 38 48 udział bezpłatny

Miejska Biblioteka Publiczna - 
Filia nr 5 25.02  – Ferie zimowe dla dzieci – turniej gry w scrabble udział bezpłatny

MBP - w filiach nr 3,5,9,18,19  
będzie można odebrać karty 
z zadaniami do rozwiązania

14-25.02 - Ferie z Bandą z Burej na podstawie powieści Magdaleny Witkiewicz udział bezpłatny

STADION ŚLĄSKI, 
PARK ŚLĄSKI

11.02 – Disco na Lodzie – Dyskoteka na lodowisku w walentynkowej aranżacji 
12-13.02 – Rodzinne Igrzyska Zimowej Akademii Sportu na Stadionie Śląskim 
19-20.02 – Ale ślisko – Lodowisko – Zajęcia rekreacyjne i animacje na lodowisku dla dzieci 
i młodzieży.  
24-25.02 – Rodzinne Igrzyska Zimowej Akademii Sportu na Stadionie Śląskim

32 479 72 00
32 793 70 08

Przewodnik po zimowych atrakcjach w mieście 

Znajdź swój pomysł na ferie
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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 20 lutego 2022 r.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

Organizatorem tego wyjątko-
wego widowiska, z pogranicza 
sportu i rozrywki, jest Pol-
skie Towarzystwo Wrestlin-
gowe. Pierwsza gala odbyła 
się w  październiku ubiegłego 
roku i okazała się dużym suk-
cesem.  - Chorzów stał się w 
ostatnich miesiącach stolicą 
polskiego i europejskiego wre-
stlingu – mówi Marcin Rzeź-
niczek, prezes PTW. - Bardzo 

cenimy sobie przychylność 
miasta i przyjazną atmosferę 
na każdym kroku. Ta współ-
praca przynosi doskonałe 
efekty. Cieszę się, że poprzez 
tak unikatową, kolorową i po-
pularną formę sportowej roz-
rywki, wspólnie promujemy 
Chorzów. 
Na gali BlackOut wystąpią 
między innymi: John „Bad Bo-
nes” Klinger, Krampus, Jacob 

Crane, Tristan Archer, Matt 
Sydal, Nano Lopez. Miłośnicy 
wrestlingu doskonale znają te 
nazwiska i zapewne po brze-
gi wypełnią halę MORiS, by 
oglądać ich popisy na żywo.

Gala wrestlingu w hali MORiS
Szalone akrobacje, potężne rzuty, nieprzewidywalne zwroty 

akcji, a do tego plejada gwiazd z całego świata. Wszystko to już 
19 lutego w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, podczas 

drugiej gali wrestlingu z cyklu BlackOut.


