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Aktualności

Laboratoria Przyszłości to 
program skierowany do szkół 
podstawowych oraz ogólno-
kształcących artystycznych. 
Jego celem jest budowanie 
kompetencji kreatywnych 
i technicznych wśród uczniów. 
W ramach Programu szkoły 
otrzymały od państwa wspar-
cie fi nansowe na zakup wypo-
sażenia technicznego niezbęd-
nego do rozwoju umiejętności 
praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży.
Miasto pozyskało dofi nan-
sowanie w kwocie blisko 
2,4  mln  zł na zakup nowo-
czesnego wyposażenia, ta-
kiego jak: drukarki 3D z ak-
cesoriami, mikrokontrolery, 
stacje lutownicze, czy sprzęt 
multimedialny do nagrań dla 

uczniów w ramach progra-
mu Laboratoria Przyszłości. 
Dla dzieci i młodzieży będzie 
to oznaczało przede wszyst-
kim możliwość rozwijania 
praktycznych zdolności. No-
woczesny sprzęt, który do-
tychczas nie był z reguły do-
stępny w  szkołach, pozwoli 
również na wyrównanie 

szans i rozwój edukacyjny 
kolejnych pokoleń uczniów.
W ramach Laboratoriów 
Przyszłości szkoły otrzymały 
wsparcie fi nansowe na zakup 
wyposażenia techniczne-
go potrzebnego w kształtowa-
niu i rozwijaniu umiejętności 
manualnych i technicznych, 
umiejętności samodzielnego 

i krytycznego myślenia, zdol-
ności myślenia matematycz-
nego oraz umiejętności w za-
kresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, sto-
sowania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, jak 
również pracy zespołowej, 
dobrej organizacji i dbania 
o porządek na stanowisku 
pracy oraz radzenia sobie 
w  życiu codziennym. Szkoły 

wnioskowały o wyposażenie 
podstawowe (które będą mu-
siały od 1 września 2022 roku 
mieć wszystkie szkoły pod-
stawowe), jak i dodatkowe 
(dobierane swobodnie przez 
szkoły).
Gmina Chorzów aplikowa-
ła o maksymalną kwotę na 
wyposażenie placówek i jest 
to 2 353 300,00 zł. Szkoła wy-
bierając wyposażenie, może 

zdecydować się na takie, 
które w największym stop-
niu odpowiada potrzebom 
i możliwościom placówki. 
Wyposażenie Laboratoriów 
Przyszłości może być wy-
korzystywane w realizacji 
podstawy programowej, na 
zajęciach dodatkowych, ko-
łach zainteresowań lub też 
w przygotowaniach do kon-
kursów.

Prawie 2,4 mln złotych na Laboratoria Przyszłości 

Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

1 marca rozpoczęła się rekrutacja dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych do oddziałów ogól-
nodostępnych. Nabór potrwa do 31 marca 2022 roku. 
W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone 
przez Miasto Chorzów. Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adre-
su: www.chorzow.elemento.pl

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:
1. ZGŁOSZENIA  – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. Zgłoszenie należy wypełnić w systemie 
elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyj-
mowany jest z urzędu.
2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dyspo-
nuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek 
wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektro-
nicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły wybranej w I preferencji.

Kandydaci do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych (na 5 miejsc dla dzieci orzeczonych) - posiadają-
cy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym.
W celu zapisania kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do oddziału specjal-
nego lub na jedno z pięciu miejsc w oddziale integracyjnym, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 mar-
ca do 30 kwietnia 2022 roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem. 

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do od-
działu ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyj-
nego w roku szkolnym 2022/2023.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem:
1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z do-
kumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów branych pod uwagę w po-
stępowaniu rekrutacyjnym: od 1 marca, godz. 8:00 do 31 marca 2022 r., godz. 15:00.

2. Rejestracja w systemie oraz złożenie zgłoszenia kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 1 marca, 
godz. 8:00 do 31 marca 2022 r., godz. 15:00.

3. Weryfi kacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwier-
dzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyj-
nym: 1 marca do 8 kwietnia 2022 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi kowanych i nieza-
kwalifi kowanych: 13 kwietnia 2022r., godz. 9:00.

5. Zdalne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifi kowania: od 13 do 26 
kwietnia 2022 r., godz. 24:00.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych: 27 kwietnia 2022 r., godz. 9.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie urodzone w latach 2019, 2018, 2017 
i 2016, zamieszkałe na terenie gminy Chorzów. Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygoto-
wanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  nie uczestniczą w rekrutacji. W celu 
zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powi-
nien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia 2022 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów 
z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem. 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekruta-
cji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w odpowiednim termi-
nie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy decydują się na zmianę 
przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapi-
sywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Zasady rekrutacji
Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziału zerowego w Szkole Podsta-
wowej nr 15. Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl.
Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego trwają od 28 lutego do 11 marca 2022 r.

Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz 
elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami 
należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Terminy rekrutacji 
1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzają-

cymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
od 28.02.2022 r., godz. 8.00 do 11.03.2022 r., godz.15.00.
2. Weryfi kacja w systemie w przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 28.02.2022 r., godz. 8.00 do 25.03.2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifi kowanych i kandy-
datów niezakwalifi kowanych 30.03.2022 r. godz. 9.00.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 30.03.2022 r. od godz. 9.00 do 12.04.2022 r. 
do godz. 15.00.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 13.04.2022 r. godz. 9.00.

Wskazywanie miejsc
Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, za-
mieszkałych na obszarze Miasta Chorzów, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja właściwa) do 
publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszko-
lu/oddziale przedszkolnym, dyrektor placówki informuje Prezydenta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie do 29 maja br. Prezydent Miasta obowiązany jest wskazać pisemnie 
rodzicom inne publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.

Rekrutacja uzupełniająca
Po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej i wskazaniu miejsc, w przypadku, gdy placówka będzie dysponowała 
wolnymi miejscami, 30 maja 2022 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Szczegóły na mieszkancy.chorzow.eu

Dwadzieścia trzy szkoły podstawowe w Chorzowie otrzymały dofi nansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji
i Nauki Laboratoria Przyszłości. Łączna kwota jaka trafi ła do szkół to 2 353 300,00 zł.

W tym programie ministerialnym aplikowaliśmy o maksymalną
kwotę, czyli 2 353 300,00 zł. Nasze wnioski zostały ocenione
pozytywnie. Teraz do szkół trafi ą pieniądze, które będą mogły
zostać wydane na taki sprzęt, który w największym stopniu 
odpowiadać będzie potrzebom
i możliwościom placówek. Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Chorzowa
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Aktualności

Tak dużej inwestycji mieszkaniowej w mieście jeszcze nie było. To 
ważne przedsięwzięcie inwestycyjne, ale również społeczne. Poza 
tym, że oddajemy nowe mieszkania, to podnosimy standard życia 
i warunki bytowe naszych seniorów. Natomiast mieszkania, które 
zostały zwolnione, w części zostaną wyremontowane i trafi ą do 
osób z listy oczekujących Mariola Roleder

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Dawny budynek Zespołu 
Szpitali Miejskich (tzw. dwój-
ka), został zaadaptowany na 
mieszkania. Na powierzchni 
3 tys. 934 metrów kwadrato-
wych powstało 77 lokali, które 
sukcesywnie trafi ają do miesz-
kańców Chorzowa. W obiek-
cie wykonano pięć wind, a tak-
że wózkownie i  rowerownie. 
Znajdują się tam także parkin-
gi oraz garaże podziemne. 
– Mieszkania są wykończo-
ne, jak to się mówi, "pod 
klucz". Wyposażono je w sa-
nitariaty, kafelki i panele. 
Część z nich posiada balko-
ny lub tarasy. Cieszę się, że 
dziś możemy już ofi cjalnie 
zajrzeć do tych komforto-
wych mieszkań wraz z ich 

nowymi lokatorami - mówi 
Andrzej Kotala, Prezydent 
Chorzowa. Część lokali przy-
stosowana jest do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 
- mają poszerzane drzwi i sys-
tem przycisków przywołują-
cych pomoc. W pięciu klatkach 
schodowych funkcjonują no-
woczesne windy, a na terenie 
budynku mieszczą się garaże 
i miejsca postojowe.
– Wszędzie się stawia na ludzi 
młodych i to dobrze, ale taka 
inicjatywa to dla nas szansa. 
W końcu każdy będzie kiedyś 
seniorem – wskazuje nowa 
lokatorka Grażyna Guziałek 
i dodaje: –  Już byłam w no-
wym mieszkaniu. Mam teraz 
piękny balkon. Już niebawem 

będę kwiatki sadziła i piła na 
nim kawę. 
Mieszkania znajdują się w czte-
rech segmentach: południo-
wym, północnym, wschodnim 
i środkowym. Łącznie w bu-
dynku znajdzie się sześć klatek 
schodowych. Przy ul. K. Miarki 
40 zaplanowano 23 mieszka-
nia, przy K. Miarki 40a będzie 7 
mieszkań, przy K. Miarki 40b – 
16 mieszkań, K. Miarki 40c – 8 
mieszkań, przy Miarki 40d – 20 
mieszkań, a przy K. Miarki 40e 
– 3 mieszkania. 
W budynku został wykonany 
pełen węzeł sanitarny, instalacje 
elektryczna, wentylacyjna, wod-
no- kanalizacyjna, a także ogrze-
wanie z sieci ciepłowniczej, które 
będzie rozliczane indywidualnie 

Pierwsi lokatorzy zamieszkali 
przy Karola Miarki 40
W nowych mieszkaniach komunalnych, w kompleksie przy ulicy Karola Miarki 40, są już 
pierwsi lokatorzy. To najważniejsza inwestycja tego typu w nowoczesnej historii miasta.

na mieszkania. We  wszystkich 
mieszkaniach wykafelkowano 
łazienki i przedpokoje, wymalo-
wano też ściany oraz zamonto-
wano kaloryfery.
Budowa kosztowała 18 milio-
nów złotych, z czego 8 mln 
złotych to dofi nansowanie 
z BGK. Do zamieszkania w no-
wym budynku uprawnionych 

jest już 35 najemców, którzy 
wzięli udział w miejskich pro-
gramach mieszkaniowych dla 
seniorów i  rodzin. Pozostałe 
mieszkania zostaną przy-
dzielone w ramach kolejnych 
programów i listy oczekują-
cych na lokal z mieszkanio-
wego zasobu Gminy Chorzów. 
Co ważne, Miasto zamierza 

wykorzystać też zwolnione lo-
kale, które zostały opuszczone 
przez lokatorów kompleksu 
przy ul. K. Miarki. Ich stan tech-
niczny zostanie teraz poddany 
analizie. Część z nich z pewno-
ścią zostanie wyremontowana 
i przekazana lokatorom, którzy 
znajdują się na liście oczekują-
cych na mieszkanie. 

Klucze już wręczone

Nadmierna prędkość, po-
śpiech, brak uwagi, czy nie-
ustąpienie pierwszeństwa to 
najczęstsze przyczyny zdarzeń 
drogowych, do jakich dochodzi 
z winy kierowców. Niestety, 
nie każdy pamięta, że zbliżając 
się do skrzyżowania czy też 
przejścia dla pieszych, należy 
zwiększyć czujność i zmniej-
szyć prędkość pojazdu. Pamię-
tajmy też, że bezpieczeństwo 
pieszych w dużej mierze zależy 
od nich samych. 
Zgodnie z kodeksem drogo-
wym – kierujący pojazdem, 
zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, jest obowiązany za-
chować szczególną ostrożność, 
zmniejszyć prędkość tak, aby 
nie narazić na niebezpieczeń-
stwo pieszego znajdującego się 

na tym przejściu, albo na nie 
wchodzącego i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdują-
cemu się na tym przejściu, albo 
wchodzącemu na to przejście.
Oznacza to, że widząc na chod-
niku pieszego, który wcho-
dzi na przejście dla pieszych, 
trzeba ustąpić mu pierwszeń-
stwa: zwolnić, a w razie po-
trzeby zatrzymać się. Kierow-
cy muszą uświadomić sobie, 
że wyprzedzanie pojazdów 
na przejściach dla pieszych 
i bezpośrednio przed nimi oraz 
omijanie innych pojazdów, 
które zatrzymały się przed 
przejściem dla pieszych w celu 
ustąpienia pierwszeństwa pie-
szym, to wykroczenia, które 
często skutkują poważnymi 
zdarzeniami drogowymi.

Należy także pamiętać, że pie-
szemu zabrania się wchodzenia 
na jezdnię:
• bezpośrednio przed jadący 

pojazd, w tym również na 
przejściu dla pieszych,

• spoza pojazdu lub innej prze-
szkody ograniczającej wi-
doczność drogi,

• korzystania z telefonu lub in-
nego urządzenia elektronicz-
nego podczas wchodzenia lub 
przechodzenia przez jezdnię 
lub torowisko, w tym rów-
nież podczas wchodzenia lub 
przechodzenia przez przejście 
dla pieszych – w sposób, któ-
ry prowadzi do ograniczenia 
możliwości obserwacji sytu-
acji na jezdni, torowisku lub 
przejściu dla pieszych.

Źródło: chorzow.policja.gov.pl

Jest robotem, ma kocie uszy 
oraz wąsy i właśnie rozpoczął 
pracę na oddziale Ortopedii 
i Traumatologii Narządu Ru-
chu dla Dzieci. Zespół Szpitali 
Miejskich w Chorzowie jest 
pierwszym szpitalem w Pol-
sce, gdzie na korytarzach i sa-
lach urzęduje robot.
„BellaBot” to dzieło fi rmy Pro-
Cobot, która użyczyła robota 
chorzowskiemu szpitalowi. 

Dzięki temu dzieci zyskały 
nowego „kolegę”, który po-
zwoli im oderwać myśli od 
stresu związanego z chorobą 
i rekonwalescencją. Robokot 
reaguje na dotyk, lubi gła-
skanie, ma kolorowe oświe-
tlenie i zaprogramowaną 
funkcję grania muzyki.
Urządzenie jest też ogrom-
nym wsparciem dla perso-
nelu. Robot rozwozi posiłki, 

zbiera zużyte opakowania, 
informuje o obchodzie le-
karskim czy konieczności 
założenia maski ochronnej. 
Dzięki funkcji „chodź za 
mną” może też odprowadzać 
małych pacjentów na badania 
i zabiegi. Bellabot jest wypo-
sażony w czujniki 3D, co po-
zwala mu zachować bezpie-
czeństwo nawet w przypadku 
napotkania przeszkody.

Odbiór odpadów komunalnych orga-
nizowany przez Miasto wiąże się z ko-
niecznością składania przez właścicieli 
nieruchomości deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Po sprawdzeniu prawidło-
wości składania tego dokumentu okazało 
się, iż ilość mieszkańców zamieszkują-
cych poszczególne lokale mieszkalne, 
jest znacząco wyższa niż to, co zostaje 

zadeklarowane w tychże deklaracjach.
W związku z tym Miasto przystępuje do 
kontroli wszystkich właścicieli nierucho-
mości, którzy nie dopełnili obowiązku 
wynikającego z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach i nie zło-
żyli prawidłowo deklaracji uwzględniają-
cej faktyczną ilość osób zamieszkujących 
poszczególne lokale w budynkach wielo-
lokalowych.

Od początku roku w Chorzowie w 12 zdarzeniach z udziałem pieszych 
zginęła 1 osoba, a 11 zostało rannych. Aż 7 zdarzeń miało miejsce

na oznakowanym przejściu dla pieszych. 

Uwaga! Pieszy na drodze Kontrola w związku z deklaracjami śmieciowymi 

Miasto skontroluje właścicieli nieruchomości. Ma to związek 
z błędnymi danymi dotyczącymi osób ujętych w złożonych 

przez nich deklaracjach śmieciowych. 

RobokotRobokot
na chorzowskiej na chorzowskiej 
ortopediiortopedii

Prezydent Andrzej Kotala przekazał pierwsze klucze nowym lokatorom
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POMAGAMY UKRAINIE!
Cały Chorzów włączył się w akcję pomocy Ukrainie, która została zaatakowana zbrojnie przez Rosję. 
Chorzowianie po raz kolejny pokazali, że mają ogromne serca, a urząd miasta wdrożył wszystkie odpowiednie 

procedury, aby jak najszybciej uruchomić pomoc na miejscu i poza Chorzowem.

Gdzie może zgłosić się uchodźca z Ukrainy?
W sprawach zakwaterowania do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chorzowie: 32 416-59-87. 

W sprawach najpotrzebniejszych artykułów spożywczych do Ośrodka Pomocy Społecznej: +48 32 771 63 05 i Centrum Integracji Międzypokoleniowej: +48 695 563 067, +48 32 245 93 40.

ZBIÓRKA PIENIĘDZY
Urząd Miasta uruchomił specjalne subkonto na pomoc Ukrainie i Ukraińcom. Każdy może dokonywać wpłat na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Darowizny pieniężne mogą przekazywać osoby prawne, � rmy, instytucje oraz osoby � zyczne.
Nr konta: 90 1050 1214 1000 0090 8155 5394 
Wpłaty w EURO, również z zagranicy na rachunek: PL 68 1050 1214 1000 0090 8155 5402 KOD SWIFT: INGBPLPW

Co ważne: w tytule przelewu należy wpisać: "Darowizna na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy"

ZBIÓRKA DARÓW
Wystartowała niemal zaraz po rozpoczęciu działań wojennych Rosji na Ukrainie. Już po zaledwie 2 dniach uzbierano ponad 60 palet darów. To odpowiada dwóm

pełnym załadowanym tirom. Kolejne palety kompletowane były aż do piątku - kiedy akcja zakończyłą się dużym sukcesem! Aktualnie pierwsze potrzeby są zabezpieczone.

Transporty na Ukrainę są organizowane, a dary, które pozostały w Chorzowie będą na bieżąco dysponowane pośród uchodźców w naszym mieście.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie!

SZPITAL
Zespół Szpitali Miejskich przygotował miejsca do leczenia uchodźców. W pierwszej kolejności potrzebne były miejsca na chirurgii i ortopedii dziecięcej.

Pojawili się też ukraińscy pacjenci hematologiczni. Wszyscy uchodźcy tra� ający do Chorzowa mogą korzystać z opieki medycznej jak obywatele polscy.

ZAKWATEROWANIE
Chorzów zabezpieczył miejsca noclegowe dla uchodźców w kilku punktach na mapie miasta. Uchodźcy kierowani są do nas poprzez zorganizowane transporty.

Część osób, które z powodu wojny opuściły Ukrainę znalazła zakwaterowanie w prywatnych domach naszych mieszkańców. Warto odnotować, że do tej pory

liczba zameldowanych Ukraińców w Chorzowie wynosiła ponad 400 osób. 

CHĘĆ POMOCY
Jeśli dysponujesz miejscami do noclegu, chcesz pomóc własnym samochodem w transporcie, znasz język ukraiński czy rosyjski, możesz zgłosić się

do Centrum Aktywizacji Społecznej telefon: 32/3075329 lub mail: cas@opschorzow.pl

Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Chorzowa

Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

Будьмо солідарними з українським народом. Ми обурені збройним нападом на суверенну і незалежну Україну. Працюємо для надання 
допомоги біженцям. Йдеться про підтримку медичну та психологічну. Хочемо, щоб ці люди в нашому місті відчували себе у безпеці. 

Звичайно, для цього потрібна координація і робота, поки що у нас все дуже добре. Маємо спеціальні приміщення, туди ми розміщуємо 
людей, які до нас приходять. Харчуванням їх забезпечить Центр соціального захисту населення. Працюємо з усіма спецслужбами,
які можуть бути використані для організації їхнього перебування в Хожові.

Dzięki zorganizowanej w Centrum Integracji Międzypokoleniowej zbiórce mogliśmy 
po raz kolejny przekonać się o tym, że chorzowianie mają wielkie serca. Ilość zebranych 
rzeczy przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Do naszego partnerskiego miasta Tarnopol 
udało nam się wysłać kilka tirów, które były załadowane po brzegi. Dziękuję wszystkim 
osobom oraz prywatnym � rmom, które okazały swoje wsparcie i bez których ta ogromna 
logistyczna operacja nie byłaby możliwa.

Solidaryzujmy się z narodem ukraińskim. Jesteśmy zbulwersowani atakiem na suwerenne i niepodległe państwo, jakim jest Ukraina. Działamy w celu 
zapewnienia opieki uchodźcom. Mowa tu o wsparciu między innymi medycznym i psychologicznym. Chcemy, aby te osoby czuły się u nas bezpiecznie. 
Wymaga to oczywiście koordynacji i pracy, ale jak na razie radzimy sobie z tym bardzo dobrze. Są wyznaczone obiekty, gdzie umieszczamy osoby,
które do nas przyjeżdżają. Ośrodek Pomocy Społecznej zajmie się dostarczeniem dla nich żywności. Współpracujemy ze wszystkimi służbami 
mundurowymi, które mogą być wykorzystane do organizacji ich pobytu w Chorzowie.
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POMAGAMY UKRAINIE! ДОПОМАГАЄМО УКРАЇНІ!
Увесь Хожув долучився до акції допомоги Україні, на яку Росія здійснила збройний напад. Жителі Хожова 

вкотре показали, що у них величезні серця, і міська адміністрація вжила усі відповідні процедури, щоб 

якнайшвидше розпочати допомогу в місті Хожув та за його межами.

Куди може звернутися біженець з України?
- у питаннях проживання
Муніципальний центр антикризового управління в Хожові (Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chorzowie): +48 32 416 59 87

- у питаннях найнеобхідніших продуктів і речей
Центр соціальної допомоги (Ośrodek Pomocy Społecznej): +48 32 771 63 05
Центр міжгенераційної інтеграції (Centrum Integracji Międzypokoleniowej): +48 695 563 067, +48 32 245 93 40

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
Мерія запустила спеціальний субрахунок для допомоги Україні та українцям. Будь-хто може зробити внески для біженців з України.

Готівкові пожертвування можуть здійснювати юридичні особи, підприємства, установи та фізичні особи.
Номер рахунку: 90 1050 1214 1000 0090 8155 5394

Надходження в ЄВРО з-за кордону приймаються на рахунок: PL 68 1050 1214 1000 0090 8155 5402 Код SWIFT: INGBPLPW

Важливо: у назві переказу слід вказати – "Darowizna na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy". *

ГУМАНІТАРНИЙ ЗБІР
Він стартував майже відразу після початку військових дій Росії в Україні. Усього за 2 дні було зібрано 

понад 60 піддонів з вантажем. Це дві заповнені вантажівки. Додаткові піддони були укомплектовані 

до п’ятниці – коли акція мала великий успіх! Наразі перші потреби забезпечені. Організовано 

перевезення в Україну, а речі, які залишилися в Хожові, будуть доступні для біженців на регулярній 

основі. Дякуємо за підтримку!

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Мережа міських лікарень подбала про можливості для лікування біженців. В першу чергу 
потрібні були місця у відділеннях дитячої хірургії та ортопедії. Також було виявлено в українців 

гематологічні захворювання. Усі біженці, котрі приїжджають до Хожова, можуть скористатися 

медичною допомогою так само як громадяни Польщі.

ПРОЖИВАННЯ
Хожув забезпечив біженців житлом у кількох точках на карті міста. Приїжджі направляються до нас 

організованим транспортом. Частина людей, котрі покинули Україну через війну, знайшли житло 

в приватних будинках наших мешканців. Слід зазначити, що на даний момент кількість українців, 

зареєстрованих у Хожові, перевищує 400 осіб.

* «Пожертвування на забезпечення перебування біженців з України»

Марцін Міхалік
заступник президента міста Хожув

Анджей Котала
президент міста Хожув

Завдяки збору гуманітарної допомоги у Центрі міжгенераційної інтеграції (Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej), ми знову змогли переконатися, що у жителів Хожова великі серця. 

Кількість зібраних речей перевершила наші очікування. Нам вдалося відправити до нашого 
міста-побратима Тернополя декілька вантажівок. Я хотів би подякувати всім людям 
і приватним компаніям, які показали свою підтримку. Без них ця величезна логістична операція 
була б неможлива.

Будьмо солідарними з українським народом. Ми обурені збройним нападом на суверенну і незалежну Україну. Працюємо для надання 
допомоги біженцям. Йдеться про підтримку медичну та психологічну. Хочемо, щоб ці люди в нашому місті відчували себе у безпеці. 

Звичайно, для цього потрібна координація і робота, поки що у нас все дуже добре. Маємо спеціальні приміщення, туди ми розміщуємо 
людей, які до нас приходять. Харчуванням їх забезпечить Центр соціального захисту населення. Працюємо з усіма спецслужбами,
які можуть бути використані для організації їхнього перебування в Хожові.
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Miasto

Tłumacz migowy w magistracie

Po śląsku, ale nowocześnie
Kulturalna Bistro od kilku tygodni działa w MDK „Batory”

W Urzędzie Miasta w Chorzowie działa tłumacz on-line języka migowego. To urządzenie z pewnością ułatwi załatwianie 
spraw w magistracie osobom głuchym i niedosłyszącym.

Tłumacz migowy działa 
w chorzowskim Urzędzie 
dzięki współpracy z Pol-
skim Związkiem Głuchych. 
Gdy takie wsparcie będzie 
potrzebne, urzędnik  z po-
ziomu dostępnego kompute-
ra połączy się z tłumaczem 
i ten udzieli profesjonalnego 

wsparcia.   Również z domu, 
klikając w ikonkę w prawym 
górnym rogu strony interneto-
wej Urzędu Miasta, osoba głu-
cha połączy się z tłumaczem, 
który pomoże jej na przykład 
rozwiązać sprawę, dopytać lub 
umówić spotkanie. 
Dla osób głuchych język 

polski jest bardzo trudny do 
opanowania. W wielu przy-
padkach forma pisana kom-
pletnie nie zdaje egzaminu. 
Dlatego, jedyną w pełni zro-
zumiałą formą komunikacji 
jest język migowy. Tłumacz 
on-line to aplikacja dostęp-
na z poziomu przeglądarki 

internetowej. Nie wymaga 
dodatkowego oprogramowa-
nia i pozwala na swobodną 
komunikację w czasie rzeczy-
wistym osoby głuchej z tłu-
maczem, który posługuje się 
językiem migowym.
Bożena Kunat z Oddziału 
Mazowieckiego Polskiego 
Związku Głuchych tłuma-
czy, że naturalnym językiem 
osób głuchych jest język mi-
gowy, który ma inną struk-
turę gramatyczną od języka 
polskiego. Język polski – jak 
wyjaśnia - jest językiem dru-
gim (obcym), dlatego próba 
porozumienia się na kartce 
z osoba głuchą najczęściej 
nie zda egzaminu.  – Nauka 
języka migowego jest równie 
długotrwała jak nauka inne-
go obcego języka. Statystyki 
podają, że w Polsce czynnych 
zawodowo tłumaczy języka 
migowego jest około trzystu 
– wyjaśnia Bożena Kunat.
Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom sektora publicz-
nego, Polski Związek Głu-
chych Oddział Mazowiecki, 

uruchomił usługę tłumacza 
języka migowego on-line. 
Pracownicy urzędów mogą, 
w każdej chwili, połączyć 
się za pomocą aplikacji 
"Tłumacz on-line języka mi-
gowego" z certyfikowanym 
tłumaczem.  – Usługa elimi-
nuje konieczność wypełnia-
nia wniosku o zapewnienie 
tłumacza przez osobę głuchą 
(z którym osoby głuche naj-
częściej mają problem), jak 
również szukania go przez 

urząd. Rozmowa odbywa się 
w czasie rzeczywistym – za-
znacza Kunat. 
27 grudnia 2021 roku Prezy-
dent Miasta podpisał zarzą-
dzenie w sprawie w sprawie 
wprowadzenia procedury 
obsługi osób ze szczególnymi 
potrzebami w Urzędzie Mia-
sta w Chorzowie. Współpraca 
z PZG jest jednym z ważnych 
rozwiązań wprowadzonych 
w magistracie na bazie tego 
właśnie dokumentu. 

Tłumacz migowy w chorzowskim magistracie jest dostępny od 
poniedziałku do środy od godziny 8:00 do 15:00, w czwartki od 
godziny 8:00 do 16:00 oraz w piątki od 8:00 do 13:00. 

Kultura z dobrą kuchnią zdecydowanie idą w parze. A najlepszym przykładem 
z ostatnich tygodni – i to chorzowskim – jest Kulturalna Bistro, które od początku 

lutego działa w MDK „Batory”.

Restauracja w tym miejscu 
funkcjonowała przez wiele 
lat. Jednak jej dotychczaso-
wy właściciel przeszedł na 

zasłużoną emeryturę. Na wy-
najęcie lokalu zdecydował się 
Arkadiusz Malcherczyk, któ-
ry od 15 lat jest kucharzem. 

– Dodatkowo moja żona pa-
sjonuje się cukiernictwem i to 
ona zajmuje się przygotowa-
niem  ciast, tortów i deserów, 
które są u nas codziennie. 
Od jakiegoś czasu mieliśmy 
pomysł, żeby otworzyć coś 
swojego. Kiedy pojawiła się 
okazja, długo się nie zastana-
wialiśmy – przyznaje. 
Malcherczykowie są z Ba-
torego. Z dzielnicą czują się 
bardzo mocno związani. 
Widać to po wystroju loka-
lu. Poza tym, że został uno-
wocześniony, to na ścianach 
zawieszono stare zdjęcia, na 
których widać m.in. Hutę 
Batory oraz zabytkowe haj-
duckie zabudowania. 
W menu znajdziemy dania 
kuchni śląskiej, ale w nowo-
czesnej formie. Są w nim pie-
rogi z panczkrautem i krup-
niokiem, jest żur śląski na 
swojskim zakwasie, bułka 
z szarpaną wieprzowiną, 
stek ze schabu, krem wege 
z białych warzyw oraz sałat-
ki, np. z grillowanym kurcza-
kiem. Codziennie również 

dostępna jest śląska rolada 
z kluskami i modrą kapustą, 
a w niedziele można ją zjeść 
w zestawie z pysznym ro-
sołem podawanym z lanym 
ciastem. – Kartę mamy do-
syć krótką, ale chcemy żeby 
wszystko, co podajemy było 
świeże. Naszą kuchnię opie-
ramy na produktach od lokal-
nych dostawców – wyjaśnia 
szef kuchni. 
Wyróżnikiem dla restaura-
cji jest niewątpliwie bliskie 
sąsiedztwo MDK. – To bez 
wątpienia jest symbioza. Ko-
rzystamy na niej i my, i dom 
kultury. Choć oczywiście trze-
ba przyznać, że „Batory” ma 
już swoją renomę, a my mu-
simy jeszcze sporo na nią po-
pracować. Jednak bardzo się 
cieszymy, że możemy gościć 
u nas osoby, które przychodzą 
na koncerty, warsztaty i bab-
skie combry  To nieco ułatwia 
nasze codzienne funkcjono-
wanie – przyznaje Arkadiusz. 
Kulturalna Bistro jest otwar-
te od wtorku do niedzieli, od 
11:00 do 20:00.
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Szymon to artystyczna dusza. 
Jest tancerzem. Swoją wyuczo-
ną profesją zajmuje się już od 
12 lat. Specjalizuje się w tańcu 
towarzyskim. Prowadzi zajęcia 
w jednej z chorzowskich szkół. 
Wcześniej próbował swoich sił 
m.in. w aktorstwie i fotografi i. 
– Można powiedzieć, że mam 
trochę renesansowe podejście 
do życia. Ale czuję, że to dzię-
ki szyciu najlepiej się spełniam 
i że to właśnie ono połączyło 
wszystko w całość – mówi. 
Zaczęło się niewinnie, za spra-
wą noworocznego postano-
wienia. Trzy lata temu kupił 
maszynę i rozpoczął naukę 
szycia, korzystając wyłącznie 
z  fi lmów instruktażowych 
w Internecie. Dzięki tutorialom 
wideo opanował podstawy 
szycia i stale doskonalił swoje 
umiejętności. Na początku zaj-
mował się prostymi przeróbka-
mi krawieckimi, szył poduszki, 
torby i inne akcesoria. Potem 
przyszedł czas na bardziej za-
awansowane projekty, takie 

jak spodnie na wymiar. Niedłu-
go później wybrał się na pierw-
szy kurs krawiecki, gdzie pod 
okiem profesjonalistki konty-
nuował kształcenie. Obecnie 
jest uczestnikiem zawodowe-
go kursu krawieckiego, który 
zakończy się egzaminem pań-
stwowym.

Dzieła z resztek
Zachorował na COVID-19. 
Nadmiar wolnego czasu skło-
nił go do długo odwlekanych 
porządków w  resztkach ma-
teriałów. Przeglądając ścinki 
doszedł do wniosku, że nie 
można ich tak po prostu wy-
rzucić. I  tak oto narodziła się 
idea szycia upcyklingowych 
obrazów muzealnych z resztek 
materiałów do niczego innego 
się już nienadających. Pierw-
szym pomysłem był „Krzyk" 
Edvarda Muncha. Skompleto-
wał potrzebne kolory, wykonał 
szkic i po kilkunastu godzinach 
nieprzerwanej pracy wyszło 
dzieło, które stało się pomy-

słem na życie. Ideą dotąd nie-
spotykaną, pełną wyobraźni, 
serca i ekologicznego przekazu.
Pomysł rozwijał się przez 
niespełna dwa lata, co za-
owocowało tym, że Szymon 
prowadzi obecnie prężnie roz-
wijającą się działalność gospo-
darczą. Szczególnie istotny jest 
dla niego wymiar ekologiczny 
swojej pracy. Stara się bowiem 
nie generować żadnych od-
padów, a niemal wszystko, co 

wychodzi spod jego maszyny, 
pochodzi z drugiej ręki. 
– Najpierw omawiamy pro-
jekt z klientem. Potem zasta-
nawiam się, jak się do niego 
zabrać. Jak wyciągać warstwy, 
co powinno mieć dalszą, a co 
bliższą perspektywę, co jest 
podkładem, a co będzie na 
pierwszym planie – tłumaczy 
Kot. – Potem siadam do ma-
szyny. Mniejsze elementy wy-
szywam ręcznie. Wszystkie 
prace są oryginalne i nie da 
się ich podrobić. Bo owszem, 
można mieć ten sam obraz, ale 
raczej nie będzie on już w ten 
sam sposób wyszyty. Na pew-
no będzie miał inną teksturę – 
zaznacza. 

Skrawki z Lamborghini
Tematyka prac jest sprawą 
otwartą. Coraz częściej po-
jawiają się oczekiwania do-
tyczące motywów kwiatów 
i  zwierząt. Jednak najwięk-
szym zainteresowaniem cie-
szą się obrazy. – Wyszywa-

łem już te na podstawie prac 
Vincenta  Van Gogha i  Fridy 
Kahlo. Jednak, w mojej ocenie, 
najwięcej polotu do działa-
nia dają obrazy Pabla Picassa. 
Ostatnio udało mi się stwo-
rzyć właśnie techniką szycia 
obraz na ścianę. W przyszłości 
właśnie w tę stronę zamie-
rzam iść – zapowiada Kot. 
Ważnym elementem jego 
działalności jest zbieranie 
materiałów. Dzięki współpra-
cy z  zakładami krawieckimi 
udaje mu się zdobyć resztki 
tych, które nie są już wyko-
rzystywane i pewnie trafi łyby 
na śmietnik. – Staję się jed-
nak coraz bardziej wybredny 

– uśmiecha się. – Z fi ran już 
raczej nie korzystam. Ostatnio 
szczególnie upodobałem sobie 
welury. Pozyskuję też mate-
riały z tapicerek luksusowych 
samochodów typu Lambor-
ghini czy Bugatt i. Są to skraw-
ki z trzeciego obiegu.
Artysta szuka obecnie lokalu 
na stacjonarną działalność. 
Natomiast 21 marca ruszy 
jego sklep internetowy, gdzie 
za pośrednictwem strony 
panszymonkot.com będzie 
można zakupić patchworko-
we akcesoria, takie jak: torby, 
plecaki, nerki, a także obrazy 
ścienne i kurtki z motywami 
malarskimi.
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Licytacja była skierowana 
zarówno do osób prywat-
nych, jak i podmiotów biz-
nesowych. Zgodnie z regu-
laminem tężnia mogła zostać 
nazwana nazwiskiem osoby 
żyjącej lub postaci historycz-
nej, albo nazwą przedsiębior-
stwa. Przez rok o patronie 
będzie informowała specjalna 
tabliczka, która stanie na pla-
cu Hutników. 
Jak się okazało chętnych 
bardziej niż możliwość re-
klamy przyciągnął… senty-
ment.  Zwycięzca licytacji, 
Tomasz Kazik, mieszka w Am-
sterdamie, ale pochodzi z Cho-
rzowa. Ostatnio angażował się 
m.in. w organizację zbiórki na 
rzecz ofi ar wojny w Ukrainie, 
która z holenderskiej stolicy 

trafi ła do Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej, skąd po-
jechała do Tarnopola. 
– Czuję się chorzowianinem 
i mimo że tu nie mieszkam, 
to bardzo ciągnie mnie do ro-
dzinnego miasta. Tężnię wi-
działem tylko na zdjęciach, 
ale uważam, że na pewno jest 
ciekawym punktem na mapie 
Chorzowa – podkreśla To-
masz. – Po publikacji licytacji 
na jednej z chorzowskich grup 
internetowych, przeczytałem 
komentarze i wziąłem w niej 
udział. Dla WOŚP licytowałem 
też występ Kabaretu Hrabi, ale 
tylko po to by podbić aukcję – 
przyznaje. 
Tomasz Kazik myślał, żeby 
nadać tężni imię „chorzow-
skich artystów”, których – jak 

zaznacza – jest ogrom. Uznał 
jednak, że to byłoby dosyć 
skomplikowane i wymaga-
jące szerszego wyjaśnienia. 
Ostatecznie wybrał więc Bre-
gułę. – Dlaczego Mirek? Bo 
każdy w mieście wie kim był. 
Miałem z nim okazję poroz-
mawiać i tak na prawdę wiele 
mi ta rozmowa dała – mówi. 
– Wiem, że jest już jego po-
mnik na Placu Piastowskim, 
teraz będzie również patro-
nem tężni. Ona odświeża 
umysł. Mirek kiedyś odświe-
żył mój.  
Chorzowski magistrat zapo-
wiada, że licytacja w przyszłym 
roku prawdopodobnie zostanie 
powtórzona, a zebrane dzięki 
niej fundusze znów zasilą kon-
to Orkiestry Jurka Owsiaka. 

Mirek Breguła patronem 
chorzowskiej tężni

Legendarny wokalista zespołu Universe, Mirek Breguła,
przez najbliższy rok będzie patronem tężni solankowej na Placu 

Hutników. Tak zdecydował zwycięzca aukcji, którą sztab
wspólnie z Miastem zorganizowali na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Dzięki niej na konto fundacji, która w tym 
roku zbierała pieniądze na doposażenie dziecięcych oddziałów 

okulistycznych, wpłynęły 5733 złote.

– Rozmawiam po cichu z tym Picassem. Myślę, jak zabrać się za jego obraz. To chwilę trwa.
Ale zawsze dochodzimy do porozumienia. Wtedy przystępuję do szycia – tłumaczy Szymon Kot. 

Chorzowianin przy użyciu igły, nici i zużytych ubrań tworzy dzieła sztuki.

Igła, Picasso i zużyta kurtka
Chorzowianin w ciekawy sposób łączy sztukę z ekologią

Uroczyste nadanie 
imienia tężni odbędzie się 
20 marca o godz. 15:00.
Wtedy zostanie 
odsłonięta pamiątkowa 
tablica, a Henryk Czich 
z zespołu Universe 
zaśpiewa kilka utworów, 
które skomponował 
Mirek Breguła.  

Uroczyste nadanie 
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