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Górnicy nadal 
potrzebni
Mimo kryzysu przemysłu wydobywczego nadal jest 
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych górników. 
Przekonuje o tym m.in. dyrekcja ZSTiO nr 1, która  
w 2013 roku ponownie rozpoczęła kształcenie w klasach 
o profilu górniczym. Czy młodzi adepci zawodu powinni 
się zatem obawiać o swoją przyszłość na rynku pracy? 

W NUMERZE

u	 Trampolina do rozwoju  
–	 Nowy	 Stadion	 dla	 Ruchu	 przy	 ulicy	 Ci-
chej	będzie	kapitalnie	umiejscowiony:	przy	
bardzo	ruchliwej	drodze	DTŚ,	która	już	dziś	
łączy	się	z	A1	oraz	A4.	Gdyby	miasto	spo-
rządziło	 ciekawą	 ofertę	 dla	 kontrahentów,	
z	 możliwością	 wynajęcia	 powierzchni	 pod	
działalność	gospodarczą	tak	jak	to	ma	miej-
sce	na	stadionie	Cracovii.	–	mówi	Aleksan-
dra	Kandzia	z	SKRCh	„Niebiescy”.

więcej na str. 4
u	 Prezydent za 
 połączeniem placówek 
W	 ostatnich	 tygodniach	 coraz	 głośniej	
mówi	 się	 o	 przeniesieniu	 Przedszkola	 nr	
22	do	budynku	Szkoły	Podstawowej	nr	25	
w	Maciejkowicach.	Wiele	wskazuje	na	to,	
że	dojdzie	do	połączenia	placówek,	mimo	
że	zadanie	nie	znalazło	się	w	budżecie	na	
bieżący	 rok.	 Budynek,	 w	 którym	 obecnie	
znajduje	 się	 przedszkole,	 miałby	 zostać	
zagospodarowany	jako	ośrodek	dla	dzieci	
autystycznych.	

str. 3

u	 Im możemy pomóc 
Mija	10	lat	odkąd	możemy	przeznaczyć	1	proc.	podatku	dochodo-
wego	na	rzecz	organizacji	pożytku	publicznego.	W	ubiegłym	roku	
na	taki	krok	zdecydowało	się	ponad	12	mln	polskich	podatników.	
Zgodnie	 z	 danymi	 resortu	 finansów	 fundacje	 i	 stowarzyszenia	
otrzymały	 dzięki	 temu	 ponad	 506	 mln	 zł.	 Przedstawiamy	 infor-
macje	 o	 potrzebujących,	 których	 warto	 wesprzeć	 rozliczając	 się		
z	fiskusem.	

str. 6

str. 7
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Chorzowskie Centrum Kultury
•	 5.03.	godz.	19:00	/	Oberschleisen	/	koncert	

promujący	 nowy	 album	 grupy	 /	 bilety:		
45	zł	–	55	zł.

•	 6.03.	godz.	18:00	/	„Klimakterium	2	czyli	
menopauzy	szał”	/	spektakl	Teatru	Capitol	
z	Warszawy	/	bilety:	65	zł	–	80	zł.

•	 7.03.	godz.	18:00	/	Szołtyskowe	Urodziny	/	
benefis	artystyczny	Mirosława	Szołtyska	/	
bilety:	80	zł	–	100	zł.

•	 8.03.	 godz.	 18:00	 /	 Słaba	 płeć,	 a	 jednak	
najsilniejsza	/	spektakl	muzyczno	–	słow-
ny	 z	 okazji	 Dnia	 Kobiet	 /	 gospodarzami	
wieczoru	będą	 tenor	Sylwester	Targosz	–	
Szalonek	i	aktor	Kazimierz	Mazur	znany	z	
serialu	„Na	wspólnej”	/	bilety:	25	zł	–	30	zł.

•	 14.03.	godz.	19:00	/	IRA	/	koncert	jednego	
z	 najbardziej	 rozpoznawalnych	 zespołów	
polskiej	sceny	rockowej	/	bilety:	50	zł.

•	 21.03.	godz.	18:00	/	Jak	zostać	Sex	Guru	/	
spektakl	dla	widzów	dorosłych	z	udziałem	
Tomasza	Kota	/	bilety:	55	zł	–	65	zł.

więcej informacji pod nr tel.: 32 349 78 60  

Starochorzowski Dom Kultury
•	 6,	7,	8.03.	godz.	18:00	/	Babski	Comber	–	

szalone	disco	/	impreza	taneczna	z	udzia-
łem	zespołu	Hanuta	/	bilety:	45	zł.

więcej informacji pod nr tel.: 32 247 39 58 

Leśniczówka
•	 7.03.	 godz.	 19:00	 /	 Vintage	 /	 koncert	 ze-

społu	założonego	przez	Krzysztofa	Wałec-
kiego	–	charyzmatycznego	muzyka	współ-
pracującego	niegdyś	z	wieloma	gwiazdami	
polskiej	sceny	muzycznej,	m.	in.	z	Oddzia-
łem	Zamkniętym	/	bilety:	30	zł	–	35	zł.

•	 28.03.	 /	 Breakout	 /	 koncert	 legendarnej	
grupy	 blues	 -	 rockowej	 ku	 pamięci	 Miry	
Kubasińskiej	i	Tadeusza	Nalepy.

więcej informacji pod nr tel.: 519-356-150 

Teatr Rozrywki
•	 9.03.	godz.	17:30	i	9.03.	godz.	20:30	/	Zło-

dziej	/	komedia	jednego	z	najpopularniej-
szych	brytyjskich	autorów	Erica	Chappella	
w	reżyserii	Cezarego	Żaka	/	na	senie	po-
jawią	się	m.in.	Renata	Dancewicz,	Izabela	
Kuna,	Rafał	Królikowski	i	Leszek	Lichota.

•	 10	i	11.03.	godz.	19:00	/	Jesus	Christ	Super	
Star	/	rock	–	opera	w	dwóch	aktach.

•	 13.03.	 godz.	 19:00	 i	 14.03	 godz.	 15:00	 /	
Kogut	 w	 rosole	 /	 spektakl	 opowiadający	
historię	 bezrobotnych	 outsiderów,	 którzy	
zdecydowani	 są	 zrobić	 niemal	 wszystko,	
by	 odzyskać	 swoją	 godność.	 By	 tak	 się	
stało,	postanawiają	zrobić	coś	co	pozornie	
przeczy	 ich	 zamierzeniom	 -	 zarabiać	 na	
życie	występując	jako	męscy	striptizerzy.

•	 15.03.	godz.	18:00	/	Patryk	K.	/	monodram	
na	podstawie	prozy	Jerzego	Pilcha	(„Moje	
pierwsze	 samobójstwo”,	 „Miasto	 utrapie-
nia”,	„Marsz	Polonia”),	w	doskonałym	wy-
konaniu	Krzysztofa	Grabowskiego.

więcej informacji pod nr tel.:+48 32 346 19 
31, 32, 33  

INFORMATOR 
KULTURALNY

u	 Dawniej	 w	 Chorzowie	 funkcjonowało	 sześć	
kin.	 Te	 cieszące	 się	 największą	 popularnością	
znajdowały	się	przy	ul.	Wolności.	„Kammer	Licht-
spiele”	 sięga	 czasów	 sprzed	 I	 wojny	 światowej.		
W	okresie	międzywojennym	przyjęło	ono	nazwę	
„Apollo”.	 Z	 1400	 miejscami	 było	 największym	
kinem	 na	 Górnym	 Śląsku.	 Dopiero	 po	 kolejnej	
modernizacji	 i	 zainstalowaniu	 szerokiego	 ekra-
nu	w	1957	roku,	zmieniło	nazwę	na	„Panorama”.	
W	 1994	 roku	 otwarto	 małą	 salę	 na	 piętrze	 (150	
miejsc),	oraz	dużą	salę	projekcyjną	w	technice	do-
lby	stereo	(350	miejsc).
Chorzowskie	tradycje	kinowe	to	również	epizody	
związane	 z	 produkcją	 filmową.	 Na	 przełomie	 lat	
20-tych	i	30-tych,	przy	ulicy	Wolności	18,	mieściła	
się	wytwórnia	„Pegaz	 -	Film”,	która	w	1928	 roku	
wyprodukowała	tu	swój	pierwszy	i	jedyny	film	fa-
bularny	pt.	„Z	ramion	w	ramiona”.	Jego	premiera	
miała	miejsce	29	stycznia	1927	roku	w	kinie	„Co-
losseum”.	 W	 późniejszych	 latach	 instytucja	 zaj-
mowała	 się	 produkcją	 filmów	 dokumentalnych.		
Z	Chorzowem	jest	również	związany	pionier	filmu	
rysunkowego	 w	 przedwojennej	 Polsce	 -	 Włodzi-
mierz	Kowańko.
W	1965	roku	grupa	pasjonatów	założyła	i	rozwi-
nęła	pod	egidą	Chorzowskiej	Spółdzielni	Miesz-
kaniowej	owocną	działalność	Amatorskiego	Klu-
bu	 Filmowego	 „Chorzowska	 Ósemka”.	 Na	 jego	
czele	 stał	Antoni	Kreise.	Klub	zakończył	działal-
ność	w	1993	roku.	Swoje	największe	sukcesy	osią-
gał	w	latach	70-tych	i	80-tych	podczas	festiwalów	
filmów	amatorskich.
Pierwszym	kinem	na	ulicy	Wolności	było	„Colos-
seum”,	powstałe	w	1909	roku	pod	nazwą	„Kaiser	
Theater”.	Było	to	również	pierwsze	kino	z	aparatu-

Chorzów dawniej i dziś
rą	dźwiękową,	którą	zainstalowano	w	roku	1930.	
W	latach	20-tych	było	to	drugie	co	do	wielkości	
kino	w	Królewskiej	Hucie.	W	1987	roku	przesta-
ło	funkcjonować.	Na	tejże	ulicy	działało	również	
kino	 „Union”,	 „Nowość”	 (później	 „Casino”)	 oraz	
„Roxy”	otwarte	w	1934	roku	i	mieszczące	ok.	1000	
miejsc.	Kino	to	pod	nazwą	„Polonia”	wyświetlało	
filmy	do	1992	roku.
Również	narożny	budynek	ulicy	Powstańców	i	Są-
dowej	ma	swoją	bogatą	przeszłość.	W	1936	roku	w	
miejscu	dawnej	sali	 tanecznej	powstał	 tu	 jedyny	w	
swoim	rodzaju	kompleks	rekreacyjno	-	rozrywkowy.	
Po	II	wojnie	światowej	w	budynku	„Delty”	mieściła	
się	m.in.	stołówka	miejska,	a	kino	przemianowano	
na	 „Pionier”,	 które	 po	 okresie	 dobrej	 koniunktury	
w	 latach	 sześćdziesiątych	 (projekcja	 filmów	 „non	
-	 stop”),	 przestała	 istnieć	 w	 latach	 80-tych.	 Źródła	
wspominają	jeszcze	kina	„Helios”	przy	ulicy	3	Maja,	
„Rialto”	przy	ulicy	Hajduckiej	oraz	„Union”	(po	woj-
nie	„Energetyk”)	w	Chorzowie	Starym.
Z	 Chorzowem	 jest	 związanych	 kilka	 postaci	 ze	
świata	 filmu.	 Są	 to	 m.in.	 Hanna	 Schygulla,	 naj-
sławniejsza	 aktorka	 powojennego	 kina	 niemiec-
kiego,	 urodzona	 w	 Chorzowie	 Starym	 w	 1943	
roku,	oraz	Franz	Wachsmann/Waxman,	urodzony	
w	Królewskiej	Hucie	w	1906	roku.	Jest	on	jedynym	
Górnoślązakiem	nagrodzonym	dwukrotnie	Osca-
rem.	 Statuetkę	 otrzymał	 za	 muzykę	 do	 filmów:	
„Bulwar	 Zachodzącego	 Słońca”(1951)	 i	 „Miejsce	
Pod	 Słońcem”	 (1952)	 i	 aż	 dziewięciokrotnie	 był	
nominowany	 do	 otrzymania	 nagrody.	 Zmarł	 w	
Los	Angeles	w	1967	roku.	W	2006	roku,	w	stulecie	
urodzin	artysty	przy	wejściu	do	kina	„Panorama”	
umieszczono	na	jego	cześć	tablicę	pamiątkową.

Tomasz	Breguła	w	oparciu	o:
•	 Zeszyty	Chorzowskie,	Zbigniew	Kapała
•	 Franz	Waxman,	Zdobywca	Oscarów	w	Königshütte		

-	M.K.	Cieśliński

Pierwsze kina

Sąd ponownie oddala 
wniosek

u	Czarne	chmury	zbierają	się	nad	Festiwalem	im.	
Ryśka	Riedla	„Ku	Przestrodze”.	Ubiegły	rok	upły-
nął	pod	znakiem	kilku	ważnych	jubileuszy.	Minęło	
bowiem	20	 lat	od	odejścia	Ryśka	Riedla	oraz	de-
biutu	 scenicznego	 grupy	 Cree.	 30-lecie	 istnienia	
obchodził	 również	 zespół	 Dżem.	 Mimo	 to	 jego	
członkowie	zdecydowali,	że	nie	wystąpią	podczas	
XVI	edycji	festiwalu.	Na	domiar	złego,	w	ostatnich	
miesiącach	coraz	częściej	mówi	się	o	tym,	że	w	tym	
roku	blues	nie	zabrzmi	już	na	Polach	Marsowych.	
Te	doniesienia	skomentował	Adam	Antosiewicz.	-	
Zrobię	wszystko,	by	XVII	Festiwal	Muzyczny	„Ku	
Przestrodze”	się	odbył,	by	Rodzina	Festiwalu	miała	
się	gdzie	spotkać,	ale	nie	wszystko	zależy	od	mo-
jej	decyzji	–	poinformował	organizator	 festiwalu.	
Wszystko	 powinno	 wyjaśnić	 się	 w	 najbliższych	
tygodniach.	O	dalszym	rozwoju	sytuacji	będziemy	
informować	na	bieżąco.	

TB

 Miasto 
 w obiektywie 

2015 02_popr.indd   2 2015-03-03   20:33:54



Czytaj	online	na	www.e-chorzow.com 302(09)/2015    ECHO CHORZOWAWYWIAD

Trampolina do rozwoju 
Rozmowa z Aleksandrą 
Kandzią, skarbnikiem 
zarządu Stowarzyszenia 
Kibiców Ruchu Chorzów 
„Niebiescy”. 

u W minionej kadencji członkowie klubu 
radnych Wspólnie dla Chorzowa utrudniali 
prezydentowi rozpoczęcie procesu moderni-
zacji stadionu Ruchu Chorzów. Po listopado-
wych wyborach większość w Radzie Miasta 
posiada Platforma Obywatelska i - zgodnie  
z zapowiedziami Andrzeja Kotali - inwesty-
cja ma zostać zrealizowana...
Jeżeli	chodzi	o	realizację	budowy	obiektu	przy	
Cichej,	jako	kibice,	jesteśmy	bardzo	zadowole-
ni	z	podjętych	w	ostatnim	czasie	decyzji.	Pro-
szę	 pamiętać,	 że	 były	 to	 obietnice	 aktualnego	
prezydenta	miasta,	a	za	uchwałą	budżetową	na	
rok	2015,	w	której	przewidziano	finansowanie	
budowy	 nowego	 Stadionu	 Ruchu	 przy	 ul.	 Ci-
chej,	 głosowali	 radni	 z	 różnych	 ugrupowań.	
My,	 jako	 kibice	 Ruchu	 Chorzów,	 nie	 chcemy	
utożsamiać	 się	 z	 konkretną	 partią	 polityczną,	
popieramy	tych,	którzy	według	nas	podejmu-
ją	trafne	decyzje	dotyczące	naszego	klubu.	Jest	
nam	 to	 zupełnie	 obojętne	 do	 jakiej	 partii	 te	
osoby	należą.	Naszym	celem	jest	doprowadzić	
wspólnymi	siłami	do	budowy	nowego	obiektu,	
który	będzie	„trampoliną”	do	rozwoju	dla	na-
szego	ukochanego	klubu.

Jak powinien wyglądać nowy stadion i jakie 
standardy spełniać?
Najważniejsze	jest	by	spełniał	odpowiednie	wy-
mogi	licencyjne.	Według	nas	najodpowiedniej-
szy	byłby	obiekt	klasyfikujący	się	przynajmniej	
do	 3	 kategorii	 według	 systemu	 klasyfikacji	
stadionów	 piłkarskich	 w	 Europie	 stworzone-
go	 przez	 UEFA	 oraz	 jednocześnie	 spełniający	
wymogi	 dla	 klubów	 Ekstraklasy	 ustanowione	
przez	 PZPN.	 To	 umożliwiłoby	 również	 roz-
grywanie	spotkań	III	rundy	eliminacyjnej	Ligi	
Mistrzów	oraz	III	i	IV	rundy	eliminacyjnej	Ligi	
Europy	na	własnym	stadionie.	Oprócz	wyma-
gań	licencyjnych	i	praktycznych	dot.	wielkości	
boiska,	oświetlenia,	systemu	kontroli	i	monito-
ringu	oraz	zaplecza	dla	piłkarzy,	delegatów,	ob-
sługi	 oraz	 mediów,	 najważniejszą	 dla	 kibiców		
i	 najczęściej	 omawianą	 w	 ostatnim	 czasie		

w	 mediach	 sprawą,	 jest	 wygląd	 i	 pojemność	
trybun	nowego	stadionu	przy	Cichej.

Ilu kibiców powinien zatem pomieścić odno-
wiony obiekt?
Stadion	posiadający	8	tys.	krzesełek	potrafi	już	
spełnić	 wymogi	 stadionu	 4	 kategorii	 UEFA,	
czyli	mogą	na	nim	być	rozgrywane	mecze	od	
IV	rundy	eliminacyjnej	do	półfinału	LM	oraz	
mecze	od	fazy	grupowej	do	półfinału	LE.	Jed-
nak	wymogi	licencyjne	to	całkowite	minimum,	
z	którego	na	pewno	żaden	z	kibiców	Ruchu	nie	
będzie	 zadowolony.	 By	 oszacować	 konkretną	
liczbę	krzesełek	na	mającym	powstać	obiekcie,	
należałoby	 przeanalizować	 szereg	 zmiennych	
wpływających	na	frekwencję,	zarówno	w	lidzie	
polskiej	 jak	 i	 w	 ligach	 europejskich,	 którym	
polska	liga	chce	dorównać.	Mając	na	względzie	
te	czynniki	śmiało	można	wnioskować,	że	sta-
dion	o	pojemności	16	tys.	miejsc	byłby	dla	cho-
rzowskiego	Ruchu	idealnym	„domem”.

Jeszcze kilka miesięcy temu prezes klubu 
Dariusz Smagorowicz przekonywał, że naj-
lepszym rozwiązaniem byłyby przenosiny 
Ruchu na Stadion Śląski. Co Pani o tym są-
dzi?
Absolutnie	nie	zgodzę	się	z	prezesem	Smago-
rowiczem.	We	Wrocławiu	czy	Gdańsku	-	czyli	
miastach	 powyżej	 500	 tys.	 mieszkańców	 -	 na	
spotkania	ligowe	przychodzi	ok.	13	tys.	ludzi.	
Oczywiście	 są	 spotkania,	 które	 przyciągną	
większą	 ilość	 fanów,	 ale	 to	 się	 zdarza	 bardzo	
rzadko	i	wtedy	Ruch	Chorzów	mógłby	korzy-
stać	 ze	 Stadionu	 Śląskiego.	 W	 Krakowie	 czy		
w	Poznaniu	są	duże	stadiony	a	cały	czas	słyszy	
się	 o	 problemach	 finansowych	 klubów.	 Duży	
obiekt	 nie	 gwarantuje	 sukcesu	 finansowego.	
Z	 tego	 miejsca	 należałoby	 zadać	 również	 py-
tanie:	 ile	Ruch	Chorzów	będzie	płacił	 za	wy-
najęcie	Stadionu	Śląskiego?	Jakie	będą	koszty	

utrzymania	ochrony?	Kto	będzie	płacił	za	wy-
najęcie	 powierzchni	 biurowych	 przy	 obiekcie	
Stadionu	Śląskiego?	Co	się	stanie	np.	za	10	lat	
z	klubem,	kiedy	Prezes	Smagorowicz	podejmie	
decyzję	 o	 odejściu?	 Jaką	 stawkę	 klub	 będzie	
płacił	za	wynajęcie	tego	obiektu	przykładowo	
w	 2025	 roku?	 Nowy	 stadion	 przy	 Cichej	 to	
szansa	na	lepsze	zarządzanie	klubem	poprzez	
zwiększenie	frekwencji,	sukces	sportowy,	roz-
wój	marketingu,	przyciągnięcie	potencjalnych	
sponsorów	oraz	co	najważniejsze	niezależność	
finansową.

Uważa Pani, że zmodernizowany stadion Ru-
chu, może w przyszłości sam na siebie zara-
biać?
Zdecydowanie	tak.	Prezydent	musi	zdać	sobie	
sprawę,	iż	dobry	projekt	może	zagwarantować	
dobre	funkcjonowanie	na	lata.	Proszę	spojrzeć	
chociażby	 na	 wynajęcie	 skyboxu	 (loża	 VIP	
przyp.	 red.)	 w	 liczbie	 30.	 Z	 informacji	 które	
mam,	w	Krakowie	to	jest	koszt	od	5	do	10	tys.	
zł.	Ciągle	uważam,	że	miasto	bardzo	poważnie	
powinno	zastanowić	się	nad	budową	stadionu	
piłkarskiego	z	wykorzystaniem	terenów	wokół.

Co konkretnie ma Pani na myśli?
Nowy	 Stadion	 dla	 Ruchu	 przy	 ulicy	 Cichej	
będzie	kapitalnie	umiejscowiony:	przy	bardzo	
ruchliwej	drodze	DTŚ,	która	już	dziś	łączy	się	
z	 A1	 oraz	 A4.	 Gdyby	 miasto	 sporządziło	 cie-
kawą	 ofertę	 dla	 kontrahentów,	 z	 możliwością	
wynajęcia	powierzchni	pod	działalność	gospo-
darczą,	tak	jak	to	ma	miejsce	na	stadionie	Cra-
covii.	 Jeżeli	 dodamy	 do	 tego	 skyboxy,	 wzrost	
frekwencji,	sukces	sportowy,	pozyskanie	spon-
sora	 strategicznego,	 to	 miasto	 przy	 bardzo	
dobrym	 projekcie	 oraz	 zarządzaniu,	 mogłoby	
bardzo	dużo	na	tym	zyskać.

Rozmawiał	Tomasz	Breguła
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Mimo kryzysu przemysłu wydobywczego nadal jest 
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych górników. 
Przekonuje o tym m.in. dyrekcja ZSTiO nr 1, która w 2013 
roku ponownie rozpoczęła kształcenie w klasach o profilu 
górniczym. Czy młodzi adepci zawodu powinni się zatem 
obawiać o swoją przyszłość na rynku pracy? 

Górnicy nadal 
potrzebni 

02(09)/2015

www.e-chorzow.com
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NIP:	627-002-21-09
REGON:	240170609
Wpis	do	rejestru	dzienników	i	gazet	
w	Sądzie	Okręgowym	w	Katowicach,	
I	Wydział	Cywilny	pod	nr	Pr.	2688
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Redaktor	naczelny:	Dariusz	Mierzwa
e-mail:	redakcja@e-chorzow.com
Dyrektor	wydawnictwa:	Tomasz	Breguła
e-mail:	tomasz.bregula@e-chorzow.com

SKŁAD
Macgraf	s.c.,	www.macgraf.pl	

KONTAKT
Adres:	ul.	Bożogrobców	3
41-503	Chorzów
Tel.:	+48	601	716	403
e-mail:	bok@graficom.pl

AGENCJA UBEZPIECZEŃ	 –	 Obecnie	 oferujemy	 naszym	 klientom	 wiele	 promocji	 i	 dodatkowych	
zniżek.	Osoby,	które	zdecydują	się	na	zawarcie	polisy	w	chorzowskim	punkcie	EVET,	w	prezencie	
otrzymają	możliwość	BEZPŁATNEGO	MYCIA	AUTA	W	MYJNI	PRZY	UL.	HAJDUCKIEJ	18-20.	

BIURO PODRÓŻY	–	Uwaga!	Zostało	już	tylko	kilka	miejsc,	na	organizowaną	specjalnie	dla	naszych	
klientów,	pielgrzymkę	szlakiem	biblijnym	do	Izraela:	GALILEA	–	JAFFA	-	TABOR	–	KANA	GALILEJSKA	
-	KAFARNAUM	-	M.MARTWE	–	TYBERIADA	–		JEROZOLIMA	–	AIN	KARIM	–	BETLEJEM.

Jeżeli	pragną	Państwo	poznać	szczegóły	naszej	oferty,	prosimy	o	wysłanie	wiadomości	e-mail	lub	
SMS.	Nasz	konsultant	skontaktuje	się	z	Państwem	i	odpowie	na	wszelkie	pytania.	Po	szczegółowe	
informacje	zapraszamy	również	do	naszego	biura!	

Biuro Podróży i Multiagencja Ubezpieczeń EVET
Chorzów, ul. Hajducka 23/1

Tel: 695-665-885, mail: biuro2@wymarzonyurlop.com.pl

REKLAMA

u Obecnie	w	chorzowskiej	szkole	istnieją	dwa	
kierunki	 przygotowujące	 do	 pracy	 w	 branży	
górniczej	 -	 technik	 górnictwa	 podziemnego	
oraz	górnik	eksploatacji	podziemnej.	Placówka	
podpisała	 z	 Katowickim	 Holdingiem	 Węglo-
wym	 list	 intencyjny,	 dzięki	 czemu	 uczniowie	
mają	 zapewnione	 praktyki	 w	 KWK	 „Wujek”.			
W	ramach	zajęć	odbywają	się	także	m.in.	dodat-
kowe	szkolenia	BHP	oraz	spotkania	z	wykwali-
fikowanymi	instruktorami	zawodu.
Katowicki	Holding	Węglowy	nie	gwarantuje	 za-
trudnienia	 młodym	 górnikom.	 Pierwsi	 absol-

wykonywania	zawodu	–	czyli	zdanie	egzaminu	
zawodowego.	Każdy	kto	ukończył	nasze	techni-
kum	może	również	zdać	maturę,	kontynuować	
naukę	 na	 politechnice	 lub	 zdobyć	 dodatkowe	
kwalifikacje.	Nie	zapominajmy,	że	górnictwo	to	
nie	 tylko	praca	na	dole.	To	również	produkcja	
maszyn	górniczych	i	wszystko	to	co	jest	związa-
ne	z	tym	przemysłem	–	podkreśla	Sylwia	Tkocz.
Dwa	 lata	 temu	 chorzowskie	 władze	 planowały	
wybudowanie	 przy	 ZSTiO	 nr	 1	 sztolni	 szkole-
niowej,	która	–	zgodnie	z	założeniami	–	miała	
imitować	warunki	panujące	pod	ziemią.	W	tym	
miejscu	 odbywałyby	 się	 warsztaty	 w	 pracowni	
mechanicznej,	 elektronicznej	 oraz	 ślusarskiej.	
Koszty	związane	z	wybudowaniem	obiektu	mia-
ło	wziąć	na	 siebie	miasto.	Realizacja	koncepcji	
została	jednak	wstrzymana.
-	Plany	odbudowania	sztolni	pojawiły	się	wraz		
z	 reaktywacja	 klas	 górniczych.	 Niestety	 ze	
względu	na	wysokie	koszty	budowy	oraz	sytu-
ację	na	górniczym	rynku	pracy,	budowa	nowego	
warsztatu	szkolnego	została	przesunięte	w	cza-
sie	 –	 poinformował	 Krzysztof	 Karaś,	 rzecznik	
prasowy	UM	Chorzów.	Warto	przypomnieć,	że	
przy	 chorzowskiej	 szkole	 funkcjonowała	 nie-
gdyś	sztolnia	szkoleniowa.	Wraz	zaprzestaniem	
kształcenia	w	klasach	o	profilu	górniczym	zde-
cydowano	o	jej	likwidacji.
Zespół	 Szkół	 Technicznych	 i	 Ogólnokształcą-
cych	nr	1	w	Chorzowie	powstał	na	bazie	Tech-
nikum	 Górniczego	 oraz	 Zasadniczej	 Szkoły	
Górniczej,	 które	 od	 1950	 roku	 szkoliły	 m.in.	
przyszłych	pracowników	największej	w	rejonie	
kopalni	 Barbara	 -	 Chorzów.	 Kształcenie	 obej-
mowało	 wówczas	 przygotowanie	 zawodowe	
przyszłych	pracowników	średniego	dozoru	ko-
palń	 przemysłu	 węglowego	 w	 działach	 eksplo-
atacji	złóż	węglowych,	przeróbki	mechanicznej	
węgla,	mechaniki	górniczej	i	normowania.	Na-
ukę	w	klasach	o	profilu	typowo	górniczym	za-
kończono	ostatecznie	w	roku	1993.

TB

wenci,	którzy	już	za	dwa	lata	opuszczą	mury	cho-
rzowskiej	szkoły,	mają	jednak	spore	szanse	na	etat		
w	jednej	z	kopalń	funkcjonujących	pod	skrzydła-
mi	spółki.	-	Dotychczas	zgłaszało	się	do	nas	około	
110	 -	 150	 absolwentów	 klas	 górniczych	 rocznie		
i	mieli	zatrudnienie.	Mamy	nadzieję	utrzymać	to	
w	kolejnych	latach,	gdyż	wymiana	kadry	jest	przy	
pracownikach	zatrudnionych	pod	ziemią	szybsza	
niż	 w	 innych	 wypadkach	 –	 poinformował	 Woj-
ciech	Jaros,	rzecznik	prasowy	KHW.

W	 podobnym	 tonie	 wypowiada	 się	 dyrektor	
ZSTiO.	-	W	żadnym	zawodzie	nikt	nikomu	pracy	
nie	gwarantuje.	Wciąż	funkcjonuje	jednak	wiele	
kopalń,	na	których	przyjmowani	są	pracownicy	
bez	odpowiednich	kwalifikacji.	Nie	wyobrażam	
sobie,	 że	 nagle	 wszystkie	 kopalnie	 zostaną	 za-
mknięte	i	nie	będzie	potrzeba	nikogo	do	pracy.	
Uważam,	 że	 nasi	 podopieczni	 posiadają	 duże	
możliwości	znalezienia	zatrudnienia	w	zawodzie	
po	zakończeniu	nauki	–	zaznacza	Sylwia	Tkocz.
Dyrektor	placówki	podkreśla	również,	że	praca	
w	 branży	 górniczej,	 nie	 ogranicza	 się	 wyłącz-
nie	do	wydobywania	węgla.	 -	Głównym	celem	
naszych	 uczniów	 jest	 zdobycie	 uprawnień	 do	
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Jeśli	szukasz	miejsca,	w	którym	w	przyjemnej	at-
mosferze,	 możesz	 skosztować	 przepysznej	 wło-
skiej	kuchni,	Pizzeria	Peppino	z	pewnością	speł-
ni	twoje	oczekiwania.	Lokal	znajdujący	się	przy	
Al.	 Bojowników	 o	 Wolność	 i	 Demokrację	 60		
w	Chorzowie	Batorym,	oferuje	znakomite	pizze,	
bagietki,	sałatki,	makarony	i	lazanie.	
Przyjdź	i	spróbuj!

Zapraszamy	do	naszego	lokalu:
•	 pon.	–		czw.	10:00	–	23:00
•	 pt.	10:00	–	24:00
•	 sob.	12:00	–	24:00
•	 niedz.	12:00	–	23:00

Oferujemy	również	pizzę	z	dowozem	do	domu.
Tel.:	246-71-54,	246-07-03,	246-07-04

Pizzeria Peppino
Chorzów Batory
Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 60
(koło dworca PKP - Chorzów Batory)

Peppino 
– prawdziwie 
włoska kuchnia!

REKLAMA

Edukacja przez zabawę
Czym	dokładnie	miałby	być	Śląski	Park	Nauki?	
Zgodnie	 z	 informacjami	 przekazanymi	 przez	
rzecznika	prasowego	Parku	Śląskiego,	koncepcja	
znajduje	się	obecnie	w	fazie	opracowywania.	Póki	
co,	 znane	 są	 jedynie	 ogólne	 założenia.	 -	 Śląski	
Park	 Nauki	 ma	 być	 miejscem,	 w	 którym	 każdy	
będzie	mógł	w	przystępny	sposób,	a	czasem	na-
wet	na	własnej	skórze	poznać	m.in.	prawa	fizyki,	
chemii,	medycyny,	astronomii.	Ma	rozbudzać	na-
ukową	ciekawość	i	wspomagać	samodzielne	po-
znawanie	świata	–	przekonuje	Łukasz	Buszman.
Jeżeli	budowa	Śląskiego	Parku	Nauki	dojdzie	do	
skutku,	 jednym	 z	 kluczowych	 zadań	 placówki,	
będzie	 podnoszenie	 poziomu	 edukacji	 dzieci		
i	 młodzieży	 w	 województwie	 śląskim.	 -	 Ma	
wzbudzać	 zainteresowanie	 nauką	 i	 jej	 najnow-
szymi	osiągnięciami	poprzez	zabawę,	dotyk	czy	
też	 eksperymenty.	 Instytucje	 znajdujące	 się	 na	
terenie	 Parku	 Śląskiego	 są	 od	 lat	 placówkami,		
w	 których	 prowadzone	 są	 działania	 edukacyjne	
dla	 kolejnych	 pokoleń	 mieszkańców	 regionu	 –	
dodaje	Łukasz	Buszman.

Tylko 100 mln
Rozmowy	na	temat	Śląskiego	Parku	Nauki	zaini-
cjował	 list	 intencyjny	 ws.	 utworzenia	 tego	 typu	
ośrodka,	 podpisany	 w	 2011	 roku	 przez	 przed-
stawicieli	Uniwersytetu	Śląskiego,	Województwa	
Śląskiego,	 miasta	 Chorzów	 oraz	 zarządu	 Parku	
Śląskiego.	 Następnie	 inwestycja	 została	 umiesz-
czona	na	liście	projektów	strategicznych	dla	wo-
jewództwa	śląskiego.	Na	jego	wykonanie,	z	fun-
duszy	unijnych,	miano	pozyskać	ok.	400	mln	zł.
Kwota	 ta	 została	 zmniejszona	 do	 350	 mln	 zł,		
a	następnie	do	100	mln	zł.	Tak	drastyczne	obcię-
cie	funduszy	było	związane	z	ograniczoną	ilością	
środków	przeznaczanych	na	realizację	projektów	
kluczowych	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	 Województwa	 Śląskiego	 2014	 –	
2020.	 Mimo	 że	 koncepcja	 utworzenia	 Śląskiego	
Parku	Nauki	pojawiła	się	już	cztery	lata	temu,	to	
do	jej	realizacji,	wciąż	daleka	droga.

Co
dalej
z ŚPN?

Pomysł utworzenia 
Śląskiego Parku Nauki  
przy Planetarium Śląskim 
pojawił się już w 2011 r. 
Początkowo inwestycja 
miała być przeprowadzona 
z wielkim rozmachem. 
Obecne plany nie są już tak 
spektakularne.

O	tym,	że	pomysł	utworzenia	kompleksu	nadal	
jest	aktualny	przekonywał	na	początku	bieżące-
go	 roku	 Wojciech	 Saługa.	 Zdaniem	 marszałka	
wykonanie	 projektu	 jest	 jednym	 z	 prioryteto-
wych	zadań	dla	województwa	śląskiego	na	naj-
bliższe	 lata.	 Tymczasem	 podczas	 6.	 sesji	 rady	
miasta	Krzysztof	Łazikiewicz	(PdChiPO)	zapro-
ponował	by	inwestycja	została	zrealizowana	na	
terenie	Śląskiego	Międzyuczelnianego	Centrum	
Edukacji	i	Badań	Interdyscyplinarnych.

Brak współpracy
Zdaniem	 radnego	 jest	 to	 lepsza	 lokalizacja	 niż	
Park	 Śląski.	 Do	 koncepcji	 odniósł	 się	 Andrzej	
Kotala.	-	Jestem	za	każdą	lokalizacją	w	Chorzo-
wie	 –	 powiedział	 prezydent.	 Tak	 zaskakujące	
stwierdzenie	 może	 wskazywać	 na	 brak	 współ-
pracy	ws.	ŚPN	pomiędzy	chorzowskim	magistra-

tem,	a	urzędem	marszałkowskim,	który	zgodnie	
z	dotychczasowymi	zapewnieniami,	nie	planuje	
realizacji	przedsięwzięcia	w	innej	lokalizacji.
-	Obecnie	w	Kontrakcie	Terytorialnym	na	liście	
przedsięwzięć	priorytetowych	znalazła	się	inwe-
stycja	„Planetarium	–	Śląski	Park	Nauki”	Utwo-
rzenie	 nowoczesnego	 obiektu	 edukacyjnego		
w	 tym	 miejscu	 jest	 pierwszym	 krokiem	 do	 re-
alizacji	szerokiej	koncepcji	inwestycji	w	przyszły	
kompleks	 pn.	 Śląski	 Park	 Nauki	 –	 poinformo-
wała	 Magda	 Kociołek	 z	 biura	 prasowego	 urzę-
du	 marszałkowskiego.	 Zamieszanie	 wokół	 ŚPN	
stwarza	obawy	czy	przedsięwzięcie	zostanie	wy-
konane.	Miejmy	nadzieję,	że	nie	podzieli	on	losu	
Parku	Techniki,	który	miał	powstać	tuż	obok	Alei	
Głównej	ówczesnego	WPKiW	już	w	2010	roku.

Tomasz	Breguła
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Prezydent za 
połączeniem 
placówek

W ostatnich tygodniach 
coraz głośniej mówi się  
o przeniesieniu Przedszkola 
nr 22 do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 25  
w Maciejkowicach. Wiele 
wskazuje na to, że dojdzie  
do połączenia placówek, 
mimo że zadanie nie 
znalazło się w budżecie  
na bieżący rok. Budynek,  
w którym obecnie znajduje 
się przedszkole, miałby 
zostać zagospodarowany 
jako ośrodek dla dzieci 
autystycznych.

u Za	 przeniesieniem	 Przedszkola	 nr	 22	 do	
Szkoły	 Podstawowej	 nr	 25	 opowiedział	 się	 An-
drzej	 Kotala	 -	 Szkoła	 w	 Maciejkowicach	 jest	
pusta.	Mamy	dwa	budynki,	 jeden	nadaje	 się	do	
remontu	–	powiedział	prezydent	podczas	4.	sesji	
rady	 miasta.	 -	 Zmniejszymy	 koszty	 funkcjono-
wania	budynków.	Takie	plany	powinny	dotyczyć	
też	innych	placówek	w	innych	miejscach	w	mie-
ście	–	dodał.

Jacek	 Nowak	 określił	 pomysł	 jako	 kontrower-
syjny.	 Jego	 zdaniem	 oszczędności	 wynikające		
z	takiego	posunięcia	wyniosłyby	ok.	200	-	300	tys.	
zł	w	skali	roku,	natomiast	prace	na	modernizację	
budynku	 SP	 nr	 25,	 ok.	 2,5	 mln	 zł.	 -	 Nie	 wiem,	
czy	 jest	 to	 uzasadnione	 ekonomicznie	 -	 przy-
znał.	 Obaw	 przewodniczącego	 rady	 miasta	 nie	
podzielają	urzędnicy.	-	Połączenie	obu	placówek	
jest	w	planach,	ale	na	dzień	dzisiejszy	zadanie	to	

	 Oferujemy	Państwu	ochronę	sprzętu	elektronicznego	oraz	zapewnienie	bezpieczeń-
stwa	 ludziom,	 poprzez	 wdrożenie	 systemu	 wczesnego	 ostrzegania	 m.in.	 na	 terenach	
szczególnie	 zagrożonych	 wyładowaniami	 doziemnymi	 oraz	 poprawą	 bezpieczeństwa	
w	 okolicach	 turystycznych.	 Instalując	 w	 swoim	 domu	 lub	 okolicy	 turystycznej	 system	
Storm	 Guard	 otrzymujecie	 system	 wczesnego	 powiadamiania	 o	 gwałtownych	 zjawi-
skach	meteorologicznych.
	 Powiadamianie	o	tych	zjawiskach	może	następować	za	pomocą	e-mail	lub	sms.

Zadbaj o bezpieczeństwo Swoje i Rodziny już dzisiaj.
Zapraszamy do współpracy!

REKLAMA

41-503	Chorzów
ul.	Bożogrobców	3

tel.	32	3434	500,	601	716	403
www.stormguard.pl

nie	znajduje	się	w	budżecie	na	2015	rok	–	poin-
formowała	 Karolina	 Skórka	 z	 biura	 prasowego	
urzędu	miasta.
Modernizacja	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej		
nr	 25	 jest	 konieczna	 ze	 względu	 na	 stan	 nie-
ruchomości.	 Przekazanie	 środków	 na	 ten	 cel,	
prawdopodobnie	będzie	uzależnione	od	tego,	czy	
integracja	dojdzie	do	skutku.	-	Kwota	2,5	mln	zł	
obejmuje	nie	tylko	modernizację,	ale	także	kom-
pleksową	termomodernizację	i	przebudowę	oko-
licy	 szkoły.	 Należy	 podkreślić,	 że	 wspomniane	
300	tys.	zł	to	tylko	koszty	stałe,	związane	z	utrzy-
maniem	budynku	przedszkola	–	dodała	Karolina	
Skórka.
Wszelkie	 decyzje	 mają	 zostać	 podjęte	 po	 kon-
sultacjach	 z	 Radą	 Osiedla	 Maciejkowic.	 Ośmiu	
członków	 rady	 siódmej	 kadencji	 zostanie	 wy-
łonionych	 podczas	 wyborów,	 które	 odbędą	 się	
22	marca.	Zdaniem	Grzegorza	Krzaka,	niewiele	
wskazuje	 na	 to	 by	 reprezentanci	 osiedla	 wyka-
zali	przychylność	wobec	projektu.	-	Mieszkańcy	
dzielnicy	 byli	 i	 są	 zainteresowani	 utrzymaniem	
przedszkola	w	obecnym	budynku	–	poinformo-
wał	radny.
Mniej	 sceptycznie	 na	 ten	 temat	 wypowiada	 się	
Agnieszka	 Juranek.	 -	 Pod	 względem	 ekono-
micznym	 połączenie	 placówek	 na	 pewno	 było-
by	 dobrym	 rozwiązaniem.	 Póki	 co	 czekamy	 na	
decyzję	urzędu	miasta	–	zaznaczyła	 	dyrektorka	
Przedszkola	nr	22.	-	Pewne	obawy	są,	ale	o	tym	
czy	 pomysł	 jest	 trafiony	 przekonamy	 się	 dopie-
ro	gdy	nasza	placówka	będzie	już	funkcjonować		
w	nowym	miejscu.	Zależy	mi	przede	wszystkim	
na	 tym,	 by	 nasi	 podopieczni	 mieli	 zapewnione	
bezpieczeństwo	oraz	komfort	emocjonalny	i	psy-
chiczny,	tak	jak	ma	to	miejsce	obecnie	–	dodała	
Agnieszka	Juranek.
Kwestia	 połączenia	 placówek	 będzie	 poddawa-
na	dyskusji	podczas	kolejnych	sesji	rady	miasta.	
Istnieją	 już	 wstępne	 projekty	 dot.	 modernizacji	
budynku	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 25,	 które	 za-
kładają	 przystosowanie	 go	 do	 funkcjonowania		
w	tym	miejscu	Przedszkola	nr	22.	Mało	prawdo-
podobne	jednak	by	w	ciągu	najbliższych	miesięcy	
zapadły	wiążące	decyzje	w	tej	sprawie.

Tomasz	Breguła
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Sylwetka 
radnego
Krzysztof Łazikiewicz
Przewodniczący Komisji 
Kultury i Sportu oraz 
wiceprzewodniczący Komisji 
Infrastruktury i Funduszy 
Unijnych Rady Miasta.
Porozumienie dla Chorzowa  
i Platforma Obywatelska

u W	 Chorzowie	 mieszkam	 od	 urodzenia.	
Wychowany	w	poszanowaniu	śląskiej	tradycji	
bardzo	cenię	 sobie	wartości	 rodzinne.	Ukoń-
czyłem	Technikum	Mechaniczno-Elektryczne	
w	 Chorzowie	 Batorym.	 Jestem	 absolwentem	
Politechniki	 Śląskiej	 w	 Gliwicach	 jako	 inży-
nier	elektryk	o	specjalności	elektroenergetyka.	
Skończyłem	studia	podyplomowe	na	Wydzia-
le	 Prawa	 Uniwersytetu	 Śląskiego	 (Samorząd	
Terytorialny)	 oraz	 w	 Kolegium	 Zarządzania	
Akademii	 Ekonomicznej	 w	 Katowicach	 (Za-
rządzanie	i	Marketing),	a	także	kursy	z	zakresu	
zamówień	publicznych,	zarządzania	nierucho-
mościami	oraz	grafiki	i	animacji	2D	i	3D,	a	po-
nadto	kurs	dla	kandydatów	na	członków	Rad	
Nadzorczych.

Moja	 kariera	 zawodowa	 wiąże	 się	 z	 rozma-
itymi	 doświadczeniami.	 Byłem	 sztygarem	
zmianowym	 w	 KWK	 Halemba	 Ruda	 Śląska,	
starszym	 mistrzem	 w	 chorzowskim	 „Budo-
moncie”	 oraz	 kierownikiem	 oddziału	 firmy	
Auto-Kram.	 Obecnie	 jestem	 pracownikiem	
samorządowym	 Urzędu	 Marszałkowskiego	
w	 Katowicach,	 gdzie	 zajmuję	 się	 gospodar-
ką	 nieruchomościami.	 Ważną	 część	 mojego	
życia	 stanowi	 działalność	 społeczna.	 Byłem	
ławnikiem	Rejonowego	Sądu	Pracy,	zasiadam		
w	Radzie	Społecznej	Chorzowskiego	Centrum	
Pediatrii	i	Onkologii.i	Radzie	Społecznej	Miej-
skiej	Galerii	Sztuki	„MM”.	Zostałem	wybrany	
przedstawicielem	 gminy	 w	 Samorządowym	
Chorzowsko-Świętochłowickim	Związku	Wo-
dociągów	i	Kanalizacji.

Od	roku	1998	jestem	sekretarzem	Rady	Nad-
zorczej	Chorzowskiej	Spółdzielni	Mieszkanio-
wej.	 W	 latach	 2006-2010	 byłem	 już	 radnym	
Rady	 Miasta	 Chorzów,	 pełniąc	 funkcję	 wice-
przewodniczącego	Komisji	Rewizyjnej.	Byłem	
też	 członkiem	 Komisji	 Infrastruktury	 i	 Roz-
woju	Miasta.	Zainteresowania	artystyczne	za-
owocowały	utworzeniem	Galerii	Spełnionych	
Marzeń	 w	 Klubie	 ChSM	 „Pokolenie”.	 Jestem	
pomysłodawcą	i	kuratorem	wszystkich	zorga-
nizowanych	tam	wystaw	i	koncertów,	których	
od	2001	roku	było	już	niemal	40.

Od	 lat	 jestem	 i	 wciąż	 chcę	 być	 blisko	 spraw	
chorzowian.	 Szedłem	 do	 wyborów	 z	 hasłem	
„Najważniejszy	 jest	 człowiek”.	 Będzie	 mi	 ono	
towarzyszyć	przez	całą	kadencję	w	codziennej	
pracy	 radnego	 –	 nie	 tylko	 podczas	 głosowań	
nad	uchwałami,	które	swoją	mocą	kształtować	
będą	przyszłość	Miasta.	Stawiam	na	systema-
tyczny	 i	 równomierny	 rozwój	 –	 wspieranie	
gospodarki	 i	 przedsiębiorców,	 ludzi	 młodych	
i	seniorów.	

Chcę,	 by	 Chorzów	 był	 miastem	 prawdziwie	
przyjaznym	rodzinie,	bezpiecznym	i	atrakcyj-
nym	miejscem	do	życia.	Wierzę,	że	silna	repre-
zentacja	Chorzowa	II	w	Radzie	Miasta	pozwoli	
skutecznie	„wprawić	w	ruch”	także	tę	dzielni-
cę.	Jako	wierny	kibic	„Niebieskich”	cieszę	się,	
że	budżet	miasta	na	bieżący	rok	uchwalony	zo-
stał	w	kształcie	pozwalającym	na	rozpoczęcie	
prac	przy	budowie	nowego	stadionu	dla	Ruchu	
Chorzów	przy	ul.	Cichej	6.

Im możemy
pomóc
Mija 10 lat odkąd możemy przeznaczyć 1 proc. podatku 
dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. 
W ubiegłym roku na taki krok zdecydowało się ponad  
12 mln polskich podatników. Zgodnie z danymi resortu 
finansów fundacje i stowarzyszenia otrzymały dzięki temu 
ponad 506 mln zł.

u Poniżej	 przedstawiamy	 informacje	 o	 po-
trzebujących,	 których	 warto	 wesprzeć	 rozli-
czając	się	z	fiskusem:	

1 proc. dla Pawełka
O	sytuacji	11-letniego	Pawełka	i	jego	rodziców	
informowaliśmy	 naszych	 czytelników	 kilka	
miesięcy	temu.	Jeszcze	niedawno	był	wesołym,	
ciekawym	 świata	 5	 letnim	 dzieckiem.	 Uległ	
nieszczęśliwemu	wypadkowi,	który	na	zawsze	
odmienił	jego	życie.	Lekarze	stwierdzili	głębo-
kie	 upośledzenie	 umysłowe,	 nie	 wykluczając	
możliwości	poprawy	stanu	dziecka.	Potrzebna	
jest	jednak	pomoc	finansowa	na	jego	leczenie	
i	 rehabilitację.	 Wsparcie	 dla	 Pawełka	 można	
przekazać	za	pośrednictwem	Programu	“Zdą-
żyć	 z	 Pomocą”	 -	 Fundacja	 Dzieciom	 z	 dopi-
skiem:	Surma	Paweł.
Nr	rach:	41	1240	1037	1111	0010	1321	9362
KRS:	0000037904

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
i Paliatywnej „HOSPICJUM”
Organizacja	 funkcjonuje	 w	 Chorzowie	 od	
1996	 r.	 udzielając	 pomocy	 chorym	 w	 koń-
cowej	 fazie	 choroby	 nowotworowej.	 Opieka	
sprawowana	jest	w	domu	chorego,	hospicjum	
stacjonarnym	 oraz	 w	 poradni	 opieki	 palia-
tywnej.	 Chorym	 opiekuje	 się	 profesjonalny	
zespół	 złożony	 z	 lekarzy,	 pielęgniarek,	 fizjo-
terapeuty,	 psychologa,	 kapelana	 hospicjum,	
wolontariuszy	medycznych	i	niemedycznych.	

Opieka	Hospicyjna	jest	nieodpłatna	dla	cho-
rych	i	ich	rodzin.
Nr	rach:	43	1050	1243	1000	0023	2198	6446
KRS:	0000018926

Chorzowskie Stowarzyszenie 
Pomocy „SERCE”
Stowarzyszenie	powstało	w	2002	roku	w	celu	
niesienia	pomocy	społecznej,	w	tym	pomocy	
rodzinom	 i	 osobom	 w	 trudnej	 sytuacji	 ży-
ciowej	 oraz	 wyrównania	 szans	 tych	 rodzin		
i	osób.
Nr	rach:	45	1050	1243	1000	0023	4463	8529
KRS:	0000152879

„Fundacja S.O.S. Dla Zwierząt”
Fundacja	od	2007	roku	działa	na	rzecz	bezdom-
nych	zwierząt.	Powstała	z	potrzeby	niesienia	po-
mocy	 niechcianym,	 zagubionym,	 wyrzucanym	
zwierzętom.	Osoby	pracujące	w	fundacji	nie	po-
bierają	 z	 tego	 tytułu	 wynagrodzenia.	 Fundacja	
działa	pod	nadzorem	Ministra	Ochrony	Środo-
wiska	oraz	ministra	Pracy	i	Polityki	Społecznej.
Nr	rach:	93	1560	0013	2367	0569	2079	0001
KRS:	0000297625

Więcej	na	temat	potrzebujących,	których	war-
to	 wesprzeć	 wypełniając	 PIT,	 można	 znaleźć		
w	naszym	portalu:	e-chorzow.com.
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 Z nami podbijesz
 lokalny rynek! 
u	Od	lipca	ubiegłego	roku	za	pośrednictwem	portalu	internetowego	oraz	dwu-
tygodnika	 informujemy	 o	 sprawach	 ważnych	 dla	 mieszkańców	 naszego	 miasta.		
Z	ogromną	satysfakcją	możemy	oznajmić,	że	Echo	Chorzowa	od	początku	swojej	
działalności	cieszy	się	znaczącą	popularnością	i	już	w	tej	chwili	odgrywa	istotną	
rolę	na	rynku	prasy	lokalnej.
Świadczy	 o	 tym	 m.in.	 wysoka	 częstotliwość	 odwiedzin	 portalu	 internetowego		
e-chorzow.com	oraz	facebookowego	profilu,	a	także	duża	poczytność	Informatora	
Miejskiego.	Na	uwagę	zasługuje	 także	wysoki	nakład	dwutygodnika	(10	 tys.	eg-
zemplarzy),	który	czyni	ofertę	Echa	Chorzowa	szczególnie	atrakcyjną.
W	 rozmowach	 z	 reklamodawcami	 stawiamy	 przede	 wszystkim	 na	 elastyczność.	
Zapewniamy	profesjonalne	i	indywidualne	podejście	do	każdego	klienta,	uwzględ-
niając	 jego	 możliwości	 finansowe	 oraz	 długość	 preferowanej	 przez	 niego	 emisji	
reklamy.	 Serdecznie	 zapraszamy	 do	 zamieszczania	 reklam	 i	 ogłoszeń	 zarówno		
w	naszym	dwutygodniku,	jak	i	portalu	internetowym	e-chorzow.com!

Kontakt:
Redaktor	naczelny:	Dariusz	Mierzwa
tel.:	+48	601	716	40
e-mail:	redakcja@e-chorzow.com
Dyrektor	wydawnictwa:	Tomasz	Breguła
tel.:	+48	606	590	660
e-mail:	tomasz.bregula@e-chorzow.com

u	 Jak zaoszczędzić na szkolnej wyprawce?

Rozpoczęcie	roku	szkolnego	zbliża	się	wielkimi	krokami.	To	ostatnie	chwile	wakacji	i	o
statni	dzwonek	na	skompletowanie	wyprawki	szkolnej.	Rodzice	

starający	się	o	dofinansowanie	na	zakup	podręczników,	na	złożenie	odpowiedniego	wniosku,	mają	czas	do	4	września.

Jeszcze	10	lat	temu	na	zakup	podręczników	przeznaczaliśm
y	średnio	ok.	500	zł.	Teraz	koszt	ten	wzrósł	niemal	dwukrotnie.	Według	danych	Centrum	

Badania	Opinii	Społecznej	rodzice	uczniów	ze	szkół	podstawowych,	gimnazjalnych	i	ponadgimnazjalnych,	w	ubiegłym	roku	przeznaczyli	na	ten	cel	899	

zł.	Tym	razem	również	można	się	spodziewać,	że	średnia	naszych	wydatków	wzrośnie.	Zgodnie	z	danymi	CBOS	kwota	ta	systematycznie	zwiększa	się	

o	kilka	lub	nawet	kilkanaście	procent	w	ciągu	każdego	roku.	By	częściowo	zniwelować	koszty	można	ubiegać	się	o	dofinansowanie	w	ramach	programu	

rządowego	„Wyprawka	szkolna	2014”.	Ministerstw
o	Edukacji	Narodowej	szacuje,	że	w	2014	r.	z	skorzysta	z	niego	ok.	488	tys.	uczniów,	w	tym	ok.	121	tys.	

z	orzeczeniem	o	potrzebie	kształcenia	specjalnego.	W	ten	sposób	można	uzyskać	dofinansowanie	w	wysokości	od	225	zł	do	nawet	607	zł.
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Niepewny los

rynku
Kwestia zagospodarowania przestrzennego 

centralnej części miasta wciąż wzbudza 

sporo emocji. Niestety tych negatywnych. 

Czy możemy być spokojni o losy 

chorzowskiego rynku?

W NUMERZE

u	 Z obiektywem wśród 

zgliszczy

-	W
	 tych	umierających	obiektach	 jest	 coś,	

czego	 nie	 da	 się	 nazwać.	 Jakaś	 magia,	 ta-

jemnica.	Fotografując	je,	mogę	wyrazić	sa-

mego	siebie.	Moje	zdjęcia	pochodzą	z	róż-

nych	zakątków	Dolnego	i	G
órnego	Śląska.		

W	zasadzie	 trudno	znaleźć	na	 tym	obsza-

rze	 jakąś	 hutę,	 kopalnię,	 czy	 koksownię,		

w	której	jeszcze	nie	byłem	-	opowiada	Ma-

rek	Stańczyk.

str. 4

str. 6

str. 3

u	 Tacy byliśmy

Ponad	32	lata	temu	-	9	maja	1982	r.	-	
Mi-

rosław	Breguła	oraz	Henryk	Czich,	przeby-

wając	 w	 garderobie	 chorzowskiego	 klubu	

„Kuźnik”,	 przygotowywali	 się	 do	 swojego	

pierwszego	 publicznego	 występu.	 To	 wła-

śnie	tutaj	zdecydowali	się
	koncertować	pod	

szyldem	 Universe.	 Teraz,	 historię	 zespołu	

opowiedział	 Krzysztof	 Paliński.	 Premiera	

filmu	dokumentalnego	odbędzie	się	8	wrze-

śnia	w	Chorzowskim	Centrum	Kultury.

więcej na str. 5
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Podwójna
promocja
Podczas kontroli komisji rewizyjnej rady 
miasta, dotyczącej przestrzegania procedur 
zamówień publicznych, dopatrzono się szeregu 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu referatu 
promocji chorzowskiego urzędu miasta. Wiele 
wskazuje na to, że w trakcie realizowania 
zamówień publicznych popełniono przestępstwo 
polegające na wyłudzeniu ponad 35 tys. zł.

W NUMERZE

u	 Pamiętajmy o naszych
  tradycjach
-	 Z	 punktu	 widzenia	 mieszkańca	 Chorzo-
wa,	którym	jestem	od	urodzenia,	niezwykle	
ważne	jest	to	czy	jest	tu	czysto	i	bezpiecznie,	
czy	samorząd	ułatwia	prowadzenie	działal-
ności	 gospodarczej,	 czy	 wspiera	 przedsię-
biorców,	którzy	tworzą	miejsca	pracy?	Pod	
tym	 względem	 nie	 jest	 najgorzej.	 Chociaż	
uważam,	że	mogłoby	być	nieco	lepiej	-	mówi	
Krzysztof	Szulc	z	Ruchu	Autonomii	Śląska.

więcej na str. 4–5

internet dla Ciebie, Twojej Rodziny i Firmy

®
www. .pl

dwa miesiące gra�s
tel. 605 606 476

669 873 588

u	 Pomoc dla Pawełka
W	imieniu	rodziców	Pawełka,	zwracamy	się	
do	naszych	czytelników	z	prośbą	o	pomoc	
w	 zdobyciu	 środków	 finansowych	 na	 jego	
leczenie	 i	 rehabilitację.	 Będziemy	 wdzięcz-
ni	za	przekazanie	każdej,	nawet	niewielkiej	
kwoty.	 Pieniądze	 można	 przekazać	 za	 po-
średnictwem	 Fundacji	 „Zdążyć	 z	 Pomocą”	
-	ul.	Łomiańska	5,	01-685	Warszawa	 -	do-
konując	przelewu	na	nr	konta:	41	1240	1037	
1111	 0010	 1321	 9362	 z	 dopiskiem:	 Paweł	
Surma.	Za	zrozumienie	i	pomoc	w	uzyska-
niu	funduszy	na	leczenie	niepełnosprawne-
go	Pawełka,	z	całego	serca	dziękujemy.
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W NUMERZE

u	 Rowerem przez świat

Byli	już	m.in.	w	Jerozolimie,	Rzymie,	Kijo-

wie	 i	syberyjskiej	miejscowości	Wierszyna.	

W	tym	roku	postanowili	wyruszyć	w	„Wy-

prawę	w	nieznane”.	O	jej	przebiegu	opowia-

dali	12	grudnia	w	Starochorzowskim	Domu	

Kultury.

u	 Nie bądź sam, 

 przyjdź na wigilię 

Kolejny	 raz	 w	 Parku	 Śląskim	 odbędzie	 się	

„Wigilia	dla	samotnych”.	W	tym	roku	z	po-

wodu	remontu	Hali	Kapelusz	zostanie	ona	

zorganizowana	 w	 namiocie	 rozłożonym	

przy	Wiosce	Rybackiej.	Wszystko	rozpocz-

nie	się	już	o	godzinie	15:00…	oczywiście	24	

grudnia.	

Drodzy chorzowianie,

Cieszymy się z rosnącej liczby 

sympatyków Informatora Miejskiego, 

którzy czytają nasz dwutygodnik, 

odwiedzają portal internetowy 

e-chorzow.com i zaglądają na nasz 

facebookowy profil. 

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Życzymy Wam zdrowych 

i spokojnych świąt Bożego 

Narodzenia. Niech ten 

wyjątkowy czas upłynie 

w rodzinnej atmosferze, 

przynosząc wiele radości 

i optymizmu. 

Mamy również 

nadzieję, że 

nadchodzący rok 

przyniesie Wam 

wiele sukcesów 

w życiu osobistym 

i zawodowym.

Redakcja 
Echa 
Chorzowa
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Postawiąna swoim
Wiele wskazuje na to, że mieszkańcy Chorzowa II, 

po wielu latach starań, doczekają się budowy 
nowego placu zabaw. To by projekt dostał zielone 

światło od prezydenta miasta, musieli wywalczyć 

sobie sami. Do tej pory ich propozycje były 
systematycznie ignorowane.

W NUMERZE

u	 Najdroższy w Polsce546	 tys.	 zł	 –	 tyle	 przeznaczy	 chorzowski	
magistrat	 na	 budowę	 nowego	 placu	 za-
baw	 na	 terenie	 Szkoły	 Podstawowej	 Nr	 25		
w	Maciejkowicach.	Jedynie	część	tej	kwoty	
–	63	tys.	850	zł	–	pokryje	dotacja	przyzna-
na	miastu	w	ramach	programu	rządowego	
„Radosna	Szkoła”.	To	najdroższa	inwestycja	
spośród	 wszystkich	 realizowanych	 w	 ra-
mach	projektu.

więcej na str. 5
internet dla Ciebie, Twojej Rodziny i Firmy

®
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u	 W stanie nieważkościIch	przedstawienia	są	na	wskroś	unikatowe.	
To	surrealistyczna	podróż	przez	mrok	w	to-
warzystwie	 fosforyzujących	 lalek	 i	ultrafio-
letowych	świateł.	Nic	więc	dziwnego,	że	Te-
atr	Czarnego	Tła	przypadł	do	gustu	jurorom	
telewizyjnego	show	–	Mam	Talent!
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Radni przeciwni 
zmianom
Podczas 6. sesji rady miasta nie podjęto projektu 
uchwały dot. diet radnych. Za wprowadzeniem w życie 
propozycji przewodniczącego Rady Miasta Jacka Nowaka 
opowiedziało się 10 radnych, 10 było przeciwnych, 
a 4 wstrzymało się od głosu.

u Oznacza	 to,	 że	 diety	 nadal	 pozostają	 takie	
same.	 Radni	 będą	 otrzymywać	 70	 proc.	 tzw.	
kwoty	 maksymalnej	 (1854,78	 zł),	 przewod-
niczący	 komisji	 85	 proc.	 (2252,23	 zł),	 zastęp-
ca	 przewodniczącego	 rady	 miasta	 90	 proc.	
(2384,72	 zł),	 natomiast	 przewodniczący	 100	
proc.	 (2649,69	 zł).	 Projekt	 Jacka	 Nowaka	 za-
kładał,	że	wysokość	miesięcznej	diety	radnego,	
będą	zależne	od	kilku	czynników.
Brak	obecności	podczas	sesji	rady	miasta	miał	
być	równoznaczny	z	utraceniem	10	proc.	war-
tości	diety.	Oznaczałoby	to,	że	w	zależności	od	
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u W	 oparciu	 o	 wieloletnie	 doświadczenie	
związane	 z	 działalnością	 Telefonu	 i	 Poradni	
Zaufania	oraz	Klubu	Rzemiosł	Artystycznych	
„MEDIANA	 -	 TOLERANCJA	 -	 DIALOG	
-	 POROZUMIENIE”,	 25	 grudnia	 2014	 r.	 po-
wołaliśmy	do	życia	Biuro	Mieszkańców	Cho-
rzowa.	 To	 miejsce,	 w	 którym	 o	 każdej	 porze	
można	 porozmawiać	 o	 problemach,	 z	 jakimi	
boryka	 się	 nasze	 miasto,	 a	 także	 skorzystać		
z	bezpłatnych	porad	obywatelskich.	Zaintere-
sowanych	zachęcamy	do	przyjścia	do	siedziby	
Towarzystwa	Śląskiego	w	Chorzowie,	przy	ul.	
Wolności	 91a.	 Dyżury	 odbywają	 się	 w	 każdy	
wtorek	i	czwartek	w	godz.	1300	–	1600.

Władze	 na	 szczeblu	 krajowym	 i	 samorządo-
wym	zapominają	o	podstawowych	potrzebach	
obywateli.	Celem	Biura	Mieszkańców	Chorzo-
wa	 jest	 współpraca	 z	 mieszkańcami	 na	 rzecz	
lokalnej	 społeczności.	 Przyjmujemy	 wnioski	
do	 władz	 samorządowych	 wraz	 ze	 wstępny-
mi	 propozycjami	 rozwiązania	 problemów		
z	jakimi	boryka	się	miasto	i	 jego	mieszkańcy.	
Oczekujemy	przy	tym	gotowości	włączenia	się		
w	proces	realizacji	projektów.

Ze	szczególnym	zainteresowaniem	pragniemy	
również	 wspierać	 inicjatywy	 przedstawicieli	
Rady	Miasta,	którzy	w	kampanii	przedwybor-
czej	 tak	 przekonująco	 i	 gorliwie	 zapowiadali	
realizowanie	 działań	 na	 rzecz	 mieszkańców	
swojego	 okręgu	 wyborczego.	 Mieszkańców	
natomiast	 gorąco	 zachęcamy	 do	 współpracy		
z	radnymi	swoich	okręgów.

Towarzystwo Śląskie
41-500 Chorzów, ul. Wolności 91a.
Tel.: 32 249 33 55   
 604 544 145, 602 662 777        
e-mail: ts.silesia@gmail.com

pełnionej	funkcji,	w	przypadku	absencji	radny	
otrzymałby	od	185	zł	do	265	zł	mniej.	Również	
niestawienie	się	na	posiedzeniach	komisji	mia-
ło	się	wiązać	z	utraceniem	części	diety.	Gdyby	
projekt	 został	 przyjęty,	 wartość	 potrąconej	
kwoty,	 zostałaby	 uzależniona	 od	 ilości	 posie-
dzeń,	które	odbyły	się	w	danym	miesiącu	oraz	
od	tego,	na	ilu	posiedzeniach	radny	był	obecny.
Projekt	 uchwały	 zakładał	 również	 możliwość	
przyznania	 podwyżki.	 Radny	 zasiadający		
w	 związku	 międzygminnym	 otrzymałby	 85	
proc.	tzw.	stawki	maksymalnej,	natomiast	radni	
wybrani	do	władz	związku	międzygminnego	–	
90	proc.	Po	raz	pierwszy	propozycja	Jacka	No-
waka	była	omawiana	podczas	4.	sesji	rady	mia-
sta,	22	stycznia.	W	ubiegły	czwartek,	26	lutego,	
radni	nie	podjęli	uchwały.
Przewodniczący	 rady	 miasta	 i	 pomysłodawca	
projektu	 uchwały,	 postanowił	 skomentować	
decyzję	 radnych.	 -	 W	 większości	 miast	 z	 po-
wodzeniem	funkcjonuje	taki	system	i	szczerze	
mówiąc	 nie	 rozumiem	 niechęci	 wobec	 mojej	
propozycji.	 Radni	 zgłaszali	 poprawki,	 które	
zostały	przyjęte,	po	czym	głosowali	przeciwko	
uchwale.	 Jestem	tym	zażenowany	 i	nie	zamie-
rzam	podejmować	tematu	w	najbliższym	czasie	
–	zaznaczył	Jacek	Nowak.
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