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– Jestem nauczycielem i to 
w  szkole pierwszy raz usłysza-
łem o street workoucie. Pomysł 
wypłynął od uczniów – mówi 
Tomasz Grzywacz, pomysło-
dawca budowy.

Już podczas otwarcia widać było, 
że jest to trafiona inwestycja. 
Uczniowie z pobliskiego Zespołu 
Szkół Sportowych nr 1 wybrali 
się tu bowiem na plenerową lek-
cję wychowania fizycznego.
– Można wykonywać wznosy, 
zwisy, podpory. Jest to wszech-
stronny rozwój, więc korzy-
stamy z tej pięknej jesiennej 
pogody – opowiada Krzysztof 
Podchul, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w ZSS nr 1.
Zamontowane poręcze, drabinki, 
liny i kółka gimnastyczne umoż-
liwiają wykonanie profesjonal-
nego treningu z wykorzystaniem 
ciężaru własnego ciała.  Ćwiczą-
cy mogą trenować w rytm mu-
zyki, ponieważ na placu zainsta-

lowano także głośnik bluetooth 
zasilany panelem solarnym.
Dla początkujących przygoto-
wano też tablicę ćwiczeń. Dzięki 
niej można się dowiedzieć, jak 
wykonać poprawnie szwedzkie 
pompki, przysiady bułgarskie 
czy flagę. Część placu przezna-
czona została na strefę parkouru, 
gdzie miłośnicy tej ekstremal-
nej dyscypliny, dzięki postawio-
nym tu blokom i przeszkodom, 
będą mogli szlifować swoje 
umiejętności.
Projekt wygrał głosowanie w ra-
mach budżetu obywatelskiego 
zdobywając 1295 głosów.  Koszt 
inwestycji to ok. 300 tys. zł.
– To już drugi street workout 
park w naszym mieście. Pierw-

szy, również na wniosek miesz-
kańców, powstał w Chorzowie 
Batorym. Jak widać fanów tego 
sportu w mieście nie brakuje, 
więc otwieramy kolejny park 
–wyjaśnia Andrzej Kotala, Pre-
zydent Chorzowa.

Wybory rozstrzygnięte w I turze

Przy ul. Szczecińskiej powstał drugi w Chorzowie 
street workout park. To kolejna inwestycja 

zrealizowana w ramach projektu obywatelskiego. 
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Główne, miejskie obchody tego 
święta odbyły się na  placu Po-
wstańców Śląskich. Poprzedziła 
je Msza Święta w kościele pw. 
św. Barbary. Po eucharystii wła-
dze miasta, przedstawiciele szkół, 
instytucji, służb mundurowych, 
harcerze i mieszkańcy przeszli 
w  uroczystym pochodzie przy 
akompaniamencie górniczej orkie-
stry. Na placu Powstańców, przy 
wciągniętej na maszt biało-czer-
wonej fladze, odśpiewano hymn.

Oprócz oficjalnych obchodów 
na chorzowian przez cały dzień 
czekały liczne atrakcje. Rodziny 
tłumnie odwiedziły Park Śląski, 
gdzie Stadion Śląski zorganizował 
Piknik Militarny.
Tradycyjnie już 11 listopada to 
dla chorzowian okazja do wspól-
nego świętowania podczas Cho-
rzowskiej Biesiady Rocznicowej. 
W  tym roku gwiazdą wieczoru 
był zespół Enej, a na scenie poja-
wili się też m. in. Mirek Jędrowski, 

Blue Party oraz Brygida i Robert 
Łukowscy.
To nie jedyne akcje, w ramach ob-
chodów tej niezwykłej rocznicy.

Sporo niespodzianek przygotowa-
ły miejskie placówki oświatowe. 
Uczniowie chorzowskich szkół 
sadzili drzewa, aby w ten sposób 

rozpocząć świętowanie. W Szko-
le Podstawowej nr 37 zasadzono 
trzy buki, a uczniowie SP13 posa-
dzili przed szkołą dąb. W przed-
szkolach i szkołach odśpiewano 
hymn, odbyły się m.in. dyktanda 
patriotyczne, warsztaty z robie-
nia kotylionów, plenerowe lekcje 
historii czy pokazy mody. Młodzi 
cukiernicy z gastronomika upie-
kli 100-metrowe ciasto, a żywą, 
biało-czerwoną flagę utworzyło 
600 uczniów Szkół Podstawowych 

nr 12 i nr 14 z Chorzowa Batore-
go. Jak co roku uczniowie wzięli 
też udział w Chorzowskim Biegu 
Niepodległości. Imprezę od 17 lat 
organizuje AZSO w Chorzowie. 

Stulecie Niepodległości
Uroczyste obchody miejskie z udziałem prezydenta, ale też tradycyjna chorzowska biesiada rocznicowa. 

Mieszkańcy Chorzowa świętowali 11 listopada na różne sposoby.

Do uzdrowiska... 
na plac Hutników?

Przy Rynku powstaje tężnia solankowa

Niewiele osób pamięta, że w 
XIX wieku Chorzów widniał w 
rejestrze śląskich miejscowości 
uzdrowiskowych. Pojawiła się 
szansa, by do tych korzeni nawią-
zać. Tuż przy pomniku hrabiego 
Fryderyka Wilhelma von Redena, 
powstaje tężnia solankowa.
O pomyśle, by w rejonie rynku 
powstała tężnia mówiono już 
2013 roku, dwa lata temu z kolei 
pomysł nawiązania do uzdrowi-
skowych korzeni wygrał w ple-
biscycie na zagospodarowanie 
Placu Hutników.
Obecność hrabiego można uznać 
za symboliczną, ponieważ, to 
właśnie podczas odkrywki na 
terenie założonej przez niego 
kopalni natrafiono na złoża wód 
solankowych. Dotychczas jedy-

ną pamiątką po uzdrowisku była 
ulica Starego Zdroju, teraz się to 
zmieni. 
– O  tej ciekawej historii będzie 
przypominała tężnia solankowa. 
Mamy nadzieję, że dzięki tej inwe-
stycji chorzowianie będą chętnie 
tutaj wypoczywali - mówi An-
drzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

Tarnina z Bieszczad
Drewniana konstrukcja wypeł-
niona tarniną stanie na placu 
Hutników. Woda przyjeżdżać bę-
dzie z Ustronia i Zabłocia.
Solanka, spływając po gałęziach, bę-
dzie rozdrabniać się na coraz mniej-
sze cząsteczki. Powstały wokół niej 
aerozol będzie bogaty w cenne mi-
kroelementy m.in. sód, potas i jod. 
Oddychanie takim powietrzem ma 

działanie lecznicze i profilaktyczne. 
Oczyszcza płuca i wzmacnia odpor-
ność na infekcje.
– W tężni zastosujemy gałęzie 
z regionu, w którym jest bardzo 
czyste powietrze. Tarninę będzie-
my dowozić specjalnie z Bieszczad 
– tłumaczy wykonawca tężni, 
Krzysztof Łazarz z firmy Rudex 
Szczecin.
Zmieni się również wygląd całe-
go skweru: powstaną tu ścieżki 
rowerowe i spacerowe. Nie za-
braknie też zieleni i ławeczek. 
Pojawi się także nowe oświetle-
nie. Koszt rewitalizacji skweru 
wraz z budową tężni to ponad 
5 milionów złotych (w tym utrzy-
manie tężni przez 3 lata). Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest 
we wrześniu 2019 roku.

Gry planszowe, puzzle, karty, kloc-
ki, figurki, lalki, zabawki edukacyj-
ne – to tylko niektóre przedmioty, 
które będą zbierać członkowie 
Chorzowskiej Strefy Wolontaria-
tu, by następnie przekazać je pa-
cjentom Zespołu Szpitali Miej-
skich w Chorzowie.
– Chorzowska Strefa Wolontariatu 
cały czas dba o dobre samopoczu-

cie pacjentów, zarówno tych naj-
młodszych, jak i starszych – mówi 
Magdalena Sekuła, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. Promocji 
i Aktywizacji Społecznej. – Poza 
regularnymi odwiedzinami, wo-
lontariusze organizują też rozmaite 
zbiórki, dzięki którym powstały 
między innymi przyszpitalne bi-
blioteczki, a pomieszczenia wspólne 

zyskały dodatkowe wyposażenie.
Wszystkie zgromadzone w trakcie 
zbiórki przedmioty trafią na od-
działy dziecięce Zespołu Szpitali 
Miejskich w Chorzowie.
Zbiórka rozpoczęła się w 5 listopa-
da i potrwa do 14 grudnia. Gry i za-
bawki można przynosić do siedziby 
Centrum Integracji Międzypokole-
niowej przy ul. Wolności 101.

Chorzowska Strefa Wolontariatu ogłasza zbiórkę zabawek i gier, które docelowo 
trafią do pacjentów oddziałów dziecięcych Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Uroczystości na placu Powstańców Śląskich

17. Chorzowski Bieg Niepodległości
Uczniowie SP nr 13 
podczas sadzenia dębu

Dzieci z SP nr 12 i 14 utworzyli żywą flagę

Uczniowie SP nr 37 
zasadzili buki



wiadomości samorządowe 3

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

- W Chorzowie mamy dużo sta-
rych zabudowań ogrzewanych za 
pomocą pieców węglowych. To 
właśnie one stanowią największe 
zagrożenie i tam też najczęściej 
dochodzi do niebezpiecznych zda-
rzeń - tłumaczy Marcin Michalik, 
Zastępca Prezydenta Chorzowa.

Pod hasłem „Czujny Chorzów” stra-
żacy już od 2014 roku instalują mi-
ni-systemy ostrzegania. Do tej pory 
do chorzowian trafiło już ponad 450 
czujników. Zamontowano je zarów-
no w mieszkaniach komunalnych, 
jak i w instytucjach publicznych i w 
domach pomocy społecznej.

- Akcja przyniosła pierwsze efekty. 
Przed jej rozpoczęciem Chorzów był 
w niechlubnej czołówce miast z naj-
większą liczbą zatruć tlenkiem wę-
gla. Teraz sytuacja wygląda znacznie 
lepiej. Od kilku lat w mieście nie było 
żadnych przypadków śmiertelnych 
zatruć czadem - podkreśla bryg. Ja-

nusz Gancarczyk, Komendant Miej-
ski PSP w Chorzowie. 
Zakup czujników finansuje miasto. 
Tegoroczna akcja kosztowała 16 ty-
sięcy złotych.
O tym, w których lokalach instalo-
wane będą czujniki a także o kolejno-
ści ich montowania decyduje PGM.

Aktualności

7 listopada w małej sali sesyjnej odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta.

Młodzi Radni wybrani
Podczas inauguracji siódmej 
kadencji, młodzi radni, w obec-
ności Prezydentów Miasta, Se-
kretarza i Skarbnik Miasta, a 
także Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Chorzów, wybrali 
nowe władze.  Przewodniczą-

cym Młodzieżowej Rady Miasta 
został Konrad Krause z I LO im. 
Juliusza Słowackiego.  Celem 
Młodzieżowej Rady Miasta jest 
m. in. reprezentowanie intere-
sów chorzowskiej młodzieży 
przed władzami miasta oraz 

organizacjami i instytucjami 
działającymi w mieście, czy ini-
cjowanie działań na rzecz mło-
dych mieszkańców w szczegól-
ności w zakresie nauki, kultury 
i sportu.  Rada realizuje swoje 
cele poprzez organizowanie 

spotkań z przedstawicielami 
samorządu lokalnego, organi-
zacji społecznych kulturalnych 
i politycznych oraz z osobami 
ze świata nauki, kultury i spor-
tu. Opiekunem MRM jest radna 
Bożena Karpińska. 

Strażacy instalują czujki dymu i tlenku węgla
160 alarmów ostrzegających przed śmiertelnym zagrożeniem trafi do rodzinnych domów dziecka 

oraz mieszkań komunalnych. Wszystko w ramach wspólnej akcji Urzędu Miasta i Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. 

Do Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów w Chorzowie zgłaszają się 
mieszkańcy ze skargami na przed-
stawicieli firm, oferujący wymianę 
piecyków gazowych - „junkersów”.
Oszuści, podając się za pracow-
ników administracji, spółdzielni 
czy też gazowni, informują o ko-
nieczności wymiany urządzenia. 
W większości przypadków wy-
bierają oni osoby w  podeszłym 
wieku. Osoby starsze w obawie o 
swoje bezpieczeństwo podpisują 
umowę, w wyniku której dokonu-
ją zakupu towaru po kilkakrotnie 
wyższej cenie. Niejednokrotnie 
konsumenci poza umową sprze-
daży podpisują też umowę kredy-
tu. Po podpisaniu umowy piecyk 
zostaje wymieniony na nowy 
a stary jest zabierany przez przed-
stawicieli firm w celu zniszczenia, 
na co z reguły konsumenci wyra-
żają zgodę. 

Pamiętajcie:
• od niekorzystnej umowy, za-

wartej w mieszkaniu, można 
odstąpić w ciągu czternastu 
dni - przypomina Joanna Po-
dzimska, Miejska Rzecznicz-
ka Konsumentów

• Jeżeli nawet taki sprzęt został 
już zamontowany, przedsię-
biorca otrzymując informację 
o odstąpieniu, ma obowiązek 
sprzęt zdemontować nieod-
płatnie, nie narażając konsu-
menta na dodatkowe koszty 
- dodaje. 

• Pismo o odstąpieniu od 
umowy należy przygotować 
w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, jeden eg-
zemplarz wysłać listem po-
leconym za potwierdzeniem 
odbioru, drugi zachować dla 
siebie.

Joanna Podzimska
Miejski Rzecznik Konsumentów 

Urząd Miasta pokój nr 13, 
tel. 32 4165420 wew. 213, 

e-mail: podzimska_j@chorzow.eu

Uwaga 
na oszustów! 

W każdych czasach, dobrych 
i  złych, w czasach szarych, już 
zapomnianych i tych dzisiejszych 
– kolorowych i zabieganych, lu-
dzie tęsknią za swoim superbo-
haterem. Tak było, jest i będzie. 
I  dlatego opowieść o szlachet-
nym Zorro porywa nasze serca 
niezależnie od wieku – czytamy 
w zapowiedzi nowego spektaklu. 
A po premierze tego familijnego 
musicalu można z całą pewnością 

potwierdzić te słowa. Najlepiej 
zrobiła to najmłodsza publiczność 
śpiewając refren piosenki prze-
wodniej: „Zorro, Zorro. Ty także 

Zorro możesz być. Zorro, Zorro. 
I ty, i ty, i każdy widz! Zorro, Zor-
ro. Wystarczy tylko żebyś był od-
ważny, sprawiedliwy. I chciał ze 
wszystkich sił!”, nagradzając przy 
tym aktorów długimi brawami. 
W rolę słynnego bohatera wcielił 

się Maciej Kulmacz, Bernarda gra 
Hubert Waljewski a Esmeraldę 
Ewa Niemotko. Charakterystycz-
nego sierżanta Garcię gra Tomasz 
Jedz, a w rolę jego szefa kamitana 
Monastario wciela się Jarosław 
Czarnecki. Kamil Baron wystę-
puje jako mówiący koń - Torna-
do. Reżyserii spektaklu podjął się 
Jacek Bończyk, dla którego będzie 
to pierwsza premiera w nowej 
roli - od czerwca wraz z Aleksan-
drą Gajewską zarządza bowiem 
teatrem. Spektakl trwa 120 minut 
z 1 przerwą.

W niedzielę, 18 listopada, odbyła się premiera 
najnowszego spektaklu Teatru Rozrywki. 

Tym razem artyści wzięli na warsztat legendarną 
historię Diego de la Vegi, który nocą 

przywdziewa czarną pelerynę i walczy 
ze złem jako Zorro.

Bądź jak Zorro
Do tej pory rowery zostały wypożyczone ponad 5,6 tysiąca razy.
Tylko w październiku odnotowaliśmy 3455 wypożyczeń.
W systemie zarejestrowało się 2,2 tysiąca osób.

Jak zabezpieczyć się przed czadem 
czy wybuchem gazu?

Jak udzielić poprawnie 
pierwszej pomocy i jak zachować się 
w przypadku katastrofy budowlanej?

Odpowiedzi na te pytania możecie Państwo znaleźć 
w specjalnym poradniku dla mieszkańców Chorzowa

ŻYJ BEZPIECZNIE
Opracował go Urząd Miasta wraz z chorzowską policją, 

strażą pożarną i strażą miejską.
Poradnik do pobrania na stronie www.chorzow.eu

CHORZOWSKI
ROWER MIEJSKI
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Wybory 2018

Wybory rozstrzygnięte w I turze

Marian
SALWICZEK
Koalicja Obywatelska
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Waldemar
KOŁODZIEJ
Koalicja Obywatelska
Przewodniczący
Rady Miasta

Marek
DUDEK
Koalicja Obywatelska

Krzysztof
ŁAZIKIEWICZ
Koalicja Obywatelska

Szymon
PIECH
Koalicja Obywatelska

Aleksandra
ZIMNIK
Koalicja Obywatelska

Sebastian
MATYJASZCZYK
Prawo i Sprawiedliwość

Halina
HILTAWSKA
Koalicja Obywatelska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta

Bożena
KARPIŃSKA
Koalicja Obywatelska

Seweryn
MOSZ
Koalicja Obywatelska

Klaudiusz
SEVKOVIC
Koalicja Obywatelska

Wojciech
AHNERT
Prawo i Sprawiedliwość

Jacek
NOWAK
Prawo i Sprawiedliwość

Barbara
TABIN
Koalicja Obywatelska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta

Krzysztof
KOPEL
Koalicja Obywatelska

Lech
MOTYKA
Koalicja Obywatelska

Jan
SKÓRKA
Koalicja Obywatelska

Bernadeta
BISKUP
Prawo i Sprawiedliwość

Tomasz
PIECUCH
Prawo i Sprawiedliwość

Bartłomiej
CZAJA
Koalicja Obywatelska

Tomasz
KRAWCZYK
Koalicja Obywatelska

Marek
OTTE
Koalicja Obywatelska

Marcin
WEINDICH
Koalicja Obywatelska

Grzegorz
KRZAK
Prawo i Sprawiedliwość

Agnieszka
STĘPIEŃ
Prawo i Sprawiedliwość

R A D N I  V I I I  K A D E N C J I

PODZIAŁ MANDATÓWKOALICJA OBYWATELSKA (18) PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (7)

Dotychczasowy prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wygrał wybory prezydenckie. 
W chorzowskiej Radzie Miasta zasiądzie 18 radnych Koalicji Obywatelskiej i 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości.
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Wybory 2018

Frekwencja w wyborach samorządowych w Chorzowie wyniosła 48 proc. W niedzielę, 21 października, do urn 
wyborczych poszło ponad 39 tys. chorzowian. Mieszkańcy wybrali włodarza miasta już w pierwszej turze. 

Obecnego prezydenta Andrzeja Kotalę (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) poparło 65,03 proc. 
wyborców (25 121 głosów). Będzie to dla niego trzecia kadencja. Po zmianach w ordynacji wyborczej będzie 
piastował to stanowisko przez 5 lat. Kolejny wynik należał do Leszka Piechoty. Kandydat komitetu Prawa 
i Sprawiedliwości zdobył 14,6 proc. poparcia (5 639 głosów). Adam Trzebinczyk uzyskał poparcie na poziomie 
5,5 proc. (2125 głosów), Artur Żurek 5,44 proc. (2103 głosów), Rafał Adamus 3,52 proc. (1361 głosów), 
Dariusz Olejniczak 3,23 proc. (1248 głosów), Jerzy Bogacki 2,68 proc. (1034 głosy). 

Warto podkreślić, że Chorzów będzie miał swojego przedstawiciela w Sejmiku Województwa Śląskiego. 
To Marek Kopel (KO), były radny i prezydent Chorzowa. Nasi mieszkańcy oddali na niego 8641 głosów 
z 12 090 zdobytych w sumie.

Wybory rozstrzygnięte w I turze

Wiesław
CIĘŻKOWSKI

Pierwszy 
Zastępca 
Prezydena

Marcin
MICHALIK

Drugi 
Zastępca 
Prezydena

Mariola
ROLEDER

Trzeci 
Zastępca 
Prezydena

Małgorzata
KERN

Skarbnik miasta

Magdalena
SEKUŁA
Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Promocji 
i Aktywizacji 
Społecznej

Krzysztof
KARAŚ

Sekretarz miasta

Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa
Wybrany w pierwszej turze głosowania z poparciem
65,03% wyborców tj. 25 121 głosów

PREZYDENT MIASTA I  ZASTĘPCY
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Miasto

Do klasyfikacji końcowej Igrzysk 
zliczały się wyniki śląskich szkół 
we wszystkich dyscyplinach 
sportowych uzyskane podczas 
całego roku szkolnego. 
– To wielki sukces uczniów, na-
uczycieli, ale też rodziców. Bardzo 
się cieszę, że po raz trzeci z rzędu 
chorzowska szkoła odbiera puchar 
– mówi Wiesław Ciężkowski, Za-
stępca Prezydenta Chorzowa. 

Tradycyjnie, najwięcej punktów 
zdobyli pływacy, jednak, jak 
podkreśla Wojciech Niezgoda,  
dyrektor „piątki”, równie ważne 
były sukcesy lekkoatletów, czy 
piłkarzy ręcznych.
– Jesteśmy jedną wielką druży-
ną. Wspieramy naszych uczniów 
wszechstronnie i jak widać przy-
nosi to efekty – podsumowuje 
Wojciech Niezgoda.

Czuję, że tu jestem w domu

Kamil Nowak: Wszyscy wokół 
mówią, że przyjechała Pani w od-
wiedziny do rodzinnego domu. 
Czy rzeczywiście tutaj się Pani 
urodziła?
Olga Gremla: Tak naprawdę 
do Chorzowa (ówczesnej Kró-
lewskiej Huty - przyp. red.) 
przyjechałam z rodzicami, kiedy 
miałam 2 latka. Po podziale Ślą-
ska, moi rodzice emigrowali tutaj 
z Koźla. Chorzów był już wtedy 
w Polsce. Tata był mistrzem 
szewskim i stwierdził, że tutaj 
otworzy swój salon. Niestety 
w mieście był już wtedy szewc, 
więc tata trafił do górnictwa.

KN: Ale to tutaj, w kamienicy 
przy Wolności, spędziła Pani dzie-
ciństwo? Jak je Pani wspomina?

OG: Mieszkałam tutaj... ponad 
15 lat. Pamiętam dobrze wszyst-
ko! Tutaj obok mieliśmy od 
razu szkołę, tak naprawdę tylko 
zbiegaliśmy ze schodów i już! 
W naszej kamienicy na ostatnim 
piętrze była altana. Bardzo czę-
sto siadaliśmy na niej, braliśmy 
instrumenty, a potem graliśmy 
i śpiewaliśmy. Wszystkim w koło 
się to podobało, bo zawsze pan 
Szczęsny i właściciele okolicz-
nych sklepów podsyłali nam ja-
kieś słodkości

KN: I stąd to zamiłowanie do 
muzyki?
OG: Powiem tak: cała moja rodzina 
była bardzo muzykalna. Spotyka-
liśmy się wszyscy i  śpiewaliśmy 
razem. Niech Pan uwierzy, że ja do 

dzisiaj gram na gitarze! W latach 80. 
wyjechaliśmy na stałe do Niemiec 
i wie Pan, tam mi brakuje tego, że się 
nie śpiewa. W  Chorzowie zawsze 
grała muzyka, tam nie, ale nie na-
rzekam - mam 152 polskie piosenki 
zapisane, często je sobie śpiewam.

KN: Wróćmy jednak do wspo-
mnień z Chorzowa. Jak Pani wspo-
mina miasto ze swojej młodości, 
z okresu międzywojennego?
OG: Bardzo dobrze to pamiętam. 
Miejsce, w którym teraz się znajdu-
jemy, to tutaj był sklep. Dom obok 
była drogeria. Sąsiadów z  okolicy 
to jeszcze wszystkich mogłabym 
wymienić. Była bardzo rodzinna at-
mosfera w mieście. W Chorzowie, 
z tego co pamiętam, było 5 kin. 5 kin 
na takie miasto to chyba dużo? No 

i kawiarnie również, chociaż moją 
ulubioną była Delta, ale to już w la-
tach późniejszych, kiedy byłam mę-
żatką. Z tych lat najwcześniejszych 
bardzo utkwiły mi w pamięci po-
chody 3 Maja. Ze szkoły prowadził 
nas zawsze pan Magiera, dowódca 
naszego harcerstwa. Szliśmy całą 
ulicą Wolności w stronę Święto-
chłowic. Tutaj pod koniec miasta 
mieszkał pan burmistrz. On stał na 
1 piętrze, w oknie, wraz z rodziną 
i odbierał defiladę. Pochód kończył 
się zawsze przy krzyżu.

KN: Ma Pani wiele wspomnień 
z ulicą Wolności, ale mieszkała Pani 
również w innym miejscu. Proszę 
powiedzieć gdzie?
OG: Potem już z mężem mieszkali-
śmy obok kopalni Barbara-Wyzwo-

lenie (stara kopalnia zlokalizowana 
w  okolicach Media-Markt - przyp. 
red.). To dlatego, że mąż był tam 
nadsztygarem. Bardzo miło to 
wspominam. Mieliśmy ogromny 
ogród przed domem. On był zawsze 
otwarty dla naszych przyjaciół i czę-
sto tam się spotykaliśmy. Muszę 
przyznać, że było naprawdę rodzin-
nie. Nigdy nie było u nas biedy. Mąż 
ciężko pracował, ale ja też. Byłam 
krawcową, a do tego opiekowałam 
się domem. Najpierw dziećmi, po-
tem teściową i mamą.

KN: Widziała Pani Chorzów kil-
kadziesiąt lat temu i obecnie. Czy 
miasto bardzo się zmieniło?
OG: W zasadzie stare ulice jak Dą-
browskiego, Powstańców, one się nie 
zmieniły, ich układ pozostał. Jeszcze 

niedawno jak chodziłam po mieście 
w czasie wizyt, to wszystko znałam. 
Ale ogólnie całe miasto poszło do 
przodu. Jak tu przyjeżdżam co roku, 
to jestem zauroczona tym, jak Cho-
rzów wygląda.

KN: Mówi Pani o corocznych wi-
zytach w mieście. Dlaczego tak czę-
sto Pani tutaj wraca?
OG: Wie Pan... to całkiem proste. 
Kiedyś tylko nieliczni mogli jeździć za 
granicę, korzystało się. Teraz można 
jeździć i ja przyjeżdżam, bo czuję, że 
tu jestem w domu. Dlatego wracam.

Olga Gremla cyklicznie spotyka się 
z członkami Klubu Rzemiosł Arty-
stycznych i jak mówi jego prezes 
Henryk Iwa - jest tu zawsze gościem 
honorowym.

Pamięta miasto z okresu międzywojennego, przeżyła tu wojnę i lata komunizmu. 
Chorzów jej wspomnień to miasto ludzi życzliwych, gdzie w każdym domu grała 
muzyka. Nic dziwnego, że Olga Gremla wraca tu każdego roku. Mówi wprost: 
„Tu czuję, że jestem w domu”. I to dosłownie! Z 97-letnią chorzowianką 
spotkaliśmy się właśnie w budynku przy Wolności 91A, w którym spędziła swoje 
dzieciństwo. To tutaj cyklicznie spotyka się z członkami Klubu Rzemiosł Artystycznych.

Szkoła Podstawowa nr 5 zajęła pierwsze 
miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie 
Sportowym Igrzysk Dzieci o Puchar Śląskiego 

Kuratora Oświaty. To już trzeci z rzędu 
triumf chorzowskiej podstawówki.

Sportowo na piątkę

WSPOMNIENIA 

Z DAWNEGO 

CHORZOWA

Przemysław Fabjański, dy-
rektor AZSO w Chorzowie, 
został uhonorowany wyróż-
nieniem specjalnym podczas 
gali nagrody im. Ireny Sen-
dlerowej w  Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie.
Nagroda im. Ireny Sendlerowej 

„Za Naprawianie Świata” przy-
znawana jest przez Fundację 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
nauczycielom i nauczycielkom, 
którzy uczą i wychowują w du-
chu tolerancji i poszanowania dla 
innych, inspirują do działań zgod-
nych z tymi zasadami i odgrywa-

ją aktywną rolę w swojej szkole 
oraz społeczności lokalnej.
W tym roku laureatem został 
Mirosław Skrzypczyk, polonista 
z Zespołu Szkół w Szczekocinach, 
od kilkunastu lat zajmujący się 
przywracaniem pamięci o Ży-
dach lelowskich i szczekocińskich. 

Dyrektor Słowaka 
z nagrodą za naprawianie świata
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Kapituła przyznała także wyróż-
nienie specjalne „za wytrwałe 
naprawianie świata”, którym 
uhonorowano m.in. Przemysława 
Fabjańskiego.
Dyrektor i nauczyciel w chorzow-
skim Słowaku od prawie 30 lat or-
ganizuje i lideruje wyprawom 
geograficznym dla uczniów i na-
uczycieli, w których duży nacisk 
kładzie na kulturę odwiedzanych 
miejsc oraz pomoc charytatywną. 
Po tsunami, które nawiedzi-
ło Sri Lankę w 2004 roku, wraz 
z  uczniami pomagał odbudować 
zniszczoną szkołę. Wielokrotnie 
też organizował zbiórki i akcje 
pomocowe dla ofiar katastrof na-
turalnych i prześladowań w Ne-
palu, Indii, czy Indonezji.
Mimo wielu  wyróżnień, pytanie 
o nagrodę go onieśmiela. – Wolę 
opowiadać o szkole, sukcesach 
i nagrodach moich uczniów. Wła-
śnie im oraz nauczycielom to wy-
różnienie dedykuję – komentuje 
Przemysław Fabjański.
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Kultura

Ulubieniec dzieci znów odwiedzi nasze lodowisko

Przygotowania lodowisk przy 
ul. Katowickiej oraz ul. 3 Maja 
już trwają. Tak jak było to w po-
przednich latach, MORiS zamie-
rza je udostępnić mieszkańcom 
na początku grudnia. Z  kolei 
już dziś zaprasza na „Spotkanie 
ze  Świętym Mikołajem”, które 
odbędzie 6 grudnia się o godz. 
16:30 na lodowisku przy ul. Ka-
towickiej.

Zaproszenie skierowane jest 
przede wszystkim do najmłod-
szych, dla których przygotowa-
nych będzie szereg atrakcji. Będzie 
słodko, śpiewająco i kolorowo. 
Święty Mikołaj, jak co roku, zawita 
na lodowisko w wyjątkowy spo-
sób, rozda dzieciom prezenty, a na 
koniec dzieci i młodzież będą mo-
gły skorzystać ze ślizgawki o godz. 
18:00 za symboliczną złotówkę.

Do udziału w spotkaniu ze Świę-
tym Mikołajem MORiS zaprasza 
także rodziców. Wszyscy rodzi-
ce zainteresowani „kontaktem 
ze Świętym Mikołajem” proszeni 
są o zgłaszanie się do Działu Or-
ganizacji Imprez MORiS pod nr 
tel. 32 2411 111, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 
Święty Mikołaj z wielką radością 
wręczy dzieciom podarunki.

Święty Mikołaj 
na łyżwach!

www.kino.chck.pl     Rezerwacja i informacja: grajfka@chck.pl, tel: 32 349 78 71/63

grudzień 2018
Z tęsknoty za kinem

Nowe kino społeczne

REPERTUAR 5 PLN

01.12 sb 18:00 „Firmowa gwiazdka” reż. Will Speck, Josh Gordon, USA 2016 Na ekranie

02.12 nd 19:00 Spotkanie z aktorem Michałem Czerneckim oraz projekcja filmu „Planeta Singli” 
reż Mitja Okorn Polska 2016 Na ekranie

05.12 śr 18:00 „La La Land” reż. Damien Chazelle, USA 2016 Na ekranie

06.12 czw 16:00 „Ratujmy Mikołaja” Aaron Seelman, Leon Joosen, Wielka Brytania 2013 SMYK

06.12 czw 18:00 „Balerina” reż. Eric Warin, Eric Summer, Francja, Kanada 2016 SMYK

07.12 pt 18:00 „Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018 Na ekranie

07.12 pt 20:00 „Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018 Na ekranie

08.12 sb 18:00 „Listy do M. 3” reż. Tomasz Konecki, Polska 2017 Na ekranie

09.12 nd 16:00 „Był sobie pies” reż. Lasse Hallstroem, USA 2017 SMYK

10.12 pn 18:00 „Firmowa gwiazdka” reż. Will Speck, Josh Gordon, USA 2016 Na ekranie

13.12 czw 18:00 „Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018 Na ekranie

14.12 pt 18:00 „Listy do M. 3” reż. Tomasz Konecki, Polska 2017 Na ekranie

15.12 sb 19:00 Spotkanie z aktorką Dorotą Pomykałą oraz projekcja filmu 
„Zgorszenie publiczne” reż. Maciej Prykowski, Polska 2009 Na ekranie

16.12 nd 16:00 „Balerina” reż. Eric Warin, Eric Summer, Francja, Kanada 2016 SMYK

20.12 czw 18:00 „Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018 Na ekranie
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Więcej 
informacji: 
kino.chck.pl

Kino 
należy 

do sieci

Dofinansowano 
ze środków

HISTORIA COMPACT DISC

3.12.2018 / 19:00

 MUZYKA CZYTANA ŚWIATŁEM
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Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie naszej krzyżówki, rozlosujemy trzy zestawy miejskich gadżetów. 
Rozwiązania krzyżówki należy nadsyłać do Biura Prasowego Urzędu Miasta w Chorzowie (ul. Rynek 1, Chorzów) 

do 30 listopada 2018 r. Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE 
Wydawca: Urząd Miasta w Chorzowie 
ul. Rynek 1, tel. 32 416 5000

Publikacja przygotowana przez AML mediaL na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów 
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, 
Drukarnia Sosnowiec

www.chorzow.eu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą władz w Urzędzie Miasta w Chorzowie, 41-500, przy ul. Rynek 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
iod@chorzow.eu, tel. 32 416 5432 Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w celu wyłonienia zwycięzcy krzyżówki i wręczenia nagrody  zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. e. RODO. Po rozstrzygnięciu konkursu 
dane będą przechowywane przez miesiąc. Uczestnicy konkursu mają prawo do żądania od administratora: dostępu, sprostowania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą profilowane.


