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Zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.
W związku z tym składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, realizacji planów zawodowych i spełnienia
marzeń w życiu osobistym.
Aby te święta upłynęły w rodzinnej, ciepłej i radosnej atmosferze,
a Nowy Rok przyniósł uśmiech i satysfakcję każdego dnia.
Niech w 2019 roku spełnią się wszystkie Państwa życzenia.
Przewodniczący Rady Miasta
Waldemar Kołodziej

Prezydent Miasta Chorzów
Andrzej Kotala

Idą święta!

Mieszkańcy Chorzowa spotkali się 6 grudnia
na wspólnym ozdabianiu choinki. Bożonarodzeniowe
drzewko stanęło tym razem w Parku Hutników.
W tym samym miejscu, od 7 do 9 grudnia,
zorganizowano Chorzowski Jarmark Świąteczny.

Własnoręcznie wykonane bombki przynieśli przedstawiciele szkół, przedszkoli
i miejskich instytucji

W akcję zdobienia choinki włączyli się strażacy, którzy ze zwyżki dekorowali
najwyższe partie choinki

Były regionalne smakołyki, występy artystów, stoiska z rękodziełem

W czasie jarmarku nie zabrakło wspólnego gotowania z Remigiuszem Rączką

Na scenie wystąpili m.in. aktorzy z Teatru Rozrywki i Grzegorz Poloczek

Spora kolejka ustawiała się do fotobudki

Najmłodsi mogli skorzystać z darmowej karuzeli lub wziąć udział w warsztatach
tworzenia ozdób świątecznych

W niedzielę - z powodu padającego deszczu - do Chorzowskiego Centrum
Kultury przeniesiono koncert Eleni

www.chorzow.eu

Wydarzenia
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Podsumowanie sezonu KajTeroz
Niemal 6000 przejazdów w niespełna dwa miesiące – to bilans pierwszego, niepełnego sezonu KajTeroza, czyli Chorzowskiego
Roweru Miejskiego. Rowery powrócą pierwszego dnia wiosny i będzie ich zdecydowanie więcej.
KajTeroz wystartował 11 października. W tym sezonie dostępnych było 150 rowerów, któ-

re można było wypożyczać na
15 stacjach. Od pierwszych dni
system cieszył się wielką popu-

larnością. Rowery wypożyczono
niemal 6000 razy! W systemie zarejestrowało się ponad 2,2 tysiące
użytkowników, korzystało z niego również wiele osób zarejestrowanych w innych systemach Nextbike. - Z rowerów można było

korzystać do 30 listopada. Na ulice ponownie wyjadą w pierwszy
dzień wiosny, czyli 21 marca. Już
nie możemy się doczekać, kiedy
będziemy mogli uruchomić pełną
wersję systemu – mówi Andrzej
Kotala, Prezydent Chorzowa.

Najpopularniejsze
stacje KajTeroza:

Najpopularniejsze trasy
KajTeroza:

1. Chorzowskie Centrum Kultury
2. Park Śląski - Pelikany
3. Park Róż

1. Batory Pętla – Batory Dworzec PKP
2. Chorzowskie Centrum Kultury – Park Róż
3. Chorzowskie Centrum Kultury
– Plac Powstańców Śląskich

Od marca system zyska nową,
o wiele większą skalę – dostępnych będzie 46 stacji i 460 rowerów, w tym tandemy, rowery
familijne typu cargo, rowery
z fotelikami dziecięcymi i rowerki dziecięce.

28 minut
i 42 sekundy

- Widać wyraźnie, że uruchomienie KajTeroza było strzałem
w dziesiątkę. W przyszłym roku
system będzie trzykrotnie większy
i o wiele bardziej wszechstronny.
Więcej typów rowerów to więcej
zastosowań, już nie tylko transportowych, ale również rekreacyjnych
i towarzyskich – zapowiada Robert
Lech, prezes Nextbike Polska.

tyle wynosił średni
czas wypożyczenia
jednego roweru

Tablice informują
o jakości powietrza
Na budynku Urzędu Miasta pojawiła się pierwsza w Chorzowie tablica
informacyjna pokazująca aktualne stężenie pyłów zawieszonych.
Kolejne zamontowano we wszystkich dzielnicach.

Stan powietrza można sprawdzić także na wyświetlaczach na
budynku Starochorzowskiego
Domu Kultury, Szkoły Podstawowej nr 17 (przy ul. Łagiewnickiej), Szkoły Podstawowej nr 25
(przy ul. Głównej) i na zegarze
w Chorzowie Batorym. Tablice pokazują także informacje
o temperaturze i wilgotności.

Wkrótce uruchomiona zostanie
mobilna aplikacja, dzięki której
chorzowianie będą mogli sprawdzić stan powietrza na swoich
telefonach. - Programy wymiany
pieców czy termomodernizacje
to nie jedyne narzędzia walki
o czyste powietrze. Konieczne są
także akcje edukacyjne. Musimy

rozmawiać o tym, skąd bierze się
smog i jakie niesie ze sobą zagrożenia – mówi Marcin Michalik,
Zastępca Prezydenta Chorzowa.
Do akcji przyłączyli się także
strażnicy miejscy, którzy podczas patroli rozdają zakładki do
książek przypominające czym
nie wolno palić w piecach.

Smog to jeden z największych
problemów, z którym musimy się
wspólnie zmierzyć.
Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Wyjątkowy zespół i koncert
Sportowcy, dziennikarze, lekarze, aktorzy oraz przedstawiciele samorządu z prezydentem Andrzejem Kotalą na czele stworzą specjalny charytatywny zespół propagujący
niesienie bezinteresownej pomocy.
Zaczęło się od Chorzowskiej Kapeli Dobrych Uczynków, czyli niezwykłego zespołu wokalnego, złożonego ze znanych i lubianych mieszkańców Chorzowa,
w większości estradowych debiutantów. Wszyscy
połączyli siły, by wystąpić w charytatywnym koncercie „Calendae”, który jednocześnie zainauguruje
start akcji „Chce mi się”. - To inicjatywa propagująca
bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w życie
miasta. Związane z Chorzowem osobowości będą
aktywnie uczestniczyć w rozmaitych projektach
o charakterze społecznym, nagłaśniać je i popularyzować – mówi Magdalena Sekuła, Pełnomocnik
ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.
O tym, jak wypadnie kapela można przekonać
się 18 grudnia, o godzinie 17.00 w Chorzowskim
Centrum Kultury, podczas koncertu „Calendae”,
gdzie zaprezentowane zostaną kolędy i pastorałki
z całego świata. Zaśpiewają również dzieci z Klubu

Malucha oraz zespół Rube Świnÿe. Podczas koncertu Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka będzie
sprzedawać cegiełki, z których dochód zostanie
w całości przeznaczony na stypendia artystyczne dla mniej zamożnej chorzowskiej młodzieży.
- Chcemy, by dzieci, które zostaną objęte programem miały okazję przez rok uczyć się od najlepszych: malarzy, tancerzy, aktorów, wykładowców,
w zależności od tego, jakie dziecko zakwalifikuje
do programu specjalna komisja. Później będziemy
śledzić kariery stypendystów, chwalić się ich osiągnięciami. Tylko wtedy to działanie ma sens – podkreśla Magdalena Sekuła.

Psie Sucharki wspierają
chorzowskie zwierzaki
Akcję podczas konferencji prasowej promowały m.in. Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Promocji
i Aktywizacji Społecznej i jej pies „Góral” oraz Karolina Skórka, rzeczniczka prasowa UM Chorzów.

„Dej mnie karminadla!” - proszą pieski, które trafiły na świąteczne
pocztówki. Czworonogi z popularnego fanpaga Psie Sucharki wsparły
chorzowską akcję charytatywną.
Zwierzaki pojawiły się na kartkach
świątecznych, przygotowanych
specjalnie z myślą o podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt przy ulicy Opolskiej.
Z tej okazji „Sucharki” - po raz
pierwszy - godajom po śląsku.
– Pomysł bardzo nam się spodobał i chętnie wsparliśmy chorzowską inicjatywę – zapewnia Maria
Apolejka, współtwórczyni Psich

Sucharków. Pocztówki-cegiełki
były dostępne na Chorzowskim
Jarmarku Świątecznym. - Dziękujemy także każdej osobie,
która odwiedziła nasze stoisko
i wspomogła nas darowizną. To
ogromne wsparcie dla chorych
zwierzaków przebywających pod
naszą opieką - mówi Stanisława
Psonka, dyrektor chorzowskiego
schroniska. – Rozprowadziliśmy

Psia stacja
w Parku Róż

Victor, Doxa i Belissima sprawdziły już nowe
urządzenia na wybiegu dla psów w Parku Róż od
strony ul. Ryszki. Instalacje „Psiej Stacji” zamontowano w ramach konkursu Purina Dog Chow.
Warto dodać, że spośród 5000 zgłoszeń wybrano 6 zwycięskich miejsc, w tym nasze miasto.
Zaprojektowane przez organizatora stacje mają
zapewniać czworonogom cały szereg atrakcji,
takich jak tunele, płotki czy obręcz do skoków,
które pozwolą na szkolenie i zabawę z pupilem.
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niemal wszystkie kartki – dodaje.
Koszty produkcji ponad 2 tysięcy
pocztówek-cegiełek pokrył Urząd
Miasta w Chorzowie. - To kolejna
forma wsparcia naszego schroniska. Przy okazji zachęcamy
też mieszkańców do wysyłania
tradycyjnych kartek. To piękny
zwyczaj, o którym warto pamiętać - tłumaczy Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa.
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Aktualności

VIII kadencja Rady Miasta

Górny rząd od lewej: Szymon Piecha, Marcin Weindich, Waldemar Kołodziej (Przewodniczący Rady Miasta), Małgorzata Kern (Skarbnik Miasta),
Feliks Biskup (dyrektor kancelarii Rady Miasta), Krzysztof Karaś (Sekretarz Miasta). Środkowy rząd: Seweryn Mosz, Klaudiusz Sevkovic, Andrzej
Kotala (Prezydent Miasta), Lech Motyka, Marek Otte, Krzysztof Kopel, Tomasz Piecuch, Jacek Nowak, Agnieszka Stępień, Wojciech Ahnert. Dolny
rząd: Aleksandra Zimnik, Bartłomiej Czaja, Barbara Tabin, Wiesław Ciężkowski (I Zastępca Prezydenta Miasta), Bożena Karpińska, Marek Dudek,
Halina Hiltawska, Bernadeta Biskup, Krzysztof Łazikiewicz, Jan Skórka,
Tomasz Krawczyk, Mariola Roleder (III Zastępca Prezydenta Miasta), Marian Salwiczek, Grzegorz Krzak, Sebastian Matyjaszczyk.

Oglądaj sesję Rady Miasta na żywo
Od początku działalności nowej Rady Miasta wszystkie
sesje można oglądać online w serwisie YouTube.
Każda sesja jest do odtworzenia na kanale Chorzów TV

Nowoczesne poradnie ZSM
W Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie zakończył się gruntowny remont gabinetów
lekarskich i zabiegowych, poczekalni dla pacjentów i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
To tam będzie mieścić się poradnia chirurgiczna, okulistyczna,
ortopedyczno-urazowa, proktologiczna i poradnia schorzeń piersi. Inwestycja kosztowała ponad
2 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowiło dofinansowanie z miasta.
- Obecnie zastosowano szereg
udogodnień dla pacjentów. Popra-

wiły się także warunki pracy personelu medycznego. Przestronne,
jasne wnętrza, łatwość dostępu,
lepsza organizacja pracy to efekty przeprowadzonej modernizacji
– wyjaśnia dyrektor ZSM Anna
Knysok. Z nowoczesnej poradni
korzystać będzie ponad 45 tysięcy
pacjentów rocznie.

Dzięki przeprowadzonemu,
kompleksowemu remontowi
poradni zapewniliśmy pacjentom
komfort leczenia, a personelowi
komfort pracy.

Mariola Roleder

Zastępca Prezydenta Chorzowa

Informacja na temat
terenów MTK
Saunarium
pod okiem mistrza
Sucha, parowa, a także infrared, czyli sauna działająca na podczerwień
– z takich atrakcji mogą korzystać goście odwiedzający saunarium
przy placu Powstańców Śląskich.
Pożądaną po saunie ochłodę oczywiście po odpowiednim czasie
- będzie można znaleźć korzystając
z balii z zimną wodą, kostkarki do
lodu czy wiadra bosmańskiego.
Odprężenie, wśród plejady gwiazd
i ćwierkania ptaków, zapewnia też
specjalnie przygotowana strefa
wypoczynku.
Dodatkowo w saunarium będą
przeprowadzane seanse z saunamistrzem, który za pomocą
olejków zapachowych przeniesie saunowe doznania na
wyższy poziom. Dla klientów
przygotowano strefę tekstylną
i nietekstylną, obowiązującą
w wyznaczonych w regulaminie godzinach. Warto dodać, że

z saunarium nie mogą korzystać
osoby mające problemy z ciśnieniem, sercem, zmianami skórnymi, ranami, będące pod wpływem alkoholu, leków i innych
środków odurzających.
Saunarium znajduje się w tej
części budynku basenu MORiS,
w której jeszcze niedawno urzędowali strażnicy miejscy. Dziś
po ich biurach, dzięki kosztującej

niemal 2 miliony złotych przebudowie, nie ma już śladu.
– Wygospodarowaliśmy na ten cel
środki pozostałe po przebudowie
basenu. To taka kropka nad „i”
jeżeli chodzi o modernizację tego
obiektu. Przy okazji tej inwestycji
MORiS uruchomił, od strony ulicy
Krakusa, osobne wejście na basen
– mówi Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Chorzowa

Godziny otwarcia oraz cennik:
poniedziałek-czwartek 16:00-22:00 oraz piątek 15:00-22:00
poniedziałek-czwartek 20zł/godz.
piątek-niedziela 30zł/godz.
naliczanie minutowe 50gr/min.

Do Rady Miasta trafił wniosek o budowę osiedla na terenie po dawnych
Międzynarodowych Targach Katowickich. Sprawa budzi wiele
kontrowersji, pojawiają się także nieprawdziwe informacje na ten temat.
Wniosek spółki Green Park
Silesia dotyczy terenu przy
ul. Targowej. To tam firma
chce wybudować ponad 1000
mieszkań.. Plan Zagospodarowania Przestrzennego zakazuje
inwestorom budowy na terenie
MTK budynków mieszkalnych.
Niestety, w sierpniu tego roku
weszła w życie specustawa
mieszkaniowa, tzw. ustawa deweloperska, która umożliwia
właścicielom gruntów złożenie
wniosku niezgodnego z miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dlatego
właśnie do Urzędu Miasta trafił
wniosek o budowę mieszkań
na terenie, na którym nie przewiduje tego rodzaju zabudowy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ta kontrowersyjna ustawa powstała
w związku z programem Mieszkanie Plus.
Zgodnie ze wspomnianą ustawą
Rada Miasta ma obowiązek przeprowadzić głosowanie nad tego

Gry planszowe, puzzle, karty,
klocki, figurki, lalki, zabawki
edukacyjne – to tylko niektóre
przedmioty, które, dzięki
ofiarności chorzowian, zebrali
członkowie Chorzowskiej
Strefy Wolontariatu.
Ponad 120 paczek trafiło
do dziecięcych pacjentów
Zespołu Szpitali Miejskich
w Chorzowie.

wiadomości samorządowe

typu wnioskiem. To więc radni
ostatecznie decydują, czy na terenie np. usługowym zezwolą na
budowę mieszkań.
Z tej furtki próbuje skorzystać
właściciel działki na MTK. Jego
wniosek trafił już do Urzędu
Miasta. Ostateczną decyzję w tej
sprawie podejmą radni na sesji
20 grudnia. Urząd Miasta nie jest
stroną w tej sprawie, specustawa
nakłada na niego rolę „notariusza”, czyli wykonawcy decyzji
radnych.

Dziękujemy!

4

Idą święta!

wiadomości samorządowe

u
m
y
z
s
a
n
o
p
Wilijo
że te bożonarodzeniowe.
tak
je
za
yc
zw
i
cje
dy
tra
w
ty
ga
Śląsk to region bo
ajdziemy moczkę,
Tylko u nas na wigilijnym stole zn
iątko.
tylko u nas prezenty przynosi Dziec

ten dzień staramy się
TARE ludowe przysłowie mówi, że „jakiś we Wilijo, takiś cołki rok”. Dlatego
i i pojednania.
przeżyć w sposób wyjątkowy – wśród swoich bliskich, w atmosferze miłośc
zą gwiazdkę - symbol Gwiazdy
Do stołu można usiąść dopiero, gdy na niebie najmłodsi wypatrzą pierws
Betlejemskiej, która wskazała pasterzom miejsce narodzenia Jezusa.

S

W

IECZERZĘ wigilijną
rozpoczyna się zapaleniem
świec, a następnie przeczytaniem
fragmentu Ewangelii według
św. Łukasza (rozdział 2, 1-20),
po której następuje wspólna
modlitwa i łamanie się opłatkiem
na znak miłości, pokoju,
przebaczenia i pojednania.
Wraz z gestem przełamania
się opłatkiem składamy sobie
nawzajem życzenia.

świece i krzyż, pod którym umieszcza
STOŁU siada się według starszeństwa, a dodatkowym jego elementem są
ja nakazuje również, aby na stole
się odrobinę soli i chleba, aby tego nam w życiu nigdy nie brakowało. Tradyc
gościa. Miejsce to jest wyrazem pamięci
zawsze stało przynajmniej jedno dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego
uczestników wigilijnej kolacji.
o naszych zmarłych, a także wyraża symboliczną obecność Chrystusa wśród

DO

m białym
Od dziesięcioleci na przykryty
ny.
om
skr
dzo
bar
był
ł
stó
ny
usta
TRADYCJI górnośląskiej wigilij
na, smażony karp, kartofle, kap
ryb
a
zup
to:
Są
.
raw
pot
ch
j pięć prosty
acja suszonych
obrusie pojawia się zazwycza
u - gęstsza lub rzadsza kompil
ion
reg
od
nie
leż
(za
a
czk
mo
iast
ja lub
cukru i masła oraz bakalii). Zam
(może być z grochem) oraz bry
iem
atk
dod
z
ka
rni
pie
o
ieg
ek oraz tzw. ryb
awić się makówki.
śliwek, jabłek i gruszek, rodzyn
Dodatkowo na stole mogą poj
go.
we
oco
ow
zu
sus
z
pot
y kom
moczki można podać tradycyjn
ego Rudolfa z Rud
wieku przez mnicha cysterski
I
XII
w
już
a
był
ana
syw
opi
rzy
ianie. Jak widać, nie zawsze
Taka tradycja wigilijnej wiecze
nic w tej mierze nie uległo zm
i
lec
stu
od
i
gii”
ma
ogu
tal
raciborskich w tzw. „Ka
apostołów.
, które symbolizować mają 12
musi to być dwanaście potraw

W

a
k
j
y
l
t
e
b
Ślonsko

połowie
m świątecznym w pierwszej
aje
ycz
zw
nym
ocz
cor
się
ło
ka trafiła do domów
ŚLĄSKU stawianie szopki sta
ony. Niedługo później stajen
zak
ez
prz
ie
wn
głó
m
any
kow
owszechnienia
XVII wieku, prakty
i ludności wiejskiej. Mimo up
zan
szc
mie
ach
dom
w
iła
zagośc
wyrobu betlyjek – ludowych
arystokracji, a w wieku XVIII
wał zwyczaj samodzielnego
etr
prz
ach
dom
ch
ski
ślą
lu
zych kościołach.
produkcji masowej, w wie
można także podziwiać w nas
pki
szo
e
ski
ślą
kne
pię
ie,
iśc
arcydzieł. Oczyw

NA

wiadomości samorządowe

5

wiadomości samorządowe

e
c
j
y
l
t
e
b
Dzisioj w
etlejym,
B
d
o
p
m
a
T
,
e
jc
Dzisioj w betly
cuda są i dziwy,
świat zbawić
y
b
A
,
a
b
ie
n
z
Bo prosto
rzibył.
p
m
a
t
i
lg
ie
w
ć
ś
Go
garnij,
y
z
r
p
o
g
ź
id
i,
tajn
Pónbóczek w s
ieżeli,
ib
z
r
p
m
a
t
,
li
Ci co tak chcie
orzykomy
p
ie
n
k
iy
p
,
y
m
A my zaśpiywo
y! /x2/
m
o
d
o
g
e
jn
a
f
ś
I mu co

– Cały chrześcijański
świat wie, że podczas
świąt Bożego Narodzenia
czci się urodzonego
w Betlejem BogaCzłowieka, Jezusa
Chrystusa, ale tylko na
Śląsku to Dzieciątko
przynosi prezenty –
mówi Marek Szołtysek.
cowany
Nasz świąteczny przewodnik został opra
na podstawie publikacji Marka Szołtyska
śląska”.
pt. „Śląskie Boże Narodzenie” i „Kuchnia

P

RZYPOMNIJMY, że pierwszą
kolędę wyśpiewali nowo
narodzonemu Dzieciątku aniołowie
w Betlejem, wyrażając w ten sposób
radość z przyjścia Jezusa na świat.
Modlitewne spotkania przy żłobku,
wraz ze śpiewem, zapoczątkował
św. Franciszek z Asyżu w pierwszej
połowie XIII w. Zwyczaj ten
za sprawą franciszkanów przyjął
się wpierw we Włoszech, a później
w całej Europie.

rynkach
w
je
u
t
s
ia
P
,
a
Panna Maryjk
go
Pónbóczka małe
rzyśni
p
ię
s
u
m
h
c
iy
n
I tak se myśli,
ego.
coś fest pobożn
iyrze,
w
ź
d
li
r
a
w
t
o
Ł
,
Prziszli pastyrze
zagrali na lirze,
asz Panie,
n
z
s
y
ż
e
L
,
ie
n
ia
Czamu na s
rzym?
iy
p
z
k
e
w
ó
g
o
z
kaj

Idą święta!

Widocznym znakiem naszej radości
oddania Bogu czci jest udział
w tradycyjnej mszy Pasterskiej
zwanej Pasterką odprawianą
uroczyście o północy.
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ać masło
adzić zimnym piwem i gotować. Dod
Piernik zetrzeć lub rozkruszyć, rozprow
ki, rodzynki,
rojone, obrane migdały, orzechy, śliw
i czekoladę. Następnie dodawać pok
ać.
iem z cytryny, cukrem i całość zagotow
morele. Wlać kompot. Przyprawić sok

SKŁADNIKI:

piernik – 1 szt. (ok.0,8 kg)
ciemne piwo – 2 l
– 0,5 l
kompot (np. z truskawek lub z agrestu)
orzechy włoskie – 200 g
suszone śliwki – 200 g
suszone morele – 200 g

rodzynki – 200 g
migdały – 200 g
sok z jednej cytryny
masło – 1 kostka
gorzka czekolada – 100 g
cukier wanilinowy – 1 op.
cukier – 0,5 kg

Ilustracje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (fot. W. Szołtys), Śląska szopka bożonarodzeniowa autorstwa Leona Kampki (fot. P. Mikołajczyk)
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Każdym meczem
piszemy historię

Nowy stadion
Jednorodna, prosta bryła
pokryta pionowymi fiszbinami o dwóch odcieniach
- niebieskim z jednej strony i białym z drugiej. Tak,
w wielkim skrócie, ma wyglądać nowy stadion Ruchu
Chorzów, mający pomieścić
16 tys. kibiców.

Rozmowa z Markiem Wleciałowskim, nowym trenerem Ruchu Chorzów
Jak ocenia Pan sytuację, którą
zastał w klubie?
Aż tak źle to nie wyglądało. Wynik, przebieg pierwszego spotkania i sposób, w jaki zareagowali
zawodnicy na boisku, pokazał, że
mimo wszystko mają oni coś do
zaoferowania. Najbliższy czas będzie najważniejszy, żebym mógł
ich poznać, zachęcić do tego, żeby
dali z siebie tyle, ile mają. Nasze
relacje się dopiero otwierają.
Z pewnością są w zespole deficyty, ale są także możliwości - najbardziej chciałbym wykorzystywać właśnie te drugie.
Czy Ruch - zgodnie ze słowami prezesa Jana Chrapka - ma
walczyć o awans do I ligi już
w tym sezonie?

Jak ktoś mówi w kontekście planów, celów, to ma do tego prawo.
Jednak moim zadaniem jest oceniać realnie rzeczywistość. Zdrową sytuacją jest popatrzeć na to,
co robimy z perspektywy najbliższego celu. Nie chcemy sobie dokładać celu dodatkowego
(w postaci gry o awans - przyp.
red.). Chcemy, żeby wszyscy
wiedzieli, skąd ten klub się wywodzi, jaką ma wartość, ale tak
naprawdę chłopaki każdym najbliższym spotkaniem piszą nową
historię.
Jak się Pan czuje w roli pierwszego trenera?
Nie ukrywajmy: w rozwoju zawodowym ma to znaczenie, kto
i jak wyznacza kierunki. Jestem

osobą, która przyjmuje rzeczywistość taką, jaka jest. Nie jestem człowiekiem, który o coś
zabiega, chce udowadniać, że
się nada, że „jak zrobicie tak, jak
chcę, to będzie świetnie”. Kiedyś
zadzwonił do mnie trener Ernest
Lenczyk i powiedział: „Pomóż,
mamy coś do zrobienia”. Tak
współpracowaliśmy w Śląsku,
w Cracovii. Teraz z innej pozycji
będę chciał wykorzystać wiedzę
innych ludzi, zaprosić ich, żeby
pomogli temu klubowi zobaczyć,
czy mamy jakiś problem. A jak
zobaczymy jaki, to go nazwać.
Jakie są Pana relacje z kibicami?
Nie ukrywam, że jako zawodnik
nie należałem do piłkarzy topowych. Często jakąś rzetelnością,

solidną pracą, moim niewidocznym wkładem drużyna miała
więcej lepszych momentów niż
gorszych. Nigdy jednak nie byłem
ulubieńcem tłumów i kibiców.
Mam też świadomość, że byłem
w kilku innych miejscach. Kibice
to widzą i potrafią docenić.
Przyjmując propozycję pracy
w Ruchu pytał Pan o kondycję finansową klubu?
Rozmawialiśmy na różne tematy,
ale tego akurat nie podjąłem. Jest
to dla mnie wielka sprawa, że klub
tę swoją historię (w procesie re-

strukturyzacyjnym - przyp. red.)
zamknął i otwiera nowy rozdział.
Wyczułem natomiast w rozmowach, że właściciele chcą stworzyć nową rzeczywistość w układzie sportowym. To się czuje.
Dla wielu kibiców jednym
z ważniejszych tematów, oprócz
wyników sportowych, jest budowa nowego stadionu. Jakie
jest Pana zdanie na ten temat?
Włodarze klubu i miasta mają
świadomość, że dokonał się pewien postęp kulturowy. Trybuny
i cała infrastruktura jest niesły-

Obecnie trwają prace związane z nanoszeniem, zleconych
przez inżyniera kontraktu,
poprawek do dokumentacji
projektowej. To pozwoli zweryfikować i ewentualnie zaktualizować kosztorys przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że
wstępnie założono na ten cel
budżet na poziomie 113 mln zł.
Cenę ostatecznie zweryfikuje
dopiero przetarg na budowę.

chanie istotna. Coś się dzieje
w tym temacie, ale nie moja rola,
żebym się wypowiadał o stadionie, bo za mało wiem.
Zebrał Michał Fabian podczas
spotkania Marka Wleciałowskiego
z dziennikarzami

Ruszyły chorzowskie lodowiska
W tym roku będzie można korzystać z dwóch ślizgawek: przy ul. Katowickiej i przy ul. Filarowej, gdzie przeniesiono obiekt z ul. 3 Maja.
CENY BILETÓW NA LODOWISKA W NADCHODZĄCYM SEZONIE:

W tym sezonie na łyżwiarzy czeka akcja promocyjna: „Środa to nagroda”. Raz w miesiącu wśród wszystkich
osób, które skorzystały w środy z ślizgawek MORiS wylosuje zwycięzców atrakcyjnych nagród. Specjalna
oferta czeka też na najmłodszych, szkoły i przedszkola.

bilet normalny 6zł / ulgowy 4zł / wypożyczenie łyżew 7 zł / szlifowanie łyżew 5 zł / depozyt za darmo

Każda placówka może skorzystać ze ślizgawki pod czujnym okiem instruktora. Za pierwszą wizytę przedszkolaki zapłacą symboliczną złotówkę, a na koniec zostaną poczęstowani gorącą herbatą.

poniedziałek, środa, piątek: 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00
wtorek, czwartek, sobota, niedziela: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00

GODZINY ROZPOCZĘCIA ŚLIZGAWEK:

Miasto w świątecznym blasku
Świetlne kurtyny i wielka bombka w Parku Hutników – to tylko niektóre dekoracje,
które już wprowadzają chorzowian w świąteczny nastrój.
Migające śnieżynki, bombki,
gwiazdki ozdobiły już całe miasto. We wszystkich dzielnicach,
przy głównych ulicach nie
brakuje świątecznych ozdób.
Aby uniknąć monotonii, w tym
roku pozamieniano lokalizacje
elementów w stosunku do lat

ubiegłych. Ulice naszego miasta
rozświetla dodatkowo ponad
1,5 kilometra kolorowej girlandy i 61 błyszczących kurtyn.
Można je podziwiać m.in. przy
ul. Jagiellońskiej, pl. Powstańców, pl. Mickiewicza czy przy
Szybie Prezydent. Iluminacje

ozdabiają też m.in. ronda przy
ul. ks. J. Gałeczki i Górniczej,
przy ul. Dyrekcyjnej i przy ul.
ks. Gębały. Lśnią również: fontanna na placu Matejki, rzeźba
na skwerze przy ul. Sienkiewicza. We wszystkich dzielnicach
stanęły choinki – największa

jak co roku pojawiła się przy
budynku Poczty Głównej.
Drzewka ubrane w bombki
i lampki można oglądać również między innymi: w Parku
Hutników, na placu Mickiewicza, przy Chorzowskim Centrum Kultury, obok Pomnika

wiadomości samorządowe

Harcerza na Klimzowcu, na
skwerze przy ul. Głównej, przy
Miejskim Ośrodku Rekreacji
i Sportu.

Koszt oświetlenia świątecznego
to ponad 346 tys. zł. Miasto będzie w ten sposób udekorowane
do 30 stycznia. 2019 r.
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Sylwester na Śląskim,
a może... w teatrze?

Kultura

Chorzowskie Centrum Kultury
ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 32 349 78 63 www.chck.pl

Bale, koncerty i tematyczne potańcówki oraz Sylwestrowa Moc
Przebojów Polsatu na Stadionie Śląskim – w Chorzowie nie brakuje
propozycji tanecznego spędzenia ostatniego dnia roku.
Największa zimowa dyskoteka
w Polsce odbędzie się na Stadionie
Śląskim, gdzie w tym roku telewizja Polsat, województwo śląskie
i Katowice zorganizują Sylwestrową Moc Przebojów 2018. Wśród
gwiazd wieczoru znajdą się: Maryla Rodowicz, Michał Szpak,
Sławomir, Enej, Ewa Farna, Cleo,
Ewelina Lisowska, Grzegorz Hyży
i Feel. Do tańca na pewno porwie
publiczność frontmanka słynnego
niemieckiego zespołu Boney M –
Liz Mitchell. Największe hity Abby
zaprezentuje The Show a Tribute
to Abba. W tym roku, z uwagi na
otoczenie Stadionu, a także biorąc
pod uwagę liczne prośby mieszkańców organizatorzy postanowili zrezygnować z tradycyjnego
pokazu sztucznych ogni. Zabawa
rozpocznie się 31 grudnia od godziny 20.00. Wstęp bezpłatny.
Teatr Rozrywki w tym roku zaprasza na show „Radio Rozrywka” Sylwestrowa Lista Przebojów.
Hity wybiorą, za pomocą portalu
społecznościowego, sami widzo-

9 stycznia 2019 / 18.00
wie. Czterdzieści z nich w nowej
oprawie wokalno-instrumentalno-choreograficznej wypełni kilkugodzinny koncert. Na scenie zaprezentuje się cały zespół Teatru oraz
gościnnie Elżbieta Okupska i Artur
Andrus. Z propozycjami ostatniej
w tym roku grudniowej zabawy
wychodzą także domy kultury. Starochorzowski Dom Kultury proponuje „Szaloną roztańczoną zabawę
Sylwestrową”, którą poprowadzi
Dee Jay Primo. MDK Batory postawił na Bal Sylwestrowy, który
poprowadzi DJ Kris. Goście bawić
będą się również przy piosenkach

Jacka Silskiego, a widowiskowe
show na skrzypcach elektrycznych
wykona Kolina Violin Show. Chorzowskie Centrum Kultury zaprasza z kolei na spektakl muzyczny
„Jak nie my, to kto?” oraz koncert
sylwestrowy w wykonaniu studia
musicaLOWEgo STEP Tomasza
Micha. Natomiast chorzowska
„Sztygarka” proponuje zabawę
w Magazynie Ciekłego Powietrza
w stylu Bonda. W tym roku tanecznym motywem przewodnim
będzie atmosfera z filmów o najsławniejszym tajnym agencie, a za
konsolą stanie DJ Czarny.

Jeśli chcesz zapewnić najbliższym wspomnienia z przeszłości, podaruj im bilet
na spektakl pt. „Ulice Wolności” / tel. 32 349 78 63/65

13 stycznia 2019
godz. 11.00
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Rozrywka
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CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
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 28 grudnia 2018 r.
Ze zwycięzcami krzyżówki z ostatniego numeru skontaktujemy się osobiście.

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.
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