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Wydawnictwo bezpłatne

Bezpiecznie podczas ferii
Policjanci, strażacy i strażnicy miejscy z Chorzowa zaprosili przedszkolaków i uczniów
na wyjątkowe warsztaty z bezpieczeństwa na Amelungu.
Na stawie przedstawiono jak
zachowywać się na lodzie, aby
zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa. Ponadto strażacy zaprezentowali sprzęt
stosowany do ratownictwa na
oblodzonych akwenach i zademonstrowali, jak wykorzystać
w akcji ratowniczej przedmioty
codziennego użytku.
- Pamiętajmy, że nie zawsze trzeba specjalistycznego sprzętu, aby
uratować komuś życie. Czasami,
kiedy ktoś jest blisko, wystarczy
chociażby pasek do spodni. Najważniejsza jest szybka reakcja.
Człowiekowi wystarczą 3 minuty

najszybciej zadzwonić na numer alarmowy 112 - mówi.
Pośród wielu zasad bezpiecznego
przebywania na lodzie, jedna wybija się znacząco: Nie wchodzić,
jeśli nie ma potrzeby. W zamian
można skorzystać z oferty lodowisk i ślizgawek.

w lodowatej wodzie, aby znacząco
się wychłodzić - mówi mł. bryg.
Wojciech Dela z Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.

Strażak radzi, aby nie ryzykować
akcji ratowniczej, jeżeli przerasta
ona nasze możliwości. - W takim
przypadku zawsze możemy jak

Lodowiska zapraszają
- W naszym mieście mamy dwa
lodowiska. Przy ulicy Katowickiej
i przy kortach tenisowych na ul. Filarowej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego zachęcam, aby
w czasie ferii - i nie tylko - na lodzie
bawić się właśnie na ślizgawkach,
a nie zamarzniętych zbiornikach apeluje Marcin Michalik, Zastępca
Prezydent Chorzowa.
Akcja „Dej pozór co niy ujedziesz”
- to kolejne przedsięwzięcie Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa. 30 stycznia ćwiczenia na Amelungu obserwowały
dzieci z chorzowskich szkół
i przedszkoli.
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Na Balu Prezydenta
zebrano
rekordową kwotę
81 800 złotych

Wspomogli
dzieci i bezdomnych
Nasz coroczny Bal Prezydenta był nie tylko okazją
do miłego spotkania i wspólnej zabawy, ale ważną
akcją charytatywną. Bardzo się cieszę, że liczni
chorzowianie otworzyli swoje serca i portfele na ten
szczytny cel. Emocjonująca licytacja na rzecz świetlicy
socjoterapeutycznej dla dzieci oraz dziennego domu
pobytu dla bezdomnych zakończyła się wysoką kwotą
81 8️00️ zł.
Dziękuję w imieniu swoim oraz obdarowanych
instytucji. Gratuluję również laureatom konkursu
„Chorzowski Przedsiębiorca Roku”.

Andrzej Kotala

Prezydent Chorzowa
- - - Więcej o balu na stronie 3 - - -

Zmodernizowano oddział chirurgii dziecięcej
W Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Truchana 7 zakończył się remont oddziału chirurgii dziecięcej.
To właśnie tutaj trafią mali pacjenci z urazami, obrażeniami i poważnymi ranami pooparzeniowymi.
- Największą zaletą naszego szpitala jest to, że jest on wielospecjalistyczny. To bardzo ułatwia
leczenie nawet bardzo skomplikowanych przypadków, a trzeba podkreślić, że na ten oddział
trafia rocznie ponad 2500 pacjentów - wyjaśnia Mariola Roleder,
Zastępca Prezydenta Chorzowa.
W 8 wyremontowanych salach
znajdują się 23 łóżka. Na miejscu
zainstalowano także nowocze-

sną konsolę pielęgniarską, która
pozwoli lepiej monitorować stan
zdrowia małych pacjentów. Ponadto wyremontowano gabinet
diagnostyczno-zabiegowy i pomieszczenie przygotowawcze. Od
podstaw wymieniono wszystkie
instalacje, a także zamontowano
wydajną klimatyzację.
- Przestronne łazienki, przytulne sale pomalowane w kolorach
wybranych przez załogę tego

oddziału. Dla dzieci, rodziców
i personelu, to ogromna zmiana.
W porównaniu do tego co było, to
naprawdę: niebo a ziemia - twierdzi Anna Knysok, dyrektor Zespo-

łu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Na oddziale zainstalowano także bezpłatną, ogólnodostępną sieć Wi-Fi.
- To rozwiązanie na pewno ucieszy
małych pacjentów. Dzięki temu
będą mogli pozostać w stałym kontakcie z rówieśnikami, nawet podczas dłuższego leczenia - mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
Koszt robót budowlanych wraz
z wyposażeniem wyniósł ponad
2 miliony złotych.

www.chorzow.eu
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Na Złotym Groniu walczyli o Puchar Prezydenta
Śniegu i dobrej zabawy było pod dostatkiem. Na stoku w Istebnej o Puchar Prezydenta walczyło 150 osób.
Już po raz 8 chorzowianie spotkali się
w Istebnej, gdzie 26 stycznia na stoku „Złoty
Groń” rywalizowali w Otwartych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Prezydenta Chorzowa.
– Są konkurencje indywidualne i rodzinne.
Przy tym wszystkim jest fajna zabawa i o to
w tym chodzi – podkreśla Andrzej Kotala,
Prezydent Chorzowa.
Alina Zawada, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Rekreacji i Sportu, nie ukrywa,
że ten stok pokochało wielu narciarzy
z naszego miasta. – Mamy 150 uczestników. Jak co roku, zabrakło nam już wolnych miejsc. Zapisy zakończyły się w ciągu kilku dni. Niestety, specyfika zawodów
powoduje, że liczba zawodników musi być
ograniczona – mówi.

Uczestnicy sobotniej imprezy chwalili
przygotowaną trasę zjazdu. – Warunki są
dobre, nie ma dziur i muld – uważa Kinga
Kaszyńska. – Super się jechało – mówi
Jan Krzysteczko. – Ustawiony slalom
jest bardzo rytmiczny, co sprzyja osiąganiu dobrych czasów – podkreśla
Krzysztof Kwiecień. – Dla nas jest
to także rodzinne spotkanie ze
znajomymi, a przy okazji pojawia
się element współzawodnictwa
– dodaje Michał Bociański.
W tym roku dla najlepszych
zawodników, oprócz medali
i dyplomów, przygotowano atrakcyjne nagrody, na
które przeznaczono ponad 13 tys. zł.

Odkryj tajniki studia radiowego

Chorzowianka
w The Voice
of Kids

Na ostatnim piętrze Chorzowskiego Centrum Kultury działa studio nagrań.
Profesjonalny sprzęt służy teraz młodym chorzowianom podczas warsztatów
„Weż radio na warsztat”.

Aurelia Radecka
ma 9 lat i kocha śpiewać.
Jej talent zaprowadził ją
aż do programu
The Voice of Kids.
Pomimo młodego wieku plany na
przyszłość ma sprecyzowane –
chce zostać prawdziwą gwiazdą
– tak młodą chorzowiankę przedstawiają organizatorzy show na
stronie programu.
Aurelia Radecka jest uczennicą
IV klasy Szkoły Podstawowej nr 37
im. K. Grzesika w Chorzowie. Od
najmłodszych lat śpiewa i występuje na scenie. O jej wokalny rozwój

dbają instruktorki w Starochorzowskim Domu Kultury. 9-latkę
usłyszeć można również w zespole
„Misiaki” Chorzowskiego Centrum
Kultury. Występowała w spektaklach i koncertach organizowanych
przez Stowarzyszenie „Freeland”.
Aurelia ma już na swoim koncie
wiele sukcesów scenicznych, jej
talent docenił również Prezydent
Chorzowa Andrzej Kotala, przyzna-

RANKING ZAWODÓW DOSTĘPNY JEST NA STRONIE WWW.MORIS.CHORZOW.PL.

jąc jej swoją nagrodę. Teraz jej głos
mogą ocenić telewidzowie śledzący
The Voice of Kids. Chorzowianka
jest w gronie 54 najlepszych młodych wokalistów tego programu.
Wokalną wiedzę i doświadczenie
zdobywa u boku Dawida Kwiatkowskiego. Aurelię można docenić
w plebiscycie na stronie voicekids.
tvp.pl. Zwycięzca będzie mógł nagrać teledysk oraz singiel.

- Studio daje nam też możliwość
nagrywania i archiwizowana
rozmaitych audycji – mówi Tomasz Ignalski, dyrektor ChCK.
A o tym jak sprawnie posługiwać się głosem i profesjonalnym
sprzętem mogą przekonać się
młodzi chorzowianie. W ChCk
pod okiem doświadczonych dziennikarzy prowadzone są bowiem
zajęcia edukacyjne „Weź radio na
warsztat”. Pierwsi uczestnicy mogli między innymi poprawić umiejętność prawidłowego wysławiania się, nauczyć się konstruowania
rozmaitych form dziennikarskich

i obsługi współczesnych sprzętów
multimedialnych czy zapoznać
się z tajnikami pracy w rozgłośni
radiowej. – Na przełomie roku
sfinalizowaliśmy prace związane
z budową profesjonalnego studia lektorskiego w Chorzowskim
Centrum Kultury, co daje nam
dużo większe możliwości niż

dotychczas. Przede wszystkim
uczestnicy wreszcie zaczną nagrywać własne audycje – mówi
Magdalena Sekuła, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Promocji
i Aktywizacji Społecznej.
Zajęcia organizowane są w każdy
poniedziałek w godzinach 19-21
w ChCK (ul. Sienkiewicza 3). Udział
jest bezpłatny, a wcześniejsze zapisy nie są wymagane. Dodatkowo
w ferie – do 11 do 15 lutego w godzinach od 10.00 do 13.00 - zaplanowano warsztaty radiowe „Zima
z radiem” (50 zł/całość). Szczegóły
na stronie www.chck.pl.

Saba, Zoja, Felicyta i Jaśmina – rodzice byli w tym roku bardzo
pomysłowi. Łącznie małym chorzowiankom i chorzowianom
nadali aż 319 różnych imion.
Bratrice, Maya, Andrii, Diego czy Eduardo.
Wśród nich znalazły się imiona zagraniczne: Abby,
imion, takich jak Mirosława czy Sławomir.
Na liście nie brakuje także tradycyjnych polskich

W naszym mieście rządzą

Pamięć o tragedii Julie i Jakubowie
28 stycznia symbolicznym zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów uczczono pamięć ofiar największej katastrofy budowlanej
w historii Polski.
Dzisiaj wspominamy tych,
którzy zginęli, a tym którzy
w tamtym dramatycznym
czasie nieśli pomoc, często
sami narażając własne życie,
oddajemy najwyższe
wyrazu
szacunku.

Marcin Michalik

Zastępca Prezydenta Chorzowa

28 stycznia 2006 roku
około godziny 17.15

Do tragedii na Międzynarodowych Targach
Katowickich, położonych na granicy Katowic,
Chorzowa i Siemianowic Śląskich, doszło
podczas trwania międzynarodowych targów
i ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych.
Zawalił się dach hali MTK. Zginęło 65 osób,
ponad 140 zostało rannych.
W czasie katastrofy w hali znajdowało się
około 700 osób. Panował siarczysty mróz.
W akcji uczestniczyło ponad 1300 ratowników.

Najpopularniejsze imiona nadawane w 2018:

dziewczynki
Julia (51)
Zuzanna (44)
Lena (39)

chłopcy

Jakub (42)
Filip (35)
Antoni (33)

a najchętniej wybierane przez
Warto podkreślić, że imiona: Julia i Jakub to imion
im Urzędzie Stanu Cywilnego
chorzowian już od 3 lat. W 2018 roku w chorzowsk
chłopców.
zarejestrowano 1751 dzieci – 888 dziewczynek i 863
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Rozmaitości

Biblioteka na Klimzowcu
w nowym wydaniu
Wyremontowane i odświeżone wnętrze, zmodernizowane centralne ogrzewanie,
a także całkiem nowe oświetlenie - w takich warunkach zdecydowanie bardziej
komfortowo będzie się czytać i wypożyczać książki w bibliotece przy ul. Ryszki 11.

Miłośnicy książek z Klimzowca na
tę chwilę czekali długo. Filia nr 2
Miejskiej Biblioteki Publicznej remontowana była od czerwca 2018
roku. - Roboty kosztowały niemal 560 tysięcy złotych i zostały
w całości sfinansowane z budżetu
miasta – mówi Beata Kaczmarek,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

Prace związane z modernizacją
tego obiektu to pomysł mieszkańców, który zgłosili do Budżetu
Obywatelskiego. – Wniosek złożyłam w ostatnim dniu. Zebraliśmy
pod nim prawie 1000 podpisów
i wygraliśmy – cieszy się Teresa
Kajtek, mieszkanka Klimzowca.
Oprócz prac remontowych związanych z elewacją i wymianą in-

stalacji, biblioteka może pochwalić się nowymi meblami i Wi-Fi.
Odnowione zostały również toalety. Część prac wsparła także
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

– Podoba mi się efekt końcowy
przeprowadzonych prac. Będzie
on dobrze służył tysiącom mieszkańcom tej dzielnicy – zaznacza
Wiesław Ciężkowski, Zastępca
Prezydenta Chorzowa.

W otwarciu wyremontowanej biblioteki uczestniczyli Wiesław Ciężkowski, Zastępca
Prezydenta Chorzowa oraz Beata Kaczmarek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

Lekarze z Rwandy w Chorzowie
z Uniwersyteckim Szpitalem w Kigali. Dokument podpisali: dyrektor
Działu Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Kigali Martin Nyundo,
Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich
w Chorzowie Anna Knysok oraz
Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.
- To prestiż i duma dla naszego miasta, że możemy brać udział w takiej

współpracy – podkreśla Andrzej
Kotala, Prezydent Chorzowa.
Pomysłodawcą współpracy był Bartłomiej Osadnik, lekarz w ZSM.
Martin Nyundo przed podpisaniem
porozumienia miał okazję zwiedzić
i bliżej przyjrzeć się oddziałom
ZSM. - Macie tutaj dużo specjalizacji w ramach szpitala i bogate wyposażenie, zwłaszcza na oddziałach
radiologicznych. Cieszę się, że nasi
lekarze będą mogli je poznać i nauczą się je obsługiwać.
Najbliższa ku temu okazja będzie
jeszcze tej wiosny. Na przełomie
marca i kwietnia przyleci do Chorzowa pierwszy lekarz z Rwandy.
Potem delegacja lekarzy z Chorzowa
wyjedzie do Kigali, aby tam szkolić
większą grupę lekarzy. Głównie
będą to ortopedzi.

Modernizacja rynku ma zakończyć się na przełomie maja i czerwca.
Urząd Miasta właśnie ogłosił przetargi na lokale, które znajdą się pod estakadą.
W ofercie znalazły się trzy lokale. Największy z nich ma ponad
170 metrów kwadratowych powierzchni oraz przestrzeń na letni
ogródek. Dwa pozostałe: 115 i 107
metrów. Stawka wyjściowa czynszu wynosi 30zł/m2, a podczas remontu aż 3 razy mniej.

Przedsiębiorcy nagrodzeni
Charytatywna aukcja podczas Balu Prezydenta okazała się rekordowa. W trakcie zabawy nagrodzono laureatów konkursu
Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2018. Tu również nie obyło się bez niespodzianek.
Bal Prezydenta organizowany jest od pięciu lat, a jedną z jego tradycji
jest licytacja, której dochód trafia do najbardziej potrzebujących. W tym
roku podczas imprezy organizowanej w „Sztygarce” zebrano 81 800 zł.
Pod młotek poszły m.in. piknik nad zalewem w Pławniowicach z prezydentem Chorzowa Andrzejem Kotalą (32 tys. zł), porcelanowy serwis
do kawy (10 tys. zł), portret, który Piotr Naliwajko namaluje zwycięzcy
licytacji (9 tys. zł). Pieniądze z licytacji i sprzedaży biletów trafią na
rzecz świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci oraz dziennego domu
pobytu dla bezdomnych. - Bal cieszy się coraz większym powodzeniem.
To dobra okazja do integracji różnych chorzowskich środowisk. A dzięki

Specjalna półka z najnowszymi
pozycjami zawiera około 250
książek. Wśród nich można
znaleźć takie tytuły jak: „Władza
absolutna” Remigiusza Mroza,
„Żmijowisko” Wojciecha
Chmielarza, „Magia grudniowej
nocy” Gabrieli Gargaś,
„Niebezpieczna gra” Danielle
Steel czy „Byle do przodu” Olgi
Rudnickiej, a księgozbiór ciągle
się powiększa.

Najlepszy adres
w Chorzowie

Lekarze z Zespołu Szpitali Miejskich będą dzielić się wiedzą
i doświadczeniem ze swoimi kolegami po fachu z Rwandy. Jako pierwsi
do naszego miasta przyjadą ortopedzi z Kigali.
- Kiedyś to my wyjeżdżaliśmy na
Zachód po wiedzę. Teraz jest ten
czas, abyśmy podzielili się doświadczeniem z innymi lekarzami z krajów rozwijających się - tłumaczy
Anna Knysok, dyrektor Zespołu
Szpitali Miejskich w Chorzowie.
4 lutego w Urzędzie Miasta zawarto
porozumienie dotyczące współpracy

Modernizacja placówki to nie
jedyne „nowości” biblioteki przy
Ryszki. Wzbogaciły się również
tutejsze regały. – Stan tutejszego księgozbioru to 30 tysięcy woluminów – mówi Beata
Kaczmarek. – Codziennie filię
nr 2 odwiedza około 90 czytelników. Statystycznie to dobry
wynik. Wierzę, że będzie ich
jeszcze więcej, właśnie dzięki
nowej ofercie – dodaje Wiesław
Ciężkowski. Pani Teresy do odwiedzin biblioteki nie trzeba
przekonywać. – Dla mnie jest to
miejsce, w którym mogę spotkać
sąsiadkę, porozmawiać z nią,
wymienić się opiniami na temat
książek. A i panie w bibliotece są
bardzo miłe.

szczodrości moich gości, aukcja odniosła sukces. Po raz kolejny pokazaliśmy, że chorzowianie i sympatycy naszego miasta mają wielkie serca
- podkreśla Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.
Podczas balu odbył się także finał konkursu Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2018. Impreza zainicjowana została przez Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Miasta Chorzów oraz Centrum Przedsiębiorczości.
Laureatami 17. edycji konkursu zostali: ADM Chorzów Sp. z o.o. w kategorii usługi, Animal Shop w kategorii handel oraz „U Czubusia” Bistro-Kebab i Restauracja „Łania” w kategorii gastronomia.

wiadomości samorządowe

Komisja konkursowa pod uwagę
weźmie nie tylko kwotę proponowanej stawki czynszu, ale także
przedstawioną koncepcję prowadzenia lokalu. Na oferty Urząd
Miasta czeka do 28 lutego.
Na centralnym placu miasta trwają
ostatnie prace związane z budową

nowego rynku. Przestrzeń zyska
40 drzew, 3000 krzewów, fontannę
i ławki. Pod estakadą staną nowoczesne, przeszklone pawilony, które zostały zaoferowane przedsiębiorcom
w przetargu. Prace przy rynku to
nie remont, a właściwie budowa od
podstaw, która kosztuje ok. 25 mln zł.

Kalendarium
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Walentynki nad ziemią
lub przy świecach
Przejazd Elką w Parku Śląskim, romantyczna kolacja, dyskoteka a może szaleństwa
w Legendii – to tylko niektóre propozycje spędzenia walentykowego wieczoru.

Walentynkowy przejazd Elką
to powtórka zeszłorocznych akcji. Pierwsze gondole wyruszą
14 lutego o godzinie 15, ostatnie
po 21. Łącznie z atrakcji może
skorzystać 120 par. Oferta kosztuje 100 zł od pary i jest bardzo
urozmaicona. Rezerwacji i opłat
można dokonać tylko w elektronicznym panelu sklepu na stronie www.parkslaski.pl. Z okazji
święta patrona zakochanych

niezapomniany wieczór przygotowała także Legendia oferująca
romantyczną przejażdżkę diabelskim młynem z grzanym
winem, którą można urozmaicić romantyczną kolacją u stóp
diabelskiego koła. Wybierając
jeden z dwóch pakietów (Romantyczna Przejażdżka – 100 zł
od pary, Walentykowy Wieczór
– 200 zł od pary) konieczna jest
rezerwacja i ustalenie godzin.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.legendia.pl.
Wieczór w teatrze
Zakochani lubiący nieco mniej ekstremalne klimaty mogą odwiedzić
Teatr Rozrywki. 14 lutego można
posłuchać tu skróconą wersję koncertu z 31 grudnia – „Radio Rozrywka! Sylwester Bis” lub recital
Klementyny Umer – „Tajemnica”.
Więcej na www.teatr-rozrywki.pl.

Zaproszenie do tańca
Dobra muzyka, doskonałe menu
i wyborne wino, tak na „Taneczne
Walentynki” zaprasza Restauracja
Cesarska przy ul. Paderewskiego
35. Dla chcących spędzić ten wieczór z ukochaną osobą w ustronnym miejscu przygotowana będzie
dedykowana sala z obsługą VIP.
Rezerwacji można dokonać pod
numerem 32 606 84 40. Wstęp na
dancing jest bezpłatny.

Również dla singli
Z cukierkową propagandą walentynek zrywa natomiast Galeria Kamienica przy ul. Rynek 7/1. 14 lutego od godziny 19.00 do wspólnego
imprezowania zaprasza wszystkich
singli. Bilety w przedsprzedaży
w cenie 7 zł, w dniu wydarzenia
10 zł. Więcej na www.galeriaka-

mienica.pl. Wyjątkowy klimat,
w ten romantyczny, czwartkowy
(dla spóźnialskich również piątkowy) wieczór zapewni też „Sztygarka”. W Restauracji Prezydent,
jak i w Kawiarni Pod Wieżą nie zabraknie specjalnego menu, pełnego
afrodyzjaków, przygotowanego
przez szefa kuchni.

ZDOLNI Z CHORZOWA

Zuzanna Smykała
ścigała się w USA

Zawodniczka z Chorzowa wystąpiła na Mistrzostwa Świata
w Snowboardzie, które odbywały się w amerykańskim ośrodku Park City.

Kolejna biathlonistka z Chorzowa pokazała się z dobrej strony
na arenie międzynarodowej. Zawodniczka UKS Statima Biathlon Team,
Karolina Janko, zajęła wraz z polską sztafetą czwarte miejsce
na mistrzostwach świata juniorów w słowackim Osrblie.
Tej zimy chorzowianie mogą
być dumni z Moniki Hojnisz,
która znakomicie reprezentuje
nasze miasto i kraj w zawodach
Pucharu Świata. 27-latka jest
obecnie dziesiątą biathlonistką
w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Wszystko wskazuje na to, że za
kilka lat w PŚ zobaczyć możemy
także inną chorzowiankę. Mowa
o 18-letniej Karolinie Janko z UKS
Statima Biathlon Team.

Nasza zawodniczka wystartowała
w mistrzostwach świata juniorów, które odbywały się w Osrblie
(Słowacja). W pierwszym starcie
w kategorii juniorek młodszych biegu indywidualnym - Janko zajęła 26. miejsce, najlepsze z Polek.
Niewiele brakowało, a w drugiej
konkurencji stanęłaby na podium MŚ. Mowa o sztafecie 3x6
km, w której Janko wystartowała
wraz z Darią Gembicką i Patrycją
Stanek. Chorzowianka pobiegła

na pierwszej zmianie. Strzelała
bezbłędnie w pozycji leżącej, miała jedno pudło w „stójce”, ale poprawka była celna. Janko przybiegła do strefy zmian jako czwarta.
I właśnie na tej pozycji zakończyły
start Polki. Sztafetę wygrała Norwegia przed Niemcami i Francją. Janko rywalizowała jeszcze
w sprincie i biegu pościgowym. Na
sprinterskim dystansie 6 km uplasowała się na 29. miejscu, a w biegu pościgowym zajęła 27 pozycję.

Zawodnik KS Piątka wicemistrzem Polski

Paweł Kwiecień, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5, został srebrnym
medalistą Mistrzostw Polski Juniorów.

Mistrzostwa Polski Juniorów 14-letnich w pływaniu rozegrano pod koniec 2018 roku
w Olsztynie. Spory sukces odnotował na nich zawodnik z Chorzowa, Paweł Kwiecień.
Uczeń 8. klasy Szkoły Podstawowej nr 5, zawodnik KS „Piątka” Chorzów zdobył
srebrny medal na 50 m stylem klasycznym, zajął też 5 miejsce w finale na 200 m
stylem klasycznym. Sukces jest tym większy, że basen szkolny jest w remoncie
i zawodnicy korzystają z gościnności innych obiektów.
Trenerem Pawła jest Sławomir Pąchalski - wychowawca kilkudziesięciu
medalistów Mistrzostw Polski.

W tym sezonie Zuzanna Smykała dwukrotnie zajęła 15. pozycję
w Pucharze Świata we włoskiej
Cervinii. W grudniu 2018 r. była
także trzynasta w Pucharze Europy
w Grasgehren (Niemcy). Z nadziejami udawała się na Mistrzostwa
Świata w Snowboardzie, które
odbywały się w trzech amerykańskich ośrodkach narciarskich:
Park City, Deer Valley i Solitude
Mountain Resort (snowboardcross
zaplanowano w tym ostatnim).
Chorzowianka liczyła na awans do
finałów, niestety jej start na MŚ zakończył się po eliminacjach.
- Te zawody nie za bardzo należały do
udanych, ale poza tym było fajnie. 23.
na świecie - napisała na Instagramie.

Mistrzynią świata w snowboardcrossie została Czeszka Eva Samkova, srebro zdobyła Charlotte
Bankes z Wielkiej Brytanii, zaś brąz
Włoszka Michela Moioli.
Przypomnijmy, że zawodniczka
AZS AWF Katowice specjalizuje się

w snowboardcrossie - konkurencji
szalenie widowiskowej, a jednocześnie bardzo trudnej i kontuzjogennej. Była pierwszą Polką, która
wystąpiła w niej na igrzyskach
olimpijskich (20. miejsce w Pjongczangu).

Fot. instagram.com/zuzasmyk

Utalentowana
biathlonistka

Szklane Oczy jadą do Poznania
Szklane Oczy - trzy dziewczyny z Chorzowa, które mówią, że inspiruje
je przede wszystkim poezja romantyczna i polski punk, a grają rocka, rocka
progresywnego i alternatywę. W kwietniu wystąpią na Enea Spring Break
Showcase Festival & Conference w Poznaniu
Szósta edycja największego polskiego festiwalu showcase’owego
Enea Spring Break Showcase Festival & Conference odbędzie się
25-27 kwietnia 2019 roku. W kilkunastu miejscach koncertowych
Poznania wystąpi ponad setka
wykonawców, zarówno polskich,
jak i zagranicznych. Nie zabraknie
także paneli dyskusyjnych oraz
warsztatów. Największa scena
festiwalu zlokalizowana będzie,

wiadomości samorządowe

podobnie jak w trzech ostatnich
latach, na Placu Wolności.
Zagrają między innymi: Daria
Zawiałow, The Dumplings, Marysia Starosta, Sidney Polak i...
Szklane Oczy.
Niedawno dziewczyny wygrały
jeden z odcinków konkursu III Programu Polskiego Radia „Start Na
Granie” i spełniły jedno ze swoich
marzeń, występując na legendarnej
trójkowej scenie.
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Włosy na pomoc
Peruki z naturalnych włosów dla chorych na nowotwory w Polsce
wciąż są tylko częściowo refundowane przez NFZ, a dopłata
do nich jest wyjątkowo wysoka. W odpowiedzi na tę sytuację
ruszyła akcja „Daj Włos! Dziewczyny dla dziewczyn”.

Po raz drugi w inicjatywę koordynowaną przez Fundację Rak’n’Roll włącza się Szkolny Klub
Wolontariatu „Niebieskie serca”
ze Szkoły Podstawowej nr 21
w Chorzowie. Honorowy patronat nad inicjatywą objął Prezydent Miasta Chorzów.
- Są wokół nas osoby chore, które oprócz walki z chorobą walczą

ze skutkami leczenia. Najcięższe
leczenie często wiąże się z utratą włosów. Możemy im pomóc.
Serdecznie zapraszamy chętnych
uczniów, rodziców oraz nauczycieli do obcięcia włosów i oddania ich na peruki w ramach II
edycji akcji „Daj Włos! Dziewczyny dla dziewczyn” - apelują
organizatorzy.

Akcja trwać będzie w salonie
fryzjerskim Mc Hair
przy ul. Wolności 110/8
8 marca 2019
w godzinach od 10.30 do 14.30

Warunki uczestnictwa:

• Włosy naturalne lub farbowane, nie mogą być rozjaśniane
• Długość włosów przeznaczona do obcięcia to min. 25 cm
• Zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe do 27 lutego 2019 r.
(IMIĘ, NAZWISKO, WIEK, SZKOŁA, KLASA, TELEFON KONTAKTOWY,
w przypadku dzieci również imię i nazwisko rodzica)
• Udział jest bezpłatny
• Konkretna godzina będzie podana uczestnikowi do 5 marca
• Gwarantujemy profesjonalną usługę fryzjerską w nowoczesnym salonie
• Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i medal.

REPERTUAR

luty 2019

Z tęsknoty za kinem

„Gotowi na wszystko. Exterminator” reż. Michał Rogalski, Polska 2017

Na ekranie

06.02 śr

18:30

„Zawsze jest czas na miłość” reż. Joel Hopkins, Belgia, Wielka Brytania 2017

Klub Filmowy
Grajfka

08.02 pt

18:00

„Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018

Na ekranie

09.02 sb

18:00

„303. Bitwa o Anglię” reż. David Blair, Polska, Wielka Brytania 2018

Na ekranie

10.02 nd

16:00

Muzyka: Piotr Czajkowski, oryginalna choreografia: Jurij Grigorowicz. Choć dziś spektakl ten jest
kierowany głównie do młodszych widzów, to nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych arcydzieł
klasycznego baletu rosyjskiego. Przedstawienie trwa około 2 godzin i 20 minut.

11.02 pn

18:00

„Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018

Na ekranie

15.02 pt

18:00

„Zimna wojna” reż. Paweł Pawlikowski, Polska 2018

Na ekranie

16.02 sb

18:00

„303. Bitwa o Anglię” reż. David Blair, Polska, Wielka Brytania 2018

Na ekranie

17.02 nd

16:00

„Mała Wielka Stopa” reż. Jeremy Degruson, Ben Stassen, Belgia, Francja 2017

SMYK

18.02 pn

10:00

Multimedialne podróże po kulturach świata – ISLANDIA

Zima w mieście

19.02 wt

10:00

TURNIEJ FIFA 19 - SALA KINOWA / GRY NA PLAYSTATION CLASSIC

Zima w mieście

20.02 śr

10:00

BAJKOWE POGOTOWIE

Mediateka

21.02 czw

10:00

„Gang Wiewióra 2” reż. Carl Brunker, Kanada, Korea Południowa, USA

SMYK

21.02 czw

12:15

„Power Rangers” reż. Dean Israelite, Hongkong, Japonia, Kanada, USA 2018

SMYK

22.02 pt

10:00

TURNIEJ FIFA 19 - SALA KINOWA / GRY NA PLAYSTATION CLASSIC

Zima w mieście

„Dziadek do orzechów” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie

TRANZYSTORY0
25.02.2019 / 19:0

www.kino.chck.pl

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

Hotel „Zur Königshütte”

Muzeum w Chorzowie

Nowe kino społeczne

18:00

Powrót do przeszłości

Budynek odznaczał się okazałą fasadą zdobioną
gzymsem, na której widniała nazwa „Hotel Zur Königshütte” (Hotel „Przy Hucie Królewskiej”). Na parterze
budynku znajdowały się sale restauracyjne, na piętrze pokoje dla gości. Był otoczony dużym ogrodem,
w którym początkowo działało atelier fotograficzne
Juliusa Tschentschera, a później scena orkiestrowa
i kręgielnia. Obok hotelu znajdował się przystanek
linii tramwajowej do Gliwic. Pod koniec XIX wieku
hotel stanowił centrum życia towarzyskiego mieszkańców Królewskiej Huty. Budynek hotelowy posiadał salę taneczną i dzięki temu w okresie karnawału
odbywały się tam liczne bale i codzienne koncerty
o godz. 19, a w niedzielę dodatkowo o godz. 11 rano.
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U
TROCHĘ PIASK

• Szkoła Podstawowa nr 21, tel. 32 2412-355
• Marzena Piotrowska (opiekun SKW), marzena.piotrowska@interia.pl

Rozmaitości

02.02 sb

Kontakt / zgłoszenia:

W 1871 roku przy obecnej ulicy 3 Maja 6 nieopodal huty
„Królewskiej” został otwarty elegancki hotel miejski.

BILETY

wiadomości samorządowe

Często występował również teatr amatorski. Latem organizowano w ogrodzie hotelowym koncerty muzyki
wiedeńskiej z udziałem orkiestry grającej utwory znanych austriackich kompozytorów z rodziny Strauss.
Wstęp na wszystkie koncerty był bezpłatny.
Hotel działał ponad pół wieku. W 1925 roku budynek
został wyremontowany i otwarty jako Dom Ludowy.
W latach trzydziestych XX wieku stał się siedzibą
organizacji i partii politycznych mniejszości niemieckiej. Od 1949 do 1998 roku mieścił się tam Dom Kultury Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych
„Konstal”.
Zdjęcie wykonał na przełomie XIX i XX wieku znany
miejscowy fotograf Theodor Tschentscher.
Renata Skoczek / Muzeum w Chorzowie
Fotografia ze zbiorów Muzeum w Chorzowie

ul. Powstańców 25 tel. 32 241 31 04 fax. 32 241 39 26

Wtorek, Czwartek, Piątek 10.00 - 15.00 Środa 10.00 - 17.00 Sobota, Niedziela 11.00 - 16.00
w godzinach otwarcia wystaw kasa prowadzi sprzedaż wydawnictw www.muzeum.chorzow.pl

wiadomości samorządowe

KINO/SCENA

bilety: 25 zł

Aktualności
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wiadomości samorządowe

Chorzów zaprotestował przeciwko przemocy i nienawiści. W dniu pogrzebu Prezydenta Gdańska
– Pawła Adamowicza, chorzowianie spotkali się przed budynkiem Zespołu Szkół Technicznych nr 1,
aby pokazać solidarność z gdańszczanami i rodziną zmarłego. W mieście pojawiły się plakaty z hasłem
„Chorzów przeciwko przemocy” zaprojektowane przez Kaję Renkas.
Sesja Rady Miasta 7 lutego rozpoczęła się minutą ciszy poświęconą pamięci Pawła Adamowicza. Radni podjęli też
stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec wszelkich aktów terroru oraz agresji słownej w przestrzeni publicznej.

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 22 lutego 2019 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.

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