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Ostatnie torowisko 
do remontu

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Powstańców. 
To ostatnia w mieście duża arteria z torowiskiem 
tramwajowym, która wymaga gruntownej 
modernizacji. W remoncie są już ulice 3 Maja 
i Hajducka. Wszystko po to, aby poprawić komfort 
poruszania się po Chorzowie

szczegóły na  stronie 2

Wakacyjny luz uśpił czujność Polaków, jednak pandemia nie wygasła. Potwierdzają to codzienne raporty Ministerstwa Zdrowia o rosną-
cej liczbie zachorowań. Na szczęście w Chorzowie nie zanotowano nagłych skoków zakażeń, ale miejmy się na baczności. Przed nami 
jesień i powrót tradycyjnej grypy. Miasto stara się maksymalnie przygotować na ten trudny czas.

więcej na stronie 3

Koronawirus wciąż groźny

PAMIĘTAJ:
DYSTANS DEZYNFEKCJA MASECZKA
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29 lipca Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów oraz spółka Tramwa-
je Śląskie zawarły umowę z ge-
neralnym wykonawcą - firmą 
TOR-KAN-SSON. W  ramach 
kosztującego ponad 12 milio-
nów złotych remontu, jedna 
z głównych arterii samocho-
dowo-tramwajowych miasta 
zyska nowe torowisko, drogę 
i chodniki. Powstaną nowe 
miejsca parkingowe, zmoder-
nizowana zostanie kanaliza-
cja i oświetlenie. W  ramach 
tramwajowej części inwestycji 
m.in. wybudowany zostanie 
system odwodnienia i montaż 
nowej sieci trakcyjnej. Dodat-
kowo torowisko tramwajowe 
wybudowane zostanie w  no-
woczesnej technologii płyt pre-
fabrykowanych. W  zakresie 
drogowym wykonana zostanie 
m.in. sygnalizacja świetlna 

i  miejsca postojowe. Na re-
alizację tej części prac wyko-
nawca ma 19 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, zaś część 
tramwajowa ma być gotowa 
6 miesięcy wcześniej. Wartość 
inwestycji po stronie miasta to 
3,5 mln złotych.
– Brakującymi ogniwami, 
by móc się cieszyć z nowo-
czesnych torowisk w sercu 
Chorzowa, są ulice Hajducka 
i Powstańców. Na tej pierwszej 
prace toczą się już od ponad 
dwóch miesięcy, teraz rozpo-
częła się kolejna inwestycja. 
Choć ze względów procedural-
nych nie udało się rozpocząć 

robót w jednym czasie, to cie-
szę się, że w miarę możliwości 
są ze sobą skoordynowane 
i przy jednym wyłączeniu ru-
chu tramwajowego będą mo-
gły być prowadzone roboty 
budowlane na obu zadaniach 
– podkreśla Bolesław Knapik, 
prezes Zarządu Spółki Tram-
waje Śląskie S.A.
Miasto Chorzów konsekwent-
nie remontuje kolejne ulice 
miasta, ale bardzo dużą wagę 
przykłada do dróg, na których 
występują tory tramwajowe. 
W poprzednich latach wyre-
montowano już ulicę Armii 
Krajowej, przedłużoną ulicę 

- Już w lutym w pismach kie-
rowanych do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowi-
ska wskazywaliśmy, że działal-
ność elektrociepłowni nie tylko 
przeszkadza mieszkańcom i jak 
mówią zagraża ich zdrowiu, ale 
wprost może naruszać wydane 
zakładowi pozwolenie. Cieszę 
się, że Wojewódzki Inspektor 
potwierdził nasze przypuszcze-
nia, bo to daje nam wszystkim 
kolejne narzędzia do walki z fe-
torem i samozapłonami bioma-
sy - mówi Andrzej Kotala, Pre-
zydent Chorzowa.
Problem odoru i samozapło-
nów hałd biomasy trwa od 
zeszłego roku. Urząd Miasta 
już w czerwcu 2019 roku 
wezwał spółkę do jego roz-
wiązania. Przez kolejne mie-
siące  Miasto Chorzów wraz 
z  mieszkańcami Maciejkowic 
i Chorzowa Starego interwe-
niowali w tej sprawie dzie-
siątki razy w CEZie, Urzędzie 
Marszałkowskim i Wojewódz-
kim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska. O sprawie wie-
lokrotnie informowana była 
policja i straż pożarna. Soli-
darna współpraca mieszkań-
ców i Urzędu Miasta, a także 

medialna burza wywołana po 
briefingu Prezydenta Miasta 
wraz z mieszkańcami w końcu 
przynosi efekty. Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środo-
wiska wszczął postępowanie 
zmierzające do zobowiązania 
zakładu do usunięcia bioma-
sy z miejsc zlokalizowanych 
poza terenem elektrociepłow-
ni. Ponadto WIOŚ wskazał, 
że wskazane w pozwoleniu 

rozwiązania techniczne dot. 
zabezpieczenia biomasy nie 
zostały dotrzymane. Problem, 
z którym zmagają się przede 
wszystkim mieszkańcy Cho-
rzowa Starego i Maciejkowic, 
polega na nieodpowiednim 
składowaniu biomasy, wy-
korzystywanej przez elektro-
ciepłownię do spalania wraz 
z  węglem. Zakład wykorzy-
stywał już wysłody buraczane 

i jabłkowe. Aktualnie są to 
łuski i pellet słonecznika, któ-
re bez zabezpieczenia zlokali-
zowano na składowisku przy 
ul. Królowej Jadwigi oraz na 
terenie Zakładów Azotowych. 
Nieosłonięte niczym hałdy 
biomasy, bez zabezpieczenia 
i odwodnienia terenu, ulegają 
procesom gnilnym, a  upalne 
lato doprowadza też do nie-
kontrolowanych zapłonów 

substancji. Oprócz ogromne-
go fetoru i niebezpieczeństwa 
pożaru, niezabezpieczona bio-
masa jest też źródłem wylęgu 
muszek owocówek. 
Urząd Miasta nie ma jednak 
możliwości, aby samodzielnie 
doprowadzić do zlikwidowa-
nia problemu powstającego 
z biomasy. Takie kompetencje 
ma Marszałek Województwa 
Śląskiego, który jest właści-

wy do wydania pozwolenia 
zintegrowanego dla CEZ. 
Wydaje się jednak, że dowody 
dostarczone przez Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska będą wystarczające, 
aby Urząd Marszałkowski 
powziął działania. Działania 
zapowiedziała też już sama 
elektrociepłownia. W piśmie 
opublikowanym po spotkaniu 
z Prezydentem Miasta spółka 
informuje, że zlikwiduje zale-
gającą biomasę do końca paź-
dziernika.
- Takie zapewnienia ze strony 
CEZu słyszeliśmy już wcze-
śniej i pomimo naszych działań 
niewiele z nich wyniknęło. Li-
czymy na to, że tym razem bę-
dzie inaczej. Będziemy patrzeć 
zakładowi na ręce i pilnować 
terminów wskazanych przez 
zakład. Liczymy też na to, że 
jeśli zakład nie wywiąże się 
z danej obietnicy, to solidar-
nie z  mieszkańcami, Urzędem 
Marszałkowskim  i Wojewódz-
kim Inspektorem Ochrony 
Środowiska doprowadzimy do 
ostatecznego zlikwidowania 
tego problemu - zaznacza Mar-
cin Michalik, Zastępca Prezy-
denta Chorzowa.

CEZ naruszył pozwolenie zintegrowane
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska potwierdził przypuszczenia władz miasta 
z początku tego roku: CEZ naruszył warunki pozwolenia zintegrowanego udzielonego 

przez Marszałka Województwa Śląskiego

Dzięki środkom unijnym systematycznie zmieniamy infrastrukturę drogową 
i tramwajową w mieście. Czynimy to we współpracy z Tramwajami Śląskimi 
od 10 lat. Teraz wykorzystujemy niepowtarzalną szansę na całościową 
przebudowę ostatniej dużej ulicy z torowiskiem wbudowanym w jezdnię. 
Każda gruntowna przebudowa wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym, 

ale po zakończeniu robót uciążliwości znikną a pozostanie nowoczesna 
ulica, która będzie służyć mieszkańcom kilkadziesiąt lat.

Andrzej Kotala 
Prezydent Chorzowa

Ostatnie 
torowisko 
do remontu

Na ulicy Powstańców 
w sierpniu pojawili się 
drogowcy. Za kilkanaście 
miesięcy chorzowianie będą 
mogli cieszyć się całkowicie 
nową nawierzchnią, 
torowiskiem i chodnikami.

Wolności, przebudowano też 
układ tramwajowy na Ryn-
ku i wybudowano Centrum 
Przesiadkowe. Obecnie prace 
prowadzone są na 3 chorzow-

skich ulicach - Powstańców, 
Hajduckiej i 3 Maja. Prace 
wykonywane jednocześnie na 
ul. Powstańców i Hajduckiej 
skrócą czas wyłączenia ruchu 

tramwajowego chociażby li-
nii nr 20 czy 17. Rozpoczęcie 
remontu ulicy 3 Maja prze-
ciągało się z powodu licznych 
odwołań od przetargu.

Na dolnym odcinku wykonano już chodnik, ścież-
kę rowerową i jeden pas jezdni. Trwa budowa 
drugiego pasa i torowiska. Na górnym odcinku 
trafiono na kable, które nie widniały na planach 
i mapach. To chwilowo wstrzymało prace. Teraz 
trwa przebudowa gazociągu, wykonywane jest 
zasilanie sieci trakcyjnej. Zamontowano już pra-
wie wszystkie słupy trakcyjne.

Na ulicy Hajduckiej trwa bu-
dowa dolnej warstwy podbu-
dowy pod torowisko. Wyko-
nano wpusty deszczowe wraz 
z zabudową rur osłonowych 
gazociągu. Na odcinku alei BO-
WiD trwa demontaż istniejącej 
infrastruktury.

ul. 3 Maja ul. Hajducka

BUDUJEMY DLA WAS

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
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Ministerstwo Edukacji naro-
dowej chce, aby od 1 września 
uczniowie wrócili do stacjo-
narnych zajęć. Resort edukacji 
przedstawił wytyczne. Doty-
czą one organizacji zajęć, hi-
gieny i gastronomii. O dokład-
ny, wewnętrzny regulamin 
placówki ma zadbać jej dyrek-
cja. Dostosowując zasady do 
możliwości szkoły.
W tym roku do chorzowskich 
szkół podstawowych pójdzie 
8160 (w tym 980 pierwszo-
klasistów). Oprócz tego nie-
co ponad 5000 uczniów szkół 
ponadpodstawowych i stu  do 
szkół policealnych. Do przed-
szkoli zapisanych zostało 3346 

dzieci. Miasto przygotowuje 
się, by wszystkim zapewnić 
odpowiednie środki bezpie-
czeństwa.
Chorzów nie jest objęty żadną 
strefą specjalnych obostrzeń. 
W związku z tym przygoto-
wuje się na pełne otwarcie 
szkół we wrześniu. Korzysta-
jąc z  doświadczeń z wiosny, 
wszystkie szkoły zaopatrują 
się w potrzebne środki bezpie-
czeństwa tj. płyny, maseczki 
i  przyłbice. Dyrektorzy wy-
dzielają osobne wejścia i wyj-
ścia oraz sale przeznaczone do 
izolacji.
Miasto będzie również przy-
gotowane, gdy trzeba będzie 

Szkoły gotowe na 1 września
Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Po półrocznej przerwie spowodowanej pandemią 

koronawirusa szkoły zapełnią się uczniami. Miasto szykuje się na nową szkolną rzeczywistość. 
We wszystkich placówkach są zwiększone środki bezpieczeństwa. Dyrektorom przyświeca 

jedna myśl: najważniejsze jest zdrowie uczniów i pracowników.

Bonifikata na własne „M” 
we wspólnocie

Ponad 1000 badań wykrywających koronawirusa przeprowadzono już w chorzowskim szpitalu. Ustawiono też 
nowatorską śluzę dezynfekującą, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Dzięki nowoczesnemu 

sprzętowi i przeorganizowaniu pracy, szpital nieprzerwanie może działać i leczyć chorzowian.

Wiele osób marzy o własnym mieszkaniu. To dobry 
czas, aby marzenie spełnić. Tylko do końca roku Urząd 
Miasta proponuje 40% bonifikatę na wykup mieszkań 

komunalnych, które znajdują się w budynkach 
z istniejącymi wspólnotami.

Kiedy chorzowianie zaczę-
li wykupować na własność 
mieszkania komunalne, w wie-
lu budynkach zaczęły zawią-
zywać się wspólnoty. Dzięki 
temu mieszkańcy mogą sami 
decydować o  prowadzonych 
remontach i inwestycjach. 
W  niektórych kamienicach 
i  blokach mieszkania komu-
nalne pozostały w mniejszości. 
Urząd Miasta, chcąc umożliwić 
mieszkańcom dołączenie do 
wspólnot i współdecydowanie 
o nieruchomościach, proponu-
je im wykup mieszkań, które 
do tej pory wynajmowali od 
miasta. Na takie osoby jeszcze 
do końca roku czeka 40% boni-
fikata. 

To oznacza, że osoba wy-
najmująca mieszkanie ko-
munalne, po złożeniu wnio-
sku i spełnieniu kryteriów 
może wykupić mieszkanie 
za niewiele ponad połowę 
ceny, jeśli tylko zapłaci 
w jednej transzy.

Pandemia koronawirusa zu-
pełnie zmieniła układ pracy 
chorzowskich lekarzy. Trzeba 
było natychmiast przystoso-
wać się do nowej rzeczywi-
stości. Wiosną do Zespołu 
Szpitali Miejskich trafiło wie-
le środków ochrony osobistej. 
Darczyńcy przekazali też 
wiele innych darów. Decyzją 
Prezydenta Miasta pieniądze 
na organizację imprez plene-
rowych przekazano na zakup 
sprzętu i testów do wykrywa-
nia koronawirusa. 
- Dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli i nadal wspie-
rają nasz szpital. Pracy było 
i jest naprawdę dużo. Zreor-
ganizowaliśmy cały system 
przyjmowania pacjentów. 
Nowe procedury i jeszcze 
większy reżim sanitarny po-
zwoliły nam nieprzerwanie 
leczyć i ratować zdrowie. Nie 
zamknęliśmy szpitala, a izba 

przyjęć cały czas przyjmo-
wała pacjentów - zauważa 
Jerzy Szafranowicz, dyrektor 
Zespołu Szpitali Miejskich 
w Chorzowie.
Przed izbą przyjęć posta-
wiono kontenery, w których 
pacjenci czekają na wyni-
ki badań na koronawirusa 
i  przyjęcie do szpitala. Oso-
by, których stan zdrowia nie 
pozwala na takie czekanie, 
trafiają na specjalnie przygo-
towane izolatorium. Stanęła 
tam śluza dekontaminacyjna. 
To narzędzie, które pozwala 
lekarzom i personelowi na 
całkowitą dezynfekcję przy 
wychodzeniu z izolatorium. 
Śluza powstała dzięki współ-
pracy szpitala z firmą MAAD 
i Politechniką Śląską.
Pomimo zakazu odwiedzin 
czy ograniczena działalności 
poradni podstawowej opieki 
zdrowotnej, szpital nie jest 

zamknięty na pacjentów. 
Wznowiono planowe przyję-
cia osób posiadających odpo-
wiednie skierowania. 
- Nasz oddział okulistyczny 
czeka na pacjentów z zaćmą. 
Wykonujemy niezbędne za-
biegi chirurgiczne, działa 
oddział ortopedii, wykonu-
jemy endoprotezoplastykę. 
Diagnozujemy neurologicz-
nie. Pracujemy dla naszych 
pacjentów, aby nie dopuścić 
do pogorszenia ich stanu 
zdrowia. Pacjenci nie powin-
ni się bać wizyty w naszym 
szpitalu, ponieważ robimy 
wszystko, aby była ona jak 
najbezpieczniejsza - tłumaczy 
dr Beata Reszta, dyrektor ds. 
medycznych szpitala przy ul. 
Strzelców Bytomskich.
Podobnie jest w szpitalu dzie-
cięcym przy ul. Truchana. 
Zorganizowano tam boksy 
sanitarne, a pacjentom wyko-

nuje się testy na obecność ko-
ronawirusa. W szpitalu doko-
nuje się częstej dezynfekcji, 
funkcjonuje zakaz odwiedzin, 
a przy dziecku może pozosta-
wać jedynie rodzic.
- Mamy wypracowane sche-
maty postępowania w sytu-
acjach kryzysowych. Wiosną 
mieliśmy przypadki, kiedy 
do szpitala trafiały dzieci 
zakażone koronawirusem, 
ale dzięki procedurom i na-
tychmiastowym działaniom 
byliśmy w stanie zapewniać 
im dalsze leczenie w szpita-
lach jednoimiennych. Dzięki 
temu każdy z małych pa-
cjentów otrzymywał należ-
ne mu leczenie i  opiekę bez 
przymusowego zawieszenia 
działalności całego szpitala 
- podkreśla dr Karmen Czer-
nia-Pokrywka, dyrektor ds. 
medycznych szpitala przy ul. 
Truchana.

Odbyliśmy specjalną naradę przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym ze sztabem zarządzania 
kryzysowego i dyrektorami szkół i przedszkoli. Wszystkie placówki mają zapas płynów do dezynfekcji 
i maseczek dla pracowników. Z wydziału zarządzania kryzysowego dostaniemy rękawiczki i przyłbice. 
Otrzymaliśmy również środki bezpieczeństwa od ministerstwa. To zestaw rękawiczek, maseczek 
i płynów. Będę domagał się, by wszyscy pracownicy szkół używali maseczek, a tam, gdzie jest 
bezpośredni kontakt, jednorazowych rękawiczek. Zrobimy, ile się da. Konsekwentnie będziemy 
uczulać rodziców, żeby nie wysyłali dzieci do szkół jeśli są przeziębione, chore, mają podwyższoną 
temperaturę i w sytuacji, gdy mogły mieć kontakt z osobą zakażoną. Ta zasada powinna być 
najważniejsza i jej przestrzeganie w znacznym stopniu powinno wyeliminować powstawanie 
nowych ognisk zakażeń.

Wiesław Ciężkowski Zastępca Prezydenta Chorzowa

przejść w zdalny tryb pracy. 
Chorzów wiosną brał udział 
w programie „Zdalna Szkoła”, 
dzięki któremu pozyskano 
laptopy dla uczniów. Mia-

sto nadal będzie aktywnie 
uczestniczyło w kolejnych 
programach, takich jak cho-
ciażby „Zdalna Szkoła +” oraz 
„Aktywna Tablica”.

Szpital wciąż
 na froncie walki

Regułą stało się, że jeśli tylko istnieje taka 
techniczna możliwość, podczas remontu 
instalujemy toalety i prysznic. Tylko w tym 
roku łazienki pojawiły się, lub są nadal 
wykonywane, w 23 kolejnych mieszkaniach. 
W nieruchomościach montujemy ogrzewanie 
gazowe, aby zminimalizować powstawanie 
smogu.

Mariola Roleder Zastępca Prezydenta Chorzowa

Wykup mieszkań komunal-
nych, gdzie działają wspólnoty, 
jest korzystny zarówno dla 
mieszkańców, jak i dla miasta. 
Mieszkańcy stają się właściciela-
mi nieruchomości i mogą podej-
mować decyzje o nowych inwe-
stycjach i remontach w ramach 
swojej wspólnoty. Urząd Miasta 
może się natomiast skupić na 
remontach tych nieruchomości, 
które w całości należą do miasta. 
A te idą pełną parą. W ostatnich 
3 latach remonty odbywały się 
w 390 budynkach. W ich wyni-
ku zmodernizowano blisko 500 
mieszkań.
Remonty bardzo często odby-
wają się w pustostanach, które 
po odnowieniu proponowane są 
kolejnym mieszkańcom miasta. 
Dodatkowo w przyszłym roku 
oddany do użytku będzie nowy 
blok z kilkudziesięcioma miesz-
kaniami komunalnymi przy ul. 
Karola Miarki. Część mieszkań 
będzie przystosowana do po-
trzeb seniorów i osób z niepeł-
nosprawnościami.
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Pierwsza w tym roku akcja pod hasłem Ruszmy na Rynek odbyła się 18 lipca. Mieszkańcy 
wzięli udział m.in.: w grze terenowej, a najmłodsi przede wszystkim czekali na Pierwszy 
Śląski Zlot Maskotek. Organizatorzy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę dzieci i ich opie-
kunów na problem porzucania zwierząt, szczególnie nasilający się w okresie wakacyjnym.

„Wszystkie Kolory Historii” to projekt edukacyjno-artystyczny realizowany przez Muzeum 
Hutnictwa (w organizacji) oraz Muzeum w Chorzowie. Miasto i jego dzieje stają się pretek-
stem do działań twórczych, które w atrakcyjny sposób przybliżają mieszkańcom wiedzę na 
temat ich małej ojczyzny. W ramach projektu zorganizowana została m.in. gra edukacyjna, 
której celem była próba poznania historii miasta.

Chorzów regularnie pojawia się na mapie największego polskiego wyścigu kolarskiego. 
Tegoroczny Tour de Pologne został ograniczony do pięciu etapów. Pierwszy z nich rozpo-
czynał się na Stadionie Śląskim. Kolarze przemknęli między innymi przez plac Hutników, 
obok chorzowskiej tężni.

W programie kolejnej imprezy z cyklu Ruszmy na Rynek, która odbyła się 15 sierpnia, zna-
lazł się między innymi kiermasz rękodzieła oraz druga chorzowska garażówka, czyli wymia-
na rzeczy organizowana przez Charity Shop Pod Dobrym Aniołem.

Finał Festiwalu Małych Form Artystycznych przyciągnął na chorzowski Rynek miłośni-
ków teatru. Pod Urzędem Miasta można było zobaczyć barwny spektakl dla całej rodzi-
ny o tym „Jak wytresować dinożarła”. Była to również okazja do wręczenia nagród dla 
uczestników IX edycji festiwalu. Edycja w związku z pandemią była wyjątkowa, organi-
zatorzy przygotowali m.in. nową kategorię zmagań pod hasłem #MałeFormyDomowe, 
w ramach której uczestnicy realizowali filmy.

Wakacje wakacjami, ale ambicja i chęć rozwoju są równie ważne. Nasi młodzieżowi 
radni wraz z innymi młodymi mieszkańcami uczestniczyli w spotkaniu z Przemysławem 
Grzywą, dotyczącym prowadzenia własnego biznesu. Wcześniej można było wysłuchać 
opowieści o niesamowitej przygodzie Mai Kotali, która w Afryce pomaga kobietom pod-
jąć pracę i usamodzielnić się. Strefa dla młodych #WOLKA od września jest znowu otwar-
ta. Od wtorku do soboty od 12:00 do 20:00.

Pandemia wywróciła kalendarz tegorocznych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Wiosną, w trosce o zdrowie mieszkańców, w Chorzowie odwołano wszystkie duże wydarzenia, w tym Święto Miasta. 
Częściowy powrót do aktywności nastąpił dopiero w okresie letnim, po zniesieniu obostrzeń sanitarnych. Chorzowianie mogli korzystać z wielu wakacyjnych atrakcji, oczywiście przy zachowaniu środków ostrożności.  

TAK MINĘŁY WAKACJE
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Czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek był największą gwiazdą Memoriału 
Otylii Kałużowej i Pawła Kozubka, imprezy z okazji 110-lecia AKS Chorzów. Na stadionie przy 
ul. Lompy uzyskał swój najlepszy wynik w sezonie. Przed przyjazdem do Chorzowa nie zdołał 
w tym roku złamać granicy 77 metrów. Na Stadionie Miejskim zrobił to trzykrotnie! Najpierw 
77,25 m, potem 77,83 m oraz 77,32 m. Drugi z wyników był najlepszym rezultatem Fajdka 
w tym sezonie, a zarazem piątym najlepszym wynikiem na świecie.

Inauguracja 14. edycji Chorzowskiego Teatru Ogrodowego była z powodu pandemii wyjątko-
wa, bo głównie internetowa. Czternasty sezon ChTO rozpoczął specjalnie napisany dla CHTO 
"Hejnał z wieży wyciągowej". Monodram zagrał Rafał Rutkowski prosto ze szczytu wieży Szy-
bu Prezydent. W ten sposób zainaugurowano nowy cykl "Scenę na najwyższym poziomie". 
Transmisję z tego wydarzenia można było śledzić w internecie.

Ruch Chorzów udanie rozpoczął kolejny sezon rozgrywek. Nie przegrał żadnego z pięciu 
pierwszych spotkań i pewnie plasuje się na pozycji lidera III grupy III ligi. Dwa domowe 
mecze na Cichej odbyły się przy komplecie publiczności.

Potrawy z Korei, Portugalii, Gruzji, Indii i Afganistanu królowały na stołach rozłożonych 
przed Centrum Integracji Międzypokoleniowej podczas Festiwalu Pierogów, który odbył się 
22 sierpnia. Kolejne wydarzenie w nowej siedzibie CIM przyciągnęło wielu mieszkańców, 
którzy mieli okazję skosztować pierogów nie tylko z Polski.

Dzień Włoski to kolejne z wakacyjnych wydarzeń organizowanych na chorzowskim Rynku. 
W sobotę, 22 sierpnia w sercu miasta pojawiły się oryginalne weneckie maski, prawdziwa 
włoska kawa i największe muzyczne przeboje, prosto z Półwyspu Apenińskiego. 

Podczas wakacji intensywnie prowadzono prace przy budowie wodnego placu zabaw. 
Kilkanaście  wodnych atrakcji, strefa relaksu, siedziska. Prace mają zakończyć się jesie-
nią, a to oznacza, że wodny plac zabaw będzie jedną z najciekawszych atrakcji w kolej-
nym sezonie letnim.

Pandemia wywróciła kalendarz tegorocznych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Wiosną, w trosce o zdrowie mieszkańców, w Chorzowie odwołano wszystkie duże wydarzenia, w tym Święto Miasta. 
Częściowy powrót do aktywności nastąpił dopiero w okresie letnim, po zniesieniu obostrzeń sanitarnych. Chorzowianie mogli korzystać z wielu wakacyjnych atrakcji, oczywiście przy zachowaniu środków ostrożności.  

TAK MINĘŁY WAKACJE
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– Dzięki zajęciom dla seniorów 
mamy możliwość aktywnie i 
twórczo spędzać czas – mówi 
pani Kazia, która uczestniczy 
między innymi w organizowa-
nym przez Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej kursie 
Tai Chi. – Nawiązujemy tu też 
kontakty, które przeradzają się 
w przyjaźnie. Nawet jeśli nie 
zawsze jest czas, by się spo-
tkać, to regularnie do siebie 
dzwonimy. 
Centrum Integracji Między-
pokoleniowej jest otwarte dla 
wszystkich starszych chorzo-
wian. To tutaj podczas zajęć 
jogi, tai-chi czy gimnastyki 
kręci się senioralne życie mia-
sta. – Zajęcia, imprezy czy wy-
cieczki są dla seniorów okazją 

do uczestniczenia w życiu spo-
łecznym, nawiązywania no-
wych znajomości i poszerzania 
horyzontów – podkreśla Marta 
Jakubczyk, dyrektor Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej. 
– Aktywizacja osób starszych 
to budowanie więzi i przeciw-
działanie uczuciu osamotnienia, 
nudy czy zbędności.
Czasy się zmieniają. Steroty-
powy obraz babci, która czeka 
w domu na wnuki odszedł już 
do lamusa. Obecni, nowocześni 
seniorzy to uśmiechnięci, pełni 
życia ludzie, którym energii 
pozazdrościć może niejeden 
nastolatek. To bardzo ważne, 
aby korzystać z życia i dostęp-
nych ofert, jeśli tylko pozwala 
zdrowie.

– Aktywność jest bardzo ważna 
dla zdrowia fizycznego i psy-
chicznego każdego człowieka, 
również seniora – wyjaśnia An-
drzej Muszyński, przewodniczą-
cy Chorzowskiej Rady Senio-
rów. – Dzięki niej możemy się 
czuć spełnieni, ale też po prostu 
zdrowsi, tak fizycznie, jak i psy-
chicznie. Na emeryturze trzeba 
unikać zasiedzenia, żeby móc 
entuzjastycznie i pomyślnie ją 
przeżywać. 
Dostęp do rehabilitacji, profilak-
tyka i wcześniejsze niż kiedyś 
wykrywanie schorzeń może 
nie tyle co wydłużyło ludzkie 
życie, co pozwala uniknąć cho-
rób i w  lepszej kondycji dożyć 
dłuższego wieku. Należy jednak 

o to zdrowie zadbać, dlatego 
warto być pod opieką geriatrów. 
To dziedzina medycyny, która 
przede wszystkim poprawia 
jakość życia i pozwala na wyeli-
minowanie utrudnień w życiu 
seniorów.
- Dystansowanie społeczne, któ-
re wydaje się być jedną z najsku-
teczniejszych metod zapobiega-
nia rozprzestrzeniania wirusa 
COVID-19, przynosi czasem 
również niekorzystne efekty 
– ograniczenie aktywności fi-
zycznej - mówi dr Piotr Seiffert, 
lekarz oddziału geriatrii Zespołu 
Szpitali Miejskich w Chorzowie. 
- Nawet niewielkie zmniejszenie 
sprawności osób starszych może 
niestety skutkować ogranicze-

niem ich stanu funkcjonalnego 
czy utratą samodzielności. Zmia-
ny te często są nieodwracalne. 
Część osób nie będzie w stanie 
samodzielnie zastosować się 
do poniższych wskazań, lub ze 
względu na choroby towarzy-
szące będzie bała się zwiększyć 
poziom swojej aktywności. 
Można wówczas rozważyć 
pobyt w Oddziale Geriatrii. 
W  Zespole Szpitali Miejskich 
w  Chorzowie pracuje zespół 
specjalistów geriatrii, którzy 
są w stanie ocenić sprawność 
seniora i dobrać bezpieczny 
rodzaj aktywności. Oddział 
Geriatrii w Chorzowie wzna-
wia swoją działalność już od 
1 września 2020 roku.

Dodać życia do latPoranna toaleta, zdrowe śniadanie i szybkim 
tempem do Centrum Integracji Międzypokoleniowej. 
Tak wygląda niemalże codzienna rutyna pani Kazi. 
Od lipca korzysta ona z zajęć dla seniorów, 
które odbywają się w pięknie odrestaurowanym 
budynku przy ul. Dąbrowskiego 7.

• W Chorzowskim Centrum Kultury, seniorzy skupieni wokół 
Artystycznej Akademii Seniora, na nowo podjęli twórcze wy-
zwania. Zajęcia plastyczne odbywają się we wtorki, a zajęcia 
teatralne oraz forum dyskusyjne „Nasze korzenie” w czwartki. 
Działa również Klub Podróżnika. Szczegóły: www.chck.pl

• W Starochorzowskim Domu Kultury odbywają się cotygodnio-
we spotkania seniorów zorganizowanych w Klubie Seniora 
„PRZYJACIELE”. Szczegóły: www.sdk.org.pl

• Wsparcie w sprawach codziennych, pełnowartościowy po-
siłek, ciekawe zajęcia, wycieczki i wyjścia oraz rehabilitacja 
ruchowa znów są dostępne w dni robocze w godzinach dopołu-
dniowych w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Skrajnej 2a oraz 
Dziennym Domu Pomocy na ul. Dąbrowskiego 104  Szczegóły: 
www.opschorzow.pl

• Od lipca wznowił działalność Klub Senior+ mający swoją sie-
dzibę w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2.

• Na spotkania współfinansowane z budżetu Miasta w ramach 
zadania „Działania wspomagające rozwój społeczności lokal-
nej – najstarszych mieszkańców Miasta – Programy służące 
aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”, 
zapraszają:
• Klub Seniora „Nasz Krąg” przy Centrum Aktywizacji Spo-

łecznej przy ul. Powstańców 70/3 
• Klub Seniora „Maciej” przy Szkole Podstawowej nr 25 przy 

ul. Głównej 21
• Klub Seniora „Przystań” przy Przedszkolu nr 4 przy ul. Dłu-

giej 32 A 
• Ośrodek Aktywizacji przy ul. Pudlerskiej 22 
Szczegółowe informacje na stronach: Stowarzyszenia na Rzecz 
Rodziny www.snrr.org oraz Chorzowskiego Stowarzyszenia Po-
mocy „SERCE” www.chspserce.pl

1. Zalecany łączny czas trwania aktywności to przynajmniej 150-300 minut ćwiczeń o umiarkowanym natężeniu na tydzień 
lub 75-150 minut intensywnego wysiłku na tydzień. Można przyjąć, że wysiłek umiarkowany to taki, podczas którego 
możliwa jest rozmowa ale niemożliwy jest śpiew. Wysiłek intensywny to taki niepozwalający ani na rozmowę ani na śpiew. 

2. W zakres aktywności powinny wchodzić ćwiczenia aerobowe (np. nordic walking, basen, szybki marsz), „siłowe” 
(np. ćwiczenia z hantlami lub wykorzystujące ciężar własny) i równowagi. 

3. Ćwiczenia aerobowe można wykonywać w cyklach 10 minutowych.

4. Realizację powyższych zaleceń powinno się osiągnąć w dłuższym okresie. Osoby mało sprawne powinny rozpoczynać 
od niewielkich obciążeń i stopniowo je zwiększać.

5. Osoby starsze, które nie są w stanie realizować powyższych zaleceń, powinny być na tyle aktywne, na ile pozwala im ich 
kondycja i choroby towarzyszące.

6. Nawet niewielka ilość aktywności fizycznej jest lepsza niż jej brak.

7. Warto wspomóc naszych najbliższych seniorów ćwicząc razem z nimi – wówczas dużo łatwiej o systematyczność 
i utrzymanie motywacji.

8. Coraz więcej miast zakłada kluby seniora, które oferują grupowe ćwiczenia z trenerami, np. nordic walking czy na 
basenie. Przynosi to dodatkową korzyść w postaci aktywizacji społecznej seniora - kontaktu z innymi ludźmi i pomaga 
w częstej samotności.

9. Osobom, które na samo słowo „sport” czy „wysiłek fizyczny” reagują negatywnie, warto wpleść aktywność w codzienne 
czynności, jak np. wydłużenie spaceru.

10. Warto rozważyć wykorzystanie nowych technologii. Możliwe są ćwiczenia online z trenerami i fizjoterapeutami. W internecie 
można znaleźć również merytorycznie wartościowe źródła z nagraniami proponowanych ćwiczeń. W życiu codziennym, 
w transporcie, można wspomagać się skuterami dostosowanymi dla osób starszych czy rowerami z napędem elektrycznym.

Aktywność fizyczna osób starszych – 10 zaleceń:
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Od połowy lipca w centrum miasta działa nowy lokal gastronomiczny Kaskada Bistro Cafe. - Wciąż badamy rynek, sprawdzamy jakie są gusta i potrzeby ludzi. Od początku spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem 
ze strony chorzowianek i chorzowian – mówi Marcin Strzyżewski, właściciel Kaskada Bistro Cafe. W wakacje, poza szerokim wachlarzem drinków i koktajli, dostępna była oferta śniadaniowa i lunche. Od początku 
września można już korzystać z pełnej karty. - Mieszkankom i mieszkańcom Chorzowa chcemy zaoferować nowoczesną kuchnię europejską, w której każdy znajdzie coś dla siebie - zapowiada Marcin Strzyżewski. 
W ofercie znajdują się również różne słodkości, przygotowywane na miejscu ze świeżych i naturalnych składników. Kaskada zamierza włączać się w działania aktywizacyjne miasta. - Jesteśmy bardzo zadowoleni ze 
współpracy z Urzędem Miasta. Czujemy z tej strony pomoc i zaangażowanie, czego nie doświadczyliśmy w Katowicach. Cieszymy się, że na Rynek wróciły wydarzenia i chcemy włączać się w życie miasta – komentuje 
Marcin Strzyżewski. Kaskada w tygodniu zaprasza od 8:00. To jedyne miejsce w Chorzowie gdzie można zjeść śniadanie.

Piwiarnia Warka to stare miejsce w nowej odsłonie na gastronomicznej mapie Chorzowa. Po reaktywa-
cji i zmianie właścicieli, Warka do wizyty może skusić już nie tylko miłośników złocistego trunku. Lokal 
do swojej oferty wprowadził m.in. zestawy obiadowe, makarony, pizze i burgery. Pechowo, restauracja 
wznowiła działalność tuż przed pandemią i dla gości otworzyła się dopiero w maju. - Początek był 
ciężki, ponieważ ludzie byli jeszcze przerażeni po lockdownie. Okres wakacyjny również nie był najła-
twiejszy z powodu wyjazdów. Teraz już powoli rośnie liczba gości i z optymizmem patrzę w przyszłość 
– komentuje Łukasz Chmiel, właściciel Piwiarni Warka. Wraz ze wzrostem liczby osób odwiedzających 
lokal, właściciele zaobserwowali jakie są preferencje smakowe mieszkanek i mieszkańców, co zaowo-
cowało zmianami w menu. - Wracamy do klasycznej kuchni polskiej, z domowymi obiadami i śląskimi 
potrawami, jak np. rolada z kluskami. Wieczorową porą, np. w trakcie transmisji sportowych, dobrze 
sprawdzają się pizze i burgery – mówi Łukasz Chmiel.

W sierpniu działalność rozpoczęła restauracja „Literacka” przy ul. Sienkiewicza 8. To miejsce dla osób 
poszukujących relaksującego klimatu, dobrego towarzystwa i smacznej kuchni. - Znana tutaj niegdyś „Ka-
wiarnia Literacka” gromadziła ludzi wyjątkowych, o otwartych umysłach. Wierzymy, że i dziś restauracja 
„Literacka” nawiąże do dawnej świetności miejsca. Będziemy współpracować z miejskimi instytucjami 
kultury, w tym z naszym sąsiadem - Chorzowskim Centrum Kultury. Planujemy organizować wspólnie róż-
ne wydarzenia – zapowiada Sylwia Fidler, właścicielka restauracji. W karcie „Literackiej” można znaleźć 
wiele potraw kuchni europejskiej w przystępnych cenach. Właściciele przygotowali dla swoich gości kilka 
niespodzianek. - Myślę, że dużą popularnością w naszym menu będą się cieszyć steki, które będziemy 
podawać na kamieniach lawowych. Klient sam zdecyduje o stopniu wysmażenia i będzie grillować przy 
swoim stoliku – zapowiada Sylwia Fidler. Amatorzy słodkości również znajdą coś dla siebie, dzięki robio-
nym na miejscu ciastom, deserom i słodkim przekąskom. Poza jedzeniem, w „Literackiej” będzie można 
napić się pysznej kawy, autorskiego wina lokalu oraz posmakować szerokiej gamy trunków. Na gości czeka 
również letni ogródek od strony ul. Kazimierza Wielkiego. 

W lipcu zeszłego roku przy ul. Wolności 43 swój lokal otworzyły kultowe zapiekanki TODOJUTRA. 
- Otworzyliśmy lokal w Chorzowie, ponieważ większość ekipy założycieli pochodzi z tego miasta. Zwy-
ciężył w nas lokalny patriotyzm – komentuje Dawid Mendyka, właściciel sieci TODOJUTRA. W menu jest 
kilkanaście zapiekanek, wśród których można znaleźć wiele pozycji z różnymi rodzajami mięsa, opcje 
wegetariańskie i oryginalne połączenia smaków jak w „Panocku z gór” i „Gringo”.  - Szykujemy się do 
zmiany menu, pojawią się 2-3 nowe zapiekanki. Będziemy też testować nowy format lokalu i być może 
wprowadzimy pewne niespodzianki – zapowiada Dawid Mendyka. 

Aktywne są również lokale dobrze znane wśród chorzowian. Pomimo zawirowań związanych z pande-
mią udało im się zachować ciągłość działania. - Nasi stali klienci powrócili, z czego bardzo się cieszymy. 
Widać jednak spadek liczby gości, zwłaszcza wśród seniorów, którzy bardzo chętnie odwiedzali naszą 
restaurację. Wrzesień i październik dadzą odpowiedź, czy uda nam się wrócić do sytuacji sprzed pande-
mii – komentuje Jakub Ginko, właściciel restauracji Pod Drewnianym Bocianem. W popularnej pizzerii 
powstało nowe menu, które sukcesywnie jest zmieniane i udoskonalane. - Mamy menu sezonowe. Obec-
nie króluje popularny chłodnik litewski z botwiny. W ofercie mamy również letnie pizze – mówi Jakub 
Ginko. Pizzeria Pod Drewnianym Bocianem przygotowała dla swoich gości nowy ogródek na chodniku 
od strony ul. Dworcowej. Zieleń kwiatów i cień markiz pozwalają zrelaksować się na świeżym powietrzu 
nawet w najbardziej upalne dni.

Do letnich ogródków zapraszają między innymi: Kraken, Restauracja A'le Dobre czy Ludzie Mówią Różne Rzeczy. 
W Urzędzie Miasta trwają prace nad wznowieniem organizacji popularnego konkursu Chorzowskie Smaki. Jeśli dojdzie do skutku, jury będzie miało naprawdę ciężki wybór. 

CHORZÓW PEŁEN SMAKÓW Chorzowska gastronomia stawiła czoła wyzwaniu, jakim jest 
pandemia COViD-19. Większość z funkcjonujących w mieście 
lokali przetrwała, a część z nich nawet poszerzyła swoją ofertę. 
Do tego w ostatnim czasie otworzyło się kilka nowych miejsc.

CZ. 1
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W tym wyjątkowym czasie, kiedy korespondencja z Urzędem Miasta jest utrudniona i ogranicza się 
jedynie do najpilniejszych spraw, rezygnujemy z przyznawania nagród za prawidłowe rozwiązanie 

krzyżowki. Zachęcamy jednak do udziału w naszej zabawie i do sprawdzenia swojej wiedzy 

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

Miejski Rzecznik Konsumentów 
bliżej mieszkańców

Nową siedzibą Miejskiego Rzecznika Konsumentów stał się lokal 
pod adresem Rynek 8 zaraz obok Punktu Obsługi Pasażera ZTM.

Tutaj udzielane są porady 
konsumenckie i informacje 
prawne w zakresie ochro-
ny interesów konsumentów. 
Biuro będzie czynne w go-
dzinach pracy Urzędu Miasta 
(od poniedziałku do środy od 

7:30 do 15:00, w czwartek od 
7:30 do 17:00, w piątek od 7:30 
do 13:00). Jednak w związku 
z sytuacją epidemiologiczną 
przyjmowanie stron będzie 
odbywało się po wcześniej-
szym telefonicznym umówie-

niu pod numerem 32 416-5000 
wew. 5420. Tuż obok zlokali-
zowany zostanie Punkt Infor-
macyjny. Będzie tam można 
uzyskać informacje o mieście,  
a także otrzymać ulotki i mapy 
z atrakcjami miasta.

Już 26 września kolejna edycja industriady. Święto Szlaku 
Zabytków Techniki odbędzie się również przy Szybie Prezy-
dent. Wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące progra-
mu i przygotowywanych atrakcji.


