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KORONAWIRUS DYSTANS DEZYNFEKCJA MASECZKA

Było
egzotycznie,

będzie
zimowo

Wraz ze zmianą aury zmienia się chorzowski Rynek.
Wkrótce znikną z niego palmy, a pojawi się nowe lodowisko. 
Montaż podestu rozpocznie się już za miesiąc, 
a wielkie otwarcie zimowych atrakcji 
przewidziano na dzień św. Mikołaja.

W tym roku z Urzędu Miasta 
do Ruchu Chorzów popły-
nęło już niemal 1,5 miliona 
złotych (300 tysięcy za pro-
mocję w internecie, ponad 
milion złotych za objęcie 
akcji klubu i 45 tysięcy zło-
tych za logotyp miasta na 
cegiełkach i biletach z okazji 
100-lecia klubu).

Finanse to ważne, lecz nie je-
dyne pole współpracy. Dzięki 
wsparciu miasta powstaje 
nowy budynek zaplecza przy 
boiskach na Kresach, a klub 
w miejskim lokalu przy ul. Ja-
giellońskiej będzie tworzył 
swój sklepik. Pomoc miasta 
i  wsparcie kibiców poma-
ga piłkarzom Ruchu, którzy 

radzą sobie w  tym sezonie 
bardzo dobrze, zarówno w re-
gionalnej odsłonie Pucharu 
Polski, jak i w III lidze piłki 
nożnej, gdzie zajmują obecnie 
drugie miejsce
- Współpraca z miastem prze-
biega wzorowo, wszystkie 
nasze ustalenia są na bieżąco 
realizowane. Podejmujemy 

wiele wspólnych inicjatyw, 
które pomagają nam się roz-
wijać. Bez tego wsparcia, 
a  także zaangażowania kibi-
ców i akcjonariuszy, byłoby 
bardzo ciężko. Wspólnymi 
siłami przechodzimy przez 
Czas Odbudowy – komentuje 
Seweryn Siemianowski, pre-
zes Ruchu Chorzów.

Doświadczony Łukasz Janoszka wrócił w tym sezonie na Cichą i wzmocnił 
drużynę Niebieskich

Ruch napędzony współpracą z miastem
Ruch Chorzów po raz kolejny będzie promował Miasto Chorzów. Niebiescy dostaną 555 tysięcy złotych w zamian 

za promocję Chorzowa na koszulkach zawodników, na bandach i reklamach na stadionie oraz w internecie. 

Lodowisko będzie miało 15 metrów szerokości i 20 metrów długości. Stanie 
nieopodal schodów i miejsca, gdzie zwykle stoi na Rynku mała scena. – Aby 
ustawić lodowisko na płycie Rynku, najpierw będziemy musieli odpowiednio 
przygotować podest. Później postawimy bandy, kapilary, agregaty i kontene-
ry. Lodowisko będzie wyposażone w kasę, wypożyczalnię sprzętu, szlifiernię 
i depozyt – wylicza Alina Zawada, dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji 
i Sportu. Ślizgawka na Rynku będzie dodatkową atrakcją tegorocznego jar-
marku bożonarodzeniowego, nie zabraknie więc świątecznych lampek i na-
strojowej muzyki. Lodowisko będzie czynne od godz. 10.00 do 21.00. Bilet 
wstępu będzie kosztował 7 zł za godzinę (ulgowy: 5 zł). Karnet imienny na 10 
wejść to koszt 50 zł, a na 5 wejść 30 zł. W tym roku w Chorzowie będą dzia-
łały dwa lodowiska. Oprócz zaaranżowanego na Rynku, nadal będzie czynne 
lodowisko przy centrum handlowym AKS.
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Aktualności

Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 3,2 miliona złotych, 
a  Unia Europejska wsparła 
ten projekt kwotą ponad 2,5 
miliona złotych. Prace pro-
wadzone są przez trzy wyło-
nione w przetargach firmy. 
Wymianie oświetlenia na 
technologię LED towarzyszą 
także inne prace: remont lub 
wymiana słupów latarń czy 
konfiguracja zasilania i  ste-
rowania.  Latarnie zostaną 
podpięte do systemu inteli-
gentnego sterowania.  Ozna-

cza to, że w większości 
nowych opraw oświetlenio-
wych  natężeniem oświetle-
nia będzie można sterować
W związku z pracami czy ka-

libracją nowych opraw, mogą 
pojawić się czasowe wyłącze-
nia pojedynczych urządzeń, 
bądź kilku w najbliższej oko-
licy. Z powodu testów,  nie-

które latarnie mogą zostać 
włączone jeszcze przed na-
dejściem zmierzchu.
Modernizacja potrwa do koń-
ca tego roku.

- Dzięki takim akcjom wiemy, 
na co uwagę zwracają nasi 
pacjenci. To dla nas wyraźna 
wskazówka, co jeszcze moż-
na uczynić, aby hospitalizacja 
dziecka była przyjemniejsza 
i  mniej stresująca. Oczywi-
ście nie jesteśmy w stanie po-
stawić dla nich kolorowych 
kamperów czy kolczatki na 
wirusa, ale inne pomysły 
na pewno weźmiemy sobie 
do serca - mówi dr Karmen 

Czernia-Pokrywka, dyrektor 
szpitala dziecięcego w ZSM 
w Chorzowie. 
Akcja odbyła się w ramach 
obchodów Dnia Bezpieczeń-
stwa Pacjenta. Prace dzieci 

trafiły na wystawę, a sami 
uczestnicy zostali nagrodzeni 
upominkami i wieczornym 
seansem filmowym. Mali pa-
cjenci mogli podziwiać bajki 
z okien swoich oddziałów. 

Już wkrótce odnowiony zosta-
nie kolejny budynek w ścisłym 
centrum miasta. Trwa kom-
pleksowy remont kamienicy 
przy ul. Faski 4, zarządzanej 
przez ADM Chorzów Spółka 
z  o.o. Prace obejmują docie-
plenie ścian zewnętrznych, 
remont całego budynku miesz-
kalnego wraz z ociepleniem, 

remont elewacji frontowej, 
a także brukowanie podwórka 
i remont wsypów piwnicz-
nych. Elewacja frontowa ka-
mienicy zostanie oświetlona. 
Zakończenie prac planowane 
jest na 31 grudnia 2020 roku. 
Koszt przedsięwzięcia termo-
modernizacyjnego wyniesie 
ponad 920 tysięcy złotych. 

Rozpoczęła się wymiana oświetlenia miejskiego na ledowe. Dzięki temu będzie bardziej 
ekologicznie i oszczędnie. W ramach programu wymienionych zostanie 737 opraw 

oświetleniowych w ponad 30 lokalizacjach na terenie całego miasta.

Oświetlenie wymienimy przede wszystkim w parkach i na 
skwerach, m.in. w Parku Róż, Parku pod Kasztanami czy 
w Parku Redena. Już od kilku lat przy okazji remontów 
wymieniamy oświetlenie na to energooszczędne. 
Teraz pora na kolejne, dodatkowe miejsca

Marcin Michalik Zastępca Prezydenta Chorzowa

Dzieci ze szpitala przy ul. Truchana wzięły udział w konkursie plastycznym 
pod tytułem „Mój bezpieczny pobyt w szpitalu”. Celem konkursu zorganizowanego 

w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie było narysowanie obecnego 
lub wymarzonego pobytu dziecka w szpitalu.

Numery telefonów do Referatu Komunikacji
W związku z dużą liczbą telefonów do Referatu Komunikacji, 
uruchomiono dodatkowy numer telefonu:
• dowody rejestracyjne, prawa jazdy – tel. 32 4165132
• prawa jazdy, uprawnienia do kierownia, instruktorzy nauki 

jazdy, Ośrodki Szkolenia Kierowców – tel. 32 416 5138

Kolorowe
pomysły

małych
pacjentów

Kamienica przy Rynku 
odzyska blask

Jaśniej, taniej, 
bardziej ekologicznie
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Aktualności

Najważniejsza jest indywi-
dualna relacja mistrz-uczeń. 
Taka zasada przyświeca twór-
com programu „Uniwersytet 
najlepszych”. Główną metodą 
pracy w programie jest bo-
wiem edukacja spersonalizo-
wana oparta na tutoringu. 
W połowie września na Uni-
wersytecie Śląskim odbyła się 
konferencja podsumowująca 
akcję. Wzięło w niej udział 
57 najzdolniejszych uczniów 
z województwa śląskiego. 
Wśród nich był Jan Chełmecki, 
uczeń I LO im. Juliusza Słowac-
kiego. Szesnastolatek lubi nauki 
ścisłe, szczególnie matematykę. 
Obecnie skupia się na poznaniu 

analizy matematycznej, którą 
chciałby wykorzystać do two-
rzenia matematycznych mo-
deli zjawisk fizycznych. Marzy 
o tym, by zostać fizykiem teore-
tycznym. W wolnym czasie tre-
nuje boks. Akcję uniwersytetu 
ocenia pozytywnie. – W „Uni-
wersytecie najlepszych” uczest-
niczyłem już drugi rok. Obaj 
moi tutorzy byli fizykami. Roz-
winąłem swój aparat matema-
tyczny i zdolności prowadzenia 
obliczeń numerycznych, opro-
gramowania. Najcenniejsze jest 
to, że mogę być z nauczycielem 
sam na sam. Wtedy praca jest 
bardziej wydajna – mówi miło-
śnik fizyki.

Uczniowie z Chorzowa wśród najlepszych
Uniwersytet najlepszych to program mający na celu rozwijanie pasji najzdolniejszych uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych rozwojem naukowym. 
Program realizowany przez Uniwersytet Śląski wspiera Miasto Chorzów. 

Wspólne inicjatywy młodych
Młodzieżowa Rada Miasta Chorzowa była partnerem projektu Młodzi dają radę! 

To inicjatywa, której głównym celem jest zwiększenie udziału młodzieży ze Śląska 
w decydowaniu o ich najbliższym otoczeniu. 

18 września w Centrum In-
tegracji Międzypokoleniowej 
przy ul. Dąbrowskiego odbył 
się open space z udziałem mło-
dzieżowych radnych różnych 
miast metropolii. Debata do-
tyczyła aktywizacji społecznej 
i zaangażowania młodzieży 
w  działanie miasta. Młodzi 
z  Chorzowa mieli okazję do-
wiedzieć się więcej o  inicja-
tywach realizowanych w  ślą-
skich miastach i rozpocząć 

wspólne działania. Pierwszy 
projekt był związany z cytata-
mi inspirującymi młodzież do 
działania, które pojawiły się 
w  przestrzeni miejskiej. Spe-
cjalne tabliczki zostały zamon-
towane w Parku Hutników.
Projekt realizowany był przez 
Fundację Wiedzy i Dialogu 
Społecznego Agere Aude, a fi-
nansowany w ramach pro-
gramu Erasmus+. Uczestnicy 
podczas prowadzonych prac 

chcieli dowiedzieć się m.in. co 
wpływa na skuteczność party-
cypacyjnych działań młodych 
ludzi, jak powstają takie gru-
py oraz czym motywowani są 
młodzi społecznicy. W ramach 
projektu już w marcu odby-
ło się spotkanie studentów 
z  członkami Młodzieżowej 
Rady Miasta w Chorzowie. Ba-
dacze zapytali wtedy młodych 
radnych o działania, które re-
alizują w ramach rady.

Tegoroczny cykl wydarzeń 
czytelniczych zainaugurowano 
18 września w Restauracji „Li-
teracka” spotkaniem z profe-
sorem Ryszardem Koziołkiem. 
Znany literaturoznawca, a od 
kilku tygodni także rektor Uni-
wersytetu Śląskiego, w rozmo-
wie z Michałem i Kacprem Łu-
kowiczami, omówił temat „Jak 

myśleć literaturą”. W kolej-
nych dniach miłośnicy książek 
mogli się spotkać w Księgarni 
„Dopełniacz” m.in. z Martą Ma-
tyszczak – chorzowską autorką 
serii „Kryminał pod psem” oraz 
Barbarą Szmatloch i Józefem 
Krzykiem, którzy w rozmowie 
z Jackiem Kurkiem opowie-
dzieli o kulisach powstania 

książki pt. „Korfanty. Silna 
Bestia”. Bardzo interesujące 
było także popołudnie z  mło-
dymi twórcami – uczniami 
i absolwentami chorzowskiego 
„Słowaka”: Zuzanną Śliwińską, 
Kacprem Łukowiczem oraz To-
maszem Pyrcią, z którymi roz-
mawiała Marta Banaś. 
W Księgarni „Dopełniacz”, któ-
ra była gospodarzem „Dnia ko-
miksu i fantastyki”, zorganizo-

wano komiksowe warsztaty dla 
dzieci. Obok księgarni ustawio-
no komiksowy escape room, 
przygotowano kiermasz ko-
miksów, przeprowadzono fan-
tastyczne czytanie ze  Śląskim 
Klubem Fantastyki. W „Dopeł-
niaczu” odbyły się dwa spo-
tkania z autorami komiksów 
transmitowane na żywo.
W  Restauracji „Literacka” 
przygotowano czytelnię ko-

miksów, a w  Galerii Sztuki 
Muzycznej i Obrazu  Pavilon 
„A” na chorzowskim Rynku 
można było posłuchać muzyki 
filmowej m.in. z płyt winylo-
wych i kaset magnetofono-
wych, a także obejrzeć trailery 
z filmów powstałych na bazie 
komiksów i fantasy.
Zapraszamy na kolejne, paź-
dziernikowe wydarzenia w ra-
mach Wolności Czytania 2020 
– szczegóły dostępne na stro-
nie: www.chorzow.eu. 

Nasze miasto od lat wspiera 
inicjatywy realizowane przez 
Uniwersytet Śląski. „Uniwersytet 
najlepszych” to bardzo dobry 
pomysł na to, by wspierać 
młodych i zdolnych uczniów. 
Jest nam miło, że wielu 
utalentowanych uczniów 
z chorzowskich szkół 
pozytywnie odpowiada 
na tę ofertę.

Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta 

Chorzowa

Tutor jest opiekunem po-
magającym w znalezieniu 
optymalnej ścieżki naukowej 
i dostosowaniu jej do zaintere-

sowań ucznia. Podczas spotkań 
tutor pracuje z uczestnikiem, 
podejmując próby trafnego 
rozpoznania jego potencjału, 

pomaga w odkryciu i rozwinię-
ciu talentów, wspólnie z pod-
opiecznym wyznacza ścieżkę 
rozwoju oraz motywuje do 
długotrwałej współpracy w roz-
woju osobistym i naukowym.
Organizatorami programu są 

Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach, Miasto Katowice, Miasto 
Sosnowiec oraz Miasto Cho-
rzów. Współorganizatorami są 
Pałac Młodzieży w Katowicach 
oraz Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Katowicach.

XI edycja Wolności Czytania różni się nieco 
od dotychczasowych. Z powodu ograniczeń 
epidemiologicznych nie można było przprowadzić 
zbiórki i bezpłatnej dystrybucji książek. Nie oznacza 
to jednak, że w programie festiwalu zabrakło 
atrakcji i wyjątkowych spotkań z książką. 

Uwalniamy czytanie

Spotkanie z młodymi twórcami „Słowaka” w Księgarni „Dopełniacz”

Konferencja MRM Fot. Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

Marta Matyszczak

Warsztaty komiksowe z udziałem dzieciProf. Ryszard Koziołek gościł w Restauracji „Literacka”
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Zdrowie

Zadbajmy o nasze zdrowie
Z programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu miasta korzystają mieszkańcy Chorzowa w różnym wieku. Na realizację tych działań w 2020 roku przeznaczono prawie pół miliona złotych.

Przedstawiamy przewodnik po tegorocznych programach profilaktycznych – aby wziąć w nich udział, należy kontaktować się bezpośrednio z placówką realizującą dane świadczenia.  

Program profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 
45-49 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów 
- edycja II

DLA KOGO?

Kobiety zamieszkałe w Chorzowie w wieku 45-49 lat (wg rocznika 
urodzenia) z zastrzeżeniem, że do badań mammograficznych zakwali-
fikowane zostaną na podstawie badania palpacyjnego lub/i ankieto-
wej oceny ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej z wyłączeniem 
osób, które miały wykonane badania mammograficzne w ciągu ostat-
nich 2 lat lub objęte są opieką poradni ginekologicznej i/lub poradni 
onkologicznej z powodu wykrytych zmian w obrębie piersi. 

KIEDY? Program zakończy się 18 listopada 2020 roku

GDZIE? SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich 
ul. Strzelców Bytomskich 11, Chorzów

Program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 
26 lat zamieszkałych w Chorzowie - edycja II

DLA KOGO?
Osoby powyżej 26 roku życia, u których występuje co najmniej 1 czynnik ryzyka zachorowania na 
gruźlicę potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez wystawienie skiero-
wania na wykonanie zdjęcia rentgenowskiego (RTG) klatki piersiowej w ramach programu.

KIEDY? Program zakończy się 18 listopada 2020 roku

GDZIE?

• SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich  
ul. Strzelców Bytomskich 11, Chorzów 

• Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii  
ul. Narutowicza 1, Chorzów

• P.P.U.H. KONCEPT Tomasz Tabin 

• NZOZ Rentgenodiagnostyka-Med  
ul. Św. Pawła 11,  Chorzów

• Centrum Medyczne BETAMED 
ul. Racławicka 20A, Chorzów

Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia 

DLA KOGO? Osoby mieszkające w Chorzowie powyżej 60 roku życia. Program obejmuje: badanie lekarskie kwalifikujące szczepienia oraz szczepienie

KIEDY? Program będzie realizowany od momentu pozyskania szczepionek przez poszczególnych realizatorów. Przewidywany termin 
zakończenia program – 4 grudnia 2020 roku.

GDZIE?

• IRYS-MED s.c.  
ul. Ks. Władysława Opolskiego 9, Chorzów 

• Poradnia Remedium sp. z o.o. 
ul. Staszica 4, Chorzów 

• Nasza Poradnia sp. z o.o. 
ul. Młodzieżowa 33, Chorzów 

• Dariusz Galus NZOZ Św. Pawła 11A, 
ul. Św. Pawła 11A, Chorzów 

• Urovita sp. z o.o. - Centrum Medyczne „Beskidzka” 
ul. Beskidzka 3, Chorzów

• Urovita sp. z o.o. - Przychodnia Św. Jana 
ul. Jubileuszowa 42, Chorzów

• NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska Poradnia POZ 
ul. Pawła 11, Chorzów

• NZOZ Energomontaż Chorzów sp. z o.o. 
ul. Szczecińska 10, Chorzów 

• Centrum Medyczne Zjednoczenia sp.j. Urovita sp. z o.o. i Wspólnicy  
ul. Zjednoczenia 3, Chorzów

• Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii  
ul. Narutowicza 3, Chorzów 

Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny 
do realizacji programów rehabilitacji  w warunkach domowych 
zamieszkałych w Chorzowie - edycja II

DLA KOGO?

Dzieci i młodzież w wieku do 16 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
z powodu upośledzenia umysłowego; zaburzeń głosu, mowy i słuchu; upośledzenia narządu 
ruchu; chorób układu oddechowego i krążeniowego; chorób neurologicznych; epilepsji; 
całościowego zaburzenia rozwojowego oraz/ lub posiadające zaświadczenie od lekarza spe-
cjalisty o konieczności przeprowadzenia terapii stymulującej rozwój. Kwalifikowane będą 
również dzieci i młodzież z długim okresem oczekiwania na rehabilitację – powyżej roku. 

KIEDY? Program zakończy się 18 listopada 2020 roku

GDZIE? Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim / Niepełnosprawnym 
ul. Ułańska 5A, Katowice

UWAGA! Istnieje możliwość skorzystania ze szczepień przeciwko grypie w ramach refundacji z budżetu państwa. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 
24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 wrze-
śnia 2020 r. szczepionki przeciw grypie dla: dzieci (od 2 do 5 roku życia - donosowej), chorych przewlekle (od 18 do 65 roku życia), kobiet w ciąży oraz seniorów 65+ 
objęte są 50% refundacją. Dla osób powyżej 75 roku życia szczepienia są bezpłatne. 
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości w ramach usług świadczonych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, tym samym zwiększy się dostęp do szcze-
pień dla osób pomiędzy 60 a 75 rokiem życia w ramach programu realizowanego przez Miasto Chorzów.
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Zdrowie

Zadbajmy o nasze zdrowie
Z programów polityki zdrowotnej finansowanych z budżetu miasta korzystają mieszkańcy Chorzowa w różnym wieku. Na realizację tych działań w 2020 roku przeznaczono prawie pół miliona złotych.

Przedstawiamy przewodnik po tegorocznych programach profilaktycznych – aby wziąć w nich udział, należy kontaktować się bezpośrednio z placówką realizującą dane świadczenia.  

Program profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób 
po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej 
zamieszkałych w Chorzowie

DLA KOGO?

Osoby, u których zostanie zdiagnozowany obrzęk limfatyczny kończyn 
górnych i dolnych lub z zagrożeniem jego wystąpienia do roku po prze-
prowadzonych zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej z powodu 
chorób nowotworowych: raka sutka, raka trzonu macicy, raka szyjki 
macicy, raka gruczołu krokowego, raka jajnika, czerniaka i chłoniaka. 

KIEDY? Program jest realizowany od lutego 2020 roku. 
Limit miejsc w tym roku został już wykorzystany.

GDZIE? Polskie Towarzystwo Limfologiczne
ul. Św. Piotra 9, Chorzów 

Program profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 
45-49 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów 
- edycja II

DLA KOGO?

Kobiety zamieszkałe w Chorzowie w wieku 45-49 lat (wg rocznika 
urodzenia) z zastrzeżeniem, że do badań mammograficznych zakwali-
fikowane zostaną na podstawie badania palpacyjnego lub/i ankieto-
wej oceny ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej z wyłączeniem 
osób, które miały wykonane badania mammograficzne w ciągu ostat-
nich 2 lat lub objęte są opieką poradni ginekologicznej i/lub poradni 
onkologicznej z powodu wykrytych zmian w obrębie piersi. 

KIEDY? Program zakończy się 18 listopada 2020 roku

GDZIE? SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich 
ul. Strzelców Bytomskich 11, Chorzów

Program wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 
26 lat zamieszkałych w Chorzowie - edycja II

DLA KOGO?
Osoby powyżej 26 roku życia, u których występuje co najmniej 1 czynnik ryzyka zachorowania na 
gruźlicę potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez wystawienie skiero-
wania na wykonanie zdjęcia rentgenowskiego (RTG) klatki piersiowej w ramach programu.

KIEDY? Program zakończy się 18 listopada 2020 roku

GDZIE?

• SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich  
ul. Strzelców Bytomskich 11, Chorzów 

• Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii  
ul. Narutowicza 1, Chorzów

• P.P.U.H. KONCEPT Tomasz Tabin 

• NZOZ Rentgenodiagnostyka-Med  
ul. Św. Pawła 11,  Chorzów

• Centrum Medyczne BETAMED 
ul. Racławicka 20A, Chorzów

Schemat
postępowania

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

Masz objawy 
przeziębienia lub grypy?
duszność, stan podgorączkowy 

(pomiędzy 37°C a 38°C), kaszel, 
ból gardła, ból mięśni, łzawienie

Gdy pojawiają się 
dodatkowe objawy:

duszność i kłopoty z oddychaniem, 
gorączka powyżej  38°C, 
bardzo duże osłabienie

Jeśli miałeś kontakt z osobą 
zakażoną koronawirusem lub chorą

Zostajesz w domu
Leczenie domowe jak przy przeziębieniu, 

teleporada u swojego lekarza POZ.

Nie idź do lekarza ani jedź 
do zwykłego szpitala! Nie narażaj innych!
Zadzwoń natychmiast do Sanepidu tel. 692 180 830

albo jedź własnym środkiem transportu do najbliższego 
szpitala zakaźnego: ul. Zjednoczenia 10, 

tel. 797 189 603

Natychmiast zadzwoń 
do stacji sanitarno-epidemiologicznej 

Powiadom o swojej sytuacji. 
Otrzymasz informację, jak masz dalej 

postępować

KORONAWIRUS
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Seniorzy

Prowadzona przez Centrum 
Integracji Międzypokolenio-
wej Chorzowska Akademia 
Seniora wznowiła działalność 
we  wrześniu, po kilkumie-
sięcznej przerwie. W ramach 
ChAS codziennie, od ponie-

działku do piątku, prowa-
dzone są zajęcia, warsztaty 
i  wykłady o różnorodnej 
tematyce. Wśród nich znala-
zły się między innymi: gim-
nastyka, joga, tai-chi, nordic 
walking, zajęcia z języków 

obcych, warsztaty wokalne, 
plastyczne i malarskie. 
– Uczestnictwo w Chorzow-
skiej Akademii Seniora to 
nie tylko szansa, by posze-
rzyć swoją wiedzę i nabyć 
się nowe umiejętności, ale też 
możliwość nawiązania no-
wych znajomości i przyjaź-
ni – mówi Marta Jakubczyk, 
dyrektor Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej. – Wiele 
osób, które poznają się u nas, 
spotyka się potem regularnie 
na kawie czy podczas wspól-
nych podróży.
CIM, poza zajęciami, or-
ganizuje również rozmaite 
imprezy i wydarzenia o cha-
rakterze międzypokolenio-
wym – skierowane do osób 
w każdym wieku – w których 
seniorzy chętnie biorą udział. 
Na październik zaplanowane 
są między innymi „Warszta-
ty kreatywne sztuk różnych” 

oraz festiwal filmowy „W roli 
głównej: Kino”. Regularnie od-
bywają się również wycieczki 
krajoznawcze – uczestnicy 
Chorzowskiej Akademii Se-
niora odwiedzili w tym roku 
między innymi Opole, Złoty 
Potok i Beskidy. 

Mediację można zastosować 
do osiągnięcia porozumienia 
w  konfliktowych sytuacjach 
dotyczących wielu dziedzin 
życia, np. spraw rodzinnych, 
cywilnych i gospodarczych.
Proces mediacji cechuje 6 na-
czelnych zasad. Pierwszą jest 
zasada dobrowolności – obie 
strony są nieprzymuszane 
i  dobrowolnie uczestniczą 
w  mediacjach przez cały czas 
ich trwania. Kolejną cechą 
jest bezstronność – osoba 
mediująca jest niezależna od 
obu stron, żadnej nie fawory-
zuje, nie wyróżnia i nie stawia 
w uprzywilejowanej pozy-
cji. Uczestnicy mediacji mają 
równe prawa (np. swobodne 

wypowiedzenie swoich racji) 
i obowiązki. Proces mediacji 
jest neutralny w  stosunku 
do przedmiotu sporu oraz 
stron konfliktu. Mediator nie 
promuje żadnej ze stron i nie 
podsuwa swoich rozwiązań, 
jedynie konkretyzuje, urealnia 
i podsumowuje cele i dążenia 
uczestników. Dużą zaletą takie-
go rozwiązania jest poufność. 
Wszystko co zostaje wyjawio-
ne w toku mediacji jest tajem-
nicą. Jedyną rzeczą, która wy-
chodzi na światło dzienne przy 
mediacjach, jest wypracowana 
ugoda i to, co jest niezbędne dla 
sądu. Mediacje cechuje rów-
nież akceptowalność – osoba 
wybrana do mediacji musi być 

zaakceptowana przez obie stro-
ny, podobnie jak wypracowane 
rozwiązanie. Aby to wszystko 
mogło dojść do skutku, po-
trzebna jest ostatnia zasada – 
profesjonalizm. Mediator „na 
chłodno” patrzy na sprawy, 
z  perspektywy eksperta z da-
nej dziedziny.
Do mediacji może dojść na 
dwa sposoby: strony konflik-
tu decydują się na mediacje 
poza sądem, razem wybierają 
mediatora i podpisują z nim 
umowę. Jeśli spór jest już na 
drodze sądowej, do mediacji 
może dojść z postanowienia 
sądu. Odbywają się wtedy 3 
spotkania. Pierwsze, wpro-
wadzające w  obecności obu 

stron i mediatora, a następnie 
2 spotkania indywidualne me-
diatora ze stronami. W trakcie 
ostatniego spotkania wspól-
nie wypracowywane jest sa-
tysfakcjonujące rozwiązanie. 
Każde ze spotkań trwa do 2 
godzin, a cały proces mediacji 
nie powinien trwać dłużej niż 
3 miesiące. Osoby, których 
nie stać na odpłatną media-
cję mogą skorzystać z  nieod-
płatnej mediacji w ramach 
punktów nieodpłatnych porad 
prawnych oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego.
- Niewątpliwą zaletą tej me-
diacji jest fakt, że zamiast 
trzech lat procesu sądowego, 
możemy osiągnąć porozumie-

nie w trzy miesiące. Wyrok 
zawsze tworzy sytuację wy-
granych i przegranych. Nie 
ma tego w mediacjach, ponie-
waż zaakceptowane jest tylko 
rozwiązanie satysfakcjonujące 
dla obu stron – wyjaśnia Zbi-
gniew Wójcik, prawnik udzie-
lający nieodpłatnych porad 
prawnych oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
w chorzowskich punktach 
prowadzonych przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rodziny.
Nieodpłatna mediacja na te-
renie Chorzowa dostępna jest 
w ramach funkcjonowania 
punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej (3 miejsca) oraz nieod-
płatnego poradnictwa obywa-
telskiego (1 miejsce). W każdym 
z czterech punktów działają-
cych na terenie miasta jest co 
najmniej jeden mediator.

Oprócz nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego oraz nie-
odpłatnej mediacji, mieszkańcy 
Chorzowa mają możliwość 
uzyskania specjalistycznej po-
mocy z zakresu różnego rodzaju 
poradnictwa, m.in.: rodzinnego, 
psychologicznego, pedagogicz-
nego, z zakresu uzależnień.

W tym roku hasło przewodnie 
brzmi „Let’s talk about De-
mentia”, czyli „Porozmawiaj-
my o demencji”. Szacuje się, 
że w Polsce na różne postacie 
otępienia choruje blisko 470 
tysięcy osób! Do tego doliczyć 
trzeba ich opiekunów, któ-
rych życie wraz z rozwojem 
choroby podopiecznych rów-
nież zmienia się diametralnie. 
Otępienie (demencja) jest ze-
społem objawów postępującej 
choroby mózgu, która charak-
teryzuje się „zaburzeniami” 
jego pracy. Za ryzyko rozwoju 
otępienia w większości odpo-

wiadają cechy, na które nie 
mamy wpływu, np. wiek czy 
„zestaw” genów. Zidentyfi-
kowano jednak czynniki, na 
które mamy wpływ, tzw. mo-
dyfikowalne. Mogą one łącznie 
wpłynąć na ok. 35% obniżenie 
ryzyka rozwoju demencji. 

Kolejną ważną datą jest 1 paź-
dziernika - Światowy Dzień 
Osób Starszych. Jest to okazja 
do propagowania postulatów, 
mających na celu poprawę 
sytuacji osób starszych: walkę 
z ageizmem, zapobieganie nie-
pełnosprawności, zapewnienie 

odpowiedniej opieki zdrowot-
nej. W tym roku hasło prze-
wodnie brzmi: „Pandemie: czy 
zmieniają sposób, w jaki trak-
tujemy starość i starzenie się?”. 
Pytanie to jest bardzo aktualne, 
gdyż pandemia koronawirusa 
stała się swoistym papierkiem 

lakmusowym wrażliwości spo-
łeczeństw na krzywdę osób 
starszych, wykazującym rze-
czywiste motywacje systemów 
opieki zdrowotnej na świecie. 
Warto także wspomnieć 
o  kampanii społecznościowej, 
rozpoczętej niedawno przez 
międzynarodowe towarzystwa 
geriatryczne, nazwanej #OldLi-
veMatter. Ma ona na celu prze-
ciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na wiek. Zjawisko to 
określa się jako ageizm (czytaj: 
„ejdżyzm”). Jednym z najczęst-
szych przejawów tej dyskrymi-
nacji jest ograniczanie osobom 

starszym dostępu do należnej 
opieki medycznej. Trzeba pod-
kreślić, że w Chorzowie, jako 
jednym z nielicznych miast 
w  Polsce, wciąż funkcjonuje 
Oddział Geriatrii. Dzięki temu 
lokalni seniorzy mogą liczyć na 
profesjonalną pomoc. 
Więcej informacji na ten te-
mat można znaleźć na stronie 
internetowej poradnikgeria-
tryczny.pl.

Opracował: dr Piotr Seiffert, 
lekarz oddziału geriatrii Zespołu 
Szpitali Miejskich w Chorzowie, 

który prowadzi stronę internetową 
poradnikgeriatryczny.pl

Przepis na aktywną jesień?
Tai-chi, joga i malarstwoTo wiedzą wszyscy: o zdrowie, szczególnie 

jesienią, trzeba się troszczyć. Nie każdy jest jednak 
świadomy tego, jak korzystny wpływ na dobre 
samopoczucie ma regularna aktywność fizyczna 
i umysłowa. Bogatą ofertę zajęć ruchowych, 
artystycznych czy językowych oferuje Chorzowska 
Akademia Seniora.  

Zajęcia w ChAS skierowane są do mieszkańców Chorzowa, którzy 
ukończyli 60 rok życia i są w pełni darmowe. Zapisy odbywają się 
w siedzibie CIM, przy ul. Dąbrowskiego 7. Szczegółowy harmo-
nogram spotkań i dodatkowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej www.cimchorzow.pl, na profilu Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej na Facebooku oraz pod numerami telefo-
nów 695 563 067 i 32 245 93 40. 

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji należy 
zapisać się na poradę telefonicznie - 32 307 53 29 lub drogą 
elektroniczną na adres mailowy: pomocprawna@opschorzow.pl

Lista jednostek nieodpłat-
nego poradnictwa znajduje 
się na stronie internetowej 
Miasta Chorzów, pod adre-
sem www.mieszkancy.cho-
rzow.eu oraz w BIP Urzędu 
Miasta Chorzów, w rubryce 
„Nieodpłatna pomoc praw-
na/Punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej (…) oraz 
Lista jednostek nieodpłat-
nego poradnictwa” 

Rozwiąż spór polubownie

Porozmawiajmy o demencji

Od stycznia 2020 roku w Chorzowie dostępna jest nowa forma wsparcia – mediacja, czyli polubowna metoda 
rozwiązywania sporów. W ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, pomocy udzielają adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz doradcy obywatelscy. 

Początek jesieni jest szczególnym czasem dla osób opiekujących się seniorami. 21 
września został ustanowiony Światowym Dniem Choroby Alzheimera. Celem między-
narodowej kampanii jest podniesienie poziomu powszechnej świadomości o demencji 
i zwrócenie uwagi na problemy, z którymi borykają się osoby żyjące z otępieniem. 
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Kultura

Restauracja na Rynku nie spoczywa na laurach i nieustannie się rozwija. Na nowy sezon rozszerzona została oferta dań o kilka nowych pozycji, które nawiązują do nadchodzącej jesiennej pory. - Stawiamy mocno na 
sezonowość oraz jesteśmy dumni z tego, że wszystkie nasze potrawy i sosy przygotowujemy praktycznie od zera ze świeżych składników. Chcemy, aby nasze jedzenie sprawiało naszym gościom przede wszystkim przy-
jemność i nawiązywały do idei comfort foodu – tłumaczy Karolina Zaleśny z Kraken Restopub. W nowej karcie pojawiła się m.in.: konfitowana kaczka z czerwoną kapustą gotowaną w soku z ananasa, łosoś z burakami 
pieczonymi w soli. Wprowadziliśmy także dwa nowe desery, bezę pavlova z musem mascarpone, jagodami i marynowanym fenkułem oraz fondant czekoladowy. Osoby lubiące niezobowiązującą kuchnię street foodową 
również znajdą tu coś dla siebie. W karcie pojawiły się nowe burgery i kanapka pulled pork z chutneyem z mango i chili, prażonymi orzeszkami ziemnymi i dodającym świeżości zielonym ogórkiem. Rozszerzona została 
także sekcja tzw. "loaded fries'ów", czyli robionych na miejscu frytek doładowanych dodatkami. - Dodatkowo, oprócz zmian w karcie, stworzyliśmy ofertę organizacji imprez okolicznościowych, między innymi dla 
rodzin, firm oraz przyjaciół w sali na piętrze, którą można wynająć na wyłączność – informuje Karolina Zaleśny.

Miejsce jest absolutną nowością, która bardzo ucieszyła miłośników orientalnej kuchni. Od 1 września 
przy ul. Wolności 96 można zamówić pyszne sushi i ramen. - Do przygotowywania jedzenia używamy 
świeżych i specjalnie wyselekcjonowanych produktów. Ryby w naszej kuchni pochodzą z certyfikowa-
nych farm ekologicznych i zrównoważonego chowu – przekonuje Łukasz Wojtasik, właściciel Ayame 
Sushi. Poza kilkunastoma zestawami sushi, dostępne są też dodatki, które mogą zasmakować nawet 
dzieciom. Ayame Sushi proponuje alternatywę dla glona, w postaci rolek zawijanych w płatki sojowe. 
Inną ciekawą pozycją w ofercie Ayame jest jedyny w Chorzowie i jeden z nielicznych w regionie ramen, 
czyli esencjonalny bulion z dużą ilością mięsnych i warzywnych dodatków.  

Kilka nowości czeka również na osoby odwiedzające restauracje w kompleksie Sztygarka. Właściciele 
przygotowali cykl spotkań pod hasłem „Podróże kulinarne”. To imprezy otwarte, na które obowiązują za-
pisy. Goście będą mieli okazję skosztować przysmaków kuchni narodowych, ze specjalnie dedykowanego 
na tę okazję menu, przy akompaniamencie muzyki z danego kraju. W planach są m.in.: „Wieczór Węgier-
ski” i „Wieczór francuski, czyli święto wina”. Jesienią w Restauracji Prezydent królować będzie kuchnia 
europejska i śląska. Jedną z klasycznych pozycji w śląskim menu obiadowym są hekele, rosół i rolada z 
kluskami i modrą kapustą. Dla osłody na deser czekają szarlotka i chałwa. - Do menu wraca pozycja, która 
cieszyła się wielką popularnością wśród naszych gości, czyli połówka kaczki serwowana z dwoma rodzaja-
mi kaszy i ćwikłą – zapowiada Agata Klarczyńska, managerka Sztygarki. Poza tym, będzie można się posilić 
m.in.: żeberkami barbecue, a także 2 rodzajami burgerów – burgerem sztygara i wege burgerem. Wkrótce, 
w menu pojawią się również nowości, które powinny ucieszyć miłośników grzybów, szczegóły pojawią się 
na stronie internetowej Sztygarki. 

Popularna restauracja z Chorzowa Batorego we wrześniu wznowiła działalność i znów cieszy podniebie-
nia klientów. Podobnie jak wcześniej, menu pozostanie sezonowe i będzie zmieniać się z każdym nowym 
miesiącem. - W październikowej karcie na pewno znajdą się podroby przygotowane w atrakcyjnej for-
mie. Lubimy nimi zaskakiwać naszych gości – komentuje Ewelina Zacharek, właścicielka Szpajza Bistro. 
W październikowej karcie znajdą się np. żebro wołowe, dwie sezonowe zupy (jedną z nich będzie krem 
z pieczonej białej kapusty) danie dla dzieci, a także sześć podstawowych włoskich pizz, w tym jedna 
sezonowa - z musem dyniowym. Szpajza będzie również kontynuować swoją ofertę lunchową. Można 
tu będzie zjeść domowy obiad. Zazwyczaj są to klasyczne propozycje, takie jak schabowy lub spaghetti 
carbonara, choć można też trafić na niecodzienny posiłek np. gulasz warzywny z podpłomykiem lub zupę 
chlebową gotowaną na bazie chleba wypiekanego w Szpajzie. - W pierwszą niedzielę miesiąca będziemy 
organizować warsztaty kulinarne dla najmłodszych – zapowiada Ewelina Zacharek.

To kameralne miejsce przy ul. Sobieskiego zdążyło zasłynąć bardzo dobrą, certyfikowaną kawą speciali-
ty, której ziarna pochodzą od jednego z najlepszych światowych producentów. Miłośnicy kawy mogą się 
tu również cieszyć pysznymi słodkościami wypiekanymi na miejscu. - W ofercie mamy m.in. rurki z bitą 
śmietaną, które sami pieczemy i zwijamy. Wszystkie nasze słodkości powstają od początku do końca 
u nas – zapewnia Maciej, właściciel Botaniqua. Kawiarnia również przygotowała sezonową ofertę na 
jesień. Dostępne będzie latte o smaku słonego karmelu, dyni i kasztana. W słoneczne dni, na spragnio-
nych czekać będzie frappe dyniowe, czyli shake o smaku dyni z cynamonem i bitą śmietaną. W Botanice 
przygotowywane są rogaliki drożdżowo-maślane z nadzieniami, a sezonowym hitem ma być rogalik ze 
śliwką w ciemnej czekoladzie. Dużą popularnością cieszą się też cynamonki i rzadko spotykane gofry 
belgijskie, na cieście drożdżowym.

CHORZOWSKIE SMAKI Dynia, grzyby, buraki, papryka, to część ze składników, które będą królować 
na naszych stołach jesienią. Nie każdy jednak ma czas i ochotę, aby spędzać wiele 
godzin w kuchni, dlatego sprawdzamy, jakie sezonowe nowości przygotowały 
lokale gastronomiczne w naszym mieście.

CZ. 2

Kraken Restopub

Restauracja Prezydent – Kompleks  Sztygarka

Ayame Sushi & Ramen

Szpajza Bistro

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

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA

Chorzowski superbohatyr mo już piynć lot

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie powstaje na terenach po Hucie Kościuszko. 
Będzie to nowoczesny obiekt, który bez wypełnienia go historiami ludzi, 
byłby bezużyteczny. Pracownicy muzeum dwoją się i troją, by zebrać jak 

najwięcej przedmiotów pamiętających hutnicze dzieje Chorzowa. 

Wielka tuba, przybrudzone spodnie, drewniane 
chodaki, metalowe plansze z napisami, naczy-
nia i garnki, przypalona skrzynka na wodę mi-
neralną i mający niemal pół wieku kask z her-
bem huty i nazwiskiem właściciela. Mnóstwo 
papierów, artefaktów. To przedmioty, które 
wypełniają jedną z sal w muzeum w Chorzowie 
przy ul. Powstańców, która jest tymczasowym 
magazynem dla powstającego przy ul. Meta-
lowców Muzeum Hutnictwa. 
- Te obiekty są zwykłe i niezwykłe zarazem. 
Zwykłość polega na tym, że są to rzeczy, które 
często były czymś powszednim i powtarzal-
nym. To, co czyni je niepowtarzalnymi to fakt, 
że każdy obiekt do kogoś należał, każdy z nich 
miał swoją jednostkową historię, którą chcemy 
opowiedzieć – mówi Adam Kowalski, dyrektor 
Muzeum Hutnictwa w organizacji.
Okazuje się, że nawet zwykła łopata mogła 
mieć indywidualny rys. Pracownicy bowiem 
dopasowywali sobie rękojeść do siebie, każdy 

dzięki temu mógł rozpoznać swoje narzędzie. 
Podobnie było z kapeluszami ochronnymi - 
były wyginane i docinane na indywidualne 
zapotrzebowanie. 
Muzeum stawia zatem nie tylko na gromadze-
nie przedmiotów, ale na kolekcjonowanie hi-
storii, które za przedmiotami się kryją.
– To połączenie przedmiotu i historii, to jest 
coś, co stanowi pełnię tej opowieści – dodaje 
dyrektor powstającego muzeum.

Twój Chorzów: - Wiela to już 
bydzie lot, jak Superhanys przi-
furgōł do Chorzowa?
Jacek Zygmunt: - Piynć! Ciynż-
ko w to uwierzyć, ale to już 
piynć lot, jak żech nakryklōł 
piyrszy komiks.
Marcin Melon: - Wiadomo, że 
Superhanys mo wiyncyj lot 
niż ino piynć.
JZ: - Nale to skuli tego, że je ruby. 
Rube ludzie zowdy wyglōnda-
jōm na starszych, niż som.
MM: - No i ludzie z fōnsym. Wi-
dzioł żeś kejś bajtla z fōnsym? 
Ja, ja, rube ludzie z fōnsym wy-
glōndajōm, jakby mieli wiyncyj 
niż piynć lot.

Twój Chorzów: - No, właśnie, 
po jakymu tyn borok je durś taki 
ruby? Żodno dieta niy pomogo?
JZ: - To skuli tego, co jymu rich-
tiś smakuje tyn żur. Superhanys 
je za dużo żuru.

TCh: - I beztōż mo tela siły?
MM: - Niy, siła mo skuli tego, 
że to je superbohatyr. Pamiyn-
tocie ta legynda, kero gryfnie 
erkleruje skōnd sie wziōn Su-
perhanys?

TCh: - Ta ô Ponbōczku, ja? Spōm-
nijcie, bo możno niykere już prze-
pōmnieli…
MM: - Jak Ponbōczek stwo-
rzyli świat, to prziszli ku niy-
mu przedstawiciele wszyskich 
pra-nacyji i betlowali, coby im 
prziznōł ich superbohatera. Pra-
-Hamerykony dostali wtynczos 
Supermana, a nasze przodki, 
pra-Ślōnzoki, Spidermana.

TCh: - Co wy godocie? Spider-
man miōł być nasz? Ślōnski?
MM: - Toć, ino wtynczos przisz-
li pra-Hamerykony i nasze pra-

-Ślōnzoki sprzedali go Hamery-
konōm za wōngel.
JZ: - To je naprowdy fest sta-
ro legynda. Znokwili my jōm 
piynć lot tymu.

TCh: - Niy gorszcie sie, chopy, 
nale Superman i Spiderman 
sōm gryfniejsze i bardzij wy-
zgerne ôd Superhanysa.
JZ: - I ô to sie rozchodzi. Super-
hanys pokazuje, co na Ślōnsku je 
plac do kożdego. Egal czy je gryf-
ny i wyzgerny czy ruby i szpotla-
wy. Egal czy mo ōły czy ikse. Egal 
eli mo bioło czy czorno skōra…
MM: - …abo zielono, pra?
JZ: - No, ja, dyć Utopce tyż ma-
jōm tukej swōj plac. Nōm sie 
marzy Ślōnsk kolorowy choby 
danga.

TCh: - Bez te piynć lot zbajstlo-
waliście już wiyncyj jak sześć-
dziesiōnt komiksōw ô Super-
hanysie i jego utropach. Kero 
utropa była nojciynższo?
JZ: - Na zicher tyn pierōński 
koronawirus, naôbkoło kerego 

wszysko sie krynci ôstatnio. To 
je richtiś gizd, z kerym nawet 
Superhanys niy umi dać sie 
rady. Nale bōł tyż niywidzialny 
mordyrz – czad, kerymu po-
świyncili my pora komiksōw.

TCh: - Czego winszować Super-
hanysowi na jego gyburstag?
JZ: - Wiyncyj pomagerōw. Coby 
kożdy karlus i kożdo frela we 
Chorzowie byli tyż super i robili 
to, co ôn. Wtynczos bydzie mu 
łatwij.

TCh: - Superhanys mo sam 
u nos kupa roboty, ale niy ma 
mu czasem żol? Niy wolōłby 
ratować cōłkigo świata?
MM: - U mie w doma zowdy 
godało sie: patrz z czego żyjesz. 
I Superhanys tyż tak godo. Noj-
przōd to, co nojważniyjsze. Roz 
miōł prawie furgać na Marsa 
prać sie z mutantami z inkszyj 
galaktyki, nale dowiedziōł sie, 
co trza poôdgarniać śniyg na 
Wolce. No i wiadomo co było 
ważniyjsze.
JZ: - Gynau, ôn mo staraniy 
ô cōłki Ślōnsk, ale to je jednak 
chorzowski Superhanys, bez-
tōż mo te litery „SH” namalo-
wane na swojim ôblyczeniu. 
Nale trocha mocie recht, rod 
by wziōn tyż bardzij ambitne 
zlecynia. Możno już hned ku 
tymu przidzie?

TCh: - Chyba niy ôstawi Chorzo-
wa? Mało sam mōmy utropōw?
JZ: - Nic sie niy starejcie. Su-
perhanys zowdy bydzie dowōł 
pozōr na to, co sie sam u nos 
we Chorzowie wyrobio. Nawet 
eli tedy ôwdy przido mu sie 
krōtki urlaub.

HANYSOWY
GYBURSTAG

Marcin Melon

Jacek Zygmunt

   Jaką
 historię
    skrywa
tuba hutnika?

– Każdy przedmiot ma swoją historię, którą chcemy opowiedzieć – mówi Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa 
w organizacji.
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