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Idą święta!

Choinka i lodowisko na rynku, ozdoby świetlne na ulicach,

jarmark online – mimo trudności i ograniczeń związanych

z pandemią w Chorzowie czuć przedświąteczną atmosferę.

Fot. Paweł Mikołajczyk

Więcej na stronach 2, 3, 6 i 7
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Ledy na Wolności
W ramach energooszczędnego programu w mieście wymienionych zostanie 737 opraw
oświetleniowych w ponad 30 lokalizacjach. Zdemontowano już m.in. charakterystyczne
kule z sodowym źródłem światła na ulicy Wolności, a w ich miejsce pojawiły się
nowoczesne, ekologiczne lampy ledowe.
Modernizacja w wielu punktach miasta potrwa do końca
tego roku. Całkowity koszt
inwestycji to ponad 3,2 miliona złotych, Unia Europejska
wsparła projekt kwotą ponad
2,5 miliona złotych. Wymianie oświetlenia na technologię
LED towarzyszą także inne

KORONAWIRUS

prace: remont lub wymiana
słupów latarń czy konfiguracja
zasilania i sterowania. Latarnie
zostaną podpięte do systemu
inteligentnego
sterowania.
Oznacza to, że w większości
nowych opraw oświetleniowych natężeniem oświetlenia
będzie można sterować

DYSTANS

DEZYNFEKCJA

MASECZKA

Bądź ostrożny przy zakupach w sieci
Warto pamiętać, że przedświąteczne zakupy przez internet
zawsze wiążą się z ryzykiem.
Niestety, nie każda przesyłka
trafia do kupującego. Pamiętajmy: oferta kupna np. drogiej
markowej torebki za 1/3 ceny to
nie okazja, lecz oszustwo lub nielegalna podróbka.

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zyskał wielofunkcyjny aparat
ultrasonograficzny, który pozwoli zwiększyć liczbę realizowanych badań
diagnostycznych. Na ten cel szpital otrzymał wsparcie finansowe Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Urzędu Miasta Chorzowa.
wej o bardzo wysokiej rozdzielczości (rozróżnienie elementów
o 2-3 milimetrowej średnicy)
pozwoli na precyzyjną ocenę
zmian, postępu i progresji choroby oraz wybór najwłaściwszej
metody leczenia.
W związku z pandemią koronawirusa, potrzeby szpitala znacznie
się zwiększyły. Na zakup nowej
aparatury Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego przekazał 160 tysięcy złotych, a Urząd

Zastępca Prezydenta Chorzowa

CHORZOWSCY POLICJANCI PRZYPOMINAJĄ

Nowy
sprzęt,
więcej
badań
Wykonywanie badań klatki piersiowej i płuc z uwzględnieniem
badań USG, należy aktualnie do
podstawowej diagnostyki stosowanej w działaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ponadto, z uwagi na nowoczesną
metodę obrazowania – elastografię, aparat posłuży diagnozowaniu chorób piersi, wątroby,
dróg żółciowych, a dzięki wieloelementowej głowicy matryco-

Wszędzie tam, gdzie miasto jest właścicielem oświetlenia, systematycznie
dokonujemy wymiany lamp na energooszczędne i ekologiczne. Dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej, wymienione zostały lampy nie tylko
na Ulicy Wolności, ale także w parkach i na skwerach. Mieszkańcy z pewnością
odczują zmianę, we wszystkich tych miejscach
Marcin Michalik
będzie jaśniej i bezpieczniej.

Miasta Chorzów 40 tysięcy złotych. Takie wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przełoży
się na zabezpieczenie rosnących
potrzeb diagnostycznych.
– Dzięki takiemu sprzętowi diagnostycznemu możemy oferować
naszym pacjentom jeszcze szersze
spektrum badań i zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo w procesie leczenia – tłumaczy dr Jerzy
Szafranowicz, dyrektor Zespołu
Szpitali Miejskich

Przy zakupach na portalach
aukcyjnych warto przestrzegać
kilka podstawowych zasad:
• Uważaj na ,,super okazje". Nie
zawsze to, co widoczne jest na
zdjęciu musi być takie samo
w rzeczywistości lub nabyte
przez sprzedawcę w sposób
legalny.
• Jeśli chcesz wziąć udział w aukcji internetowej, sprawdź wiarygodność sprzedawcy, jego
poprzednie aukcje oraz opinie
kupujących na jego temat.
• Jeśli licytujesz w aukcji internetowej, poczekaj do zakończenia aukcji nim przelejesz pie-
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niądze sprzedawcy. Sprawdź
czy sprzedawca umożliwia
opłatę przy odbiorze - to również wskazuje na jego wiarygodność.
• Korzystając z zagranicznych
serwisów aukcyjnych nie daj
się namówić na transakcję poza
aukcją.
• Jeśli dostałeś maila z informacją o wygraniu aukcji, sprawdź
dokładnie czy wiadomość pochodzi od rzeczywistego sprzedawcy, zwłaszcza, gdy podany
w niej jest numer konta, na który masz przelać należność. Gdy
masz wątpliwości, nawiąż korespondencję ze sprzedającym.
• Chroń swoje dane osobowe
i hasła dostępowe. Nie wysyłaj nikomu kserokopii swoich
dokumentów oraz nie podawaj
haseł np. po kliknięciu w linkach zawartych w wiadomościach mailowych.
• Pamiętaj, że zawsze w razie
jakichkolwiek wątpliwości mo-

żesz skontaktować się z obsługą portalu aukcyjnego.
Gdy padłeś ofiarą oszustwa:
• Poinformuj jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa danego serwisu.
• Zachowaj wszystkie dokumenty
związane z transakcją tj. dowód
przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową, itp.
• Zgłoś się wraz z dokumentami
do najbliższej w twoim miejscu
zamieszkania jednostki policji.
Zgłaszając się na Policję trzeba będzie podać:
• Datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną cenę
• Nazwę konta (nick) sprawcy
oszustwa oraz jego adres e-mailowy
• Sposób kontaktu ze sprzedającym:
jego e-mail, nr telefonu, adres
• Sposób dokonania zapłaty: przelew na konto bankowe, płatność
za pobraniem

Zmiany w Młodzieżowej Radzie Miasta
Podczas ostatniej sesji online Młodzieżowej Rady Miasta nastąpiły zmiany
w składzie zarządu. Z powodu ukończenia szkoły średniej wygaszone zostały
mandaty przewodniczącemu MRM - Konradowi Krause, wiceprzewodniczącemu - Piotrowi Struszowi oraz kilku innym radnym.
Nową przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została dotychczasowa sekretarz Rady - Martyna Cesarz. wiceprzewodniczącą Rady jest Zuzanna Pieniążek, a sekretarzem - Bartosz Jędrzejczyk.
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Jarmark wirtualny, lodowisko w realu
Specjalna platforma Chorzowskiego Jarmarku Platforma jest
dostępna pod adresem jarmark.
chorzow.eu i do 24 grudnia będzie oferowała wiele atrakcji. To
wirtualne, świąteczne miasteczko z ponad dwudziestoma domkami. Klikając, można zapoznać
się z wystawcami, dowiedzieć
się o ich działalności i zobaczyć
ich wyroby - rękodzieło, gadżety,
ale też produkty gastronomiczne. Klikając w „aniołka” włącza
się świąteczna muzyka, a dla
najmłodszych
przygotowano

śpiewnik wraz z kolorowankami
do ściągnięcia. Są też pamiątkowe zdjęcia z zeszłorocznego jarmarku, a naciskając na domek
z logiem Chorzowa, będzie można wziąć udział w konkursach
z nagrodami.
Mieszkańcy z entuzjazmem przyjęli otwarcie nowego lodowiska
na płycie chorzowskiego rynku.
Obiekt jest czynny od 10:00 do
21:00 i cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem. Bilet wstępu
kosztuje 7 zł za godzinę (ulgowy:
5 zł). Karnet imienny na 10 wejść

to koszt 50 zł, a na 5 wejść 30 zł.
Oczywiście, ze ślizgawki można
korzystać z wyłącznie przy zacho-

waniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii
(dezynfekcja, dystnas, maseczka).

jarmark.chorzow.eu

Miasto rozbłysło przed świętami

Zdjęcia: Mariusz Banduch, Marcin Śliwa, UM Chorzów

Fot. Mariusz Banduch

Tegoroczne święta nie muszą być smutne i samotne. Co prawda z powodu pandemii nie spotkamy się na tradycyjnym jarmarku,
ale możemy wziąć udział w jego wirtualnej odsłonie. Poza tym czynne jest lodowisko na rynku, a w jego sąsiedztwie postawiono okazałą,
oświetloną choinkę. W tym roku zdecydowano się na sztuczne drzewko, które będzie umilać święta przez kilka następnych lat.
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Budżet
Obywatelski
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Mieszkańcy zadecydowali
Chorzowianie już po raz ósmy wzięli udział w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do głosowania
zakwalifikowano aż 53 projekty, na które łącznie oddano 4 850 ważnych głosów. Prezentujemy listę
projektów, które po weryfikacji oddanych głosów pod kątem zgodności z regulaminem, uzyskały największą
liczbę punktów w swoich kategoriach i zostaną skierowane do realizacji w 2021 roku.
Wnioskodawcom gratuluję wielu ciekawych pomysłów, a mieszkańcom dziękuję za udział w głosowaniu.
Budżet obywatelski to dla nas zawsze ważna wskazówka przy planowaniu kolejnych przedsięwzięć
w Chorzowie. Dzięki temu wiemy jeszcze dokładniej, jakie są potrzeby i oczekiwania
Andrzej Kotala
w każdej dzielnicy miasta.
Prezydent Chorzowa

Wyposażenie wybiegu dla psów
Projekt przewiduje wyposażenie wybiegu dla psów w urządzenia treningowe i zabawowe. Wybieg będzie składać się z kilku stref: dla
małych psów, dla dużych i z osobnych boksów dla tych, które maja problemy w kontaktach z innymi czworonogami. W każdej strefie będą
urządzenia dopasowane do wielkości psów. Zamontowane zostaną również ławki, kosze na odpadki, dystrybutory woreczków na odchody,
poidła oraz wiata - zadaszenie dla właścicieli czworonogów. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie drogi prowadzącej do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt, a tym samym do wybiegu dla psów. – W zeszłym roku również zwycięski okazał się projekt wybiegu dla psów, jednak ze względu
na pandemię i wzrost cen nie udało się go zrealizować w pełnym zakresie. W związku z tym postanowiliśmy, że w tym roku złożymy drugi projekt - uzupełniony
o wyposażenie wybiegu w urządzenia zabawowe. I udało się! – komentuje Anna Poloczek, autorka projektu.

Sportowy Chorzów
Program ma na celu organizację zajęć sportowych (piłka nożna i brazylijskie ju-jitsu) w różnych dzielnicach miasta. Spotkania będą się
odbywać na Orlikach lub szkolnych salach gimnastycznych. Prowadzić je będą wykwalifikowani trenerzy, a udział w nich będzie bezpłatny.
W ramach projektu zostaną również zorganizowane rozgrywki piłki nożnej dla chorzowskich klubów sportowych – Chorzowska Liga Żaka.
Głównym celem programu jest aktywizacja dzieci, które nie uczestniczą na co dzień w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. - Bardzo się cieszę, że nasze
sportowe inicjatywy zyskują poparcie u mieszkańców. To będzie kontynuacja naszego programu z lat poprzednich. Wkraczamy do dzielnic, do szkół, na Orliki,
aby zajęcia sportowe dla dzieci były bezpłatne i dostępne na wyciągnięcie ręki – wyjaśnia Roman Herman, autor projektu „Sportowy Chorzów”.
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PROJEKTY INWESTYCYJNE

Budżet
Obywatelski

PROJEKTY SPOŁECZNE - MAŁE

1

Wyposażenie wybiegu dla psów

2 521 pkt

1

Kreatywne dzieci

1 835 pkt

2

Wykonanie ścieżek w chorzowskiej części
Żabich Dołów

2 122 pkt

2

Kino letnie na osiedlu

1 642 pkt

3

Budowa placu zabaw

1 526 pkt

3

Pogotowie egzaminacyjne ósmoklasisty

1 517 pkt

4

Budowa boiska wielofunkcyjnego

1 501 pkt

4

Ogród społeczny w Batorym

1 200 pkt

5

Alejka obserwatorów przyrody

1500 pkt

5

Biegać każdy może

1 188 pkt

6

Oświetlenie ścieżki Amelung-Skałka

1368 pkt

6

Festyn rodzinny 90 lat Maciejkowic

1 108 pkt

7

Modernizacja skweru przed szkołą podstawową
nr 14 II etap

1340 pkt

7

Festyn świętujemy rodzinnie z 14

976 pkt

8

Aktywne bajtle

610 pkt

8

Wybieg dla psów

1274 pkt

9

Akademia zdrowia dla każdego

540 pkt

9

Budowa siłowni plenerowej w zacienionym terenie
zielonym pomiędzy ul. Gagarina i ul. Graniczną

1 196 pkt

PROJEKTY ZIELONE

PROJEKTY SPOŁECZNE - DUŻE
1

Sportowy Chorzów

2 944 pkt

2

Śladem dwóch hut - hutniczy szlak spacerowy

2 272 pkT

3

CUMA - Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży

1 648 pkt

1

Ptasie familoki

8 810 pkt

2

Starochorzowskie ogrody

5 096 pkt

3

Zielona aleja

2 997 pkt

3

Aranżacja wraz z nasadzeniami przestrzeni
zielonej (skweru)

1 690 pkt

3

Nasadzenia przy ul. Górniczej

1 519 pkt

Kreatywne dzieci
– Projekt ma za zadanie aktywizować, pobudzać i rozwijać dzieci. Chcemy pokazać najmłodszym, że szkoła to przyjemne miejsce, w którym
dzieje się coś fajnego. Zgłosiłam projekt do Budżetu Obywatelskiego, bo chciałam dać coś więcej od siebie. Choć chorzowianką jestem od
2 lat, to jestem zafascynowana tym miastem, a sukces projektu w BO dał mi bardzo dużo radości i motywacji do działania – mówi Katarzyna
Frąckowiak, autorka projektu „Kreatywne dzieci”. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwijania dziecięcej wyobraźni i kreatywności.
Podczas popołudniowych spotkań chętne dzieci będą mogły wziąć udział między innymi w warsztatach „Moje mydełko”, „Las w słoiku”, „Dzieci kartki tworzą”,
„Kreatywne malowanki”, „Sensoryczne obrazy”, w grze „Escape room” i w turnieju zabaw matematycznych. Dostęp do zajęć będzie otwarty. Podczas spotkań
przewidziany jest poczęstunek, a na pamiątkę każde dziecko otrzyma dyplom.

Celem projektu jest zminimalizowanie populacji komarów w mieście poprzez zwiększenie ilości ptaków, które się nimi żywią. Jerzyk w ciągu
dnia może zjeść do 20 tysięcy komarów! Budki dla jerzyków mają wymiary zbliżone do prostopadłościanu, z owalnym otworem wlotowym.
Najważniejsza jest solidna konstrukcja oraz prawidłowe zawieszenie. Budka dla jerzyka nie może wisieć niżej niż 5 m nad ziemią, a bezpośrednio
pod nią musi być wolna przestrzeń (bez przeszkód typu anteny, barierki itp.), gdyż jerzyki przed rozpoczęciem lotu spadają swobodnie kilka metrów. Jerzyki
to ptaki kolonijne, więc skrzynki lęgowe będą wisieć w grupach, blisko siebie, od 5 do 20 budek w jednej lokalizacji. – Niedawno zacząłem się interesować
samorządem i budżetem obywatelskim. Gdy dowiedziałem się, że w tym roku można zgłosić tzw. projekt zielony, pomyślałem, że warto spróbować. Najbardziej
zaskoczyła mnie aż tak duża liczba głosów, co świadczy o tym, że pomysł był trafiony – wyznaje Damian Balcer, pomysłodawca „Ptasich familoków”.
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Zdjęcia: Jakub Grygiel, Paweł Mikołajczyk, Marcin Śliwa

Ptasie familoki

Seniorzy

6

wiadomości samorządowe

Kubki z sercem
malowane

W Chorzowskiej Strefiej Wolontariatu działającej przy Centrum
Integracji Międzypokoleniowej zapanowała twórcza i świąteczna
atmosfera. Wolontariuszki własnoręcznie ozdabiały kubki,
które zostaną podarowane pensjonariuszom i pracownikom
Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja”.
opowiada Jolanta Kiolbosa, koordynatorka Chorzowskiej Strefy
Wolontariatu.

Pracy jest sporo, ponieważ
grupa pensjonariuszy i pracowników DPS Nadzieja liczy

ponad 80 osób. To bezpieczny
upominek, ponieważ pomalowane kubki zostaną najpierw
wypalone, aby utrwalić obrazy,
a później zostaną umyte w wysokiej temperaturze. – Robimy
to na wesoło, kubki są z sercem
malowane. Mamy nadzieję, że
się spodobają się naszym przyjaciołom i dzięki temu poczują,
że mimo braku możliwości spotkania o nich pamiętamy – wyjaśni Jolanta Kiolbosa.

Współpraca między Chorzowską
Strefą Wolontariatu a domami
pomocy społecznej ma już długą
historię. W poprzednich latach
wolontariuszki co najmniej raz
w tygodniu odwiedzały osoby
w ośodkach i spędzały z nimi
czas na rozmowach, spacerach
i grach towarzyskich. Poza takimi
regularnymi spotkaniami organizowano również sezonowe akcje,
takie jak sadzenie cebulek kwiatów czy warsztaty rękodzieła.

Zdjęcia: CIM/Jakub Grygiel

Do Chorzowskiej Strefy Wolontariatu należą uczestniczki Akademii Seniora CIM. Od wielu lat
aktywnie działają na rzecz osób
związanych z Domami Pomocy
Społecznej.
– Cyklicznie w każde święta
odwiedzamy
pensjonariuszy
i pracowników domów pomocy
społecznej. Zawsze w tym okresie robimy warsztaty, wspólnie
kolędujemy. W tym roku nie
mamy możliwości spotkania,
dlatego wpadłyśmy na pomysł,
aby własnoręcznie pomalować
kubki i wypełnić je słodyczami –

Święta pełne zdrowia i spokoju
Przed nami kolejne Święta Bożego Narodzenia. To czas, na który wielu z nas czeka przez cały rok. Badania psychologiczne dowodzą jednak, że święta
(szczególnie organizacja ich celebracji) są jednymi z większych czynników stresogennych. Przygotowania do świąt warto dokładnie zaplanować,
aby uniknąć niepotrzebnego stresu, zwłaszcza jeśli spędzimy je w gronie wielopokoleniowej rodziny i osób starszych, które mają swoje specjalne
potrzeby wynikające z chorób i życiowych doświadczeń
Przygotowania do świąt są bardzo obszerne i wymagają wiele
pracy - gotowanie potraw, strojenie domu, kupowanie prezentów. Ważne, aby emocje związane z organizowaniem świąt nie
przysłoniły radości z ich przeżywania. To dlatego obowiązek
przygotowania świąt nie powinien spoczywać na jednej osobie.
Być może dobrym rozwiązaniem
jest rozmowa z członkami rodziny i odpowiedź na pytanie:
„Które z tradycji rodzinnych są
ważne” i skupienie się na tych
najbardziej znaczących. Dzięki temu przygotowania będzie
można podzielić na etapy i zaangażować w nie nawet seniorów.
Również tych z otępieniem lub
innymi schorzeniami.
Należy jednak pamiętać, aby
dobrać aktywności pozwalające
wykorzystać zachowane umiejętności seniorów, a obowiązki
dopasować do aktualnego stanu
zdrowia i możliwości nestorów.

To, że w zeszłym roku nasi rodzice czy dziadkowie mieli siły,
aby samodzielnie przygotować
całą wieczerzę wigilijną, nie
znaczy, że w tym roku musi
być tak samo. To również ważna wskazówka dla samych osób
starszych - nie róbmy nic na siłę
i nie wstydźmy się prosić o pomoc. Powinni też o tym pamiętać
młodsi domownicy. Być może
rozładowanie stresu i poczucia
przemęczenia zapewni zadanie
prostego pytania: „Czy mogę
w czymś pomóc?”

Wspólne strojenie

Ważnym elementem przygotowań do świąt jest też strojenie
domu czy mieszkania. Należy
mieć przy tym na względzie
bezpieczeństwo związane z instalacjami elektrycznymi, ale też
bardziej prozaiczne powody. Chociażby sposób ustawienia choinki
czy ozdób wiszących, które mogłyby stanowić utrudnienie dla

seniorów z ograniczoną możliwością ruchu - schorzeniami układu
kostnego, poruszające się za pomocą balkonika lub wózka inwalidzkiego. Przy strojeniu mieszkania warto mieć też na względzie
inne dysfunkcje domowników.
- Przy dekorowaniu należy zachować umiar. Zbyt dużo bałaganu, dekoracji lub migoczących
świateł może spowodować nadmierną stymulację i dezorientację
zwłaszcza osób z zaburzeniami
poznawczymi - tłumaczy dr Piotr
Seiffert - Należy skoncentrować się jedynie na wesołych
przedmiotach, które przywracają szczęśliwe wspomnienia i są
ważne dla rodzinnych tradycji.

Emocje zostawmy
w pracy

W grudniu należy zwrócić uwagę jeszcze na jedno. W zakładach
pracy to również czas podsumowania roku, remanentów i podliczania finansów. To często rodzi

dodatkowe zobowiązania i wywołuje stres. To ważne, aby precyzyjnie oddzielić życie zawodowe od prywatnego, a problemów
nie przynosić do domu. Powód
jest prosty: atmosfera nawet najpiękniejszego rodzinnego strojenia choinki może się pogorszyć,
jeśli będzie przepełnione opowieściami o problemach firmy.
Złe emocje, rozdrażnienie czy
złość można łatwo przenieść na
innych domowników. To ważne
zwłaszcza w przypadku, kiedy
nasi starsi członkowie rodziny
cierpią na chorobę Alzheimera
lub demencję. Takie osoby są
zwykle dość wrażliwe na nastroje i uczucia innych ludzi i same
mogą ulec poddenerwowaniu,
a to może prowadzić do kolejnych trudnych zachowań.

Zdrowie jest
najważniejsze

Ze względu na pandemię koronawirusa, w tym roku nasze
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świąteczne odwiedziny powinniśmy ograniczyć. Niektóre
spotkania są jednak nieuniknione. Warto być szczerym z
naszymi rodzicami, dziećmi czy
innymi, najbliższymi członkami
rodziny i komunikować im, jaki
jest nasz stan zdrowia. Warto
też przed wyjazdem do rodziny
zadzwonić i zapytać, jak czują
się gospodarze. Każdy objaw
chorobowy czy gorsze samopoczucie powinny wzbudzić naszą
czujność. Ważna jest szczerość
i rozmowa. Jeśli w rozmowie
z zapraszającym wyczujemy
obawy co do naszego spotkania,
być może dobrym pomysłem
będzie ograniczyć stres drugiej
osobie i przełożyć wizytę.
Jeśli już dojdzie do spotkania,
to również samo świętowanie
może być czynnikiem stresogennym.
- Święta przynoszą zmiany
w codziennej rutynie, rozmowy
z licznymi członkami rodziny

i znajomymi a także udział w corocznych obrzędach. Dla seniorów z demencją może to być
stresujące i skutkować wycofaniem, nasileniem lęku, pogłębieniem zaburzeń poznawczych czy
nasileniem zaburzeń zachowania
- zauważa dr Seiffert.
W tym szczególnym okresie
świątecznym warto bardziej kierować się potrzebami drugiego
człowieka, niż ślepym gonieniem za realizacją wszystkich
tradycji i obrzędów. Wszystko
po to, aby święta spędzić spokojnie, w zdrowiu i miło je później
wspominać niezależnie od towarzyszących schorzeń, wieku czy
doświadczeń.
Artykuł przygotowano
we współpracy
z dr Piotrem Seiffertem - lekarzem
specjalistą geriatrii w Zespole
Szpitali Miejskich w Chorzowie,
autorem serwisu portal
poradnikgeriatryczny.pl
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Przepis na smaczne święta
Fot. Mariusz Banduch

Agata de Adelsburg Ettmayer, szefowa Kuchni w Restauracji
Literackiej przy ul. Sienkiewicza w Chorzowie, na co dzień tworzy
swoje autorskie menu. Wśród serwowanych przez nią specjałów
są dania kuchni polskiej i śródziemnomorskiej, a także steki
podawane na kamieniach lawowych. A co kuchmistrzyni radzi
nam podać na świąteczny stół? - Zachęcam do wypróbowania
dań tradycyjnych, ale w nowej odsłonie. Nada to naszym
świętom wyjątkowego charakteru, z powiewem nowoczesności
i urozmaiceniem. Warto spróbować.

Lokale gastronomiczne wciąż są pozbawione możliwości przyjmowania gości i obsługi bezpośredniej. Obecnie restauracje oferują swoje dania na
wynos i na dowóz. Warto skorzystać z tej oferty –
w ten sposób możemy rozkoszować się smakami
z całego świata, a przy okazji wesprzeć lokalnych
przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.
Wykaz lokali gastronomicznych:
www.chorzow.eu

Oto dwa przepisy rekomendowane przez Agatę de Adelsburg Ettmayer

Wigilijny karp w migdałach

Marcepanowy przysmak

Składniki:

Sposób przygotowania:

Sposób przygotowania:

Składniki:

• 800 g karpia
(płaty)

Karpia oczyszczamy, wycinamy
ości z części brzusznej, płetwy
i części ogonowych. Na noc moczymy w delikatnie osolonym mleku. Po wyjęciu z lodówki należy go
umyć i osuszyć.

Jogurt miksujemy z marcepanem. Dodajemy mak i mieszamy delikatnie łyżką można dodać dwie łyżki miodu. Jogurt przekładamy do 4 miseczek. Płatki migdałów prażymy na suchej patelni. Gorzką czekoladę trzemy na tarce. Na jogurt
układamy płatki migdałów, orzechy włoskie i posypujemy starta czekoladą.

• 400 g jogurtu
greckiego

• sól
• pieprz biały
• skórka cytryny
• 1 jajo
• 70 g migdałów
w płatkach
• mąka
do oprószenia

• 100 g marcepanu
• 4 łyżki maku
• 2 łyżki miodu
(opcjonalnie)

Gotowy filet kroimy na mniejsze kawałki, przyprawiamy solą i pieprzem. Cytrynę sparzamy i ocieramy skórkę na karpia - tylko od strony mięsa.

• 30 g orzechów
włoskich

Jajo roztrzepujemy na talerzu. Karpia obtaczamy w mące i w jajku, następnie w płatkach migdałów -tylko od strony mięsa. Smażymy na oleju na rozgrzanej patelni tylko
od strony skóry, po czym wkładamy do piekarnika na 10-12 minut (170 stopni, termoobieg). Podajemy z żurawiną lub sosem żurawinowym.

• 30 g migdałów (płatki)
• 30 g gorzkiej czekolady

Pierwsze w Polsce Muzeum Hutnictwa z prawdziwego zdarzenia powstaje w Chorzowie. Prace w hali dawnej elektrowni Huty Królewskiej
rozpoczęły się na początku 2019 r. W przyszłym roku oficjalne otwarcie.

Zdjęcia: Paweł Mikołajczyk

– Hutnictwo ukształtowało
Chorzów, jak i świat, w którym
żyjemy. Tworzone w ponad stuletniej hali Huty Królewskiej
Muzeum Hutnictwa opowie nam
już w przyszłym roku niejedną
historię z tym związaną – zapowiada Andrzej Kotala, prezydent
Chorzowa.
Hala byłej elektrowni Huty
Królewskiej zmieniła się znacząco. Jeszcze trzy lata temu

odbywała się w hali wystawa
zdjęć World Press Photo i już
wtedy odwiedzający mogli poczuć wyjątkowy charakter tego
miejsca. Potem została wyłączona z użytkowania z powodu remontu. Dziś wewnątrz stoją już

wszystkie maszyny będące elementem stałej ekspozycji. Część
z tych maszyn będzie ruchoma.
Wokół hali powstał kompleks
nowoczesnych obiektów, które
w przemyślany sposób łączą się
z obiektami zabytkowymi.

– W środku trwają prace wykończeniowe. Już w przyszłym
roku czekają nas intensywne
prace nad wystawą stałą, wyposażenie obiektu, sprzęt biurowy,
wprowadzanie pracowników
i praca nad programem działania
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muzeum – wymienia Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa (w organizacji).
Inwestycja otrzymała potężne
wsparcie z Unii Europejskiej. Jest
realizowana wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Na

projekt „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska” udało
się pozyskać ponad 58 mln zł.
17 mln zł trafiło do Chorzowa. To
największa dotacja na cele kulturalne w historii naszego miasta.
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Centrum Integracji Międzypokoleniowej przygotowało wirtualną zabawę na przedświąteczny
czas. „CIMowy Kalendarz Adwentowy” to codzienne zagadki
i zadania, które mają pomóc
przełamać uczucie izolacji oraz
stworzyć atmosferę bliskości.
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Na facebookowej stronie Centrum Integracji Międzypokoleniowej pojawiać się będą cytaty,
fragmenty utworów literackich,
quizy i zagadki. Zabawa polegać
będzie na jak najszybszym odgadnięciu autora tekstu, prawidłowej odpowiedzi na pytania

lub na wykonaniu wskazanego
na dany dzień zadania.
– Dla najaktywniejszych uczestników zabawy czekać będą upominki świąteczne, które dostarczy
Wam Święty Mikołaj – zapewnia
Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

CHORZOWSKA KRZYŻÓWKA
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
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