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Przez najbliższych kilka miesię-
cy w chorzowskim szpitalu będą 
trwały prace przygotowawcze 
w celu zagospodarowania i wy-
posażenia miejsca dla nowego 
oddziału. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, od 1 lipca od-
dział będzie działal w ramach Ze-
społu Szpitali Miejskich.
- Czekamy na rozpisanie kon-
kursu na kontrakt z NFZ, któ-
rego wygranie jest warunkiem 

koniecznym do poprowadzenia 
oddziału przez nasz szpital. Roz-
mawiamy też z personelem, który 
mógłby bezpośrednio przejść do 
pracy w nowym oddziale - tłuma-

czy dr Jerzy Szafranowicz, dyrek-
tor Zespołu Szpitali Miejskich.
W sprawę chorzowskiej po-
rodówki zaangażowało się też 
Miasto Chorzów. Samorząd, 

w  ramach kolejnej tury Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, za-
wnioskował o pieniądze potrzeb-
ne na remont dotychczasowej 
siedziby oddziału mieszczącego 

się w zabytkowym budynku.
Przypomnijmy: Pod koniec grud-
nia pojawiła się informacja, że 
przedsiębiorca, który dotych-
czas prowadził oddział, nie tylko 

zdecydował o  zaprzestaniu tej 
działalności w  Chorzowie, ale 
również, poprzez niezłożenie od-
powiednich dokumentów, unie-
możliwił przedłużenie kontraktu 
z  NFZ. Dyrekcja Zespołu Szpi-
tali Miejskich zdecydowała, że 
przejmie działalność położniczą 
i otworzy oddział w ramach szpi-
tala. W trybie nadzwyczajnym od 
razu rozpoczęto prace przygoto-
wawcze  i adaptacyjne.

Narodowy Fundusz Zdrowia zgodził się przedłużyć kontrakt spółce Urovita na prowadzenie w Chorzowie 
oddziału ginekologiczno-położniczego do końca czerwca 2021 roku. Oznacza to, że możliwe staje się 

bezpośrednie przejęcie tego oddziału przez Zespół Szpitali Miejskich. 

Porodówka bez przestoju
Zestaw najważniejszych informacji o szczepieniech przeciw COVID-19 na stronach 4 i 5  >>  

Szczepienia – fakty i mity

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

Śl
iw

a



wiadomości samorządowe2

w i a d o m o ś c i  s a m o r z ą d o w e

Aktualności

Wśród remontowanych budynków komunalnych są prawdziwe perły architektury. Przykładem może być kilka inwestycji z ostatnich miesięcy.

Kamienice odzyskują dawny blask
- Robimy wszystko, co możliwe, 
aby podnosić funkcjonalność 
i użyteczność naszych budynków. 
Zarówno tych, których jesteśmy 
właścicielami, jak i  tych, które 
mamy w zarządzie. Spora część 
tych obiektów ma zabytkowy 
i cenny dla miasta charakter – 
podkreśla Joanna Lekston-Grzyb, 
dyrektor Zakładu Komunalnego 
PGM w Chorzowie.
Swój secesyjny blask odzyska-
ła niedawno kamienica przy 
ul. Wrocławskiej 20. W ramach 
prac konserwatorskich przepro-
wadzono m.in. dobarwienie po-
wierzchni elewacji, uzupełniono 
także drobne ubytki cegieł przy 

pomocy barwionych kitów. Wy-
mieniono spoiny i całą stolarkę 
okienną na okna PCV w kolo-

rze zielonym, co wzbogaciło 
kolorystycznie budynek i pod-
kreśliło zabytkowy charakter 
elewacji frontowej. Obiekt zo-
stał również bardzo atrakcyjnie 
podświetlony.
Gruntownej renowacji poddany 
został także budynek na rogu 
ul.  Armii Krajowej 71 i Wita 
Stwosza 2. Z cegły licówki zmyte 
zostały farby oraz zabrudzenia, 
położono nowe fugi. Ponadto wy-
mienione zostały uszkodzone ele-
menty i detale architektoniczne 
m.in.: gzymsy, opaski okienne, pi-
lastry i naczółki ozdobne. Wyre-
montowano balkony i wymienio-
no balustrady, a także uszkodzone 

witryny w lokalach użytkowych 
na parterze oraz okienka strycho-
we. Zamontowana została nowa 
stalowa brama ażurowa, a zabyt-
kowe drzwi wejściowe poddano 
renowacji.  

Inny przykład to kamienica przy 
ul. Kaliny 46. Zakres robót obej-
mował m.in.: remont konserwa-
torski elewacji frontowej oraz 
docieplenie elewacji północ-
nej, południowej i zachodniej. 
Podczas remontu naprawiono 
przypory budynku i ocieplono 
wnętrze bramy przejazdowej. 

Oczyszczona została cegła ele-
wacyjna, przemurowano pęknię-
cia ścian, wymieniono i wzmoc-
niono uszkodzone fragmenty 
murów, wykonano renowację 
gzymsów wraz z założeniem ob-

róbek blacharskich, wymieniono 
spoiny murów oraz ujednolicono 
kolorystykę elewacji. Wstawione 
zostały nowe drzwi wejściowe 
do budynku. 
Obecnie trwa również remont 
konserwatorski elewacji fronto-
wej kamienicy przy ul. Mazur-
skiej 2. 

Wydatki miasta na edukację 
rosną każdego roku. W górę 
idą przecież koszty związane 
z utrzymaniem placówek, z pod-
wyżką cen energii na czele. Co-
raz więcej (co cieszy!) zarabiają 
nauczyciele, ale już podwyżki, 

które zaoferował rząd, musi 
pokrywać miasto. Czy Pań-
stwo nie przekazuje żadnych 
środków na działalność eduka-
cji w  miastach? Oczywiście, ze 
przekazuje! Niestety, ta kwota 
jest już dawno niewystarczają-

Już prawie 260 milionów złotych kosztuje Urząd Miasta funkcjonowanie oświaty. To 1/3 całego budżetu miasta. I nie chodzi tutaj o to, że chorzowscy 
nauczyciele zarabiają bajońskie sumy, a szkoły mają złote klamki. Takie są po prostu koszty utrzymania sieci szkół i kształcenia uczniów w mieście średniej 

wielkości. Powinny iść za tym odpowiednie pieniądze z państwa, ale... nie idą.

Edukacja po kawałku zjada chorzowski budżet
Ul. Kaliny 46

Ul. Mazurska 2

Ul. Wrocławska 20

Róg ulic Wita Stwosza 2 i Armii Krajowej 71

Od roku 2020 każda osoba 
oczekująca na mieszkanie 
z zasobów miasta co roku 
winna osobiście aktualizo-
wać informację o swojej sy-
tuacji materialnej w Wydzia-
le Zasobów Komunalnych. 
Szczegóły dostępne pod nu-
merem telefonu 32 416 5121 
lub mailowo zl@chorzow.eu

UWAGA ZMIANA!

Wszystkich uczniów, rodziców 
i nauczycieli chciałbym uspokoić. 
Żadna decyzja dotycząca 
zamiaru likwidacji SP nr 39 
nie zapadła. Wiesław Ciężkowski 

Zastępca Prezydenta Miasta

ca. Państwowa subwencja pły-
nąca na ten cel to ok. 158 milio-
nów złotych. 
Oświata od zawsze była jednym 
z najważniejszych elementów 
życia Chorzowa. To dlatego 
w Chorzowie od 10 lat nie wy-
gaszono żadnej czynnej szkoły. 
Wspaniałe tradycje szkół inspi-
rują środowiska twórcze i wy-
chowawcze skupione wokół na-

szych placówek. O chorzowskie 
szkoły warto dbać i Urząd Mia-
sta robi wszystko, aby warunki 
do kształcenia były jak najlep-
sze. W ostatnich latach moder-
nizowano w szkołach kuchnie, 
budowane były hale sportowe 
oraz baseny. Celem miasta jest 
to, aby każda szkoła miała od-
powiednie zaplecze sportowe, 
dzięki któremu można kształcić 

w zdrowiu i zgodnie z duchem 
rywalizacji kolejne roczniki. 
Wizytówką miasta, jeśli chodzi 
o inwestycje w oświacie, jest 
szkoła sportowa przy ul. Ryszki. 
Została całkowicie zmodernizo-
wana, ocieplona, a basen zbudo-
wano niemal od zera. 
W czasie topniejących docho-
dów miasta (mniejsze wpływy 
z PIT i CIT, pokłosie pandemii 
i  rządowych zmian podatko-
wych) trzeba jednak zacząć 
szukać oszczędności. Dyskusję 
o tym, po dogłębnych analizach 
Wydziału Edukacji Urzędu Mia-
sta, rozpoczęto od Szkoły Podsta-
wowej nr 39, czyli placówki, któ-
ra znajduje się w czołówce szkół, 
do których miasto dopłaca naj-
więcej. Budynek szkoły pocho-
dzi z 1887 roku i jest ulokowany 
w ścisłej zabudowie, co znacząco 
obniża potencjał do rozwoju in-

frastruktury, w tym chociażby 
budowy hali sportowej czy roz-
budowy pomieszczeń.
Urząd Miasta skierował do Rady 
Rodziców i Rady Pedagogicz-
nej SP nr 39 pismo z prośbą 
o zaopiniowanie ewentualnej 
decyzji o zamiarze wygaszenia 
szkoły. Jednak ŻADNA decy-
zja dotycząca nawet zamiaru 
wygaszenia szkoły nie zapadła. 
Tak trudny proces jak likwida-
cja placówki trwa lata i stan-
dardowo musi rozpocząć się od 
zebrania opinii zainteresowa-
nych. Potem sprawą musiałaby 
zająć się Rada Miasta, następnie 
zgodę musi wyrazić Kuratorium 
Oświaty. W tym przypadku 
uwzględniono stanowisko ro-
dziców i nauczycieli i odstąpio-
no nawet od rozpoczęcia pro-
cedury, a więc szkoła na pewno 
nie zostanie wygaszona.
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Do końca tego roku zmoderni-
zowane zostaną Kręgi Taneczne. 
Projekt przewiduje kompleksową 
renowację elementów istnieją-
cych takich jak altany, postumen-
ty, figury. Wyremontowane zo-
staną także alejki przylegające do 
hali-wystaw „Kapelusz”. Renowa-
cji doczeka się znana wszystkim 
gościom Parku instalacja w  po-
staci betonowych ścian.   
W styczniu rozpoczęła się budo-
wa wielofunkcyjnego budynku 
administracyjno-edukacyjne-
go na terenie Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego. Stary pawilon, 
w którym mieści się administra-
cja ZOO, zostanie rozebrany. 
W  sąsiedztwie powstanie nowy, 
dwukondygnacyjny budynek, 
który pełnić będzie rolę admini-
stracyjno-edukacyjną. Prace mają 
się zakończyć wiosną 2022 roku.
Ponadto, już w tym roku mają 

się rozpocząć prace związane 
z uruchomieniem drugiej linii 
„Elki”, która prowadzić będzie 
historyczną trasą - od Wesołego 
Miasteczka do Planetarium. Trasę 
będzie obsługiwało co najmniej 
30 wyciągów krzesełkowych oraz 
15 gondoli. Docelowo planowane 
jest uruchomienie trzeciej nitki 
kolejki – od Planetarium do Sta-
dionu Śląskiego.
Do końca 2021 roku potrwa na-
tomiast przebudowa Planetarium 
Śląskiego. Park Nauki, bo tak 
będzie się nazywać to miejsce, 

poza ultranowoczesną salą pro-
jekcyjną ma zachęcać do odwie-
dzin interaktywnymi atrakcjami. 
Będą nimi m.in. specjalne pokoje 
klimatyczne, kolumna pogodo-
wa, wytwarzająca mgłę, tornado, 
chmurę, opad deszczu lub śniegu 
oraz wirtualny symulator lotu 
w kosmos. Inwestycja przewiduje 
budowę nowego budynku, który 
do starej części Planteraium pro-
wadzić będzie podziemnymi ko-
rytarzami. Zakończenie inwesty-
cji i otwarcie obiektu planowane 
jest na koniec 2021 roku.

- Wszyscy zdajemy sobię 
sprawę w jak trudnej sytuacji 
znajdują się właściciele loka-
li gastronomicznych. Chociaż 
Miasto również boleśnie odczu-
wa skutki pandemii, to jednak 
robimy wszystko, aby wspo-
móc gastronomów. W Chorzo-

wie to w końcu uznani przed-
siębiorcy, którzy tworzą ważne 
miejsca dla miasta i dają pracę 
kolejnym mieszkańcom - tłu-
maczy Andrzej Kotala, Prezy-
dent Chorzowa.
Taka forma pomocy przedsię-
biorcom może kosztować mia-

sto nawet 300 tysięcy złotych. 
Aby z niej skorzystąć, trzeba 
było do 31 stycznia opłacić jed-
norazowo całą, roczną opłatę. 
Jest to wymagane, ponieważ 
hurtownie udzielają sprzedaży 
alkoholu na podstawie dowodu 
opłaconej koncesji. Następnie 

należy zwrócić się do Wydzia-
łu Działalności Gospodarczej 
z wnioskiem o zwrot pełnej 
kwoty i potwierdzeniem wy-
konania przelewu (informacje 
można uzyskać pod nr tel. 32 
416 50 15 wew. 345 / dg@cho-
rzow.eu )

Pieniądze mają zostać wypłacone 
do połowy marca. 
To już kolejna pomoc Urzę-
du Miasta dla chorzowskich 
przedsiębiorców. Miasto już 
podczas pierwszego „lockdow-
nu” w 2020 roku proponowało 
ulgi w czynszach i odroczenia 

terminów płatności niektórych 
opłat i podatków. Oprócz tego 
przeprowadziło szeroką kam-
panię promocyjną „GastroCho-
rzów” w internecie, prasie i ra-
diu, zachęcającą do korzystania 
z ofert chorzowskich barów 
i restauracji.

Aktualności

Inwestycje w Parku Śląskim nabierają tempa - to dobra wiadomość zarówno dla chorzowian, jak i dla mieszkańców całego regionu. 

Nowe życie
Parku Śląskiego

Część zaplanowanych prac już 
zakończono, część jest na finiszu, 
ale większość dopiero się roz-
pocznie. Park Śląski przechodzi 
prawdziwą metamorfozę. 
Władze samorządowe Chorzo-
wa, na terenie którego leży Park 
Śląski, współpracują z zarzą-
dem Parku oraz z Marszałkiem 
Województwa, który jest odpo-
wiedzialny za realizację progra-
mu rewitalizacji. Urząd Miasta 
w  Chorzowie na bieżąco udo-
stępnia dokumenty niezbędne 
do szybkiej realizacji inwestycji. 
Ponadto, tak jak w poprzednich 
latach – także w 2021 roku Cho-
rzów udzielił dużego wsparcia 
finansowego Parkowi oraz Sta-
dionowi Śląskiemu poprzez umo-
rzenie podatku od nieruchomości.
A co nas czeka w najbliżśzym 
czasie? Niezwykłe przeobrażenie 
przejdzie Ogród Japoński, który 
znajduje się w centralnej części 
Parku Śląskiego. Po zakończeniu 
prac jego powierzchnia powiększy 

się dwukrotnie, docelowo ogród 
zajmie 12,5 tys. mkw. Powstanie 
dwupoziomowy zbiornik, a tak-
że wodospad. Nad wodospadem 
zaprojektowano częściowo prze-
szklony taras widokowy. W części 
wschodniej i południowo-wschod-

niej zaprojektowano „wiśniowy 
sad”, z wykorzystaniem różnych 
gatunków oraz odmian wiśni. 
Dodatkową atrakcją będzie prze-
stronna altana wykonana w stylu 
orientalnym. Zakończenie prac 
zaplanowane jest na czerwiec 2021. 

W miejscu Planetarium Śląskiego powstaje nowoczesny Park Nauki

Parkowa rzeźba „Dwie Góralki” autorstwa Jerzego Egona Kwiat-
kowskiego ma zostać poddana pracom konserwatorskim. Nieste-
ty, zachowały się jedynie fragmenty nóg. Park Śląski poszukuje 
archiwalnych zdjęć rzeźby, aby jak najdokładniej odwzorować jej 
pierwotny wygląd. Osoby będące w posiadaniu zdjęć rzeźby pro-
szone są o wiadomość prywatną na facebookowym profilu Parku 
Śląskiego lub przesłanie maila na adres: marketing@parkslaski.pl. 
Zabiegami konserwatorskimi zostaną objęte również inne parkowe 
rzeźby, m.in.: „Totem” oraz rzeźby Anny Dębskiej; „Wilki”, „Łanie” 
i „Perkoz”. „Totem” i „Wilki” zostaną postawione przy odnowionej 
świątyni Petrycha. Na stare miejsce, czyli w okolice stawu Perkoz 
przy Ogrodzie Bylinowym, wróci rzeźba o tej samej nazwie, a osoby 
odwiedzające Rosarium powitają „Łanie”.

Od początku kibicujemy całemu procesowi rewitalizacji Parku Śląskiego. 
To miejsce szczególne nie tylko dla chorzowian, ale sądzę, że dla wielu 
mieszkańców naszej aglomeracji.  Podczas ostatniego spotkania z Marszał-
kiem Województwa Śląskiego panem Jakubem Chełstowskim zadeklaro-
wałem naszą pomoc w tym skomplikowanym procesie inwestycyjnym. 
Jest on bowiem związany nie tylko z pracami budowlanymi, ale z prze-
prowadzeniem postępowań o charakterze formalnym, biurokratycznym. 
Trzeba m.in. dokonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejsc, gdzie będzie odbywała się rewitalizacja.  
Wraz z Radą Miasta będziemy robić wszystko, by decyzje, które zależą 
od nas zapadały najszybciej jak to jest możliwe Andrzej Kotala 

Prezydent Chorzowa

Urząd Miasta całkowicie zwolni właścicieli chorzowskich restauracji i pubów z tak zwanej koncesji, 
czyli opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na miejscu. Radni podczas 

sesji 28 stycznia zagłosowali za uchwałą zaproponowaną przez Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotalę.

Chorzów z pomocą
dla gastronomów

Ogród Japoński
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#SZCZEPIMYSIE

Z początkiem 2021 roku, w Polsce i w całej Unii Europejskiej, ruszyły szczepienia przeciw COVID-19.
To dla nas wszystkich wielka szansa na pokonanie pandemii i powrót do normalności. 

Jak umówić się na szczepienie?

Szczepienia dla osób z niepełnosprawnościami i problemami z mobilnością

W Chorzowie znajduje się 16 placówek, które będą realizować proces szczepień na terenie miasta: 

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną ogólnopolską infolinię o szczepieniach dostępną pod numerem 989.

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl.

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień.
4. Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów ustalono priorytetowe grupy społeczne na potrzeby szczepień. W pierwszej kolejności możliwość zaszczepienia przeciw COVID-19 miały 
służby medyczne, czyli tzw. grupa 0. Następnie rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i pacjentów Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. Natomiast 
25 stycznia ruszyły szczepienia osób powyżej 70 roku życia, których zdrowie i życie jest dziś najbardziej narażone. Proces rejestracji i szczepień niestety spowolnił z powodu 
problemów z dostawami szczepionek, który dotknął całą Unię Europejską, ale miejmy nadzieję, że wkrótce znowu przyspieszy. W tzw. grupie I znalazły się także osoby powy-
żej 60. roku życia, nauczyciele i służby mundurowe, które wspomagają walkę z COVID-19 oraz zapewniają bezpieczeństwo państwa. W II etapie zaszczepione zostaną osoby 
w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrot-
nego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie 
ze względu na częste kontakty społeczne. Potem taką możliwość uzyskają kolejne grupy. 

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień 
i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefonu - otrzymasz SMS 
z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 

Osoby, których schorzenia i stopień niepełnosprawności nie pozwalają na swobodne przybycie do punktu szczepień, w uzgodnieniu z przychodnią, w której są umówione na szcze-
pienie, mogą skorzystać z transportu do punktu szczepień lub wizyty mobilnego zespołu szczepień w swoim domu. O formie pomocy każdorazowo decyduje przychodnia lub punkt 
szczepień. W przypadku problemów z transportem osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliż-
szego miejsca zamieszkania punktu szczepień, punkty szczepień mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie pod specjalnym, miejskim, numerem informacyjnym: 504 358 013. Infolinia 
jest dostępna od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem 
szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni. 

System pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy 
termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestro-
waniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty. 

• CENTRUM MEDYCZNE HAJDUKI SPÓŁKA Z O.O.,  ul. Jubileuszowa 3, 
tel. 32 462541

• BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA, Centrum Medyczne „BETAMED” 
Filia nr 11, ul. Racławicka 20a, tel. 32 4202900

• RESONICA POŁETEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Zakład Diagno-
styki Obrazowej, ul. Strzelców Bytomskich 11, tel. 32 4457722

• PRZYCHODNIA „NA TRZYNIECKIEJ” SPÓŁKA Z O.O., Poradnia POZ, 
ul. Trzyniecka 5/13-14, tel. 32 2464540

• CENTRUM MEDYCZNE ŚW. PAWŁA SPÓŁKA JAWNA EWA CIECHANO-
WICZ, JAN KERN, JANUSZ ZAJĄC, ul. Św. Pawła 11, tel. 32 2410300

• DOMINIKA SŁOMCZYŃSKA-GACZEK Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska, 
ul. św. Pawła 11, tel. 32 3481248

• SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE, Poradnia hepatologiczna, 
ul. Zjednoczenia 10, tel. 32 3463682 lub 531425018

• NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA 
LEKARSKA „PRZYCHODNIA” SSPÓŁKA Z O.O. NZOZ, ul. Henryka 
Majętnego 14, tel. 577112052

• „UROVITA” SPÓŁKA Z O.O., ul. Strzelców Bytomskich 11 
(Budynek 3B), tel. 32 1114242

• SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ 
SZPITALI MIEJSKICH, Ambulatorium Ogólne, ul. Strzelców Bytom-
skich 11, tel. 32 3499228

• PORADNIA REMEDIUM SPÓŁKA Z O.O., ul. ks. Stanisława Staszica 4, 
tel. 692477452 

• PRZYCHODNIA”MEDICUS” SPÓŁKA Z O.O., ul. Lompy 4, 
tel. 32 2413714

• CENTRUM MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ ON CLINIC SPÓŁKA 
Z O.O., ul. Kazimierza Wielkiego 10, tel. 601474485

• NASZ PORADNIA SPÓŁKA Z O.O., NZOZ Nasza Poradnia POZ, 
ul. Młodzieżowa 33, tel. 504018906

• ROMAN ELIAS, Poradnia lekarza POZ, ul. Stefana Batorego 19, 
tel. 502317253

• STAROCHORZOWSKA FUNDACJA ZDROWIA I EKOLOGII, Poradnia 
Ogólna POZ, ul. G. Narutowicza 3, tel. 32 7362059

#SZCZEPIMY SIĘ NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE
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#SZCZEPIMYSIE

Szczepienia – fakty i mity
1
2
3
4
5
6

Odpowiedzi udziela Agnieszka Szczucka-Pistelok, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, pracująca w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

MIT

FAKT

X Szczepionki zawierają chip i zmieniają DNA zaszczepionego.

Szczepionki w żaden sposób nie zmieniają  ludzkiego genomu i nie zawierają także chipów. Cząsteczki mRNA pochodzące ze szczepionki nie mają 
żadnego wpływu na ludzkie DNA, gdyż nie wnikają one nawet do jądra komórkowego, w którym się ono znajduje.

MIT

FAKT

X Szczepionki nie zostały całkowicie przebadane.

Szczepionki powstały zgodnie z wszystkimi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak w przypadku innych produktów 
leczniczych. Wszystkie szczepionki przeszły wymagane do ich rejestracji fazy badań klinicznych.
Za dopuszczenie do obrotu szczepionek odpowiedzialna jest Komisja Europejska po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków.

MIT

FAKT

X Tak szybkie pojawienie się szczepionki jest podejrzane

Początkowe fazy badań zostały skrócone, gdyż wykorzystano istniejące już wyniki badań nad SARS (epidemia z 2002 roku). Dodatkowo rozwój 
biologii molekularnej w ostatnich latach przyspieszył powstanie szczepionki. Na końcu, z uwagi na stan pandemii skrócono do minimum 
procedury rejestracyjne. Te wszystkie czynniki przyczyniły się do powstania szczepionek w krótszym czasie.

MIT

FAKT

X Szczepionka nic mi nie da i nie zapewni mi ochrony

Aby nabyć odporność stadną musi zaszczepić się ok 70% Polaków. Tylko wówczas mamy szansę wrócić do normalności. W innym przypadku 
pandemia będzie trwała jeszcze minimum kilka lat. Skuteczność szczepionki mRNA jest na poziomie ok 95%, w przypadku szczepionki 
wektorowej ok 90%. Co oznacza, że 5 na 100 osób może zachorować. Mimo to szczepienie daje szansę na łagodny przebieg choroby.

Szukasz informacji o szczepionce? Korzystaj ze sprawdzonych źródeł – np. gov.pl/szczepimysie lub szczepienia.pzh.gov.pl.
Tutaj także możesz zgłosić niepokojące treści pojawiające się w internecie, które Twoim zdaniem są nieprawdziwe. 

MIT

FAKT

X Nikt nie bierze odpowiedzialności za szczepionkę.

Szczepionki zostały dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej wg procedury CMA ( Conditional Marketing Authorisation). 
Co tym samym oznacza, że producent ponosi pełną odpowiedzialność za szczepionkę.

MIT

FAKT

X Szczepionka powoduje niepożądane efekty uboczne i powikłania. 

Działania niepożądane po szczepieniu przeciw COVID-19 są porównywalne z innymi szczepieniami. Najczęściej występuje ból , obrzęk 
i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, rzadziej ból głowy, gorączka, bóle mięśniowe czy zmęczenie. Objawy te występują głownie w pierwszych 
dniach po szczepieniu i szybką mijają. W porównaniu do choroby i jej powikłań są niewielkie. W przypadku zaszczepionych ozdrowieńców 
obserwujemy po szczepieniu w ciągu najczęściej 24 h objawy podobne jak przy zachorowaniu, które mijają jednak w ciągu 1-2 dni.
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Rozmaitości

Radzili i działali pomimo trudności
Sesje już od wiosny odbywają 
się w systemie zdalnym lub hy-
brydowo - część radnych jest 
obecna na sali natomiast inni, 
aby się nadmiernie nie groma-
dzić, uczestniczą w obradach za 
pomocą komputerów. 
- Pomimo początkowych obaw, 
technologia nie wpłynęła na 
efektywność pracy radnych. 

W ciągu roku obradowaliśmy 14 
razy, z tego 10 w trybie hybry-
dowym. W tym czasie podejmo-
waliśmy wiele trudnych i waż-
nych dla mieszkańców kwestii 
- zauważa Waldemar Kołodziej, 
Przewodniczący Rady Miasta 
- decydowaliśmy o bezpieczeń-
stwie mieszkańców w związku 
z pandemią, czynnie włączaliśmy 

się w sprawę zabezpieczenia wy-
wozu odpadów od mieszkańców, 
trzymaliśmy rękę na pulsie jeśli 
chodzi o inwestycje i miejskie 
zakupy.
Oprócz obradowania na sesjach, 
radni pracują na rzecz lokal-
nej społeczności również pod-
czas dyżurów telefonicznych. 
Ze względu na pandemię zrezy-

gnowano ze stacjonarnych dy-
żurów w Urzędzie Miasta, gdzie 
mieszkańcy mogli licznie przy-
chodzić na spotkania. Postawio-
no na dyżur przez telefon, a radni 
dodatkowo spędzili niezliczone 
godziny na rozmowach i dysku-
sjach z mieszkańcami każdego 
dnia: podczas zakupów, space-
rów czy w miejscach pracy.

W tym roku WOŚP zbierała środki 
na zakup sprzętu do laryngologii, 
otolaryngologii i  diagnostyki gło-
wy. Większość wydarzeń w związ-
ku z pandemią przeniosła się do in-
ternetu. Chorzowski Sztab WOŚP 
przy Zespole Szkół Technicznych 
nr 1 zorganizował Wirtualny Bieg 
z Sercem, Nordic Walking i wiele 
aukcji na portalu Allegro. 
Na licytację trafił między inny-
mi obraz Piotra Pilawy. Dzieło 
to przez ostatnie lata należało do 
prezydenta Andrzeja Kotali (wyli-
cytowano za 385 zł), był też zestaw 
kawowy prezydenta (790 zł). Była 
koszulka z podpisem Kamila Sto-
cha (aukcja trwa, stan na 1 lutego: 
1175 zł) i piłki z podpisami piłkarzy 
i piłkarek Ruchu Chorzów.
Do 29. Finału WOŚP przyłączy-
li się również artyści związani 
z Chorzowem. Na aukcjach można 

było zdobyć między innymi plakat 
z musicalu „Cabaret” (aukcja trwa, 
stan na 1 lutego 409 zł) przekazany 
przez aktora Teatru Rozrywki, Ka-
mila Franczaka. Vouchery na swo-
je usługi przekazał m.in.: Miejski 
Ośrodek Rekreacji i Sportu w Cho-
rzowie, Jasiński Barbershop i Jimbo 
Piercing. Pod „młotek” poszła też 
przedpremierowa wizyta w  po-
wstającym Muzeum Hutnictwa.
W dniu finału szpital dziecięcy 
Zespołu Szpitali Miejskich w Cho-
rzowie odwiedzili superbohate-
rowie, którzy spuszczając się na 
linach z dachu obiektu wprawili w 
dobry nastrój małych pacjentów. 
Zespół Siostry Wajs & Stonoga 
oraz Starochorzowski Dom Kul-
tury zorganizowali dwugodzinny 
koncert online, który można było 
również oglądać na specjalnie 
przygotowanym telebimie na 

Rynku. W wydarzeniu wzięli tak-
że udział podopieczni Starocho-
rzowskiego Domu Kultury: zespół 
Fresco i  młodzi wokaliści Studia 
Artystycznego Banda Rabanda. 
Wolontariusze, którzy zbierali 
w tym czasie datki, mogli liczyć 
na darmową gorącą herbatę  za-
pewnioną przez Urząd Miasta. 
W  kwestowaniu pomagał rów-

nież Adler, maskotka Niebie-
skich. Po sąsiedzku, w Księgarni 
Dopełniacz, najmłodsi uczestnicy 
29. Finału WOŚP mogli wziąć 
udział w konkursowej zabawie 
na prace plastyczne przedstawia-
jące Jerzego Owsiaka, prezesa 
fundacji WOŚP. 
Do chorzowskich puszek w tym 
roku trafiło 72 611,55 zł. Nie jest 

to ostateczna suma pieniędzy, 
które popłyną na konto WOŚP 
z Chorzowa, ponieważ wciąż są 
otwarte eSkarbonki i trwa część 
z aukcji internetowych (stan na 1 
lutego). 
– Tegoroczny finał przebie-
gał bardzo spokojnie. Wszyscy 
podporządkowali się zasadom 
bezpieczeństwa. Trochę dłużej 
trwało liczenie, ponieważ za-
chowywaliśmy odległości – re-
lacjonuje Sylwia Tkocz, dyrek-
torka ZST nr  1 im. Wojciecha 
Korfantego.

- Gratulacje należą się wszystkim 
wolontariuszom, którzy mimo 
trudnej sytuacji zebrali do pu-
szek jeszcze więcej pieniędzy niż 
w ostatnich latach – dodaje Mag-
dalena Wójtowicz, szefowa cho-
rzowskiego sztabu WOŚP przy 
ZST nr 1.

Radni Chorzowa - tak jak wszyscy - w 2020 roku 
musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości ob-

ostrzeń i jeszcze większej troski o zdrowie. Udało im 
się to, o czym świadczą liczby: 221 podjętych uchwał, 

119 interpelacji i niezliczone godziny rozmów 
z mieszkańcami (również online i telefonicznie). 

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej, który wybierany jest w wyborach powszechnych raz na 5 lat. W Chorzowie, co wynika z przepisów, mamy 25 radnych. 
Nie są oni pracownikami Urzędu Miasta i nie przedstawiają stanowiska miasta na zewnątrz. Wypowiedzi radnych to stanowiska ich samych, klubów, które reprezentują 
(w Chorzowie to klub Koalicji Obywatelskiej i PiS) lub wyborców swojego okręgu. Radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących miasta. Za swoją 
pracę na rzecz mieszkańców przysługuje im dieta, której wysokość jest określona w ustawie o samorządzie gminnym. Wysokość diety radnego nie może przekroczyć 
w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zatem dieta 
radnego w 2021 roku nie będzie mogła być wyższa niż 2684,13 zł miesięcznie. 
Przede wszystkim jednak radny jest naszym sąsiadem, znajomym, krewnym, który mieszka w okolicy i z racji tego, najlepiej wie jakich inwestycji i usprawnień wymaga 
nasze najbliższe otoczenie.

Kim jest radny?
Ostatnio na jednym z chorzowskich profili w internecie wywiązała się dyskusja: Kim jest radny? Kto jest jego "szefem”? I kto mu płaci? Chociaż sprawa wydaje 
się prosta, to warto od czasu do czasu utrwalić sobie te informacje.

Słowniczek Samorządowy

Gorąca herbata, uśmiechy wolontariuszy i przechodniów, kolorowe serca na płycie Rynku, 
a także koncert transmitowany na żywo ze Starochorzowskiego Domu Kultury. 

Ostatnia niedziela stycznia upłynęła pod znakiem 29. Wielkiego Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Mróz i pandemia nie zatrzymały chorzowian w niesieniu pomocy. 

Kolorowe serca
ozdobiły miasto
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W duchu eko i zero waste

Bez podwyżek 
za wywóz śmieci

- Umowa na  28 milionów zło-
tych  będzie obowiązywała do 
końca 2021 roku. Zaintereso-
wanie przetargiem było spore. 
Firmy składały odwołania od 
przetargu, a sprawa trafiła aż 
do Krajowej Izby Odwoław-
czej, co niestety wydłużyło czas 
procedury - tłumaczy Marcin 
Michalik, Zastępca Prezydenta 
Chorzowa.
Finalnie weryfikowany przez 
KIO przetarg wygrała PTS Alba 
i  to ta firma będzie odbierała 
i  gospodarowała odpadami cho-
rzowian w tym roku.  Stawka 
miesięczna za wywóz odpadów 
nie zmieni się  i będzie wynosiła 
nadal 26,90 zł na osobę za odpady 
segregowane i dwa razy więcej 
za odpady bez segregacji. To waż-
ne zwłaszcza w sytuacji, w której 
kolejne samorządy województwa 
śląskiego borykają się z dużymi 

podwyżkami cen wywozu śmie-
ci. W Dąbrowie Górniczej obo-
wiązuje kwota 29 zł, w Rudzie 
Śląskiej od lutego tego roku ma 
obowiązywać kwota 30 złotych. 
a w Będzinie już teraz płaci  się 
nawet 36 zł.
- Cena i odbiory odpadów będą 
odbywały się na dotychczaso-
wych zasadach, ale już liczba po-
jemników ulegnie zwiększeniu. 
Ponadto, zgodnie z umową, po-
jemniki typu dzwon będą zastą-

pione pojemnikami 1100 litrowy-
mi - zaznacza Zuzanna Kurczek, 
dyrektor Wydziału Usług Komu-
nalnych i Ekologii Urzędu Miasta 
w Chorzowie.
W tym samym czasie Chorzów 
prowadził również drugi prze-
targ na odbieranie odpadów od 
jednostek miejskich - szkół czy 
instytucji kultury -  do końca 
roku szkolnego. Ten przetarg 
wygrało konsorcjum firm, której 
liderem jest firma FCC z Zabrza.

„PrzetwoLove, czyli przetwo-
ry konserwowane sercem” 
- ta nazwa mówi właściwie 
wszystko. W ofercie przetwórni 
owocowo-warzywnej i sklepu 
można znaleźć m.in.: dżemy, 
soki, musy, soki, kiszonki, fer-
mentacje, syropy poprawia-
jące odporność, sosy, ajvary, 
keczupy, konfitury i powidła. 
Wszystkie przetwory są wege-
tariańskie, a większość jest rów-

nież wegańska i bezglutenowa. 
Produkty są przygotowywane 
ręcznie, z sezonowo dostępnych 
owoców i warzyw.
Choć stacjonarny sklep po-
wstał w styczniu tego roku, to 
produkty PrzetwoLove znane 
są już wśród wielu klientów. 
- Długo marzyłam o własnym 
punkcie sprzedaży, ale miałam 
bardzo dużo pracy z produkcją 
przetworów. Dopiero w stycz-

niu udało się znaleźć czas na 
odpowiednie przygotowanie 
przestrzeni handlowej – mówi 
Katarzyna Kata, właścicielka 
„PrzetwoLove”.

Przetwórnia owocowo-wa-
rzywna oraz sklep znajdują 
się w Chorzowie Batorym, 
przy ul. Odrowążów 7. Szcze-
góły dostępne są na stronie 
www.przetwolove.pl.

„Luuuzem” to pierwszy sklep 
w Chorzowie, który tak mocno 
kładzie nacisk na działalność w 
idei „zero waste” i „less waste”. 
Można tam nabyć naturalne 
produkty, pochodzące od lokal-
nych dostawców i producentów. 
Co najważniejsze, w „Luuuzem” 
każdy z produktów można za-
kupić do własnych opakowań 

wielokrotnego użytku. Wszy-
scy, którzy zdecydują się na taką 
formę zakupów, mogą liczyć na 
stały rabat w wysokości 5%. 
Dla tych, którzy nie dysponują 
własnymi opakowaniami wła-
ściciele przygotowali papiero-
we torebki i szklane pojemniki. 
Można spróbować nowych pro-
duktów, kupując ich niewielką 

ilość, ponieważ wszystko jest na 
wagę.
- Pomysł na „Luuuzem” mieliśmy 
od dawna - czuliśmy potrzebę 
ograniczenia ilości śmieci w na-
szym domu. Postanowiliśmy 
wziąć sprawy w swoje ręce. Po 
pierwszych trzech miesiącach 
działalności możemy z radością 
stwierdzić, że odwiedzają nas 
osoby w każdym wieku - naj-
młodsi zmieniają ulubione prze-
kąski na liofilizowane owoce na 
wagę, a starsi wspominają daw-
ne czasy, kiedy wszędzie towar 
pakowano w papier lub do wła-
snych opakowań – mówią Mar-
celina i Dawid Rybarzowie, wła-
ściciele sklepu „Luuuzem”. 

Aby w pełni przekonać się 
o bogactwie asortymentu „Lu-
uuzem” wystarczy przyjść na 
róg ul. Chrobrego 17 i ul. Wol-
ności 47. Więcej informacji na 
stronie www.luuuzem.pl

Nie będzie wzrostu stawki za wywóz odpadów w Chorzowie w 2021 
- to już pewne. Miasto rozstrzygnęło przetarg na odbiór śmieci od chorzowian 

i instytucji publicznych.

Nie odśnieżają kiedy pada?
Do dyspozycji miasta w okresie zimowym jest 8 pługopiaskarek i 3 traktory z pługami. Służby są na po-
sterunku 24 godziny na dobę i działają w razie potrzeby. Niestety, w przypadku obfitych opadów ciężko 
utrzymać całkowicie czarną nawierzchnię dróg przez cały czas. Służby mają jednak wytyczne co do od-
śnieżania poszczególnych dróg. Najważniejsze drogi w mieście (DTŚ, ul. Katowicka, Kościuszki, Batorego) 
muszą być "czarne" do 4 godzin od momentu ustąpienia opadów. Pozostałe drogi odśnieżane są mak-
symalnie do 6 godzin odkąd skończy śnieżyć. Najmniejsze ulice, krótkie odcinki dróg o mniejszym zna-
czeniu dla transportu do 8 godzin muszą zostać zabezpieczone "na biało", tak aby przejazd nie sprawiał 
większych utrudnień.

Solić czy nie solić? 
Firma zajmująca się odśnieżaniem ulic zabezpieczyła na ten sezon około 1500 ton piasku oraz około 
3000 ton soli drogowej. Wzorując się na tym rozwiązaniu, sól mają w swoim posiadaniu też służby od-
śnieżające chodniki i prywatni właściciele kamienic, do których należą chodniki przed budynkami. Sól 
jest pomocna zwłaszcza wtedy, kiedy po dość ciepłym dniu, śnieg zaczyna po zmroku zamarzać. Kto kie-
dykolwiek odśnieżał ten wie, że poradzenie sobie ze zmarzniętym śniegiem lub nawet bryłami lodu za po-
mocą łopaty łatwe nie jest! Sól rozpuszcza opad i powoduje, że można prouszać się wtedy bezpieczniej. 
Pojawiają się jednak głosy, że sól niszczy buty. Właściciele psów powiedzą, że to nic, bo prawdziwym 
zagrożeniem jest oddziaływanie soli na psie łapy. Dyskusje, które na ten temat toczą się w mediach spo-
łecznościowych, nie mają końca. 

Kto za to odpowiada?
Złorzeczenie na miasto za każdy skrawek zaśnieżonego chodnika nie jest jednak uzasadnione. Jeśli ka-
mienica jest prywatna, to i najpewniej chodnik lub kawałek działki wokół, należy do właściciela nierucho-
mości. Wtedy obowiązek odśnieżania spoczywa na tym właśnie właścicielu gruntu. 
To ciekawe, że wszyscy czekamy na śnieg chociażby w czasie świąt Bożego Narodzenia. Mimo że w la-
tach poprzednich miewaliśmy o wiele większe problemy, to kiedy jednak śnieg się pojawia, trudno nam 
pogodzić się z trudnościami, które czasami powstają wraz z jego opadami. Chociaż po drogach mogła-
by jeździć cała flota pługopiaskarek, to zdarzy się, że jakaś droga zdąży się zabielić, stworzy się błoto 
pośniegowe, a nieuchronne roztopy na asfalcie przyniosą nam kałuże. Jeśli jednak utrzymanie jakiegoś 
fragmentu drogi wzbudza większe wątpliwości, warto zgłosić to do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów pod 
numerem telefonu: (032) 2414- 242 lub adresem e-mail: alert@mzuim.chorzow.eu

Na mapie chorzowskich sklepów pojawiły się dwa nowe punkty, które prowadzenie biznesu łączą z troską o środowisko naturalne i zdrowie. 

Czy zima zaskoczyła drogowców?
Zapomnieliśmy już o zimach z metrowymi zaspami. Teraz każdy większy opad śniegu 
to wydarzenie, które chętnie fotografujemy i opisujemy naszym znajomym. Przy oka-
zji toczą się długie dyskusje, które dzielą. Choć nie powinny.
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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

29-letnia chorzowianka była wy-
mieniana w gronie faworytek do 
zwycięstwa w biegu indywidual-
nym, który inaugurował rywali-
zację w biathlonowych mistrzo-
stwach Europy.  Przed startem 
podkreślała, że bardzo ważne 
będzie strzelanie (za każde pudło 
doliczana jest minuta karna).
Hojnisz-Staręga dobrze rozpoczę-
ła środowe zawody. Pięć celnych 
strzałów dało jej miejsce w ścisłej 
czołówce. Jednak podczas dru-
giego strzelania pomyliła się raz. 
Na tym etapie traciła niespełna 
minutę do Estonki Johanny Tali-
haerm, tyle że ta później nie była 
w stanie utrzymać dobrej dyspo-
zycji strzeleckiej i odpadła z walki 
o medale.

Po trzecim strzelaniu – tym ra-
zem bezbłędnym – stało się jasne, 
że najgroźniejszymi rywalkami 
Moniki będą Ukrainka Anastasija 
Merkuszyna oraz Rosjanka Laris-
sa Kuklina. Prowadziła ta pierw-
sza, z przewagą 31,4 s nad Polką.
Chorzowianka znakomicie rozło-
żyła siły. Podczas czwartej wizyty 
na strzelnicy ręka jej nie zadrżała, 
a później ruszyła w pościg za bez-
błędną w środę Merkuszyną. Mia-
ła do niej 13,9 s straty, ale zniwe-
lowała ją na końcowym odcinku.
Na mecie Monika Hojnisz-Staręga 
uzyskała wynik lepszy od Ukra-
inki o 2,9 s. Później trzeba było 

jeszcze poczekać na rezultat Kukli-
ny, ale Rosjanka (jedno pudło na 
strzelnicy) biegła wolniej od Polki. 
Przegrała z nią o 15,2 s.
Tym samym Hojnisz-Staręga po 
raz drugi w karierze wywalczyła 
złoto mistrzostw Europy. Poprzed-
nio sięgnęła po tytuł w 2013  r. 
w  Bansku (Bułgaria), triumfując 
w  biegu pościgowym. Na tamtej 
imprezie zdobyła także dwa brązo-
we medale – w biegu indywidual-
nym oraz sprincie.
Dodajmy, że Monika Hojnisz-Sta-
ręga od wielu lat jest stypendyst-
ką w ramach programu stypen-
dialnego Prezydenta Chorzowa.

Monika Hojnisz-Staręga Mistrzynią Europy!
Biathlonistka z Chorzowa 
Monika Hojnisz-Staręga 
zwyciężyła w biegu 
indywidualnym – pierwszej 
konkurencji mistrzostw 
Europy w Dusznikach-Zdroju. 


