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APENT ma zagęścić sieć Pocz-
ty Polskiej i ułatwić dostępność 
do jej usług. - Zamiast jednej 
naszej placówki pojawią się 
dwie, trzy agencje. Będą one 
czynne dłużej niż większość 
obecnie działających urzędów, 
część placówek będzie działała 
także przez całą dobę. Agencje 
mają być dostępne w miejscach 
dogodnych dla naszych klien-
tów tak, aby mogli oni korzystać 
z usług pocztowych przy okazji 
np. robienia zakupów, bez sta-
nia w długiej kolejce – mówi 
Mariusz Popek, członek zarzą-
du Poczty Polskiej. Zaznacza, 
że biurokracja w nowych agen-
cjach ma zostać ograniczona do 
minimum. A obok popularnych 
usług pojawią się też nowe np. 
błyskawiczna możliwość prze-
kazania środków pieniężnych. 
Klienci będą mogli odebrać tu 
również przesyłki awizowane. 
W naszym mieście APENT 
działają od marca przy uli-
cach: Brzozowej 23, Odrodze-

nia 36 i Strzelców Bytomskich 
32. - Powstały przy głównym 
szlaku komunikacyjnym 
w Chorzowie Batorym, nieda-
leko placówki Poczty Polskiej, 
obok pętli autobusowej i w 
miejscu istniejącej już agencji 
– mówi Halina Nocoń, dyrektor 
Oddziału Rejonowego Poczty 
Polskiej w Chorzowie. Dodaje, 
że w niedługim czasie placów-
ka Poczty Polskiej w Chorzowie 
Batorym zostanie przekształco-
na. Nie ukrywa, że jeśli znajdą 
się kolejni partnerzy do prowa-
dzenia nowych agencji, to Cho-
rzów w skali roku zaoszczędzi 
nawet 5 mln zł. Globalnie, na 
takich przekształceniach, Pocz-
ta Polska może zaoszczędzić aż 
300 mln zł. Mariusz Popek nie 
ukrywa, że głównym celem pro-
jektu jest restrukturyzacja i wy-
generowanie oszczędności. Te 
ruchy mają przygotować Pocztę 
Polską do liberalizacji rynku 
pocztowego w 2013 r. 
Niestety za oszczędnościami 
idą zwolnienia. Tych na ten rok 
zaplanowano w Poczcie Polskiej 
ponad 4 tys. Wiadomo, że w rejo-
nie chorzowskim miejsce pracy 
będzie musiało zmienić co naj-
mniej 50 osób. Zwolnień jednak 
nie przewidziano. - Pracownicy 
nie mają powodu do obaw – 

zapewnia Halina Nocoń. - Część 
z nich zostanie przeniesiona do ma-
cierzystego urzędu, część zostanie 
zatrudnionych w węźle ekspedycyj-
no-rozdzielczym w Zabrzu – dodaje. 
Danuta Dyszy, przewodnicząca So-
lidarności Pracowników Poczty Pol-
skiej w Chorzowie twierdzi, że do tej 
pory żadnych zapewnień na piśmie 
odnośnie zatrudnienia związ-
kowcy nie otrzymali. - Wiem, że 
machina już ruszyła i nic na to nie 
poradzimy. Najważniejsze, żeby 
ludziom nie stała się krzywda. My 
tylko chcemy zapewnienia takich 
samych warunków pracy i płacy. 
Na nowych agencjach pocztowych 
widnieje nowe, czerwone logo 
Poczty Polskiej. Pierwszą APENT, 
na podstawie umowy z Totali-
zatorem Sportowym, otwarto w 
styczniu w Warszawie. W tym roku 
w ramach pilotażu ma powstać 
200-250 tego typu placówek 
m.in. w centrach handlowych, 
stacjach paliw, fi rmach siecio-
wych. Agencje pocztowe mają 
prowadzić też indywidualne 
podmioty i pracownicy Poczty. 
Obok Warszawy i Chorzowa pi-
lotażem objęte będą Kraków 
i Rzeszów. Program zostanie 
oceniony po 6 miesiącach. Je-
żeli okaże się efektywny Pocz-
ta wprowadzi go w kolejnych 
miastach.                         wojz

Wyślesz lotto i odbierzesz awizo 
W Chorzowie ruszył program pilotażowy Poczty Polskiej - Agencje Pocztowe Nowego Typu 
(APENT). Projekt przetestują cztery miasta

Od marca w Chorzowie Poczta Polska testuje nowe agencje.
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Dr inż. Joachim Otte, 
zastępca przewodniczącego 
Rady Miasta Chorzów

W 1979 oddano do użytku Es-
takadę, wydając tym samym 
wyrok na chorzowski Rynek. 
Oceniając to wydarzenie z 
dzisiejszego punktu widze-

nia można stwierdzić, że przy 
podejmowaniu decyzji cał-
kowicie pominięto interes 
miasta i mieszkańców. Dążąc 
do złudnej „nowoczesności” 
decydowano się na urbani-
styczne barbarzyństwo. 
Konieczność przeprowa-
dzenia kapitalnego remon-
tu Estakady nagle stworzyła 
szansę na pozbycie się tego 
monstrum, tylko ... no właśnie, 
tylko trzeba znaleźć sposób 
na sensowne rozprowadzenie 
ruchu wokół Rynku. Trzeba 
jasno stwierdzić, że aż do tej 
pory nikt nie zadawał pytania 
o możliwość odzyskania Ryn-
ku i co gorsza nikt nie dostał 
zadania, by na takie pytanie 
odpowiedzieć. W obliczu ko-
nieczności wydania 37 milio-
nów złotych na remont i od-

budowanie Estakady, byłoby 
historycznym zaniechaniem, 
gdybyśmy nie starali się zna-
leźć odpowiednich rozwią-
zań, które pozwoliłyby wybu-
rzyć Estakadę, już teraz, bez 
znacznych szkód dla jakości 
ruchu przez okolice Rynku. 
Do dzieła poszukania do-
brego kompromisowego roz-
wiązania sprawy odzyskania 
Rynku poprosiłem architek-
ta Łukasza Niewiarę – cho-
rzowianina, który swego cza-
su swoją pracę magisterską 
poświęcił chorzowskiemu 
Rynkowi. 
Z tej współpracy z architek-
tem z Łukaszem Niewiarą 
zrodziła się nowa propozycja 
rozprowadzenia ruchu wokół 
Rynku dająca szansę na real-
ny wybór pomiędzy odbudo-

wą Estakady, a odzyskaniem 
Rynku. Nowa propozycja 
rozprowadzenia ruchu wokół 
Rynku została dobrze oce-
niona przez taki autorytet 
jak Tomasz Taczewski, który 
był między innymi Prezesem 
Izby Architektów Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Na stole 
leży więc realna, sensowna 
i dająca się w miarę szybko 
(do trzech lat) zrealizować. 
Wszyscy razem wznieśmy się 
ponad podziały i dajmy nowa 
szansę rozwojową naszemu 
miastu.
Ktoś może zapytać – a koszty?! 
Sądzę, że miasto 110-tysięcz-
ne stać by w ciągu trzech lat 
wybudować 1 kilometr torów 
tramwajowych i 1 kilometr 
dobrej drogi. A co państwo o 
tym sądzicie?

mgr inż. arch. Łukasz Niewiara

Każdy z nas posiada lub szu-
ka swego miejsca na ziemi. 
Jedni wolą wieś a drudzy 
miasto, lecz bez względu na 
to co się lubi, często chcemy 
się identyfikować z miejscem 
zamieszkania i z ludźmi, któ-
rzy żyją wokół nas. Staramy 
się o to, aby nasze otoczenie 
było piękne i bezpieczne. Kil-
ka lat temu obroniłem pracę 
magisterską, której tematem 
stał się chorzowski Rynek. 
Chciałem wskazać jakie są 
możliwości jego przebudowy, 
by znów mógł stanowić serce 
miasta i być jego chlubą. Te-

mat był dla mnie niemal oso-
bisty, było to realizowanie 
marzeń na papierze. Chciał-
bym mieszkać w mieście, któ-
re posiada piękny rynek, jak 
wiele innych, i móc się umó-
wić na rynku, nie budząc py-
tania - A gdzie w Chorzowie 
macie rynek? Przez ostatnie 
lata żyłem w nadziei że wło-
darze miasta zdecydują się 
coś z tym tematem zrobić. No 
i wreszcie…. 
Wokół rynku znów zaczyna 
się wrzawa, rozstrzygane są 
kolejne przetargi na remont 
tego elementu przez który ry-
nek w Chorzowie praktycznie 
nie istnieje. Jeżeli podejmie 
się temat remontu estakady 
to po jego zakończeniu przy 
wszystkich procedurach, któ-
re trzeba będzie spełnić, te-
mat rekonstrukcji rynku po-
wrócić może dopiero po 2030 
roku. Jakiś czas temu, za-
troskany tym stanem rzeczy 
zwrócił się do mnie dr inż. 
Joachim Otte, którego pa-
miętam jak sprawował urząd 
wiceprezydenta Chorzowa, i 
poprosił o wsparcie. Bardzo 
mnie ucieszyło że jest ktoś, 

kto chce jeszcze walczyć o 
Rynek. Postanowiliśmy, ze 
trzeba znaleźć pilnie roz-
wiązanie  alternatywne do 
remontu estakady. Trzeba 
tutaj powiedzieć że każde 
rozwiązanie komunikacyjne 
powoduje jakieś utrudnienia 
w mieście, szczególnie dla 
pieszych, na których miasto 
powinno najbardziej baczyć. 
Zaproponowany układ to roz-
bicie  ruchu w rejonie rynku 
na dwie jednokierunkowe 
nitki – ul. Katowicką i ul. 
Moniuszki i wytworzenie w 
rejonie wschodniej pierzei 
rynku dużego ronda. Taki 
układ pozwoli zrealizować 
szereg celów:
 Pozwoli na szybkie wybu-
rzenie estakady i uwolnienie 
Rynku.
 Droga jednokierunkowa 
jest zawsze bezpieczniejsza 
dla pieszych niż  dwukierun-
kowa.
 Rondo pozwoli na bezko-
lizyjne podłączenie wielu 
ulic i zjazdów przy płynnym 
ruchu. 
 Rondo w naturalny sposób 
spowalnia ruch w mieście.

 Ten układ będzie można  
w prosty sposób przerobić  
w przyszłości gdy powstanie 
obwodnica miasta.
 Poprawiając walor Rynku 
wzrośnie atrakcyjność tere-
nów poprzemysłowych w cen-
trum miasta.
Sprowadzenie dużego ruchu 
w parter ulic będzie zawsze 
komplikacją dla pieszych, tu-
taj można tę sytuację popra-
wiać stawiając światła, któ-
rymi obecna ulica Katowicka 
i tak jest już mocno pocięta, 
lub wprowadzając coraz 
popularniejsze na świecie 
przejścia podziemne. 
Estakada została zbudowana 
w odważny konstrukcyjnie 
sposób, lecz użyto przy jej 
budowie materiałów, które 
nie wytrzymały próby czasu, a 
podczas budowy dopuszczono 
się wielu zaniedbań. Obecny 
planowany remont tylko na 
pewien czas odsunie koniecz-
ność następnego remontu lub 
wyburzenia, co gorsza przesu-
nie w czasie szanse dla miasta, 
jakie się wiążą z atrakcyjnym 
jego centrum. Pytanie: Na 
jak długo? 

Dr inż. arch. Tomasz Taczewski

Po paru latach ponownie za-
bieram głos w sprawie istnie-
nia estakady na chorzowskim 
Rynku. W 2004 roku publicznie 
wyrażałem opinię o konieczno-
ści eliminacji tego dewastują-
cego przestrzeń miasta obiektu 
inżynierskiegoi podkreślałem 
celowość budowy obwodnicy 
śródmieścia Chorzowa. 
Tym razem skłoniły mnie do 
tego sygnały o planowanym 
utrwaleniu estakady w kra-
jobrazie miasta, poprzez wy-
datkowanie znacznych kwot  
z budżetu gminy na kapitalny 
remont tego reliktu minionej 
epoki. Dzieje się to w sytu-
acji gdy koncepcyjne prace 
projektowe podjęte  ostatnio 
(m.in. przez architekta Łuka-
sza Niewiarę) udowodniły, że 
możliwa jest organizacja ru-
chu kołowego w śródmieściu 
miasta bez estakady, nawet 
gdy obwodnica jeszcze długo 
będzie czekała na realizację.
Przypominam, że estakada 
jest  ewidentnym nieporo-
zumieniem urbanistycznym. 
Niszczy wartość kulturową  
i środowiskową centralnego ob-
szaru miasta. Podporządkowuje 
miejski układ komunikacyjny 
cudzym potrzebom.  Pamiętaj-
my, że Chorzów był w przeszłości 
planowany, aby generować ko-
rzyści dla przemysłu krajowego 
w zakresie maksymalizacji zy-
sków i minimalizacji wydatków. 
Struktura przestrzenna miasta 
miała optymalizować produkcję.  
Decyzje przestrzenne nie brały 
pod uwagę zastanych wartości. 
Możliwy proces degradacji, 
jako konsekwencja niepropor-
cjonalnego wzrostu miasta, nie 
był brany pod uwagę podczas 
jego budowy. Nie myślano o 
takiej możliwości decydując 
o wykorzystaniu terenów i 
niszczeniu środowiska na-
turalnego czy kulturowego, 
ale również o jego związku 
z późniejszą miejską i spo-
łeczną destrukcją. Model 
urbanistyczny był związany 

wyłącznie z ekonomicznym 
wzrostem i wzorcem pro-
dukcji. Historyczne wartości 
miasta europejskiego, jego 
warstwy pamięci i wieki cy-
wilizacji zostały zastąpione 
przez model optymalny dla 
masowej produkcji. Estaka-
da jest tego najbardziej wi-
docznym symbolem, oznacza 
nie przywiązywanie wagi do 
kwestii warunków życia oby-
wateli Chorzowa  i jest aktem 
lekceważenia naszej tradycji 
budowy miasta. 
Gdy ekonomiczny paradygmat 
się zmienił, miasta projekto-
wane dla scentralizowanej 
pracy przemysłowej zaczęły 
się degradować. Dla takiego 
miasta, w tym dla Chorzowa, 
dobre zarządzanie, właściwe 
planowanie urbanistyczne i do-
bra architektura są podstawą 
przeżycia i powstrzymania ne-
gatywnych zjawisk. Mieszkań-
cy muszą być przekonani, że 
warto z miastem wiązać swoją 
przyszłość. Utrzymanie przez 
następne dziesiątki lat, w środ-
ku miasta, wielkowymiarowej 
patologii - jaką jest estakada - 
jest tego faktu zaprzeczeniem.
Zły stan miasta przemysłowe-
go jest zwykle wiązany z eko-
nomią. Odwrócenie tendencji 
na ogół chce się realizować 
poprzez odrodzenie wartości 
ekonomicznej i odzyskanie 
utraconego statusu. Tymcza-
sem okazuje się, że dbałość 
o jakość życia oraz poprawa 
miejskich, przestrzennych  
i społecznych warunków ma 
znaczenie decydujące. Na 
tym tle proponuję postrzegać 
kwestę estakady.
Apeluję do władz miejskich o 
zastanowienie. W mojej opinii 
decyzja o likwidacji estakady 
może i powinna być podjęta. 
Obywatele Chorzowa powinni 
odzyskać swój plac centralny, 
symbol miejskości i podsta-
wową przestrzeń publiczną 
miasta. 

Tomasz Taczewski
Pracownik naukowy Wydzia-
łu Architektury Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach (zaj-
mujący się zagadnieniami re-
strukturyzacji architektonicz-
nej i restrukturyzacji terenów 
przemysłowych), członek Izby 
Architektów SL-0001, przedsta-
wiciel R.P. w „SOUB GROUP IN 
CHARGE OF ARCHITECTURE 
DIPLOMAS”  Komisji Europej-
skiej w Brukseli, reprezentant 
IARP w grupie roboczej Archi-
tect’s Council of Europe: „T. A.1”

Odzyskać chorzowski rynek
„Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku”  
to temat konferencji, która odbędzie się 15 marca br. w Chorzowskim Centrum Kultury,  
a na którą zaprasza przewodniczący Rady Miasta Chorzów Henryk Wieczorek. Początek o godz. 17.00.

W programie konferencji 
zaplanowano następujące 
wystąpienia i referaty: „Zna-
czenie rynku w przestrzeni 
miasta” (dr Jacek Kurek), 
„Czy można zburzyć estaka-

dę? Nowe propozycje od-
budowania chorzowskiego 
rynku” (dr Joachim Otte, mgr 
arch. Łukasz Niewiara), „Ry-
nek – przestrzeń publiczna 
Królewskiej Huty i Chorzo-

wa” (dr inż. arch. Henryk 
Mercik, Miejski Konserwa-
tor Zabytków), „Plany zwią-
zane z odzyskaniem rynku”  
(mgr inż. Andrzej Kotala, Pre-
zydent Miasta Chorzów)

Spotkanie zakończy dyskusja.
Konferencja „Czy można zbu-
rzyć estakadę? Nowe propo-
zycje odbudowania chorzow-
skiego rynku” jest otwarta dla 
publiczności. Wstęp wolny. 

Rynek

parking
piętrowy

Widok na dzisiejszy kształt chorzowskiego rynku przeciętego  
estakadą (z lewej) i projekt nowego rozwiązania, autorstwa  
architekta Łukasza Niewiary 
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Biuro ogłoszeń czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 –15.00. 

Projekt zaczął się we wrze-
śniu 2009 r. Realizowały go 
Centrum Przedsiębiorczości 
Sp. z o.o Powiatowy Urząd 
Pracy w Chorzowie oraz 
Górnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości im. Ka-
rola Goduli w Chorzowie. 
Ofi cjalnie zakończył się on 
28 lutego, trzy dni wcze-
śniej, podczas III Forum 
Gospodarczego podsumowa-
no realizację przedsięwzię-
cia. - Chorzów jest miastem 
postindustrialnym na etapie 
przeobrażeń. Do tej pory bra-
kowało siły, która pomogłaby 
przedsiębiorcom dostosować 
się do zmieniających warun-
ków na lokalnym i regional-
nym rynku. Projekt powstał 
po to, by to zmienić – mówi 
Marek Kern, prezes Centrum 
Przedsiębiorczości, lider 
projektu. Prezes wymienia 

trzy najważniejsze etapy 
projektu: badania ankietowe 
przeprowadzone wśród cho-
rzowskich przedsiębiorców 
oraz instytucji, utworzenie 
lokalnego partnerstwa i bu-
dowanie wspólnej strategii. 
Pomysłodawcą projektu 

był Powiatowy Urząd Pracy 
w Chorzowie. - W naszych 
działaniach nie zawsze docie-
raliśmy do wszystkich praco-
dawców. Zaistniała potrzeba 
porozumienia. Wielu przed-
siębiorców działa w rozpro-
szeniu chcieliśmy znaleźć 

dla nich wspólny punkt. Po-
budzić ich inwencję – mówi 
Jerzy Kędziora, dyrektor 
PUP w Chorzowie. Inwencję 
pobudzały biznes lunche, na 
których rozmawiano o celach 
i zadaniach projektów. Jed-
nym z nich było utworzenie 
Porozumienia Chorzowskich 
Firm i Instytucji. Jego sygna-
tariuszami zostało 58 fi rm. 
- Trochę zaskoczyła nas ilość. 
Nie spodziewaliśmy się, że sy-
gnatariuszy będzie tak dużo. 
Poza tym wielu przedsiębior-
ców aktywnie uczestniczyło w 
spotkaniach, a nie podpisało 
porozumienia – mówi Marek 
Kern. 
Przewodniczącą porozumie-
nia została Edyta Lisowska z 
fi rmy Eblis B&L. Nie ukrywa 
zadowolenia z realizacji pro-
jektu. - Pod kątem bizneso-
wym był on bardzo korzystny. 
Poznałam wiele osób zwią-
zanych z tym środowiskiem. 
Odbyliśmy wiele rozmów na 
tematy związane z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej. Udało nam się stworzyć 
zarys strategii. Mam nadzieję, 
że to pierwszy krok. Chcia-
łabym, aby udało nam się 
zrealizować część z naszych 
zamierzeń. 
Zdaniem Jerzego Kędziory 
umożliwienie przedsiębior-

com platformy porozumienia 
okazało się świetnym rozwią-
zaniem. - Stwierdzili jakie 
mają potrzeby i możliwości. 
Niektórzy w ogóle się nie zna-
li. Podobnie uważa Andrzej 
Klasik, rektor Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Przedsiębior-
czości im. Karola Goduli w 
Chorzowie.- Przedsiębiorcy 
docierali się w trakcie pro-
jektu, ale to przecież oni od-
grywali w nim najważniejszą 
rolę. My byliśmy tylko tłem, 
a biznes lokalny tworzył siłę 
napędową projektu. Okazało 
się, że warto zaoferować coś, 
co zmobilizuje przedsiębior-
ców, da oddech miastu, im-
puls na rozwój. Trafi liśmy z 
tym projektem w dziesiątkę. 
Marek Kern nie ukrywa, że 
w ciągu kilkunastu miesięcy 
udało się scementować środo-
wisko przedsiębiorców. - Oka-
zało się, że wspólnie łatwiej 
kreować ciekawe pomysły. 
Mam nadzieję, że wpłynie to na 
życie gospodarcze miasta. Tego 
życzy sobie też Jerzy Kędziora. 
- Liczę na to, że zjednoczenie 
fi rm lokalnych wyzwoli energię 
dzięki, której powstaną nowe 
miejsca pracy. Nie musi ich 
być zaraz 100 czy 50, wystar-
czy kilka. Będzie to początek 
dobrej drogi.   

Wojciech Zawadzki

Siła lokalnego biznesu 
Scementował środowisko przedsiębiorców, dał impuls do rozwoju. 
25 lutego br.  podsumowano projekt – „Partnerstwo, kreatywność 
i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od bada-
nia do działania” - � nansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Celem Pól Nadziei jest 
edukacja na temat stosun-
ku do ludzi nieuleczalnie 
chorych, nauka tolerancji 
oraz pozyskiwanie środków 
na opiekę nad pacjentami 
Hospicjum Chorzowskiego. 
Podczas spotkania, które 
rozpocznie się o godz. 17.00, 
wystąpi młodzież z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Kluczborku. Uczniowie za-
prezentują spektakl zreali-
zowany w oparciu o książkę 
„Oskar i Pani Róża”  Erica 
– Emmanuela Schmitta, opo-
wieść o życiu, śmierci, Bogu 
i wierze w formie listów do 
Boga pisanych przez 10-let-
niego, umierającego na raka 
chłopca. Po spektaklu wysłu-
chać będzie można, nawiązu-
jącego do jego treści, wykładu 
ks. dr hab. Antoniego Bartosz-
ka, „Czas hospicjum czasem 
kairos”. Wstęp wolny. 
Stowarzyszenie Opieki Hospi-
cyjnej i Paliatywnej „Hospi-
cjum” w Chorzowie od  prawie 
15 lat niesie pomoc medyczną, 
socjalną, psychologiczną i du-
chową chorym z zaawansowa-
ną chorobą nowotworową w 
ich domach oraz na oddziale 
stacjonarnym. Opieka jest 
nieodpłatna dla chorych i ich 
rodzin. 

Stowarzyszenie jako Organi-
zacja Pożytku Publicznego 
(KRS 0000015960) może ko-
rzystać z odpisów 1% podatku. 
Dzięki każdej, najmniejszej na-
wet wpłacie może jeszcze sku-
teczniej nieść pomoc osobom 
potrzebującym. Pieniądze uzy-
skane z odpisów 1% podatku za 
rok 2010 przeznaczone będą na 
zakup sprzętu medycznego dla 
pacjentów hospicjum, m.in. kon-
centratorów tlenu, łóżek rehabi-
litacyjnych, ssaków, inhalatorów, 
materacy przeciwodleżynowych, 
pomp infuzyjnych, zakup leków i 
specjalistycznych opatrunków 
oraz budowę Poradni Opieki Pa-
liatywnej. 
Aby przekazać 1% swojego po-
datku na rzecz Hospicjum w 
Chorzowie należy w zeznaniu 
rocznym podać numer wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądo-
wego 0000015960 oraz wyso-
kość wpłaty (nie więcej niż 1% 
podatku).
Emeryci i renciści rozliczani 
przez ZUS, którzy chcą prze-
kazać 1% swojego podatku, 
mogą skorzystać z pomocy Sto-
warzyszenia w wypełnieniu 
druku PIT w siedzibie przy ul. 
Szpitalnej 24 w Chorzowie we 
wtorki od godz. 9.00 do 12.00 
oraz środy od 16.00 do 17.00. 

(r)

Pomóż hospicjum pomagać

Podczas III Forum Gospodarczego podsumowano adresowany 
do przedsiębiorców projekt fi nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

SMS
Podczas V sesji Rady Mia-
sta, 24 lutego, radni przyję-
li m.in. uchwałę w sprawie 
zwolnień od podatku od nie-
ruchomości, od podatku rol-
nego i podatku leśnego grun-
tów stanowiących własność 
Skarbu Państwa będących w 
użytkowaniu wieczystym mia-
sta Chorzów. Radni zgodzili 
się na dokonanie zmian w 
uchwale budżetowej miasta 
na rok 2011. W punkcie tym 
proponowano m.in. zwiększyć 
wydatki o 150 tys. zł z prze-
znaczeniem na zadanie „Moje 
Boisko – Orlik 2012”. Kom-
pleks sportowy powstałby 
przy ul. Kościuszki. Radni nie 
wyrazili na to zgody. O 246.560 
zł obniżono dotację przezna-
czoną na wsparcie fi nansowe 
w sporcie kwalifi kowanym. 
Wybrano dziewięcioosobową 
radę społeczną SP ZOZ Cho-
rzowskie Centrum Pediatrii 
i Onkologii. W jej skład we-
szli: Wiesław Ciężkowski, 
przewodniczący rady, Graży-
na Pastuszka – Kwiek, czło-
nek, przedstawiciel Woje-
wody Śląskiego,  Romuald 
Fojcik, Halina Hiltawska,  
Teresa Kurzawa, Krzysztof 
Łazikiewicz, Joachim Otte,  
Marian Salwiczek, Barba-
ra Tabin. Poruszano temat 
cen wody. Andrzej Kotala, 
prezydent Chorzowa, nie wy-
kluczył podwyżki. Prezydent 
podziękował Janowi Micha-
likowi za pracę na stanowi-
sku zastępcy prezydenta ds. 
technicznych.

● ● ●
Od 1 marca zastępcą prezy-
denta ds. technicznych jest 
Wiesław Raczyński, doktor 
inżynier elektryk, absolwent 
Politechniki Częstochowskiej, 
studiów doktoranckich na Poli-
technice Poznańskiej oraz stu-
diów podyplomowych w zakresie 
rachunkowości na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. 
Karierę zawodową rozpoczy-
nał jako inżynier elektryk w 
Południowym Okręgu Energe-
tycznym w Katowicach. Przez 
wiele lat pełnił stanowiska 
zarządcze, przeważnie w ob-
szarze fi nansów i zarządzania 
m.in.: w Alstom Konstal S.A., 
koncernie Bekaert Group. W 
2009 roku został prezesem 
Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Rudzie Ślą-
skiej. Ma 62 lata, mieszka w 
Chorzowie.  

Portal Mieszkańców Miasta 
Chorzowianin.pl zaprasza 
do korzystania z poradnika 
podatnika przygotowanego 
we współpracy z Urzędem 
Skarbowym w Chorzowie 
w związku z rozliczeniem 
podatku za rok 2010.  

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Kluczborka 
zaprezentują spektakl „Oskar i Pani Róża”.

IV Chorzowska Kampanii Pola Nadziei zostanie ofi cjalnie zain-
augurowana 17 marca br. w Miejskim Domu Kultury „Batory”. 

Jak chorzowianie oceniają pomysł zmian w funkcjonowaniu 
Poczty Polskiej. Chorzów został objęty pilotażowym 
programem Agencji Pocztowych Nowego Typu (APENT). 

 

SONDA

Aneta Bombis:
Wysyłam paczki, listy, prze-
lewy pieniężne. Choć muszę 
przyznać, że ostatnio coraz 
częściej skłaniam się ku banko-
wości internetowej. Paczki wy-
syłam wyłącznie za pośrednic-
twem Poczty Polskiej, wynika to 
chyba z tradycji i na pocztę mam 
po prostu blisko. Uważam, że 
agencje pocztowe to doskona-
ły pomysł. Im ich więcej na te-
renie Chorzowa, tym lepiej. 
Zebrała: Magdalena Nowak

Tomasz Kowalczyk: 
Wysyłamy paczki do siostry 
małżonki, która mieszka w 
Irlandii oraz tradycyjnie 
listy, kartki, życzenia. Najczę-
ściej korzystam z usług Poczty 
Głównej i Poczty w Chorzowie 
Starym. O wyborze zadecydo-
wało przywiązanie. Poza tym 
mój ojciec pracuje na Poczcie.

Natalia Rabiej:
Bardzo rzadko korzystam z 
tego typu usług, jednak jeże-
li już zdarza mi się wysyłać 
paczkę, to zawsze robię to za 
pośrednictwem Poczty, bo 
mam tam niedaleko. Agen-
cje pocztowe? Nie słyszałam. 
Może skorzystam. Czemu 
nie?

Barbara i Adam Ślusarczyk:
 Listy, paczki i przelewy wy-
syłamy z Poczty Głównej. 
Zwyczajniej łatwiej jest nam 
skorzystać z usług Poczty 
niż szukać kuriera. Ale 
faktycznie, jeżeli otrzymu-
jemy już paczkę to zazwy-
czaj przywozi ją firma ku-
rierska.

Więcej 
informacji na 

www.chorzowianin.plnin.pl

Magdalena Bartoszek:
Bardzo rzadko korzystam 
z usług Poczty. Jeżeli już mi 
się zdarza, to są to zazwyczaj 
listy bądź przesyłki. Sądzę, 
że agencje pocztowe to dobre 
rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli 
usytuowane będą w okolicy 
lub w samych punktach han-
dlowych czy stacjach benzy-
nowych. Sama jednak raczej 
nie skorzystam z ich usług.
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Polskie Centrum Akredyta-
cji przeprowadziło w dniu  
11 stycznia 2011 roku audit w 
laboratorium Chorzowsko-Świę-
tochłowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. Ocenie 
poddano kompetencje laborato-
rium w obszarze wykonywanych 
badań objętych zakresem akre-
dytacji Nr AB 1173 wydanym  
22 kwietnia 2010 r. oraz rozszerze-
nie zakresu o nowe oznaczenia 
(ponad 30 parametrów).
Początkiem starań o uzyskanie 
akredytacji była decyzja zarzą-
du z 2008 r. o wdrożeniu systemu 
zarządzania w laboratorium, co  
uruchomiło wieloetapowy  pro-
ces przygotowań do akredyta-
cji, obejmujący min:
- opracowanie dokumentacji 
systemowej (procedury ogól-
ne oraz badawcze, instrukcje 
systemowe, instrukcje obsługi, 
Księga Jakości),
- dostosowanie obszarów dzia-
łalności laboratorium do wy-
magań technicznych normy 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005  
(pracownię mikrobiologicz-
ną doposażono w układ wen-
tylacyjno-klimatyzacyjny z 
kilkustopniowym systemem 
oczyszczania powietrza i dodat-
kowymi filtrami HEPA, co po-
zwala na zachowanie steryl-
ności prowadzonych badań),
- zakup wyposażenia najwyż-
szej klasy (autoklaw, komora 
laminarna I klasy bezpieczeń-
stwa, itp.)
Kolejnym zadaniem była wa-
lidacja, czyli potwierdzenie 
przez wielokrotną analizę me-
tod zgłoszonych do akredytacji, 
że funkcjonują one prawidłowo 
w warunkach laboratorium.
Wynikiem powyższych starań 

było uzyskanie certyfikatu 
akredytacji AB 1173 obejmują-
cego wszystkie zgłoszone przez 
laboratorium metody badawcze.
W strukturze laboratorium 
funkcjonują dwie pracownie: 
fizykochemiczna oraz mikrobio-
logiczna, w których nadzorowa-
na jest na bieżąco min. jakość 
wody dostarczanej klientom  
CHŚPWIK pod kątem wymagań 
Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z 29 marca 2007 w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do 
spożycia.
Mając na uwadze zmieniające 
się wymagania klientów labo-
ratorium doposażono min. w 
spektrometr ICP OES, ciśnie-
niowy mineralizator mikrofa-
lowy, zestaw Colilert-18 oraz 
wdrożono informatyczną bazę 
danych z systemem kodów kre-
skowych.
Nowy zakres badawczy (wynik 
tegorocznego auditu) pozwoli 
na poszerzenie oferty usług la-
boratorium o nowoczesne me-
todyki badań, pozwalające uzy-
skać dokładne wyniki w bardzo 
krótkim czasie.
Ważnym aspektem realizowa-
nych przez  laboratorium dzia-

łań dotyczących badań próbek 
wody jest decyzja Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Chorzowie, zgodnie z którą  
począwszy od 01.01.2011r. wyniki 
badań uzyskiwanych przez labo-
ratorium w ramach monitoringu 
jakości wody są raportowane do 
Inspekcji Sanitarnej, gdzie doko-
nywana jest ich wnikliwa analiza, 
służąca min. do opracowywania 
obszarowych ocen jakości wody, 
sporządzania raportów do Głów-
nego Inspektora Sanitarnego oraz 
tworzenia trendów w prowadze-
niu nadzoru nad jakością sanitar-
ną wody.
Laboratorium wykonuje także 
analizy zlecone przez klientów 
przedsiębiorstwa na ich prywatne 
potrzeby. W tym celu wystarczy 
wypełnić formularz „Zlecenie 
wykonania badania” dostępny na 
stronie www.chspwik.pl/labo-
ratorium i przesłać go faksem, 
emailem lub złożyć osobiście 
w siedzibie CHŚPWIK przy  
ul. Składowej w Chorzowie.  
W przypadku pytań lub wąt-
pliwości laboratorium udziela 
wszelkich niezbędnych infor-
macji dotyczących realizacji 
zlecenia. 

Jakość wody najważniejsza
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Nie chcę cię martwić, ale z kruszeniem 
kopii chodziło o coś zupełnie innego, 

ptasi móżdżku. 

O nie, ja kruszę kopię twojego dzieła, 
licząc na ciepłą wiosnę i długie lato. 

Nic nie stanie na 
przeszkodzie mojej nowej 

wiosennej tradycji. 

Widzę, że moja praca 
bardzo cię zainspirowała...

- Wybierając naukę w szkole 
aktorskiej, jako młody czło-
wiek, miał pan zapewne ja-
kieś wyobrażenia dotyczące 
zawodu aktora. Czy po blisko 
sześćdziesięciu latach do-
świadczenia może pan dziś 
powiedzieć, że te wyobraże-
nia się zrealizowały? 
- Decyzja o tym, by zostać 
aktorem i pójść do szkoły ak-
torskiej, jest już tak bardzo  
odsunięta w czasie od mo-
jego dzisiejszego myślenia 
o aktorstwie, że nawet nie 
bardzo mogę przypomnieć so-
bie powody tego kroku. Zwy-
kle bywa tak, że te predyspo-
zycje po prostu zauważa ktoś 
z zewnątrz. Pamiętam, że gra-
łem w jakimś gimnazjalnym 
przedstawieniu i to wówczas 
usłyszałem, że powinienem 
pomyśleć o zawodzie aktora. 
Trudno powiedzieć, że młody 
człowiek przekraczający po raz 
pierwszy próg szkoły aktorskiej 
może mieć pełne wyobrażenie 
o tym zawodzie. Zwłaszcza 
jeśli mówimy o czasie, który 
mnie dotyczy. Zaczynałem 
studia w Krakowie w 1949 
roku. Wówczas teatr to było 
wszystko. Film jeszcze się po 
wojnie nie odrodził na tyle, by 
zajmować naszą wyobraźnię, 
chociaż już po czterech latach 
studiów uczestniczyliśmy w 
rozmaitych próbnych zdję-
ciach. Ja zagrałem w debiu-
cie fi lmowym Andrzeja Wajdy. 
„Pokolenie” to był wtedy bar-
dzo ważny fi lm. 
Cóż mogę więcej powiedzieć? 
Spojrzenie na zawód aktora 
zmienia się z czasem, w wy-
niku spotkań z twórcami, z 
których każdy ma indywidu-
alną wizję. To wytycza drogę, 
którą podąża aktor. W nasze 
życie wszedł fi lm, potem 
telewizja – środki przekazu, 
które zmuszały do dokonania 
przewartościowań. Najważ-
niejsze jest to, by jakoś się 
w tym odnaleźć. I żeby ciągle 
mieć świadomość, że aktor-
stwo wiąże się z twórczością, 
a nie tylko z zawodem. 

- Zapytałem o pana wyobra-
żenia o istocie zawodu aktora 
dlatego, by skonfrontować je 
z dzisiejszą rzeczywistością, 
z tym,  jak wyobrażają sobie 
tę pracę ludzie, którzy wła-
śnie rozpoczynają aktorską 
przygodę. Dla aktorów star-
szego pokolenia liczył się te-
atr. A dziś byle się dostać się 
do serialu, a potem do „Tańca 
z gwiazdami”?

- Prawdopodobnie tak. W se-
rialach aktorzy grają teraz 
jedną rolę po kilkanaście 
lat. Ja sam u schyłku swojej 
aktorskiej drogi znalazłem 
się w serialu „Świat według 
Kiepskich”. I choć wiem, że 
są tacy, którzy kojarzą mnie 
tylko z tą rolą, jest to jednak 
końcówka mojego życia za-
wodowego. Gdybym od tego 
zaczynał i miał w perspek-
tywie, że na tym skończę, to 
szczerze współczuję młodym 
ludziom, którzy po ukończe-
niu szkoły aktorskiej mogą 
się znaleźć w takiej sytuacji. 
Ja całe życie przed seria-
lem grałem w teatrze dra-
matycznym. W fi lmie jestem 
aktorem drugiego planu, ale 
moja obecność w ponad stu 
realizacjach sprawiła, że nie 
brakuje ludzi, którzy uważa-
ją mnie za aktora fi lmowego. 
Nie mam słuchu muzyczne-
go, więc nie śpiewam, ale 
gdybym miał takie możli-
wości warsztatowe, pew-
nie robiłbym i to. Bo moim 

zdaniem aktor powinien jak 
najpełniej realizować się 
artystycznie i zawodowo, co 
oczywiście nie wyklucza spe-
cjalizacji. Wiadomo, że jed-
ni są stworzeni dla teatru, 
a inni najlepiej się czują na 
planie fi lmowym. 

- Wkrótce na ekrany polskich 
kin wejdzie fi lm „Erratum” w 
reżyserii Marka Lechkiego. 
Proszę opowiedzieć o swoim 
udziale w tej realizacji.
- Pierwsza myśl nie jest bły-
skotliwa, bo nie moja. Chcę 
sięgnąć po zdanie, z którego 
przede mną skorzystało już 
wielu aktorów, a mianowicie, 
że najważniejsza jest ostatnia 
rola. 
Tak się składa, że to zdanie 
doskonale pasuje do mojej 
pracy na planie fi lmu „Erra-
tum”. Jest to w istocie moja 
ostatnia, najnowsza, rola, a 
do tego nie ma cienia fałszu 
w stwierdzeniu, że ona wiele 
dla mnie znaczy. Przez możli-
wości, które mi dała i przez 

to, że uważam, iż „Erratum” 
to istotny fi lm. 
To bardzo osobista wypo-
wiedź młodego reżysera Mar-
ka Lechkiego, z przesłaniem 
adresowanym do ludzi z po-
kolenia, które reprezentuje 
na ekranie mój fi lmowy syn, 
kreowany przez Tomasza 
Kota. Ja je rozumiem i cie-
szę się, że „Erratum”, jeszcze 
przed ofi cjalną premierą, 
zauważono i doceniono na 
festiwalu w Gdyni i kilku in-
nych miejscach. Życzę temu 
fi lmowi jak najlepiej, tym 
bardziej, że patrząc na niego 
okiem widza oceniam, iż jest 
interesujący i dobrze zrobio-
ny. Mam nadzieję, że spodo-
ba się oglądającym i żałuję, 
że ze względu na obowiązki 
zawodowe nie będę mógł 
uczestniczyć w planowanych 
pokazach premierowych. 

- „Erratum” pozwala się 
panu na moment oderwać 
od roli Mariana Paździocha z 
serialowego „Świata według 
Kiepskich”?
- To jest oczywiście oderwa-
nie od Paździocha, ale ja 
i tak nie jestem przywiąza-
ny do tej roli tak bardzo jak 
publiczność, która patrzy na 
„Kiepskich” od strony fabu-
larnej. Ja to nagrywam i zapo-
minam. Wiedząc jednak kim 
Paździoch jest w tym serialu, 
jestem zadowolony z tej roli. 
Myślę, że jest to postać wyra-
zista, zarówno poprzez moją 
pracę, jak i scenarzystów, któ-
rzy tak zderzają Paździocha 
z Ferdkiem Kiepskim, że 
mamy atrakcyjne dla widza li-
nie antagonizmu i współpracy. 
Opieram się tu na głosach, ja-
kie docierają do nas ze strony 
oglądających, a trzynasty rok 
emisji pozwala nam stwier-
dzić, że serial odniósł beza-
pelacyjny sukces.
Ta popularność ma swoje 
blaski i cienie. Ludziom się 
wydaje, że każdy kto „zej-
dzie z ekranu telewizora 
w ich domu” jest rzeczywi-
ście w zasięgu ręki. Wielu 
ma potem ochotę, by z ludź-
mi znanymi z programu tele-
wizyjnego robić sobie zdjęcia 
na ulicy, przy zupie. To jest 
element popkultury zacho-
du, który dotarł i do nas, 
a myślę, że z czasem minie. 
Trzeba to przetrwać. Moim 
sposobem jest  nie wychodze-
nie z domu. Nie pokazuję  się 
ludziom, jeśli nie muszę.
Rozmawiał: Krzysztof Knas   

Nie pokazuję się, jeśli nie muszę
rozmowa z Ryszardem Kotysem, aktorem

Ryszard Kotys. Fotos z fi lmu „Erratum” Marka Lechkiego. 
Premiera polska 8 kwietnia 2011 r.

slep kampus

sklep i serwis komputerowy,   
usługi poligraficzne, 

tworzenie i pozycjonowanie 
stron www

www.fhu-ittech.pl
 biuro@fhu-ittech.pl

TEL: 792023969, 792023336
CH AKS CARREFOUR, stoisko obok sklepu 

BATA i ROSSMANN

Kupię 
antyki, starocie, militaria, 

tel. 790-467-020

Kupię 
radia, wzmacniacze,  kolumny, 

kolejki elektryczne. Klocki LEGO, 
tel. 607-912-559

REKLAMA
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Spływ kajakowy rzeką Kru-
tynią. Chorzowscy harcerze 
z V Męskiej Drużyny Har-
cerskiej im. Arki Bożka jako 
pierwsi docierają do Bydgosz-
czy. Wygrywają tzw. wiosenny 
zwiad i w nagrodę otrzymują 
motocykl typu SHL. Pisze o 
tym bydgoska prasa. Był rok 
1958. Pamięta go zapewne 
unikatowa, drewniana łódź 
typu „Bóbr”, którą oglądać 
można w Muzeum w Chorzo-
wie w ramach otwartej, 16 
lutego, wystawy „90 lat pod 
znakiem harcerskiej lilijki”. 
Wydarzenia obozów i spły-
wów kajakowych, wciąż żywe 
są we wspomnieniach harce-
rzy, obecnie przeszło siedem-
dziesięcioletnich mężczyzn.
Pamiętają każdy detal. – O tu 
na przykład jeden z letnich 
spływów. Z rzeki Krutyni wyło-
wiliśmy sarnę. Naszymi 
wspomnieniami dzieliliśmy się z 
mieszkańcami Chorzowa. Na uli-
cy Wolności mieliśmy gablotkę, w 

której zamieszczaliśmy powaka-
cyjne zdjęcia i mapy. Radość mie-
li rodzice, którzy na fotografiach 
rozpoznawali swoje dzieci i mó-
wili: O, to są nasze synki z Batore-
go, to są chopcy z Hajduk – dzieli 
się wspomnieniami Zbigniew 
Misala, drużynowy V Męskiej 
Drużyny Harcerskiej im. 
Arki Bożka, w latach 1957 – 
1961.
Początki harcerstwa w na-
szym mieście pamięta do-
skonale Antoni Włodek, 
pierwszy powojenny komen-
dant chorzowskiego Hufca 
ZHP. – Mieliśmy szesnaście 
drużyn na terenie Chorzowa 
i przede wszystkim wspania-
łych drużynowych. Wiadomo, 
różnie bywało. Nie mieliśmy 
takiego sprzętu jak dziś, ale 
było serce do roboty. Trudno-
ści było sporo. Nie mieliśmy 
pieniążków. Robiło się cuda. 
Zbierało się puszki, za to ku-
powało się sprzęt harcerski 
i później jechaliśmy na obóz 

z własnym ekwipunkiem. A po 
wojnie była ogromna tęskno-
ta, zwłaszcza za polską mową 
i piosenką. To było najważ-
niejszym elementem wycho-
wawczym - opowiada.
Wystawa zorganizowana przez 
Muzeum w Chorzowie upa-
miętnia i dokumentuje 90. lat 
harcerstwa w mieście. Przygo-
towana została we współpracy 
z chorzowskim Hufcem ZHP. 
- Żyjemy dzisiejszą służbą, 
ale pamiętamy o naszej prze-
szłości , o tym co zdarzyło się 
przed nami, o naszych instruk-
torach seniorach i stąd pomysł 
wystawy. Twórca skautingu, 
lord Robert Baden–Powell, 
powiedział kiedyś: „Zostaw-
cie ten świat ciut lepszym, 
niż go zastaliście”. Ta idea 
przyświecała całym pokole-
niom chorzowskich harcerzy 
– przyznaje harcmistrz Adam 
Malarz, Komendant Hufca 
ZHP.

Więcej na str. II

Spływy, obozy, upadki, wzloty i mnóstwo wspomnień. W ChCK 
chorzowscy harcerze świętowali swoje 90-lecie. Tematyczną wystawę
można oglądać w miejskim Muzeum.

Uroczystość rozpoczęła kon-
ferencja w Chorzowskim Cen-
trum Kultury. Goście wysłucha-
li wykładów profesora Leszka 
Królickiego, konsultanta kra-
jowego w dziedzinie medycy-
ny nuklearnej oraz Marcina 
Pakulskiego, zastępcy dyrek-
tora ds. medycznych śląskiego 
oddziału NFZ. Zdaniem prof. 
Królickiego pracownie typu 
PET-CT zwiększają efektyw-
ność diagnostyczną. - Pozwa-
lają na wcześniejsze wykrycie 
i sklasyfi kowanie choroby. 
Wpływa to na skuteczniejsze 
leczenie - mówił. Marcin Pakul-
ski poruszył wybrane aspekty 
kontraktowania usług medycz-
nych. 
Po konferencji goście mogli 
przyjrzeć się pracowni PET-CT 
i zwiedzić nowy pawilon. Cho-
rzowski szpital jest jedenastą 
placówką w Polsce posiadają-
cą taką pracownię. PET-CT to 
najnowocześniejsze narzędzie 
diagnostyczne. Technika bada-
nia oparta jest na medycynie 
nuklearnej i daje lekarzom 
potężne możliwości. W ponad 
95 proc. przypadków pozwala 
właściwie rozpoznać chorobę 
i rozpocząć efektywne lecze-
nie. Utworzenie pracowni 
kosztowało 20 mln zł. Jest to 
inwestycja własna ChCPiO. 
- To unikalny i drogi sprzęt. 
Po wielu latach udało nam się 
doprowadzić do tego, że mamy 
tomografi ę pozytonową. Mo-

żemy dokładniej i w krótszym 
czasie diagnozować pacjen-
tów – mówi Grzegorz Szpyrka, 
dyrektor ChCPiO. Co ważne, 
diagnostyka dotyczy pacjentów 
dorosłych i dzieci. - Jesteśmy 
jedynym ośrodkiem w Polsce, 
który może w ten sposób badać 
małych pacjentów – podkreśla 
dyrektor ChCPiO. 
Badania wykonywane w pra-
cowni PET-CT znajdują się na 
liście procedur refundowa-
nych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Jedno kosztuje około 
4,5 tys. zł. Zgodnie z kontraktem 
w ChCPiO można wykonywać 
trzy takie badania dziennie. 
Zastępca dyrektora śląskiego 
oddziału NFZ zaznacza, że to 
znaczący koszt dla NFZ. - Na-
tomiast nie oznacza to, że tyle 
badań będzie robionych co-
dziennie. Nie każdy z pacjen-
tów się do nich kwalifi kuje. To 
badanie diagnostycznie, a nie 
leczące. Może się więc okazać, 
że liczba ta nie jest dramatycz-
nie niska – mówi. Obiecuje, że 
jeśli jednak pacjentów będzie 
więcej to NFZ podejmie odpo-
wiednie procedury. - Będziemy 
obserwowali jak wygląda re-
alizacja umowy. Zareagujemy, 
jeżeli w trakcie kontraktu zaj-
dzie potrzeba zabezpieczenia 
większych funduszy na wyko-
nywanie tego typu świadczeń – 
twierdzi Marcin Pakulski. 
Dla Andrzeja Kotali, prezyden-
ta Chorzowa, nowa pracownia 

to powód do dumy. - Szpital 
dziecięcy jest obok Stadionu 
Śląskiego, WPKiW, Teatru Roz-
rywki i Ruchu Chorzów wizy-
tówką miasta rozpoznawalną 
w kraju. Pracownia i nowy 
oddział to sukces dyrektora i 
całego zespołu pracowników. 
Serdecznie im gratuluję. 
Grzegorz Szpyrka cieszy się z 
tak dobrego wyposażenia pla-
cówki. - Na rynku świadczeń 
medycznych będziemy wymie-
niani coraz częściej. Pacjenci 
poszukują szybkiej diagnostyki, 
nie chcą czekać w kolejkach. 
Myślę, że przełoży się to na po-
strzeganie ChCPiO jako jedne-
go z najważniejszych ośrodków 
w województwie. 
Pracownię PET-CT ofi cjalnie 
otwarto 28 lutego. Natomiast 
pacjencji z tego typu aparatury 
korzystają już od stycznia 2011. 
Z kolei w nowym pawilonie 
chorzy będą leczeni prawdo-
podobnie na przełomie marca 
i kwietnia. W czterokondy-
gnacyjnym obiekcie znajduje 
się oddział Ortopedii i Trau-
matologii Narządu Ruchu 
dla Dzieci, blok operacyjny 
i Szpitalny Oddział Ratun-
kowy. Inwestycja (z wyposa-
żeniem) kosztowała około 21 
mln zł. Szpital pokrył ją niemal 
w całości ze środków własnych. 
Część dofi nansowała Unia Eu-
ropejska (0,5 mln zł) i nasze 
miasto (2 mln zł).  

Wojciech Zawadzki 

Szpital dziecięcy 
wizytówką miasta
W Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii ofi cjalnie otwarto 
Pracownię Pozytonowej Tomografii Emisyjnej PET-CT oraz nowy pawilon. 

- Patrząc na chorzowskie po-
radnie specjalistyczne glo-
balnie, to zawarły one z NFZ 
kontrakty na podobnym po-
ziomie jak w roku ubiegłym. 
Wysokość tych kontraktów 
jest nawet nieco większa 
– mówi Lidia Stuchlik, na-
czelnik Wydziału Zdrowia i 
Pomocy Społecznej. Rozcza-
rowani natomiast mogą być 
pacjenci przyzwyczajeni do 
korzystania z usług w wy-
branej przez siebie poradni. 
- Niektóre z poradni przesta-
ły świadczyć usługi na rzecz 
innych poradni – tłumaczy 
Lidia Stuchlik. 
Marcin Pakulski, zastępca 
dyrektora ds. medycznych 
śląskiego oddziału NFZ po-
twierdza, że w skali globalnej 

na Śląsku nie zmniejszyła się 
ilość oferowanych świadczeń 
medycznych. - Mogło się 
tylko zmienić miejsce ich 
realizacji - mówi. Zastępca 
dyrektora nie ukrywa, że 
decyzje NFZ wzbudziły spo-
łeczne niezadowolenie. - W 
procedurach kontraktowania 
nie oceniano danego zakładu 
opieki zdrowotnej czy lekarza, 
ale analizowano konkretną 
ofertę. A tych złożono ponad 
8600, z czego wybrano prze-
szło 6500 - tłumaczy. Według 
zastępcy dyrektora pod uwagę 
brano przede wszystkim cenę 
usługi, jakość i dostępność 
świadczeń, posiadany sprzęt 
medyczny. - Część ofert od-
rzucono za błędy w harmono-
gramie pracy – mówił Marcin 

Pakulski. Jednocześnie przy-
znaje, że postępowanie kon-
kursowe jest skomplikowane 
a sytuację może poprawić 
tylko zmiana przepisów. 
NFZ odrzucił niektóre cho-
rzowskie oferty. Znacznie 
zmniejszył się kontrakt w 
poradniach okulistyki dzie-
cięcej. Sporo straciła też lo-
gopedia. Na razie nie ma też 
poradni ginekologicznej dla 
nastoletnich dziewcząt. Na 
kontraktowaniu ucierpiały 
też niektóre gabinety stoma-
tologiczne. - NFZ postawił 
wysoko poprzeczkę. Jednym 
z wymagań było posiadanie 
w gabinecie rentgena – wyja-
śnia Lidia Stuchlik. Najwię-
cej bo aż 40 procent straciło 
poradnictwo onkologiczne. 
- Będziemy prosili NFZ o 
ogłoszenie jeszcze jednego 
konkursu na tego typu świad-
czenia – zapewnia naczelnik. 
- Trwają procedury uzupeł-
niające – mówi Marcin Pa-
kulski.  

wojz
Wykaz poradni 

z kontraktem str. IV

Wystawę „90 lat pod znakiem harcerskiej lilijki” można zobaczyć w Muzeum w Chorzowie do 30 kwietnia. 

Większość chorzowskich poradni specja-
listycznych podpisała kontrakty z NFZ. 
Problem jest z onkologią, okulistyką dzie-
cięcą i logopedią. 

Gdzie się leczyć?

Harcerskie opowieści
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Nowy pawilon ChCPiO spełnia 
najwyższe standardy.

Grzegorz Szpyrka, dyrektor ChCPiO oprowadzał po nowym obiekcie 
m.in. Mariusza Kleszczewskiego, wicemarszałka województwa śląskiego.
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Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, Jerzy Ziętek, poseł RP i Mariusz Kleszczewski, wicemarszałek 
województwa śląskiego przy aparacie PET-CT. 
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- Aglomeracja śląska ze 
względu na swoją specyfi kę 
tworzy jeden organizm ko-
munikacyjny. Dlatego bardzo 
ważna jest wzajemna wymiana 
doświadczeń w tym zakresie. 
Istnieje potrzeba stworzenia 
lokalnej platformy kontak-
tów i porozumienia między 
instytucjami zajmującymi się 
zarządzaniem drogami i ru-
chem drogowym na terenie 
aglomeracji – ideę organizacji 
Seminarium Drogowego, wy-
jaśnia Piotr Wojtala, dyrektor 
chorzowskiego MZUiM.
Mini ronda oraz oświetlenie 
typu LED to usprawnienia 
komunikacyjne, które zasto-
sowano w naszym mieście. 
Zdaniem podkom. Andrzeja 
Zbierańskiego, naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w 
Chorzowie, w pełni spełniają 
one swoje zadanie. – W Cho-
rzowie jest coraz lepiej. Spa-
da liczba wypadków drogo-
wych oraz zdarzeń z udziałem 
pieszych. W przeciągu ostat-
nich ośmiu lat ograniczyliśmy 

liczbę wypadków drogowych 
o ponad 130 procent. Przyczy-
niło się do tego między inny-
mi oświetlenie ledowe czyli 
białe światło, które udało się 
nam zastosować w przypadku 
czterdziestu jeden przejść 
dla pieszych. 

Niemałym wyzwaniem jest 
wspólne zarządzanie Drogo-
wą Trasą Średnicową. Obec-
nie każde miasto administru-
je odcinkiem drogi, która 
leży w jego granicach. – Po-
stulowane wspólne działania 
dotyczą czterech segmentów: 
oświetlenia ulicznego, zarzą-
dzenia ruchem w tym montaż 
elektronicznych tablic infor-
macyjnych zmiennej treści, 
letnie i zimowe utrzymanie 
trasy, eliminacja z ruchu 
pojazdów przeciążonych 
– mówi Wojciech Osadnik, 
zastępca dyrektora MZUiM 
w Chorzowie.
A jakie drogowe wyzwania 
stoją przed chorzowskim 
MZUiM? – Problemem staje 
się przepustowość ulic, czy-
li nadmierne natężenie ru-
chu drogowego, odczuwalne 
zwłaszcza w rejonach ul. Ste-
fana Batorego, która stanowi 
jedyny dojazd do autostrady. 
Zabiegamy o utworzenie rów-
noległej, niezależnej dro-
gi, która odciążyłaby ruch 
w tej okolicy. Problemem 

jest również przejezdność 
ulicy Katowickiej i remont 
estakady – przyznaje Piotr 
Wojtala.
Obecnie trwają prace zwią-
zane z przebudową odcinka, 
który ma rozładować ruch 
na ul. Stefana Batorego. 
Alternatywne połączenie 
drogowe powstanie dzięki 
wybudowaniu nowej ulicy, 
która otrzymała nazwę ul. 
Leśna II oraz zmoderni-
zowaniu ul. Leśnej. Nowa 
trasa ma prowadzić od auto-
strady A4 i przebiegać przez 
teren leśny wzdłuż centrum 
logistycznego ProLogis aż do 
ul. Leśnej. Odcinek od A4 do 
ProLogis jest już gotowy, w 
trakcie budowy jest odcinek 
od ul. Piekarskiej do ul. Pod-
miejskiej. Do wybudowania 
pozostał fragment środkowy, 
na który miasto musi pozy-
skać środki.  
I Seminarium Drogowe od-
było się 23 lutego w hotelu 
Arsenal Palace. 

Magdalena Nowak 

Drogowcy rozmawiali o komunikacji 
Jak bezpiecznie zarządzać drogami w aglomeracji śląskiej? Na to pytanie odpowiedzi 
szukali uczestnicy I Seminarium Drogowego, zorganizowanego z inicjatywy Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

Dokończenie ze str. 1
Wystawa prezentuje bogatą 
dokumentację – reportażowe 
zdjęcia pokazujące harce-
rzy w działaniu, legitymacje 
harcerskie, kroniki. Można 
przyjrzeć się m.in. mini obo-
zowisku z prawdziwym har-

cerskim namiotem i watrą, 
przedwojennym mundurom, 
menażkom, drobnemu sprzę-
towi harcerskiemu. – Wysta-
wę podzieliliśmy na trzy czę-
ści. Pierwsza, ta najbardziej 
historyczna, obejmuje lata 
1921-1939. Druga obejmuje 

okres wojenny, z którego za-
chowało się niewiele doku-
mentów, a także lata powo-
jenne, od 1945 do 1949 roku, 
czyli okres odradzenia har-
cerstwa i entuzjazmu oraz 
trzecia część, najobszerniej-
sza, obrazuje życie harcer-

skie – mówi Magdalena Son-
tag, kurator ekspozycji.
Na niewielkiej przestrzeni 
wystawienniczej ciężko przed-
stawić 90. lat bogatej historii i 
wspomnień. - Serce by chcia-
ło, żeby tu jeszcze opowie-
dzieć o historii harcerstwa i o 
tych przeżyciach, których się 
nie da pokazać sucho na zdję-
ciu. Ja po prostu twierdzę, że 
każde pokolenie miało swoje 

harcerstwo i na swój sposób je 
przeżywało, ale idea harcer-
stwa na zawsze pozostała ta 
sama – przyznaje Teresa Pa-
wela–Nigrin, przewodnicząca 
Komisji Historycznej cho-
rzowskiego Hufca ZHP oraz 
Kręgu Starszohracerskiego 
„Ślęzanie”. „Druhna” Teresa, 
jak mówią o niej przyjaciele, 
niemal całe życie poświęciła 
harcerstwu. - Taką szeregową 

harcerką byłam od 1945 roku 
do zawsze. Tak to już jest, że 
jak się raz harcerskiego bak-
cyla połknie, to się trudno od 
tego uchronić. Harcerstwo to 
jest sposób życia.
Jubileuszową ekspozycję 
„90 lat pod znakiem harcer-
skiej lilijki” oglądać można 
w Muzeum w Chorzowie do 
30 kwietnia. Wystawie towa-
rzyszą imprezy. 16 marca od-
będzie się wspomnieniowy 
koncert „Harcerskiej piosen-
ki czar”, a 30 marca wykład o 
historii harcerstwa na Gór-
nym Śląsku wygłosi dr Joan-
na Januszewska-Jurkiewicz 
z Uniwersytetu Śląskiego. 
Z kolei 23 lutego w Cho-
rzowskim Centrum Kultury 
odbyła się akademia, która 
zakończyła obchody 90-lecia 
działalności harcerstwa na 
terenie Chorzowa i Święto-
chłowic. 
Podczas uroczystości nie za-
brakło harcerskiej muzyki, 
a związanym z harcerstwem 
przyznano odznaczenia, me-
dale i krzyże zasługi. 

Magdalena Nowak 

Harcerskie opowieści 

W tym roku cztery placówki 
wzbogaciły się o nowoczesne 
pracownie. Po Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształ-
cących nr 1, Akademickim 
Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 przyszła kolej na 
Szkołę Podstawową nr 32. 
Tablica interaktywna, kom-
puter, projektor, multimedial-
ne narzędzia do nauki mogą 
zupełnie zmienić podejście 
do szkolnych zajęć. Zmienić 
na lepsze. - Na takich normal-
nych zajęciach od czasu do 
czasu robiło się nudno. Teraz 
jest fajniej. Zajęcia są cie-
kawsze, bardziej interesujące 
– uważają Mateusz i Paulina, 
szóstoklasiści w SP nr 32. 
O tym, że takie wyposażenie 
sal lekcyjnych to nie moda a 
konieczność przekonuje Je-
rzy Wiltosiński z fi rmy Aktin, 
która przygotowała multime-
dialną pracownię. - Sposób 
nauczania zaczyna się zmie-
niać. Wygląda on coraz lepiej. 
Narzędzia tego typu wspo-
magają prowadzenie zajęć, 
uatrakcyjniają edukację.
Pracownia multimedialna, jak 
zapewniają Justyna Bałaziń-
ska i Grażyna Protasiewicz na-
uczycielki w SP nr 32, będzie 
narzędziem dydaktycznym 
przydatnym podczas każdej 
lekcji. - Prezentacje, pokazy 
multimedialne, zabawy w ten 
sposób rozwijają się umiejęt-

ności dzieci w różnym wie-
ku. Do tego dochodzą różne 
testy, które możemy w prosty 
sposób zaprojektować. 
Obsługa interaktywnej ta-
blicy wbrew pozorom nie 
jest trudna. - Wymaga trochę 
ćwiczeń – mówi Justyna Ba-
łazińska. - Jest nawet prosta. 
Trzeba się tylko przyzwycza-
ić – dodaje Mateusz. 
Wyposażenie pracowni mul-
timedialnej kosztuje około 
50 tys. zł. Chorzowskie szkoły 
wspomaga w tym fi rma Arce-
lorMittal Poland. - Wspiera 
nas silny sponsor, zapewnia-
jący wysoki standard – mówi 
Wiesław Ciężkowski, zastęp-
ca prezydenta Chorzowa ds. 
społecznych. - Pracownie 
multimedialne są w naszych 
szkołach pożądane. Dzięki 
nim nauka staje się atrak-
cyjniejsza. Mam nadzieję, 
że taki pracowni będzie wię-
cej.  

wojz

Przybywa pracowni 
multimedialnych

Zajęcia w pracowni multimedialnej w SP nr 32 
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Pracownia multimedialna w AZSO nr 2
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Rondo przy ul. Strzelców Bytomskich

Podczas I Seminarium Drogowego dyskutowano o bezpiecznym zarządzaniu drogami w aglomeracji śląskiej. 
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Podczas uroczystej akademii w ChCK podsumowano obchody 90-lecia ZHP Chorzów i przyznano honorowe odznaczenia ludziom związanych z harcerstwem.
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- To spotkanie musiało się 
odbyć. Rzeczywistość dyktuje 
nam takie warunki. Patrzymy 
na to wszytko realnie. Nieda-
leko obiektu przy ul. Cichej 
mamy piękny Stadion Śląski. 
Musimy zrobić wszystko, by 
się na nim znaleźć – mówi Ja-
nusz Paterman, członek rady 

nadzorczej Ruchu Chorzów, 
współwłaściciel klubu. 
Dla kibiców niebieskich 
ważne były koncepcje prezy-
denta Chorzowa dotyczące 
przyszłości klubu i stadionu. 
- Zmieniają się wymogi licen-
cyjne dla klubów ekstraklasy, 
stadion Ruchu nie jest do nich 

przystosowany. Chcieliśmy 
poznać opinię prezydenta co 
do przyszłości i miejsca gry 
naszej drużyny – mówi Robert 
Kwap, kibic Ruchu Chorzów. 
Andrzej Kotala, prezydent 
Chorzowa, jest zadowolony  
z przebiegu spotkania. Prezy-
dent nakreślił kibicom obecną 

sytuację dotyczącą m.in. moż-
liwości przebudowy stadionu 
i związane z tym sprawy prze-
targowe. - Najpierw trzeba 
stworzyć koncepcję obiektu, 
jego infrastruktury. Musimy 
zastanowić się na jaki zakres 
prac nas stać. Do końca tego 
roku taka koncepcja powinna 
być przygotowana. Prezydent 
przyznaje, że obecnie miasto 
nie ma środków na budowę 
stadionu. Dlatego po przygo-
towaniu odpowiedniej kon-
cepcji chciałby negocjować 
z potencjalnymi inwestorami 
i sponsorami. Nie wyklucza 
też wnioskowania o środki 
unijne. Nie ukrywa jednak, 
że jakiekolwiek prace przy 
ul. Cichej rozpoczną się naj-
wcześniej za trzy, cztery lata. 
O tym, że Ruch Chorzów ko-
jarzony jest z ul. Cichą 6 wie 
każdy kibic. - Chcielibyśmy, 
żeby Ruch grał na Cichej. 
Stadion nie spełnia jednak 
europejskich standardów. Faj-
nie gdyby mógł on pomieścić 
20, 30 tysięcy kibiców. Wiemy, 
że póki co jest to nierealne – 
mówi Robert Kwap.  Janusz 
Paterman wierzy, że obiekt 
z prawdziwego zdarzenia 

przy ul. Cichej powstanie. Za 
wzór podaje ligowe stadiony 
niemieckie. 
Za rok alternatywą dla obiek-
tu przy ul. Cichej ma być 
Stadion Śląski. Janusz Pater-
man już teraz myśli o zbudo-
waniu zespołu, który mógłby 
tam grać nie tylko przez kilka 
sezonów. - Mecze o mniejszym 
znaczeniu rozgrywano by na 
Cichej. O zapełnienie kotła 
czarownic się nie martwi.  
- Jest szansa, co dzisiaj może 
wydawać się abstrakcją, że za-
pełnimy Stadion Śląski 30, 
40 tysiącami widzów. Ruch 
ma wielu kibiców na Śląsku  
i nie tylko. To dobra, marko-
wa drużyna. 
Decyzja o grze poza Cichą 
zadowala też kibiców. - Wy-
budowanie czy przebudowa 
stadionu przy Cichej potrwa 
kilka lat. Chcemy by Ruch 
był silną drużyną nie tylko 
w regionie. Mamy nadzieję, 
że Stadion Śląski będzie dla 
nas szansą. W tym momencie 
to najlepsza opcja. Liczymy 
na wsparcie marketingowe ze 
strony klubu. Chcemy rozrekla-
mować spotkania na całym Ślą-
sku, żeby stworzyła się moda na 
Ruch – mówi Robert Kwap. 
Gra na Stadionie Śląskim 
pociąga jednak za sobą do-
datkowe koszty. Janusz Pa-
terman przyznaje, że chce 
wynegocjować jak najlepsze 
warunki współpracy z dy-
rekcją obiektu. - Marszałek 
zadeklarował pomoc w tej 

sprawie – mówi. - Miasto za-
dba o to, aby kibice Ruchu, 
w tym i z miast ościennych, 
mieli zapewniony bezpieczny 
dowóz na stadion. W sprawie 
Ruchu będziemy lobbować 
także u marszałka – deklaru-
je Andrzej Kotala. 
W ubiegłym roku budżet miasta 
wsparł Ruch kwotą około 3 mln 
zł. W tegorocznym budżecie też 
znajdą się środki dla klubu. - 
Ruch Chorzów to przecież do-
skonała promocja miasta – pod-
kreśla prezydent Chorzowa.
Marek Szczerbowski, dyrek-
tor Stadionu Śląskiego, nie 
ukrywa, że z przyjemnością 
gościłby u siebie piłkę ligową. 
- Podejmujemy w tej sprawie 
różne działania. Na Śląsku 
mamy kilka drużyn, które 
mogłyby grać na zmoderni-
zowanym obiekcie – przy-
znaje. Opcja ta zadowoliłaby 
też Adama Matusiewicza, 
marszałka województwa ślą-
skiego. - Mam nadzieję, że na 
Stadionie Śląskim na stałe 
zagoszczą drużyny ligowe  
z naszego regionu – mówi. 
Modernizacja obiektu, wy-
ceniona na około 465 mln zł, 
przebiega zgodnie z planem. 
Większość robót przekroczy-
ła już półmetek. Zakończenie 
prac budowlanych zaplano-
wano na listopad 2011 r. 
Jednak pierwsze mecze  
w „kotle czarownic” mogłyby 
być rozgrywane najwcześniej 
wiosną 2012 r.  

wojz

Niebiescy na razie na Śląskim 
Od 2012 roku Ruch Chorzów będzie grał na Stadionie Śląskim. O przyszłości obiektu 
przy ul. Cichej dyskutowali kibice, prezydent Chorzowa i członek zarządu klubu. Prace 
związane z modernizacją „kotła czarownic” przebiegają zgodnie z planem.
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Mam przyjemność zapro-
sić wszystkich Państwa na 
III Chorzowski Festiwal 
Nauki. To przedsięwzię-
cie jest znakomitą okazją 
do prezentacji osiągnięć 
naukowych i kulturalnych 
oraz rozszerzenia wiedzy  
i pogłębienia własnych za-
interesowań. Każdy może 
się tu przekonać, że o pro-
blemach naukowych można 
mówić w przystępny i atrak-
cyjny sposób. Wszak celem 
Festiwalu jest promocja 
wiedzy, odkrywanie nowi-
nek technicznych i pokaza-
nie praktycznych korzyści, 
jakie możemy uzyskać dzię-
ki rozwojowi nauki. Ważna 
jest też przy okazji prezen-
tacja instytucji naukowych, 
badawczych, kulturalnych 
oraz zaprezentowanie ich 
dorobku. Jak co roku, swo-
imi osiągnięciami pochwa-
lą się też chorzowskie szko-
ły, które wzięły na siebie 
główny ciężar organizacji 
Festiwalu. Chorzów, kiedyś 
miasto przemysłowe, dzisiaj 
jest coraz silniejszym ośrod-
kiem edukacyjnym i akade-
mickim. Ten fakt oraz licz-
ny udział dzieci, młodzieży 
i dorosłych w poprzednich 
edycjach Chorzowskiego 
Festiwalu Nauki dowodzi, 
że spotkanie miłośników  
i popularyzatorów nauki 
powinno być kontynuowa-
ne. Jestem przekonany, że 
w naszej ofercie każdy znaj-
dzie coś dla siebie, a propo-
zycje wykładów, warsztatów, 

prelekcji, pokazów, prezen-
tacji, dyskusji panelowych, 
konkursów i wycieczek speł-
nią oczekiwania wszystkich 
uczestników. III Chorzowski 
Festiwal Nauki odbędzie 
się od 22 do 24 marca 2011 r. 
Zapraszamy do szkół, Cho-
rzowskiego Centrum Kultu-
ry oraz Domu Kultury „Ba-
tory”. Zapraszamy również 
na imprezy towarzyszące. 
Dziękuję tym wszystkim, 
którzy wsparli inicjatywę 
organizacji III ChFN go-
towością do podzielenia 
się swym doświadczeniem  
i wiedzą, a wszystkim uczest-
nikom życzę uzyskania od-
powiedzi na nurtujące ich 
pytania dotyczące różnych 
dziedzin nauki.

Imprezy wiodące
22 marca
11.00 – rozpoczęcie festiwalu 
– Zastępca Prezydenta Miasta – 
Wiesław Ciężkowski
11.15-12.00 – wykład inaugu-
racyjny: dr Andrzej Boczarowski 
(Uniwersytet Śląski) Ludzkość na 
krawędzi przetrwania
12.00-12.25 – dr Andrzej Gołek 
(Śląski Uniwersytet Medyczny) 
Otyłość – choroba czy przypadłość
12.30-12.55 – dr Robert Rochel 
(Śląski Uniwersytet Medyczny) 
Substancje psychoaktywne – 
moda czy realne zagrożenie
13.00–13.25 – dr Danuta Idzik 
(Śląski Uniwersytet Medyczny) 
Wody mineralne – teraźniejszość 
czy przyszłość
13.30–13.55 – dr Robert 
Wojtyczka (Śląski Uniwersytet 
Medyczny) Dobroczynne bakterie 
– probiotyki
14.00–14.25 – dr Agata Kabała-
Dzik (Śląski Uniwersytet Medyczny) 
Apiterapia – z pasieki do apteki

Miejsce: Chorzowskie Centrum 
Kultury, ul. Sienkiewicza 3
Osoba odpowiedzialna, rezer-
wacja miejsc: Małgorzata Brzo-
zowska, tel. (32) 2416-751,  
mail: admin@sniadecki.edu.pl
16.00 - Debata pt. Polska unitarna 
czy federalna? Udział w debacie 
potwierdzili: senator RP Bronisław 
Korfanty (PiS), NPW ks. bp Tadeusz 
Szurman, Zwierzchnik Diecezji 
Katowickiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, poseł na sejm RP 
Marek Wójcik (PO), Jerzy Gorzelik, 
przewodniczący Ruchu Autonomii 
Śląska, Leszek Sykulski, Prezes 
Instytutu Geopolityki w Częstochowie, 
Małgorzata Myśliwiec, politolog (UŚ)
Organizuje ZSTiO nr 3 przy współ-
pracy z Chorzowskim Towarzy-
stwem Naukowym im. Kurta Aldera
Miejsce: Chorzowskie Centrum 
Kultury, ul. Sienkiewicza 3
Osoba odpowiedzialna, rezerwa-
cja miejsc: Krystian Biadacz,  
tel. (32) 2464-611,  
mail: zstio3@wp.pl

III Chorzowski Festiwal Nauki  
22 – 24 marca 2011 r.

Wiesław Ciężkowski, 
zastępca prezydenta Chorzowa 
do spraw społecznych, 
przewodniczący komitetu 
organizacyjnego. 

Szczegółowe informacje na temat programu imprezy wiodących, towarzyszących i dodatkowych III Chorzowskiego Festiwalu Nauki  
znaleźć można na stronie internetowej www.festiwalnauki.chorzow.eu

W poprzednich edycjach Festiwalu młodzież mogła wziąć udział  
w wykładach, konkursach i zajęciach warsztatowych
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23 marca
10.00-11.30 – Bohumir Soukup 
Twórcza informatyka – (Wy-
kład na temat nowych metod 
programowania i nauczania 
programowania oraz twórcze-
go myślenia z wykorzystaniem 
systemu Baltie. Adresatami są 
uczniowie starszych klas szko-
ły podstawowej, gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych 
oraz nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych, NIE 
TYLKO nauczyciele informatyki.  
Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach realizuje pilotażowy etap 
projektu „Twórcza informatyka  
z Baltie”. Wykład wygłosi twórca 
systemu Baltie).
Miejsce: Miejski Dom Kultury 
„Batory”, ul. Stefana Batorego 6 
Osoba odpowiedzialna, rezerwa-
cja miejsc: Wojciech Kolarz, tel. 
607 460 598, mail: szkola@glk.edu.pl

24 marca
12.00-12.45 - prof. dr hab 
Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski) 
Dobrym rzecznikiem prasowym być, 
znaczy...
12.45-13.10. – Występy zespo-
łów dziecięcych z MDK przy ul. 
Lompy
13.15-14.15 – mgr Przemysław 
Fabjański Przyrodnicze klejnoty 
Archipelagu Filipińskiego
14.15-14.30 – Zespół występują-
cy: Studio Tańca Współczesnego 
TENDI. Opiekun artystyczny 
zespołu: Barbara Ducka - instruktor 
tańca współczesnego, tancerz 
chorzowskiego Teatru Rozrywki. 
Zespół działający od 2000 r., od 
początku swojego istnienia odnosi 
liczne sukcesy na konkursach, 
festiwalach, przeglądach, zdobywa 
liczne nagrody i wyróżnienia. 
W dorobku zespołu znajduje się 
również  widowisko baletowe „Trzy 
westchnienia i podmuch wiatru” 
oraz spektakl taneczny „Lalkarz”. 
Zespół zaprezentuje fragmenty 

spektaklu tanecznego „LALKARZ”, 
którego premiera miała miejsce w 
październiku 2009 r. Choreografia i 
reżyseria spektaklu: Barbara Ducka 
W spektaklu wykorzystano utwory ze-
społu Pink Floyd z albumu „The Wall”.
14.30-15.15 – prof. dr hab. 
Jerzy Zioło – Chorzów miastem 
uniwersyteckim. Streszczenie: 
Przedstawione zostaną - cel i 
stan realizacji budowy Śląskiego 
Międzyuczelnianego Centrum 
Edukacji I Badań Interdyscypli-
narnych. Zaprezentowane będą 
również nowe kierunki i specjal-
ności studiów na wszystkich 
trzech poziomach kształcenia 
uniwersyteckiego.
15.15-15.30 – oficjalne za-
kończenie III CHFN – Zastępca 
Prezydenta Wiesław Ciężkowski
Miejsce: Chorzowskie Centrum 
Kultury, ul. Sienkiewicza 3
Osoba odpowiedzialna, rezerwacja 
miejsc: Grażyna Widera, 
 32 4211 711,  
mail: dyrektor.zso@gmail.com

Prace związane z modernizacją Stadionu Śląskiego przebiegają zgodnie z harmonogramem.
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Świadczenia z zakresu:
Alergologii
• Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska Medicus,  
ul. Józefa Lompy 4,  
tel.: 32 241 37 14; 

• NZOZ Przychodnia Lekarska 
„Przychodnia”,  
ul. Henryka Majętnego 14,  
tel.: 32 241 13 12

Alergologii dla Dzieci
• Specjalistyczna Przychodnia 

Lekarska Medicus, 
ul. Józefa Lompy 4, 
tel.: 32 241 37 14, 

• NZOZ Przychodnia Lekarska 
„Przychodnia”,  
ul. Henryka Majętnego 14,  
tel.: 32 241 13 12; 

• NZOZ Nasza Poradnia Sp. z o.o.  
ul. Młodzieżowa 33,  
tel.: 32 241 91 41; 

• Chorzowskie Centrum 
Pediatrii i Onkologii  
im. dr E. Hankego,  
ul. Władysława Truchana 7,  
tel.: 32 349 00 05

Audiologii i Foniatrii
• NOVIA Sp. z o.o. NZOZ Era Med,  
ul. Ignacego Paderewskiego 34, 
tel.: 32 772 55 87; 

• Chorzowskie Centrum 
Pediatrii i Onkologii  
im. dr E. Hankego,  
ul. Władysława Truchana 7, 
tel.: 32 349 00 05

Chirurgii Dziecięcej
• Chorzowskie Centrum 

Pediatrii i Onkologii  
im. dr E. Hankego,  
ul. Władysława Truchana 7, 
tel.: 32 349 00 05

Chirurgii Ogólnej
• NZOZ Ado-Med 2 

Roman Elias,  
ul. Stefana Batorego 19, 
tel.: 32 247 00 29; 

• NZOZ Praktyka Lekarzy 
Rodzinnych Słomczyńska, 
ul. św. Pawła 1,  
tel.: 32 348 12 48, 

• SPZOZ Zespół Szpitali 
Miejskich ul. Strzelców 
Bytomskich 11,  
tel.: 32 349 92 07

Chirurgii Plastycznej
• Specjalistyczna Przychod-

nia Lekarska Medicus,  
ul. Józefa Lompy 4,  
tel.: 32 241 37 14

Chorób Metabolicznych
• NZOZ „Atomed”, 

ul. św. Pawła 11,  
tel.: 32 736 61 51,

• NZOZ św. Pawła 11A,  
ul. św. Pawła 11a,  
tel.: 32 249 62 16, 

• NZOZ „Mada-Med”,  
ul. Wolności 109,  
tel.: 32 345 87 00

Dermatologii i Wenerologii
• NZOZ Centrum Medyczne 

Hajduki Sp. zo.o., 
ul. Jubileuszowa 42,  
tel.: 32 246 25 41; 

• Specjalistyczna Przychod-
nia Lekarska Medicus,  
ul. Józefa Lompy 4,  
tel.: 32 241 37 14; 

• Novia Sp. z o.o. NZOZ Era Med.,  
ul. Ignacego Paderewskiego 34, 
tel.: 32 772 55 87;

• NZOZ Centrum Medyczne 
św. Pawła S.C. J.Kern, 
J.Zając, E.Ciechanowicz,  
ul. św. Pawła 11,  
tel.: 32 241 12 71

Diabetologii
• Novia Sp. z o.o. NZOZ Era Med.,  

ul. Ignacego Paderewskiego 34,  
tel.: 32 772 55 87; 

• NZOZ „Diab Serwis s.c. 
Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska,  
ul. Józefa Ryszki 57, 
tel.: 32 247 61 90; 

• NZOZ Energomontaż - Cho-
rzów Sp. z o.o.,  
ul. Szczecińska 10,  
tel.: 32 241 02 00; 

• NZOZ „Mada-Med”,  
Wolności 109,  
tel.: 32 345 87 00

Endokrynologii
• NZOZ Ado-Med 2 Roman Elias,  
ul. Stefana Batorego 19,  
tel.: 32 247 00 29, 

• Specjalistyczna Przychod-
nia Lekarska Medicus,  
ul. Józefa Lompy 4,  
tel.: 32 241 37 14; 

• Novia Sp. z o.o. NZOZ Era Med. 
ul. Ignacego Paderewskiego 34, 
tel.: 32 772 55 87

Gastroenterologii
• NZOZ św. Pawła 11A,  

ul. św. Pawła 11a,  
tel.: 32 249 62 16

Geriatrii
• NZOZ „Atomed”,  

ul. św. Pawła 11,  
tel.: 32 736 61 51; 

• NZOZ Diab Serwis s.c. Spe-
cjalistyczna Przychodnia 
Lekarska,  
ul. Józefa Ryszki 57,  
tel.: 32 247 61 90

Gruźlicy i Chorób Płuc
• NZOZ „Atomed”,  

ul. św. Pawła 11,  
tel.: 32 736 61 51;

• NZOZ św. Pawła11 A,  
ul. św. Pawła 11a 
tel.: 32 249 62 16; 

• Szpital Specjalistyczny,  
ul. Zjednoczenia 10,  
tel.: 32 241 32 55

Hepatologii
• Szpital Specjalistyczny,  

ul. Zjednoczenia 10, 
tel.: 32 241 32 55

Kardiologii
• NZOZ „Poradnia Kardiolo-

giczna” B. Reszka, P. Reszka s.c., 
ul. św. Pawła 11,  
tel.: 32 348 12 39; 

• NZOZ Diab Serwis s.c. Spe-
cjalistyczna Przychodnia 
Lekarska,  
ul. Józefa Ryszki 57,  
tel.: 32 247 61 90, 

• NZOZ „Mada-Med”,  
ul. Wolności 109,  
tel.: 32 345 87 00; 

• NZOZ - Centrum Kardiologii,  
ul. Zjednoczenia 3,  
tel.: 32 348 18 81

Leczenia Aids
• Szpital Specjalistyczny,  

ul. Zjednoczenia 10,  
tel.: 32 241 32 55

Leczenia Bólu
• NZOZ „Atomed”,  

ul. św. Pawła 11, 
tel.: 32 736 61 51

Leczenia Chorób Naczyń
• Specjalistyczna Przychod-

nia Lekarska Medicus,  
ul. Józefa Lompy 4,  
tel.: 32 241 37 14; 

• NZOZ św. Pawła 11A,  
ul. św. Pawła 11a,  
tel.: 32 249 62 16; 

• NZOZ Diab Serwis s.c. Spe-
cjalistyczna Przychodnia 
Lekarska,  
ul. Józefa Ryszki 57,  
tel.: 32 247 61 90

Logopedii 
• NZOZ „Mada-Med”,  

ul. Wolności 109,  
tel.: 32 345 87 00

Medycyny Sportowej
• NZOZ Energomontaż - Chorzów 

ul. Szczecińska 10,  
tel.: 32 241 02 00; 

• NZOZ „Mada-Med”,  
ul. Wolności 109,  
tel.: 32 345 87 00

Nefrologii dla Dzieci
• Chorzowskie Centrum  

Pediatrii i Onkologii  
im. dr E. Hankego,  
ul. Władysława Truchana 7, 
tel.: 32 349 00 05

Neurologii
• NZOZ Ado-Med 2  

Roman Elias,  
ul. Stefana Batorego 19,  
tel.: 32 247 00 29; 

• Przychodnia Lekarska Sta-
rochorzowskiej Fundacji 
Zdrowia i Ekologii,  
ul. Gabriela Narutowicza 3, 
tel.: 32 736 20 59; 

• NZOZ Poradnia Ogólna  
„Irys-Med” S.C. G. Sołtys,  
J. Janiszewska,  
ul. Ks. Władysława Opolskiego 9,  
tel.: 32 249 20 20; 

• Novia Sp. z o.o. NZOZ Era Med.,  
ul. Ignacego Paderewskiego 34, 
tel.: 32 772 55 87; 

• NZOZ Centrum Medyczne 
św.Pawła S.C. J.Kern,  
J.Zając, E.Ciechanowicz,  
ul. św. Pawła 11,  
tel.: 32 241 12 71; 

• NZOZ św. Pawła 11A,  
ul. św. Pawła 11a,  
tel.: 32 249 62 16; 

• NZOZ Energomontaż - Chorzów  
ul. Szczecińska 10,  
tel.: 32 241 02 00; 

• NZOZ „Mada-Med”,  
ul. Wolności 109,  
tel.: 32 345 87 00; 

• NZOZ „Centrum Medyczne” Sp.J., 
ul. Zjednoczenia 3,  
tel.: 32 348 18 60

Neurologii Dziecięcej
• Chorzowskie Centrum  

Pediatrii i Onkologii  
im. dr E. Hankego,  
ul. Władysława Truchana 7, 
tel.: 32 349 00 05

Okulistyki
• Przychodnia Lekarska Sta-

rochorzowskiej Fundacji 
Zdrowia i Ekologii,  
ul. Gabriela Narutowicza 3, 
tel.: 32 736 20 59; 

• Novia Sp. z o.o. NZOZ Era Med.,  
ul. Ignacego Paderewskiego 34, 
tel.: 32 772 55 87; 

• NZOZ św. Pawła 11A,  
ul. św. Pawła 11a,  
tel.: 32 249 62 16, 

• NZOZ Lecznica Dzieci  
i Dorosłych Szpital  
im. I. Mościckiego,  
ul. Powstańców 27,  
tel.: 32 771 84 09; 

• NZOZ Diab Serwis S.C. Spe-
cjalistyczna Przychodnia 
Lekarska,  
ul. Józefa Ryszki 57,  
tel.: 32 247 61 90; 

• SPZOZ Zespół Szpitali 
Miejskich,  
ul. Strzelców Bytomskich 11,  
tel.: 32 349 92 07; 

• NZOZ Energomontaż  
- Chorzów Sp. z o.o.,  
ul. Szczecińska 10,  
tel.: 32 241 02 00; 

• Prywatny Szpital Weiss Klinik,  
ul. Wiejska 4,  
tel.: 32 245 97 63; 

• NZOZ „Centrum Medyczne” 
Sp.J.,  
ul. Zjednoczenia 3,  
tel.: 32 348 18 60

Okulistyki dla Dzieci
• NZOZ Lecznica Dzieci  

i Dorosłych Szpital  
im. I. Mościckiego,  
ul. Powstańców 27,  
tel.: 32 771 84 09; 

• Chorzowskie Centrum  
Pediatrii i Onkologii  
im. dr E. Hankego,  
ul. Władysława Truchana 7, 
tel.: 32 349 00 05

Onkologii
• NZOZ Ado-Med 2  

Roman Elias,  
ul. Stefana Batorego 19,  
tel.: 32 247 00 29

Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej
• Chorzowskie Centrum 

Pediatrii i Onkologii  
im. dr E. Hankego,  
ul. Władysława Truchana 7, 
tel.: 32 349 00 05

Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu
• NZOZ Ado-Med 2  

Roman Elias, 
ul. Stefana Batorego 19, 
tel.: 32 247 00 29; SPZOZ 

• Zespół Szpitali Miejskich, 
ul. Strzelców Bytomskich 
11, tel.: 32 349 92 07

Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu dla Dzieci
• Chorzowskie Centrum  

Pediatrii i Onkologii  
im. dr E. Hankego,  
ul. Władysława Truchana 7, 
tel.: 32 349 00 05

Otolaryngologii
• NZOZ Ado-Med 2  

Roman Elias,  
ul. Stefana Batorego 19,  
tel.: 32 247 00 29; 

• NZOZ Nasza Poradnia Sp. z o.o., 
ul. Młodzieżowa 33,  
tel.: 32 241 91 41; 

• Przychodnia Lekarska 
Starochorzowskiej Funda-
cji Zdrowia i Ekologii, ul. 
Gabriela Narutowicza 3,  
tel.: 32 736 20 59; 

•  Novia Sp. z o.o. NZOZ Era Med.,  
ul. Ignacego Paderewskiego 34, 
tel.: 32 772 55 87; 

• NZOZ Laryngologia -  
lek. Barbara Ćwik-Luka,  
ul. św. Pawła 11,  
tel.: 32 348 12 39; 

• NZOZ Energomontaż  
- Chorzów Sp. z o.o.,  
ul. Szczecińska 10,  
tel.: 32 241 02 00; 

• NZOZ „Mada-Med”, 
ul. Wolności 109,  
tel.: 32 345 87 00; 

• NZOZ „Centrum Medyczne” Sp.J.,  
ul. Zjednoczenia 3,  
tel.: 32 348 18 60

Otolaryngologii Dziecięcej
• NZOZ Lecznica Dzieci  

i Dorosłych Szpital  
im. I. Mościckiego,  
ul. Powstańców 27,  
tel.: 32 771 84 09; 

• Chorzowskie Centrum 
Pediatrii i Onkologii  
im. dr E. Hankego,  
ul. Władysława Truchana 7, 
tel.: 32 349 00 05

Położnictwa i Ginekologii
• NZOZ Ado-Med 2 Roman 

Elias,  
ul. Stefana Batorego 19,  
tel.: 32 247 00 29; 

• NZOZ Centrum Medyczne 
„Beskidzka” Sp.z o.o.,  
ul. Beskidzka 3,  
tel.: 32 241 81 88, 

• NZOZ Przychodnia Lekar-
ska Medicor,  
ul. Graniczna 90, 
tel.: 32 249 03 58; 

• Specjalistyczna Przychod-
nia Lekarska Medicus,  
ul. Józefa Lompy 4,  
tel.: 32 241 37 14; 

• NZOZ Grupowa Praktyka 
Lekarska „Chorzów Stary”, 
ul. Mazurska 2,  
tel.: 32 249 55 90;

• NZOZ Nasza Poradnia Sp. z o.o.,  
ul. Młodzieżowa 33,  
tel.: 32 241 91 41; 

• Przychodnia Lekarska Sta-
rochorzowskiej Fundacji 
Zdrowia i Ekologii,  
ul. Gabriela Narutowicza 3,  
tel.: 32 736 20 59; 

• NZOZ Centrum Medyczne 
św. Pawła S.C. J.Kern,  
J.Zając, E.Ciechanowicz,  
ul. św. Pawła 11,  
tel.: 32 241 12 71; 

• NZOZ Praktyka Lekarzy 
Rodzinnych Słomczyńska, 
ul. św. Pawła 11,  
tel.: 32 348 12 48; 

• Indywidualna Specjali-
styczna Praktyka Lekarska,  
ul. Bolesława Prusa 7,  
tel.: 32 246 48 56; 

• NZOZ „Centrum Medyczne” Sp.J.,  
ul. Zjednoczenia 3,  
tel.: 32 348 18 60

Proktologii
• NZOZ Ado-Med 2 Roman Elias,  

ul. Stefana Batorego 19,  
tel.: 32 247 00 29; 

• SPZOZ Zespół Szpitali 
Miejskich,  
ul. Strzelców Bytomskich 
11, tel.: 32 349 92 07

Reumatologii
• Novia Sp. z o.o. NZOZ Era Med., 

ul. Ignacego Paderewskiego 34,  
tel.: 32 772 55 87; 

• NZOZ Energomontaż - Cho-
rzów Sp. z o.o.,  
ul. Szczecińska 10,  
tel.: 32 241 02 00; 

• NZOZ „Centrum Medyczne” Sp.J.,  
ul. Zjednoczenia 3,  
tel.: 32 348 18 60

Stomatologii 
• Novia Sp. z o.o. NZOZ Era 

Mednovia Sp. z o.o. NZOZ 
Era Med,  
ul. Paderewskiego 34,  
tel.: 327725587; 

• Dental Team Katarzyna 
Suchanek NZOZ (w tym 
protetyka stomatologiczna),  
ul. Stefana Batorego 64/7, 
tel.: 32 2467390; 

• NZOZ Centrum Medyczne 
św.Pawła S.C. J.Kern,  
J.Zając, E.Ciechanowicz,  
ul. Św. Pawła 11,  
tel.: 32 2411271; 

• Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej „Rodzinna 
Przychodnia Stomatologicz-
na”, ul. Narutowicza 3,  
tel.: 32 736 20 97  
+48 604 941 840; 

• Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Przychodnia 
Lekarska MEDICOR (w tym 
świadczenia ortodoncji dla 
dzieci i młodzieży),  
ul. Ks. Wł. Opolskiego 5,  
tel.: 32 249 03 58; 

• NZOZ „STOMA”s.c.,  
ul. H. Dąbrowskiego 22,  
tel.: 32 241 57 92; 

• NZOZ Ado-Med 2 Roman 
Elias,  
ul. Stefana Batorego 19/19, 
tel.: 32 247 00 29; 

• „Amident” H.Skoczek, 
A.Mirska spółka jawna,  
ul. Brzozowa 25/11,  
tel.: 32 246 42 86;

• NZOZ Stomatologia Rodzin-
na Patrycja Marszałek,  
ul. Gałeczki 30,  
tel.: 32 348 00 73; 

• NZOZ „Olo - Dent” Przy-
chodnia Stomatologiczna 
Aleksandra Pietrzak, 
ul. Zjednoczenia 3/16,  
tel.: 32 249 06 86; 

• Specjalistyczna Praktyka 
Dentystyczna Katarzyna 
Podlecka-Koszyk,  
ul. Katowicka 141,  
tel.: 32 241 64 38; 

• Izabela Mirosławska, Prak-
tyka dentystyczna, lekarz 
dentysta,  
ul. Łukasińskiego 12 a,  
tel.: 32 246 86 06; 

• Indywidualna Praktyka 
Stomatologiczna – Krzysz-
tof Żytecki,  
ul. Prusa 7,  
tel.: 32 2466764; 

• Indywidualna Praktyka Sto-
matologiczna – Jerzy Moskal,  
ul. Prusa 7,  
tel.: 32 2466764; 

• Indywidualna Praktyka 
Stomatologiczna lek.stom. 
Katarzyna Nowakowska,  
ul. Prusa 7,  
tel.: 32 2466764; 

• Indywidualna Praktyka Denty-
styczna – Krzysztof Morgała,  
ul. H. Dąbrowskiego 64/3, 
tel.: 32 249 20 76; 

• Praktyka Dentystyczna – 
Małgorzata Ornowska,  
ul. Dąbrowskiego 13,  
tel.: 32 241 71 46; 

• Royal Dent Gabinet Sto-
matologiczny Aleksandra 
Ullmann,  
ul. Św. Pawła 11,  
tel.: 32 736 65 51; 

• Praktyka Stomatologiczna 
dr Andrzej Karmański,  
ul. Świdra 12,  
tel.: 503 779 505, 

• Poliklinika Stomatologicz-
na Joanna Urban-Święs,  
ul. Ryszki 10 a

Urologii
• Przychodnia Lekarska Sta-

rochorzowskiej Fundacji 
Zdrowia i Ekologii,  
ul. Gabriela Narutowicza 3, 
tel.: 32 736 20 59; 

• Novia Sp. z o.o. NZOZ Era Med., 
ul. Ignacego Paderewskiego 34, 
tel.: 32 772 55 87; 
• „Urovita” Sp. z o.o. - NZOZ 

Szpital „Śląskie Centrum 
Urologii”,  
ul. Strzelców Bytomskich 
11, tel.: 32 348 30 07

Wykaz poradni specjalistycznych w Chorzowie  
posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011 r.

Wykaz świadczeniodawców 
może zostać poszerzony po 
rozpatrzeniu przez NFZ 
złozonych odwołań. Pełny 
wykaz świadczonych usług 
na www.nfz-katowice.pl
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ChLF - Pressing odzyskał prowadzenie
Chorzowianin.pl jest patronem medialnym Chorzowskiej Ligi 
Futsalu. Cotygodniowe aktualności zamieszczamy na naszym 
portalu, w tym miejscu zaś krótko podsumowujemy ostatni 
miesiąc rozgrywek.
W pierwszej i drugiej lidze doszło do podziału na grupy - mi-
strzowską (zespoły z miejsc 1-8) i spadkową (9-16). Rozpoczęła 

się więc walka na całego, w której na stratę punktów pozwolić 
sobie nie można. Takowa przydarzyła się Silesii, która w 17. ko-
lejce I ligi uległa WSB 0:2. Natychmiast wykorzystał to Pressing. 
Po wygranej 6:3 z Klimzowcem to właśnie rewelacyjny beniami-
nek znów otwiera tabelę (z 44 pkt., Silesia ma ich o trzy mniej).
Na drugim froncie lekkiej „zadyszki” dostała Markowa-
odziez.pl. Drużyna ta - po serii zwycięstw - wywalczyła tylko 

punkt w dwóch ostatnich spotkaniach. Wciąż jednak prowa-
dzi (po 16 kolejkach) z jednym „oczkiem” przewagi nad Bia-
daczem i czterema nad ZPM Kuś.
Wreszcie trzecia liga, w której nadal dominuje Feniks. Naj-
lepszy zespół tej dywizji pokonał wicelidera - Acel Hvac - 2:1, 
a następnie... rozgromił 20:2 „czerwoną latarnię” Tornado 
Team.

Gdy na początku lutego pre-
zydent Chorzowa Andrzej 
Kotala nagradzał najlepszych 
sportowców, trenerów i dzia-
łaczy, Agnieszka Gortel nie 
mogła odebrać wyróżnienia 
w kategorii „Za wybitne osią-
gnięcia sportowe”. Przebywa-
ła bowiem wówczas na zgru-
powaniu w Portugalii, które 
miało być ważnym krokiem 
na drodze do wysokiej formy. 
- Spędziłam tam trzy tygodnie, 
trenowałam w bardzo dobrych 
warunkach. Chodziło głów-
nie o pracę nad odbiciem. W 
Polsce na mrozie i śliskiej na-
wierzchni jest to niemożliwe 
- mówi w rozmowie z Chorzo-

wianin.pl Agnieszka Gortel.
Celem zawodniczki TS AKS 
na ten rok jest poprawa re-
kordu życiowego w marato-
nie (42 km 195 m) i uzyska-
nie olimpijskiej nominacji. 
Igrzyska w Londynie zbliżają 
się wielkimi krokami. - Pol-
ski Związek Lekkiej Atletyki 
jeszcze nie podał, ile wynie-
sie minimum. Można jednak 
przypuszczać, że będzie to 
czas 2:30 - mówi chorzowian-
ka, której obecna „życiówka” 
na „królewskim” dystansie to 
2:34.47.
Do maratonu jeszcze wróci-
my. Wypada jednak zacząć 
od pierwszego sukcesu na-

szej biegaczki w tym roku. 
27 lutego wzięła udział w 
mającym długoletnią reno-
mę (była to już 31. edycja) 
półmaratonie w Wiązownie 
(miejscowość w woj. mazo-
wieckim). Na starcie stanęło 
aż 1165 zawodniczek i zawod-
ników. Gortel sprostała roli 
faworytki, zwyciężając w cza-
sie 1:16:34. Wyprzedziła o 16 
sekund Iwonę Lewandowską 
oraz o 49 sekund Ukrainkę 
Swietłanę Stanko. 
Co mówi o swoim pierwszym 
zwycięstwie? - To był start „ro-
boczy”. Postawiłam na takty-
kę, nie na czas. Zależało mi na 
wygranej i cel osiągnęłam. Do 
15 km bieg był bardzo wolny, 
praktycznie truchtałyśmy w 
grupie. Zaatakowałam w koń-
cówce - relacjonuje. 
Teraz przed trzykrotną mi-
strzynią Polski w półmarato-
nie trzy biegi w Niemczech 
- każdy na innym dystansie. 
20 marca wystartuje na 10 km 
w Dreźnie, następnie 3 kwiet-
nia w półmaratonie w Berli-

nie. Gortel w ubiegłym roku 
dwukrotnie biegała w stolicy 
Niemiec, z dobrym skutkiem. 
W znakomicie obsadzonym 
maratonie berlińskim zajęła 10. 
miejsce, bijąc rekord życiowy. 
Później zaś triumfowała na 10 
km (również z nową „życiówką”).
Najważniejszą imprezą pierw-
szej części sezonu będzie dla 
biegaczki TS AKS maraton 
w Duesseldorfie, który odbę-
dzie się 8 maja. Czy już w nim 
(Gortel planuje także start 

we wrześniowym maratonie 
w Berlinie) będzie atakować 
wspomniane 2:30? - Chciała-
bym, ale zobaczymy, jak wyj-
dzie to w praktyce. Wybrałam 
starty w Niemczech, bo zależy 
mi na tym, by obsada biegu 
była silna. U naszych sąsia-
dów to gwarantowane - kończy 
Agnieszka Gortel.

Michał Fabian
Całą rozmowę z chorzowską 
maratonką znajdziesz na na-
szym portalu.

Gortel już wygrywa
Od zwycięstwa rozpoczęła sezon zawodniczka 
TS AKS Chorzów. Wkrótce trzy razy pobiegnie 
w Niemczech. W Duesseldor�e powalczy  
o minimum olimpijskie w maratonie.

KRÓTKO
„Siódemka”  
szczypiornistek
Plan minimum na ten sezon 
został osiągnięty. Piłkarki Ru-
chu awansowały do play-off  
- z siódmego miejsca. Przyznać 
jednak trzeba, że końcówka 
rundy zasadniczej była dość ner-
wowa. „Niebieskie” przegrały z 
SPR Lublin (26:36, dom) i KSS 
Kielce (23:28, wyjazd), co - na mo-
ment - kosztowało je spadek na 8. 
pozycję. Później jednak zagrały 
najlepszy mecz sezonu, gromiąc 
wyżej notowaną Politechnikę 
Koszalińską 38:24 (d) i odzysku-
jąc 7. lokatę. Nie zmieniła tego 
porażka z liderem Zagłębiem 
Lubin 19:33 (w). W play-off cho-
rzowianki zmierzą się z dru-
gim zespołem tabeli - Vistalem 
Łączpolem Gdynia.

● ● ●
4:2 i... 2:4
Tylko dwa spotkania rozegrał 
w ostatnich tygodniach futsa-
lowy Clearex. Po siedmiu po-
rażkach i remisie w końcu się 
przełamał, i to na trudnym te-
renie. Pokonał w Zgierzu wal-
czącego o podium Borutę 4:2. 
Liczyliśmy, że Clearex pójdzie 
za ciosem, ale w następnej 
kolejce uległ u siebie Pogoni 
Szczecin 2:4. Po tej porażce 
spadł na 10. miejsce w tabeli. 
Przewaga nad strefą spadko-
wą - cztery punkty...

● ● ●
Fatalna kontuzja lidera
U siebie zwycięstwo, na wyjeź-
dzie porażka - tym rytmem kro-
czyła w ostatnich tygodniach 
Alba. Na własnym boisku poko-
nała kolejno: AZS Politechnikę 
Poznań (77:65), AZS Politech-
nikę Częstochowa (78:76) oraz 
Pogoń Prudnik (96:90). „Na 
tarczy” wracała za to z: Kłodzka 
(66:86 z Doralem Nysą) i Rudy 
Śląskiej (97:99 z Pogonią). W 
ostatnim ze spotkań fatalnej 
kontuzji doznał jeden z lide-
rów zespołu Tomasz Gembus 
(złamanie nadgarstka). Alba 
zajmuje 8. miejsce, niestety już 
bez szans na play-off.

● ● ●
Teraz KSZO
Podobny do Alby schemat re-
alizowały siatkarki, przy czym 
wygrane u siebie przychodziły 
im łatwo (3:0 z KSZO Ostro-
wiec i PLKS Pszczyna), zaś na 
wyjazdach fundowały swoim 
sympatykom horrory - niestety 
nie zakończone happy endem 
(2:3 z Gedanią Żukowo i Chemi-
kiem Police). Stawką tego ostat-
niego było 3. miejsce na koniec 
rundy zasadniczej. Nie udało 
się - Silesia Volley uplasowała 
się na 4. pozycji, a w pierwszej 
rundzie play-off bić się będzie 
ze wspomnianym KSZO.

● ● ●
Marex bez punktu
Z zespołami walczącymi  
o awans przyszło potykać się 
drugiej chorzowskiej ekipie 
futsalowej (I liga). Marex prze-
grał oba wyjazdowe spotkania - 
2:3 z Mariossem Wawelno i 3:7 z 
Marwitem Toruń - i w efekcie 
spadł na 7. miejsce. 

Poprzedni, znakomity se-
zon (3. miejsce) i awans do 
Ligi Europejskiej rozbudziły 
oczekiwania kibiców Ruchu. 
O tamtych pięknych chwilach 
trzeba jednak zapomnieć, bo 
obecnie „niebiescy” znaleźli 
się w samym centrum walki o 
utrzymanie. Ma tego świado-
mość trener Waldemar Forna-
lik, który na przedsezonowej 
prezentacji w hali MORiS 
powiedział: - Wspomnienia są 
miłe, ale najważniejsze są te 
dni, których nie znamy. To, o 
czym śpiewał Marek Grechuta. 
Trzeba patrzeć przed siebie.
Skoro mowa o prezentacji 
(odbyła się 21 lutego), poznali-
śmy na niej nowego kapitana 
drużyny. Poprzedni - Krzysz-
tof Pilarz - odszedł do Korony 
Kielce. Opaskę przejął Rafał 
Grodzicki. - Cieszę się bardzo. 
Tym bardziej, że jestem kapi-
tanem takiego klubu jak Ruch 
- powiedział obrońca.
To właśnie „Grodek” wypro-
wadził zespół na pierwszy 
mecz w tym roku - z Lechią 
Gdańsk na Cichej (26 lute-
go). Jego początek był bardzo 
emocjonujący, w przeciągu 
pięciu minut chorzowianie 
stworzyli dwie świetne okazje. 
Najpierw jednak źle uderzył 
Olszar, a potem Grzyb prze-
grał pojedynek sam na sam z 
bramkarzem gości, strzelając 

wprost w niego. - Mogłem po-
łożyć bramkarza. Pozostaje 
mi tylko przeprosić kolegów - 
powiedział pomocnik. Jak się 
później okazało, była to naj-
lepsza sytuacja spotkania. Z 
każdą minutą działo się coraz 
mniej ciekawego, mecz zakoń-
czył się wynikiem 0:0. 
Trzy dni później na Cichą 
przyjechała Legia (ćwierćfinał 
Pucharu Polski), z którą Ruch 
ostatnio regularnie sobie ra-
dził. Eliminował warszawian 
w dwóch poprzednich edy-
cjach PP. - Może niektórzy 
sądzili, że tak będzie za każ-
dym razem. Nie, to jest sport, 
to jest piłka. Remis musimy 
przyjąć, na więcej nie było nas 
stać - mówił trener Fornalik 
po zakończonym wynikiem 1:1 
pierwszym spotkaniu. Rozpo-
częło się ono dla Ruchu pięk-
nie - od bramki Arkadiusza 
Piecha. Stołeczna ekipa wy-
równała jednak w II połowie z 
karnego (po faulu bramkarza 
Perdijicia). Rewanż odbędzie 
się 15 marca.
Po dwóch remisach na Cichej 
„niebiescy” pojechali do Kra-
kowa, na ligową potyczkę z 
Wisłą. Trener Fornalik życzył 
sobie, by zespół podtrzymał 
dobrą grę w defensywie, ale 
także zaczął stwarzać więcej 
sytuacji pod bramką rywala. 
Piłkarze wykonali plan w 50 

procentach... Bo choć Ruch 
pod Wawelem zaprezentował 
się całkiem ciekawie w przo-
dzie, to tym razem obrona „kula-
ła”. - Przy traconych bramkach 
zachowaliśmy się, jakbyśmy się 
spotkali pierwszy raz - smucił 
się trener „niebieskich”. Nasz 
zespół przegrał 1:3. Szkoda, 
bo po bramce Grzyba na 1:1 
wydawało się, że Ruch stać na 
niespodziankę. Wisła jednak 
w ciągu... minuty zdążyła od-
powiedzieć, a potem strzelić 
trzecią bramkę.

Co to oznacza dla Ruchu? Po 
17 kolejkach chorzowianie -  
z 18 punktami - plasują się na 
14. miejscu, tuż nad „kreską”. 
Za nimi pozostaje Arka (17)  
i Cracovia (10). - Nasza sytu-
acja nie jest wesoła - przyzna-
je kapitan Grodzicki.
Oprócz rewanżu PP z Legią 
„niebieskich” czekają w tym 
miesiącu jeszcze dwa spotka-
nia ligowe - oba u siebie. 12 
marca Ruch zagra z GKS-em 
Bełchatów, zaś 18 marca odbę-
dzie się mecz, na który od daw-

na czekają wszyscy fani. Mowa 
o Wielkich Derbach Śląska! 
Podczas wspomnianej prezen-
tacji kibice głośno wyrazili 
swoje oczekiwania: - Wygrać 
z Górnikiem, „niebiescy” wy-
grać z Górnikiem! - niosło się 
po hali MORiS. Piłkarze wie-
dzą, jaka odpowiedzialność 
na nich ciąży. - Mecz z Górni-
kiem? Nie wyobrażam sobie, 
żebyśmy nie zdobyli trzech 
punktów - wypalił Rafał Gro-
dzicki.

(fab)

Wygrać z Górnikiem!
Start rundy rewanżowej nie był zbytnio udany dla „niebieskich”. Mają jednak szansę poprawić się w marcu.  
Kibice oczekują od nich zwłaszcza zwycięstwa z odwiecznym rywalem.

Nowi w zespole
Przed rundą rewanżową do 
kadry Ruchu włączono no-
wych piłkarzy. Oto numery 
na koszulkach, jakie dostali: 
Michal Pesković - 33, Żeljko 
Djokić - 4, Michał Steinke - 19, 
Marek Szyndrowski - 20, Ma-
rek Zieńczuk - 5. Zawodnicy 

z zespołu Młodej Ekstraklasy: 
Michał Kołodziejski, Przemy-
sław Kanarek i Filip Starzyń-
ski otrzymali - kolejno - nr 26, 
25 i 34. Natomiast w marcu 
zakontraktowano także Pawła 
Abbotta - wcześniej zawodni-
ka angielskiego Charltonu - 
który wybrał nr 99.

Arkadiusz Piech strzelił jedyna bramke dla Ruchu w meczu puchraowym z Legią
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POLECA
•  ROGÓWKI 

NA DOWOLNY WYMIAR
•  KOMPLETY 

WYPOCZYNKOWE
•  WERSALKI, TAPCZANY 
• FOTELE
•  RENOWACJA 

MEBLI TAPICEROWANYCH
•  DUŻY WYBÓR 

TKANIN OBICIOWYCH
�WŁASNY TRANSPORT

0501 204 207 
CHORZÓW STARY
UL. BOŻOGROBCÓW 13

pn-pt. 9.00-17.00, sb 9.00-13.00

ZAKŁAD TAPICERSKI 

EFEKT

RATY
BIURO NIERUCHOMOŚCI 

LOKUS
tel. 0668-156-048

1pokojowe 
Nowa, 34m2, 79tyś,
 Szczecińska 32m2,
 Beskidzka, 27m2

2 pokoje 
 Działkowa 34m2, 99tyś, 

Chałupki, 36m2,

3 pokoje
 Irys, 58m2 i 60 m2,199tyś, 

Stabika 73m2, 185tyś.

4 pokoje  
Brzozowa, 59m2, 175tyś,  

Jubileuszowa 60m2, 

tel. 793-775-040
1,2,3,4 pokoje na 

www.lokator.nieruchomosci.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI 

LOKATOR
1 pokój
Stabika 42m2 83tys 
Katowicka 51m2 55tys
Plac Waryńskiego 40m2 109tys 
2 pokoje
Sawickiej 38m2 89tys
Cieszyńska 40m2 85tys 
Karłowicza 44m2 125tys
Kochanowskiego 45m2 126tys 
Beskidzka 43m2 129,5tys
Gwarecka 35m2 95tys 

3 pokoje
Chałupki 52m2 129tys 
3 pokoje boczna Stefana Batorego 
63m2 165tys 
3 pokoje Rymera 63m2 134tys 
3 pokoje Stabika 46m2 115tys 
3 pokoje Brzozowa 50m2149tys 
4 pokoje
11 Listopada 85m2 155tys 

Pilnie kupię mieszkanie w Chorzowie 515-356-832

.plTeraz bezpłatne wydanie gazetowe dostępne 

co najmniej ra
z w miesiącu na terenie całego 

miasta, a najświeższe informacje codziennie 

w internecie

„Chorzowianin” w
yszedł z kiosków naprzeciw Czytelnikom!

Redakcja i biuro ogłoszeń: 

Pl. Powstańców Śląskich 1, 41-500 Chorzów, tel. 32 2413-374

www.chorzowianin.pl.,  e-mail: redakcja@chorzowianin.pl

Partnerzy:

 Bieżące wiadomości 7dni w tygodniu

 Telewizja internetowa

 Galerie zdjęć

 Tematyczne serwisy specjalne

 Baza fi rm

 Poczytne chorzowskie blogi

 Forum internetowe

 Informator podręczny

 Konkursy z nagrodami

Mieszkania do sprzedaży
• Chorzów, ul. Kalidego ( w bloku) 2 pokojowe 50 m2, 

cena 130.000 zł
•Chorzów ul. Krzywa, kawalerka 30 m2, cena: 100.000 zł
• Chorzów, ul. Wiosenna, 2 pokojowe, 44 m2, 

cena: 168.000 zł
• Świętochłowice Zgoda, 3 pokojowe 47 m2, 

cena 135.000 zł
•Chorzów ul. Karpacka 48 m2, cena: 145.000 zł
• Chorzów ul. 11 Listopada, 3 pokojowe, 70 m2, 

cena 199.000 zł
• Chorzów Batory ul. Odrodzenia, 36 m2, kawalerka, 

cena: 80.000 zł
•Ruda Śl. ul. Norwida 54, 3 pokojowe, cena: 139.000 zł
• Chorzów Park Róż, 72 m2, 3  pokojowe, 

cena: 139.000 zł
• Chorzów Park Róż 72 m2, 3 pokojowe cena 270.000 zł 

lub zamiana na 2 pokojowe 
• Siemianowice Pszczelnik 49 m2, 2 pokojowe, 

cena: 155.000 zł

Lokale użytkowe do sprzedaży
•Chorzów Batory ul. Armii Krajowej, usługowy – 
handlowy, 38 m2 w pawilonie, parter, cena: 65.000 zł

Działki do sprzedaży
• Katowice – Załęże, budowlana 1220 m2, 

cena 180.000 zł + VAT

Domy do sprzedaży
• Węgierska Górka, dom z dojazdem całorocznym na 

widokowej działce, cena: 250.000 zł
• Milówka – dom nowobudowany 128 m2, cena: 

250.000 zł
• Okolice Lublińca – dom + zabudowania gospodarcze, 

działka 1 ha, cena: 230.000 zł
• Siedlec/k. Częstochowy, dom + zabudowania, działka 

1200 m2, przy trasie, cena: 230.000 zł
• Chorzów Batory – 1/3 udziału w budynku mieszkalnym 

(działka, garaż, mieszkanie ) cena: 200.000 zł

Poszukujemy mieszkań, domów i działek 
dla klientów naszego biura.

Oferty zdjęciowe na www.konkret1.gratka.pl
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STAROCHORZOWSKI DOM KULTURY
Oddział Chorzowskiego Centrum Kultury
Chorzów, ul. Sienkiewicza 59,
tel. (032) 247-39-53

18.03.
godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika Spotkanie z 
Anną Jasińską „Przez Meksyk, Gwatemalę, Belize”
19.03.
godz. 10.00
Weekendowe Warsztaty Artystyczne„Biżuteria z fi lcu”
25.03. 
godz. 10.00 Festiwal Otwartych Serc Warsztaty plastyczne
godz. 18.00 Starochorzowska Galeria Stróżów Poranka
Bartek Jaskot - koncert pieśni pasyjnych
26.03.
godz. 10.00 Festiwal Otwartych Serc Dzień muzyki i tańca 
27.03.
godz. 10.00 Festiwal Otwartych Serc Dzień teatru
28.03.
godz. 18.00 Trąbki Jerycha symfonicznie
30.03.
godz. 18.00 Folklorystyczne Spotkanie z Karolinką Regio-
nalny Zespół „Istebna” z Istebnej
31.03.
godz. 18.00 Szymon Babuchowski zaprasza Czwartkowy 
Podwieczorek Literacki - Spotkanie z Wojciechem Kudybą 

MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY”
Chorzów ul. Batorego 6,
tel. (32)246-00-60
www.mdk-batory.com.pl 

10.03.
godz. 18.00 Wenisaż wystawy malarstwa Sabiny Pasoń
11.03
godz. 18.00 VIII Babski comber w Hajdukach 
(impreza tylko dla kobiet)
12.03.
godz. 18.00 VIII Babski comber w Hajdukach 
(impreza tylko dla kobiet)
15.03
godz. 10.00 Konkurs gwary ślaskiej
16.03.
godz. 17.00 Spotkanie Klubu promocji poetyckich
16.03
godz. 19.00 Koncert zespołu Bedwetters (Estonia)
17.03.
godz. 17.00 Pola Nadziei – kampania w celu zbierania 
środków na potrzeby Hospicjum
18.03.
godz. 18.00 VIII Babski COMBER w Hajdukach (impreza 
tylko dla kobiet)
19.03.
godz. 10.00 Rodzinne warsztaty przygodowo-artystyczne 
„Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss”, warsztaty 
dla rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym.
19.03.
godz. 18.00 VIII Babski COMBER w Hajdukach (impreza 
tylko dla kobiet)
21.03.
godz. 10.00
Zakończenie Festiwalu Teatralnego (III LO im. S. Batorego 
w Chorzowie)
22.03.
godz. 10.00 Klub Rozmaitoścu Kulturalnych PEGAZ „Pory 
roku ze szczególnym uwzględnieniem tradycji, zwyczajów 
i obyczajów budzenia się wiosny”
22.03.
godz. 19.00 „Panie czują Bluesa” - koncert PAUL LAMB & 
THE KING SNAKES
23.03.
godz. 19.00 Teatr Momo w spektaklu „Powiązania”
24.03
godz. 19.00 Koncert Orkiestry Kameralnej Archetti
25.03
godz. 17.00 – 20.30 Prelekcja Pt.: „Rpla kobiety w kulturze 
ludowej. Warsztaty Tańca Ludowego
26.03.
godz. 17.00 Otwarte Mistrzostwa Chorzowa w szachach
(Mistrzostwa trwają do 2.04.2011) 
31.03.
godz. 7.00 – 13.00 Konkurs wiedzy o UE
31.03.
godz. 17.00 Spektakl teatralny TROJE DO TANGA  
w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Chorzowie. Koncert urodzinowy
25.02. 
godz. 18.00 Transsyberyjska podróż – prezentacja zdjęć 

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Chorzów, ul. Sienkiewicza 3
tel. (32) 349-78-62/63
www.chck.pl

12.03.
godz. 19.00 Koncert - Imitation Party Show Szalone lata 
60, 70, 80 i 90 – te
13.03.
godz. 16.00 Bajka dla dzieci „W Dolinie Muminków”
14.03. 
godz.18.00  Cykl wykładów o tematyce śląskiej Górnośląski 
ślabikosz - prowadzenie Mirosław Syniawa
15.03.
godz. 11.00 Mała Akademia Jazzu zaprasza chorzowskie 
przedszkola na audycje muzyczne z udziałem znanych oso-
bistości polskiej sceny 
16.03.
godz. 18.00 Projekcja fi lmu dokumentalnego „Zgoda - miej-
sce niezgody”
17.03.
godz. 19.00 Koncert promocyjny „Okruchy życia” Martyny 
Jakubowicz z zespołem Żona Lota`
18.03.
godz. 18.00 Z cyklu „Kabaret TENOR” zaprasza: Kabaret Hrabi
19.03.
godz. 15.30 Jagodowy las - impreza charytatywna 
20.03.
godz.16.00 Program dla dzieci - projekcja fi lmu
23.03.
godz. 10.00,11.00 z cyklu „Pogodomy o Śląsku?” dla dzieci 
Marek Szołtysek
Śląskie Koło i Polski Rower
23.03.
godz. 19.00, IRA – koncert 
24.03
godz. 19.00 Paweł Orkisz - Pieśni Leonarda Cohena
25.03.
godz. 19.00 „Głos się zrywo, dusza śpiewo” - najpiękniejsze melodie 
operetkowe w śląskiej interpretacji według Mariana Makuli
27.03.
godz. 16.00 Pokaz iluzjonisty dla dzieci w wykonaniu 
Tomasza Kabisa
28.03.
godz. 11.00 eliminacje wstępne 16 Konkursu Piosenki Wygraj Sukces
30.03.
godz. 19.00 z cyklu „Inne granie w CHCK”
02.04.
godz. 18.00 Formacja Chatelet
03.04.
godz. 16.00 ViolinDi „Zabawy z muzyką”
05.04.
godz. 9.30 One Flew over The Cuckoo´s Nest 
06.04. 
godz. 19.00 Szalone nożyczki - Wrocławski Teatr Komedia
8.04.
godz. 18.00 Wieczór z muzyką... „Operetkowe qui pro quo”

9.04.
godz. 18.00
Koncert Inauguracyjny VI Międzynarodowego Festi-
walu G.G. Gorczyckiego Wyrostek & AUKSO
12.04
godz. 11.00 Mała Akademia Jazzu

KINO STUDYJNE PANORAMA
Chorzów, ul. Wolności 19/21
Tel. (32) 241-19-68
www.kinopanorama.pl

Ludzie Boga, 4- 10.03 godz. 15.00, 17.15 (oprócz 10.03)
Para do życia, 4 – 10.03 godz. 19.30
Ludzie Boga, Pokaz dla Seniora – 8.03. godz. 12.00
Sacrum za klauzulą – przegląd
Śmierć prowincjonała oraz Dzień z życia mnicha – wpro-
wadzenie o. Jan Konobrodzki z Opactwa Benedyktynów 
w Tyńcu
Drewniany różaniec, 11.03. godz. 17.00
Wielka cisza, 12.03 godz. 17.00; 13.03 godz. 15.00
Safari, 11 – 17.03. godz. 15.00
Wyjście przed sklep z pamiątkami, 14 – 17.03. godz. 17.00
Muzyka, 11 – 17.03. godz. 19.00 (oprócz 12.03)
Safari – Seans Malucha (przed fi lmem gry i zabawy dla naj-
młodszych), 12.03. godz. 14.30
Podróże Guliwera, 18 – 24.03. godz. 16.00
Jak zostać królem, 18 – 24.03. godz. 18.00
Czarny łabędź, 18 – 14.03 godz. 20.00
Załoga G (+ atrakcje sportowe dla dzieci),  20.03. godz.14.30 
– wstęp wolny
Śmierć w Wenecji  - Dyskusyjny Klub Filmowy, wprowadze-
nie przed fi lmem dr Ireneusz Gielata,  22.03. godz. 18.00
Jan Paweł II. Szukałem Was, 25 – 31.03. godz. 16.00 i 20.00 
(29.03. godz. 20.30)
127 godzin, 25 – 31.03. godz. 18.00 (oprócz 29.03)
Sławna jak Sarajewo – Filmowy Chorzów: Marta Kotowska 
– wspomnienie, 29.03. godz. 18.00

Relacji z imprez szukaj na 
www.chorzowianin.plwww.chorzowianin.pl

PLANETARIUM I OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 
WPKiW Chorzów, Al. Planetarium 4
tel. 32 250 65 84 ,fax +48 32 241 32 96
www.planetarium.edu.pl

Era statków kosmicznych, 13, 15, 16, 17, 18.03. godz. 17.00; 
19, 20.03 godz. 14.00
Światełka na niebie – seans dla dzieci, 20, 21, 27.03 godz. 11.00
Widok nieba w różnych krajach, 26,27,29,30,31 godz. 17.00
Wielkie narodziny, 10.03. godz. 17.00,12.03. godz. 14.00
Wiosenne niebo nad Śląskiem, 23.03 godz. 10.00, 12.00, 
26.03 godz. 11.00
Wyspy wszechświata,19,22,23,24,25.03 godz. 17.00; 26, 27.03. godz. 14.00
Zimowe niebo nad Śląskiem, 12.03 godz. 11.00

TEATR ROZRYWKI
Chorzów, ul. M. Konopnickiej 1
tel. (32) 346-19-30, fax. (32) 346-19-39
www.teatr-rozrywki.pl

Duża Scena
Jekyll&Hyde – godz. 19.00 - 10, 11.03; 12.03 godz. 16.00, 13.03 
godz. 17.00
Producenci – 16, 17, 18, 19.03 godz. 19.00, 20.03 godz. 17.00 
Oliver! – 23.03. godz. 19.00; 24, 25.03. godz. 11.00
BABEL – XIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej - 
INTERPRETACJE – 27.03. godz. 19.00.
Legends of Shaolin – 28.03. godz. 19.00
Amfi trion - XIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej 
– INTERPRETACJE – 29.03. godz. 19.00
Chór Alexandra Pustovalova – koncert – 30.03. godz. 19.00
Sen Nocy Letniej - XIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reży-
serskiej – INTERPRETACJE – 1.04. godz. 18.00
Balet Męski z Sankt Petersburga – widowisko baletowe  - 
8.04. godz. 19.00
Skrzypek na Dachu – 9, 10.04. godz. 18.30
Mała Scena 
Adonis ma gościa – 10, 11, 22.03. godz. 11.00; 21.03. godz. 
9.00
Warsztaty Szkoły Teatru – I Liceum Ogólnokształcące w Ja-
worznie – 14.03. godz. 10.00
Sztuka Dawnej Kartografi i z cyklu „Górny Śląsk – świat naj-
mniejszy” – 14.03. godz. 19.30
Szkoła Teatru – program edukacyjny – Lekcja 3 – 15, 16, 17, 
18, 28, 30.03. godz. 8.30; 21.03. godz. 11.45
7, 8. 04. godz. 8.30
Na końcu tęczy – 24.03 godz. 19.30 
Noże w kurach - XIII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyser-
skiej – INTERPRETACJE
Pomalu, a jeszcze raz! – 5.03 godz. 19.30

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
Chorzów, ul. Lompy 13,
tel. (32) 241-31-80
www.mdkchorzow.pl

10.03.
godz. 13.00, Konkurs matematyczny „Z matematyką w 
szeroki świat” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 
17 w Chorzowie
12.03.
godz. 9.45 Grand Prix Wiosna 2011 – I Turniej szachowy 
dla młodzieży
12.03
godz. 10.30-12.30 Chichoty w soboty cykl spotkań dla 
najmłodszych
godz. 10.30-12.30 Zróbmy coś razem, cykl spotkań dla 
rodziców
19.03
godz. 9:45 Grand Prix Wiosna 2011 –II Turniej szachowy 
dla młodzieży
19.03
godz. 11.00 Dzień Patrona Przedszkola św. Józefa organi-
zowany przez Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek w Chorzowie.
22.03.
VII Przegląd Wokalny Solo i w duecie
23.03.
godz. 10.00  Konkurs Piosenki Przedszkolnej  Mały 
Europejczyk VI edycja konkursu organizowanego przez 
Przedszkole Nr 24
24.03.
godz. 10.00 II Przegląd Instrumentalny Gram Sam
25.03.
godz. Podsumowanie Obchodów Międzynarodowego  Dnia 
Teatru
26.03.
godz. 10.00 Grand Prix Wiosna 2011 – III Turniej szachowy 
dla młodzieży
29.03. 
godz. 9.00 XIII Miejski Festiwal Kultury Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów, kategoria Muzyka
30.03.
godz. 9.00  XIII Miejski Festiwal Kultury Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów, kategoria Teatr
31.03.
godz. 9.00 XIII Miejski Festiwal Kultury Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów, kategoria Teatr
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SKANSEN
GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY 
W CHORZOWIE
Chorzów, ul. Parkowa 25 
tel. (32) 241-07-18, faks (32) 241-55-01

Skansen otwarty do 30.04.2011 w godzinach od 9.00 – 16.00 
(kasa czynna do 15.00) Zwiedzanie spacerowe – 4 zł, wstęp 
wolny w soboty. W okresie zimowym możliwość zorganizo-
wania kuligu (w poniedziałki, środy i piątki)
UWAGA!!! Wejście od ulicy Parkowej 25

SZUFLADA 
Chorzów ul. Wolności 15
tel. 32 771-94-35
www.szuflada15.pl
kontakt@szuflada15.pl

20.03. godz.20.00 - Kim Nowak. 

TAWERNA ŻEGLARSKA STARY PORT
Chorzów, ul. Rynek 13 (wejście od parkingu)
tel. 32 760-67-67
www.staryport.com.pl

24.03. godz. 20.00. – ZNIENACKA PROJECT

DPT LEŚNICZÓWKA rock & roll café
WPKiW w Chorzowie 
Chorzów, al. Muzyków 1
tel. 32 241-07-25
www.lesniczowka.art.pl

11.03. godz. 20.00. - Vintage
12.03. godz. 20.00. - De Press
13.03. godz. 20.00. -  Animate
18.03. godz. 20.00. -  Maleo Reggae Rockers
19.03. godz. 20.00. – Big Fat Mama + support: Hard Rockets
20.03. godz. 19.00. – Starvin’ Marvin + Heart Soul Mind
24.03. godz. 19.00. – ConTrust + Cropla + Mouga
25.03. godz. 20.00. – Normalsi + support Tea
26.03. godz. 20.00. – Closterkeller + Batalion d’Amour
27.03. godz. 19.30. – Alpatraum + Mirrordead
1.04. godz. 20.00. – Pod Strzechą
2.04. godz. 20.00. – 4szmery + Chee Psy
7.04. godz. 20.00. – Percival Schutenbach + Roberto Delira-
&Kompany
8.04. godz. 20.00. – Szantowe Granie – Flash Creep
15.04. godz. 19.30. – Adam Drąg
16.04. godz. 20.00. – Wierba&Schmidt Quintet

ZANZIBAR
KLUB MUZYCZNY 
Chorzów, ul. 3 Maja 1
tel. 32 245-64-27

KLUB MUZYCZNY ESCABE
Chorzów, ul. Rynek 13/4
www.escabe.pl

Środy: karaoke
Czwartki: studenci z legitymacją wstęp wolny 
Piątki: możliwość rezerwacji na zamknięte imprezy okolicznościowe
Soboty: imprezy w rytmach muzyki lat 80 i 90. (sala komin-
kowa - muzyka lat 70 i 80.) Tego dnia wstęp od 21 lat. 
Rezydenci Klubu Escabe – Dj Danny (Daniel) i Dj Strong (Mariusz)

KLUB CZEKOLADA
Chorzów, ul. Dworcowa 6
tel. (32) 771-84-46
www.klubczekolada.pl

11.03. – Lubelska domówka 
12.03. – Poprawiny 18 – stki Elvisa
16.03. – Ladies night inspired by absolute
17.03. – University of fun – czekolada studencka 
18.03. – Miejski styl
19.03. – Czerwony dywan – Moondeck
23.03. - Ladies night inspired by absolute
24.03. - University of fun – czekolada studencka
25.03. - Lubelska domówka
26.03. – Maszap song!
30.03. - Ladies night inspired by absolute
31.03. - University of fun – czekolada studencka

VENEZIACLUB LOUNGE&MUSIC BAR
Chorzów, ul. Gałeczki 30 
tel. 509-306-943
www.veneziaclub.pl

SZTYGARKA
Chorzów, ul. Piotra Skargi 34 a, d
(32) 249-59-92
www.sztygarka.pl

MIEJSKI OŚRODEK REKRACJI I SPORTU
Ul.Dąbrowskiego 113
tel/fax  32 2417-050,32 2417-055
www.moris.chorzow.pl
secretariat@moris.chorzow.pl

02.03.
godz. 18.00 2 liga koszykówki UKS Alba Chorzów - KS Pogoń 
Prudnik (KS Hajduki)
04.03
godz.18.00 Polska Liga Futsalu Clearex Chorzów - Pogoń 
Szczecin (Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113)
05.03.
godz. 14.00 XIV Mistrzostwa Polski Cheerleaders
(Hala Sportowa ul.Dąbrowskiego 113)
06.03.
godz. 12.30 XIV Mistrzostwa Polski Cheerleaders
(Hala Sportowa ul.Dąbrowskiego 113)
12.03.
godz. 16.00 2 liga koszykówki UKS Alba Chorzów - Open 
Florentyna Pleszew (KS Hajduki)
12.03.
godz. 19.00 1 liga futsalu Marex Chorzów - Inpuls Siemia-
nowice Śląskie (KS Hajduki)

MIEJSKA GALERIA SZTUKI  „MM”
Chorzów, ul. Sienkiewicza 3,
tel.(032) 249-17-19
www.galeriam.art.pl

Do 28.04 wystawa poplenerowa Międzynarodowego Plene-
ru i Sympozjum Szkła Artystycznego „Ekoglass Festiwal 
2010r.”
4-26.04 Józef Wilkoń - malarstwo. rzeźba, obiekty prze-
strzenne
7.04.godz. 17.00 Architektura XX wieku

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Chorzów, ul. Sobieskiego 8
tel. (32) 241-38-48
www.biblioteka.chorzow.pl 

Filia nr 1, ul. Główna 21
18.03.
godz. 16.00  Ulubiona postać z lektury szkolnej – zajęcia 
literacko–plastyczne
Filia nr 2, ul. Ryszki 11/13
15.03. 
godz.10.00 W bibliotece nie musi być nudno: zabawy i ła-
migłówki logiczne – zajęcia czytelnicze dla kl. I-III 
Filia nr 18, ul. Gwarecka 4
25.03.
godz. 16.00 Witaj wiosno – zajęcia literacko plastyczne 

MUZEUM 
Chorzów, ul. Powstańców 25
tel. (32) 241 31 04
www.muzeum.chorzow.pl
czynne: wt, czw, pt 9.00-15.00, śr 9.00- 17.00, sb, nd 
10.00-14.00
nd – wstęp bezpłatny

wystawa stała: Z dziejów pieniądza. Polska – Śląsk.
wystawa czasowa:  90 lat pod znakiem harcerskiej lilijki. 
Jubileuszowa wystawa z okazji 90-lecia harcerstwa w Cho-
rzowie. 

16.03, godz. 17.00 „Harcerskiej piosenki czar” – spotkanie z 
harcerską piosenką. Wstęp bezpłatny.
20.03., godz. 12.00 Koncert muzyki kameralnej z cyklu Mu-
zyczne Poranki.  Wystąpi trio akordeonowe Ars Harmonica 
(Piotr Chołołowicz, Jakub Mietła i Łukasz Jaworski).
30.03. godz. 14.00  „Harcerstwo na Górnym Śląsku” - prelek-
cja z prezentacją multimedialną - dr Joanna Januszewska 
– Jurkiewicz. 
Trwa program edukacyjny „Moje miasto – moje miejsce?”, 
szczegóły: muzeum-chorzow-edu.blogspot.com

ZAPRASZAM
Aleksandra Rej
kierownik Miejskiej Galerii 
Sztuki MM

4 kwietnia br. w 
Miejskiej Gale-
rii Sztuki MM 
odbędzie się 
wernisaż wy-
stawy malar-
stwa, rzeźby 

i obiektów przestrzennych 
Józefa Wilkonia. Jestem 
przekonana, że będzie to wy-
darzenie, które spodoba się 
miłośnikom sztuki w każdym 
wieku, od przedszkolaka po 
emeryta. Józef Wilkoń jest 
głównym jurorem tegorocz-
nej edycji organizowanego 
przez naszą galerię Trien-
nale Malarstwa „Animalis” 
i uznaliśmy  to za doskonały 
pretekst do zaprezentowania 

chorzowianom jego własnej 
twórczości. Artysta znany jest 
przede wszystkim jako zna-
komity ilustrator, u którego 
motywy zwierzęce są czymś 
oczywistym. U nas ilustracji 
będzie mniej, a dużą atrak-
cją prezentacji będą z całą 
pewnością jego formy prze-
strzenne. Wstęp na wystawę, 
jak w przypadku wszystkich 
naszych ekspozycji, jest bez-
płatny.   

Krzyżacy rock opera
Po ogromnym sukcesie, wy-
stawionego z okazji 600-lecia 
Bitwy pod Grunwaldem, wido-
wiska muzycznego „Krzyżacy”, 
zdecydowano o ponownym 
zaprezentowaniu spektaklu 
publiczności. Akcja widowi-
ska, opartego na motywach 
powieści Henryka Sienkie-
wicza, toczy się na przełomie 
XIV i XV wieku. Główne wąt-
ki opowieści to miłość Danusi 
Jurandówny i Zbyszka z Bog-
dańca oraz zakochanej w tym-
że Zbyszku Jagienki Zychów-
ny, konflikt polsko-krzyżacki 
i wielka wojna w 1410 roku z 
Krzyżakami, a także historia 
tragicznych losów Juranda ze 
Spychowa. 
Współczesne kostiumy, nowo-
czesna choreografia, mrocz-
na, czarno-biała rockowa 
stylistyka, materiały wizual-
ne, zespół rockowy na żywo. 

Swoją konwencją spektakl 
odwołuje się do klasyki świa-
towej rock-opery.
Rock opera Krzyżacy to muzycz-
na opowieść wypełniona namięt-
nością, cierpieniem, zdradą  
i bohaterstwem. W obsadzie 
Artur Gadowski jako król 
Jagiełło, Maciej Balcar jako 
Jurand ze Spychowa, Paweł 
Kukiz jako Konrad von Jun-
gingen, Maciej Silski jako 
Zbyszko z Bogdańca, 
Olga Szomańska jako Danuś-
ka, córka Juranda, Joanna 
Dec jako Jagienka ze Zgo-
rzelic, Jacek Lenartowicz 
jako Maćko z Bogdańca, Jan 
Janga Tomaszewski jako Zyg-
fryd do Loewe, Cezary Stud-
niak jako Ulryk von Jungin-
gen, Katarzyna Jamróz jako 
księżna Anna Danuta,
Jacek Bończyk jako Sande-
rus, Marcin Kołaczkowski 
jako Kuno von Lichtenstein  
i inni. Słowa: Jacek Korcza-
kowski. Muzyka: Hadrian Filip 
Tabęcki. Scenariusz i reżyseria: 
Marcin Kołaczkowski.

9 czerwca 2011 r. widowisko 
można będzie zobaczyć w Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu. 
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