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Robot kolejowy z Chorzowa i płyn 
do transportu narządów stworzony 
w Sosnowcu płyn to śląskie wynalaz-
ki nominowane w tym roku w plebi-
scycie „Soczewki Focusa”, który wy-
łania najważniejsze innowacje tech-
nologiczne w Polsce.  

Inżynierowie z chorzowskiej Gru-
py Zarmen pracują nad stworzeniem 
robota kolejowego, który wyręczy 
człowieka przy trudnym zadaniu łą-
czenia i rozłączania wagonów towa-
rowych. Wynalazek, którego powsta-
nie finansuje Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju, pomoże w wyelimino-
waniu wypadków z udziałem ludzi. 
Ma też przyczynić się do obniżenia 
kosztów firm transportowych. 

Robot ma postać lokomotywy, któ-
ra może samodzielnie wykonywać 
prace na bocznicach kolejowych. Na-
leży go jedynie wcześniej odpowied-
nio zaprogramować. Obecnie prze-
chodzi testy w Rybniku i Częstocho-

wie, a gotowy ma być w ciągu dwóch 
lat. Robot kolejowy jest nominowany 
do „Soczewek Focusa” w kategorii 
„innowacje techniczne”. 

Plebiscyt trwa do końca lutego.  
Każdy może wesprzeć kandydata ze 
swojego regionu, głosując na stronie 
soczewki.focus.pl. 
     Na uczestników plebiscytu, którzy 
poza oddaniem głosu zostawią 
na stronie uzasadnienie wyboru, cze-
kają nagrody: prenumeraty miesięcz-
nika „Focus”, vouchery prezentowe 
i bony wakacyjne. Laureatów Socze-
wek   Focusa 2015 poznamy w kwiet-
niu.       
      Konkurencja jest spora. Z jakimi 
wynalazkami przyszło rywalizować 
robotowi kolejowemu z Chorzowa? 
W kategorii „innowacje techniczne” 
są jeszcze: butelka izotermiczna, 
monitorowanie pszczół w ulu, płyn-
ny pancerz kuloodporny i portfel 
z włókna węglowego.  

My trzymamy oczywiście kciuki 
za wynalazek made in Chorzów i za-
chęcamy naszych Czytelników do gło-
sowania. a

W Parku Śląskim znów wycinka drzew 
Najpierw usuwanie starego drzewostanu, a później sadzenie nowych drzew. Wycinka już odbyła się wzdłuż al. 
Żyrafy, ale to nie koniec prac. W przyszłym tygodniu drzewa będą usuwane jeszcze w dwóch miejscach. STR. 5
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WYDARZENIA 

Mandaty, wypadki 
i pijani kierowcy, 
czyli 2015 rok 
w ocenie policji 

str. 3

ROZMAITOŚCI 

Prezentujemy 
kolejną laureatkę 
plebiscytu DZ 
„Laur Piękna” 

str. 8

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

Nowoczesne technologie

Więcej na  portalu: 

chorzow.naszemiasto.pl a

Robot 
z Chorzowa 
robi karierę
A Wynalazek z Chorzowa jest 
nominowany do „Soczewek Focusa”, 
ogólnopolskiego plebiscytu naukowego

b Po raz piąty na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie wystąpili nauczyciele z regionu. Kilkunastu pedagogów 
wzięło udział w Szkole Teatru dla Nauczycieli, którą organizuje chorzowski teatr i katowicki ROM-E Metis. Wystarczyło 
kilka spotkań, by potrafili poznać swoje mocne strony. Nieraz takie, o których istnieniu nie mieli pojęcia. Dowiedzieli 
się również, że mają w sobie wszystko, to, co potrzebne do komunikowania się z drugą osobą. CZYTAJ WIĘCEJ STR. 7
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Na deskach Teatru Rozrywki wystąpili nauczyciele 
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Kalendarium

A  1257 r.  
Książę opolsko-raciborski Włady-
sław oddał w ręce zakonu ziemię 
pod Bytomiem. Mówi o tym akt lo-
kacji wsi Chorzów, najważniejszy do-
kument w historii Chorzowa.  
 
A  1198 r.  
 Nazwa Chorzów może być pochod-
ną od Coccham lub Coccha, która 
pojawiła się w dokumencie patriar-
chy jerozolimskiego z 1198 roku. 
W dokumencie lokacyjnym widnieje 
nazwa Chareu. 
 
A  1791 r.   
Od 1791 roku wydobycie prowadziła 
w Chorzowie kopalnia Król (później-
sza kopalnia Prezydent). Życie no-
wej miejscowości było skupione wo-
kół huty i kopalni. 
 
A  1868 r.  
  Miasto liczyło wówczas około 14 ty-
sięcy mieszkańców. Ich liczba szyb-
ko rosła i w 1905 roku osiągnęła 66 
tysięcy.  
Oprac. (BS)

kierowców skontrolowali policjanci chorzowskiej drogówki podczas ostatnich działań 
pod hasłem „Alkohol i Narkotyki”. Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, spowodowanych przez 
kierujących „na podwójnym gazie”, bądź pod wpływem narkotyków. W działaniach wzięło 
udział 18 policjantów z ruchu drogowego i 4 z prewencji. (BS)1300

Aby ferie były 
bezpieczne  

Policjanci z chorzowskiej 
drogówki w ramach działań 

„Bezpieczne ferie 2016”, 
spotkali się z uczniami ze 

Szkoły Podstawowej nr 5 . 
Stróże prawa podczas 
spotkania przekazali 

najmłodszym podstawowe 
informacje dotyczące 

bezpieczeństwa. Wszyscy 
uczniowie otrzymali też 
elementy odblaskowe 
od policjantów.  (BS)

20-latek 
z amfetaminą 

W ubiegłym tygodniu policjan-
ci patrolujący ul. Strzelców 

Bytomskich, zauważyli młode-
go mężczyznę, który na widok 
radiowozu przyspieszył i starał 
się ukryć w jednej z bocznych 
uliczek. Policjanci postanowili 
go wylegitymować. W czasie 

kontroli odnaleźli przy nim wo-
reczek  z białą substancją.  

Po sprawdzeniu na testerze 
okazało się, że posiadał amfe-

taminę. (BS)
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bW ubiegły piątek w chorzowskim magistracie załatwiał swoje sprawy nietypowy, skrzydlaty petent. 
Urzędnicy rozpoznali w nim... nietoperza. Skrzydlaty gość pojawił się na czwartym piętrze i zawędrował 
do warsztatu, w którym postanowił uciąć sobie krótką drzemkę. Urzędnicy nietoperza namierzyli, 
sfotografowali i oddali w ręce weterynarza. (BS )
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Zdjęcie tygodnia

Będzie się działo

19 lutego, godz.  19                                                  
A W Chorzowskim Centrum Kul-
tury odbędzie się koncert 
Korteza. Bilety dostępne w kasie 
ChCK w cenie 45 zł. 

1 marca, godz. 18 
A W Chorzowskim Centrum Kul-
tury przy ulicy Sienkiewicza 3 od-
będzie się koncert charytatywny 
„Spełnij marzenie Dominika”. Or-
ganizatorzy wydarzenia zbierają 
fundusze na specjalny aparat 
do nauki chodzenia. Urządzenie 
musi być specjalnie dostosowane 
do Dominika, a jego koszt to 8 ty-
sięcy złotych. Podczas koncertu 
wystąpią artyści wykonujący mu-
zykę śląską oraz biesiadną, mię-
dzy innymi De Silvers, Remix, Pa-
weł Gołecki, Grzegorz Poloczek, 
Mirek Jędrowski czy Kabaret 
Kafliki. Imprezę poprowadzi Ar-
kadiusz Wieczorek. Podczas kon-
certu odbędzie się kiermasz cia-
sta, loteria fantowa oraz licytacje 
obrazów Agnieszki Szady. 
 (BS) 
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Ważne wydarzenie dla wszyst-
kich miłośników fotografii. Wy-
stawa Word Press Photo pierw-
szy raz w historii zawita 
do Chorzowa. Ekspozycja bę-
dzie prezentacją najlepszych 
zdjęć nagrodzonych w World 
Press Photo, od lat uznawanym 
za najważniejszy konkurs foto-
grafii prasowej na świecie. 
Ostatnim razem w regionie wy-
stawa gościła ponad dziesięć lat 
temu. Zdjęcia zawisną w hali 
byłej Elektrowni Huty Królew-
skiej. To piękne, poprzemysło-
we miejsce jest wpisane do re-
jestru zabytków województw 
śląskiego. Mieszkańcy regionu 
będą mogli oglądać fotografie 
przez trzy tygodnie - od 26 maja  
do 15 czerwca 2016 r., od ponie-
działku do piątku w godz. 10 - 
20, a w weekendy i święta 

w godz. 10 - 22. Organizatorami 
wydarzenia są Urząd Miasta 
w Chorzowie oraz Centrum In-
tegracji Międzypokoleniowej. 
      World Press Photo to najważ-
niejszy konkurs branżowy foto-
grafów z całego świata pracują-
cych dla prasy. Organizatorem 
jest Fundacja World Press 
Photo, która działa od 1955 ro-
ku. Konkurs odbywa się co-
rocznie, wyniki ogłaszane są 

w lutym. Przebiega w kilkuna-
stu kategoriach obejmujących 
fotografie pojedyncze i serie 
(reportaże), takich jak zdjęcie 
roku, sportowe sytuacje, życie 
codzienne, portrety, przyroda. 
Rokrocznie na konkurs swoje 
prace wysyła kilka tysięcy foto-
grafów z całego świata. Wysta-
wa jest prezentacją najlepszych 
zdjęć wyłonionych w ramach 
konkursu World Press Photo. 
    Wśród dotychczasowych lau-
reatów World Press Photo jest 
też sporo Polaków. Laury World 
Press Photo zdobyli m.in.: Ro-
man Pienkowski (1956 r), Zyg-
munt Wdowiński (1957), Hen-
ryk Grzęda (1962 r.),  Radosław 
Sikorski (1989 r.),  Filip Ćwik 
za reportaż z żałoby Polaków 
po katastrofie smoleńskiej (2011 
r.), oraz absolutny polski rekor-
dzista w tym konkursie Tomasz 
Gudzowaty (1999, 2000, dwu-
krotnie w 2003, 2006, 2008, 
2009 i 2011 r.). 
 (BS)

Wystawa zdjęć

World Press Photo 
po raz pierwszy 
 w Chorzowie
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Walentynki są jak… pocału-
nek pod jemiołą. Jak pą-

czek w Tłusty Czwartek. Czyli 
po prostu tradycja. Można to 
święto lubić lub nie, ale trzeba 
przyznać, że  po latach  konse-
kwentnego trwania w naszym 
kalendarzu  ugruntowało sobie 
pozycję, tym bardziej, że dla 
pokolenia, które najbardziej 
ochoczo z tego święta korzysta, 
ono było zawsze. Młodzi 
po prostu nie znają lutego bez 
czerwonych serduszek w skle-
pach czy kawiarniach. 

Walentynki w naszym kraju 
wypracowały sobie na-

wet swoją własną formułę: 
świętowanie z przymrużeniem 
oka. To na pewno pomaga nie-
śmiało zakochanym wysłać – 
jak się zwykło mówić – 
walentynkę. A nuż trafi na po-
datny grunt. A jak nie, to 
po prostu tradycji uczyniło się 
zadość i przechodzimy nad tym 
do porządku dziennego. Wy-
godne. A   

Walentynki – 
kochajmy się

Z  ukosa

Jolanta 
Pierończyk
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Na razie to scenariusz bliski są-
siadom ze Świętochłowic, ale 
mieszkańcy Chorzowa też za-
czynają się martwić, choć 
Chorzowsko-Świętochło-
wickie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji podkreśla, 
że problem i to ogromny mają 
Świętochłowice, Chorzów 
z opłatami za wodę radzi sobie 
całkiem nieźle. 

U sąsiadów to Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Lokalowej w Świętochłowicach 
idzie na wojnę z nieuczciwymi 
lokatorami. Chodzi już nie tylko 
o tych,  którzy zalegają z czyn-
szem. Problem jest też ze ścią-
galnością należności za zużycie 
wody. W zasobach MPGL jest 
389 budynków, w 172 z nich lo-
katorzy zalegają z opłatami 
za wodę, a w 7 budynkach 
mieszkańcy nie zapłacili za wo-
dę nawet złotówki. - Nie może 
być tak, że ludzie nie płacą, 
a wodę mają. Musimy to sta-
nowczo ukrócić, bo straty są co-
raz większe i zaraz będą nie 
do opanowania - denerwuje się 
Robert Błaszczyk, prezes Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Lokalowej. Plan jest 
prosty: trzeba zakręcić kurki 
z wodą, na początek w tych 
siedmiu budynkach, gdzie 
za wodę nie płaci nikt, a potem 

wszędzie tam, gdzie lokatorzy 
zapominają o swoich powin-
nościach.  Realizację tego pla-
nu umożliwia aneks, który 
na wniosek MPGL 
w Świętochłowicach dołączyło 
do umowy Chorzowsko-
Świętochłowickie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji. 
Z załącznika wynika, że każdy 
budynek nazwany w umowie 
„punktem poboru”  zostaje roz-
liczany osobno. Wcześniej spół-
ka MPGL otrzymywała 
od ChŚPWiK zbiorczą fakturę 
za dostawę wody do całych 
swoich zasobów. W efekcie nie 
było wiadomo, kto za wodę nie 
płaci. Teraz, jeśli lokatorzy nie 
wpłacą swoich należności 
do spółki, to spółka zapłaci tyl-
ko część faktury za wodę i po-
informuje wodociągi, które nie-
ruchomości nie złożyły się 
na kwotę zapłaty. Potem moż-
na już spodziewać się najgor-
szego, czyli odcięcia wody 
do zadłużonego budynku. 
W Chorzowie jednak takiej oba-
wy na razie nie ma.  a

b Są lokatorzy, którzy nie płacą 
ani za czynsz, ani za wodę
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Chcą zakręcić 
kurki z wodą. 
Za długi

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

Zadłużenia

ZAGINIONA 

Wyjechała do Grecji 
6 lat temu. Zniknęła 
Policjanci z Chorzowa poszu-
kują zaginionej Krystyny 
Szarek. 58-letnia kobieta 
od kilku lat ma przebywać 
w Grecji, ostatni kontakt tele-
foniczny nawiązała z rodziną 
w kwietniu 2015 roku. Wszyst-
kie osoby mogące pomóc 
w ustaleniu miejsca pobytu 
zaginionej, proszone są o kon-
takt z Komendą Miejską Poli-
cji w Chorzowie, pod nr tel. 
(32) 7715 255 bądź z najbliższą 
jednostką policji, pod nr tel. 
997. (BS)

BEZPIECZEŃSTWO 

O bezpieczeństwie 
z seniorami 
W Centrum Inicjatyw Społecz-
nych chorzowscy dzielnicowi 
przeprowadzili prelekcję dla 
seniorów. Głównym celem 
spotkania było przekazanie 
chorzowianom wiedzy na te-
mat zagrożeń, jakie mogą je 
spotkać w codziennym życiu, 
w tym związanych z oszustwa-
mi metodą „na wnuczka lub 
policjanta”. Stróże prawa opo-
wiedzieli także o sposobach 
działania przestępców, aby 
osoby starsze wiedziały, jak się 
przed nimi uchronić. (BS)FO
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INTERNET 

Bezpieczny internet 
z chorzowską policją  
„Cyberprzemoc” to hasło 
przewodnie prowadzonych 
spotkań chorzowskich poli-
cjantów z uczniami szkół 
podstawowych i seniorami 
z Centrum Inicjatyw Spo-
łecznych. Mundurowi 
w trakcie prelekcji omawiają,  
jak uchronić się przed sta-
niem się ofiarą i gdzie szukać 
ewentualnej pomocy, kiedy 
zabawa już nie jest zabawą, 
ale może  przerodzić się 
w poważne problemy praw-
ne i nie tylko. (BS)

W Chorzowie 
problemu z opłatą 

za wodę jeszcze nie 
ma, dramat jest 

w Świętochłowicach

REKLAMA 006069144



04//tygodnik WYDARZENIA
Chorzów 

Piątek, 12 lutego 2016

Praca policji w 2015 roku
A Chorzowscy policjanci podsumowali 2015 rok. Przestępstw odnotowali mniej niż w roku 2014  
A Prawie 1800 sprawców zatrzymali na gorącym uczynku, podjęli ponad 20 tysięcy interwencji

Chorzowscy policjanci podsu-
mowali swoją działalność 
w 2015 roku.   Nastąpił spadek 
przestępczości w porównaniu 
do roku 2014,  a poziom jej wy-
krycia wzrósł. Tych spadków 
i zwyżek w różnych sferach by-
ło sporo.  

Jeśli chodzi o wydział ruchu 
drogowego, to w 2015 roku wy-
padków drogowych odnoto-
wano w Chorzowie 32, czyli 
o 18 zdarzeń mniej niż w roku 
2014.  

Najczęstszymi przyczynami 
wypadków były: nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu ( 7) 
i nieudzielenie pierwszeństwa 
pieszemu (6). W tym dwa wy-
padki ze skutkiem śmiertel-
nym.  

Osób rannych w wyniku 
zdarzeń drogowych było też 
mniej niż w 2014, odnotowano 

33 takie przypadki, a w 2014 r. 
- 59.  

Znacznie wzrosła liczba 
osób legitymowanych, było ich 
w 2015 roku 21957. Pouczeń by-
ło mniej, tu policjanci odnoto-
wali spadek o 67.  

Wydano też mniej manda-
tów karnych. W 2014 roku było 
13578, a w 2015 roku 13534.  Kie-
rowców, których ukarano man-
datem było mniej niż w 2014 ro-
ku (10266 mandatów), w 2015 
było ich mniej o 292.  

Więcej mandatów dostali 
z kolei piesi. Tu odnotowano 
wzrost o 221 mandatów w sto-
sunku do roku 2014, kiedy wrę-
czono ich 2819.  

Zatrzymano za to mniej do-
wodów rejestracyjnych. W 2014    
roku było ich 1863, a w ubie-
głym roku - 1805.  

Mniej też zatrzymano nie-
trzeźwych kierowców i tych, 
którzy kierowali po użyciu al-
koholu.  

Policjanci WRD w Chorzo-
wie przeprowadzili łącznie 137 
( w roku 2014 – 130 ) działań 

pod kryptonimem : trzeźwość, 
prędkość, alkohol i narkotyki, 
trzeźwe przewozy, kontrola dro-
gowa pieszy, pasy, truck&bus, 
a także działania przy użyciu 
technicznych środków wspar-
cia policji tj. pojazdów RSD 
i ETDiE oraz zestawu fotogra-
ficznego i urządzenia Drug Test 
5000. Funkcjonariusze WRD 
także uczestniczyli w działa-
niach organizowanych przez 
Wydział Prewencji oraz Wy-
dział Kryminalny KMP Cho-
rzów.  

Ponadto w 2015 roku 
chorzowscy policjanci zatrzy-
mali prawie 1800 sprawców 
na gorącym uczynku prze-
stępstw, przeprowadzili ponad 
20 tysięcy interwencji, zatrzy-
mali 216 osób poszukiwanych.  

Podsumowaniom roku 2015 
towarzyszyły także dyskusje 
na temat stworzenia tzw. mapy 
zagrożeń bezpieczeństwa na te-
renie Chorzowa. Mapa będzie 
powstawała sukcesywnie, pod-
czas jej tworzenia potrzebna 
będzie dyskusja społeczna.  Ab W minionym roku mandatami ukarano w Chorzowie ponad 10 tys. kierowców 
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W centrum Chorzowa policjanci zabezpieczyli nielegalne automaty do gier

Policjanci z Chorzowa zwalczają-
cy przestępczość gospodarczą, 
wspólnie z celnikami z Katowic, 
zabezpieczyli kolejne nielegalne 

automaty do gier losowych. Ich 
właściciele odpowiedzą za popeł-
nienie przestępstwa z kodeksu 
karnego skarbowego, za co grozi 
im wysoka grzywna oraz nawet 
do 3 lat więzienia. 

Policjanci po raz kolejny na-
mierzyli  lokal w centrum Cho-
rzowa. Wspólne działania poli-
cjantów i celników z Urzędu Cel-
nego w Katowicach, ukierunko-
wane były na zwalczanie niele-
galnej działalności hazardowej. 
Mundurowi skontrolowali po-
chodzenie i legalność automatów 
do gier oraz posiadane zezwole-

nia. W związku z podejrzeniem 
naruszenia przepisów o grach lo-
sowych, celnicy zabezpieczyli 
dwa nielegalne urządzenia, 
na których były urządzane gry 
hazardowe wbrew obowiązują-
cym przepisom.  
   Funkcjonariusze urzędu celne-
go będą również prowadzili wo-
bec właściciela postępowanie 
z kodeksu karnego skarbowego. 
Za przestępstwo prowadzenia 
gry losowej bez wymaganego 
zezwolenia lub koncesji grozi wy-
soka grzywna lub kara do 3 lat 
więzienia. 

     Nielegalny hazard to problem 
w całym kraju. Tymczasem 
za urządzanie gier na nielegal-
nych automatach grozi kara właś-
cicielowi maszyn, ale też tym, 
którzy pozwalają je ustawić np. 
w swoim lokalu. By przeciwdzia-
łać nielegalnemu hazardowi, 
Służba Celna stosując się do obo-
wiązującego prawa, prowadzi 
zmasowane kontrole takich urzą-
dzeń. I robi to z coraz większą de-
terminacją i skutecznością. W ro-
ku 2014, w całej Polsce, celnicy 
zatrzymali ok. 10 tys. takich urzą-
dzeń (6 tys. w 2013 r.). A

Centrum

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

Policjanci i celnicy przeprowa-
dzili wspólną akcję w centrum 
miasta. Ich celem były lokale 
z jednorękimi bandytami. 
Właścicielom grozi więzienie.

700 działek dilerskich amfetaminy

Policjanci z zespołu antynarko-
tykowego chorzowskiej ko-
mendy, w jednym z mieszkań 
przy ulicy Wolności, znaleźli 
środki odurzające. Narkotyki 
ukryte były w zamrażalniku lo-

dówki oraz kuchennej szafce. 
Policjanci zabezpieczyli amfe-
taminę, z której można było 
sporządzić ponad 700 działek 
dilerskich. 

 36-letni mieszkaniec Cho-
rzowa usłyszał już zarzut posia-
dania znacznej ilości narkoty-
ków, a prokurator objął go poli-
cyjnym dozorem.  Za ten czyn 
grozi mu nawet 10 lat więzie-
nia.   

Polska jest jednym z niewie-
lu krajów Europy, w których 
spożycie narkotyków rośnie. 
W pozostałych państwach ten-
dencja jest spadkowa lub kon-
sumpcja utrzymuje się na nie-

zmienionym poziomie. Z da-
nych Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii (EMCDDA) wyni-
ka, że w Polsce rosnącą popu-
larnością cieszy się palenie ko-
nopi indyjskich, zażywanie am-
fetaminy i kokainy. Z kolei ra-
port Krajowego Biura ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii poka-
zuje, że amfetamina jest w Pol-
sce na trzecim miejscu 
pod względem najczęściej uży-
wanego narkotyku. Na pierw-
szym znajdują się konopie in-
dyjskie, na drugim środki uspo-
kajające i nasenne brane bez 
wskazań lekarza.A

Narkotyki 

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

36-letni mieszkaniec Chorzo-
wa ukrywał w kuchni amfeta-
minę. Policjanci znaleźli nar-
kotyki w jednym z mieszkań 
przy ul. Wolności. 

b Automaty znajdowały się w lokalu w centrum Chorzowa
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Spotkanie z przyszłymi kierowcami

Policjant z  Wydziału Ruchu 
Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskie Policji w Chorzowie 
sierż. sztab. Marek Krajewski 
w ramach kampanii „Z mło-
dym kierowcą w drodze 

po doświadczenie” oraz 
„Stop wariatom drogowym” 
spotkał się z kursantami 
z ośrodka szkolenia kierow-
ców „L-car”, którzy za mo-
ment przystąpią do egzami-
nu na prawo jazdy.  
     W czasie prelekcji  policjant 
przestrzegał młodych słucha-
czy przed  
zagrożeniami, z jakimi 
w przyszłości mogą się spot-
kać na drodze.  
    Ostrzegał także przed nie-
rozwagą i lekceważeniem za-
sad bezpieczeństwa na dro-
dze oraz przed szybką brawu-
rową jazdą. 

   Omówił również, co grozi kie-
rowcy, który siądzie za kierow-
nicę po wypiciu alkoholu lub 
pod wpływem środków odu-
rzających.  
      Policjant zaprezentował też, 
jak wygląda kontrola stanu 
trzeźwości prowadzona przez 
policjantów na drodze.  
     Akcja  pod hasłem „Z mło-
dym kierowcą w drodze po do-
świadczenie” to śląska kampa-
nia skierowana do młodych lu-
dzi, którzy dopiero zdobyli 
uprawnienia do kierowania 
pojazdami, a co za tym idzie 
nie mają doświadczenia w kie-
rowaniu nimi. a

Młodzi kierowcy

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

Policjant z chorzowskiej dro-
gówki spotkał się z kursanta-
mi szkoły jazdy, którzy zamie-
rzają dołączyć do grona kie-
rowców .

Policja w 2015 roku

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl
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AKADEMIA SENIORA 

Rusza nowy semestr 
Akademii Seniora 
Oficjalne rozpoczęcie kolejne-
go semestru Chorzowskiej 
Akademii Seniora odbędzie 
się 12 lutego o godzinie 11 
w dużej sali posiedzeń 
w Urzędzie Miasta Chorzów. 
Podczas spotkania  każdy 
z obecnych otrzyma harmo-
nogram zajęć - uczestników 
czeka w tym roku sporo nie-
spodzianek. Już teraz wiado-
mo,  że do szerokiej gamy za-
jęć dołączy w końcu długo 
przez wszystkich wyczekiwa-
ny język rosyjski. (BS) FO
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Znów wycinka drzew w parku
A W Parku Śląskim znów wycinka drzew i to w trzech miejscach. Czy są powody do niepokoju? 
A Zarząd Parku uspokaja, że to jedynie wymiana drzewostanu na nowy. Sadzenie już wiosną

Tabliczki informujące spacero-
wiczów o wycince drzew, prze-
prowadzanej w trzech miej-
scach na terenie Parku Śląskie-
go, zmroziły już niejednego spa-
cerowicza. Bo choć komunika-
ty Parku Śląskiego uspokajają, 
że usuwane są drzewa stare, 
w a ich miejsce Park zobowiąza-
ny jest nasadzić nowe drzewa, 
to jednak wycinka drzew w par-
ku pozostaje już od dobrych kil-
ku lat tematem drażliwym.  

- Odwiedzający Park Śląski 
szukają tu kontaktu z naturą 
i spokoju, nie chcą patrzeć jak 
wycinane są piękne drzewa - 
napisała w liście do nas oburzo-
na mieszkanka katowickiej 
dzielnicy Dąb, która regularnie 
odwiedza Park Śląski  i natknę-
ła się na jedną z tabliczek infor-
mujących o aktualnych pracach 
w parku.  

Wycinka drzew dotyczy 
trzech miejsc:  części alei Ziętka 
(okolice Dużego Stawu), wy-
miana drzewostanu czeka tak-
że fragment alei Karolinki 
przy Polach Marsowych ( w tych 
dwóch punktach prace rozpocz-

ną się w przyszłym tygodniu), 
na  alei Żyrafy  usunięto już  50 
chorych i zagrażających bezpie-
czeństwu topól. 

Topole przy alei Ziętka (mię-
dzy al. Główną i Harcerską) by-
ły sadzone w jednym z pierw-

szych etapów zadrzewiania par-
ku. To gatunek (nazwa specjali-
styczna: NE 49, który charakte-
ryzuje się bardzo dużym tem-
pem wzrostu, ale jest znacznie 
mniej długowieczny niż np. 
buk, lipa, grab czy dąb. W szpa-

lerze, które zostaną wymienio-
ne kilka już obumarło i na prze-
strzeni kilku lat konieczne stało 
się ich usunięcie. 

– Zwiększyło się ryzyko, że 
podczas większych anomalii 
pogodowych drzewa rosnące 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
tych które obumarły, będą naj-
bardziej narażone na przewró-
cenie – przyznaje Artur Cieślak, 
dyrektor administracyjno-tech-
niczny Parku Śląskiego. – Zdaje-
my sobie sprawę, że to trudny 
społecznie temat, ale zapewnia-
my, że za kilkanaście tygodni 
na miejsce każdej z usuniętych 
topoli posadzimy nową w tym 
samym punkcie  – dodaje 
Cieślak. a 

b W marcu ubiegłego roku też wycinano drzewa w jednej z części Parku Śląskiego
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Rozegraj biznes w Chorzowie 

Spotkanie skierowane było 
do chorzowskich podmiotów 
gospodarczych i miało na ce-
lu poinformowanie przedsię-
biorców o nowych środkach 
finansowych na wsparcie za-

trudnienia w ich firmach. 
A chodzi o środki niemałe -  
ich pula wynosi ponad 10 mln 
złotych. „Rozegraj biznes 
w Chorzowie” to hasło pro-
mujące przedsiębiorczość i in-
westycje w naszym mieście.  
      Ważnym aspektem pobu-
dzania przedsiębiorczości jest 
niewątpliwie wzrost zatrud-
nienia – stąd też pomysł na te-
go typu spotkanie.  
       Podczas konferencji przed-
stawione zostały konkretne 
formy i warunki ubiegania się 
o dofinansowanie przy two-
rzeniu nowych miejsc pracy 
i podwyższaniu kwalifikacji 

zawodowych pracodawców 
oraz zatrudnionych pracow-
ników.  
     Zaprezentowano możliwoś-
ci w ramach Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego oraz 
nowa, atrakcyjną formę 
wspierania zatrudnienia osób 
do 30 roku życia, która prze-
widuje możliwość refundacji 
części kosztów zatrudnienia 
poniesionych na wynagro-
dzenia oraz składki na ubez-
pieczenia społeczne.  
     Spotkanie odbyło się w mi-
niony wtorek w sali posie-
dzeń Urzędu Miasta w Cho-
rzowie. A

Biznes

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

9 lutego w Urzędzie Miasta 
w Chorzowie odbyło się spot-
kanie informacyjne Powiato-
wego Urzędu Pracy w Chorzo-
wie.

Park Śląski

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

Wszystko zaczęło 
się od prostej 

rzeczy kiedy 
wszystko jeszcze  
nie było chaosem

A  W drugiej połowie kwiet-
nia, w związku z obchodami 
Międzynarodowego Dnia 
Ziemi Park Śląski zaprosimy 
wszystkich chętnych na ak-
cję, podczas której każdy bę-
dzie mógł w miejsce usunię-
tych zimą topoli pomóc w sa-
dzeniu nowych drzew (ok. 
90 sztuk).  
 – W ten sposób nawiążemy 
do akcji sprzed lat, podczas 
których tysiące Ślązaków sadzi-
ło w parku drzewa. 
 Oczywiście będzie się to odby-
wało pod okiem profesjonali-
stów. Wszyscy, którzy wezmą 
udział w tej akcji zyskają 
na pewno dużo pozytywnych 
wspomnień i będą mogli po-
czuć się jak parkowi założycie-
le, podziwiając przez lata zasa-
dzone przez siebie drzewa – za-
chęca Łukasz Buszman, rzecz-
nik prasowy Parku Śląskiego.   
(BS)

Wiosenna akcja sadzenia

REKLAMA 006089890

11.00

Zabiegi medycyny estetycznej – na co zwracać uwagę

Dr n. med. Ewa Pierzchała, kierownik Zakładu Medycyny Estetycznej Wydział Farmaceutyczny 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

12.30

Nowoczesne metody leczenia chorób oczu

Doc. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, adiunkt w Katedrze Okulistyki Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, lekarz Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i  Onkologii 
w Katowicach, śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki.

14.15

Hałas współczesnego świata, czyli nasze dzieci będą głuche. Proilaktyka i leczenie 

chorób słuchu

Doc. dr hab n. med. Jarosław Markowski, kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału 
Lekarskiego w Katowicachw Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, przewodniczący 
Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi. 

15.45

Ogólnopolski dzień walki z depresją. Depresja - czym jest ta choroba?

Dr Wojciech Merk, specjalista psychiatra z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
Nr 7, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne 
im. prof. Leszka Gieca

Zapraszamy na specjalną edycję

Spotkań Medycznych im. Krystyny Bochenek 

na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

W sobotę, 20 lutego 2016 r. – sala balowa
Międzynarodowego Centrum Kongresowego

w Katowicach
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Walentynki 
w Chorzowie 

Plantacja sztuki w galerii

5 marca w Miejskiej Galerii 
MM przy ulicy Sienkiewicza 3 
odbędą się warsztaty dla dzie-
ci i dorosłych Plantacja Sztu-
ki.  
   Pod tą tajemniczą nazwą 
kryją się między innymi zaję-
cia z tworzenia kwiatów z bi-
buły i papieru oraz wspólny 
wysiew nasionek do ekolo-
gicznych pojemników z odpa-
dów.  

      Celem projektu jest wspól-
ne tworzenie społecznej Plan-
tacji Sztuki w oknach wysta-
wowych galerii.  
     Wydarzenie będzie miało 
swoją kontynuację w czerw-
cu - uczestnicy zajęć przenio-
są rośliny z okien galerii 
w przestrzeń miejską.  
     Warsztaty poprowadzi 
Aleksandra Rej – artysta pla-
styk specjalizująca się w te-
matyce roślinnej w malar-
stwie i grafice. Zapisy będą 
przyjmowane pod numerem 
telefonu 32 349 78 75 lub oso-
biście w  Miejskiej Galerii 
Sztuki MM. A

Zaczniemy od propozycji mniej 
oczywistej niż romantyczna ko-
lacje w Dniu Zakochanych, bo 
od walentynek na czterech ła-
pach, które 13 lutego organizuje 
chorzowskie schronisko dla bez-
domnych zwierząt. Chodzi 
oczywiście o romantyczny spa-
cer, tyle że z psiakiem ze schro-
niska. Psy będzie można wypro-
wadzać w godzinach 10-14.  

Ciekawą propozycje mają też 
lodowiska (przy ul. Katowickiej 
i ul. 3 Maja). 14 lutego wejściów-
ką będą tu nie bilety, ale pocału-
nek przy okienku kasy. Każda 
para, która udowodni swoje 
uczucie buziakiem, na ślizgaw-
kę wejdzie za darmo. Kiedy? 
Na ślizgawkę przy ul. 3 Maja 
wstęp jest o godzinie 19, przy Ka-
towickiej o 20.  

Nie zabraknie też propozycji 
dla tych, którzy walentynki chcą 
spędzić aktywnie. MK team , 
czyli Marek i Klaudia, już 14 lu-
tego zorganizuje swój kolejny 

bieg walentynkowy – II Parkowe 
Hercklekoty.  Jak przekonują or-
ganizatorzy nazwa nawiązuje 
nie tylko do zakochańców. Wed-
ług słownika gwary śląskiej 
hercklekoty to kołatanie serca. - 
Tego uczucia  można doświad-
czyć w dwóch przypadkach - bę-
dąc zakochanym i biegnąc trasą 
Parkowych Hercklekotów, 14 lu-
tego właśnie - zachęcają organi-
zatorzy.       Pomimo, iż miejsca 
na liście startowej rozeszły się 
jak ciepłe bułeczki można 
przyjść i kibicować: biegaczom, 
biegaczkom, walkerom, zako-
chanym i singlom. Starszym 
i młodszym. W tym roku bo-
wiem, po raz pierwszy 
w Hercklekotach wystartują tak-
że dzieci. Start biegu o godzinie 
11  pod Leśniczówką w Parku 
Śląskim.      Walentynkowo bę-
dzie też na kolejce Elce. Tu 
walentynkowa oferta to 197 
ekskluzywnych przejazdów, 
które odbędą się 13 i 14 lutego. 
Pierwsze wyruszą o godzinie 15, 
a ostatnie po 20.   Oferta została 
bardzo urozmaicona. Obejmuje 
przejażdżkę dla dwóch osób 
w obie strony gondolą (jeden 
kurs potrwa około 45 minut), 
dwa kubki gorącej czekolady 
i dwa ciastka owsiane ze 
Starbucks’a, wspólne zdjęcie 
i luksusowe pralinki. Jeden prze-
jazd kolejką kosztuje 100 złotych 
od pary. A

Walentynki 2016

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

W walentynkową niedzielę 
w Chorzowie atrakcji będzie 
sporo, jest więc w czym wy-
bierać. To już ostatnie przy-
pomnienie!

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

Galeria Sztuki

b Elka na walentynki wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem 
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Drobne
Biuro Ogłoszeń

Chorzów, ul. Zjednoczenia 2/1 
41-500 Chorzów 
tel. 32 634-24-65, fax 32 634-24-91

MOTORYZACJA

OSOBOWE SPRZEDAM

AUTA-SPRAWNE kupię, 792 31 
31 31

UŻYTKOWE KUPIĘ

KUPIĘ minikoparkę lub koparko-

ładowarkę, tel. 609 499 555

ZABYTKOWE KUPIĘ

KUPIĘ stary samochód lub motocykl, 

min. 40-letni. Może być niekompletny 

lub uszkodzony, 609-499-555.

MOTOCYKLE KUPIĘ

Kupię jedoślady i częsci z czasów 
PRL, stan obojętny. tel. 608-172-934

MOTOR stary, motorower, silniki, 

części kupię. Tel. 696 985 284.

FINANSE BIZNES

KREDYTY, POŻYCZKI

ALARM kredytowy bankowe p/
bankowe z komornikiem 796-386-248, 
602-461-711

AŻ do 9000 nawet na 24 miesiące dla 
osób z komornikiem, tel. (32)206-31-43

BIK Twój nie jest najlepszy Nowy Rok 
nowe możliwości 692 768 518, 32/340 
05 78

Chwilówki oraz zastaw 796-435-
370

KREDYT 50 tys. rata 549 zł. 792115113

KREDYTY bez BIK-u, 664-501-501

NOWA oferta pozabankowa do 
40tys. zł. z ratą od 396zł. bez BIK 
(32)206-31-43

PRACA

ZATRUDNIĘ

Kierowców kat. C+E, w ruchu 
międzynarodowym, 693-949-992

OPIEKA Niemcy, legalnie, 725-
248-935.

PRACA chałupnicza dla osób 
z umiejętnością robienia na drutach lub 
szydełku. Katowice, 668-046-808

ZDROWIE

STOMATOLOGIA

Narodowy Fundusz Zdrowia 
- kompleksowe usługi 
stomatologiczne i protetyczne. 
DENTAL, Katowice,  
ul. 3 Maja 33, tel. 32/253-97-36

USŁUGI

BUDOWLANO-REMONTOWE

ODNAWIANIE wanien. Tel. 516-
721-210

INNE

KANCELARIA- sprawy komornicze/
egzekucyjne, wszelkie pisma sądowe, 
do wszelkich urzędów/instytucji tanio, 
ekspresowo-rzetelnie ! tel. (32)340 79 
34, 662 161 071.

UMORZENIA zadłużeń składkowych - 
podatkowych wobec ZUS, Gmin, US !!! 
profesjonalna kancelaria - doradztwo, 
pisma, prowadzenie sprawy !!! tel. 662 
161 071 !!!

ZUS-OWSKIE wszelkie sprawy, 
oddłużanie zaległych składek, abolicja, 
odpowiedzialność spadkobiorców, 
emer. rentowe ! kancelaria - 
doradztwo. Tel. 32 340-79-34 !

ZWIERZĘTA

INNE

Luna z kochającego domu traiła 
do schroniska, jej ukochany 
właściciel zmarł! Sunia w wypadku 
straciła przednią łapkę. To 
najwspanialsza trój łapka. Młoda 
i pełna miłości sunia szuka domu. 
Adopcja 725-216-000

MEGI. Jest średniej wielkości 
suczką. Świetnie dogaduje się 
z innymi psami. Potrai chodzić 
na smyczy i najbardziej lubi 
być drapana za uchem. Telefon 
kontaktowy do adopcji - Klaudia, 
782-341-515

OWCZAREK niemiecki długowłosy 

z rodowodem - szczenięta i młodzież 

po potężnych rodzicach, Żywiec, ok., 

www.ksiazemgiel.pl, 606-356-006

TELMA. Ma już kilka lat 
i ledwo sięga kolan. Jest bardzo 
przyjacielska, łagodna i wesoła. 
Nie ma problemu z chodzeniem na 
smyczy.  
Telefon kontaktowy do adopcji - 
Klaudia, 782-341-515

USŁUGI POGRZEBOWE

HARON 24h 607586728 Chorzów 

i Bytom www.haronpogrzeby.pl 

32/2886301

REKLAMA 014728590

KROK 1

KROK 2

 Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS z treścią ogłoszenia, po-
dając kolejno:
+ kod rubryki (wybierając właściwy z listy poniżej)
+ treść ogłoszenia (podając koniecznie numer telefonu kontaktowego;
w przypadku stacjonarnego, należy wpisać numer kierunkowy),
DZCHNI sprzedam tanio dom w pieknej okolicy, tel. (32) 000-00-00

 Nie należy używać polskich znaków. Pomiędzy wyrazami należy robić odstępy. 
SMS z ogłoszeniem może zawierać do 160 znaków, włącznie z kodem rubryki 
(jako znak uważamy literę, cyfrę, spację, znak interpunkcyjny itd.).

 W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby znaków, Dział Ogłoszeń za-
strzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia lub jego nieopublikowa-
nia.

CO ZROBIĆ, ABY ZAMÓWIĆ 
OGŁOSZENIE PRZEZ SMS:

OGŁOSZENIA DROBNE 
W „DZIENNIKU ZACHODNIM CHORZÓW”

szukam pracy

nauka

motoryzacja

nieruchomości

usługi

handlowe

zwierzęta, rośliny, ogrody

życzenia, podziękowania

*  Dział Ogłoszeń zastrzega sobie prawo 
do nieopublikowania ogłoszenia w po-
danym wyżej terminie z powodów tech-
nicznych lub w przypadku przesunięcia 
daty wydania. 

  W takiej sytuacji ogłoszenie zostanie 
opublikowane w pierwszym możliwym 
terminie.

  Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje 
p r o s i m y  k i e r o w a ć  n a  a d r e s : 
Media Centrum, Dział Ogłoszeń, 41-203 
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a, z dopi-
skiem „Ogłoszenia SMS”.

  Serwis funkcjonuje we współpracy z firmą 
Mobiltek sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny jest 
w Dziale Ogłoszeń w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25a, oraz na stronach 

internetowych „Dziennika Zachodniego” www.dziennikzachodni.pl

 Wyślij SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268. Koszt SMS-a 2,46 zł 
(2 zł + VAT).

 Po weryfikacji ogłoszenia przez Dział Ogłoszeń, pod kątem jego zgodności z za-
sadami określonymi w regulaminie zamieszczania ogłoszeń przez SMS otrzymasz 
potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia ogłoszenia.

 Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu „Dziennika Zachodniego Cho-
rzów”, jeżeli wyślesz je do poniedziałku, do godz. 12.00*.

KODY RUBRYK OGŁOSZEŃ DROBNYCH
W „DZIENNIKU ZACHODNIM CHORZÓW”:

DZCHSP
DZCHNA
DZCHMO
DZCHNI
DZCHDD
DZCHHA
DZCHZR
DZCHSE

W „DZIENNIKU ZACHODNIM CHORZÓW”

REKLAMA 034612025

TWOJE BIURO OGŁOSZEŃ

• Chorzów
ul. Zjednoczenia 2/1
41-500 Chorzów
tel. 32 634-24-66
fax 32 634-24-91
e-mail: ogloszenia@dz.com.pl
pn. – pt. 9.00 - 17.00

REKLAMA 006081732
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Wiarygodność, na deskach teatru 
czy w szkole, jest na wagę złota
A Na deskach Teatru Rozrywki odegrano sztukę 
„Flesz”. Aktorami zostali nauczyciele z regionu

A Tak zakończyła się 5. edycja warsztatów Szkoła 
Teatru dla Nauczycieli. Chętnych nie brakowało

Wiarygodność w stosunku 
do widza. To jedna  z wielu rze-
czy, jakich nauczyła się Anna 
Trzepizur, nauczycielka języka 
polskiego ze szkoły podstawo-
wej w Pawonkowie, której pasją 
jest teatr. Przez co prowadzi 
dwie grupy teatralne. W minio-
ną sobotę stanęła na deskach 
Małej Sceny Teatru Rozrywki 
i zamieniła się w aktorkę. Była 
też scenarzystką. Podobnie jak 
każdy z kilkunastu nauczycieli 
z regionu, którzy wzięli udział 
w zakończonej właśnie 5. edy-
cji Szkoły Teatru dla Nauczyciel, 
miała napisać minimum jedną 
scenę do przedstawienia. Póź-
niej efekty pracy jej bliscy mo-
gli oglądać z widowni. Na war-
sztatach organizowanych przez 
chorzowski teatr i Regionalny 
Ośrodek Metodyczno - Eduka-
cyjny Metis w Katowicach, 
wzięła udział po raz trzeci.  

– Bardzo lubię teatr, a dzięki 
warsztatom miałam okazję po-
czuć go od środka, nauczyłam 
się jak budować postać, którą się 
gra, dbać o głos,  jak pracować 
z tekstem, ale przede wszyst-

kim, że trzeba być wiarygod-
nym dla widza – opowiada pani 
Anna. I jak dodaje, każdą z tych 
rzeczy stara się teraz przekazy-
wać swoim podopiecznym.  

W tym roku nauczyciele wy-
stawili sztukę „Flesz”. Akcja 
działa się na dworcu, gdzie spo-
tykali się różni ludzie z różnymi 
problemami życiowymi. Każdy 
z nich radził sobie z nimi 

na swój sposób. Na scenie poja-
wił się podróżny, akwizytor, 
morderca, policjant czy dziew-
czyna, Zuza, która nie potrafi 
pozbyć się złych wspomnień.  

– Podobno teatr oczyszcza 
człowieka. Widać to podczas 
lekcji w Szkole Teatru. Spotyka-
ją się na nich nauczyciele z roż-
nych szkół i placówek z całego 
regionu. Wspólnie tworzą spek-

takl. Piszą scenariusz. Poznają 
się nawzajem. Uruchamiają 
swoje zasoby, o których często 
nie wiedzieli. Zapominają 
o ograniczeniach. Poznają sie-
bie samego. Doświadczają tea-
tru. Magii sceny teatralnej – opo-
wiada Magdalena Wieczorek, 
konsultankta z ROM-E Metis 
w Katowicach, która pięć lat te-
mu wpadła na pomysł zorgani-

zowania warsztatów teatral-
nych dla pedagogów. 

W tym czasie przewinęło się 
przez chorzowski teatr ponad 
100 nauczycieli. Już wiadomo, 
że kolejna edycja odbędzie się 
w przyszłym roku szkolnym. 
Zainteresowani powinni się 
spieszyć. Liczba miejsc jest 
ograniczona, a rozchodzą się 
błyskawicznie. A 

Kasia Domagała-Szymonek 
k.domagala@dz.com.pl

Edukacja

b Przez pięć kolejnych edycji na scenie chorzowskiego teatru wystąpiło ponad 100 nauczycieli z całego województwa. Niektórzy po kilka razy 
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Magdalena Skorupa, w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie zajmu-
je się edukacją teatralną.  
 

A Czego można nauczyć się 
na deskach teatru?   
Przede wszystkim tego, że czło-
wiek ma w sobie wszystko to, co 
jest potrzebne do pracy, do ko-
munikacji z drugą osobą. Ma też 
w sobie wystarczający potencjał 
by uczynić siebie szczęśliwym. 
Podczas zajęć warsztatowych sta-
ramy się dostarczyć bodźców, 
które pobudzą wrażliwość i wyo-
braźnię uczestników. To aktywne 
poszukiwania, prowadzą do zaan-
gażowania w odkrywanie i budo-
wanie własnej wartości. 
Jak te umiejętności można wy-
korzystać w pracy z uczniem?   
 Świadomość swoich możliwości 
daje pewność co do podejmowa-
nych działań. To ułatwia komuni-
kację z uczniem czy podopiecz-
nym. Z drugim człowiekiem. Poza 
tym zdobyta na warsztatach wie-
dza praktyczna o współczesnym 
teatrze może być bazą do ro-
zmów o kulturze w ogóle, do bu-
dowania z uczniami dialogu w tej 
sferze.  
(KD)  

Nauka przez teatr

Ferie zimowe 2016 

Warsztaty, pouczające poga-
danki i spotkania z ważnymi 
w ważnych sprawach. Takie bę-
dą ferie w chorzowskim skanse-
nie. 

Folkowe ferie 
w skansenie 
Chorzowski Skansen zaprasza 
wszystkich młodych etnogra-
fów na folkowe ferie. Możli-
wość przymierzenia najpraw-
dziwszych ludowych strojów 
ze zbiorów muzeum, nauka 
wyplatania wiklinowych ko-
szy oraz lekcja z dawnym bel-
frem w starej szkole to tylko 
kilka spośród licznych atrak-
cji, które dla swoich małych 
gości przygotowało Górnoślą-
skie Muzeum Etnograficzne. 
W ramach ferii w skansenie 
odbędą się również spotkania 
z przedstawicielami GOPR-u, 
Straży Miejskiej, 
Chorzowskiego Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt, 
Chorągwi Śląskiej ZHP i Nad-

leśnictwa. Zajęcia będą odby-
wać się od wtorku do piątku 
(16 – 19 i 23 – 26) w godzinach 
od 12.00 do 14.00/15.00. 
Zbiórka w budynku dyrekcji 
muzeum.  

Najbliższe spotkanie odbę-
dzie się 16 lutego. O bezpie-
czeństwie zimą w górach opo-
wie Grupa Beskidzka GOPR. 
Podczas spotkania zaprezen-
tują również sprzęt ratowni-
czy i wspinaczkowy, powie-
dzą jak się zachowywać w gó-
rach i jak udzielać pierwszej 
pomocy. (BS)

b Skansen znów oferuje moc 
atrakcji na ferie zimowe
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Centrum Integracji Międzypokoleniowej 

Serce miejskiego 
wolontariatu bije 
coraz głośniej 
W ciągu dwóch lat istnienia 
Chorzowskiej Strefy Wolonta-
riatu udało się uruchomić: 
Chorzowską Akademię Senio-
ra, Klub Malucha i zorganizo-
wać kilkadziesiąt imprez dla 
mieszkańców Chorzowa. Te-
raz nadszedł czas na kolejny 
krok i działanie na jeszcze 
większą skalę -  w ramach 
Miejskiego Programu Akty-
wizacji „Aktywny Chorzów” 
na lata 2016 - 2020 urucho-
miony został nowy program – 
Centrum Integracji Między-
pokoleniowej (CIM). 
    A wszystko to zaczęło się 
od małej sali z jednym stołem 
i dwoma krzesłami. Powstała 
w lipcu 2013 roku z inicjaty-
wy Biura Pełnomocnika Pre-
zydenta ds. Aktywizacji Spo-
łecznej Chorzowska Strefa 
Wolontariatu przebyła długą 
drogę, by zaistnieć w świado-

mości mieszkańców i zakty-
wizować ich do działania po-
przez takie inicjatywy jak: 
program „Chorzów 60+”, 
Chorzowska Akademia Se-
niora i jej dzielnicowe odsło-
ny, Klub Malucha, Festiwal 
Baniek Mydlanych, Miejskie 
Spotkania Medyczne, Miej-
skie Strojenie Choinki, wo-
lontariat w szpitalach, I Mię-
dzynarodowa Konferencja 
„Razem dla seniorów”, 

„Kochom dynsić” czy 
„Szmaterlook”.  
      – Nie zamierzamy poprze-
stać na dotychczasowych 
osiągnięciach, ale cały czas 
rozwijać się, by wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom 
oraz potrzebom mieszkań-
ców Chorzowa – mówi Mag-
dalena Sekuła, pełnomocnik 
prezydenta ds. aktywizacji 
społecznej.  Centrum Integra-
cji Międzypokoleniowej ma 

być drugim domem dla 
wszystkich – niezależnie 
od wieku – ludzi z pasją 
i osób chętnych do działania, 
szukających nowych rozry-
wek, hobby i żądnych wiedzy 
– dodaje Sekuła. 
– Utworzenie Centrum Inte-
gracji Międzypokoleniowej 
było naturalną konsekwencją 
kierunku, w jakim praktycz-
nie od samego początku podą-
żała Chorzowska Strefa Wo-
lontariatu – mówi Andrzej 
Kotala, Prezydent Chorzowa. 
– Miejsce, które miało być ser-
cem miejskiego wolontariatu, 
bije coraz głośniej i mocniej.  
(BS)

PLUS 
to jeden z programów, którego 
celem jest aktywizacja 
seniorów

60 

b Ostatnio Chorzowska Strefa Wolontariatu szukała seniora-reportera
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Monika Słotwińska prowadzi 
Gabinet Medycyny Naturalnej 
przy ul. Kadeckiej w Chorzowie. 
To nigdy nie był zwyczajny salon 
kosmetyczny, tak jak pani Moni-
ka nigdy nie była zwyczajną kos-
metyczką. A teraz jeszcze wygra-
na w naszym plebiscycie w kate-
gorii „najpopularniejsza kosme-
tyczka”.  

Swój własny salon postano-
wiła założyć dobrych kilka lat te-
mu. – Chciałam robić coś, co bę-
dzie przynosiło ludziom radość, 
a mnie satysfakcję z pracy. Jed-
nocześnie szukałam wówczas 
możliwości, dzięki którym 
w pewnym wieku będę mogła 
zadbać o swoją twarz i szyję. Nie-
stety żadna z metod nie była dla 
mnie satysfakcjonująca. Według 
mojej interpretacji każda była 
mniej lub bardziej inwazyjna, li-

kwidowała tylko objawy starze-
nia, a przyczyny pozostawały - 
mówi pani Monika Słotwińśka. - 
Twarz i szyja to skomplikowana 
konstrukcja biochemiczna, 
na której znajduje się około 100 
mięśni.  Mało kto wie, że 
w uśmiechu bierze udział aż 40 
mięśni. Osobiście uważam, że 
nie można zupełnie bezkarnie 
ingerować w tą konstrukcję. Po-
za tym odmładzanie należy 
przeprowadzać nie tylko po-
wierzchniowo, ale przede 
wszystkim biologicznie. I ja to ro-
bię – dodaje terapeutka, która 

od niedawna swoją ofertą kusi 
też tytułem zdobytem w plebi-
scycie „Dziennika Zachodniego”.  

Konkurencji innych salonów 
się nie boi, bo jej gabinet po pro-
stu jest całkiem inny od salonów 
kosmetycznych.  

– Myślę, że każdy znajdzie to,  
czego szuka. Ja specjalizuję się 
w odmładzaniu twarzy i szyi 
oraz korekcji „wdowiego garbu”. 
Nie wykonuję maseczek, ani in-
nych wynalazków. Nie używam 
żadnych narzędzi, ani urządzeń. 
Metoda, LariYugai, którą pracu-
ję stymuluje naturalne procesy 

naprawcze i jest świetną alterna-
tywą dla inwazyjnych metod od-
mładzania twarzy i szyi – podkre-
śla pani Monika.  

Każdy dzień pracy w jej Gabi-
necie Medycyny Naturalnej 
przynosi nowe doświadczenie, 
ale co do tego, kto odwiedza jej 
gabinet, niespodzianek raczej nie 
ma. – Zazwyczaj przychodzą 
klienci, których drażnią w wyglą-
dzie twarzy wszelkiego rodzaju 
zwisy – powiek, brwi, policzków, 
podwójny podbródek, rozmyty 
owal twarzy, zmniejszone usta, 
pomarszczona i skrócona szyja. 

Za to właściciele „wdowiego 
garbu” zawsze są zdziwieni, kie-
dy informuję ich, że garb nie tyl-
ko wygląda nieestetycznie, ale 
jest również przyczyną wielu 
zmarszczek na twarzy i szyi. Ko-
rektę „wdowiego garbu” również 
wykonuję metodą Lari Yugai. 

Terapia manualna twarzy 
w gabinecie pani Moniki rozpo-
czyna się od demakijażu. Przez 
50 minut stymulowane są mięś-
nie do pracy, poprzez uciski 
w obrębie twarzy, szyi, karku 
i głowy. Kiedy mięśnie są już go-
towe, pani Monika nakłada 
krem,  którym utrwala efekty 
swojej pracy. Masaż jest inten-
sywny, głęboki, niesamowicie 
relaksujący dla mięśni. - Po 70- 
minutowym masażu klient spo-
gląda w lustro, aby zobaczyć 
zmiany, jakie zaszły w tak krót-
kim czasie. Powieki są podnie-
sione, worki po oczami zmniej-
szone, brwi uniesione, czoło wy-
gładzone, lwia zmarszczka spły-
cona, policzki podniesione i za-
okrąglone, przywrócona piękna 
linia szczęki, skóra napięta i pro-
mienna. Szyja wygładzona 
i wydłużona. Coraz częściej leka-
rze wysyłają do  mnie swoich pa-
cjentów z problemami skórny-
mi, mięśniowymi, z obrzękami, 
po zabiegach lub przed plano-
wanymi zabiegami - przyznaje 
pani Monika i zachęca do wizyt 
w  jej gabinecie. a

Na odmłodzenie najlepsza 
terapia manualna twarzy 

Barbara Siemianowska-Aniol 
b.siemianowska@dz.com.pl

Plebiscyt DZ
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Odmładzanie 
należy 

przeprowadzać              
nie tylko 

powierzchniowo

A W plebiscycie DZ „Laur Piękna” dla Moniki Słotwińskiej zabrakło kategorii, bo nie 
jest zwyczajną kosmetyczką. Nie robi maseczek, nie używa narzędzi czy urządzeń

b Pani Monika to żywa reklama swojego gabinetu medycyny naturalnej.  Cały czas podkreśla, że młodszy 
i piękniejszy wygląd to zasługa znajomości biomechaniki twarzy i procesów starzenia

FERIE 2016 

Ferie 
z kombinatorami 
Jak co roku Fundacja Eduka-
cyjna Kombinatory z siedzibą 
w Chorzowie przy ulicy Moś-
cickiego 21 organizuje odpłat-
ny wypoczynek zimowy dla 
dzieci. Zimowe półkolonie 
skierowane są do dzieci  mię-
dzy 4, a 10 rokiem życia oraz 
do młodzieży od 11 do 13 lat. 
Każdy tydzień półkolonii ma 
inny, ciekawy temat naukowy, 
dostosowany do wieku oraz 
umiejętności podopiecznych. 
Kombinatory oferują opiekę 
nad dziećmi wraz z wyżywie-
niem od poniedziałku do piąt-
ku, od godziny 7 rano 
do 17.00. Plan półkolonii prze-
widuje  codzienne wyjścia 
oraz wyjazdy – między innymi 
do Muzeum Miejskiego, 
American Corner, Muzeum 
Śląskiego, Muzeum Powstań 
Śląskich, Skansenu, 
Chorzowskiego Zoo, Teatru 
Korez i wielu innych. Z piątku 
na sobotę w każdym z turnu-
sów Kombinatory proponują 
wszystkim uczestnikom nie-
obowiązkową Noc Szalonych 
Naukowców.  
(BS) 

KULTURA 

Premiera „Jak nie 
my, to kto?” 
Premiera nowej sztuki 
Chorzowskiego Centrum Kul-
tury odbędzie się 26 lutego 
o godzinie 18. Bilety do naby-
cia w kasie ChCK w cenie 20 zł 
za miejsce na parterze, 15 zł 
za miejsce balkonowe.  
(BS)

W skrócie
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Rolkarze świętowali Blade Day w Skate In Parku
b Blade Day, czyli święto 
rolkarzy w Chorzowie 
przy Targowej odbyło się 
w minioną sobotę.  
To była świetna propozycja 
zarówno dla początkujących, 
jak i tych, którzy na rolkach 
kręcą najróżniejsze figury, 
a nawet imponująco skaczą. 
Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie Kulturalno-
Sportowe Green z Katowic. 
Na Blade Day w Chorzowie 
pojawili się ludzie z Rzeszowa, 
z Warszawy, Krakowa, 
Częstochowy i z całego Śląska.  
Amatorskie zawody slalomowe 
to pierwsza impreza w tym 
roku, która do zalicza się 
do Amatorskiej Ligi 
Slalomowej. Dzieci zbierają 
punkty i na koniec roku 
wyłaniany jest zwycięzca. 
W zeszłym roku pierwsze 
miejsce w lidze zajęła 
dziewczyna ze Śląska. Więcej 
zdjęć na dziennikzachodni.pl 
(JOL)
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Chorzów                                          

Telefony alarmowe                                                              
 
Komenda Miejska Policji  

tel. (32) 771 52 66 
Komisariat I Policji  

tel. (32)  348 65 10 
Komisariat  II  Policji  

tel. (32) 349 86 10 
Komenda Miejska Straży  
Pożarnej  

tel. (32) 241-10-08 lub 998 
Straż Miejska 
Pl. Powstańców Śląskich 1,   
tel. alarmowy 986, 
 tel. 32 241 61 45  
fax 32 2417895 
 Pogotowie Gazowe     
tel. alarmowy 992,  
tel. (32) 245-20-50 
Pogotowie Energetyczne 
tel. (32) 241-39-25 
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne  

tel. (32) -34-94-600/601 
 

Służba zdrowia 

Zespół Szpitali Miejskich 
ul.  Strzelców Bytomskich  11,  
tel. (32) 349- 91-00 lub 265,  
e- mail: zsm@zsm. com. pl 

SPZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii 
 i Onkologii im. E. Hankego  

ul.  Truchana 7  
tel. ( 32) 34-90-005 
 SPZOZ Szpital Specjalistyczny  

ul.   Zjednoczenia 10 tel. ( 32) 24-13-255/58 
Nocny dyżur apteki 

ul. Żołnierzy Września 20, tel.  (32) 241-89-87 
 

Urzędy i nstytucje 

Powiatowy Urząd Pracy 
 ul. Opolska 19,  tel. (32) 349 71 01 
Urząd Skarbowy 
ul. Armii Krajowej 5, tel. (32) 349 73 13 
 Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Kruszcowa 22,  tel. (32) 249 62 28 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

ul. Bałtycka 8a,  tel. (32) 241-60-75 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

ul. Bałtycka 8A, tel. (32) 241 12 70 
Urząd Miasta 

ul. Rynek 1, tel. (32) 416 50 00 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

ul.  Bałtycka 8atel. (32) 241-12-70 
Prokuratura Rejonowa w Chorzowie 

Plac Piastowski 17, tel. (32) 779-61-00      
Sąd Rejonowy 
ul. Rostka 2,  tel. (32) 349 94 45 
Teatr Rozrywki   
ul. Konopnickiej 1, tel.(32) 346 19 30 
Chorzowskie Centrum Kultury 
ul. Sienkiewicza 3,  tel.(32) 349 78 60.


