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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-SPOŁECZNY

Co, gdzie i kiedy, czyli 
nasz karnawałowy informator
Skorzystaj z naszych propozycji na spędzenie 
ciekawego wieczoru. 

Str. 9-11

Jeśli szusować, 
to tylko na Soszowie 
No to chyba raczej soszować, bo w Stacji Nar-
ciarskiej Soszów inaczej być nie może! 

Str. 12

„Boże Narodzenie” 
z Gońcem Górnośląskim
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No i? Spędzaliście z nim ten magiczny świąteczny czas? Jak nie 
trudno się domyślić, ja spędzałam, ale to chyba sprawa oczywista. 
Jak się okazuje, niektórym Czytelnikom Goniec Górnośląski, także 
towarzyszył w świątecznych chwilach. 

O tym jaki był � nał naszego Konkursu na str.6

Ich ta� e cudownie lśnią zarówno za dnia oświetlone promieniami słońca, 
jak i wieczorem, roziskrzone kolorowymi lampeczkami. Miejskie lodowiska 
przyciągają nie tylko amatorów lokalnego ślizgu. 
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Z nowym Gońcem… 
Górnośląskim – no 
jakże by inaczej! Jaki 
będzie nasz nowy 
Goniec w 2019 roku? 
Interesujący? Mam 
taką nadzieję! Te-
matów z pewnością 
nam nie zabraknie. 
I to takich, które w 
ostatnim czasie stały 
się bardzo na topie. 
O jakich tematach 
mowa? Ekologicz-
nych! Z Nowym 
2019 Rokiem rusza 
na naszych łamach 
bowiem rubryka eko-
logiczna. A w niej… 
między innymi wszystko na temat smogu, czystego po-
wietrza, niskiej emisji i wielu innych wydarzeń związanych 
z ekologią. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach o nasze regionalne, 
wojewódzkie, śląskie środowisko dba pieczołowicie i stoi 
na jego straży. W jaki sposób? O tym co wydanie na str. 5.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
KATOWICE – Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rekto-
rat, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Miejski Dom Kultury 
Filia „Dąb”, Gabinet Weterynaryjny „AS”, Salon Fryzjerski 
„Julia”, Muzeum Historii Katowic, ul. Kopernika 11, Sklep 
- Serwis Wrona Sport, AWF, Biuro Turystyczne Wolta, Przy-
chodnie Unii Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ, 
Ortomed Clinic - Osiedle Tysiąclecia.
CHORZÓW: Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� cz-
ny”, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury 
„Batory”, Teatr Czarnego Tła, Czytelnia Naukowa MBP i 
� lie, Muzeum w Chorzowie, Ruch Chorzów, Stadion Śląski, 
Starochorzowski Dom Kultury, PTTK Oddział w Chorzowie 
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Chorzów, 
Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ
ŚWIĘTOCHŁOWICE: OSiR „Skałka”, Centrum Kultury 
Śląskiej Świętochłowice, MBP
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: Urząd Miasta, Siemianowi-
ckie Centrum Kultury, Park Tradycji, Willa Fitznera, Ja-
rzębina – Osiedle Tuwima , Biblioteka Centralna z Filiami.
BYTOM: Siedziba � rmy LED-BYT.PL, ul. Żeromskiego 
5, FHU Nucek - Roman Nuckowski, Przychodnie Unii 
Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ
RUDA ŚLĄSKA: Urząd Miasta, Przychodnie Unii Brackiej
ZABRZE: Teatr Nowy Zabrze
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Zdarzyło się

Pod patronatem Gońca Górnośląskiego

W wojewódzkim wymiarze

Podobno takiż Nowy Rok, jak pożegnanie minionego. 
Jeśli noc sylwestrową spędziliśmy zacnie, czeka nas zacny 
kolejny rok. A zacny na pewno będzie dla tych, którzy Syl-
westra świętowali w Kotle Czarownic. Nie na Łysej Górze 
rzecz jasna, bo w takim łysogórskim kotle to raczej Nowego 
Roku pewnikiem byśmy nie doczekali, ale w naszym kotle 
śląskim… na Stadionie Śląskim. Noworoczne odliczanie 
trwało bowiem tym razem Nie tak jak dotychczas przy kato-
wickim spodku, ale waśnie na tym jednym z najsłynniejszych 
obiektów sportowych. Można zatem śmiało powiedzieć, 
że sylwester z miejskiego stał się wydarzeniem wojewódzkim. 
Obiekt bowiem mimo, że terytorialnie leży w Chorzowie, 
znany jest w całym naszym regionie, a nawet i poza jego 
obszarem. Sylwestrowa Noc Przebojów rozbrzmiewała 
najpopularniejszymi hitami ostatniego półwiecza, rozgrze-
wając sylwestrowych gości. Na gigantycznej multimedialnej 
scenie zaśpiewały same gwiazdy: Maryla Rodowicz, Michał 
Szpak, Sławomir, Enej, Ewa Farna, Cleo, Ewelina Lisowska, 
Grzegorz Hyży i Feel. Publiczność mogła bawić się w rytmie 
także największych przebojów zespołu Boney M i królujące 
w latach 70. na szczytach list przebojów utworów Abby 
w wykonaniu najlepszego na świecie cover bandu grupy, 
czyli „The Show a Tribute to ABBA” ze Szwecji.

Odmienione miasto

Jeśli rok 2019 będzie taki, jak wspominany wyżej sylwester, to 
spędzimy go na pewno intensywnie. Jeśli będzie taki, jak grudzień 
w stolicy Śląska, to powodów do dumy i zadowolenia na pewno 
nam nie zabraknie. Sprawcą grudniowego zamieszania, ale i uczuć, 
o których tu mowa był Szczyt Klimatyczny ONZ, który w koń-
cówce 2018 roku odmienił miasto nie do poznania. - Wydarzenie 
powodowało wielką zajętość, ale daliśmy radę. Bardzo się cieszę, 
bo o Katowicach w tym kontekście już się mówiło na długo przed 
rozpoczęciem COP24, mówiło się w trakcie jego trwania i z pew-
nością będzie mówiło długo po nim, mam nadzieję, że wyłącznie 
pozytywnie – mówi prezydent Marcin Krupa.

Trudno nie zgodzić się ze słowami pana prezydenta. Myślę, że nikt 
nie miał cienia wątpliwości, że Katowice dadzą radę. Wizerunkowo 
dla miasta, można powiedzieć, to prawdziwa petarda! Miasto już 
zyskało dzięki temu rozgłos, a było o nim głośno przez te dwa tygo-
dnie na pewno. Nie sposób nie zauważyć, że Katowice mimo, że na 
pozór tym samym miastem pozostały, w trakcie COP24 zmieniły się 
nie poznania i to nie tylko za sprawą miasteczka klimatycznego, ale 
też spotykanych w przestrzeniach całego miasta „copowych” gości. 
Niecodziennej atmosfery, jaką wydarzenie wywołało. Czy przybyli 
do Katowic na COP24, wyjechali usatysfakcjonowani? Na pewno! 
Miasto i jego włodarze już niejednokrotnie udowodnili, że jako 
gospodarz wielkich prestiżowych imprez i przedsięwzięć nie mają 
sobie równych. Dzięki Międzynarodowemu Centrum Kongreso-
wemu wspaniale realizują się tu wszystkie wydarzenia gospodarcze, 
naukowe, Katowicka Strefa Kultury i katowicki Spodek to sukces 
dla imprez kulturalnych i sportowych.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Ale nie tylko kolędą, bo i pastorałką? Jaka jest różnica po-
między tymi dwiema? Myślę, że na to pytanie każdy odpowiedź 
zna. Tymczasem polecam zapamiętać dobrze te dwie daty: 24 
i 27 stycznia!

Rusza XIV Edycja Regionalnego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek Polskich, corocznej imprezy organizowanej przez Szkołę 
Podstawową nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie. 
W wydarzeniu bierze udział młodzież z całego województwa.

- 24.01. - przesłuchania uczestników konkursu w Miejskim 
Domu Kultury „Batory” w Chorzowie.

 - 27.01. uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów 
w kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzo-
wie Batorym.

Konkurs to piękna tradycja szkoły, która z początkiem Nowe-
go Roku pozwala tę magię minionego już Bożego Narodzenia 
zatrzymać nam na dłużej. Piękną tradycją już jest także udział 
medialny jako patrona Gońca Górnośląskiego, za co organiza-
torom składam serdeczne podziękowania.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Styczeń kolędą rozśpiewany
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Najbardziej depresyjny? Podobno…
Taki rzekomo ma być styczeń? Ale dlaczego? No właśnie…Dlaczego? 

Sylwestrem wkroczyliśmy szampańsko 
w  karnawał i  choć podobno styczeń 
to najbardziej depresyjny miesiąc w ciągu 
roku, porzućmy troski i smutki i dajmy się 
porwać w tany. Warto skorzystać, bo kar-
nawał w tym roku jest wyjątkowo długi. 
Zabawami nasycimy się z pewnością wy-
starczająco.

Jakie są jednak przesłanki ku temu, by sądzić, 
że w styczniu o radości trudno? Po pierwsze 
– ma 31 dni i dłuży się niczym reforma służby 
zdrowia. Po drugie rozpoczynamy go często 
z nienajlepszym samopoczuciem po szaleń-
stwach sylwestrowej nocy. Zaciągnięte w roku 
ubiegłym kredyty i pożyczki trzeba zacząć 
powoli spłacać, a do lata i wakacji pozostało 
jeszcze bardzo dużo czasu. Do tego dochodzi 
przeważnie trudna dla naszego organizmu 
pogoda i depresja puka do naszych drzwi.

Taki scenariusz w styczniu jednak wcale 
nie musi się zadziać. Nie jedyny wszak styczeń 
w roku ma 31 dni. W styczniu swoje święta 
obchodzą także babcie i dziadkowie – osoby ko-
jarzone przeważnie z ciepłem, troską i dobrym 
słowem. Pogoda już od listopada w polskim 
klimacie zmusza nas, by przyodziewać się nieco 
cieplej, więc nie stycznia to wina, że trzeba 
nosić swetry, kurtki, czapki i szale. A podkre-
ślam, że w tym roku styczniowa pogoda daje 
zupełnie dobre nadzieje dla amatorów białego 
szaleństwa. W mieście może być uciążliwa… 
no ale cóż zima… Pani Kierowniczko… Ci, 
którzy mają na koncie jakiś kredyt, z pewnością 
w chwili zaciągania go, znali termin pierwszej 
raty spłaty, więc nie powinni czuć z tego tytu-
łu dyskomfortu.

A styczeń to przede wszystkim karnawał  
– czas radosny, rozśpiewany kolędą, pastorałką, 
w którym można napotkać psotne kolędni-
cze korowody. Ofert zabaw karnawałowych 
można wypatrywać niemal na każdym rogu. 
Organizatorzy prześcigają się w pomysłach, 
by przyciągnąć gości, proponując między inny-
mi Western Party z „prawdziwym” rodeo, bal 
w stylu � lmowym, kicz party. Nie brakuje też 
karnawałowych koncertów i innych spotkań. 
Zachęcam zatem, by zawieszony nos na kwintę, 
czym prędzej z niej odwiesić i dać się ponieść 
emocjom karnawału.

TEKST I ZDJĘCIA: 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Rozśpiewane, rozkrzyczane, 
głośne – takie przeważnie bywa-
ją kolędnicze korowody. Ich pso-
ty niejednokrotnie mogą przy-
sporzyć nam niemałej biedy…

- O dawać ją tutaj!! Raz, dwa! 
A niechże się nie wyrywa, bo na nic 
to! No fakt, zanim się obejrzałam, 
a zostałam uprowadzona… przez 
śmierć i diabła i hen daleko w wieś 
poniesiona. Na szczęście ta wieś to 
sielski teren Muzeum „Górnoślą-
ski Park Etnogra� czny w Chorzo-
wie”, a moi oprawcy, to nikt inny, 
jak członkowie Zespołu Bałamuty 
ze Zwardonia, który w muzeum co 
roku przedstawia Dziady Noworocz-
ne, a zatem moje porwanie to frag-
ment ludowego spektaklu. Mimo, 
że zdawałam sobie sprawę z tego, że 
opisywana sytuacja nie dzieje się na 
serio, poczułam się dosyć nieswojo, 
kiedy śmierć i diabeł mnie ucapili, 
co więcej - puścić nie chcieli. Na nie 
wiele zdały się moje błagania, by psot 
swoich wobec mnie zaniechali, bo ja 
z nimi harcować niekoniecznie skora. 
Z odsieczą przyszedł mi dopiero szef 
wesołej bandy Mariusz Bury. - Robi-
my dużo huku, dużo hałasu – mówi 
kierujący zwardońskim Zespołem 
Bałamuty. – Prezentujemy tradycję 
Dziadów Noworocznych. Tradycja 
ta jest celebrowana, co ciekawe, nie 
w okresie Bożego Narodzenia, ale po-
cząwszy od Nowego Roku, przez cały 
karnawał. Wówczas to takie korowo-
dy kolędników-przebierańców można 
spotkać w okolicach Zwardonia, na  
Górnej Żywiecczyźnie. Chodzi taka 
grupa poprzebierana, kolorowa: tak 

ze trzydzieści chłopa, a żeby było 
ciekawiej i weselej, to nie może im 
towarzyszyć żadna baba. Z babami to 
ino frasunki – żartuje Mariusz Bury. 
Jak opowiada pan Mariusz, jeszcze 
ciekawsze jest to, że wspomniane tu 
chłopy w kolędniczym pochodzie, 
także przywdziewają stroje kobiece: 
gospodyń, Żydówek. A jakie postaci 
jeszcze można napotkać? Na pewno 
śmierć, diabła, dziada, Żyda, Cyga-
na, pachołka, księdza, niedźwiedzia, 

krawca i procesję konną (nie praw-
dziwą rzecz jasna, ale przebranych za 
konie kolędników). Przebrania robią 
wrażenie i są – rzecz warta podkre-
ślenia – wyrobem rękodzielniczym. 
Jak twierdzi Mariusz Bury, nikogo 
z tych postaci bać się nie należy. 
– Taki korowód widać, bo nasze stro-
je są piękne, kolorowe, na pewno go 
słychać, bo strzelamy z batów, dzwo-
nimy dzwonkami. Zaczepiamy też 
ludzi, ale krzywd od nas nie zaznają 

nijakich, a jeno dobre słowo, życze-
nia noworoczne, ażeby się każdemu 
dobrze darzyło przez cały następny 
rok, no i co byśmy się i za rok tak 
wesoło spotkali. Psoty być muszą, ale 
niegroźne. Chodzi przede wszystkim 
o dobrą zabawę – zapewnia Mariusz 
Bury. No to całe szczęście, że mam 
poczucie humoru…

- Dokładamy wszelkich starań, by 
ta nasza tradycja Dziadów Nowo-
rocznych była celebrowana i kulty-

wowana. No niestety z tym jest coraz 
trudniej. Nasi kolędnicy starzeją się. 
Młodzi nie angażują się w Zespół 
Bałamuty, nie garną się do podtrzy-
mywania naszych obyczajów ludo-
wych. Mają coraz mniej czasu i chęci 
– kwituje Mariusz Bury.

Kolędowanie Dziadów Noworocz-
nych na Żywiecczyźnie zostało wpi-
sane na Krajową Ministerialną Listę 
Dziedzictwa Narodowego.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Nie taki diabeł straszny, 
czyli rzecz o korowodach kolędniczych
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W trosce o śląskie powietrze

Rozmowa z prezesem WFOŚiGW w Katowicach Tomaszem Bednarkiem

W grudniu 2018 roku żyły nim nie tylko całe Katowice i Śląsk, 
ale i nie będzie nadużyciem, jak sądzę stwierdzenie, że cały świat. 
Bo to oczy całego świata, a na pewno te, które patrzą w kierunku 
dbałości o klimat, zwrócone były właśnie ku stolicy Śląska. Mowa 
oczywiście o COP24 – Szczycie Klimatycznym ONZ, imprezie 
prestiżowej i jakże ważnej w kontekście globalnym. Nasz klimat 
w tej skali chyba niestety nie ma się najlepiej. Instytucją, której 
dobro klimatu i środowiska, a szczególnie w tym wymiarze 
regionalnym, wojewódzkim, leży na sercu jest Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Czy o ten nasz śląski klimat powinniśmy się obawiać?

Śląsk jest terenem bardzo zaludnionym i silnie zurbanizowanym. 
Wiadomym jest, że specy� ka naszego województwa związana 
jest z występowaniem węgla, który przez kilka wieków napędzał 
koniunkturę i przyczynił się do ogromnego rozwoju przemysłu. 
Negatywnym skutkiem tego rozwoju była znacząca degradacja 
środowiska, która przez dziesięciolecia utrwaliła obraz Śląska 
dymiącego kominami i pozbawionego czystych terenów zielonych. 
Stan ten w ostatnich latach uległ diametralnym zmianom, zwią-
zanym z szeregiem inwestycji ekologicznych, jednakże w dalszym 
ciągu występuje w województwie śląskim szereg problemów ekolo-
gicznych, w większości podobnych do problemów występujących 
w innych regionach kraju, jednak w znacznie większej skali.

Z corocznych raportów Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Katowicach  wynika, iż z roku na rok 
stan powietrza w województwie jest lepszy, co jest szczególnie 
widoczne w ostatnich latach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach jest instytucją � nansującą politykę eko-
logiczną województwa śląskiego. Koncentrujemy się w szczegól-
ności na wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych 
przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje 
i organizacje pozarządowe oraz zarządzaniu środkami europej-
skimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę 
wodną, a w ostatnim czasie również wspieramy � nansowo 
mieszkańców województwa poprzez zadania skierowane do nich.

COP24 wyjątkowo wpisał się terminem w okres, kiedy ten 
nasz klimat, nasze powietrze szczególnie narażone jest na 

zanieczyszczenia. Sezon grzewczy nie jest zbyt szczęśliwy 
dla naszego środowiska?

Tak, rozpoczęcie sezonu grzewczego każdorazowo związane 
jest ze wzrostem  pyłu zawieszonego w powietrzu, tzw. smogiem.

Co poniektórzy mogą teraz poczuć się zaskoczeni, bo to, jak 
się okazuje, nie spaliny samochodowe robą najwięcej szkody?

Głównym sprawcą wysokich stężeń zanieczyszczeń w Polsce 
i na Śląsku jest emisja powierzchniowa, tj. „niska emisja”, czyli 
spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospo-
darstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie 
złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych 
norm emisji spalin.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach wdraża od jakiegoś czasu Program 
Czyste Powietrze. Na czym on polega?

Program CZYSTE POWIETRZE wdrażany jest przez wszyst-
kie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w całym kraju. Fundusz w Katowicach odpowiada za 
realizację Programu CZYSTE POWIETRZE dla mieszkańców 
województwa śląskiego. W zakresie wspierania remontów 
i modernizacji  - do tej pory sektor domów jednorodzinnych 
pozostawał poza sferą zainteresowania polityki energetycznej 
Państwa. Wobec powyższego 19 września 2018 roku ruszył na-
bór do nowego Rządowego Programu CZYSTE POWIETRZE. 
Zakres Programu i sposób jego realizacji stanowi nową jakość 
we wspólnych dla kraju działaniach antysmogowych.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet 
opiewa na 103 mld zł – 63,3 mld zł w formie dotacji oraz 39,7 
mld zł w formie pożyczek zwrotnych. W skali kraju szacuje się, że 
ok. 3 mln  gospodarstw domowych zostanie objęta Programem.

Głównym celem programu jest poprawa efektywności ener-
getycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa 
jednorodzinnego. Szczególna rola w tym kontekście dotyczy 
Śląska, gdzie działania Programu są najbardziej potrzebne.

Całkowitym novum w tym zakresie jest kompleksowość 
rozwiązań i działań, które umożliwia realizacja Programu 
przez zainteresowanych bene� cjentów. Są to prace w zakresie 
kompleksowej termomodernizacji, wymiany palenisk, czy 
montażu odnawialnych mikroźródeł energii.

Program priorytetowy ma zachęcić mieszkańców do działań 
ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska 
zanieczyszczeń powietrza przez domy jednorodzinne. Kon-
centracja programu na wymianie starych pieców i kotłów na 
paliwo stałe, termomodernizacji budynków jednorodzinnych 
pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczy-
wiste oszczędności � nansowe. Zyska na tym również stan 
środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, 
gazów cieplarnianych i innych substancji.

Bene� cjentami programu mogą być osoby � zyczne, właści-
ciele domów jednorodzinnych oraz osoby posiadające zgodę 
na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 

W pierwszej fazie wdrażania Programu przeprowadziliśmy 
spotkania informacyjne we wszystkich gminach w naszym 
województwie. Prowadzący spotkania eksperci z WFOŚiGW 
przedstawili problematykę ochrony powietrza oraz epizodów 
smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych 
zjawisk, jak również omówili założenia Programu. W spotkaniach 
wzięło udział około 17 tys. mieszkańców naszego województwa.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców naszego regionu. Dotychczas wpłynęło już ponad 
3000 wniosków.

Śląsk od zawsze chyba kojarzony był z obszarem najbardziej 
zanieczyszczonym w skali kraju. Obecnie się to na szczęście 

zmienia. Zmienia się to postrzeganie. To zasługa między 
innymi takich programów i działań na rzecz ekologii?

Oczywiście. Przykładowo WFOŚiGW w Katowicach jako 
pierwsza instytucja w kraju od 2002 roku wspierała wdrażanie 
tzw. Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), w ramach 
których Gminy z terenu województwa śląskiego mogły ubiegać 
się o do� nansowanie z Funduszu na szeroko rozumiane zadania 
związane z ograniczeniem niskiej emisji.

W 2016 roku Fundusz rozpoczął realizację programu pi-
lotażowego skierowanego bezpośrednio do osób � zycznych 
– właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych pn. „Do� nansowanie zadań realizowanych przez 
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji”. Do programu w kilka miesięcy złożono ponad 
500 wniosków. 

Duże zainteresowanie programem pilotażowym przyczyniło 
się w 2017 roku do uruchomienia programu SMOG STOP. 
O udzielenie do� nansowania w formie dotacji mogły ubiegać 
się osoby � zyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego.  Do� nansowaniem 
objęta była wymiana, modernizacja lub budowa wewnętrznych  
instalacji co, wymiana źródeł ciepła przeznaczonych do ogrze-
wania pomieszczeń lub podgrzewania pomieszczeń i przygo-
towania  ciepłej wody użytkowej w istniejących obiektach  na 
bardziej efektywne ekologiczne  i energetycznie.

W ramach programu wymieniono ponad 3 tys. źródeł ciepła, 
na łączną kwotę ok 12 mln zł. 

Wracając do COP24. Warto myślę, podkreślić, że Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w trakcie trwania Szczytu otrzymał nagrodę. 
Powiedzmy o niej nieco obszerniej.

Rzeczywiście, w ostatnim dniu Szczytu mieliśmy okazję 
odebrać z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzeja Szwedy-
-Lewandowskiego jubileuszowy certy� kat EMAS. To szczególne 
wyróżnienie, przyznawane zostało tylko 10 organizacjom 
najdłużej zarejestrowanym w rejestrze EMAS. WFOŚiGW 
w Katowicach wdrożył system zarządzania środowiskowego 
jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce i znajduje się 
w rejestrze krajowym od 31.01.2007r. System Ekozarządzania 
i Audytu EMAS to wspólnotowy system ekozarządzania i audy-
tu, który jest instrumentem Unii Europejskiej przeznaczonym 
dla przedsiębiorstw i innych organizacji, które dobrowolnie 
zobowiązują się do oceny swojego wpływu na środowisko 
i doskonalenia swojej działalności przyjaznej środowisku.

ROZMAWIAŁA 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

EMAS - in practise
Na zakończenie COP24 przedstawiciele Funduszu wzięli udział w side event „EMAS - in practise”. Wydarzenie to miało na celu przybliżenie istotnej roli ekozarządza-
nia i audytu EMAS. Sesja ta została podzielona na dwie części: galę wręczenia nagród oraz konferencję.
Zarząd WFOŚiGW – Tomasz Bednarek oraz Adam Lewandowski mieli zaszczyt odebrać z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka jubileuszowy certyfi kat 
EMAS. To szczególne wyróżnienie, przyznawane jest organizacjom najdłużej zarejestrowanym w rejestrze EMAS. WFOŚiGW w Katowicach wdrożył system zarzą-
dzania środowiskowego jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce i znajduje się w rejestrze krajowym od 31.01.2007roku.

 „Treści zawarte w publikacji nie stanowią o� cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z pkt. III.2. „Zasad oznakowania przedsięwzięć...”
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„Boże Narodzenie z Gońcem Górnośląskim”
No i? Spędzaliście z nim ten magiczny 
świąteczny czas? Jak nie trudno się do-
myślić, ja spędzałam, ale to chyba sprawa 
oczywista. Jak się okazuje, niektórym Czy-
telnikom Goniec Górnośląski, także towa-
rzyszył w świątecznych chwilach.

Bardzo mnie to cieszy, że znalazły się osoby, 
które mimo zapewne świątecznej gorączki, 
chciały wziąć udział w naszej zabawie. „Boże 
Narodzenie z Gońcem Górnośląskim” – pod 
takim właśnie hasłem nasz konkurs przebiegał. 
Tym razem forma konkursu była dowolna, a na 
skrzynkę mailową Gońca wpłynęły zarówno 
prace literackie, jak i fotogra� czne. Wszystko 
zależało od kreatywności Czytelników i za tę 
kreatywność postanowiłam wyróżnić pra-
cę Klaudii Olechowny, która przysłała tekst 
o swoim rodzinnym Bożym Narodzeniu 
i przygotowaniu do nim. To w moim odczuciu 
przygotowania wzorcowe: zakupy, krzątanina 
w kuchni, strojenie choinki – wszystko tak, jak 
powinno być! W trakcie takich świąt czasu dla 
Gońca Górnośląskiego niestety nie ma… No 
i słusznie. Nasza laureatka pominęła aspekt 
Bożego Narodzenia z Gońcem Górnośląskim 
i za ten pomysł, zazdroszcząc jej w skrytości 
ducha, bo ja choćby na parę chwil bez Gońca 
Górnośląskiego i niemyślenia o nim pozwolić 
sobie nie mogę, doceniam jej pracę.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

W tej pracy postaram się uporządkować cały. proces przygotowań do świąt, jak i 
wydarzenia, które w kolejności następują po sobie. 
Hmm... Pierwszym skojarzeniem są zakupy. O tak! Czyli dość skomplikowane dzia-
łanie trwające kilka tygodni, bo przecież zawsze trzeba to jeszcze cukier dokupić, 
a może jakieś owoce, proszek do pieczenia, suszone grzyby. Zapytałam mamę, co 
najczęściej kupuje, a ona odpowiedziała mi, że mąkę, warzywa, np. jak buraki oraz 
kapustę i parę jeszcze innych rzeczy.
Żeby tradycji stało się za dość w ostatnim tygodniu przed świętami sprzątamy 
dom. Ja zajmuję się swoim pokojem, a mama salonem, kuchnią i łazienką. Swój po-
kój odkurzam, ścieram kurze oraz układam wszystko na półkach i w szufl adkach. 
Mama myje okna, pierze fi ranki, myje podłogę, wyciera lustro w łazience i zamiata 
pozostałe pomieszczenia. Oczywiście jeszcze przystrajamy nasze mieszkanko. 
Ubieramy dwie choinki: jedną sztuczną drugą żywą. Doczepiamy do fi ranek koloro-
we lampki i robimy wystawę małego świątecznego miasteczka na blacie.  Później 
z mamą gotuję. Po całym naszym domu unosi się zapach pierników, gotowanej 
kapusty i grzybów, a także wigilijnego barszczu. Te potrawy zjemy w pierwszy i 

drugi dzień świąt, gdyż Wigilię spędzamy u rodziny. Sam dzień Wigilii wygląda dość 
specyfi cznie. Moja babcia zawsze zwykła mówić, że to, jak się będzie zachowywać 
w Wigilię, będzie się powtarzało przez cały rok. Dlatego w Wigilię staram się być 
„aniołkiem”, chociaż nie zawsze to wychodzi. W ten dzień nic nie jemy do południa, 
bo jesteśmy na dwóch wieczerzach wigilijnych. Na pierwszą idę do babci ze strony 
taty, tam posiłek składa się z ryby, ziemniaków i kompotu z suszu, kapusty oraz 
makówek. Tradycyjnie przed posiłkiem łamiemy się opłatkiem, a potem otwieramy 
prezenty. Zazwyczaj dostaję ubrania, tata i mama drobny upominek, a babcia ze-
staw zdrowotny. Po opakowaniu prezentów rozmawiamy na różne tematy.  Potem 
jadę na drugą Wigilię do rodziny ze strony mamy. Tam jest około dwunastu potraw, 
a także prezenty pod choinką. Późnym wieczorem wracamy do domu i otwieramy 
prezenty pod naszą choinką o wspólnie oglądamy TV. Następnie idziemy na paster-
kę z tatą, a mama w tym czasie śpi. W czasie kolejnych dni staramy spędzić czas z 
rodziną i odpocząć od codziennych obowiązków.   Życzę wspaniałych niezapomnia-
nych oraz rodzinnych świąt.

KLAUDIA OLCHOWY

 Moje święta od A do Z

„Najpiękniejszy 
prezent pod 

choinkę”. 
Zdjęcie przysłała 

pani Patrycja 
z Chorzowa

Świąteczny wysłannik Gońca.
Zdjęcie nadesłała 

Pani Katarzyna z Chorzowa.

„Przystroić Gońcem Boże 
Narodzenie”. 

Zdjęcie przysłał pan Jarek 
z Chorzowa

„Świątecznie i romantycznie 
– tylko z Gońcem Górnośląskim”. 

Zdjęcie nadesłał pan Łukasz 
z Katowic
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Lokalne ślizgi
Ich ta� e cudownie lśnią zarówno za 
dnia oświetlone promieniami słońca, jak 
i wieczorem, roziskrzone kolorowymi 
lampeczkami. Miejskie lodowiska przycią-
gają nie tylko amatorów lokalnego ślizgu.

Czyż może być coś bardziej romantycznego, 
niż wyprawa na ślizgawkę? On i ona razem śliz-
gają się, trzymając za ręce, do tego nastrojowa 
muzyka i mamy gwarancję udanego wieczoru. 
Taki obrazek od razu przywodzi mi na myśl 
sceny rodem z amerykańskich seriali mło-
dzieżowych lat 90-tych. Wymarzona randka? 
No jasne, co najmniej, a na pewno oryginal-
na. Inaczej być nie może! Ale tak naprawdę 
miejskie lodowiska wabią nie tylko zakochane 
pary. Wabią każdego, kto choć odrobiny ruchu 
chciałby zakosztować. A zatem nasze lokalne 
ślizgawki przyciągają zwłaszcza rodziny z dzieć-
mi, nastolatków trenujących hokeja, czy jazdę 
� gurową, a także prawdziwych szpanerów 
lodowej ta� i, którzy z wielkim animuszem 
prezentują swoje umiejętności. Cudownie by 
było, gdyby tak przy okazji uważali także na 
tych, zdolnościami łyżwiarskimi obdarzonymi 
w nieco skromniejszy sposób. Nie brakuje też 
zachwyconych obserwatorów zza bandy, którzy 
sami nawet nie próbują założyć łyżew, ale za 

to ochoczo patrzą na wszystkich jeżdżących. 
No bo czyż może być piękniejszy widok, niż 
ci jeżdżący na łyżwach na łyżwach właśnie? 
No chyba nie, a przynajmniej dla mnie, bo 
niezależnie od tego, czy będzie to ten z talen-
tem Philippe Candeloro, wielkiego mistrza 
i showmena łyżwiarstwa � gurowego, czy ten, 
który podobnie jak ja ślizga się ot tak… bez-
piecznie… żeby nagłe zderzenie z twardą ta� ą 
nie okazało się za bardzo bolesne, to jazda na 
łyżwach ma w sobie coś magicznego. A mi 
sprawia zadziwiająco wielką przyjemność! Jako 
wielka fanka łyżwiarstwa � gurowego do wyżej 
wspomnianych zachwyconych obserwatorów 
należę na pewno. 

Łyżwiarskiego bakcyla, jak sądzę, zaszczepiła 
mi chyba przed laty moja mama. Jako dziecko 
należała do szkółki łyżwiarskiej, a kiedy zo-
baczyłam kiedyś, jak robi najazd do skoku, to 
zrobiło to na mnie niezapomniane wrażenie. 
To taka ciekawostka… niemniej z wczesnych 
lat swojej młodości pamiętam wspólne śliz-
gi z moją mamą właśnie oraz to jak z mamą 
i babcią siedziałyśmy przyklejone do telewi-
zora, patrząc na „dokonania” naszych repre-
zentantów. Z żalem to piszę, ale jeśli chodzi 
o polskich łyżwiarzy nie było na co popatrzeć. 
Potem doczekałyśmy się jedynie małżeństwa 
Państwa Siudków. Niemniej popisy innych 

zawodników – no to była jedna przyjemność 
patrzeć i zachwycać się! 

Otwarte w grudniu nowe lodowisko w kato-
wickim lesie murckowskim to piękna plenerowa 
ta� a. Inwestycja ta powstała w ramach budżetu 
obywatelskiego. Tworzy ją płyta lodowiska wraz 
z bandami i boksami dla hokeistów i sędziów, 
ustawiono również bramki i namalowano linie 
boiska hokejowego. Lodowisko jest oświetlone. 
Jego rozmiar to 60 na 28 metrów. Jest ogólno-
dostępne i bezpłatne, czynne codziennie w go-
dzinach od 8.00 do 22.00.  - Chodziłem za tym 
lodowiskiem od 10 lat. W tym wieku co jestem, 
mam 77 lat – to też sobie przyjdę pojeździć, ale już 
z wnuczkami. Cieszę się, że dzieciaki w końcu 
będą miały, się gdzie bawić – mówił podczas 
otwarcia Jan Broda, wnioskodawca i były hokeista.

Nieco mniejsze lodowisko także na powietrzu 
znajduje się na katowickim Rynku, a na takie 
zupełnie już duże warto wybrać się na pewno 
do Siemianowic Śląskich do Parku Pszczel-
nik. To już czwarty sezon, kiedy mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich oraz ościennych miast 
cieszyć się mogą ze ślizgawki. Skuta lodem ta� a 
wieczorem jest pięknie oświetlona i łyżwiarze 
mogą nasycić się się tylko jazdą, ale i świetlnymi 
iluminacjami i dobrą muzyką.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczel-
nik”  w Siemianowicach Śląskich serdecznie 

zaprasza na lodowisko do Parku Pszczel-
nik codziennie od godz.10.00 do 21.00.
Godziny ślizgawek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 (od 
godz.14.45 do godz.16.00 - przerwa technicz-
na).

Z obiektu korzystać mogą zarówno ci, którzy 
zaczynają przygodę z łyżwami, jak również 
wytrawni łyżwiarze.

O tym, że siemianowicka ślizgawka to strzał 
w dziesiątkę, świadczą liczby, a dokładnie ilość 
osób jaka skorzystała z lodowiska w minionych 
sezonach – łącznie to już prawie 45 tys. osób. 
Ponad 23 tys. skorzystało z wypożyczalni łyżew. 

Do szlifowania swoich umiejętności łyżwiar-
skich zachęca na pewno też świętochłowicka 
ślizgawka na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Skałka”. Uwaga! Cenna informacja dla wszyst-
kich, którzy z lodowiska   na „Skałce” będą 
chcieli skorzystać. W tym sezonie – wyjątkowo 
z racji na remont Stadionu Żużlowego – będzie 
ono umiejscowione zostało pod sceną Ośrodka 
przy Alei Parkowej. Na pewno warto odwiedzić 
ten obiekt zimową porą. Przypomnijmy, że jakiś 
czas temu teren ośrodka przeszedł gruntowną 
rewitalizację, stając się ulubionym miejscem 
rekreacji nie tylko mieszkańców miasta… także, 
jak sądzę, zimą.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

O� cjalne otwarcie lodowiska w murckowskim lesie 

W takich okolicznościach poślizgamy się na katowickim Rynku.

A takie ślizgi tylko w OSiR „Skałka”
Lodowisko w Miejskim Ođrodku Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” zaprasza 
zarówno tych początkujących, jak i zaawansowanych amatorów łyżwiarstwa.
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Kwestia ograniczenia władzy rodzicielskiej bezpośrednio wiąże 
się z tematyką władzy rodzicielskiej. W świetle prawa władza 
rodzicielska obejmuje  zarówno uprawnienia oraz obowiązki 
rodziców względem ich dzieci. Ustawodawca w art. 95 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego de� niuje ją jako „obowiązek i pra-
wo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem 
dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego 
godności i praw”.  Przysługuje obojgu rodzicom od momentu 
urodzenia się dziecka aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. 
Rodzice nabywają władzę rodzicielską niezależne od tego, czy 
dziecko urodziło się w małżeństwie. Opieka nad dzieckiem, 
zarządzanie majątkiem dziecka i reprezentowanie dziecka 
to podstawowe jej atrybuty. Nie zawsze jednak mogą lub są 
wypełniane przez rodziców. W pewnych sytuacjach władza 
rodzicielska może zostać ograniczona zarówno w stosunku do 
jednego, jak i obojga rodziców. W jakich okolicznościach może 
do tego dojść oraz jak przebiega procedura ograniczenia władzy 
rodzicielskiej? Postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie. 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić, gdy zagro-
żone jest przede wszystkim  dobro dziecka, jako dobro nadrzęd-
ne. Takie zagrożenia polegać mogą na: zaniedbywaniu potrzeb 
dziecka, nieodpowiednim dbaniu o jego zdrowie, zaniechaniu 
realizacji obowiązku szkolnego, pozostawienie dziecka bez 
właściwej opieki, doprowadzenie do sytuacji  powstania zagro-
żenia zdrowia lub nawet życia dziecka, a także nadużywanie np. 
alkoholu lub narkotyków. Nie ma znaczenia, czy zaniedbania 
rodzica względem dziecka mają charakter permanentny, czy 
też incydentalny. Trzeba również pamiętać, że dobro dziecka 
może zostać zagrożone z przyczyn przez rodziców nie zawinio-
nych. W sytuacjach gdzie trudności w wykonywaniu władzy 
rodzicielskie  mogą wynikać z ich trudnej sytuacji życiowej czy 
upośledzenia umysłowego. Kolejną podstawą do ograniczenia 
władzy rodzicielskiej jest także rozwód lub separacja małżonków 
wspólnie wychowujących dziecko.

Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: 
„§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom ży-
jącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro 
dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów 
z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, 
jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie 
o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu 
kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się 
wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. § 
2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając 
prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga 
o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzy-
mywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie 
władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę 
rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień 
w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu 
kontaktów z dzieckiem.”

A teraz kilka słów o samej procedurze ograniczania władzy 
rodzicielskiej. Sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich zawsze 
odbywa się w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca 
zamieszkania dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może 
nastąpić wskutek złożenia wniosku przez jednego z rodziców, 
złożenia wniosku przez każdego, kto posiada odpowiednią 
wiedzę na temat okoliczności uzasadniających, iż dziecku dzieje 
się krzywda oraz wszczęcie przez sąd postępowania z urzędu. 

Właściwym wydziałem, jest wydział rodzinny i nieletnich. 
Postępowanie toczy się w tzw. trybie nieprocesowym. Wniosek 
o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej można 
złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. We wniosku należy 
podać: datę i miejscowość, oznaczenie i adres sądu do którego 
jest kierowany, imię i nazwisko wnioskodawcy, imię i nazwisko 
uczestników postępowania, żądanie, którym jest ograniczenie 
władzy rodzicielskiej, uzasadnienie wniosku. Należy załączyć 

do niniejszego wniosku akt urodzenia dzieci, akt małżeństwa 
- jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim oraz powołać 
świadków lub inne dowody na poparcie twierdzeń zawartych 
w uzasadnieniu wniosku.  Postanowienie wydawane jest wy-
łącznie po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Należy 
pamiętać, także  iż od wyroku sądu w sprawie ograniczenia 
władzy rodzicielskiej przysługuje apelacja, którą należy wnieść 
do sądu rejonowego w terminie dwóch tygodni, licząc od daty 
otrzymania postanowienia. 

Należy również pamiętać, iż można się spotkać z proble-
matyką prawa rodzinnego nie tylko w ramach naszego prawa 
krajowego, ale i również w ramach Wspólnoty Europejskiej. 

W następnym artykule zostanie przedstawione zagadnienie 
prawa rodzinnego odnośnie Wspólnoty Europejskiej.

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII 

ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.

UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – co warto wiedzieć

- Ten kask uratował chłopakowi życie! – 
mówi Edward Wrona ze sklepu-serwisu przy 
katowickim AWF-ie i pokazuje pęknięty kask. 
– Chłopak kilkuletni dostał w głowę orczykiem 
w trakcie wsiadania na wyciąg narciarski i gdy-
by nie miał takiej ochrony na głowie, trudno 
powiedzieć, jak to by się skończyło. Rozpęd 
orczyka był bowiem na tyle mocny, że kask 
pękł, dobrze, że nie głowa – zaznacza Edward 
Wrona. – Ten kask przyniósł mi potem do sklepu 
jego tata chyba jako taką przestrogę dla tych, 
którzy do końca nie są przekonani do jazdy na 
nartach w kasku na głowie. Ja ten kask zacho-
wałem i właśnie pokazuję go dla przykładu tym 
wszystkim osobom – tłumaczy nasz ekspert.

Jak dowiedziałam się od pana Edwarda, 
jedynie jeszcze na polskich stokach amatorzy 
białego szaleństwa bez kasków na głowie trak-
towani są spolegliwie. Dorośli! Dziecko bez 
kasku już raczej trudno dostrzec. Co ciekawe 
– w zagranicznych kurortach narciarskich, 

a szczególnie we Włoszech, do jazdy bez kasku 
nas raczej nie dopuszczą, co więcej – możemy 
zarobić niemały mandat.

Pomijając już jednak powyższe, o nasze bez-
pieczeństwo wszak tu chodzi. Upadek głową 
w śnieg bez kasku może skończyć się fatalnie. 
Kask oczywiście musi być dopasowany, ani za 
duży, ani za mały.

Odzież nie powinna być ani za ciepła, ani 
zbyt lekka. Trudno powiedzieć, co jest gorsze? 
Czy przemarznąć, czy się spocić?

O czym warto pamiętać, kiedy wybieramy 
się na stok? Jeśli w przeciągu minionego roku 
z naszą aktywnością � zyczną było nieco na 
bakier, dobrze by było zażyć trochę ruchu. – 
Wcale nie musimy od razu kupować karnetu 
na drogie siłownie, by wyciskać siódme poty. 
Najbardziej należałoby rozruszać kończyny 
dolne. Polecam wchodzenie i schodzenie po 
schodach. To daje najlepsze efekt – podkreśla 
Edward Wrona.

Kask to podstawa 800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta
13 listopada 2018 roku w całym kraju, we wszystkich oddziałach 
wojewódzkich NFZ ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – 
jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

800 190 590 to dotychczasowy numer bezpłatnej ogólnopolskiej 
infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. TIP (Telefoniczna Informacja 
Pacjenta) jest jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu 
pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju 
zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w 
oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie 
szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 można się dowiedzieć między 
innymi: jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie 
ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób 
można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności 
należy dopełnić, by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. W celu 
zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy są 
nagrywane. Zależy nam na wysokiej jakości udzielanej informacji i 
profesjonalnej obsłudze Pacjentów.

Tylko w 2017 roku infolinie NFZ obsługiwały około 40 tysięcy 
połączeń miesięcznie. Z kolei liczba udzielonych porad – dzięki 
infolinii Rzecznika Praw Pacjenta od momentu powstania urzędu 
(10 lat) – przekroczyła 338 tysięcy. Liczymy, że dzięki nowemu 
rozwiązaniu zdecydowanie większa liczba Pacjentów będzie mogła 
uzyskać istotne dla siebie informacje.

Jeden wspólny numer dla całego kraju to pierwszy etap 
wprowadzanych zmian. Nowa idea call center w NFZ wykracza 
daleko poza samo informowanie. Docelowo Telefoniczna Informacja 
Pacjenta będzie nie tylko pomagała Pacjentowi poruszać się po 
systemie ochrony zdrowia, ale z czasem, na wzór brytyjskiego NHS, 
pozwoli na uzyskanie prostych porad medycznych.
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 Już po raz drugi Muzeum Śląskie zapra-
sza do udziału w programie rezydencji ar-
tystycznych pod nazwą „Performatywny 
Magazyn”. Tytuł drugiej edycji programu 
skierowanego do młodych artystów z Pol-
ski i zagranicy brzmi: „Z perspektywy cza-
su”.

W programie rezydencjalnym Muzeum Śląskie-
go mogą wziąć udział absolwenci i studenci szkół 
wyższych, zwłaszcza artystycznych, oraz artyści 
sztuk wizualnych i performatywnych, którzy 
nie ukończyli 35. roku życia. Dzięki udziałowi 
w programie młodzi twórcy będą mogli zdobyć 
cenne doświadczenie, realizując autorski pomysł 
artystyczny we współpracy ze znaczącą instytucją 
kultury, jaką jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

Zgłaszane propozycje powinny odnosić się do 
przypadającego w 2019 roku jubileuszu 90-lecia 
Muzeum Śląskiego, twórczo reinterpretować 
jego historię, kolekcję, misję oraz architekturę. 
Szczególnie interesować nas będą projekty 
lokujące Muzeum w kontekście społeczno-hi-
storycznym oraz kulturowym regionu i kraju, 
a także innych instytucji o podobnym charakte-
rze. Zależy nam również na realizacji projektów, 
które będą ukazywały nie tylko historyczne czy 
współczesne realia funkcjonowania Muzeum 

i jego rolę w obrębie Śląska, Polski i Europy, 
ale również na działaniach odnoszących się 
do dalszego rozwoju i przyszłości instytucji.

Zgłaszane propozycje powinny obejmować 
działania z zakresu sztuk wizualnych, w szcze-
gólności projekty multimedialne, instalacje 
w przestrzeni publicznej i site speci� c oraz per-
formatywne. Projekty przygotowane w ramach 
rezydencji mogą być pokazywane zarówno na 
terenie siedziby Muzeum Śląskiego, jak i w 
innych lokalizacjach. Instytucja oferuje prze-

strzeń do pracy, możliwość konsultacji z wy-
kwali� kowanym zespołem i współpracującymi 
ekspertami oraz promocję pracy. Zapewnia 
również pulę środków na zakup lub wykonanie 
materiałów związanych z realizacją projektu.

Termin składania projektów upływa 6 lutego 
2019 roku o godz. 15.00. Należy je przesyłać na 
adres: pm@muzeumslaskie.pl z dopiskiem „Per-
formatywny Magazyn 2019”. Pierwsza selekcja 
projektów nastąpi do 1 marca 2019 roku. Zostanie 
wówczas oceniona zgodność propozycji z założe-

niami programu rezydencjalnego, odniesienie do 
tematu, unikatowość, kreatywność, dotychczasowe 
doświadczenie twórcy oraz wykonalność projektu.

Istnieje możliwość zgłaszania się pojedyn-
czych osób lub zespołów. Chętni mogą zgłosić 
maksymalnie dwa pomysły, z których jednak 
zostanie zrealizowany tylko jeden. Czas trwania 
jednej rezydencji wyniesie od 15 do 21 dni. 
Całkowity czas trwania projektu obejmuje 
okres pomiędzy majem a grudniem 2019 roku.

MUZEUM ŚLĄSKIE

„Z perspektywy czasu”

Oddział Teatralno-Filmowy
- (do 13.01) - wystawa „SPELL. Świat w komiksach Tomasza 
Grządzieli” 

Tomasz „Spell” Grządziela zadebiutował samodzielnym albumem 
komiksowym „Ostatni Przystanek”. Następnie opublikował „Przygody 
Stasia i Złej Nogi” o słodko-gorzkich perypeti ach sympatycznego 
Stasia jeżdżącego na wózku inwalidzkim - jeden z najlepszych 
komiksów 2016 roku.

- 10.01, godz. 18.00 -  Salon sztuk: spotkanie z prof. Jackiem 
Rykałą i Arkadiuszem Ławrywiańcem. 

Jacek Rykała –profesor ASP w Katowicach. Swoje prace wystawiał na 
ponad 60 indywidualnych ekspozycjach w Europie i USA. Arkadiusz 
Ławrywianiec – wieloletni fotoreporter w „Dzienniku Zachodnim” 
(1994-2015), od 2017 r. prezes zarządu Okręgu Śląskiego Związku 
Polskich Artystów Fotografi ków. Prowadzenie: Krzysztof Korwin-
Piotrowski. 

- 17.01. godz. 17.00 - Sylwia Owczarek „Okrycia ochronne” 
wernisaż

malarstwo, rysunek. Absolwentka ASP we Wrocławiu i Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku malarstwo. 

- 24.01. godz. 18.00 „Silesia Press Cafe” – Maciej 
Wojciechowski. 

W latach 1992–1995 był redaktorem naczelnym „Dziennika 
Łódzkiego”; 1995–1997 – „Dziennika Zachodniego”; dyrektor 
Telewizji Katowice 2005-2006 oraz od listopada 2018; 2006–
2007 – dyrektor TVP 1. 

Prowadzenie: red. Maria Trepińska 
i Krzysztof Korwin-Piotrowski. 

Więcej informacji:

- Facebook: Kopernika 11 Muzeum Historii Katowic/www.facebook.
com/kopernika11/

- strona: www.mhk.katowice.pl, tel. 514 499 614, 32 745 17 28.

Siemianowickie Cen-
trum Kultury – Byt-

ków, 14.02., godz. 19.00 

„Seks 
dla opornych”

Zobacz w Walentynki znakomitą 
komedię, w której występują: Beata 
Zarembianka i Dariusz Niebudek. 

Alice i Henry, małżeństwo z 25 let-
nim stażem, spędzają weekend w naj-
modniejszym hotelu w mieście, aby 
tam przy pomocy poradnika „Seks dla 
opornych” ożywić swoje życie intymne 
i odnaleźć dawną namiętność. Czy ta 
terapia przyniesie oczekiwane rezultaty 
i pokona rutynę w ich małżeństwie, 
czy raczej spowoduje jeszcze większy 
żal i rozczarowanie, a może pozwoli 
docenić to co w związku dwojga ludzi 
najważniejsze, czyli bliskość, zaufanie 
i poczucie bezpieczeństwa? „Seks dla 
opornych” to wyśmienita komedia, peł-
na trafnych spostrzeżeń o kobiecych 
i męskich pragnieniach, wyobrażeniach 
i punktach widzenia, które rozmijają 
się pokazując dobitnie, że kobiety są 
z wenus, a mężczyźni z marsa. Warto 
zobaczyć tę mądrą, ob� tującą w błyskot-
liwe dialogi sztukę o życiu, przemijaniu 
i miłości, która bawi i wzrusza do łez. 
Spektakl adresowany jest do widzów 
dorosłych. Obsada: Beata Zarembian-
ka i Dariusz Niebudek, tłumaczenie 
Hanna Szczerkowska, reżyseria i idea 
przestrzeni Paweł Szumiec, muzyka 
Jarek Babula, współpraca scenogra� czna 
Paulina Kuczma, ruch sceniczny Artur 
Dobrzański. Czas trwania spektaklu 100 
minut bez przerwy. Spektakl przezna-
czony dla osób dorosłych.

Bilety do nabycia w kasach SCK i on-
-line na www.bilety.siemck.pl 

Muzyczny styczeń 
MDK „Koszutka”

20.01., godz. 17.00
Koncert IPiUM „Silesia”
Muzyka – moja miłość w wykona-

niu artystów IPiUM „Silesia” w Ka-
towicach:

Ewa Banasiak – sopran, Bartosz 
Nowak – tenor, Katarzyna Rzeszutek 
– fortepian.

W programie arie i duety z oper 
i operetek.

25.01., godz. 17.00
Spotkania z muzyką
W Salonie Artystycznym o twór-

czości Józefa Haydna mówić będzie 
prof. Leon Markiewicz.

Prowadzenie Barbara Surmanowa.

MDK „Dąb”
13.01., godz. 16.00
MAMO, TATO chodźmy na koncert
Wieczory Muzyczne – koncert dla 

rodzin z dziećmi Instytucji Promocji 
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 
w Katowicach pt.” Koncertowy bal”.

Obowiązują bezpłatne wejściówki 
dostępne w IPiUM „Silesia” w Ka-
towicach 

26.01., godz. 18.00 
Carmen G. Bizet
Operowe fascynacje w wykonaniu 

Teatru Muzycznego ARTE CREATU-
RA w składzie: 

Carmen – Ewa Banasiak
Don Jose – Jarosław Wewióra
Escamillo – Aleksandr Bardasov 

(Białoruś)
Micaela – Beata Witkowska-Glik
fortepian - Halina Mansarlińska.

WYSTAWY
czasowe:

„O niepodległość i granice 
1914-1922” – wystawa z 

okazji obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości

Malarstwo z kolekcji 
Muzeum w Chorzowie

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE

Chorzów t.1. Środowisko 
geografi czne

Chorzów t.2. Od wioski do 
założenia miasta

OFERTA EDUKACYJNA
lekcje muzealne, 
oprowadzanie 

zorganizowanych grup
Zapisy i szczegółowe 

informacje:
Dział Edukacyjno-

Promocyjny (32) 241 31 
04 wew. 105 oraz strona 

internetowa muzeum www.
muzeum.chorzow.pl 

dział Edukacja

W godzinach otwarcia 
wystaw kasa prowadzi 
sprzedaż wydawnictw.

Szczegóły na stronie www.
muzeum.chorzow.pl
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15.01. godz. 17.00 
Spotkanie z Czesławem 

Jakubcem
Aktorski kabaret

Na scenie kieruje nim pasja, fachowa wiedza, olbrzymia wrażliwość 
i równie ogromny dystans. Bawi się tym, co robi i dokłada wszelkich 
starań, by zagwarantować swoim Widzom szczerą radość i chwilę 
wytchnienia od szarej rzeczywistości. Czesław Jakubiec, komik, 

kabareciarz, śpiewak, meloman swoją sztukę opiera na latach do-
świadczeń kabaretowych, umiejętnościach aktorskich i perfekcyjnie 
opanowanym warsztacie operowym. Uwielbia śpiew, a swobodne 
przeskakiwanie między tenorem, barytonem i sopranem daje mu 
i odbiorcom znacznie więcej radości. Dlatego też nieustannie eks-
perymentuje i przekracza wszelkie granice!

Jego pracę najtrafniej charakteryzują trzy charyzmy: ciepło, 
obecność, siła. Wykorzystuje je, by na Twoich oczach tworzyć 
wielowymiarowe widowisko, które łączy w sobie to, co najlepsze 
ze świata muzyki, komedii i teatru, czyli wyśmienitą muzykę, 
dobrą zabawę, chwilę wzruszenia.

4.02. godz. 17.00 
Spotkanie z Ewą Błachnio

Po prostu estrada
Aktorka kabaretowa (w latach 2000-2015 członkini ka-

baretu Limo) i dramatyczna (Egzamin eksternistyczny dla 
aktorów dramatu przed komisją egzaminacyjną ZASP, sty-
czeń 2014). Obecnie, poza Teatrem Żelaznym współpracuje 
z krakowskim teatrem „Sztuka na Wynos” (komedia Tomasza 
Jachimka „…I zawsze przy mnie stój” w reż. Dariusz Star-
czewskiego) i gdyńską Sceną CK (farsa Philipa Kinga „O co 
biega?” w reż. Tomasza Podsiadłego). Poza działalnością te-

atralną, ciągle blisko związana jest z estradą – m.in. solo-
we występy kabaretowo-recitalowe przy akompaniamencie 
zespołu „Muzikanty”, ale spotkać można ją również w roli 
konferansjera m.in. współprowadzenie z Piotrem Bałtroczy-
kiem kabaretonu Polsat SuperHit Festiwal czy duet komenta-
torski z Robertem Górskim na tegorocznych Telekamerach.
Ponadto Ewa Błachnio na falach RMF FM współtworzy saty-
ryczną audycję „Poliż temat”.

ZAPRASZAM NA SPOTKANIA 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Siemianowickie Centrum Kultury 
- Park Tradycji, 1.02., godz. 18.00 

CISZA JAK TA
Koncert zespołu wykonującego poezję śpiewaną. Po koncercie przewi-

dziano wspólne  śpiewogranie. 
Wśród zespołów folk-poetyckiego nurtu Krainy Łagodności trudno byłoby 

znaleźć zespół, który w krótkim czasie wydał 8 płyt i zagrał ponad 550 kon-
certów na scenach w całej Polsce. Od kilku lat grupa jest w nieustannej trasie 
koncertowej przemierzając kraj wzdłuż i wszerz, wszędzie spotykając się 
z gorącym odbiorem publiczności spragnionej wyjątkowych słów i niezwykle 
ciepłego, mądrego przekazu artystycznego. A na koncertowym „pokładzie” 
zespołu Cisza Jak Ta: trzy gitary, delikatna perkusja, � et, skrzypce, i cztery 
odmienne wokale splatające słowa i dźwięki w urozmaiconą całość.

Bilety do nabycia w kasach SCK oraz on-line.

Styczeń 2019
Czytelnicy-PodróżnicyRowerem w krainie Maha-

radżów.
7 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 12, ul. Witosa 18 B
Spotkanie z Janem Świeżym – podróżnikiem.
Biblioteczny Klub Młodych Rodziców.
9,23,30 stycznia, godz. 11.30-13.00, Filia nr 32, 
ul. Grzyśki 19 A
Cykl spotkań dla rodziców z dziećmi w wieku 0-3 lata. 

Rozmawiamy o zdrowiu, edukacji, wychowaniu; zazna-
jamiamy dzieci z literaturą. 

Czytelnicy-Podróżnicy
W krainie Wikingów, Trolli i Świętego Mikołaja.
9 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
Spotkanie z Grzegorzem Gawlikiem – podróżnikiem, 

alpinistą, dziennikarzem, zdobywcą wulkanów, autorem 
książki „Kamień Zagłady”. 

Nie-Zwykli
Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełno-

sprawnych dzieci.
16 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 1, ul. Ligonia 7
Spotkanie z Jackiem Hołubem – dziennikarzem, rzecz-

nikiem Towarzystwa „J-elita”, współpracownikiem portalu 
Niepelnosprawni.pl oraz magazynu „Integracja”. 

Wielokulturowy Śląsk
Trójkąt Trzech Cesarzy.
17 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z prof. Dariuszem Nawrotem – historykiem, 

kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku, 
dyrektorem Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego. 

Noworoczne śpiewanie kolęd, pastorałek i pieśni-
czek śląskich.

23 stycznia, godz. 16.30, Filia nr 19, ul. Obrońców 
Westerplatte 10

Koncert Ireny Staniek – zwyciężczyni programu Droga 
do Gwiazd.

Czytelnicy-Podróżnicy
Portugalia – na krańcu Europy.
23 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 20, ul. Strzelców By-

tomskich 21 B
Spotkanie z dr. Michałem Sobalą – przewodnikiem 

beskidzkim, podróżnikiem, geografem.
Miecz przez wieki.
23 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 30, ul. Rybnicka 11
Prelekcja Macieja Filipowicza z Black Diamonds Silesia 

Miners i Śląskiego Klubu Fantastyki na temat archetypu 
miecza i jego miejsca w fantasy i popkulturze. W pro-
gramie prezentacja mieczy, maczet, kukri, sztyletów, 
bagnetów i noży.

Czytelnicy-Podróżnicy
Kambodża – w krainie Khmerów.
24 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62 

Spotkanie z Marcinem Liberskim – podróżnikiem, foto-
grafem, nurkiem.

Czytaj dla odmiany
Czytomy po naszymu, czyli po ślonsku.
25 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 12, ul. Witosa 18 B

Spotkanie inaugurujące nowy cykl dla mieszkańców osiedla. 
Dzikie pływanie.

30 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 14, ul. Piastów 20
Spotkanie z Leszkiem Naziemcem – pasjonatem pływania 
w zimnej wodzie, pierwszym człowiekiem w historii, który 
przepłynął milę w Arktyce i jedynym Polakiem, który 
przepłynął kilometr w wodach Antarktydy.

Spektakl dla dzieci  w wykonaniu teatru Lufcik na Korbkę. 
Wcale nie tak daleko stąd, wcale nie tak dawno temu, w po-
bliskiej rzece żył jeden Utopiec, który, w przeciwieństwie do 
wszystkich stworzeń zamieszkujących śląską ziemię, nie lubił 
Świąt. Stawał na utopcowych uszach, by rozpuścić każdy płatek 
śniegu. W dodatku wciąż odrzucał zaproszenie od Barbórki, by 
uczestniczyć w domowej Wigilii. Dlatego ta, wraz z dziećmi, 
przywołała trzy duchy Świąt Bożego Narodzenia – przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości. Czy śląskim straszkom uda się 
przekonać Utopca, by pokochał Święta? Czy Wodnik wreszcie 
zrozumie, jak ważna jest rodzina i wspólne spędzanie czasu? 
I czy wszyscy razem wymyślą, w jaki sposób zaprosić Świętego 
Mikołaja do tej deszczowej krainy bez śniegu?

Spektakl inspirowany jest utworami „Opowieść wigilijna” K. 
Dickensa, „Grinch: Świąt nie będzie” Dra Seussa oraz podaniami 
naszych babć. Aktorzy w przedstawieniu wykorzystują różne 

techniki teatralne – od żywego planu, po pacynki, elementy 
kuglarskie i musicalowe, żonglerkę i balet, przekazując w za-
bawny sposób istotne treści z morałem. „Bardzo mokre Święta. 
O jednym Utopcu, który nie lubił śniegu” to ciepłe, wesołe 
spotkanie w klimacie najbardziej magicznych Świąt w roku. 
Spektakl przeznaczony jest dla widzów od lat 3.

Bilety do nabycia w kasach SCK oraz on-line nawww.bilety.
siemck.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków, 5.02., godz. 17.00 

„Bardzo mokre Święta. O jednym Utopcu, który nie lubił śniegu” 
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Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza

To niezwykłe dzieło wykorzystuje ciężko 
zdobytą wiedzę licznych wybitnych i nie-
uchronnie martwych odkrywców. Na szczegó-
łowych planach naszego świata czytelnik może 
znaleźć legendarne ziemie Wysp Sośniczych, 
prześledzić bieg Knecku, który w równej ob-
� tości roznosi na oba brzegi żyzny ił i kon-
� ikty graniczne, czy kontemplować ogromne 
pustynie Klatchu i Howondalandu - kształ-
cący przykład zagrożeń braku dozoru nad 
pasącymi się kozami. Ten pouczający tom 
jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto 
chciałby dowiedzieć się więcej o krainach na 
grzbiecie żółwia.

Rozpoczynamy gorzką bitwę o małe dziedzictwo!!!”
Trzecia najczęściej wystawiana sztuka w Ameryce w sezonie 

2014 – 2015 !!!
Joshua Harmon
ŹLI ŻYDZI
(Bad Jews)
Tłumaczenie: Hanna Szczerkowska
Reżyseria: Marcin Sławiński
Scenogra� a: Maciej Chojnacki
Inspicjent/su� er: Grażyna Nowosielska
Obsada:
Daphna: Anna Konieczna
Jonaha: Paweł Bernadowski (gościnnie)
Liam: Krzysztof Satała (gościnnie)
Melody: Agata Śliwa (gościnnie)
Prapremiera: 19 stycznia 2019 r.
Umarł ukochany dziadek (ocalony z Holokaustu) i zostawił 

cenną rodzinną pamiątkę. Komu się ona należy? Apodyktycznej 
fanatyczce religijnej, Daphnie? Jej bogatemu kuzynowi, który 
przyjechał już po pogrzebie z Aspen, gdzie jeździł na nartach 
ze swoją nieżydowską narzeczoną? A może jego bratu, który 
wolałby trzymać się z dala od rodzinnego kon� iktu? Spektakl 
„ Źli Żydzi” w reżyserii Marcina Sławińskiego jest próbą kon-
frontacji nowoczesnego, multikulturowego świata z „tradycją 
”. Poprzez momentami komediowe sytuacje czwórki bohate-
rów - zadaje wiele intrygujących pytań o znaczenie więzów 
rodzinnych, wiarę, przynależność i chęć kultywowania swojej 
narodowej historii. B.D.

„W swoich tekstach Harmon wykazuje zamiłowanie do zgryź-
liwych komentarzy, które w niezwykle zabawny sposób ukazują 
przejmujące zagadnienia i problemy”

Christopher Wallenberg, � e Boston Globe

Od czasu słynnego, pierwszego odkrycia dokona-
nego przez Aleksandra Wolszczana poszukiwanie 
i badanie egzoplanet to jedna z najszybciej rozwijają-
cych się dziedzin astronomii. Nowo odkryte światy 
są bardziej niezwykłe od wszystkiego, co wyobrażali 
sobie pisarze. Istnieją planety większe od Jowisza, na 
których rok trwa krócej niż tydzień, na innych niebo 
rozświetlają dwa słońca, a jeszcze inne samotnie 
przemierzają kosmos. Są też planety z diamentowy-
mi płaszczami, światy wielkości Ziemi podzielone 
na dwie półkule wiecznego dnia i wiecznej nocy, 
planety pokryte globalnymi oceanami i takie, na 
których przelewają się morza wulkanicznej lawy. 

„W jednym pokoju, w jedną noc usiądź z nami i zobacz, co się wydarzy!!!

Ta przygoda trwa już 10 lat! Kabaret Nowaki dokładnie od dekady bawi fanów dobrej rozrywki. 
Niezliczone spektakle i programy telewizyjne to doświadczenie, które pozwala na określenie 
Nowaków mianem ekspertów w dziedzinie śmiechu i żartu.

Świętując swój jubileusz Nowaki wyruszają w zupełnie nową przygodę, w którą zabiorą ze sobą 
publiczność. Nowe perypetie znanych już postaci. Ulubieni bohaterowie w absolutnie zaskakujących 
sytuacjach - pani Krystyna i Martynka, a także inne nieznane jeszcze wcielenia Ady Borek. Wraz 
z Kamilem Pirógiem i Tomkiem Marciniakiem w premierowym programie pokażą wszystkie 
kabaretowe oblicza, które zaskoczą nawet tych, którzy myślą, że znają Nowaków na wylot.

Przeżyj kabaretowy koniec świata! Przez niemal dwie godziny Śmiechokalipsy na scenie Nowaki  z 
siłą Commando, przebojowym urokiem Lary Cro�  i błyskotliwą mądrością Indiany Jonesa zabiorą 
Was z nieznane dotąd rejony rozrywki. To zupełnie nowa era kabaretu, w której Nowaki wyznaczą 
najlepsze standardy. Weź udział w niezwykłej kabaretowej podróży u boku mistrzów żartu.

Bilety do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków, 26.01., godz. 20.30

„Śmiechokalipsa” 
SPEKTAKL Z OKAZJI 10-LECIA KABARETU NOWAKI. 

Fabryka planet. 
Planety pozasłoneczne 

i poszukiwanie drugiej Ziemi
ELIZABETH TASKER

WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA

Kompendium 
i Atlas Świata Dysku

TERRY PRATCHETT
WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA
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Nie może być inaczej, bo jak pokazują 
tamtejsze kamerki, przygotowania, by 
godnie amatorów białego szaleństwa 
na Soszowie podjąć, ruszyły pełną parą 
i tempa nie zwalniają. 

Jak wieść bowiem niesie, pierwsi użyt-
kownicy beskidzkich stoków w górach po-
jawili się już z końcem listopada. Górskie 
kurorty, także ten wiślański spodziewały się 
jednak najazdu turystów, a w tym głównie 
narciarzy, dopiero na Sylwestra. I jak się 
przekonałam na własnej skórze – na be-
skidzkich stokach w tym okresie panował 
prawdziwy tłok.

A jeśli o wiślański kurort i narciarzy się 
rozchodzi, to nie ma innej opcji dla nich, 
jak kierunek Soszów. Jeden z najpopular-
niejszych beskidzkich szczytów, który przez 
cały rok przeżywa swoiste oblężenie wielbi-
cieli turystyki pieszej, zimą przeobraża się 
w prawdziwy raj dla narciarzy i snowboar-
dzistów. Jedni i drudzy, proszę mi wierzyć, 
znajdą na soszowskich stokach dogodne 
warunki dla realizowania swoich pasji, do-
skonalenia umiejętności, a także zdobywania 
pierwszych szlifów. Różnorodność tras Stacji 
Narciarskiej Soszów jest tak duża, że każdy 
znajdzie na nich odpowiednie dla swoich 
technik, stopnia zaawansowania warunki. 
Ci, którzy po raz pierwszy będą mierzyć 
się z narciarstwem i obawiają się, że mogą 
z Soszowem przegrać, powinni skorzystać na 
pewno z wiedzy i doświadczenia tamtejszych 
instruktorów ze Szkoły Narciarskiej Nova 
www.novasoszow.pl.

Warto podkreślić, że narciarzy na szczyt 
wwozi komfortowa kolej kanapowa, wygodna 
i nowoczesna. To 90 czteroosobowych kanap, 
o długości 815m i różnicy wzniesień 183m. 
Przepustowość - 2400os/h.  

Na nartach jeżdżę od czwartego roku życia. 
Z dziecięcych lat, kiedy to penetrowałam 
wspólnie z rodzicami beskidzkie trasy nar-
ciarskie, pamiętam, że jednym z wyczekiwa-
nych punktów dnia na stoku, była przerwa 
na herbatkę z cytrynką i przygotowane przez 
mamę kanapki. Takąż herbatkę z cytrynką 
wypić można także w lokalu Stacji Narciar-
skiej Soszów. Kanapek od mamy co prawda 
tam nie zjemy, ale inne przysmaki kuchni 
regionalnej i nie tylko, na pewno zrekom-
pensują ich brak. Polecam! Sprawdziłam.

Nie byłabym sobą, gdybym przy okazji 
Soszowa, nie podkreśliła, że ta właśnie stacja 
narciarska mieści się w „moim” ukochanym 
Jaworniku. A jak moi wierni Czytelnicy wie-
dzą, Jawornik to moje miejsce na ziemi, 
które odwiedzam zarówno latem, jak i zimą. 
Eksploatując dosyć intensywnie co roku 
trasy Soszowa, zaobserwowałam, że od paru 
sezonów tak dobrych zjazdów, nie odbyłam 
nigdzie indziej. Trasy bowiem są bardzo 
dobrze przygotowane, stoki ratrakowane, 
a w razie potrzeby dośnieżane.

Nie wierzycie? Sami się przekonajcie. Go-
rąco zachęcam.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Jeśli szusować, to tylko na Soszowie 

No to chyba raczej soszować, bo w Stacji 
Narciarskiej Soszów inaczej być nie może!


