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Akademiccy młodzi wiekiem

Tacy właśnie byli uczestnicy zajęć artystycz-
nych Akademii Młodego Wieku. Młodzi 
i nieco starsi. Nieco! 

Str. 4

W mieście nie jest nudna

W Katowicach podczas ferii zaplanowano 
szereg atrakcji. Jakich? 

Więcej na str.3

R E K L A M A

W tegorocznym budżecie Siemianowic Śląskich na inwestycje przezna-
czono niebagatelną kwotę 50 milionów złotych. 

O tym co powstanie nowego, a co zostanie zmodernizowane 
i zrewitalizowane piszemy szczegółowo na stronach 6 i 7.

W tegorocznym planie inwestycyjnym ujęto również kolejny etap rewi-
talizacji miałkowickiego Pałacu Rheinbabenów. W ramach prac zostanie 
m.in. wymieniona podłoga w sali lustrzanej i oranżerii. Ponadto nowe będą 
wszystkie instalacje wewnętrzne.
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Nie tylko „Wysokie napięcie”
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Razem na scenie, razem prywat-
nie. Jak to jest być zgranym i za-
granym duetem zarówno w życiu 
zawodowym i małżeństwie? Na to 
pytanie odpowiedzą aktorzy znani 
i lubiani nie tylko z zabrzańskiej 
sceny Teatru Nowego, ale i se-
riali i � lmów – między innymi 
„Ranczo Wilkowyje”, czy „Ojciec 
Mateusz”.  Magdalena Waligórska-
-Lisiecka oraz Mateusz Lisiecki 
Waligórski będą gośćmi Salonu 
Artystycznego Miejskiego Domu 
Kultury „Koszutka” już 11 marca 
o godzinie 17.00. Artyści przy-
gotowali szereg niespodzianek, 
które w kontekście zbliżającego 
się Międzynarodowego Dnia Te-

atru będą, jak sądzę niemałym 
zaskoczeniem. 

Zapraszam na spotkanie Hanna 
Grabowska-Macioszek

ponad

6,6 
mln

21,6 
mln

Armata, wirujące cylindry, platformy do utrzymywania równowagi, 
stanowiska do obserwacji doświadczeń z lepkością cieczy, to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie znajdą się w Parku Akcji i Reakcji.

mln
50
W BUDŻECIE  
ZAPLANOWANO



I tym nieco starszym, którzy 
jeszcze nie ukończyli szkolnej 
edukacji. Na pewno oczeku-
ją na nie z niecierpliwością. 
To zimowe ferie, rzecz jas-
na. Mimo, że do grona tych 
najmłodszych i tych nieco 
starszych już na pewno nie 
należę, to jakoś też, czy to 
przez sentyment wspomnień 
swoich ferii dziecięcych, za-
wsze śnieżnych, wyjazdo-
wych i narciarskich, a na 
pewno rodzinnych, czekam 
na te dwa tygodnie laby. Nie 
mojej bynajmniej. Ale mojej córki. I to właśnie pespekty-
wa tych wspólnych dni nastraja mnie właśnie tak! W tym 
roku, co ostatnio stało pod wielkim znakiem zapytania, 
jest jeszcze spora szansa na śnieg. Te dwa tygodnie śród-
rocznej przerwy w nauce, na pewno będą co najmniej in-
teresujące. Przypominam, że nie trzeba specjalnie gdzieś 
daleko wyjeżdżać, bo czas w naszym miejscu zamieszka-
nia, może być równie pasjonujący, jak na zimowisku w 
górach. Jakie będą te dwa tygodnie rozpoczynające się 
11 lutego? Od Was to zależy!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Redaktor naczelna: Hanna Grabowska-Macioszek
 
Reklama: reklama@goniec-gornoslaski.pl
Telefony 534 675 613, 534 679 493
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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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Ferie na Stadionie Śląskim

Pod patronatem Gońca Górnośląskiego

Stadion Śląski jak co roku w okresie zimowej 
przerwy zaprasza dzieci i młodzież do aktywnego 
spędzania wolnego czasu w ramach akcji „Ferie na 
Śląskim”. Uczniowie będą mogli bezpłatnie wziąć 
udział m.in. w zajęciach krav magi, speedballa, 
zumby i wielu innych. 

„Ferie na Śląskim” rozpoczną się 11 lutego i po-
trwają do 22 lutego. Zajęcia odbywać się będą od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 13.00. 
Akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży w wieku 6 - 16 lat. Aktywności są 
bezpłatne. By uczestniczyć w nich grupowo jak 
i indywidualnie należy zgłosić udział na adres 
rezerwacje@stadionslaski.pl.

Na uczestników czeka wiele atrakcji. Ucznio-
wie będą mogli wziąć udział w zajęciach z krav 
magi, pograć w piłkę nożną, spróbować swoich 
sił w speedballu oraz potańczyć zumbę. Dodat-
kowo dla najmłodszych przygotowane zostaną 
gry zręcznościowe, zabawy, zajęcia plastyczne 
oraz rekreacyjno-sportowe. Każdego dnia po za-
kończeniu zajęć uczestnicy będą mogli zwiedzić 
wnętrze Stadionu Śląskiego. Nieodpłatne zwiedza-
nie dostępne będzie tylko dla uczestników ferii. 

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 
pół tysiąca uczniów m.in. z Katowic, Chorzowa, 
Zabrza, Rudy Śląskiej i Gliwic. 

Organizatorem akcji jest spółka Stadion Śląski. 
Projekt do� nansowano z budżetu Samorządu  
Województwa Śląskiego.

STADION ŚLĄSKI SP. Z O.O.

Laury rozdane! Regionalna Izba Gospodarcza w Katowi-
cach ponownie przyznała nagrody za wybitne umiejęt-
ności i kompetencje.

RIG – organizator między innymi takich wydarzeń jak 
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – od 
lat pielęgnuje tradycję przekazywania podziękowań wyróż-
niającym się osobowościom. W tym roku  rozdanych zostało 
aż 87 statuetek. - Celem rozdania Laurów Umiejętności 
i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na autorytety – nie-
zwykle potrzebne w dzisiejszych czasach. To również próba 
przypomnienia o uniwersalnych wartościach poprzez osoby, 
w których działaniach można je odnaleźć – mówi Tadeusz 
Donocik, Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach oraz Przewodniczący Kapituły Laurów Umie-
jętności i Kompetencji.

Najwyższym wyróżnieniem - Diamentowym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji został uhonorowany kardiochi-
rurg, transplantolog, legenda polskiej medycyny, prof. dr hab. 
n. med.  Marian Zembala. Lista pozostałych Laureatów jest bogata i ilu-
struje dokonania ważne i wielkie w skali regionu, kraju, a także Europy.

Orzeł Piastów Śląskich przyznany został Biskupowi Andrzejowi 
Czaji, Ordynariuszowi Diecezji Opolskiej, Kryształowy Laur odbe-
brali Eugeniusz Budniok, dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz 
i Krzysztof Kwiatkowski. Platynowe Laury otrzymali między innymi 
Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce oraz Cezary Kaźmierczak, 
współtwórca i Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców  
w Polsce. Złoty Laur w kategorii Kultura otrzymał między innymi 
Miłosz „MIUOSH” Borycki – raper, producent muzyczny, współ-
założyciel wytwórni płytowej Fandango Records.

Gala wieńcząca XXVII edycję Laurów odbyła się w Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu, który od lat wspiera wydarzenie. 

Pełna lista laureatów na www.goniec-gornoslaski.pl

XXVII Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji 
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Zima w mieście nie jest nudna 
– atrakcje w Katowicach!
W Katowicach podczas ferii zaplanowa-
no szereg atrakcji. Wśród nich pojawią się 
bezpłatne warsztaty muzyczne, zajęcia 
sportowe, a także wycieczki i półkolonie. 
Specjalną ofertę przygotowały domy kul-
tury, ośrodki sportowe i biblioteki. – Nie 
każde dziecko ma możliwość wyjazdu na 
ferie – stąd postaraliśmy się przygotować 
tak ofertę, by każdy znalazł w niej coś dla 
siebie. 

Wśród propozycji znajdziemy formy jedno-
razowych wydarzeń, a także półkolonii w ra-
mach, których przygotowano szereg atrakcji. 
Co istotne wiele z tych propozycji jest bezpłatną 
ofertą dla mieszkańców Katowic – zapowiada 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zimowe opowieści 
w Mieście Ogrodów

Katowickie Miasto Ogrodów zaprasza na 
warsztaty muzyczne Zdzisława Smucero-
wicza. Dostosowany do wieku uczestników 
program zajęć obejmuje m.in. zabawy z bum 
bum rurkami, tworzenie partytur bum bum 
rurkowych, naukę rozpoznawania wysokości 
dźwięku, głośności i tempa; prezentację twór-
czości słynnych kompozytorów i warsztaty 
z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych 
i pianina, podczas których uczestnicy spró-
bują zinstrumentować fragmenty arcydzieł 
z repertuaru muzyki klasycznej. Warszta-
ty są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. 
Obowiązują zapisy. Więcej informacji: www.
miasto-ogrodow.eu

Na sanki do Parku Kościuszki
W Parku Kościuszki na amatorów zimowej 

zabawy czeka ślizgawka. Tor ma długość aż 350 
metrów i biegnie ze szczytu górki (nieopodal 
drewnianego kościoła św. Michała Archanioła) 
aż do jednej z alejek kończących park. Wszyst-
kie osoby zainteresowane zabawą na torze 
saneczkowym w Parku Kościuszki, muszą wziąć 
ze sobą sprzęt do zjazdów. Korzystanie z toru 
odbywa się na własną odpowiedzialność. 

Ferie na sportowo
Tenis, gimnastyka, piłka nożna – to tylko 

kilka pomysłów jak „na sportowo” spędzić ferie 
w mieście. Katowickim MOSiR przygotował 
bogatą ofertę dla wszystkich zainteresowanych 
udziałem w sportowych zajęciach. Dokładny 
harmonogram znajduje się na stronie www.
mosir.katowice.pl. A jakby tego było – można 
wybrać się również na łyżwy! W Katowicach 
można skorzystać z bezpłatnych ślizgawek 
– tej na Rynku lub Murckach. Tę pierwszą 
polecamy także tym, którzy nie mają swojego 
sprzętu, ponieważ za 5 zł za godzinę możemy 
tam wypożyczyć łyżwy. 

Z kosmosu do… teatru?
Do skorzystania ze swojej oferty zaprasza-

ją katowickie Domy Kultury. Na zajęciach 
w Bogucicach możecie wziąć udział w war-
sztatach artystycznych, na Koszutce czeka na 
was niesamowita podróż „Z kosmosu do…
teatru”. Filia w Dębie zaprasza na karnawa-
łową zimę, a placówka w Ligocie zachęca do 
udziału w zajęciach plastycznych, muzyczno-
-wokalnych, dziennikarskich i rękodzie-
ła artystycznego. MDK Południe zaprasza 

na spektakle teatralne, turnieje śniegowe, 
warsztaty szycia maszynowego, decoupage, 
graficzne, taneczne, kulinarne, „zrób to sam”, 
zajęcia z przyrodnikiem oraz gry, zabawy 
i animacje z nagrodami. Szczegółowe infor-
macje na stronach internetowych Domów 
Kultury. Szczegóły na stronie internetowej: 
www.mdkkatowice.pl 

Ferie z książką 
- Muzyczne harce

Podczas ferii zimowych zapraszamy do udzia-
łu w akcji Ferie z książką,  która odbędzie się 
pod hasłem Muzyczne Harce. Katowice są 
Miastem Muzyki UNESCO, rok 2019 został 
ogłoszony Rokiem Moniuszki, wyruszymy 
zatem na poszukiwanie miejsc, gdzie mieszka 
muzyka, a w bibliotece posłuchamy, co jest 
grane. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku 
7-12 lat; obowiązują zapisy i pisemna zgoda 
rodziców na udział. Szczegóły na stronie: www.
mbp.katowice.pl

Poznaj historię miasta
Miłośnicy historii miasta znajdą coś dla 

siebie w Muzeum Historii Katowic. Instytucja 
ma kilka propozycji, a wśród nich warsztaty 
plastyczne połączone ze zwiedzaniem wystawy 
stałej „Z dziejów Katowic”. Dział Teatralno-
-Filmowy Muzeum Historii Katowic zapra-
sza natomiast na warsztaty teatralne. Podczas 
zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak z rzeczy 
codziennego użytku, w dowolnej przestrzeni 
i z postaciami wymyślonymi dzięki własnej 
wyobraźni, budować teatr. Jest także propo-
zycja warsztatów gra� cznych połączonych ze 
zwiedzaniem wystawy „Paweł Steller – kato-
wiczanin z wyboru”. Więcej informacji: www.
mhk.katowice.pl

To są jedynie przykłady – pełna oferta po-
szczególnych jednostek znajduje się na ich stro-
nach internetowych lub http://www.katowice.eu
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Tacy właśnie byli uczestnicy zajęć artystycznych 
Akademii Młodego Wieku. Młodzi i nieco starsi. 
Nieco! Koordynowany przez katowicką ASP unijny 
projekt był bowiem skierowany do dzieci i ich ro-
dziców.

Barwny, wesoły, cudownie przygrywający, że aż nogi 
same rwały się do tańca. Taki był korowód, który zaak-
centował uroczyste zakończenie pierwszego semestru 
Akademii Młodego Wieku. Pomysł zupełnie nieco-
dzienny, ale jak widać po ilości uczestników i chętnych, 
by w projekcie tym wziąć udział, tra� ony co najmniej 
w dziesiątkę! – Nasza praktyka organizowania okolicznoś-
ciowych przedsięwzięć skierowanych do najmłodszych 
jest długa. Były to jednak wszystko nasze wydarzenia 
wewnętrzne akademickie. Niemniej skłoniły nas do 
przemyśleń, by do artystycznego edukowania dzie-
ci podejść bardziej systemowo  – mówi Prorektor do 
spraw Kształcenia i Studentów Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach profesor Grzegorz Hańderek, opiekujący 
się projektem Akademia Młodego Wieku. – Taka jest 
misja naszej akademii, by kształcić nie tylko studentów, 
ale zwrócić także uwagę na wychowywanie młodszych 
i najmłodszych. Obecnie edukacja szkolna jeśli chodzi 
i sztukę jest niewystarczająco dobrze rozwijana, dlate-
go staramy się wypełnić tę lukę – podkreśla profesor 
Grzegorz Hańderek. 

Fakt warty podkreślenia – Akademia Młodego Wieku 
wychodzi poza mury ASP, by artystycznie rozprzestrzenić 
się niemal w całych Katowicach. W projekcie biorą udział 
różne inne instytucje kultury takie jak na przykład Muze-
um Śląskie, Galeria Szara, czy Galeria ASP Rondo Sztuki. 
Jak mówi Adrian Chorębała, menadżer Galerii ASP Rondo 
Sztuki, w przestrzeniach galerii warsztaty nawiązywały do 
aktualnie odbywających się wystaw. – Przy okazji każdej 
wystawy odbywały się zajęcia dla dzieci i ich rodziców. To 
ważny aspekt tego przedsięwzięcia, by pokazać jak ciekawie 
i twórczo można spędzić czas całą rodziną. Zaangażowa-
nie rodziców było tu bardzo istotne. Bo sztuka dotyczy 
wszystkich i nie jest tak, że rodzic zostawia dziecko i idzie 
sobie na kawę. Mieliśmy wiele takich warsztatów, w trakcie 
których część pracy wykonywało dziecko, a drugą część 
rodzice. Była to w związku z tym praca zespołowa. Inte-
resujące na pewno były też spotkania z artystami. Była to 
niejednokrotnie jedyna okazja, by danego twórcę poznać, 
zadać mu pytanie dotyczące jego dorobku. Podczas zajęć 
uczestnicy poznawali różne techniki plastyczne, zdobywali 
także wiedzę teoretyczną, ale głównie realizowali swoje 
twórcze pasje. Jedną przyjemnością było obserwować 
z jakim zapałem i zaangażowaniem tworzyli swoje prace, 
które bardzo często były tak profesjonalne, jakby wyszły 
spod ręki największych światowych artystów. – Pierwszy 
semestr przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania – mówią 
Magdalena Palupska, koordynator Akademii Młodego 
Wieku oraz Katarzyna Köenig z Biura AMW. – Spodzie-
waliśmy się, że będzie przebiegał ciekawie i że spotka się 
z takim zainteresowaniem, ale nie do aż takiego stopnia! 
Rodzice byli tak zaangażowani w zajęcia! Szczególnie dało 
się to zaobserwować w grupach wiekowych od lat sześciu. 
Starsze grupy, nastoletnie brały udział już przeważnie bez 
asysty dorosłych. Ten pierwszy testowy semestr był po 
prostu bardzo udany – podkreślają Magdalena Palupska 
i Katarzyna Köenig. 

Pierwszy semestr już za nami. Po feriach zimowych 
rusza nabór na semestr drugi. Akademia Młodego Wieku 
potrwa w sumie cztery semestry. To doskonały sposób 
nie tylko na rodzinne spędzenie wolnego czasu, ale na 
to by sztuki doświadczać, uczyć się jej i zauważać nie 
tylko w obrębie Akademii Sztuk Pięknych, ale w wielu 
miejskich przestrzeniach artystycznych, których w Ka-
towicach nie brakuje. Zauważać i doceniać!

Projekt został do� nansowany z funduszy europejskich. 
Udział w nim jest bezpłatny.

www.amw.asp.katowice.pl. 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Akademiccy młodzi wiekiem
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We mgle dymu i spalin, 
czyli rzecz o smogu

Według Słownika języka polskiego, smog to „gęsta mgła z dymem 
i spalinami, występująca czasem w wielkich miastach i na obszarach 
przemysłowych”. De� nicja ta niestety przestała być aktualna. Smog 
swym zasięgiem, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 
obejmuje obszar prawie całego kraju.  Szczególnie często na obszarach, 
gdzie występuje tzw. „niska emisja”, czyli emisja spalin z kominów 
o wysokości do 40 m. W tym zakresie mieszczą się między innymi 
kominy wszystkich kotłów domowych. Sytuację pogarsza ukształ-
towanie terenu. Pagórki (jak w rejonach podgórskich) lub wysokie 
budynki (centra miast) okalające osiedla domów jednorodzinnych 
sprzyjają zaleganiu spalin w stre� e przebywania ludzi. I tu pierwsze 
zderzenie z popularną do tej pory opinią, że największym trucicielem 
powietrza jest przemysł i wielkie elektrownie i elektrociepłownie. Nic 
bardziej błędnego. Przemysł i duże, zawodowe źródła ciepła podlegają 
szeregowi uregulowań prawnych, żeby w ogóle były dopuszczone do 
pracy muszą stosować instalacje oczyszczające spaliny. Poza tym duże 
przemysłowe źródło jest wyposażone w wysoki komin, powyżej 100 
m, co sprzyja pokonaniu przeszkód terenowych i rozproszeniu zanie-
czyszczeń na większym obszarze, a przez to zmniejsza ich uciążliwość.

Drugi mit jaki trzeba obalić, to udział transportu samochodowego 
w zanieczyszczeniu powietrza. Emisja z transportu w niewielkim 
tylko stopniu pochodzi ze spalania paliwa. Bardziej kopcą stare 
pojazdy i te z silnikami diesla. Nowe samochody, wyposażone 
w katalizatory „dopalające” paliwo, emitują ze spalania niemal 
wyłącznie dwutlenek węgla i parę wodną. Niebezpieczna emisja 
z transportu to przede wszystkim pyły pochodzące  ze ścierania 
opon i klocków hamulcowych oraz zanieczyszczenia wtórne, czyli 
pył zalegający ulice powtórnie wzniecany w trakcie ruchu pojazdów. 
Wielkość emisji z transportu jest właściwie stała w ciągu roku i zależy 
od liczby samochodów i natężenia ruch. 

Czy można określić, jakoś dokładnie, kiedy pojawiło się to zja-
wisko?

W mediach smog zagościł tak naprawdę w styczniu 2016 roku, 
kiedy nałożyło się kilka niesprzyjających czynników: 

- bardzo niskie temperatury powietrza utrzymujące się przez 
kilka dni, co skutkowało intensywnym ogrzewanie mieszkań, a więc 
spalaniem większej niż przeciętnie ilości paliwa i to złej jakości, było 
to przed wprowadzeniem w życie tzw. „uchwał antysmogowych”,

- bezwietrzna pogoda, czyli brak naturalnej przewietrzalno-
ści miast,

- wyż baryczny, który te wszystkie zanieczyszczenia emitowane, 
proszę pamiętać z kominów o wysokości do 40 m, przytłaczał do 
powierzchni ziemi, do strefy przebywania ludzi.

Ale tak naprawdę zjawisko to występowało od dawna, tak dawna 
jak powstawały obszary gęstej zabudowy, w których obiekty były 
ogrzewane przy pomocy spalanego paliwa stałego, drewna, a potem 
węgla. Przecież takim najbardziej znanym na świecie miastem, w któ-
rym często panował smog był Londyn przełomu XIX i XX wieku. 
Wtedy tylko świadomość ekologiczna i zdrowotna mieszkańców 
była zdecydowanie niższa.

Czy wiadomo, skąd wzięła się nazwa?
Nazwa „smog” pochodzi z języka angielskiego, z połączenia słów 

smoke czyli dym i fog czyli mgła.

Czy smog tak naprawdę jest niebezpieczny i szkodliwy? Czy 
istnieje ryzyko, że ów smo(g)k nas pożre?

Smog jest bardzo niebezpieczny i szkodliwy. Wystarczy przyjrzeć 
się z czego tak naprawdę składa się smog? Z mgły, czyli pary wodnej, 
dymu i spalin. W dymie i spalinach występują trzy niebezpieczne 
dla zdrowia składniki: pył PM 10 i PM 2,5 oraz Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA), a wśród nich rakotwórczy 
benzo(α)piren, które są szkodliwe dlatego że:

- pył PM 10 – to  fakcja pyłu o ziarnach o średnicy do 10 mi-
krometrów (mniejsze niż średnica włosa), które mogą przenikać 
głęboko do płuc, 

- pył PM 2,5 – to frakcja pyłu o ziarnach o średnicach do 2,5 
mikrometrów (4 razy mniejsze niż pył PM 10), które docierają 
do pęcherzyków płucnych, a nawet do naczyń krwionośnych 
i krwiobiegu, 

- WWA – to grupa związków organicznych występujących w wę-
glu, ropie na� owej i produktach pochodnych, a także w dymie 
również tytoniowym, dłuższe narażanie na działanie WWA może 
spowodować uszkodzenia wątroby i nerek, niewydolność układu 
odpornościowego i nowotwory (głównie benzo(α)piren).

Za ok. 50% emisji pyłów i ponad 85% emisji WWA odpowiadają 
procesy spalania poza przemysłem, czyli w naszych kotłach i pale-
niskach domowych. Z transportu samochodowego pochodzi tylko 
(a może aż), średnio w skali kraju, mniej niż 10% pyłów i ok. 2% 
WWA. To dlatego najgorsza jakość powietrza występuje w zimie, 
w okresie intensywnego ogrzewania mieszkań.

Jak możemy z nim walczyć?
Najważniejsze, że mamy do tego coraz większą determinację. 

Aby osiągnąć sukces musimy zastosować podejście systemowe, na 
całych obszarach wprowadzać zasadę „Dobre paliwo w dobrym 
kotle” i wymieniać stare trujące źródła ciepła na efektywne ener-

getycznie i ekologicznie wraz z równoczesną termomodernizacją 
budynków, w wyniku której będzie spadać zapotrzebowanie na 
ciepło. Uzyskamy wtedy kumulację efektów, nie dość że zastosujemy 
ekologiczne źródło ciepła, które nie zatruwa środowiska to jeszcze 
produkować będziemy tego „czystego ciepła” mniej, a więc zużyjemy 
mniej surowców potrzebnych do jego wytworzenia.  Efektywne 
źródła ciepła to:

- kotły gazowe, najlepiej kondensacyjne,
- kotły na paliwo stałe spełniające wymogi 5 klasy emisyjności 

i wymogi ekoprojektu, które będą spalały paliwo dobrej jakości,
- odnawialne źródła ciepła takie jak pompy ciepła, kotły na bioma-

sę, kolektory słoneczne (do przygotowania ciepłej wody użytkowej),
- w miastach i na terenach o zwartej zabudowie, miejska sieć 

ciepłownicza doprowadzająca ciepło z wysokosprawnego źródła 
najlepiej kogeneracyjnego.

W wielu miastach trwają lokalne inicjatywy dotyczące między 
innymi wymiany starych pieców, tak zwanych kopciuchów. Czy 
wymiana ich rozwiąże problem smogu?

Na pewno nie rozwiąże zupełnie, ale znacznie go ograniczy. Jeśli 
wiemy już, że za powstawanie smogu w głównej mierze odpowiadają 
paleniska domowe to pozbywając się starych kopciuchów poprawimy 
stan powietrza, ale najważniejsze żeby robić to kompleksowo, bo 
powietrze, ani zanieczyszczone ani czyste nie zna granic. Odpowiedzią 
na takie zapotrzebowanie jest aktualnie wdrażany na terenie całej 
Polski Program Czysty Powietrze. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach też bierze udział 
we wdrażaniu Programu. Czyste Powietrze to program skierowany 
do właścicieli domów jednorodzinnych, który wspiera � nansowo 
wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła i termomoderniza-
cję budynków. Ale najważniejszą zaletą tego programu, jeszcze raz 
podkreślę jest jego kompleksowość i zakres terytorialny.

Potrzebna jest na pewno edukacja. Co zrobić, by przekonać 
mieszkańców, którzy od lat w swoich piecach palą byle czym, 
by palili opałem ekologicznym? Wysokie mandaty wydaje się, 
mogą być niewystarczające.

Odpowiedzią na takie pytanie jest przede wszystkim edukacja 
i jeszcze raz edukacja. Przekazywanie rzetelnej informacji o szkod-
liwości zanieczyszczeń powietrza, pokazywanie dobrych praktyk, 
ale również wsparcie � nansowe w realizacji tych dobrych praktyk, 
czyli np. Program Czyste Powietrze.

Odpowiedzi na pytania opracował zespół ekspercki Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 „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...”

Od jakiegoś czasu, a szczególnie w sezonie grzewczym można powiedzieć, że jest obecny na ustach wszystkich. 
Zwłaszcza tych, którzy dbają o środowisko, bądź chcą o nie dbać. Mowa oczywiście o smogu. Czym jest tak naprawdę smog?

,,Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji 
do zmian klimatu” – Z początkiem stycznia pod takim 
właśnie hasłem przebiegała w Warszawie konferencja 
podsumowująca realizację Projektu „Opracowanie 
planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powy-
żej 100 tys. mieszkańców”. Plany adaptacji do zmian 
klimatu dla 44 miast Polski – opracowane, co jest do-
wodem na to, jak ważna jest ochrona i troska o klimat 
na szczeblu ogólnopolskim. Po raz pierwszy w Europie 
podjęto w takiej skali systemowe działanie wzmacnia-
jące odporność dla tylu dużych miast na zagrożenia 
klimatyczne. Po raz pierwszy w Polsce w jednolity 
sposób zidenty� kowano zagrożenia związane ze zmia-
nami klimatu oraz wyodrębniono sektory i obszary 
najbardziej podatne na zmiany klimatu. Przygotowano 

plany adaptacji do zmian klimatu, których wdroże-
nie poprawi bezpieczeństwo, jakość i komfort życia 
w miastach.

Przygotowanie miejskich planów adaptacji opar-
te zostało na innowacyjnym podejściu zmierzają-
cym do określenia najbardziej efektywnych działań 
przystosowawczych i ochronnych przed skutkami 
występujących już i prognozowanych zmian klimatu 
(temperatury ekstremalne, fale upałów, intensywne 
opady deszczu, burze i wichury, powodzie miejskie 
i od strony rzek). Prace nad opracowaniem planów 
adaptacji do zmian klimatu trwały dwa lata. Rozwią-
zania zostały wypracowane wspólnie z samorządami 
tych miast.

WWW.44MPA.PL

Troska o klimat wciąż na pierwszym planie
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ponad

6,6 
mln

21,6 
mln

Armata, wirujące cylindry, platformy do utrzymywania równowagi, 
stanowiska do obserwacji doświadczeń z lepkością cieczy, to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie znajdą się w Parku Akcji i Reakcji.

mln
50
W BUDŻECIE  
ZAPLANOWANO
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Kilkanaście nowych punktów 
monitoringu oraz oprogramowanie 
analizujące obraz i reagujące na 
dostrzeżone nieprawidłowości.

5,9 
mln

4,6 
mln

Wodny plac zabaw wzbogaci ofertę 
Miejskiego Domu Kultury „Jordan”.

4,7 
mln

0,6
mln

2,6
mln

1,2 
mln



8 warto wiedzieć  Nr 2 (37)  7 lutego 2019 r.

Luty to miesiąc, w którym obchodzimy dwa 
ważne wydarzenia, o których warto pamiętać: 
4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem 
oraz 11 lutego – Światowy Dzień Chorego. 
Zabiegani, często zapominamy zadbać o to, co 
najważniejsze, czyli o własne zdrowie. Śląski 
OW NFZ zachęca, aby przynajmniej w te dni 
pomyśleć o sobie i zbadać się. W ten sposób 
możemy uratować nasze życie!

 Nie dajmy się wyprzedzić chorobie i ko-
rzystajmy z bezpłatnych programów pro-
� laktycznych:

 program pro� laktyki chorób układu krą-
żenia

 program pro� laktyki gruźlicy
 program pro� laktyki chorób odtytonio-

wych (w tym program przewlekłej obtu-
racyjnej choroby płuc) – etap podstawowy 
i etap specjalistyczny

 populacyjny program wczesnego wykry-
wania raka piersi

 populacyjny program pro� laktyki i wczes-
nego wykrywania raka szyjki macicy

 program badań prenatalnych
 program wczesnej diagnostyki i leczenia 

jaskry

Jak skorzystać z programów? – To proste!
 sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, by 

skorzystać z badań. Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad korzystania z programów 
oraz miejsca realizacji świadczeń można 

uzyskać w oddziale oraz znaleźć na stronie 
www.nfz-katowice.pl
 skierowanie na badania pro� laktyczne 

nie jest potrzebne!
Wyjątek stanowi program badań prenatal-

nych (na badania wykonywane w ramach pro-
gramu w placówkach, które podpisały z NFZ 
umowę na jego realizację, powinien skierować 
kobietę lekarz prowadzący ciążę). Skiero-
wanie jest niezbędne również w przypadku 
korzystania ze świadczeń lekarza okulisty 
(jeśli chcemy skorzystać z programu wczesnej 
diagnostyki i leczenia jaskry). Skierowanie do 
okulisty wystawia lekarz rodzinny.
 zgłoś się do dowolnego zakładu opieki 

zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na 
realizację danego programu. Lista placówek 
realizujących badania w ramach programów 
dostępna jest w Funduszu oraz na stronie in-
ternetowej www.nfz-katowice.pl w zakładce: 
Dla pacjenta/Programy pro� laktyczne.
 na wizytę umów się osobiście lub tele-

fonicznie
 UWAGA! pacjenci spoza grup docelo-

wych, do których kierowane są poszczegól-
ne badania pro� laktyczne, również mogą 
skorzystać z badań w ramach posiadanego 
w NFZ prawa do świadczeń. W tym celu 
należy udać się do lekarza specjalisty, który 
wyda skierowanie na badanie (uwaga! aby 
skorzystać z pomocy niektórych specjalistów, 
wymagane jest skierowanie wydane przez 
lekarza rodzinnego).  

Dbaj o siebie - badaj się!

Amatorów białego szaleństwa z pewnością 
oburzy taki trend. Oburzy też pewnie tych, 
którzy ze swojego dzieciństwa pamiętają sza-
lone zabawy na śniegu z lepieniem bałwana i z 
bitwami na śnieżki w rolach głównych. Oburzy 
chyba każdego, bo jednak pierwsze skojarzenie 
z feriami to właśnie śnieg i wszelkie aktywności 
z nim związane. No, ale jak się okazuje – właś-
nie nie każdego.

Być może trudno w to będzie uwierzyć, ale 
są wielbiciele spędzania zimowego wypoczyn-
ku w tropikach – mówi Bożena Osak z Biura 
Podróży „Wolta” w Katowicach. No, ale jak to 

ludzie nie jadą na ferie, by pojeździć na nartach, 
na sankach? No nie każdy lubi, nie każdy musi, 
nie każdy potra� . – Dla takich osób dobrą alter-
natywą są wyjazdy do ciepłych krajów i w tym 
sezonie zainteresowanie właśnie taką ofertą jest 
spore. Najlepiej sprzedaje się oczywiście Egipt, 
choć nie jest wcale najtańszy. Niemniej taki 
wyjazd gwarantuje nam choć odrobinę ciepła 
i słońca w środku zimy, a jak wiemy w naszym 
polskim klimacie, wyżej wymienione, to dobra 
de� cytowe – podkreśla Bożena Osak.

Jak się okazuje, ferie możemy zamiast na 
śniegu, spędzić też na piasku pod palmą.

Ferie - nie zawsze na śniegu

Luty pod znakiem ferii zi-
mowych. To właśnie w tym 
miesiącu dzieci i młodzież 
między innymi w woje-
wództwa śląskiego rozpo-
czną swój dwu tygodnio-
wy wypoczynek. Ci, którzy 
wyjadą na obozy sportowe 
i inne zimowiska, powinni 
dobrze przygotować się 
do swoich wyjazdów. Jak 
to zrobić, podpowiada 
nasz ekspert ze Sklepu-
-Serwisu przy katowickim 
AWF-ie Edward Wrona.

Na organizatorach ta-
kich wyjazdów spoczywa na 
pewno obowiązek solidnego 
sprawdzenia danego miejsca 
zimowego wypoczynku. Na-
tomiast uczestnicy dobrze by 
było gdyby nabrali wcześniej 
nieco sprawności fizycznej, 
a szczególnie ci, którym ruch 
przez cały poprzedni rok był 
zjawiskiem obcym. Jeśli ktoś 
po raz pierwszy będzie spraw-
dzał się w roli narciarza, warto 
aby wcześniej przymierzyć taki 
sprzęt na „sucho”. Co to zna-
czy? Założyć buty narciarskie 

w domu i pomaszerować w nich 
po pokoju. Proszę mi wierzyć, 
że pierwsze wrażenie może być 
szokujące, a na pewno zupełnie 
odmienne od tego, jakie na co 
dzień robi na nas zakładanie 
obuwia codziennego. Tak jak 
czują się nasze stopy w butach 
narciarskich, nie czują się w żad-
nych innych. Można przypiąć 
te buty też do nart. Podnieść te 
narty kilka razy. Nie wiadomo, 
czy wyciąg narciarski nie bę-
dzie odległy od miejsca naszego 
kwaterunku. Dziś przeważnie 
do bardziej oddalonych stacji 
narciarskich sprzęt zawożą 
specjalne ski-busy. Niemniej 
w przypadku ich braku, tak zwa-
ne swoje dwie dechy trzeba ba 
stok zataszczyć własnoręcznie, 
a jak nie trudno się domyślić, 

one swoje ważą. I co ważne. 
Przed pierwszym wyjazdem na 
narty, lepiej skorzystać z wypo-
życzalni sprzętu narciarskiego, 
uzyskać poradę w serwisach. 
Nie ma sensu od razu kupować 
nowych nart, butów i innych 
atrybutów narciarza. Nie są to 
tanie rzeczy, a co jeśli jazda nam 
nie przypadnie do gustu? 

Dobry sprzęt jest bardzo 
ważny. Ważne też, by nasze 
kombinezony, kurtki były 
przede wszystkim wygodne, 
nie za ciepłe, nie za lekkie. – 
Nie muszą to być od razu te 
z najwyższej półki cenowej, 
choć wiele osób tak kupuje, 
a im mniejsze umiejętności, 
tym bardziej wypasiony sprzęt 
i strój, a przecież nie o to cho-
dzi – podkreśla Edward Wrona.

Na „sucho” przymierzyć
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Ciepło sieciowe pomaga mieszkańcom 
Śląska w walce ze smogiem

P R O M O C J A
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Zbigniew Stryj 
rymem...
 na temat...

Kiedy od mrozu czerwone uszy
niebo lutowe szare i sine
idea krzyczy w sercu i duszy
czas się szykować do walentynek

Okazjonalne akty oddania
i jednodniowe trele miłosne
mają dowodem być zakochania
i w sercach mają obudzić wiosnę

Czerwone serca wszystko ozdobią
kartki balony majtki i wino
na zamówienie miłość nam zrobią
radio gazety teatr i kino

I tak pędzimy walentynkowo
w umiłowania dzikim amoku
i damy radę - daję wam słowo - 
przecież to tylko jeden dzień w roku

A mnie pragnienie po nocach budzi
taka tęsknota od której szlocham
żeby nauczyć każdego z ludzi
co znaczy proste słowo kocham

ZBIGNIEW STRYJ

No jak to nieznany, jak znany… Wszak 
Dworzec Kolejowy w Rudzie Śląskiej Che-
bziu w tym samym miejscu znajduje się 
od wielu, wielu lat. To wszystko prawda. 
Jednak w swojej nowej odsłonie będziemy 
musieli go, jak sądzę, poznać na nowo!

A to poznawanie jakże będzie przyjemne. Do 22 
lutego bowiem w jego przestrzeniach galeryjnych 
będzie można oglądać fotogra� e autorstwa Joanny 
Helander i Arka Goli. Czujecie się zaskoczeni? 
Fotogra� e na dworcu? Nie inaczej! Ten po zja-
wiskowej rewitalizacji obok dawnej funkcji stacji 
kolejowej zyskał także nowe: kulturalno-społeczne 
i dworcowa galeria to właśnie jedna z nich. A tak 
naprawdę trudno o lepszą inaugurację „nowego” 
dworca w Chebziu, niż wystawa tych dwojga ar-
tystów. Ci którzy znają ich twórczość, zdziwieni 

nie będą, ci którzy nie znają, powinni poznać, 
tak jak ten nowy-stary dworzec. Joanna Helan-
der i Arek Gola zapoczątkowali nowy rozdział 
w historii tego obiektu. – Dziękuję za zaufanie 
– mówi Arek Gola. – Jestem przekonany, że to 
miejsce będzie promieniować daleko i szeroko 
i to mnie bardzo cieszy, że tą fotogra� ą mogliśmy 
zaznaczyć się w nim jako rudzianie, ludzie stąd 
- z Rudy Śląskiej – podkreśla.

Joanna Helander i Arek Gola to artyści fotogra-
� cy pochodzący z Rudy Śląskiej. Tę Rudę Śląską 
uwieczniają w obiektywie swoich aparatów w spo-
sób zupełnie niezwykły… Co ciekawe, fotografując 
to, co mogłoby się wydawać nieciekawe, szare, 
pospolite, codzienne… a przez to takie intrygu-
jące i interesujące. Bardzo gorąco zachęcam do 
odkrywania Rudy Śląskiej na fotogra� i tych dwojga 
rudzian w Rudzie Śląskiej na Dworcu w Chebziu.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Nieznany dworzec?

FO
T:

 H
AN

N
A 

G
RA

BO
W

SK
A-

M
AC

IO
SZ

EK

 Albo i Nie to nie jest zwy-
kły zespół. Rzadko spóźnia się 
na próby. Lubi popijać herbatę 
malinową z kilkoma łyżeczkami 
cukru w trakcie pracy, modli się 
przed próbą i wcale nie po to, by 
się nie pozabijać. Twierdzi, że 
gra muzykę, ale nie jest w stanie 
powiedzieć jaką. Na koncertach 
nie skacze, ale dużo się śmieje. 
I choć na ogół poukładany, cza-
sem bywa niegrzeczny. Chłopcy 
tak mają…

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

SCK – Bytków, 
15.02., godz. 19.00

Walentynkowy 
Albo i Nie Koncert promujący najnowszy al-

bum pt. „Struś”.  Po „Ruletce” (2015) 
i „Znakach” (2017) nadchodzi czas 
na kolejną w planowanej serii, solową 
płytę wokalisty kultowego zespołu 
„Dżem”, Macieja Balcara. Ogólnie 
rzecz biorąc jest to piąte studyjne 
wydawnictwo Maćka, licząc z debiu-
tanckim albumem „Czarno”(1998) 
i reaktywującym działalność albu-
mem „Ognień i Woda” (2010).

Album zatytułowany „Struś” któ-
rego premiera planowana jest na 
luty 2019 roku, będzie zawierał 10 
kompozycji nagranych wspólnie ze 
stałym, zaprzyjaźnionym zespołem 
Maćka: Piotrem „Quentinem” Woj-
tanowskim na basie, Maćkiem Mąką 
na gitarach, Jankiem Gałachem na 
skrzypcach i Krzyśkiem „Flipperem” 
Krupą na instrumentach perkusyj-
nych.

„Strusia” od dwóch poprzednich 
albumów odróżnia zdecydowanie 
bardziej akustyczne brzmienie cało-
ści, nawiązujące do tras akustycznych 
zespołu. Nic dziwnego, skoro to właś-
nie wersje akustyczne poprzednich 
płyt Maćka cieszą się tak dużą popu-
larnością, co niejako potwierdza nie-

słabnące zainteresowanie albumem 
„Live Trax 12 (2012).

Trasa koncertowa (choć premiero-
wa, tym razem akustyczna) odbywać 
się będzie w okresie 07-24 lutego 
2019 i jest jak zwykle w przypadku 
Maćka, ambitna; przez niemal 3 ty-

godnie podróżując po całej Polsce, 
muzycy grać będą, dzień w dzień, 
przekrój wszystkich poprzednich 
płyt Balcara przeplatany tymi naj-
nowszymi, prosto ze „Strusia”. 

Bilety dostępne są w kasach SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 

LUTY 2019
 - wystawa stała „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”
- wystawa zmienna: Sylwia Owczarek „Okrycia ochron-

ne” – malarstwo, rysunek. 
Absolwentka ASP we Wrocławiu i Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu na kierunku malarstwo. Brała 
udział w ok. 20 wystawach w Polsce i Europie. Wystawa 
potrwa do 24 lutego. Wstęp za biletami.

- 21.02, godz. 18.00 -  Salon sztuk: spotkanie z Andrzejem Szubą 
Andrzej Szuba: poeta i tłumacz poezji anglojęzycznej, 

mieszka w Katowicach. Opublikował kilkanaście własnych 
zbiorów wierszy, a także wiele przekładów poetyckich. 
Podczas spotkania przeczyta wiersze z tomu „Milczysz”, 
opublikowanego przez Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. 

Prowadzenie: Krzysztof Korwin-Piotrowski. 
Wstęp wolny.

- 28.02, godz. 18.00 – XXXVII Spotkanie z cyklu „Przy-
jaciele Barbary i Stanisława” – SZALONY KARNAWAŁ 
Z SZALONKIEM

Koncert w ramach II Śląskiego Festiwalu Operetki. 
Wystąpią: Sylwester Targosz-Szalonek – tenor, Grażyna 
Griner – akompaniament. 

Sylwester Targosz-Szalonek: prowadzi aktywną działalność 
artystyczną, śpiewając w koncertach muzyki operowej, ope-
retkowej i oratoryjno-kantatowej w kraju i za granicą. Jest 
również organizatorem koncertów i festiwali. Wstęp wolny.

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 
ZAPRASZAMY!!

SCK – Bytków, 24.02., godz. 18.00 

Maciej Balcar akustycznie

Oddział Teatralno-Filmowy
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Nasza recenzja

A raczej chyba przedmiot pożądania…? 
W kontekście pogrzebu ukochanego dzia-
dziusia, jakże dotkliwie przekonujemy się, że 
grunt to rodzinka.

Jeśli jeszcze tra�  się taka rodzinna „wredota”, 
jak kuzyneczka Diana, a tak naprawdę Hana to 
o kon� ikt nie trudno. Kon� ikt? Łagodnie po-
wiedziane! Spotkanie z dawno niewidzianymi, 
albo raczej od dawna nienawidzonymi bliskimi 
może przerodzić się w prawdziwe piekło. Tak 
właśnie przerodziło się, zadziało i iskrzyło na 
zabrzańskiej scenie Teatru Nowego. Po najnow-
szej premierze przekonaliśmy się, co dzieję się, 
kiedy wyłażą z nas „Źli Żydzi”. Nawet zdająca się 
być papierkiem lakmusowym łagodna, słodka 
i urocza, choć troszkę infantylna Melody, nie 
zdołała uratować sytuacji, bo jak się okazało 
rodzinna awantura została wywołana głównie 
przez nią…. No bo czyż może być bardziej nie-
dorzeczny pomysł, niż ten by Żyd oświadczył 
się Amerykance z Kentucky, podarowując jej 
na zaręczynowy upominek zamiast pierścionka, 
ocalony z Holocaustu dziadziusiowy Chai? I to 
na domiar złego – złoty!?! Toż to profanacja! 
Czyn na wskroś obrazoburczy! Skandaliczny! 
(Chai to po hebrajsku życie. To dwie litery chet 
i yud. Maja też swój odpowiednik numeryczny 
– osiemnaście, a w judaizmie to ważna liczba! 
W sztuce Harmona litery te właśnie jako złotą 
zawieszkę na łańcuszek dziadziuś nosił przez 
całe życie, ocalił przez Holocaust).

Kontemplując irracjonalne zachowanie 
czwórki bohaterów w obliczu tak naprawdę 
niewesołej uroczystości, nie trudno dojść 
do zgoła ponurych wniosków, że sytuacja ta 

dotyczy, albo może dotyczyć każdego z nas. 
Sądzę, że charakterologicznie doszukamy się 
niejednokrotnie podobieństw do członków 
własnej rodziny (oby nie!), a kiedy chodzi 
o kwestie spadkowe, uniwersalizm tekstu 
Joshuy Harmona, staje się przerażająco rea-
listyczny. Tu dochodzi jeszcze do tego mie-
szanka religijnego fanatyzmu z obsesyjną 
chęcią kultywowania wielopokoleniowych 
tradycji  - w opozycji ich zupełne zaniechanie 
i wyparcie na rzecz otwartości na nowoczes-
ność i kosmopolityzm. Wybuch po prostu 
wydaję się być nieunikniony. – Rozmowę 
na temat moich przedstawień rozpoczynam 
przeważnie od żartu – mówi reżyser spek-
taklu „Źli Żydzi” Marcin Sławiński. – Mnie, 

człowiekowi niby od śmiesznych sztuk, cisną 
się na usta tym razem stwierdzenia wyłącznie 
poważne. Na przykład takie, że gdyby zmienić 
pewne realia, gdyby ta rzeka widziana z okien 
mieszkania naszych bohaterów, nazywała się 
Wisła, a nie Hudson River, nasi bohatero-
wie nie musieliby być wcale mieszkającymi 
w Ameryce Żydami, ale Polakami. Ten tekst 
jest bardzo ważny. Mówi o jakimś takim za-
sadniczym kon� ikcie, konfrontacji pomiędzy 
dwoma światopoglądami: jednym otwartym, 
liberalnym, multikulturowym, ateistycznym 
i drugim, dla którego tradycja, przynależność 
kulturowa, religijna ma ogromne znaczenie, 
który z rozpaczą patrzy, że ktoś te wartości 
odrzuca i równie rozpaczliwie chce ich bro-

nić. Myślę, że w tym przedstawieniu każdy 
zobaczy coś ze swojego świata – podkreśla 
Marcin Sławiński.

Cytowana w sztuce piosenka Johna Lennona 
„Imagine”, będąca prawdziwym manifestem 
swoich czasów, jakże wymownie i symbolicznie 
brzmi także współcześnie. Czyżby to, o czym 
śpiewał niegdyś Lennon, nadal pozostawało 
utopijnym marzeniem?

Co warto podkreślić! Nikt wcześniej przed 
Marcinem Sławińskim nie odważył się sięgnąć 
po tekst Joshuy Harmona. Nikt wcześniej przed 
Teatrem Nowym w Zabrzu nie odważył się na 
jego podstawie zrealizować spektaklu. Nikt 
wcześniej tak genialnie jak Anna Konieczna 
nie wykreował postaci Hany, jak Agata Śliwa – 
Melody, jak Paweł Bernadowski – Jonaha i jak 
Krzysztof Satała – Liama. Jak mówi dyrektor 
naczelny Teatru Nowego w Zabrzu Jerzy Mak-
selon, spektakl ten powoli buduje repertuar 
Sceny Kameralnej teatru w Parku Hutniczym. 
– Będzie to już drugi po „To, co najpiękniejsze” 
spektakl przygotowany z myślą o małej scenie. 
Chcemy, aby tamtejszy repertuar był różno-
rodny. Chcemy przede wszystkim pokazać 
publiczności, jak interesującym może być to 
miejsce – zaznacza Jerzy Makselon.

Jak bardzo interesującym, przekonałam się 
już po raz drugi. A Wy, Drodzy Czytelnicy? 
Przekonaliście się już? Jeśli nie, to czas to zmie-
nić. I do tego Was gorąco zachęcam! Proszę 
mi wierzyć, pomimo tak naprawdę smutnej 
prawdy, jaką ten spektakl obnaża, uśmiech-
niecie się w jego trakcie nie raz.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Rodzinna pamiątka?
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„Księżniczka Czardasza” E. Kalmanna to 
jedna z najbardziej znanych i uwielbianych 
operetek napisana przez najwybitniejszych 
librecistów wiedeńskich. Fabuła osnuta jest 
wokół miłosnego mezaliansu, który odzwier-
ciedla ówczesne życie arystokratycznych elit. 
Młody książę Edwin zakochany w węgierskiej 
szansonistce Sylwii gotowy jest popełnić me-
zalians i poślubić artystkę kabaretową. Stary 
książę ojciec wzywa jednak Edwina do Wied-
nia, by doprowadzić do jego ślubu z zamożną 
hrabianką Stasi. Sylwia dowiaduje się o zarę-
czynach ukochanego i wyrusza do Wiednia. 
Na balu udając żonę hrabiego, oczarowuje 
wszystkich łącznie z niedoszłymi teściami. Po 
wielu zwrotach akcji Edwin i Sylwia padają so-
bie w ramiona, a stary książę godzi się wyborem 
syna. Okazuje się bowiem, że księżna matka 
także była niegdyś szansonistką, syn musi być 
więc „genetycznie obciążony”.

Operetka przepełniona jest największymi 
hitami łączącymi czar wiedeńskich salonów 
i węgierskich rytmów. Do najsłynniejszych 
przebojów należą: Choć na świecie dziewcząt 
mnóstwo, Artystki, artystki, artystki z va-
riété, W rytm walczyka serce śpiewa – ko-
chaj mnie.

W spektaklu wystąpią artyści Teatru Muzycz-
nego Arte Creatura: Sylva – Beata Witkowska-
-Glik / Ewa Banasiak / Natalia Piechowiak, 
Stasi – Anna Jankowiak / Joanna Szynkowska 
vel Sęk / Beata Witkowska-Glik, Edwin – Jaro-
sław Wewióra, Feri – Adam Żaak / Aleksandr 

Bardasov, Boni – Łukasz Ratajczak, Aleksandr 
Bardasov, Anhilda – Grażyna Bieniek-Żaak, 
Leopold Maria von Lippert – Marceli Pał-
czyński, Miksa – Piotr Rybak / Kuba Bergel, 
Juliska – Magdalena Czarnecka, Aranka – Anna 
Jankowiak / Joanna Szynkowska vel Sęk / Beata 
Witkowska-Glik, Tancerki – Edyta Nowicka, 
Natalia Łaźnia,

Śpiewakom towarzyszyć będzie Orkiestra 
Teatru Muzycznego Arte Creatura.

Bilety (w kasach stacjonarnych SCK, po 
okazaniu Karty Seniora – dla seniorów) do-
stępne są w kasach SCK oraz on-line na www.
bilety.siemck.pl 

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków, 9.03., godz. 18.00 

„Księżniczka Czardasza”
Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza 

Kameralny przypływ
Po kilkumiesięcznym odpływie po całej Pol-

sce czas na przypływ. Śląsk, który podobno 
zawsze żądał dostępu do morza, w końcu się 
doczekał! Bo oto w Zabrzu już od 24 lutego bę-
dzie ono dostępne. W wersji cichej, kameralnej.

Spektakl „Morze ciche” powraca bowiem do 
Teatru Nowego, by już na stałe wpisać się w re-
pertuar Sceny Kameralnej w Parku Hutniczym. 
Tym samym czas na podsumowanie projektu 
edukacyjnego, w którym „Morze ciche” wzięło 
udział jako przedstawienie konkursowe. 

„Morze ciche” opłynęło ośrodki eduka-
cyjno-opiekuńcze w całym kraju, wbrew ty-
tułowi odbijając się w nich głośnym echem. 
Zabrzański zespół występował między inny-
mi w Rzeszowie, Kielcach, Krakowie, Kali-
szu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, 
Raciborzu, Sosnowcu, Warszawie i Kutnie. 
Znakomite aktorki zabrzańskiej sceny: Anna 
Konieczna, Danuta Lewandowska i Joanna 

Romaniak, swoimi kreacjami podbiły serca 
polskiej publiczności. Stworzyły obraz nie-
zwykły, przejmujący, a jednocześnie w swojej 
wymowie pogodny z mądrym przesłaniem. 
Opowieść o losach młodego Emilio, niesły-
szącego chłopca, który właśnie szum morza 
pragnął usłyszeć chwyta za serce i zwraca 
uwagę na bardzo ważne aspekty życia osób 
niesłyszących i niedosłyszących. Na świat, 
którego osoby słyszące nie są w stanie bar-
dzo często zrozumieć. Warto podkreślić, że 
aktorki specjalnie dla potrzeb spektaklu na-
uczyły się języka migowego. Spektakl stanowi 
właśnie połączenie tegoż języka z językiem 
mówionym, spełniając tym samym funkcję 
edukacyjno- wychowawczą. 

Recenzja „Morza cichego” ukazała się po 
premierze w Gońcu Górnośląskim w listopa-
dzie 2018 roku. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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UWAGA:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty, która jej zdaniem jest najkorzystniejsza. Nie przysługują w tym zakresie żadne sprzeciwy oferentów. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara” z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 8 tel: 32 245 90 36, 32 245 98 12 
www.smbarbara.pl, e-mail: sekretariat@smbarbara.pol.pl

zgodnie z §15 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE: 

OG Ł O S Z E N I E

NA WYKONANIE ROBÓT DEKARSKICH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 
CIESZYŃSKIEJ 26 W CHORZOWIE
termin wykonania robót lub usług 
Realizacja przedmiotu przetargu nastąpi w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 
2019 r.
określenie sposobu zapoznania się z zakresem zlecenia
Istotne warunki przetargu określa specyfi kacja przetargowa, za którą należy uiścić 
opłatę w wysokości 150,00 zł (brutt o) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” 
Bank Millenium: 
31 1160 2202 0000 0000 3469 4333. 
Specyfi kację przetargową można uzyskać po przedstawieniu opłaty za SIWZ w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres. 
Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
5 000 zł. Wadium należy wpłacić na n/w konto SM „Barbara” Bank Millenium 31 1160 
2202 0000 0000 3469 4333 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.  
miejsce i termin składania ofert 
oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: 
„Przetarg na roboty dekarskie – ul. Cieszyńska 26 w Chorzowie”
do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Barbara” przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 
2019 r. o godzinie 915.
termin związania ofertą
minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
sposób wyłonienia wykonawcy z  najkorzystniejszą ofertą 
Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert oraz 
przeprowadzeniu licytacji ustnej lub negocjacji. 

NA WYKONANIE ROBÓT DEKARSKICH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 
FLORIAŃSKIEJ 7 W CHORZOWIE 
 termin wykonania robót lub usług 
Realizacja przedmiotu przetargu nastąpi w terminie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 
2019 r.
określenie sposobu zapoznania się z zakresem zlecenia
Istotne warunki przetargu określa specyfi kacja przetargowa, za którą należy uiścić 
opłatę w wysokości 150,00 zł (brutt o) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” 
Bank Millenium: 31 1160 2202 0000 0000 3469 4333. 
Specyfi kację przetargową można uzyskać po przedstawieniu opłaty za SIWZ w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres. 
informacje na temat wadium
Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 5 000 zł. Wadium należy wpłacić na n/w konto SM „Barbara” Bank 
Millenium 31 1160 2202 0000 0000 3469 4333 a kopię dowodu wpłaty dołączyć 
do oferty.  
miejsce i termin składania ofert 
oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: 
„Przetarg na roboty dekarskie – ul. Floriańska 7 w Chorzowie”
do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Barbara” przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 
2019 r. o godzinie 930.
termin związania ofertą
minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
sposób wyłonienia wykonawcy z  najkorzystniejszą ofertą 
Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert oraz 
przeprowadzeniu licytacji ustnej lub negocjacji. 

NA WYKONANIE ROBÓT DEKARSKICH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 
KATOWICKIEJ 128 W CHORZOWIE 
 termin wykonania robót lub usług 
Realizacja przedmiotu przetargu nastąpi w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 
2019 r.
określenie sposobu zapoznania się z zakresem zlecenia
Istotne warunki przetargu określa specyfi kacja przetargowa, za którą należy uiścić 
opłatę w wysokości 150,00 zł (brutt o) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” 
Bank Millenium: 31 1160 2202 0000 0000 3469 4333
Specyfi kację przetargową można uzyskać po przedstawieniu opłaty za SIWZ 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres. 
informacje na temat wadium
Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
3 000 zł. Wadium należy wpłacić na n/w konto SM „Barbara” Bank Millenium 31 1160 
2202 0000 0000 3469 4333 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.  
miejsce i termin składania ofert 
oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: 
„Przetarg na roboty dekarskie – ul. Katowicka 128 w Chorzowie”
do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Barbara” przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 
2019 r. o godzinie 1000.
termin związania ofertą
minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
sposób wyłonienia wykonawcy z  najkorzystniejszą ofertą 
Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert oraz 
przeprowadzeniu licytacji ustnej lub negocjacji. 

NA WYKONANIE ROBÓT DEKARSKICH Z DOCIEPLENIEM STRYCHÓW W 
BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ANTONIOWSKIEJ 5 W CHORZOWIE 
termin wykonania robót lub usług 

Realizacja przedmiotu przetargu nastąpi w terminie od 1 maja 2019 r. do 31 sierpnia 
2019 r.
określenie sposobu zapoznania się z zakresem zlecenia
Istotne warunki przetargu określa specyfi kacja przetargowa, za którą należy uiścić 
opłatę w wysokości 150,00 zł (brutt o) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” 
Bank Millenium: 31 1160 2202 0000 0000 3469 4333. 
Specyfi kację przetargową można uzyskać po przedstawieniu opłaty za SIWZ 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres. 
informacje na temat wadium
Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
4 000 zł. Wadium należy wpłacić na n/w konto SM „Barbara” Bank Millenium 31 1160 
2202 0000 0000 3469 4333 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.  
miejsce i termin składania ofert 
oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: 
„Przetarg na roboty dekarskie – ul. Antoniowska 5 w Chorzowie”
do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Barbara” przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 
2019 r. o godzinie 1015.
termin związania ofertą
minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
sposób wyłonienia wykonawcy z  najkorzystniejszą ofertą 
Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert oraz 
przeprowadzeniu licytacji ustnej lub negocjacji. 

NA WYKONANIE ROBÓT DEKARSKICH Z DOCIEPLENIEM STRYCHU W 
BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. 11-GO LISTOPADA 80 W CHORZOWIE 
termin wykonania robót lub usług 
Realizacja przedmiotu przetargu nastąpi w terminie od 1 października 2019 r. do 30 
listopada 2019 r.
określenie sposobu zapoznania się z zakresem zlecenia
Istotne warunki przetargu określa specyfi kacja przetargowa, za którą należy uiścić 
opłatę w wysokości 150,00 zł (brutt o) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” 
Bank Millenium: 31 1160 2202 0000 0000 3469 4333. 
Specyfi kację przetargową można uzyskać po przedstawieniu opłaty za SIWZ 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres. 
informacje na temat wadium
Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
5 000 zł. Wadium należy wpłacić na n/w konto SM „Barbara” Bank Millenium 31 1160 
2202 0000 0000 3469 4333 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.  
miejsce i termin składania ofert 
oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: 
„Przetarg na roboty dekarskie z dociepleniem strychu – ul. 11-go Listopada 80 w 
Chorzowie”
do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Barbara” przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 
2019 r. o godzinie 945.
termin związania ofertą
minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
sposób wyłonienia wykonawcy z  najkorzystniejszą ofertą 
Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert oraz 
przeprowadzeniu licytacji ustnej lub negocjacji. 

NA MODERNIZACJĘ DŹWIGÓW OSOBOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM 
PRZY ULICY CHAŁUPKI 13.
Termin wykonania robót lub usług 
Realizacja przedmiotu przetargu nastąpi w terminie do 15 listopada 2019 roku.
Określenie sposobu zapoznania się z zakresem robót modernizacyjnych
Istotne warunki przetargu określa specyfi kacja przetargowa, za którą należy uiścić 
opłatę w wysokości 61,50 zł (brutt o) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” 
Bank Millenium: 31 1160 2202 0000 0000 3469 4333. 
Specyfi kację przetargową będzie można uzyskać od dnia 14 stycznia 2019 roku w 
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem po przedstawieniu opłaty 
za SIWZ. 
Informacje na temat wadium
Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 
4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 
Wadium należy wpłacić na n/w konto SM „Barbara” Bank Millenium 31 1160 2202 
0000 0000 3469 4333 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.  
Miejsce i termin składania ofert 
oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
„Przetarg dot. modernizacji dźwigów osobowych 2019”
do dnia 25 lutego 2019r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Barbara” przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2019r. o godzinie 1130.
Termin związania ofertą
minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Sposób wyłonienia wykonawcy z  najkorzystniejszą ofertą 
Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert oraz 
przeprowadzeniu licytacji ustnej lub negocjacji. 

NA WYKONANIE ROBÓT WODNO – KANALIZACYJNYCH POLEGAJĄCYCH 
NA PRZEBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ Z LIKWIDACJĄ 
OSADNIKÓW PRZY UL. GŁÓWNEJ 49-51 ORAZ UL. LOMPY 19 W CHORZOWIE
termin wykonania robót lub usług 
Realizacja przedmiotu przetargu nastąpi w terminie:

ul. Główna 49-51 do 31 maja 2019 r.
ul. Lompy 19 do 30 listopada 2019 r.
określenie sposobu zapoznania się z zakresem zlecenia
Istotne warunki przetargu określa specyfi kacja przetargowa, za którą należy uiścić 
opłatę w wysokości 50,00 zł nett o (61,50 zł brutt o) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Barbara” Bank Millenium: 31 1160 2202 0000 0000 3469 4333. Specyfi kację 
przetargową można uzyskać po przedstawieniu opłaty za SIWZ w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres. 
informacje na temat wadium
Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 
ul. Główna 49-51: 10 000 zł
ul. Lompy 19: 2 500 zł
Wadium należy wpłacić na n/w konto SM „Barbara” Bank Millenium 31 1160 2202 
0000 0000 3469 4333 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.  
miejsce i termin składania ofert 
oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
„Przetarg dot. robót wod-kan przy ul. Głównej 49-51 oraz ul. Lompy 19 w Chorzowie” 
do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Barbara” przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 
2019 r. o godzinie 1030.
termin związania ofertą
minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
sposób wyłonienia wykonawcy z  najkorzystniejszą ofertą 
Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert oraz 
przeprowadzeniu licytacji ustnej lub negocjacji. 

NA WYKONANIE REMONTU DROGI OSIEDLOWEJ PRZY ULICY WĘGLOWEJ 7-11 
ORAZ 11-GO LISTOPADA – KRÓTKA (II ETAP)
termin wykonania robót lub usług 
Realizacja przedmiotu przetargu nastąpi w terminie:
ul. 11-go Listopada 80-82 - Krótka 4-5 od 1 czerwca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.
ul. Węglowa 7-11 od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.
określenie sposobu zapoznania się z zakresem zlecenia
Istotne warunki przetargu określa specyfi kacja przetargowa, za którą 
należy uiścić opłatę w wysokości 200,00 zł (brutt o) na konto Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Barbara” Bank Millenium: 31 1160 2202 0000 0000 3469 4333. 
Specyfi kację przetargową można uzyskać po przedstawieniu opłaty za SIWZ 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres. 
informacje na temat wadium
Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 
ul. 11-go Listopada 80-82 – Krótka 4-5: 2500 zł
ul. Węglowa 7-11: 8000 zł
Wadium należy wpłacić na n/w konto SM „Barbara” Bank Millenium 31 1160 2202 
0000 0000 3469 4333 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.  
miejsce i termin składania ofert 
oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: 
„Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi osiedlowej przy ul. Węglowej 
7-11 oraz 11-go Listopada 80-82 – Krótka 4-5” do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500 
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 1100.
termin związania ofertą
minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
sposób wyłonienia wykonawcy z  najkorzystniejszą ofertą 
Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert oraz 
przeprowadzeniu licytacji ustnej lub negocjacji. 
 
DOT. ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REMONTEM ELEWACJI W BUDYNKU 
MIESZKALNYM PRZY UL. POLESKIEJ 2 W CHORZOWIE
Termin wykonania usług
Realizacja przedmiotu konkursu nastąpi w terminie od: 1 sierpnia 2019 r. do 31 
października 2019 r. 
Określenie sposobu uzyskania specyfi kacji przetargowej, lub adres miejsca gdzie można 
zapoznać się z dokumentacją przedmiotu zamówienia :
Istotne warunki konkursu ofert określa specyfi kacja(SIWZ), za którą należy uiścić 
opłatę w wysokości  100 zł (brutt o) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” Bank 
Millenium: 31 1160 2202 0000 0000 3469 4333.
Specyfi kację przetargową można uzyskać po przedstawieniu opłaty za SIWZ w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres. 
Informacje na temat wadium :
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest wpłata wadium w 
wysokości 4 000 zł. Wadium należy wpłacić na n/w konto SM „Barbara” Bank Millenium 
31 1160 2202 0000 0000 3469 4333 a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.  
Miejsce i termin składania ofert :
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: 
„Przetarg na remont elewacji budynku przy ul. Poleskiej 2”
do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500.w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Barbara” przy ulicy Wiejskiej 8 w Chorzowie.
Dzień i godzina otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi:  26 lutego 2019 r. o godzinie 1200.
Termin związania z ofertą :
Minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
sposób wyłonienia wykonawcy z  najkorzystniejszą ofertą :
Wykonawca zostanie wyłoniony po dokonaniu analizy przesłanych ofert oraz 
przeprowadzeniu licytacji ustnej lub negocjacji cenowych. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli Dział Techniczny i Eksploatacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie: Jan Bąk tel. 605 613 389


