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�Katowice�przygotowują�się�do�świąt

w�czasach�pandemii�
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Na własnej skórze… Doświadczmy

Rusza�tegoroczna�edycja�naszej�zimowej�zabawy�konkursowej.�Tym�razem�jednak,�by�nieco�urozmaicić,�roz-

szerzamy�temat�o�Sylwestra!�Biorąc�pod�uwagę�fakt,�że�w�tym�roku�organizacyjnie�31�grudnia�może�być�proble-

matyczny�z�wiadomych�względów,�może�znajdzie�się�zatem�czas�na�lekturę�Gońca�Górnośląskiego?�Zdaję�sobie�

sprawę�rzecz�jasna,�że�to�na�pewno�nie�to�samo�niż�szampańska�huczna�impreza,�czy�wyjazd�na�narty,�ale�zawsze�

być�może�jakaś�alternatywa?�

A�zatem!�Czekam�na�Wasze�pomysły:�zdjęcia,�opisy,�czy�prace�plastyczne�pod�hasłem:�„Boże�Narodzenie�i�Syl-

wester�z�Gońcem�Górnośląskim”.�Wierzę,�że�Wasza�kreatywność�zaskoczy�mnie�jak�zawsze,�a�może�i�bardziej?�

Ślijcie�na�adres:�grabowska@goniec-gornoslaski.pl�do�UWAGA:�6�stycznia�2021.�Czekają�nagrody�książkowe�oraz�

inne�niespodzianki.

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

ŚWIĄTECZNIE�I�SYLWESTROWO�Z�GOŃCEM�GÓRNOŚLĄSKIM

Nie życzę nikomu rzecz jasna takiego losu, jaki spotkał Vicente, bohatera thrillera psycholo-
gicznego Pedro Almodóvara z 2011 roku „Skóra, w której żyję” ze znakomitym (jak w każdym 
� lmie) Antonio Banderasem w roli demonicznego chirurga plastycznego. Życzę natomiast 
wszystkim, by niebawem zaplanować wizytę w Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny w 
Chorzowie”. 
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Stary� rok� z� Gońcem� Górnoślą-

skim�żegnamy.�Mam�nadzieję,�że�

tak� właśnie� jest� -� przy� lekturze�

Waszej� ulubionej�gazety!�A� sko-

ro�stary�rok�chili�się�ku�końcowi,�

pora�na�świąteczne�życzenia.

Drodzy�Czytelnicy,�nieźle�ten�mi-

jający�dał�nam�popalić.�Dziś�ota-

czająca� rzeczywistość� jakże� jest�

wymagająca,�jakże�odmienna�od�

tej,�która�znaliśmy�przez�wiele�lat!�

Na� chwilę� obecną� nikt� na� razie�

Bożego� Narodzenia� nie� odwo-

łuje.� Ono� nadejdzie,� a� ja� życzę�

Wam,�by�było�piękne�i�magiczne,�

by�boski�cud�narodzin�był�uroczyście�celebrowany,�jak�co�roku.�To�

dobry�czas�na�przemyślenia,�refl�eksje,�bo�pandemia�zweryfi�kowa-

ła�to�i�owo.�I�pewnie�ciut�więcej.�Niech�ten�grudniowy�świąteczny�

okres�da�Wam�siłę�i�wiarę�w�to,�że�jest�i�będzie�dobrze.�Trzymajcie�

się�zdrowo!�Tylko,�a�może�aż�tyle?
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 

KATOWICE�–�Muzeum�Śląskie,�Uniwersytet�Śląski�–�Rektorat,�
Miejski�Dom�Kultury�„Koszutka”,�Miejski�Dom�Kultury�Filia�„Dąb”,�
Gabinet�Weterynaryjny�„AS”,�Muzeum�Historii�Katowic,�ul.�Koperni-
ka�11,�Sklep�-�Serwis�Wrona�Sport,�AWF,�Biuro�Turystyczne�Wolta,�
Przychodnie�Unii�Brackiej,�Sekcja�Obsługi�Ubezpieczonych�NFZ.

CHORZÓW:�Muzeum�„Górnośląski�Park�Etnografi�czny”,�Cho-
rzowskie�Centrum�Kultury,�Miejski�Dom�Kultury�„Batory”,�Teatr�
Czarnego�Tła,�Czytelnia�Naukowa�MBP�i�fi�lie,�Muzeum�w�Chorzo-
wie,�Stadion�Śląski,�Starochorzowski�Dom�Kultury,�PTTK�Oddział�
w�Chorzowie�-�Polskie�Towarzystwo�Turystyczno-Krajoznawcze�
Chorzów,�Sekcja�Obsługi�Ubezpieczonych�NFZ,�Teatr�Rozrywki

ŚWIĘTOCHŁOWICE:�OSiR�„Skałka”,�Centrum�Kultury�Śląskiej�
Świętochłowice,�MBP,�Miejska�Biblioteka�Publiczna�(Centrala)�ul.�
Plebiscytowa;�Salon�Meblowy�Honoratka�ul.�Katowicka�30a;�Muze-
um�Powstań�Śląskich�ul.�Polaka�1.

SIEMIANOWICE�ŚLĄSKIE:�Urząd�Miasta,�Siemianowickie�
Centrum�Kultury,�Park�Tradycji,�Willa�Fitznera,�Jarzębina�–�Osiedle�
Tuwima�,�Biblioteka�Centralna�z�Filiami.

MYSŁOWICE:�Mysłowicki�Ośrodek�Kultury,�Urząd�Miasta,�MBP�i�
jej�fi�lie,�Miejski�Ośrodek�Sportu�i�Rekreacji

BYTOM: Siedziba�fi�rmy�LED-BYT.PL,�ul.�Żeromskiego�5,�FHU�Nu-
cek�-�Roman�Nuckowski,�Przychodnie�Unii�Brackiej,�Sekcja�Obsługi�
Ubezpieczonych�NFZ

RUDA�ŚLĄSKA:�Urząd�Miasta,�Przychodnie�Unii�Brackiej,�MCK�im.�
H.�Bisty

ZABRZE:�Teatr�Nowy�Zabrze

R E K L A M A

5�LAT�GG

�!!!!!��PROTEZY�ZĘBOWE�NA�NFZ�!!!!�

WOLNE�TERMINY�NA�2020�ROK
ILOŚĆ�WOLNYCH�TERMINÓW�OGRANICZONA

ZAPISY: 
UL.�WIŚLAN�10/I

41�608�ŚWIĘTOCHŁOWICE,�TEL.�(32)�740�92�58

UL.�POKOJU�8A
41�709�RUDA�ŚLĄSKA,�TEL.�(32)�244�20�43

PROTEZY�ZĘBOWE�
NA�NFZ!!!!

Wolne�terminy�na�2020�rok

Ilość�wolnych�terminów�
ograniczona

Zapisy:�Jolwit-Macura
-�spółka�jawna

ul.�Żymły�36,�41-707�Ruda�
Śląska

tel.�(32)�340-46-76

Nadeszła�data�naszego�jubileuszu�5-lecia�od�

wznowienia�druku.�Po�niemal�3�latach�wersja�

papierowa�ponownie�zawitała�na�rynek�wy-

dawniczy.�A�dokładnie�1�grudnia�2015�roku.�

Pojawiła�się�jako�uzupełnienie�działającego�

od�sierpnia�2014�roku�portalu�www.goniec-

-gornoslaski.pl.�I�tak�raz�w�miesiącu�wydajemy,�

dokładając�wszelkich�starań,�by�tematy�pojawia-

jące�się�w�wersji�elektronicznej,�nie�dublowały�

się�na�papierze.�Nie�zawsze�to�się�udaje.�Są�

takie�zagadnienia,�od�których�powtórzenia�

uciec�trudno.�

Co�powinno�zawierać�podsumowanie�roku�

jubileuszowego?�Na�razie�śmiało�mogę�powie-

dzieć,�że�pomimo�pandemii,�dla�Gońca�Górno-

śląskiego�ten�rok�był�niezły.�Choć�rzecz�jasna�

nierzadko�materiały�były�bardzo�monotema-

tyczne,�bo�dotyczące�koronawirusa.�No�nie�jest�

proste�omijać�ten�temat�szerokim�łukiem,�skoro�

COVID-19�zdominował�tak�bardzo�nasze�życie.�

Oby�tylko�wszystko�zmierzało�ku�lepszemu.�

Tymczasem�przez�ten�rok�pojawiło�się�wiele�

interesujących�inicjatyw�około�jubileuszowych,�

znani�na�Śląsku�artyści�zaoferowali�z�tej�okazji�

swoje�wsparcie.�Goniec�zdobył�także�nowe�

punkty�dystrybucji,�a�co�za�tym�idzie�nowych�

czytelników�i�biznesowych�przyjaciół.�Gazeta�

przeszła�też�lekki�li�� ing�grafi�czny.�

Zaznaczyć�też�trzeba,�że�obchody�naszego�

5-lecia�musieliśmy�przełożyć�na�tak�zwany�

lepszy�czas�i�oby�ten�jak�najszybciej�nastąpił,�

czego�nieskromnie�sama�sobie�życzę.�Bo�no-

wych�pomysłów�i�chęci�nie�brakuje!

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

To� już� 18� lat� projektu� Festiwal� BOSS� organizowanego� przez�Fundację� Studenckie� Forum� Business�

Centre�Club!��

Najbliższa� edycja� będzie� odbywać� się� pod�nazwą� “Spraw� sobie� BOSSki� prezent!� –� Festiwal� BOSS�

online”.�Nieprzypadkowo,�ponieważ�termin�konferencji�to�mikołajkowy�weekend�5-6�grudnia�2020�r.��

Festiwal�BOSS�to�wydarzenie�biznesowo�-�edukacyjne,�którego�celem�jest�zmotywowanie�do�działania�

osób,�które�mają�pomysł�na�własny�biznes,�ale�obawiają�się�podjąć�ryzyka.�Dzięki�wystąpieniom�ludzi,�

którzy�swoim�życiem�udowodnili,�że�sukces�można�osiągnąć�ciężką�pracą� i�determinacją,�uczestnicy�

otrzymują�praktyczną�wiedzę�z�zakresu�biznesu�i�rozwoju�osobistego.��

Konferencja� będzie� ogólnodostępną� platformą� łączącą� świat� biznesu� ze�światem� studenckim,�

sprzyjającą� w�nawiązywaniu� kontaktów� biznesowych.� Będzie� składała� się� ona� z� czterech� bloków�

tematycznych,�na�każdym�z�nich�pojawi�się�2�prelegentów:�

���marketing�-�który�w�pełni�poświęcimy�wszelkim�zagadnieniom�związanym�ze�światem�marketingu�

��własny�biznes�-�o�tematyce�związanej�z�prowadzeniem�i�zakładaniem�własnej�firmy�oraz�z�Human�

Resources�

��rozwój�osobisty�-�z�którego�dowiecie�się�od�czego�zacząć�i�kogo�podpatrywać,�żeby�rozwijać�się�z�

głową�

��inwestowanie�-�z�którego�dowiecie�się�jak�pomnożyć�swój�kapitał�

��

w�formie� prelekcji� aktywizujące� młodych� ludzi� do�kreowania� własnej� kariery� zawodowej�

oraz�znalezienia� życiowej� pasji� i�przekształcenia� jej� w�biznes.� Tematyka� dostosowana� do�grupy�

docelowej�stworzonej�z�młodych�przedsiębiorców�oraz�młodych� ludzi� świadomie�planujących�swoją�

karierę�i�sukces.�

Co�wyróżnia�Festiwal�BOSS?�

•�poziom�merytoryczny�wydarzenia�i�występujący�prelegenci�

•�uczestnicy,�którzy�tworzą�społeczność�wokół�projektu�

•�młodzi�organizatorzy�–�pasjonaci�działania�

•�dobra�i�sprawna�organizacja�wydarzenia�

•�silna�marka�Festiwalu�od�2003�roku�

Link�do�wydarzenia:�https://www.facebook.com/events/3439609479448206��
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P R O M O C J A

Magia świąt w czasach koronawirusa 
– Katowice przygotowują się do świąt w czasach pandemii
Rok 2020 nauczył nas nowego sposobu pracy, ro-
bienia zakupów, ale i spędzania świąt. Nie wszyst-
kie elementy, które do tej pory kojarzyły nam się ze 
zbliżającym Bożym Narodzeniem można ze wzglę-
dów epidemicznych zorganizować, natomiast mia-
sto Katowice nie rezygnuje całkowicie z atrakcji 
i iluminacji świątecznych.

- Ze względów epidemicznych, podobnie jak największe polskie 
miasta, np. Gdańsk czy Wrocław,  zrezygnowaliśmy w tym roku 
z Jarmarku Bożonarodzeniowego, który cieszył się u nas w poprzed-
nich latach wielką popularnością. Nie będzie straganów ani strefy 
gastronomicznej. Natomiast zależy nam na tym, by w Katowicach, 
w tym trudnym okresie, można było poczuć magię świąt. Dlatego 
z początkiem grudnia zaczniemy włączać świąteczne iluminacje we 
wszystkich dzielnicach miasta i rozstawiać choinki, a 4 grudnia na 
Rynku pojawią się atrakcje dla najmłodszych katowiczan oraz udo-
stępnimy bezpłatne lodowisko. Jeżeli obostrzenia sanitarne zostaną 
zniesione nie wykluczamy zorganizowania w styczniu Jarmarku 
Noworocznego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Trudna sytuacja dotykająca wszystkich bez wyjątku od ponad pół roku 
nie pozostaje bez wpływu na kalendarz katowickich wydarzeń. Już za 
kilka dni miał się rozpocząć Bożonarodzeniowy Jarmark, który od wielu 
lat przyciąga na rynek wielu zainteresowanych nie tylko kupnem świą-
tecznych prezentów. Miasto Katowice w trosce o zdrowie mieszkańców, 
którzy co roku licznie odwiedzają tego typu wydarzenie, podjęło decyzję, 
by z tradycyjnej formuły tego wydarzenia zrezygnować. – Jednocześnie 
jednak chcąc choć w pewnej części stworzyć „magię świat” i złagodzić 
rozczarowanie tych, którzy planowali udział w jarmarku, informujemy, 
że tuż przed Mikołajkami, 4 grudnia na katowickim rynku pojawią się 
niespodzianki, które wywołają uśmiech na twarzach szczególnie najmłod-
szych katowiczan – zapowiada Marta Chmielewska, naczelnik wydziału 
promocji. - W pierwszej kolejności przede wszystkim najmłodszych 
zachęcamy do wysłania listu do św. Mikołaja – na naszym Rynku pojawi 
się specjalna skrzynka. A podczas rodzinnych spacerów warto zajrzeć 
także do centrum, bo będzie można tu zrobić sobie zdjęcie stając się 
elfem, czy też przy elementach naszych świątecznych iluminacji, m.in. 
znanym i lubianym napisie I love Katowice, czy karocy z reniferami – 
dodaje naczelnik. Wszystkie atrakcje będą na bieżąco dezynfekowane 
i dostępne z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W kwestii 
świątecznej atmosfery będą ją tworzyć także uliczne iluminacje świetlne. 
Lampki rozbłysną oczywiście na kilkunastometrowej jodle w centrum, ale 
i na wielu ulicach. Mniejsze choinki podobnie jak w latach poprzednich 
pojawią się w dzielnicach, m.in. przy ul. Jankego, Lwowskiej, Markie� i, 
Panewnickiej, La Ronda, Radockiego, Migdałowców, Uniczowskiej, 
Szopienickiej oraz na Rynku w Nikiszowcu i na Placu Grunwaldzkim. 
Świetlne fontanny zostaną zamontowane na Sztucznej Rawie, Placu Miarki, 
Placu Andrzeja, natomiast na Giszowcu pojawi się świetlny bałwanek, 
a na os. Witosa świetlna choinka.

Dla aktywnych przygotowywane są lodowiska sezonowe. W pią-
tek 4 grudnia uruchomiona zostanie sezonowa ta� a na katowickim 
Rynku. Będzie miała wymiary 20 na 20 metrów. Biorąc pod uwagę 
obostrzenia epidemiczne wprowadzony zostanie 40-osobowy limit 
osób mogących jednocześnie korzystać z lodowiska. – Podobnie jak 
w latach poprzednich będziemy lodowisko udostępniać bezpłatnie 
dla wszystkich posiadających swoje łyżwy. Dla osób bez własnego 
sprzętu będzie działała wypożyczalnia, w której za 5 zł będzie można 
je wypożyczyć. Lodowisko planujemy utrzymać do końca lutego, 
chyba, ze warunki atmosferyczne pozwolą dłużej – mówi Daniel 
Muc, dyrektor MOSiR Katowice. Lodowisko będzie czynne od 9.00 
do 22.00, będzie obsługiwane przez pracowników MOSiR Katowice, 
którzy zadbają o ta� ę, a także reżim sanitarny. Dodatkowo, także 4 
grudnia, mieszkańcom udostępnione zostanie lodowisko w Murckach.

Przypominamy także, że miasto Katowice zachęca do wspierania 
lokalnych przedsiębiorców w ramach przedświątecznych zakupów. 
„Świąteczna Baza Przedsiębiorców” jest dostępna na stronie www.
koronawirus.katowice.eu oraz promowana na miejskich kanałach 
w mediach społecznościowych. To lista, gdzie znajdziemy trzy 
kategorie: prezent, artykuły spożywcze i dekoracje, a także infor-
macje czy podmiot oferuje sprzedaż stacjonarną, czy też ma sklep 
internetowy, oczywiście dane kontaktowe oraz krótki opis. – Każdy 
z nas wie, jak wyglądają centra handlowe w okresie przedświą-
tecznym, dlatego stwarzamy alternatywę, która promuje naszych 

lokalsów. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, a listę udostęp-
niamy naszymi kanałami informacyjnymi, między innymi strona 
internetowa, media społecznościowe, czy gazeta miejska – mówi 
Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta. Dziś na liście jest już 
kilkadziesiąt podmiotów. Przedsiębiorcy, którzy oferują w swoich 
asortymencie rzeczy, które mogą stać się świątecznym prezentem, 
potrawy bądź dekoracje świąteczne mogą się zgłaszać nadal drogą 
mailową  do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 
Katowice na adres: bp@katowice.eu z tematem „ŚWIĄTECZNA 
BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW”.
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„Żywi ludzie” wiecznie żywi
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„Żywi ludzie” – tytuł napisanej niegdyś przez Ciebie sztuki, 
ożywa ponownie w mini serialu według Twojego scenariusza 
i Twojej reżyserii… 

No można już tak powiedzieć. Nie jest tajemnicą, że z zespołem 
Teatru Nowego w Zabrzu planujemy stworzyć mini serial. Natomiast 
mój autorski spektakl „Żywi ludzie” ze scenogra� ą Bartka Latoszka 
był realizowany wiele lat temu przez Scenę Propozycji „Pro Futu-
ro”. Przedsięwzięcie bardzo specy� czne, ponieważ akcja spektaklu 
rozgrywała się w trzech różnych miejscach i widzowie do każdego 
kolejnego byli przewożeni – od Muzeum Górnictwa Węglowego, 
poprzez Skansen Królowa Luiza, w którym � nał odbywał się w bu-
dynku naszej zabrzańskiej Maszyny Parowej. Graliśmy ten spektakl 
kilka razy. Widzom bardzo się podobał. Czas akcji to międzywojnie, 
a wszystko skupia się wokół awarii maszyny wyciągowej, której nijak 
nie da się naprawić. Właściciel zakładu – negatywna postać tej opo-
wieści – hrabia Wonberg - postanawia więc zamknąć kopalnię i to 
wywołuje całą lawinę wydarzeń. 

Nie będziemy, myślę, spoilerować, bo jeśli zdradzimy więcej szcze-
gółów z fabuły, to przestanie być to takie fascynujące i intrygujące 
(ja już jestem zaciekawiona!), ale tu pojawia się bardzo interesujący 
i ważny aspekt! W chwili, kiedy jest bardzo duży nacisk na to, by 
hołdować wszystkiemu, co związane z naszym dziedzictwem narodo-
wym, kulturą i historią regionu, może to być bardzo dobry moment, 
by przypomnieć „Żywych ludzi”, bo pewne dogmaty, wartości tej 
opowieści dla mieszkańców Śląska są wciąż bliskie, ponadczasowe. 

(Zaznaczmy, że Śląsk to taki obszar o niespotykanej nigdzie indziej 
specy� ce, w którym przywiązanie do swoich tradycji jest w dalszym 
ciągu bardzo silne, cenione). 

Myślę, że opowieść ta nabrała aktualności. Ale nie tylko z tego 
powodu, o którym wspomniałaś. Ta sztuka jest o walce ludzi o swoją 
godność, o pracę, o życie, o jakim marzą. Jest też jeszcze o tym, jak 
potężną siłą jest pieniądz, o tym że pieniądz to władza! Niby nic nowego, 
rzeczy banalne! Ale my jakby o tym na co dzień trochę zapominamy. 
To wszystko wpisane w realia międzywojennego Śląska z pewnymi 
wektorami regionalizmu, wartościami, którym byli wierni tamtejsi 
mieszkańcy. Ale te problemy, relacje są wciąż aktualne, uniwersalne.

Chciałoby się zatem rzec: żywi ludzie wiecznie żywi? Ale już nie 
w sztuce, a serialu…

Tak, ta sztuka posłużyła mi do tego, żeby na jej kanwie napisać scena-
riusz mini serialu. Rozpisałem „Żywych ludzi” na pięć odcinków, które 
będę chciał zrealizować w formie teatru telewizji w pięciu częściach 
właśnie. 10-15 minutowych. To już kwestia montażu, ale taki jest za-
mysł, żeby nie były one zbyt długie. Taka krótka forma, myślę bardziej 
zaciekawi, zmusi do przemyśleń i oczekiwania na następny odcinek. 

Czyli ponownie Zbigniew Stryj 3 w 1, bo tak jak w sztuce Twojego 
autorstwa i reżyserii byłeś w obsadzie, tak i w mini serialu scenariusz 
i reżyseria to Twoje dzieło, ale także zagrasz?

Będą grał przywódcę strajku kopalni. Marzyła mi się co prawda inna 
rola… nie będę może zdradzał jaka i tak myślałem, żeby pozmieniać 

co nieco w obsadzie…. Natomiast jako jedyna osoba z obsady potra� ę 
posługiwać się czystą śląską gwarą, a to dla mojego bohatera sprawa 
nieodzowna, więc ten szef strajku Konrad Borowy jest mi chyba po 
prostu pisany.

Poza ponadczasowością tematyki i uniwersalnych wartości „Ży-
wych ludzi”, jest jeszcze jeden dobry powód, czy moment, by ten 
projekt zrealizować! Czas pandemii nie jest zbyt łatwy i łaskawy 
dla twórców, ludzi teatru, więc trzeba szukać alternatyw dla sceny 
i gry na żywo.

Dzięki takim przedsięwzięciom możemy oddać się pracy twór-
czej. Dla zespołu to bardzo ważne, by działać, pracować, tworzyć. 
Warto nadmienić, że teatr będzie realizował to własnymi siłami. 
Mamy wszak nie tylko swoich artystów (w obsadzie aż 15 aktorów 
Teatru Nowego!) ale znakomitych fachowców: realizatorów dźwięku, 
oświetleniowców, całe profesjonalne zaplecze techniczne. Wnętrza 
i przestrzenie Zabrza, bo poza kanonami, jakimi rządzi się teatr 
telewizji, będą przebitki plenerowe, które widza skłonią, jak sądzę, 
do refleksji. Mam nadzieję, że wiedza naszych specjalistów plus 
moje doświadczenie, zdobyte w trakcie pracy na różnych planach 
filmowych i serialowych, zaowocuje czymś ciekawym i dobrym. 
Da taki efekt, jaki nam się marzy. Po emisji ostatniego odcinka 
zmontujemy całość, aby stworzyć ponad godzinny spektakl tea-
tru telewizji.

ROZMAWIAŁA: 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Rozmowa ze Zbigniewem Stryjem, aktorem teatralnym, � lmowym, serialowym, reżyserem, dramaturgiem, 
Dyrektorem ds. Artystycznych Teatru Nowego w Zabrzu, autorem scenariusza i reżyserem mini serialu „Żywi ludzie”, 

powstającym na kanwie sztuki pod tym samym tytułem.
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WFOŚiGW 
dla średnich, małych 
i mikroprzedsiębiorców

 „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...”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach uruchomił program z myślą 
o przedsiębiorcach. Obecnie wkro-
czył w trzecią turę dofinansowania.

A mowa o Programie „50 kW na start”, który 
wspiera przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych 
źródeł energii polegające na zabudowie mikroin-
stalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 
50 kW z terenu województwa śląskiego. – Coraz 
więcej osób jest zainteresowanych budową takiej 
mikroinstalacji fotowoltaicznej. Uznaliśmy więc, 
że warto więc wyjść im naprzeciw i poszerzyliśmy 
naszą ofertę skierowaną do mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w formie 
dotacji i niskooprocentowanej pożyczki wyniesie 
do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Łącznie 

przeznaczyliśmy na ten cel 10 mln zł, z czego 1 
mln to dotacje – wyjaśnia Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Dla naszych 
inwestorów ważny jest dostęp do zielonej energii, 
a fotowoltaika się opłaca. Panele fotowoltaiczne 
działają przez cały rok, a nasze zapotrzebowanie 
energetyczne w tym czasie stale się zmienia. 
Generujemy więc spore nadwyżki prądu. Te, 
które wyprodukuje fotowoltaika, firma może 
przekazać do zewnętrznej sieci, by odebrać je 
w późniejszym okresie. To rozwiązane jest szcze-
gólnie korzystne dla firm, które mogą oszczędzić 
na samodzielnej produkcji prądu, dodatkowo 
budując ekologiczny wizerunek marki. To idealny 
sposób na podniesienie atrakcyjności i wartości 
biznesu – podkreśla dr Janusz Michałek, prezes 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
(KSSE), która aktywnie współpracuje z katowi-
ckim Funduszem.

To pierwszy taki projekt WFOŚiGW. Bene� cjenta-
mi środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem 
I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 roku, uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Do� nansowanie do 100% kosztów kwali� kowa-
nych zadania w tym:
l w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego 

do� nasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz 
nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

l w formie dotacji do 10% udzielonego do� nan-
sowania.
Warunkiem udzielenia przez Fundusz do� nanso-

wania w formie dotacji jest skorzystanie z do� nan-
sowania w formie pożyczki w ramach niniejszego 
programu. Wnioski wraz załącznikami należy skła-
dać w siedzibie Funduszu w Katowicach. Nabór 

wniosków w trwającej właśnie rundzie trzeciej 
potrwa do 31 grudnia 2020 roku. Poprzednie odbyły 
się w październiku i listopadzie. 

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania 
alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:
w formie dotacji: 1.000.000 zł.
w formie pożyczki: 9.000.000 zł.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca 

się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, 
o terminie wpływu decyduje data dostarczenia 
wniosku do Funduszu. 

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na 
obowiązujących formularzach dostępnych na www.
wfosigw.katowice.pl. Należy ich szukać w zakładce 
„Aktualności”.

www.wfosigw.katowice.pl
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Na własnej skórze… Doświadczmy
Ci z Was Drodzy Czytelnicy, którzy nie widzieli � lmu, niech nadrobią zaległości, 

aczkolwiek uprzedzam, że to propozycja dla osób o mocnych nerwach. W muzeum 
natomiast będą one zupełnie niepotrzebne, choć na własnej skórze doświadczymy wrażeń 
i emocji zupełnie nowych. Nowych bo oto w Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny 
w Chorzowie” powstała wystawa, która już na stałe zagościła w tamtejszej garbarni, 
obiekcie z przełomu XIX i XX wieku, który do muzeum tra� ł z Koniakowa. – Najnow-
sza nasza ekspozycja dotyczy zawodu garbarza w Beskidzie Śląskim - mówi kurator 
wystawy pod tytułem „Na własnej skórze” kustosz muzeum Paweł Roszak-Kwiatek. 
-  Odwiedzający Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny w Chorzowie” będą mogli 
zobaczyć, jak dawniej garbowano, czyli preparowano skórę. Fakt godny odnotowania, 
bo znajdująca się na terenie muzeum garbarnia, dotychczas była rzadko udostępniana 

gościom muzeum. Cieszy zatem to, że obiekt zyskuje właśnie nowe i właściwe sobie 
życie – podkreśla Paweł Roszak-Kwiatek. 

Wystawa podąża za modnym dziś trendem w muzealnictwie łączenia w sobie 
tradycji i nowoczesności. To celowy zabieg, by zapobiec zapachom, jakie przeważ-
nie z dawnych garbarni się rozchodziły. Czynności związane z oprawianiem skór 
wytwarzały nieprawdopodobny fetor, stąd obiekty te najczęściej znajdowały się 
na samym końcu wsi lub miast. Wiadomym jest, że muzeum nie może pozwolić 
sobie na takie wierne odtworzenie procesu garbownictwa, dlatego twórcy wystawy 
musieli poszukać rozwiązań w multimediach, przygotowanych i wdrożonych przez 
współautora wystawy Wojciecha Madeję, które zastąpią te wszystkie preparaty 
tradycyjne.– Wzięliśmy na warsztat obiekt dość unikatowy i specy� czny, bo gar-

barnię. Nie da się stworzyć muzealnej ekspozycji o tej tematyce jeden do jednego. 
To po prostu niemożliwe: zapachy, widoki… No nie polecam! Musieliśmy znaleźć 
równowagę pomiędzy tym, co było, a nowoczesnością. Ale użyte przez nas efekty 
ograniczyliśmy do niezbędnego minimum. Niemniej wdrożenie projektu, by cała 
technika działała, jak należy, nie było łatwe – zaznacza Wojciech Madeja, etnograf 
i muzealny specjalista od nowoczesnych technologii.

W dobie wszelkich postaw ekologicznych, ruchów związanych z ochroną praw 
zwierząt, apelowania o niekupowanie i nienoszenie odzieży z naturalnych skór, a nawet 
coraz częstsze przechodzenie na wegetarianizm, rzecz o dawnym garbownictwie może 
wydać się co najmniej kontrowersyjna. Jak uważa Paweł Roszak-Kwiatek zadaniem mu-
zeum jest też edukacja historyczna, poznawcza, a nie pokazywanie wyłącznie ładnych 

Nie życzę nikomu rzecz jasna takiego losu, jaki spotkał Vicente, bohatera thrillera psychologicznego Pedro Almodóvara z 2011 roku „Skóra, w której żyję” ze znakomitym (jak w każdym � lmie) Antonio Banderasem w roli demonicznego chirurga plastycznego. 
Życzę natomiast wszystkim, by niebawem zaplanować wizytę w Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny w Chorzowie”.

P R O M O C J A
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Na własnej skórze… Doświadczmy
barnię. Nie da się stworzyć muzealnej ekspozycji o tej tematyce jeden do jednego. 
To po prostu niemożliwe: zapachy, widoki… No nie polecam! Musieliśmy znaleźć 
równowagę pomiędzy tym, co było, a nowoczesnością. Ale użyte przez nas efekty 
ograniczyliśmy do niezbędnego minimum. Niemniej wdrożenie projektu, by cała 
technika działała, jak należy, nie było łatwe – zaznacza Wojciech Madeja, etnograf 
i muzealny specjalista od nowoczesnych technologii.

W dobie wszelkich postaw ekologicznych, ruchów związanych z ochroną praw 
zwierząt, apelowania o niekupowanie i nienoszenie odzieży z naturalnych skór, a nawet 
coraz częstsze przechodzenie na wegetarianizm, rzecz o dawnym garbownictwie może 
wydać się co najmniej kontrowersyjna. Jak uważa Paweł Roszak-Kwiatek zadaniem mu-
zeum jest też edukacja historyczna, poznawcza, a nie pokazywanie wyłącznie ładnych 

obrazków. A skoro w zasobach muzealnych był taki obiekt, należało przywrócić mu 
taką rolę, jaką faktycznie dawniej spełniał. A zatem na własnej skórze będziemy mogli 
tej roli doświadczyć. No może na szczęście nie dosłownie, bo naszej skóry garbować 
nikt nie będzie, a przynajmniej taką mam nadzieję… Chętnie się o tym przekonam (na 
własnej skórze), bo będzie to wystawa, którą zobaczyć po prostu trzeba! 

Zbliżający się do garbarni goście na początku usłyszą odgłosy. Lektor będzie snuł 
opowieść o rzemiośle, jego historii, jednocześnie przybliżając przestrzeń i urządzenia 
garbarni. Znajdujące się we wnętrzu kadzie będą odpowiednio podświetlane w trakcie 
2-minutowego seansu. Dzięki temu zwiedzający będą wiedzieli, o której aktualnie jest 
mowa. I więcej już zdradzać nie będziemy! Myślę, że Wasza ciekawość, Drodzy Czy-
telnicy, Zwiedzający, została rozbudzona na tyle, by wybrać się, zobaczyć i zwiedzić! 

Mimo, że dawne garbarnie nie były może miejscami zbyt przyjemnymi, ta muzealna 
z pewnością takim miejscem się stanie. Tłumnie obleganym przez turystów, bo jak mówi 
Paweł Roszak-Kwiatek to unikatowy obiekt w skali całego kraju. - Według informacji 
które zebraliśmy, i na podstawie konsultacji z innymi muzealnikami – między innymi 
takim wybitnym specjalistą jak prof. dr hab. Jan Święch z UJ - żadne inne muzeum nie 
posiada w swoich zbiorach garbarni – kwituje Paweł Roszak-Kwiatek. 

Wystawa będzie też dostosowana między innymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
niewidomych i niedowidzących. Projekt został do� nansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Otwarcie: grudzień 2020!
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Nie życzę nikomu rzecz jasna takiego losu, jaki spotkał Vicente, bohatera thrillera psychologicznego Pedro Almodóvara z 2011 roku „Skóra, w której żyję” ze znakomitym (jak w każdym � lmie) Antonio Banderasem w roli demonicznego chirurga plastycznego. 
Życzę natomiast wszystkim, by niebawem zaplanować wizytę w Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny w Chorzowie”.

Dyrektor�Muzeum�„Górnośląski�Park�Etnograficzny�w�Chorzowie”

dr�Artur�Madaliński

zaprasza�na�otwarcie�wystawy�stałej�pn.

Na �własnej�skórze.
Tradycyjne�garbarstwo.

11�grudnia�2020�roku��� |� � �godz.14:00�� �| �� �budynek�Garbarni �z�Koniakowa

Dofinansowano�ze�środków�

Ministra�Kultury�i�Dziedzictwa�

Narodowego�pochodzących�

z�Funduszu�Promocji�Kultury

Organ izat or: Partnerzy �medialni:

Muzeum�„Górnośląski�Park�Etnograficzny�

w�Chorzowie”�jest�instytucją�kultury�

Samorządu�Województwa�Śląskiego
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Kiedy w małżeństwie pojawia się kryzys, warto zadać sobie py-
tanie czy jedynym słusznym rozwiązaniem jest ostateczność, jaką 
jest rozwód. Rozważyć bowiem można w takiej chwili orzeczenie 
o separacji. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż rozwód 
powoduje całkowite rozwiązanie małżeństwa, zaś orzeczenie o  
separacji takiego skutku nie ma, czyli osoby dalej są w zawartym 
związku małżeńskim. Niemniej orzeczenie separacji ma istotny 
wpływ na sytuację prawną małżonków.

Podstawowym warunkiem, aby sąd mógł orzec w wyroku o sepa-
racji jest zupełny rozkład pożycia, zatem każdy z małżonków może 
żądać, ażeby sąd orzekł separację. Powództwo wzajemne o separację 
jest niedopuszczalne. Orzeczenie  o separacji skutkuje niemal takimi 
samymi następstwami, jak rozwód, natomiast nie rozwiązuje mał-
żeństwa. Mimo trwałego rozpadu pożycia, orzeczenie separacji nie 
jest możliwe, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych 
małoletnich dzieci małżonków. Sąd nie orzeknie separacji również, 
jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli jeden z małżonków żąda 
orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest 
uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Postępowanie w sprawie o separację 
może zostać zawieszone, jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją 
widoki na utrzymanie małżeństwa. Zawieszenie może nastąpić tylko 
raz w czasie postępowania o separację.

Gdy strony zgodnie żądają separacji, sąd odstępuje od ustalania 
faktu kto jest winny rozpadu pożycia. W innym przypadku  sąd 
za zawinione uzna działania lub zaniechania małżonka, będące 
wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wyni-
kających z przepisów prawa rodzinnego, określonych w kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym, lub zasad współżycia społecznego 
i prowadzą do zupełnego rozkładu pożycia. W  przypadku rozwo-
du musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. 

Nie jest przy tym konieczne, dla przypisania małżonkowi winy, 
objęcie jego zamiarem spowodowania, poprzez określone działania 
lub zaniechania, rozkładu pożycia prowadzącego w ostatecznym 
rezultacie do separacji (rozwodu). Zgodnie z orzecznictwem są-
dów ,,wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków 
takiego działania lub zaniechania’’. Warto wspomnieć, iż możliwość 
przypisania małżonkowi winy w rozkładzie pożycia jest wyłączona 
w razie jego niepoczytalności, a także w wypadku przemijających 
nawet zakłóceń psychicznych, jeżeli w tych stanach dopuścił się 
on działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania 
zupełnego rozkładu pożycia.

    W przypadku separacji, sąd rozstrzyga kto będzie sprawował 
opiekę nad małoletnimi dziećmi, rozstrzyga kwestię  ich utrzyma-
nia, a także ustala zasady utrzymywania kontaktów z dzieckiem. 
W czasie trwania procesu  o separację,  nie może być wszczęta 
odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty po-
między małżonkami. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej 
sprawie sąd przekazuje sądowi, w którym toczy się sprawa  o se-
parację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu 
zabezpieczającym. Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb 
rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa 
o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą 
wytoczenia powództwa o separację, co do świadczeń za okres od 
jego wytoczenia.

     W każdym czasie toczącego się postępowania, sąd może skie-
rować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych 
kwestii. Chodzi tu o takie spory, które  dotyczą zaspokojenia potrzeb 
rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, 
kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających roz-
strzygnięciu w wyroku orzekającym separację. Pozew o orzeczenie 
separacji, wnosi się do Sądu Okręgowego. Opłata od pozwu o se-
parację wynosi 600 zł, jeżeli jednak jeżeli wnosimy rzeczony pozew 
na zgodny wniosek małżonków, to opłata opiewa na kwotę 100 zł.

    Z doświadczenia adwokata Dariusza Nowaka wynika, iż sprawy 
o separację są często przedmiotem postępowań sądowych. Niemniej 
należy podkreślić, że w momencie orzeczenia separacji, pomiędzy 
małżonkami ustaje wspólnota majątkowa stron, natomiast węzeł 
małżeński dalej istnieje, w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego. 

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE

ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

EDWARD WRONA RADZI:

Separacja a rozwód, jakie są różnice?

Od 8 stycznia 2021 roku skierowania – z kilkoma, ściśle 
określonymi wyjątkami – będą mogły być wystawiane wy-
łącznie elektronicznie. 

E-skierowanie wystawia obecnie 54 proc. placówek medycz-
nych, a 34 proc. jest gotowych do ich realizowania. Najwięcej 
elektronicznych skierowań wystawili lekarze w wieku od 50 do 
59 lat – ponad 1,1 mln. Natomiast najliczniejszą grupą pacjentów, 
którzy je otrzymali, stanowiły osoby powyżej 60. roku życia – po-
nad 350 tys. Najwięcej e-skierowań jest wystawianych do poradni 
urazowo-ortopedycznej, okulistycznej oraz chirurgii ogólnej. 

Na co wystawia się e-skierowanie?
Skierowania w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 

roku będą obowiązkowo wystawiane na takie świadczenia 
medyczne jak: 

l ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne � nansowane 
ze środków publicznych,

l leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej,

l badania medycyny nuklearnej oraz badania tomogra� i 
komputerowej � nansowane ze środków publicznych oraz 
ze środków innych niż środki publiczne,

l badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe 
przewodu pokarmowego oraz badania echokardiogra� czne 
płodu � nansowane ze środków publicznych.

l Na pozostałe świadczenia medyczne, skierowania będą 
wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. w posta-
ci papierowej.

e-zdrowie

Jak działa 

Lekarz  
wystawi  
e-skierowanie SMS 

z 4-cyfrowym
kodem dostępu

albo e-mail 
z załączonym w PDF 
e-skierowaniem

Jeśli nie korzystasz  
z Internetowego Konta 
Pacjenta, lekarz da Ci 
wydruk informacyjny 

Otrzymasz informację o e-skierowaniu

Wiadomość
12 kwietnia 2020

12.04.2020 wystawiono Ci 
e-skierowanie. Przy 
rejestracji wizyty podaj kod 
6500 oraz swój numer
PESEL. PORADNIA 
KARDIOLOGICZNA.

1 2 3

przez telefon — podaj 4-cyfrowy kod  
i numer PESEL (już nie musisz 
dostarczać skierowania osobiście, 
to ważne szczególnie dla osób 
samotnych lub z ograniczonymi 
możliwościami poruszania się)

osobiście — przekaż 4-cyfrowy kod 
wraz z numerem PESEL lub przedstaw 
wydruk informacyjny albo informację 
o e-skierowaniu na ekranie swojego 
telefonu. Placówce wyposażonej 
w czytnik wystarczy kod kreskowy  
aby pobrać e-skierowanie

Zapisz się na świadczenia 
medyczne na podstawie 
e-skierowania 

Więcej informacji  
o e-skierowaniu  
znajdziesz na: 
pacjent.gov.pl

Nie�maseczki�lecz�kominy,�czy�inaczej�bandany.�Będą�wymagane�od�

amatorów�białego�szaleństwa�na�wyciągach�narciarskich�w�Austrii.�To�

niezbędne�wyposażenie�ubioru,�będące�ochroną�twarzy�w�dobie�pandemii�

COVID-19.�A�w�Polsce?

Czarno�widzę�ten�sezon�narciarski.�Trudno�wyobrazić�sobie�funkcjono-

wanie�ośrodków�sportów�zimowych�w�czasach�koronawirusa.�Nie�wiem,�

czy�właścicielom�bardziej�nie�opłacałoby�się�w�ogóle�nie�uruchamiać�

wyciągów.�Konserwacja�urządzeń,�przygotowanie�stoku�pod�dobre�

warunki�zjazdowe,�to�nie�są�najtańsze�działania,�a�nie�sądzę,�by�koszty�

miały�się�zwrócić.

W�czasach�sprzed�pandemii,�już�przed�1�listopada�klienci�odwiedzali�

mój�serwis,�żeby�przygotować�sprzęt�do�sezonu.�Ludzie�wyjeżdżali�na�

pierwsze�zjazdy�już�do�Włoch,�Francji,�Austrii.�Szczególne�ożywienie�

obserwowało�się�przy�11�listopada.�Od�nas�z�AWF-u�też�odbywały�się�

pierwsze�wyjazdy:�wyruszały�dwa,�trzy�autobusy.�Tym�razem�nie�ma�

w�ogóle�ruchu.�Wszystkie�organizowane�z�uczelni�szkółki�narciarskie�

zostają�odwoływane.�Tak�naprawdę�nikt�nie�wie,�co�będzie.�Myślę,�że�

nie�ma�co�planować�wyjazdów,�a�szczególnie�tych�zagranicznych.�Trudno�

przewiedzieć,�czy�odbędą�się�coroczne�sportowe�obozy�zimowe,�jak�

młodzież�spędzi�ferie?�Dużo�niewiadomych,�za�dużo!

Trzeba�szukać�zatem�innych�rozwiązań.�Kto�powiedział,�że�narty,�to�

tylko�te�do�zjazdów.�W�tym�roku�postawiłbym�na�narty�biegowe.�Jeśli�

spadnie�śnieg,�to�będzie�to�znakomita�alternatywa�dla�tych,�którzy�lubią�

ruch.�A�nawet�w�mieście�miejsc,�gdzie�można�pobiegać�na�nartach�jest�

sporo�–�między�innymi�Park�Kościuszki,�Dolina�Trzech�Stawów,�Park�Śląski.�

Edward Wrona

Sklep-serwis Wrona Sport

Kominy 
obowiązkowe

Zostań e-pacjentem! E-skierowanie
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W�związku�z�gwałtownym�rozprzestrzenianiem�się�wirusa�COVID-19�oraz�z�uwagi�na�potrzebę�

ochrony�zdrowia�i�życia�pracowników�jak�również�interesantów�Zarząd�Miejskiego�Przedsiębiorstwa�

Wodociągów�i�Kanalizacji�sp.�z�o.o.�Mysłowicach�z�dniem�09.11.2020r.(poniedziałek)�wprowadził�

poniższe�zasady�bezpieczeństwa.

Zbliża� się� okres� zimowy.� Dlatego� MPWiK� Sp.� z� o.o.� przypomina� swoim� klientom�

o�zabezpieczeniu�węzłów�wodomierzowych�i�instalacji�wodociągowych�przed�zamarznięciem.�Niska�tempe-

ratura�może�uszkodzić�wodomierz�zwłaszcza,�gdy�znajduje�się�w�nieogrzewanej�piwnicy�lub�studni.�Dzięki�

kilku�prostym�zabiegom�można�się�uchronić�się�przed�skutkami�uszkodzenia�wodomierza.

� Zabezpieczenie�WODOMIERZA�ZNAJDUJĄCEGO�SIĘ�W�BUDYNKU:

l� uszczelnienie�okien�i�drzwi�tak,�by�mroźne�powietrze�nie�przenikało�do�środka

l�ocieplenie�materiałem�izolacyjnym�wodomierza�i�odsłoniętych�przewodów�wodociągowych�narażonych�

na�działanie�niskich�temperatur�(np.�styropianem,�matą�izolacyjną�lub�wełną�mineralną;�w�przypadku�rur�

wodociągowych�skuteczne�są�pianki�termoizolacyjne)

� Zabezpieczenie�WODOMIERZA�ZNAJDUJĄCEGO�SIĘ�W�STUDZIENCE:

l�sprawdzenie�szczelności�pokrywy,�jeśli�nie�jest�szczelna�–�uzupełnienie�ubytków�np.�pianką�montażową;

l�usunięcie�zalegającej�w�studzience�wody

� Zabezpieczenie�przed�mrozem�INSTALACJI�DO�PODLEWANIA�OGRODU:

l�Odwodnij�instalację�i�zamknij�dopływ�wody.�W�przeciwnym�razie�może�ona�zamarznąć�i�rozsadzić�rury,�co�

wiąże�się�z�kosztownymi�naprawami.

Prawidłowe�warunki�działania�zestawu�wodomierzowego�i�wewnętrznej�instalacji�wodociągowej�powinien�

zapewnić�odbiorca�usług.�

Jeżeli�dojdzie�do�uszkodzenia�urządzenia,�prosimy�o�niezwłoczne�skontaktowanie�się�z�Dyspozytornią�

MPWiK�pod,�czynnym�całą�dobę�numerem�32�223�59�42

„RADIOWY�ODCZYT�WODOMIERZY”
Już�kilka�lat�Mysłowiczanie�spotykają�na�terenie�miasta�samochody�MPWiK�z�napisem�„RADIOWY�

ODCZYT�WODOMIERZY”

Spółka�rozpoczęła�wdrażanie�radiowych�odczytów�w�2014�roku.�Od�tej�pory�liczba�nakładek�

radiowych�w�Mysłowicach�wzrosła�do�8860�sztuk.�Oznacza�to,�że�około�80�procent�wszystkich�

obsługiwanych�przez�spółkę�miejską�wodomierzy�w�mieście�ma�możliwość�dokonania�odczytu�bez�

konieczności�wysłania�tam�pracownika.

System�należy�docenić�za�wpływ�na�poprawę�bezpieczeństwa�pracowników�fi�rmy�wodociągowej�oraz�

za�oszczędność�czasu.�Dzięki�rozwiązaniom�odczyt�dokonywany�jest�zdalnie�o�dowolnej�porze�dnia.�

JAK�TO�DZIAŁA?

Podstawę�systemu�stanowią�nakładki�radiowe�instalowane�na�wodomierzu,�wodomierz,�terminal�

oraz�oprogramowanie�komputerowe.�Układ�elektroniczny�rejestruje�informacje�na�temat�kierunku�

obrotu,�zużycia�wody,�kierunku�jej�przepływu,�wycieków�i�ewentualnego�uszkodzenia�wodomierza.�

Dane�zostają�przeanalizowane�w�siedzibie�Spółki�i�na�ich�podstawie�wygenerowana�zostaje�faktura.�

Bezprzewodowy�terminal�odczytowy�może�dokonać�odczytu�wodomierza�w�przeciągu�2-3�sekund�

z�odległości�300�metrów.

Docelowo�wszystkie�urządzenia�w�mieście�zostaną�wymienione�na�nowe�z�odczytem�radiowym.�

A�to�oznacza,�że�pracownicy�MPWIK�przestaną�przychodzić�na�odczyt�osobiście,�tylko�sprawdzą�

stan�liczników,�nie�wchodząc�do�domów�czy�fi�rm.

Światowy�Dzień�Toalet�–�jak�co�roku�obchodzony�był�
19�listopada�–�Czy�to�jakiś�żart?�Co�tu�świętować?
Spójrzmy� na� sprawę� globalnie.� Obecnie� 1/3� mieszkańców� Ziemi� nadal� nie� ma� dostępu�

do�toalety.�Na�świecie�więcej�osób�ma�dostęp�do�telefonu�komórkowego�niż�do�sanitariatów.�Każdego�dnia�z�powodu�

chorób�będących�konsekwencją�złych�warunków�sanitarnych�umiera�tysiące�osób.�Mieszkańcy�Mysłowic�na�co�dzień�

nie�muszą�myśleć�o�sprawach�tak�oczywistych�jak�dostęp�do�toalety�jednak�zachowanie�pewnych�elementarnych�

zasad�korzystania�z�sanitariatów�jest�konieczne�dla�zdrowia�ludzi,�bezpieczeństwa�budynków�i�ochrony�środowiska.

MPWiK�w�Mysłowicach�zachęca�do�dbania�o�czystość�i�higienę�toalet�oraz�stosowania�prostej�

zasady�–�TOALETA�TO�NIE�KOSZ�NA�ŚMIECI�i�nie�wrzucamy�do�niej�nic�poza�papierem�toaletowym.

Do�kanalizacji�nie�wolno�wrzucać:�środków�higienicznych�i�opatrunkowych�(np.�ręczników�papierowych,�

wacików,�patyczków�do�uszu,�bandaży,�pieluszek,�podpasek,�nawilżanych�chusteczek),�resztek�jedzenia,�

farb,�odpadów�po�remoncie�lub�budowie,�tłuszczów�(np.�olejów,�smarów),�różnych�śmieci�(np.�piasku,�

opakowań,�ziemi�z�kwiatów,�ścierek).

Nieprzestrzeganie�tych�zasad�może�skutkować�powstaniem�zatorów�w�sieci� i�przyczynić�się�do�

zalania�pomieszczeń.�W�przepompowniach�ścieków�odpady�niszczą�pompy�i�powodują�awarie.�

Z�powodu�zatorów�ścieki�ze�studzienek�kanalizacyjnych�i�przepompowni�mogą�przeniknąć�do�gleby.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Idzie zima wolnym krokiem
przez grudniowe drogi
patrzy�wokół�chłodnym�okiem
mrozem straszy srogim

przeminęło�jakoś�cicho
barbórkowe�święto
zima�skrada�się�jak�licho
drepcze�drogą�krętą

oszroniła�białym�blaskiem
Mikołaja�brodę
a w strumyku tym pod laskiem
w�lód�zmieniła�wodę

grudzień�szyby�zamaluje
mroźnymi�kwiatami
z�wiatrem�w�tańcu�zawiruje
śnieżnymi�płatkami

i�prześwietli�ranną�zorzą
lodowe�witraże�
i�marzeniom�co�się�mnożą
spełnić�się�rozkaże�

już�za�chwile�zaśpiewamy
że�Bóg�się�nam�rodzi
wymodlony�i�czekany
co�przyjdzie�by�godzić

a�w�prezencie�nam�podaruj
wprost�ci�zimo�powiem
miast�błyskotek�barw�i�czarów
wszystkim ludziom...zdrowie

 ZBIGNIEW STRYJ

„Historia � lozo� i 
po góralsku” 
– premiera on-line
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Oddział�
Teatralno-Filmowy
ul.�Kopernika�11

„Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero 
potem porobiyli się Turcy i Zydzi. Góro-
le byli tyz piyrsymi „� lozofami”. „Filozof ” 
to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: 
„mędrol”. A to jest pedziane po grecku dlo 
niepoznaki. Niby, po co mo � o wiedzieć, jak 
było na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, 
ino górole, co udawali greka. Bo na pocąt-
ku nie było Greków, ino wsędy byli górole”.
 Opowiadana przez ks. prof. Józefa Tischne-
ra cała � lozo� a presokratyjska i klasyczna 
� lozo� a grecka była przed laty prawdziwym 
bestsellerem. Felietony o kolejnych góralach 
z Podhala, takich jak Stasek Nędza z Parda-
łówki (dla niepoznaki zwany Talesem z Mile-
tu), który z nudów wynalazł myślenie, skrzą 
się inteligentnym dowcipem wysokiej klasy.
 Jeśli do tego dodać zgrabną adaptację, baj-
kową scenogra� ę, dowcipny ruch sceniczny 
i piękną muzykę, otrzymamy urokliwie, pełne 
śmiechu, ale i zadumy przedstawienie.

adaptacja i reżyseria: Bogdan Ciosek
muzyka: Paweł Moszumański
scenogra� a: Andrzej Witkowski
plastyka ruchu: Henryk Konwiński
przygotowanie wokalne aktorów: Ewa Zug
inspicjent: Artur Wacławek
światło: Marek Mroczkowski
dźwięk: Mirosław Wołoszyn
OBSADA:
GÓRAL: Jarosław Czarnecki
GAŹDZINA: Maria Meyer
DZIEWKA: Anna Ratajczyk
SKRZYPEK: Jacek Gros

Dzięki uprzejmości wydawnictwa „Znak” 
spektakl będziemy mogli zarejestrować i udo-
stępnić Państwu już 26 grudnia. Do zobaczenia 
na... domowej widowni!

Link to https://www.youtube.com/c/Teatr-
RozrywkiwChorzowie.

Ponownie triumfuje

GRUDZIEŃ�2020

-�wystawa�stała�„Muzeum�Barbary�

i�Stanisława�Ptaków”

-�wystawa�czasowa�„Dwurnik.�TOTALNIE.

Wydarzenia online:

-�10.12,�godz.�18.00�–�Co�widać�w�teatrze.�

Rozmowa�z�Robertem�Talarczykiem.�

Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�Historii�

Katowic�/www.facebook.com/kopernika11/

Kolejna�z�„rozmów�pandemicznych”,�nagrana�

w�pustym�salonie�Działu�Teatralno-Filmowego.�

Spotkanie��z�aktorem,�reżyserem�i�równocześnie�

dyrektorem�Teatru�Śląskiego�w�Katowicach

-�17.12,�godz.�18.00�–�Przyjaciele�Barbary�

i�Stanisława-opłatek�przy�ekranie.�Koncert�

kolędowy�Sylwestra�Targosza-Szalonka,�

akompaniament:�Katarzyna�Rzeszutek.�

Transmisja�na�żywo�z�Działu.

Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�Historii�

Katowic�/www.facebook.com/kopernika11/

Kontynuacja�znanego�od�lat�cyklu�spotkań�

„Przyjaciele�Barbary�i�Stanisława”�w�jedynej�

obecnie�możliwej�formie�–�online.��Spotkania�

opłatkowe�zawsze�były�magiczne,�pełne�

wzruszeń,�życzeń�i�wspólnie�śpiewanych�

kolęd.�Postaramy�się�do�tego�nawiązać.

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!!

Spektakl „Morze ciche” Teatru Nowego w Zabrzu w reżyserii Łukasza Zaleskiego 
otrzymał Nagrodę Stefanii Wilczyńskiej na tegorocznym 24. Międzynarodowym 
Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ!

Nagroda przyznana została za „stworzenie oryginalnego języka artystycznego dla 
opowiedzenia o potrzebie empatii i o odwadze, dzięki którym możliwe staje się po-
konywanie barier”. - „Morze ciche” robiliśmy w Zabrzu już dwa lata temu. Spektakl 
powstawał z potrzeby włączania do teatralnego świata osób, które często są z niego 
wyłączone. To skromne w środkach przestawienie. Graliśmy go w teatrze, ale przede 
wszystkim w szkołach. Czasem tłukąc się pół nocy busem, żeby rano być gotowym 
na spotkanie z dzieciakami w ich sali gimnastycznej, czasem setki kilometrów od 
miejsca, gdzie my mieszkamy. Nigdy nie pomyślałbym, że będzie pokazywany na 
jakimkolwiek festiwalu. To nie fałszywa skromność, ani brak wiary w to, co robię. Po 
prostu myślałem, robiąc go, o czymś zupełnie innym – podkreśla Łukasz Zalewski. - 
Dostaliśmy kolejną nagrodę - ważną nagrodę na ważnym i festiwalu. Siedziałem sobie 
przez tych ostatnich kilka korczakowych dni w domu i oglądałem kolejne steamingi 
kolejnych spektakli. I wiecie co? Największym zaszczytem było znalezienie się w takim 
towarzystwie. Największą radością, że teatr dla dzieci i młodzieży ma się w Polsce 
świetnie i w gronie reżyserów, którzy chcą robić dla młodej widowni jest coraz więcej 
fantastycznych twórców. Dziękuję Wam za to – zaznaczył reżyser „Morza cichego”.

O fenomenie „Morza cichego” na łamach Gońca Górnośląskiego pisaliśmy wie-
lokrotnie. Niewątpliwie to jeden z tych spektakli, który zobaczyć po prostu trzeba. 
I gorąco do tego zachęcam, jak tylko będzie to możliwe!               HGM

Grudzień, tradycyjny czas magicznej zabawy, spotkań z Mikołajem i spektakli dla 
dzieci i dorosłych. Zapraszam do Teatru Czarnego Tła.

- Widzimy, że jak nigdy wcześniej, jest nam potrzebne oderwanie od szarej rzeczy-
wistości. Dzieciom, dorosłym i nam w teatrze. Dlatego walczymy i staramy się działać 
mimo wszystko, bo ważna jest dla nas nasza misja rozweselania i przenoszenia do 
innego świata, który pobudza wyobraźnię i daje dobry nastrój – mówi Aleksandra 
Kajewska, założycielka Teatru Czarnego Tła w Chorzowie.

- Na tę okoliczność przygotowujemy dwie formy pracy w grudniu - spektakle w czasie 
mikołajkowych weekendów oraz � lmową paczkę online, gdzie będzie spotkanie z Mikoła-
jem i nasz odświeżony spektakl „Ale...cyrk...”. Stacjonarne działania są już przygotowane, 
a jeszcze pracujemy nad wersją online i za chwilę informacje o niej pojawią się w sieci. 
Miejmy nadzieję, że w końcu uda się zaprezentować premierowy spektakl „Piotruś Pan”. 
Nasz mały Teatr Czarnego Tła cały czas próbuje walczyć, żeby przetrwać, żeby nie zniknąć 
w mrokach pandemicznej historii – zaznacza Aleksandra Kajewska.

Repertuar dostępny na:  https://teatr-czarnego-tla.blogspot.com               HGM

Pobudzić wyobraźnię 
i wprawić w dobry nastrój
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 Dokładnie w Mikołaja, 6 grudnia o godz. 12.00 można 
będzie zobaczyć prapremierowy spektakl online pod intrygu-
jącym tytułem „Wielkie Gorące Szybkie Pu� ” na podstawie 
książki Bogusia Janiszewskiego „Kosmos. To, o czym dorośli 
ci nie mówią”; dodajmy: z drobną domieszką „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza i jeszcze drobniejszą domieszką tekstów 
Pawła Chomczyka. Autorem adaptacji i reżyserem jest twórca 
związany na co dzień ze znakomitą białostocką Grupą Co-
incidentia, Paweł Chomczyk, który do współpracy zaprosił 
scenogra� ę Małgorzatę Tarasewicz-Wosik oraz kompozytora 
Jerzego Bielskiego. 

   Wcześniej, od 1 do 5 grudnia, odbędzie się w Interne-
cie przegląd archiwalnych spektakli katowickiej sceny pn. 
„Możliwość lalki”. To wyjątkowa okazja obejrzenia kilku naj-
ciekawszych przedstawień, powstałych w latach 1989 – 1999, 
ze specjalnym wprowadzeniem historyka i krytyka teatru 
lalek, Marka Waszkiela  Początek emisji codziennie o godz. 
16.00, przy czym wszystkie prezentowane sztuki pozostaną 
dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń aż do 15 czerwca 2021.

   W repertuarze przeglądu znalazło się pięć inscenizacji.
   „Jak zdobyć korzec złota, czyli bezeceństwa Pana Klausa” 

Waldemara Żyszkiewicza w reżyserii Macieja K. Tondery.
Tragifarsa wg baśni Hansa Christiana Andersena o ludzkiej 

zachłanności, zrealizowana w konwencji „czarnego humoru”, 
z użyciem rzadko dziś spotykanych drewnianych marionetek 
sycylijskich, przyniosła Teatrowi wiele nagród na międzyna-
rodowych festiwalach i Złotą Maskę dla reżysera. Spektakl nie 
schodził z a� sza przez wiele sezonów.

    „O medyku Feliksie” Piotra Tomaszuka w reżyserii i sce-
nogra� i Jerzego Zitzmana.

Sztuka na podstawie opowiadania Gustawa Morcinka, 
re� eksję o życiu i śmierci przeplata z sekwencjami pełnymi 
żywiołowego humoru. Klasyczne przedstawienie lalkowe 
grane w całości za parawanem, perfekcyjnie wykorzystuje 
kukły zmechanizowane. Zespół aktorski wyróżniono nagrodą 
za animację.

   „Pinokio” Carla Collodiego w adaptacji i reżyserii Pe-
tra Nosálka.

Widowisko zrealizowane w dwu planach, aktorskim i lal-
kowym, operuje płynnie kilkoma technikami (kukła, maska, 
elementy czarnego teatru). Twórcy podporządkowali wszystko 
teatralnej iluzji, wzmacniając efekt cudownego ożywiania 
materii. Spektakl nagrodzony został na festiwalu w Czechach.

   „Król Jeleń” Carla Gozziego w reżyserii Karela Brožka.
Inscenizacja nawiązująca do commedii dell’arte łączy dwie 

konwencje – maski i marionetki w efektownej renesansowej 
dekoracji. Złota Maska dla reżysera za atrakcyjny kształt 
teatralny dzieła.

   „Planeta K – dron, czyli tajemnica przerwanej podróży” 
Janusza Kapusty (scenariusz, reżyseria, scenogra� a) z muzyką 
Michała Lorenca.

Autorskie przedstawienie światowej sławy plastyka (ry-
sownika, malarza, scenografa), odkrywcy K-dronu – jede-
nastościennej bryły, o zaskakujących właściwościach – było 
teatralnym eksperymentem, wizualizacją tej niezwykłej formy 
na wszystkich poziomach: poprzez zgeometryzowane posta-
ci, kostiumy, rekwizyty i przestrzeń sceniczną. Widowisko 
fascynuje magią scenicznych obrazów.   

   Bezpłatny dostęp do obu wydarzeń poprzez stronę inter-
netową Teatru https://ateneumteatr.pl oraz YouTube. 

RENATA CHUDECKA   

Możliwość�lalki�
Przegląd�spektakli�archiwalnych�
Śląskiego�Teatru�Lalki�i�Aktora�
Ateneum

Waldemar�Żyszkiewicz
Jak�zdobyć�korzec�złota,�czyli�
bezeceństwa�Pana�Klausa
wg�Hansa�Chris��ana�Andersena
reżyseria:�Maciej�K.�Tondera
scenografi�a:�Teresa�Targońska
muzyka:�Jolanta�Szczerba
choreografi�a:�Lidia�Bień
premiera:�16�września�1989
emisja�online�od�1�grudnia�2020�
do�15�czerwca�2021
�
Piotr�Tomaszuk
O�medyku�Feliksie
wg�Gustawa�Morcinka
reżyseria�i�scenografi�a:�Jerzy�
Zitzman
muzyka:�Bogumił�Pasternak
premiera:�25�września�1993
emisja�online�od�2�grudnia�2020�
do�15�czerwca�2021

Carlo�Collodi
Pinokio
przekład:�Zofi�a�Jachimecka
adaptacja�i�reżyseria:�Petr�Nosálek
scenografi�a:�Tomáš�Volkmer
muzyka:�Pavel�Helebrand
premiera:�14�maja�1994
emisja�online�od�3�grudnia�2020�
do�15�czerwca�2021

Carlo�Gozzi
Król�Jeleń
przekład:�Joanna�Walter
reżyseria:�Karel�Brožek
scenografi�a:�Alois�Tománek
muzyka:�O��orino�Respighi
premiera:�19�maja�1995
emisja�online�od�4�grudnia�2020�
do�15�czerwca�2021

Planeta�K�–�dron,�czyli�tajemnica�
przerwanej�podróży
spektakl�autorski�Janusza�Kapusty�
(scenariusz,�reżyseria,�scenografi�a)
muzyka:�Michał�Lorenc
prapremiera:�26�listopada�1999
emisja�online�od�5�grudnia�2020�
do�15�czerwca�2021

W�ATENEUM�PREMIERA�ONLINE�I�PRZEGLĄD�SPEKTAKLI�ARCHIWALNYCH

W grudniu Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum zaplanował 
dwa wydarzenia w ramach swoich działań w sieci.
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Zespół Szkół Budowlanych w Cho-
rzowie przez ostatnie dwa lata realizo-
wał, jako koordynator, projekt „Better 
professional life” w ramach programu 
Erasmus+. W międzynarodowe partner-
stwo zaangażowane były szkoły średnie 
z Włoch, Litwy, Rumunii i Turcji. Pro-
jekt poświęcony był tematyce doradztwa 
zawodowego, przedsiębiorczości i przy-
szłego życia zawodowego wychowanków. 
Oprócz zajęć merytorycznych młodzież 
miała możliwość spotkać się z innymi 
uczestnikami w krajach partnerskich 
podczas tygodniowych zagranicznych 
spotkań. W listopadzie jednak, w obliczu 
pandemii, partnerstwo stanęło przed 
nieplanowanym wyzwaniem, mobilnością 
wirtualną. Jednak, dzięki nowoczesnej 
technologii nauczyciele i młodzież miała 
okazję odbyć tygodniowe spotkanie onli-
ne. Projekt do� nansowany był w kwocie 
36 480 euro, za co chorzowska szkoła 
mogła doposażyć pracownie i partycy-
pować w europejskich mobilnościach. 
Pierwsze rezultaty realizowanego projektu 
już są widoczne, młodzież jest bardzo 
zaangażowana w aktywności zawodowe, 
jest bardziej tolerancyjna i otwarta oraz 
chętna do nauki języków obcych. A ko-
lejne projekty się tam dzieją…
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