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SMOGOBUS I WALKA O CZYSTE POWIETRZE

�Proekologiczne�działania�w�stolicy�Śląska.�
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Świątecznie i sylwestrowo
 z Gońcem Górnośląskim

Albo raczej od jej awarii… Co dobitnie pokazuje, jak urządzenia będące podobno dobrodziejstwem 
postępu cywilizacji, sukcesem rewolucji przemysłowej, niedoskonałe być mogą. A szczególnie jeśli po 
drugiej stronie szali postawimy ludzkie życie… Czy może je zastąpić maszyna? No otóż chyba niezu-
pełnie…                Str.6-7
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czytaj�na�str.�12

Jak�było?�O�tym�między�

innymi�w�fotorelacji�naszej�

Czytelniczki� i� Laureatki�

Konkursu�„Boże�Narodze-

nie�i�Sylwester�z�Gońcem�

Górnośląskim”�Pani�Kata-

rzyny�Kowackiej�z�Chorzo-

wa�(publikujemy�je�obok).

Pani�Katarzyna�swoim�

pomysłem�na�zdjęcie�za-

tytułowane�„Noworoczne�

morsowanie�z�Gońcem”�

zaskoczyła!�Publikujemy�

je�obok!

Tegoroczna�edycja�na-

szej�zimowej�zabawy�kon-

kursowej�tym�razem,�by�

nieco�urozmaicić,�przebie-

gała�w�nieco�rozszerzonej�

formule.�Biorąc�pod�uwagę�

fakt,�że�organizacyjnie�31�grudnia�2020�był�problematyczny�z�wiadomych�

względów,�bo�ani�szampańskiej�zabawy,�ani�wyjazdu�na�narty�nie�dane�nam�

było�odbyć,�ale�moi�Czytelnicy�mnie�nie�zawiedli.�I�wybrali�w�alternatywie�

lekturę�Gońca�Górnośląskiego.�Za�co�serdecznie�dziękuję!

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

A wszystko zaczęło się od
… maszyny

Z
D
JĘ
C
IE
:�
P
A
W
E
Ł�
JA
N
IC
�J
A
N
IC
K
I



Nowy Rok. 2021! Oby 

tak� właśnie� było!� A� na-

dzieje� wszystkich� ludzi�

na�świecie�obecnie�chyba�

są� podobne:� by� w� koń-

cu� jeszcze� kiedyś� było�

normalnie.� Normalnie,�

tak� jak� sprzed� pandemii.�

Taki�scenariusz,�obawiam�

się,� zadziać� się� niestety�

nie� może.� Świat,� myślę,�

już� nigdy� nie� będzie� taki�

sam.�Ale�może� być� inny.�

Bardziej� przemyślany,�

rozważny?� Mądrzejszy?�

Lepszy?�Czas�pokaże,�jaki�

będzie.�A�czy�ten�miniony�

2020�czegoś�nas�nauczył?�Z�pewnością�wielu�z�nas�tak:�wiem,�że�

nic�nie�wiem?�A�mimo�wszystko�nadzieja�nie�słabnie,�że�się�dowiem.�

Moja�nie.�A�Wasza,�Drodzy�Czytelnicy?�Tej�nadziei�Wam�życzę.
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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

GONIEC�GÓRNOŚLĄSKI�–�GAZETA,�KTÓRA�NIE�MĘCZY…

�!!!!!��PROTEZY�ZĘBOWE�NA�NFZ�!!!!�

WOLNE�TERMINY�NA�2021�ROK

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�2021�rok

Zapisy:�Jolwit-Macura
-�spółka�jawna

ul.�Żymły�36,�41-707�Ruda�
Śląska

tel.�(32)�340-46-76

A�przynajmniej�taką�mam�nadzieję…
Nowy�2021�rok�rozpoczynamy�hasłem�promocyjnym:�„Goniec�Górnośląski�–�gazeta,�która�nie�męczy”.�Nie�męczy,�bo�Czytelnik�

nie�odnajdzie�w�niej�rozlewu�krwi,�taniej,�albo�zupełnie�drogiej�sensacji,�czy�mowy�nienawiści.�To�takie�zjawiska,�które�w�moim�

odczuciu�jakże�bywają�męczące,�a�tak�naprawdę�zupełnie�niepotrzebne.�Amatorów�powyższego�odsyłam�na�inne�łamy,�albo�

portale,�na�których�aż�roi�się�od�tego�typu�takich�i�innych.�

Zewsząd�bowiem�otacza�nas�tyle�negatywnych�wiadomości,�że�kluczem�do�sukcesu�jest�działanie�przeciwne.�I�temu�od�

lat�hołduje�Goniec�Górnośląski.�A�tak�naprawdę�wokół�dzieje�się�tyle�dobra.�Ludzie�podejmują�szlachetne�inicjatywy,�mają�

ciekawe�hobby,�pasję,�osiągają�sukcesy,�czy�swoim�życiem�dają�innym�dobry�przykład,�pomagają.�I�o�takich�właśnie�sytuacjach�

przeczytamy�na�łamach�Gońca�Górnośląskiego.�A�jeśli�komuś�podwinie�się�noga,�coś�się�nie�uda�na�pewno,�jestem�przekonana,�

doniosą�o�tym�te�media,�które�czerpią�i�z�lubością�podsycają�to�co�złe,�brzydkie�i�niemiłe.�My�o�tym�nie�napiszemy!�Wszelkim�

odmianom�hejtu�mówimy�zdecydowane�NIE!

Warto�podkreślić,�że�hasło�promocyjne�wpisuje�się�w�nasz�Jubileusz�5-lecia�od�momentu�wznowienia�druku.�Co�prawda�

2020�rok�ten�właśnie�jubileuszowy�przeminął,�to�nasze�uroczystości,�ze�względu�na�pandemię�koronawirusa,�zmuszeni�byliśmy�

przełożyć.�Oby�2021�takie�możliwości�nam�dał.�

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK
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P R O M O C J A

Smogobus i walka o czyste powietrze w Katowicach
Walka o czyste powietrze to jedno z największych 
wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego. 
W Katowicach od dłuższego czasu podejmowane 
są kompleksowe, warte dziesiątki milionów złotych, 
kompleksowe działania na rzecz czystego powie-
trza. Choć, jak pokazują dane, z roku na rok jakość 
powietrza się poprawia to jednak wciąż pozostawia 
wiele do życzenia. Dlatego w październiku 2020 
Katowice rozpoczęły akcję #nieTruj, w ramach któ-
rej wszystkie dzielnice Katowic odwiedził specjalny 
smogobus. Podróżowali nim pracownicy Urzędu 
Miasta, którzy zachęcali mieszkańców do wymiany 
kotłów węglowych przy wsparciu finansowym mia-
sta. Podczas 29 kursów Smogobusa udzielono 545 
porad związanych z wymianą starych kotłów i przy-
jęto 160 wniosków na takie wymiany. 

- Jak podkreślają eksperci główną przyczyną powstawania smogu 
w naszym regionie są stare kotły węglowe. Choć jako jedno z niewielu 
miast w Polsce nie mamy limitów na dotacje do ich wymiany, to wciąż 
tysiące osób nie skorzystało z tej możliwości. A szkoda – bo dla wszyst-
kich chętnych spełniających proste kryteria mamy zarezerwowane 
pieniądze. Szacujemy, że w Katowicach aktualnie jest ok. 18 tysięcy 
systemów grzewczych opartych o węgiel. Dlatego postanowiliśmy 
wysłać do katowickich dzielnic smogobus, by w ten sposób zmoty-
wować mieszkańców do składania wniosków o wymianę kopciuchów 
i prze. Oferujemy do� nansowanie w wysokości do 10 000 zł – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że w latach 2015-2019 
dzięki miejskiemu programowi udało się do� nansować wymianę 
3735 źródeł ciepła kosztem 30,7 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby 
� zyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. 

JEST LEPIEJ – DO IDEAŁU WCIĄŻ DALEKO
Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na rok jakość powietrza 

się poprawia. Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza” Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że 2019 rok 
charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w historii pomiarów. 
Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w me-
trze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 
10 mikrometrów) średnia miesięczna w 2019 r. wyniosła 33. Dla 
porównania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. 
średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Również ubiegłoroczne 
dane za okres styczeń – wrzesień były najlepsze w historii. Niestety do 
ideału wciąż daleko. Pomimo wszystkich działań, w sezonie grzewczym 
wciąż zdarzają się mroźne, bezwietrzne dni, podczas których smog 
jest szczególnie dotkliwy. 

Celem kampanii #NieTruj jest poprawa jakości powietrza w Kato-
wicach. – Chcemy dotrzeć bezpośrednio do mieszkańców. Dlatego 
ruszyliśmy w trasę smogobusem, który popołudniami odwiedzał 
dzielnice naszego miasta. Dzięki temu katowiczanie nie musieli 
przyjeżdżać do urzędu, by złożyć wniosek o wymianę kotła. Poza 
przyjmowaniem wniosków informowaliśmy mieszkańców Katowic 
o ekologicznych sposobach ogrzewania mieszkań i domów, � nansowych 
systemach wsparcia miasta, w tym o programie dotacji celowych na 
zmianę systemu ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii 
czy o programie „Czyste powietrze” - mówi Daniel Wolny, kierownik 
Biura Zarządzania Energią.

WYNIKI�BADAŃ�–�KOGO�TRUJEMY?

Jednym z kluczowych elementów kampanii #nieTruj jest wykorzystanie 
wyników przeprowadzonych na Śląsku badań, pokazujących model opa-
dania pyłów wydobywających się z indywidualnego źródła spalania (np. 
domowej kotłowni opalanej węglem) wraz  z ukazaniem jego wpływu na 
bezpośrednie sąsiedztwo emitenta. Badania potwierdziły, że działający 
kocioł starego typu najbardziej zanieczyszcza powietrze w bardzo bliskim 
otoczeniu. - Przedmiotem prezentowanego badania była analiza opadu 

pyłu emitowanego przez indywidualne źródło ciepła w gospodarstwie 
domowym zlokalizowanym na Śląsku. Badanie wykonano we wrześniu 
2020 roku z wykorzystaniem modelowego urządzenia, w oparciu o wskaź-
niki emisyjne opublikowane przez Instytut Chemicznej przeróbki Węgla*. 
Przyjęta wysokość komina to 5 metrów. Do obliczeń i wyznaczenia zasięgu 
opadu i dyspersji pyłów wykorzystano model matematyczny ADMS 5, 
działający na oprogramowaniu dostarczonym przez Cambridge Environ-
mental Research Consultants Ltd. – mówi Gabriela Procyk, specjalista 
ds. ochrony środowiska w SGS Polska Sp. z o.o.

*„Sprawozdanie z wykonania pracy pt.: Wskaźniki emisji zanie-
czyszczeń powietrza emitowanych z indywidualnych źródeł ciepła”, 
Zabrze, 2017.

W wyniku przeprowadzonego modelowania otrzymano mapę 
opadu pyłu z domu mieszkalnego w okresie zimowym (styczeń – 
marzec). - Badanie pokazało, że największy opad pyłu odnotowano 
w odległości od 20 do 40 m od źródła ciepła, w kierunku zgodnym 
z wiejącym wiatrem. Palący w kopciuchach w największym stopniu 
trują więc osoby w swoim najbliższym otoczeniu. Dla przykładu 20-40 
metrów to dwa lub trzy najbliższe domy jednorodzinne lub budynki 
mieszkalne – dodaje pani Gabriela Procyk. To obszar, w którym po-
ruszają się domownicy, by wyjść do szkoły, na zakupy czy na spacer 
z psem. Dlatego ważnym aspektem kampanii jest również zwiększanie 
zainteresowania problemem niskiej emisji, pokazanie jej szkodliwego 
wpływu na najbliższe otoczenie emitenta zanieczyszczeń oraz obywa-
telskie włączenie się do walki ze smogiem. W celu uzyskania lepszych 
efektów kampanii połączono działania informacyjne z elementem 

presji społecznej. Mogą ją wywierać mieszkańcy miasta na swoich 
sąsiadów, którzy palą złej jakości paliwem w piecach i kotłach starszej 
generacji, tzw. kopciuchach. 

Od 2015 roku Katowice zintensy� kowały program wymiany sta-
rych kotłów węglowych, które w głównej mierze przyczyniają się do 
wytwarzania smogu. W latach 2015 - 2019 do� nansowały kosztem 
30,7 mln zł wymianę 3735 źródeł ciepła. W mieście kładziony jest 
także duży nacisk na popularyzację transportu publicznego – m.in. 
poprzez zakup w latach 2015 - 2019 aż 120 nowych autobusów, w tym 
elektrycznych (projekt o łącznej wartości 151 mln zł) czy też ukończoną 
w tym roku budowę trzech centrów przesiadkowych (koszt 240 mln 
zł). Dodatkowo od 2014 roku realizowane są projekty termomoder-
nizacji budynków o wartości ponad 100 mln zł. Ponadto od 2019 r. 
w Katowicach działa największy w Polsce system monitoringu jakości 
powietrza - poprzez stronę powietrze.katowice.eu każdy mieszkaniec 
może sprawdzić jakość powietrza w swojej okolicy.

Warto przypomnieć, że już 20 lat temu w Katowicach zostały podjęte 
pionierskie działania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Bliskie 
sąsiedztwo oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Małej i elektrociepłowni 
w Siemianowicach Śląskich stało się okazją do wykorzystania ścieków 
oczyszczonych do chłodzenia w procesie wytwarzania ciepła. Zastoso-
wanie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego sprzyja efektywniej-
szemu wykorzystaniu zasobów wodnych i energetycznych. Natomiast 
na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok z osadów ściekowych, na 
potrzeby oczyszczalni, produkowana jest zielona energia. Przekłada 
się to także na korzyści ekonomiczne. 
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Wolne? Nie na długo! Na pewno? 
A może jednak i dłużej? 
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Nie może być inaczej, skoro chodzi o to właśnie konkretne wolne. 
Wolne Miejsce. Fundacji Wolne Miejsce. Niezależnie bowiem, czy 
to przy stole w trakcie Metropolitalnych Wigilii Dla Samotnych, czy 
Wielkanocnych Śniadań każdy z ochotą je zajmuje i proszę mi wierzyć, 
że nie dla ob� tości świątecznych smakołyków… O co tu chodzi?

Nie takie pobudki wszak kierowały Mikołajem Rykowskim, inicja-
torem Wigilijnych Wieczerzy i Wielkanocnych Śniadań, znanym nie 
tylko na Śląsku społecznikiem i prezesem Fundacji Wolne Miejsce, by 
apetyt i gusta kulinarne gości zaspokoić. Co zatem? 

Warto wrócić do początków tych przedsięwzięć, kiedy to Mikołaj 
Rykowski zaprosił do swojego domu, do swojego wigilijnego stołu 
samotnego sąsiada, zabłąkanego wędrowca, który dotychczas spędzał 
swoje święta, wyjmując z piwnicy ustrojoną już choinkę i oglądał 
telewizję. Dzięki Mikołajowi Rykowskiemu jego wigilijny wieczór po 
raz pierwszy od wielu lat po stracie bliskich był radosny, bo spędzony 
z kimś dobrym i życzliwym. I oto właśnie chodzi, by nie patrzeć dóbr 
na stole, a tych co wokół niego: o bliskość z drugą osobą, o rozmowę, 
o bycie razem, wspólnie. Bo ważne, by w tym wyjątkowym czasie nikt 
nie był sam, by zawsze to wolne miejsce dla każdego się znalazło.

Jak wyznał mi niegdyś Mikołaj Rykowski inicjatywa tak naprawdę 
jednak narodziła się z potrzeb własnych. On sam, kiedy z Pomorza 
wyemigrował na Śląsk, mimo że ma rodzinę, czuł się przez pewien czas 
bardzo samotny. Wujkowie, ciotki, przyjaciele, znajomi zostali daleko 
i trzeba było znaleźć sposób na to jakiś sposób. Jak znakomity? Który 
przerodził się w ogólnopolskie właściwie działanie z rozbudowaną 
logistyką, w którym prezesa Fundacji Wolne Miejsce wspiera zawsze 
cały sztab wolontariuszy, przedsiębiorców – po prostu ludzi dobrej woli. 

Rozmach wspomnianych Wieczerzy Wigilijnych, czy Śniadań 
Wielkanocnych na chwilę obecną jest już tak ogromny, że od wielu 
lat organizowane są w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. Tam o wolne miejsce nie trudno. Nie tym razem jednak. 
Miniona Metropolitalna Wigilia Dla Samotnych za sprawą pandemii 
koronawirusa musiała przybrać nieco inny wymiar niż do tej pory. Nie 
oznacza jednak bynajmniej, że wolnych miejsc zabrakło! – Zmiana 
formuły Metropolitalnej Wigilii Dla Samotnych podyktowana została 
tym, że w Polsce i świecie trwa epidemia. Stanęliśmy przed dylematem, 
co robić w związku z tą sytuacją. Decyzję podjęliśmy jednak szybko, 
jedyną słuszną naszym zdaniem: działamy! Wolne miejsce, które udo-

stępnialiśmy przy naszych stołach, istnieje zatem nadal, ale tym razem 
to my wypełnialiśmy wolne miejsce swoją obecnością, życzliwością, 
serdecznością, i życzeniami kierowanymi do drugiej - samotnej - osoby. 
Nasi wolontariusze docierali do takich osób. Mieli ze sobą nie tylko 
wigilijny posiłek, ale i dobre słowo, które zamienione nawet przez 
chwilę po niekiedy wielu miesiącach izolacji znaczyło więcej, niż to 
świąteczne jadło. Myślę, że dla wielu osób to najlepszy prezent pod 
choinkę: obecność na żywo drugiej osoby! Warto zaznaczyć, że w takiej 
formule była organizowana już też wcześniej Wielkanoc – podkreśla 
wiceprezes Fundacji Wolne Miejsce Piotr Kochanek. 

Fundacja Wolne Miejsce, to jednak nie tylko wolne miejsce dwa 
razy w roku. 

Jesienią ubiegłego roku Mikołaj Rykowski i Piotr Kochanek, wicepre-
zes Fundacji odbyli po raz kolejny podróż na Ukrainę. Po raz kolejny 
dla Mikołaja, bo warto przypomnieć, że wielki kocioł na ukraińskim 
Majdanie, w trakcie Pomarańczowej Rewolucji warzył nie kto inny, 
jak założyciel FWM. Co tym razem skierowało fundacyjny tandem 
w tamte strony? – To debiut naszej Fundacji we współpracy z Miastem 
Katowice. Obwód Czerniowiecki na Południu Ukrainy został dotknięty 
powodzią na skalę taką, jak w Polsce w latach 90. XX wieku. Władze 
wojewódzkie tego obszaru wystosowały apel do polskich samorządowców 
z prośbą o pomoc dla powodzian. Zjednoczyliśmy więc siły, by ludziom 
mieszkającym tam przyjść z pomocą humanitarną. Prezydent Marcin 
Krupa podjął decyzję natychmiast! Zostały przekazane ogromne ilości 
wody pitnej, żywność, odzież. Ta potrzeba pomocy zaskoczonym przez 
żywioł bardzo zbliżyła nas do tych osób i utwierdziła w przekonaniu, 
że jeśli jest ktoś, kto tej pomocy potrzebuje, to granice administracyjne 
nie mają znaczenia – relacjonuje Piotr Kochanek.

Przypomnijmy też, że w październiku, miesiącu Walki z Głodem 
wolontariusze Fundacji odwiedzili największe miasta w Polsce, by 
w nich nakarmić najbardziej potrzebujących mieszkańców. Na Śląsku 
m.in. w Chorzowie, Katowicach, Siemianowicach Śląskich. – Dla nas, 
październikowe spotkania przy zupie gotowanej na wolnym ogniu 
w centrach miast, to dobre momenty, by porozmawiać z tymi, którzy 
doświadczają głodu oraz by – często na nowo – odkryli fundacje, sto-
warzyszenia, czy chociażby miejski ośrodek pomocy społecznej w ich 
mieście. Chcemy z głodem walczyć, przeciwdziałać temu zjawisku – 
zaznacza Mikołaj Rykowski. – My często myśląc o głodzie, mamy przed 

oczami bardzo odległe geogra� cznie kraje - kraje trzeciego świata. 
Tymczasem w Polsce setki osób cierpią głód. Nie zastanawiamy się na 
co dzień, że problem ten może dotyczyć ludzi z naszego najbliższego 
otoczenia, naszych sąsiadów, chociażby w takim wymiarze, że nie 
mają sposobności zjeść codziennie ciepłego posiłku. Dlatego co roku 
Fundacja Wolne Miejsce stara się zwrócić uwagę na problem głodu 
w Polsce – dodaje Piotr Kochanek.

W Katowicach od 10 grudnia 2020 roku działa natomiast pierwszy 
w Polsce Socjalny Sklep Spichlerz. Powstał z myślą o najbardziej potrze-
bujących, by ludziom, którzy z jakiś względów stracili sens egzystencji, 
zagubili się w życiu, dać szansę na wyjście z tego marazmu, w jakim tkwią. 
By mogli wyjść z domu, zrobić zakupy, skorzystać z punktu kawowego 
w sklepie. A wszystko w cenach znacznie niższych, niż te rynkowe. Jak 
mówi prezes Fundacji Wolne Miejsce, to doskonały przykład na to, 
że warto wierzyć w cuda! A biorąc pod uwagę nie cud, a fakt, jak do 
powstania sklepu doszło, trudno Mikołajowi Rykowskiemu zaprzeczyć. 
Jego pierwowzór wywodzi się z Austrii, z Wiednia. – Kiedy na gruncie 
austriackim zobaczyłem coś, o czym od dawna marzyłem i myślałem, by 
zrealizować w Polsce, zachwyciłem się no i pozazdrościłem – mówi prezes 
Fundacji Wolne Miejsce Mikołaj Rykowski. – Otwarcie Sklepu Socjalnego 
w Katowicach to jest święto. Ale nie tylko naszej Fundacji. To święto spo-
łeczeństwa, nas-ludzi, ludzi, którzy zauważają drugiego człowieka. Wraz 
z władzami samorządowymi miast naszego regionu: Katowic, Mysłowic, 
przez lata dobrej współpracy pokazujemy mieszkańcom Śląska i tym spoza 
jego obrębu, (działamy także z „przyjaciółmi” z Warszawy, Kołobrzegu, 
Kalisza, Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego, Radomia) że można czynić 
dobro, bo do czynienia dobra jesteśmy powołani. I tenże sklep jest tego 
najlepszym przykładem – mówi Mikołaj Rykowski. – W jego powstanie 
zaangażowali się bowiem nie tylko samorządowcy, ale i przedsiębiorcy, 
handlowcy, politycy, dziennikarze, wolontariusze i wiele, wiele darczyńców, 
bez których ta realizacja nigdy by się nie udała. To jest prawdziwy cud. A ja 
bardzo mocno w nie wierzę – zaznacza prezes Fundacji Wolne Miejsce. 

Wolnych miejsc Fundacja ma zatem bezmiar, a może to nie bezmiar 
miejsc, a bezmiar empatii, bezmiar dobra i wolnego/dobrego serca? I ta 
zbieżność imion Mikołaj Rykowski i ten najsłynniejszy Mikołaj – Świę-
ty… No i jak tu nie wierzyć w jego/ich magię? Mam nadzieję zatem, że 
wolne jest i będzie na długo!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Bo to wolne miejsce zapełnia się zawsze… Szybko i chętnie.

ZDJĘCIA:�FB,�FUNDACJA�WOLNE�MIEJSCE
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Dla następnych 
pokoleń

 „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...”

Po to właśnie Kapsuła Czasu na Pta-
siej Wyspie Jeziora Goczałkowickiego. 
Przesłanie? Dla potomnych! Projekt to 
wspólne przedsięwzięcie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach oraz Górno-
śląskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów, które zarządza zbiornikiem. 
Koszt to ponad 1,2 mln zł. Budowę 
sfinansował WFOŚiGW. 

- Goczałkowickie Jezioro to jedno z tych nielicz-
nych miejsc na mapie województwa śląskiego, które 
jest siedliskiem wielu gatunków rzadkich zwierząt. 
Jeśli my nie zapewnimy im spokojnego funkcjo-

nowania i rozwoju – wiele z nich może wkrótce 
wyginąć. Dlatego naszym obowiązkiem jest zrobić 
wszystko, żeby zachować ciągłość gatunków dla 
następnych pokoleń – podkreśla Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach. 

Przesłanie - dla następnych pokoleń - znalazło 
się w Kapsule Czasu, umieszczonej w konstrukcji 
wyspy. Tra� ły tam materiały przygotowane przez 
instytucje, mające duży wkład w powstanie wy-
spy. Jej budowa została zlecona przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Środki na wykonanie – ponad 1,2 mln zł - pocho-
dzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Nieoceniony wkład w powstanie wyspy ma również 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, za-
rządzające Zbiornikiem. Kapsuła została zasypana 
żwirem, na którym wiosną ptaki wyprowadzą 
swoje pierwsze lęgi. 

- Jesteśmy � rmą bardzo zaangażowaną w dzia-
łania ekologiczne, zatem projekt powstania Ptasiej 
Wyspy przyjęliśmy jako przedsięwzięcie naturalnie 
wpisujące się w naszą strategię dbałości o zasoby 
naturalne, zrównoważony rozwój i właściwe zarzą-
dzanie środowiskiem. Cieszę się, że rybitwa rzeczna, 
ptak wymagający ochrony czynnej, znajdzie na 
powierzchni „Śląskiego Morza” bezpieczną ostoję 
i właściwe warunki lęgowe dla kolejnych pokoleń 
– wyjaśnia Henryk Drob, prezes Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Wyspa ma pomóc przede wszystkim rybitwom 
rzecznym, których gniazda do tej pory były często 
zalewane w okresie lipcowych opadów deszczu, 
kiedy na Zbiorniku podnosi się poziom wody. 
Brzegi wyspy zabezpieczono tak, aby silne falo-
wanie, pływające kry lodowe i wysokie poziomy 
piętrzenia wody nie uszkodziły ich i nie powodo-
wały zalewania wyspy.

- Dzięki temu wyspa będzie wynurzona nawet przy 
najwyższych stanach wód, co pozwoli ptakom bezpiecz-
nie wyprowadzać swoje lęgi. Takie rozwiązanie zostało 
w naszym regionie zastosowane po raz pierwszy i mam 
nadzieję, nie ostatni, bo jesteśmy przekonani, że wyspa 
zostanie z sukcesem licznie zasiedlona przez ptaki - 
mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, p. o. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ptasia Wyspa powstała w rejonie ujścia Wisły 
do Zbiornika i ma powierzchnię ok. 450 mkw. Jej 
budowa jest częścią projektu LIFE.VISTULA.PL, 
którego głównym celem jest zabezpieczenie sied-
lisk ptaków, w szczególności ślepowrona i rybitwy 
rzecznej, w obszarach Natura 2000 położonych 
w Dolinie Górnej Wisły. Całość tego projektu jest 
� nansowana głównie ze środków Unii Europejskiej 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

WWW.WFOSIGW.KATOWICE.PL
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Zielona pracownia – jeszcze do 31 stycznia trwa nabór w siódmej 

edycji konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2021” oraz „Zielona 

Pracownia’2021” organizowanych przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej�w�Katowicach.�Konkursy�

adresowane�są�do�szkół�podstawowych�i�średnich�z�terenu�woje-

wództwa�śląskiego.�Wysokość�dotacji�została�tym�razem�znacząco�

podwyższona!�Fundusz�przeznaczy�na�ten�cel�łącznie�blisko�2,5�

mln�zł.�-�Poziom�Zielonych�Pracowni,�które�powstają�w�szkołach�

województwa�śląskiego�jest�naprawdę�bardzo�wysoki.�Ale�docierały�

do�nas�głosy,�że�środki,�które�przeznaczaliśmy�na�zaprojektowanie�

i�zbudowanie�nowoczesnych�pracowni�nie�są�wystarczające.�Dlatego�

postanowiliśmy�wyjść�naprzeciw�tym�oczekiwaniom�i�podwyższyli-

śmy�kwotę�dotacji,�którą�teraz�można�otrzymać�–�wyjaśnia�Tomasz�

Bednarek,�prezes�WFOŚiGW�w�Katowicach.

Łączna�maksymalna�kwota�dotacji�w�obu�konkursach�może�teraz�

sięgnąć�50�tys.�zł.�W�konkursie�„Zielona�Pracownia_Projekt’2021”�

wysokość�nagrody�wynosi�do�10�tys.�zł,�nie�może�jednak�przekroczyć�

20�proc.�kosztu�całkowitego�wdrożenia�projektu.�Konkurs�jest�skie-

rowany�do�szkół�podstawowych�i�średnich�z�terenu�województwa�

śląskiego,�które�nie�posiadają�pracowni�utworzonych�ze�środków�

WFOŚiGW�w�Katowicach.�Przedmiotem�Konkursu�jest�stworze-

nie�projektu�szkolnej�pracowni�na�potrzeby�nauk�przyrodniczych,�

biologicznych,�ekologicznych,�geografi�cznych,�geologicznych�czy�

chemiczno-fi�zycznych.�Oceniany�będzie�pomysł�na�zagospodarowanie�

pracowni�–�jej�funkcjonalność,�innowacyjność�rozwiązań,�różno-

rodność�pomocy�dydaktycznych.�Zgłoszenia�w�konkursie�„Zielona�

Pracownia_Projekt’2021”�przyjmowane�są�do�31�stycznia�2021�roku.

W�marcu�przyszłego�roku�rozpocznie�się�natomiast�przyjmowanie�

wniosków�w�konkursie�„Zielona�Pracownia’2021”.�Najlepsze�z�nich�

będą�mogły�zostać�dofi�nansowane�kwotą�w�wysokości�nawet�40�tys.�zł.

Na�dotacje�w�siódmej�edycji�obu�konkursów,�Fundusz�przeznaczy�

łącznie�blisko�2,5�mln�zł.

Pierwsza edycja konkursów „Zielona Pracownia_Projekt” i „Zielona 

Pracownia”�odbyła�się�w�2015�r.�Od�tego�czasu,�dzięki�dotacjom�

WFOŚiGW�w�Katowicach,�powstało�308�Zielonych�Pracowni.�Na�

ich�utworzenie�Fundusz�wydał�ponad�10,5�mln�zł.
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A wszystko zaczęło się od … maszyny
Albo raczej od jej awarii… Co dobitnie pokazuje, jak urządzenia będące podobno dobrodziejstwem postępu cywilizacji, sukcesem rewolucji przemysłowej, niedoskonałe być mogą. A szczególnie jeśli po drugiej stronie szali postawimy ludzkie życie… 

Czy może je zastąpić maszyna? No otóż chyba niezupełnie…

Na pewno nie taka, której naprawić nie sposób… albo sposób, ale chęci 
brak… Ludzkiego życia natomiast czasem też nie da się wskrzesić. I dosłownie 
i w przenośni, a gdy ktoś próbuje sterować nim, „bawiąc się” w Pana Boga, jak 
na przykład Hrabia Wonberg, właściciel kopalni, możny pan, czas najwyższy, 
by żywi ludzie upomnieli się o swoje istnienie. Bo czy awaria maszyny nie 
była pretekstem, by przebranżowić się? Zainwestować w produkcję stali na 
rzecz węgla i tym samym majątek pomnażać? Swój rzecz jasna, niczyj inny, 
a na pewno nie swoich pracowników, anonimowych dla pana ludzi, ciemnej 
nie liczącej się masy… Czy wobec powyższego zatem prawdopodobna byłaby 
teza… na pewno odważna i kontrowersyjna, ale być może niesprawiedliwa, 
oszczercza… że maszyna została popsuta specjalnie? 

- Panie Hrabio, jaki Pan wytworny! – pozwalam sobie na taką śmiałość, by 
wyrazić uniżony zachwyt, a tak naprawdę strach przed bezwzględnym potentatem 
ściska mi gardło. - No dzień dobry! Witam Panią! Ogromnie się cieszę, że mnie 
Pani rozpoznała w tych szatach – mijam się w drzwiach z Hrabią Wonbergiem, 
który zaszczyca mnie łaskawym uśmiechem… Wygląda znajomo, ale nie… 
Marian Wiśniewski z Teatru Nowego w Zabrzu? To chyba niemożliwe… No bo 
jakże to? A rzeczywiście strój jakże pyszny, prawdziwie hrabiowski, aż trudno 
oderwać wzrok… Nie tylko zresztą od tych okazałych szat, bo gdy za chwilę 
wchodzę do wnętrza… plebanii… Plebanii? Jakiej znowu plebanii? Co się tu 
dzieje? Bo oto nagle znajduję się w … kościele! Patrzę na swój przyodziewek… 
I … No w końcu spełniło się moje marzenie! Moje prośby zostały wysłuchane! 
Przeniosłam się w czasie! Z tej obmierzłej współczesności, w której nie potra� ę 
się odnaleźć do mojej ulubionej epoki – lat 20tych XX wieku. A może było na 
odwrót? Może to z tych lat 20tych przeniosłam się w teraźniejszość? Tak… To 
właśnie tak na pewno było! Ale jak tłumaczę wszystkim, że nie pasuję do XXI 
wieku, to nikt mi nie wierzy i śmieje się pod nosem: „Ha, ha… wariatka!” Ale… 
Wróćmy do kościoła… zaraz, zaraz… Obok mnie siedzi moja córka i… jak 
to? Mam drugie dziecko? Takie zupełnie maleńkie! Szok… Jak to możliwe, że 
nie pamiętam, że urodziłam drugie dziecko?!? Żeby… za chwilę przemierzać 
kopalniane chodniki… No niestety… Wszystko wskazuje na to, że chyba jednak 
nie przeszłam przez portal czasu… Jak nic to znowu jeden z moich przedziw-
nych, psychodelicznych snów, tylko tym razem jest zadziwiająco realny, bo śni 
mi się na jawie! Albo to moja wyobraźnia płata mi � gla! Sama już nie wiem?

„- Szczęść Boże. Tu mówię ja Magda Nojman z Para� i pw. Św. Anny. Proszę, 
żeby księdzu biskupowi powiedzieć, że ksiądz proboszcz Czernik do górników 
na dół poszedł… do strajku…i … może nie wrócić… żeby coś jego świątobli-
wość  biskup coś z tym zrobił… Tak, tak… Hrabia Wonberg chce zlikwidować 
kopalnię. I tyle. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem” – odkłada słuchawkę telefonu 

i oszołomiona opiera się o ścianę… I gospodyni księdza też jakaś taka … zu-
pełnie jak… Hanna Boratyńska (!?!) – wielka znakomitość zabrzańskiej sceny.

- Mamy to! Jeszcze raz ta sama scena! - Pani Haniu, proszę tutaj, bo muszę 
skadrować samą twarz! – Jesteście gotowi? – Jesteśmy gotowi. Kamery po-
szły…  – Akcja! 

A zatem to bynajmniej nie sen… A Hanna Boratyńska, Marian Wiśniewski, 
to rzeczywiście oni, aktorzy Teatru Nowego w Zabrzu. Ja natomiast zupełnie 
tak się czuję, jakby był to sen i to chyba przyjemny, aczkolwiek… Gdy pada 
komenda: „Cisza na planie, akcja”, to prawie wstrzymuję oddech z przejęcia 
i … strachu, by swoją obecnością nie zakłócić pracy na planie… bo mimo zu-
pełnie luźnej, a nawet momentami bardzo wesołej atmosfery, każdy jest bardzo 
skupiony na swoim zadaniu, o jakimkolwiek rozproszeniu, dekoncentracji nie 
może być mowy, a podpaść reżyserowi, to byłaby ostatnia rzecz, na jaką mia-
łabym ochotę… Planie mini serialu w formule teatru telewizji, powstającego 
na kanwie sztuki „Żywi ludzie”, napisanej niegdyś przez Zbigniewa Stryja. 

Przypomnijmy spektakl „Żywi ludzie” był realizowany wiele lat temu przez 
Scenę Propozycji „Pro Futuro”. Przedsięwzięcie bardzo specy� czne, ponieważ 
akcja spektaklu rozgrywała się w trzech różnych miejscach i widzowie do każ-
dego kolejnego byli przewożeni – od Muzeum Górnictwa Węglowego, poprzez 
Skansen Królowa Luiza, w którym � nał odbywał się w budynku zabrzańskiej 
Maszyny Parowej. Spektakl był grany 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 opowieści – Hrabia Wonberg - postanawia więc zamknąć kopalnię 
i to wywołuje całą lawinę wydarzeń. Jakich? Widzowie będą mieli okazję 
przekonać się niebawem. „Żywi ludzie” ożywają bowiem ponownie, ale już 
nie w spektaklu, ale właśnie w produkcji 10-15 minutowych odcinków, które 
będzie można zobaczyć na stronie internetowej Teatru Nowego w Zabrzu 
i jego pro� lu Facebook, natomiast po emisji ostatniego odcinka całość zostanie 
zmontowana i pokazana przez Telewizję Zabrze jako ponad godzinny spektakl 
teatru telewizji. - Wyzwanie! Bo teatr telewizji, czyli jednak nieco coś innego, niż 
to co się robi na co dzień -  mówi Jakub Lenartowicz z Telewizji Zabrze. – Na 
pewno dobry pomysł na rozwinięcie i podniesienie swoich własnych umie-
jętności, zdobycie nowych doświadczeń – po prostu zakosztowanie czegoś, co 
można zrobić inaczej niż dotychczas. I to z zespołem Teatru Nowego w Zabrzu, 
ze Zbigniewem Stryjem, który reżyseruje tę produkcję, ma doświadczenie 
zarówno teatralne, ale też telewizyjne. Taka współpraca to ogromna przyjem-
ność! – podkreśla Jakub Lenartowicz. - Zupełna nowość, bo to co do tej pory 
nagrywaliśmy dla teatru, to były proste formy audiowizualne zamieszczane 
na naszej stronie internetowej, czy pro� lu społecznościowym FB, które były 
odpowiedzią na to, jak bardzo zmienia się świat, społeczeństwo, które woli 
teraz coś odsłuchać, obejrzeć, odtworzyć, może rzadziej przeczytać, zobaczyć 
na żywo i teatr zatem, by nadal być atrakcyjny, konkurencyjny, musi dawać coś 
więcej, niż tylko spektakle - mówi zza kamery Paweł JaNic Janicki, specjalista 
ds. promocji i fotograf Teatru Nowego w Zabrzu. – Mój aparat poza robieniem 
zdjęć, tak jak dziś większość takich urządzeń, potra�  też nagrywać � lmiki, więc 
własnym sumptem możemy sprostać tym trendom. Projekt Zbyszka Stryja to 
na pewno jest wyższy level, niż to co robiliśmy, w tym ja, w teatrze. Tutaj to 
już nie jest myślenie o tym, że mamy do nagrania przed kamerą jedną osobę, 
a potem nałożenia jej wypowiedzi na obraz, ale wielu osób, będących w ruchu, 
odpowiedniego zmontowania dźwięku i wizji. Sceny, światło, ujęcia – wszystko 
musi wynikać jedno z drugiego. Co dla mnie jest tu jeszcze zupełnie nowe? To, 
że ja tak naprawdę odpowiadam tylko tym razem za obraz, a nie jak wcześniej 
za całość nagrania – kwituje Paweł Janic Janicki. - Piękna i miła przygoda, bo 
jednak wiele ujęć kręcimy w Teatrze Nowym, naszym teatrze – mówi Hanna 
Boratyńska. – A obecnie tak bardzo jest to ważne, bo dziś teatr jest zamknięty 
i nam aktorom brakuje spotkania z widzami, a my widzów potrzebujemy 
i tęsknimy za nimi. Cieszymy się zatem, że możemy pracować w tych trudnych 
czasach i choćby małą cząstkę siebie dać naszej publiczności – dodaje Hanna 
Boratyńska. – Ta bezczynność trwająca od marca zeszłego roku strasznie nas 

dobija – stwierdza Jolanta Niestrój-Malisz. – W pierwszym okresie nagrywa-
liśmy w domach bajki dla dzieci, opowiadania, potem był „Tryptyk rzymski”, 
jednoaktówki Iredyńskiego – krótkie nagrania emitowane w Internecie na 
stornie teatru. Ale to namiastka. Tego żywego widza bardzo brakuje. Nie ma 
tej energii. Tęsknimy za normalnością, za swoją pracą po prostu! - Ta cała 
sytuacja covidowa, powoduje, że my artyści mamy takie trochę poczucie, że 
jesteśmy zbędni i nikomu niepotrzebni. I to jest bardzo dla nas trudne, bo 
jednak szczególnie praca aktora teatralnego polega na bezpośrednim kontak-
cie z widzem. Ta produkcja jest w tym momencie świetną alternatywą i mam 
nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości zrealizujemy coś w ten sposób – mówi 
Joanna Romaniak. 

EFEKT�TEJ�PRACY�JUŻ�ZUPEŁNIE�NIEDŁUGO…

Tymczasem ja Was, Drodzy Czytelnicy, zapraszam za kulisy produkcji, 
które też miałam przyjemność poznać. Zdradzając zatem co nieco, nie bę-
dzie to opowieść na pewno wesoła, ale momentami bardzo dramatyczna, 
przejmująca, poruszająca, o ludziach, z ludźmi i dla ludzi… do przemyślenia, 
zmuszająca do re� eksji, która z pewnością nie pozostawi odbiorcy obojętnym. 
Ja jestem o tym bardziej niż przekonana. Nad serialem pracuje wszak zespół 
samych profesjonalistów, perfekcjonistów. Nie tylko zespół aktorski Teatru 
Nowego w Zabrzu, ale i innych znakomitych fachowców zabrzańskiej sceny: 
realizatorów dźwięku, oświetleniowców, scenografów, kostiumologów. Poza 
kanonami, jakimi rządzi się teatr telewizji, będą też przebitki plenerowe i jak 
mówią osoby zaangażowane w produkcję, będzie ich dosyć sporo. A szcze-
gólnie tych bardzo mocno kojarzonych, tożsamych ze Śląskiem. – Kiedy jako 
przewodnik opowiadam turystom, przedstawicielom mediów, czy po prostu 
ludziom zainteresowanym naszym muzeum w Zabrzu, to zawsze mówię, że 
miejsce to jest ostoją, takim sztandarem wartości Śląska - mówi Konrad Koła-
kowski z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – To nasze dziedzictwo, 
a dziedzictwo Śląska to czarne dziedzictwo, węglowe dziedzictwo. Sztolnia 
Królowa Luiza to taka, moim zdaniem, największa z pereł postindustrialnej 
ochrony dziedzictwa poprzemysłowego, ponad 3 kilometry podziemnych tras, 
które swoim rodowodem sięgają końca XVIII wieku, to fragmenty najstarszej 
zabrzańskiej kopalni i jednej z najstarszych Górnego Śląska. No i właśnie w tych 
przestrzeniach liczących kilkaset lat, absolutnie oryginalnych, niezmienianych, 
a jedynie trochę zaaranżowanych pod turystów, będzie snuta historia, której 
opowiedzenie w innym miejscu niż to, trudno byłoby sobie wyobrazić, trudno 
byłoby znaleźć – zaznacza Konrad Kołakowski.

A czy podziemne korytarze pamiętają strajk z czasów Hrabiego Wonberga? 
Być może i tak, bo jak wieść niesie, opowieść autorstwa Zbigniewa Stryja kryje 
w sobie ziarno prawdy…

Ekipa „Żywych ludzi” poza Zabrzem realizowała zdjęcia między innymi 
w Rudzie Śląskiej i tamtejszym Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, a także 
w Muzeum Miasta Mysłowice. – Nasze zbiory, a właściwie część ekspozycji - 
wnętrza śląskiego domu została wykorzystana przez artystów Teatru Nowego 
w Zabrzu, by nakręcić parę scen -  mówi dyrektor muzeum Adam Plackow-
ski. – Chciałbym zaznaczyć, że to już nie pierwszy raz nawiązała się nasza 
współpraca. Przypomnę, że latem ubiegłego roku z okazji 660 przyznania 
Mysłowicom praw miejskich aktorzy Teatru Nowego inscenizowali na naszej 
scenie plenerowej na Rynku „Tyjater Elwrów” przypominający właśnie dzieje 
naszego miasta – podkreśla dyrektor Plackowski. Także w okresie świątecznym 
na mysłowickim Rynku za sprawą aktorów z Zabrza i gościnnie współpracują-
cych z zabrzańską sceną… działo się! W Zabrzu kręcono w Szybie Maciej, a w 
produkcję zaangażowało się też Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX.

W trakcie takich przedsięwzięć, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach, 
a raczej w kostiumach. – Lata 20te na Górnym Śląsku to moda bardzo ciekawa 
– mówi Dorota Zeliszek, kostiumolog. – Duże pole do popisu. A inspirację 
czerpałam, wiadomo, głównie z dawnych fotogra� i. Tutaj jednak taka jedna 
przeszkoda, że przecież te wszystkie zdjęcia z tamtego okresu są czarno-białe, no 
więc nie widać tam kolorów, a przecież ten kolor nie raz ma właśnie znaczenie. 
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A wszystko zaczęło się od … maszyny
Albo raczej od jej awarii… Co dobitnie pokazuje, jak urządzenia będące podobno dobrodziejstwem postępu cywilizacji, sukcesem rewolucji przemysłowej, niedoskonałe być mogą. A szczególnie jeśli po drugiej stronie szali postawimy ludzkie życie… 

Czy może je zastąpić maszyna? No otóż chyba niezupełnie…
dobija – stwierdza Jolanta Niestrój-Malisz. – W pierwszym okresie nagrywa-
liśmy w domach bajki dla dzieci, opowiadania, potem był „Tryptyk rzymski”, 
jednoaktówki Iredyńskiego – krótkie nagrania emitowane w Internecie na 
stornie teatru. Ale to namiastka. Tego żywego widza bardzo brakuje. Nie ma 
tej energii. Tęsknimy za normalnością, za swoją pracą po prostu! - Ta cała 
sytuacja covidowa, powoduje, że my artyści mamy takie trochę poczucie, że 
jesteśmy zbędni i nikomu niepotrzebni. I to jest bardzo dla nas trudne, bo 
jednak szczególnie praca aktora teatralnego polega na bezpośrednim kontak-
cie z widzem. Ta produkcja jest w tym momencie świetną alternatywą i mam 
nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości zrealizujemy coś w ten sposób – mówi 

Tymczasem ja Was, Drodzy Czytelnicy, zapraszam za kulisy produkcji, 
które też miałam przyjemność poznać. Zdradzając zatem co nieco, nie bę-
dzie to opowieść na pewno wesoła, ale momentami bardzo dramatyczna, 
przejmująca, poruszająca, o ludziach, z ludźmi i dla ludzi… do przemyślenia, 
zmuszająca do re� eksji, która z pewnością nie pozostawi odbiorcy obojętnym. 
Ja jestem o tym bardziej niż przekonana. Nad serialem pracuje wszak zespół 
samych profesjonalistów, perfekcjonistów. Nie tylko zespół aktorski Teatru 
Nowego w Zabrzu, ale i innych znakomitych fachowców zabrzańskiej sceny: 
realizatorów dźwięku, oświetleniowców, scenografów, kostiumologów. Poza 
kanonami, jakimi rządzi się teatr telewizji, będą też przebitki plenerowe i jak 
mówią osoby zaangażowane w produkcję, będzie ich dosyć sporo. A szcze-
gólnie tych bardzo mocno kojarzonych, tożsamych ze Śląskiem. – Kiedy jako 
przewodnik opowiadam turystom, przedstawicielom mediów, czy po prostu 
ludziom zainteresowanym naszym muzeum w Zabrzu, to zawsze mówię, że 
miejsce to jest ostoją, takim sztandarem wartości Śląska - mówi Konrad Koła-
kowski z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – To nasze dziedzictwo, 
a dziedzictwo Śląska to czarne dziedzictwo, węglowe dziedzictwo. Sztolnia 
Królowa Luiza to taka, moim zdaniem, największa z pereł postindustrialnej 
ochrony dziedzictwa poprzemysłowego, ponad 3 kilometry podziemnych tras, 
które swoim rodowodem sięgają końca XVIII wieku, to fragmenty najstarszej 
zabrzańskiej kopalni i jednej z najstarszych Górnego Śląska. No i właśnie w tych 
przestrzeniach liczących kilkaset lat, absolutnie oryginalnych, niezmienianych, 
a jedynie trochę zaaranżowanych pod turystów, będzie snuta historia, której 
opowiedzenie w innym miejscu niż to, trudno byłoby sobie wyobrazić, trudno 

A czy podziemne korytarze pamiętają strajk z czasów Hrabiego Wonberga? 
Być może i tak, bo jak wieść niesie, opowieść autorstwa Zbigniewa Stryja kryje 

Ekipa „Żywych ludzi” poza Zabrzem realizowała zdjęcia między innymi 
w Rudzie Śląskiej i tamtejszym Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, a także 
w Muzeum Miasta Mysłowice. – Nasze zbiory, a właściwie część ekspozycji - 
wnętrza śląskiego domu została wykorzystana przez artystów Teatru Nowego 
w Zabrzu, by nakręcić parę scen -  mówi dyrektor muzeum Adam Plackow-
ski. – Chciałbym zaznaczyć, że to już nie pierwszy raz nawiązała się nasza 
współpraca. Przypomnę, że latem ubiegłego roku z okazji 660 przyznania 
Mysłowicom praw miejskich aktorzy Teatru Nowego inscenizowali na naszej 
scenie plenerowej na Rynku „Tyjater Elwrów” przypominający właśnie dzieje 
naszego miasta – podkreśla dyrektor Plackowski. Także w okresie świątecznym 
na mysłowickim Rynku za sprawą aktorów z Zabrza i gościnnie współpracują-
cych z zabrzańską sceną… działo się! W Zabrzu kręcono w Szybie Maciej, a w 
produkcję zaangażowało się też Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX.

W trakcie takich przedsięwzięć, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach, 
a raczej w kostiumach. – Lata 20te na Górnym Śląsku to moda bardzo ciekawa 
– mówi Dorota Zeliszek, kostiumolog. – Duże pole do popisu. A inspirację 
czerpałam, wiadomo, głównie z dawnych fotogra� i. Tutaj jednak taka jedna 
przeszkoda, że przecież te wszystkie zdjęcia z tamtego okresu są czarno-białe, no 
więc nie widać tam kolorów, a przecież ten kolor nie raz ma właśnie znaczenie. 

W tym zakresie źródłem wiedzy zawsze jest książka, albo pomoc historyków, 
historyków sztuki, osób interesujących się tym zagadnieniem, pasjonatów mody 
na przestrzeni dziejów. I nie raz mogłoby się wydawać, drobny szczegół jest 
znaczący: biżuteria, fryzura – zaznacza Dorota Zeliszek.  O detale dba i wszystko 
ma pod kontrolą Edyta Bicz, kierownik planu, a na co dzień inspicjent Teatru 
Nowego. I nie ma mowy o jakiś niedociągnięciach!

ODCINEK�II,�SCENA�X.�KLAPS

„- Nic więcej nie ma proszę księdza proboszcza – gospodyni Magda podaje 
księdzu zapakowane jedzenie. – Zawsze to coś, Bóg zapłać – odpowiada ksiądz 
Czernik”. Wychodzi z plebanii, a gospodyni po raz pierwszy widzi strach w jego 
oczach… Bo ksiądz właśnie zmierza ku kopalni, by strajkujących wesprzeć.

- Ksiądz, gosposia – postaci zupełnie zwykłe. Na pozór. Bo naprawdę to osoby 
wyraziste, bardzo ciekawe charakterologicznie. Wiedzą czego chcą od życia, 
czego oczekują od innych w danym momencie. Z całą pewnością to nie jest na 
pewno taki typowy duet jak na każdej plebanii – mówi Andrzej Kroczyński, 
grający księdza Czernika. Tu taka ciekawostka. Postać księdza Czernika nie 
jest � kcyjna! Być może nazwisko zostało zmienione na potrzeby produkcji, 
ale ksiądz i jego udział w strajku jest autentyczne. – Gospodynie dawniej na 
plebaniach na Śląsku bardzo opiekowały się swoimi chlebodawcami. Bardzo 
mocno angażowały się w życie plebanii, para� i, to był cały ich świat. Były bardzo 
wspierające, bardzo pomocne. W przypadku mojej postaci jest bardzo mocno 
zaznaczone, jak ona żyje strajkiem, sytuacją, w której znalazł się proboszcz. 
Wykonanie telefonu do samego biskupa w takiej sprawie, to w jej wydaniu 
wielka odwaga – opowiada o swojej postaci Hanna Boratyńska. 

ODCINEK�II,�SCENA�II.�KLAPS

„- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. – Na wieki wieków ament. – Co 
Was do mnie sprowadza? – Strajk jest. – Kopalnia zawierają. – Chopy som na 
dole. – Co momy robić?” 

Nie tylko rzecz jasna Magda Nojman żyje strajkiem. – Róża drży o życie 
męża, jedynego żywiciela rodziny – mówi Joanna Romaniak. – Ale martwi się 
też o swój los, o los bliskich. Dawniej kobiety zajmowały się głównie domem. 
Nie miały swoich środków dochodu i ona nie wie, co będzie dalej, jak ona sobie 
poradzi bez męża. A jeśli nawet Hrabia nie posunie się do takiej ostateczności, 
by kopalnię zalać, to i tak ją pewnie zamknie. Zatem nawet gdy mąż wyjdzie 
z tej sytuacji cało, to niechybnie straci pracę, będącą ich jedynym sposobem 
na życie, na utrzymanie. – Codziennie gdy wyprawiało się męża do pracy, to 
nie wiadomo było, czy on wróci – dodaje Jolanta Niestrój-Malisz. – A tutaj 
dodatkowo w obliczu takiej niepewnej sytuacji, jak strajk, to ten niepokój jest 
spotęgowany. Decyzja górników, że będą trwać na dole mimo wszystko, że 
w razie czego wysadzą się, była dramatyczna! Postawili na szali swoje życie, 
żeby ocalić pracę, ocalić kopalnię.

W rozważaniach nad opowieścią „Żywi ludzie” trudno nie pokusić się o taką 
re� eksję, że historia zatoczyła koło… Dziś wszak też stoimy w obliczu zamyka-
nia kopalń. Czy zatem to scenariusz uniwersalny, bo aktualny, bliski? - Temat 
wydaje się wciąż na czasie, choć wiadomo, że historycznie nie możemy tego 
porównać – mówi Jolanta Niestrój-Malisz. – W naszym serialu pokazane jest 
jednak coś więcej, coś czego dziś już nie doświadczymy, albo doświadczymy 
raczej rzadko. Postęp cywilizacji spowodował, że odizolowaliśmy się od siebie, 
wtedy społeczność żyła razem, miała wspólne problemy, wspólnie je rozwiązy-
wała. Takie zjawiska dziś są w zaniku. Kiedy chcemy się z kimś spotkać, musimy 
umówić się, zaplanować to czasem z bardzo dużym wyprzedzeniem. A dawniej 
po prostu bez zapowiedzi przychodziło się do kogoś właściwie o każdej porze 
dnia, było z tą drugą osobą. 

ODCINEK�V,�SCENA�IV.�KLAPS

- Dagmara, patrzysz na Hanię i czerpiesz z tego jej cudownego spojrzenia 
dobroci. Twoje zniechęcenie mija, myślisz: dobra, zrobię jej tę kolację. Bierzesz 
ten chleb… Gotowi? Ujęcie i akcja.

- Moja postać nie ma nawet imienia. W scenariuszu nazwano ją po prostu 
żoną młodego górnika. Ale jest takim dowodem na to, jak przypadkowe spot-
kanie potra�  zmienić, odmienić czyjś los. Jeden gest, jedno zdanie powoduje, 
że człowiek odstępuje od najbardziej szaleńczych planów. Czyn, do którego 
chciała się posunąć, byłby w skutkach dla niej tragiczny. Jest młodą mężatką 
w bardzo już zaawansowanej ciąży, myślę, że to już przed rozwiązaniem. Kiedy 
dowiaduje się od innych kobiet, sąsiadek, że hrabia będzie chciał zalać kopalnię 
i że przebywający w tej kopalni jej mąż, prawdopodobnie zginie, nagle do niej 
dociera, że może nigdy nie zobaczyć ich dziecka. Podejmuje decyzję, że weźmie 
sprawy w swoje ręce… W drodze na kopalnię spotyka księdza… Dla niej to 
spotkanie jest kluczowe. Ksiądz i jego gospodyni ratują ją przed tak naprawdę 
nieszczęściem, dają schronienie na plebanii i otaczają ją opieką - mówi Dagmara 
Noszczyk, kreująca żonę młodego górnika…

I ślicznie… Zarejestrowaliście ten dźwięk krojenia chleba? On jest taki 
piękny, naturalny… 

(A jaki smaczny… No i jak się nie dziwić, że dużo tego nie ma, żeby chłopom 
do strajku zanieść, skoro ekipa na planie podjadała rekwizyty…)

W produkcji biorą też gościnny udział znani śląscy artyści - między innymi 
Dariusz Niebudek i Jan Woldan.

- Karmimy się adrenaliną – mówi Zbigniew Stryj, reżyser mini serialu 
„Żywi ludzie”. – „Żywych ludzi” tworzy ekipa zawodowców, którym obecnie 
bardzo brakuje pracy. My-aktorzy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten 
wieczór w teatrze, kiedy gramy spektakl, kiedy mamy próby, to są emocje. 
Te emocje teraz zostały przekute w nieprawdopodobną energię na plan 
tego serialu, czy też teatru telewizji – zaznacza Zbigniew Stryj. – Opowieść 
o strajku jest pretekstem do re� eksji. Oczywiście, ktoś może dać komentarz: 
„no tak kolejny spektakl Stryja o Śląsku – sentymentalny, tęskny… z happy 
endem”. Tak, bo ja w taki sposób o Śląsku opowiadam… W swojej twór-
czości czerpię z tego za czym sam tęsknię i co niedobrze by było „zgubić”, 
zapomnieć. I w „Żywych ludziach” to jest pokazane. Przywołujemy pewne 
relacje, wartości, które dziś gdzieś zanikają, które co poniektórzy próbują 
deprecjonować, a tu tymczasem mamy byt, pracę, pieniądze za nią – to co 
i dziś jest aktualne. Taka być może mała różnica… że kiedyś na Śląsku był 
etos pracy, ona była honorem. Stosunek do niej był szalenie ważny. Każdemu 
młodemu chłopakowi tłumaczyło się, że ma pracować tak, by nie przynieść 
sobie i innym wstydu, jeśli coś zacznie, ma skończyć. Porównałbym to 
z pracą na roli: przywiązanie rolnika do swojej ukochanej ziemi, ojcowizny. 
To stosunek emocjonalny! I taki był właśnie stosunek górników do swojej 
pracy – zaznacza reżyser „Żywych ludzi”. I podsumowuje: „Mamy tu tę 
warstwę materialną i emocjonalną – tę wielką miłość, jaka była w tych 
rodzinach, trudną sytuację kobiet, żon, matek, sióstr górników i jak bez 
tej pracy, kopalni te rodziny by nie przetrwały”.

- Czy ktoś to wszystko w ogóle notuje?  - Tak, ja! A teraz spisuję, mając na-
dzieję, że temuż zadaniu podołam, a nawet więcej… liczę, że na tyle udało mi się 
rozbudzić już Waszą ciekawość, że czekacie na „Żywych ludzi” co najmniej tak 
niecierpliwie, jak ja. I to nie tylko dlatego, że wspólnie z moją córką będziemy 
miały też swoje skromne pięć sekund, jako statystki… chyba, że nas wytną… 
Tak, to ta scena w Kościele pw. Świętej Anny w Zabrzu: śląskie kobiety, żony 
górników poszły pomodlić się o szczęśliwy � nał strajku… Trzymane przeze 
mnie w beciku drugie dziecko nie było moje, nie było nawet prawdziwe – lalka 
rekwizyt) - ale by przekonać się, jaki może być � nał opowieści, której początek 
zadział się wskutek awarii maszyny wyciągowej, no i czy Hrabia celowo popsuł, 
bądź zlecił jej awarię?

A zatem nie sen, a serial, albo raczej teatr telewizji w odcinkach i jedna ponad 
godzinna całość. Przyglądając się z boku pracy zespołu „Żywych ludzi”, poza 
tym oczywiście, że wiele razy doświadczyłam przepięknych, nieudawanych 
wzruszeń, taka moja najbardziej osobista re� eksja była inna. Trzeba wnikliwiej 
myśleć o wyborze swojej drogi zawodowej. Ta aktorska musi być fantastyczną 
przygodą! Zazdroszczę!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

„ŻYWI�LUDZIE”�–�premiera�
styczeń�2021

Obsada:�Jarosław�Karpuk�–�
dyrektor�kopalni�Jakub�Mikosz,�
Jakub�Piwowarczyk�–�inżynier�
Krutewicz,�Renata�Spinek�–�se-
kretarka,�Zbigniew�Stryj�–�Kon-
rad�Borowy�przywódca�strajku,�
Jolanta�Niestrój-Malisz�–�Marta�
Borowy,�żona�Konrada,�Joanna�
Romaniak�–�Róża,�żona�górnika�
Zygi,�Maciej�Kaczor�–�Młody,�
Andrzej�Kroczyński�–�ksiądz,�
Krzysztof�Urbanowicz�–�po-
licjant,�Grzegorz�Cinkowski�
–�księgowy,�Anna�Konieczna�
–�Gizella�żona�Krutewicza,�Dag-
mara�Noszczyk�–�żona�Młodego�
(w�ciąży),�Hanna�Boratyńska�
–�Magda�gospodyni�księdza,�
Marian�Wiśniewski�–�hrabia�
Wonberg,�Jan�Woldan�–�Gustaw�
Skrzydło�(maszynista),�Dariusz�
Niebudek�–�górnik�Józa,�Konrad�
Kołakowski�-�górnik�Zyga

Statyści:�głównie�zespół�Teatru�
Nowego:�pracownicy�Działu�
Promocji,�Księgowości,�a�także�
Ochrony!�Co�ciekawe�–�ci�ostat-
ni�to�co�poniektórzy�emeryto-
wani�górnicy,�więc�w�produkcji�
tym�chętniej�wzięli�udział.

Reżyseria�i�scenariusz:�Zbigniew�
Stryj
Scenografi�a:�Zbigniew�Stryj
Lokacja�i�aranżacja�scenogra-
fi�czna�miejsc�poprzemysłowych�
i�konsultacja�górnicza:�Bartło-
miej�Latoszek
Kierownik�planu:�Edyta�Bicz
Operatorzy�kamer:�Jakub�Lenar-
towicz,�Paweł�JaNic�Janicki�
Światło:�Wacław�Czarnecki
Kos��umy:�Dorota�Zeliszek

Partnerzy:�Przedsiębiorstwo�
Górnicze�DEMEX,�Muzeum�
Górnictwa�Węglowego�
w�Zabrzu,�Szyb�Maciej,�Muzeum�
Miasta�Mysłowice,�Kościół�pw.�
Świętej�Anny�w�Zabrzu,�Kościół�
pw.�Matki�Bożej�Różańcowej�
w�Rudzie�Śląskiej

Patroni�medialni:�Telewizja�
Zabrze,�Goniec�Górnośląski
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Jak stanowi przepis art. 5 Kodeksu cywilnego, nie można czynić 
ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-go-
spodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współ-
życia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego 
nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 
Wykonywanie prawa podmiotowego w sposób sprzeczny z tymi 
kryteriami jest bezprawne i z tego względu nie korzysta z ochrony 
jurysdykcyjnej. Innymi słowy, nawet jeśli nasze działania są zgodne 
z przepisami prawa, ale naruszają zasady współżycia społecznego, 
to nie podlegają ochronie prawnej.  Przykładem takiego działania 
może być sytuacja, którą niżej przedstawię.

Gmina wniosła o eksmisję z lokalu mieszkalnego, lokatorki 
oraz jej małoletniego syna. W uzasadnieniu wskazała, że pozwani 
zajmują lokal bez tytułu prawnego oraz zalegają z opłatami z ty-
tułu czynszu. Sąd Rejonowy w Lęborku nakazał pozwanym aby 
opróżnili, opuścili i wydali  Gminie, lokal mieszkalny. Orzekł, że 
pozwanym przysługuje prawo do otrzymania lokalu socjalnego 
i nakazał wstrzymanie wykonania opuszczenia mieszkania, do 
czasu złożenia pozwanym przez Gminę oferty zawarcia umowy 
najmu lokalu socjalnego. 

Pozwana kobieta, wniosła apelację od wyroku Sądu Rejonowego. 
Zarzuciła, iż podczas rozprawy przed Sądem I instancji nie miała 
okazji przedstawić swojej sytuacji oraz zaistniałych komplikacji 
życiowych. Podniosła, iż zadłużenie z tytułu czynszu nie powstało 
z jej winy, bowiem istnieje od 2006r., kiedy to jej zmarły mąż 
stracił pracę. Aby spłacić zadłużenie podjęła pracę za granicą 
i przesyłała mężowi pieniądze na ten cel. Dopiero po śmierci 
męża w 2010r. dowiedziała się, że mąż zamiast spłacić zadłużenie 
przepijał pieniądze. Po powrocie do kraju, z uwagi na awantury 
urządzane przez męża i znęcanie się nad rodziną, wyprowadziła 

się ze spornego lokalu. Po powrocie do tego lokalu, po śmierci 
męża, zastała mieszkanie bardzo zdewastowane, zagrzybione, 
zawilgocone, z zawalonym wnętrzem pieca, które uniemożliwiało 
ogrzewania mieszkania, z porozbijanymi meblami i zepsutym 
sprzętem AGD. Z odnalezionych dokumentów zorientowała się, 
że grozi jej eksmisja. Podpisała ugodę z Gminą i zobowiązała się 
spłacać zaległości czynszowe. Musiała również spłacać zaległości 
z tytułu opłat za media i zobowiązania zmarłego męża z tytułu 
zaciągniętego kredytu. Zaprzestała spłacania zaległości czyn-
szowych w lutym 2013r., bowiem nie miała pieniędzy na zakup 
opału i książek dla syna. Nadto podniosła, iż syn ma problemy 
z równowagą psychiczną, czuje się zagrożony, boi się tułaczki, 
nie sypia po nocach. Wskazała również, że posiada całą kwotę 

na spłatę zaległości, bowiem uzyskała pomoc z zakładu pracy na 
spłatę zadłużenia a resztę dołożyła rodzina.

W skutek wniesionej apelacji, Sąd Okręgowy w Słupsku oddalił 
powództwo Gminy, a kobieta wraz z małoletnim synem uniknęła 
eksmisji. Sąd II instancji uznał, iż okoliczności tej sprawy dowodzą, że 
zachodzi wyjątkowy przypadek zastosowania przepisu art. 5 Kodeksu 
cywilnego. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że zdaniem Sądu II 
instancji orzeczenie eksmisji pozwanych, nawet wobec przyznania im 
lokalu socjalnego nie będzie stanowić satysfakcjonującego rozwiązania 
ani dla rodziny pozwanych (zostaną pozbawieni dotychczasowego 
środowiska, odnowionego mieszkania, z którym jednak są związani 
od wielu lat) ani nawet dla Gminy, która i tak musiałby – w ramach 
obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspól-
noty - zapewnić pozwanym inny lokal (socjalny), godząc się jed-
nocześnie na dalsze zamieszkiwanie pozwanych w przedmiotowym 
mieszkaniu do czasu zaoferowania im lokalu socjalnego. Tymczasem 
pozostanie pozwanych w dotychczas zajmowanym lokalu, w ocenie 
Sądu stanowi dla nich pochwałę czynienia starań o wyjście z trudnej 
sytuacji i regulowania swych zobowiązań.

Reasumując, obecnie przyjmuje się, że oddalenie powództwa eks-
misyjnego z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, 
powinno należeć do wyjątków,  niejednokrotnie orzeczenia Sądów 
są przychylne lokatorom. Niemniej należy pamiętać, iż oddalenie 
powództwa eksmisyjnego z uwagi na zasady współżycia społecznego 
jest wyjątkiem od zasady, iż w sytuacji zaistnienia przesłanek do 
wypowiedzenia najmu lokal, właściciel ma prawo do odzyskania 
władztwa nad swoją rzeczą. 

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

ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

EDWARD WRONA RADZI:

Eksmisja, zasady współżycia społecznego 
– kiedy można się na nie powołać 

To w tym sezonie zimowym dobra alternatywa dla 

nart�zjazdowych!�Bo�na�tychże�w�trakcie�tegorocznych�

ferii�raczej�nie�dane�nam�będzie�pojeździć.�Niestety…�

Ośrodki�i��wyciągi�narciarskie,�wbrew�wcześniejszym�

zapewnieniom,�że�taki�scenariusz�na�pewno�nam�nie�

grozi,�zostały�pozamykane.�

Nagłe�zamknięcie�wyżej�wymienionych�w�okresie�

ferii,�to�czyste�szaleństwo,�no�ale…�

Ja�w�tym�roku�bardziej�skłaniałbym�się�ku�nartom�

biegowym.�To�oczywiście�najmniej�kosztowne�nar-

ciarstwo�–�płacimy�tylko�za�sprzęt,�bo�za�bieganie�po�

parku,�czy�lesie�nikt�nas�nie�będzie�rozliczał.�Natomiast�

to,�co�polecałbym�nawet�bardziej�niż�biegówki,�to�

narty�tourowe,�czyli�przekładając�na�język�niefachowy�

–�coś�co�jest�połączeniem�biegówek�i�nart�zjazdowych.�

Na�nartach�tourowych�bowiem,�można�i�maszerować�

po�płaskim,�a�dzięki�specjalnej�taśmie�przyklejanej�od�

spodu�narty�–�tak�zwanej�foce�(od�foczej�skóry,�bo�

niegdyś�właśnie�ze�skóry�fok�robiło�się�taką�taśmę)�–�

także�i�pod�górę,�a�i�zjechać�na�takich�nartach�damy�

radę.�Foka�to�taki�„wynalazek”,�że�„pod�włos”�można�

swobodnie�podchodzić�bez�jakiegoś�specjalnego�

wysiłku,�a�„z�włosem”�–�zjeżdżać.�Wówczas�wyciąg�

nie�będzie�nam�jakoś�specjalnie�potrzebny.�A�tras�

tourowych�nie�brakuje.�Tak�naprawdę�narty�te�to�taki�

sprzęt,�że�poza�trasą�też�dają�radę.�Od�użytkownika�

zależy�czy�nie�będzie�obawiał�się�zboczyć�do�lasu�

i�zmagać�się�w�kopnym�śniegu.�To�już�co�kto�lubi.��

Niestety�każdy�kij�ma�dwa�końce.�Narty�tourowe�

to�nie�tania�„zabawka”.�Cały�sprzęt:�narty,�wiązania,�

buty�to�koszt�kilku�tysięcy�złotych.�Na�pewno�jednak�

warto�spróbować,�bo�to�zupełne�inna�przyjemność�

użytkowania�nart.�

Co�w�podsumowaniu?�Wszystko�tak�naprawdę�roz-

bija�się�o�śnieg.�Z�roku�na�rok�pada�go�co�raz�mniej�

i�nawet�sztuczne�naśnieżanie�na�niewiele�się�zda,�jeśli�

nie�będzie�na�przykład�odpowiedniej�temperatury.�No�

ale�bądźmy�dobrej�myśli!

Edward Wrona

Sklep-serwis Wrona Sport

Narty 
tourowe 
i biegówki
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CO�ZROBIĆ�Z�ZUŻYTYM�OLEJEM??

Zużyty�olej�roślinny�to�odpad�sprawiający�problemy�nie�tylko�po�przygotowaniu�świą-
tecznych�potraw.�Zwykle�bez�zastanowienia�po�prostu�wylewa�się�go�do�zlewu�lub�
toalety,�a�to�duży�błąd.�
PAMIĘTAJMY�TŁUSZCZ�ZAPYCHA�RURY!
Ciepły�olej�jest�płynny,�jeśli�jednak�wleje�się�go�do�zimnej�wody,�zbija�się�w�tłuste�grudki�
i�osadza�w�rurach�kanalizacyjnych.�Poza�samym�tłuszczem,�który�nadbudowuje�się�na�
rurach,�bez�problemu�przyklejają�się�do�niego�także�inne�resztki�i�zanieczyszczenia.�
W�rezultacie�dochodzi�do�zatykania�się�rur�kanalizacyjnych.
CO�ZROBIC�Z�OLEJEM�PO�SMAŻENIU?
Jak�podaje�Ministerstwo�Środowiska�najlepszym�rozwiązaniem�jest�przelanie�tłuszczu�
do�słoika�lub�butelki�i�przekazanie�go�do�najbliższego�Punktu�Selektywnej�Zbiórki�Od-
padów�Komunalnych�(Mysłowice�ul.�Karola�Miarki�i�ul.�Piaskowa).

NIE�WRZUCAJ�NAWILŻANYCH�CHUSTECZEK�DO�KANALIZACJI

Każdemu,�kto�korzysta�z�toalety,�powinno�przyświecać�powyższe�przykazanie�wodo-
ciągowców�
Chusteczki�nawilżane�i�dezynfekujące�są�wykonane�z�mieszanki�poliestru�z�wiskozą�lub�
włókien�wzmocnionych�żywicami�syntetycznymi.�Są�to�materiały�trwałe,�nierozpuszczal-
ne�w�wodzie,�które�powodują�poważne�uszkodzenia�pomp�i�systemów�kanalizacyjnych�
oraz�kosztowne�awarie.
DBAJMY�O�SIEĆ�KANALIZACYJNĄ�NASZEGO�MIASTA
Chusteczki�nawilżane�wyrzucajmy�do�odpowiedniego�pojemnika�na�odpady.

Z�KAMERĄ�W�SIECI,�CZYLI�INSPEKCJA�TV�SIECI�KANALIZACYJNEJ�
NA�TERENIE�MYSŁOWIC

Kamera�telewizyjna�jest�jednym�z�podstawowych�narzędzi�umożliwiającym�ocenę�stanu�
technicznego�infrastruktury�podziemnej�naszego�miasta.�Stosowanie�urządzeń�pozwala�
naszej�załodze�skutecznie�wykrywać�uszkodzenia,�typować�odcinki�sieci�kanalizacyjnej�
wymagające�modernizacji,�lokalizować�przeszkody,�które�utrudniają�przepływ�ścieków�
oraz�nielegalne�podłączenia.
JAK�TO�DZIAŁA?
Sterowanie�kamerą�odbywa�się�w�pomieszczeniu�operatora�lub�na�zewnątrz�za�pomocą�
pulpitu�sterowniczego.�Obraz�z�kamery�jest�przetwarzany�przy�pomocy�specjalnego�
programu.�W�ten�sposób�powstają�raporty�zawierające�opis�inspekcji�wizualnej,�grafi�kę�
odcinków,�wykresy�spadków�oraz�foto-raporty�ze�zdjęciami�newralgicznych�punktów�sieci.
Zapraszamy�do�odwiedzenia�naszego�funpage’a,�gdzie�można�obejrzeć�krótki�fi�lm�jak�prowadzona�jest�tele-

wizyjna�inspekcja�sieci.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Jak�to�dobrze�że�już�jesteś
nowy�roku�tak�czekany
w�każdej�wiosce�w�każdym�
mieście
wszyscy�wiążą�z�tobą�plany

bądź�nadzieją�i�radością
bądź�zwycięzcą�starych�smutków
obdarz�zdrowiem�i�miłością
już�na�zawsze�nie�na�krótko

zdejmij�z�twarzy�ludzi�maski
daj�uśmiechać�się�prawdziwie
zasłuż�dobrem�na�oklaski
rozwiej�wszystko�co�wątpliwe

przynieś�dar�mądrej�rozmowy
głupie�zwady�mądrze�zakończ
jak�w�rodzinie�w�czas�choroby
siłę�daj�wszystkim�Polakom

małe�rzeczy�niech�nie�dzielą
wielkie�zaś�niech�pięknie�łączą
zło�jest�podłą�mroczną�celą
dobro�jest�podobne�słońcu

piszę...stary�rok�odchodzi
i�wiem�że�powiedzieć�muszę
...kiedy�rozum�nas�zawodzi
patrzmy�w�serce�patrzmy�w�duszę

 ZBIGNIEW STRYJ

Ateneum w Kosmosie! 
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Oddział�
Teatralno-Filmowy
ul.�Kopernika�11

Na styczniowym afiszu Śląskiego Tea-
tru Lalki i Aktora Ateneum mamy aż 6 
tytułów – niestety wciąż tylko online. 
Obok opisywanych już wcześniej wido-
wisk archiwalnych, które można oglądać 
w sieci do końca sezonu, w repertuarze 
katowickiej sceny pojawiło się zupełnie 
nowe przedstawienie pt. „WIELKIE GO-
RĄCE SZYBKIE PUFF” na podstawie książ-
ki Bogusia Janiszewskiego „Kosmos. To, 
o czym dorośli ci nie mówią”.

    
Autor adaptacji i zarazem reżyser Paweł Chomczyk dodał 

w scenariuszu nieco tekstów z mickiewiczowskiego „Pana 
Tadeusza” oraz swoich własnych, scenogra� cznie oprawiła 
wszystko Małgorzata Tarasewicz-Wosik, muzycznie Jerzy 
Bielski, a w kameralnej sztuce – opowiadającej  o zupełnie 
niekameralnych wydarzeniach – zagrali Krystyna No-
wińska, Michał Skiba, Bartosz Socha oraz Ewa Reymann. 
Swój specjalny udział mają w nim również autor i reżyser, 
którzy na potrzeby jednej sceny na chwilę znaleźli się na 
planie. W dużym stopniu był to właśnie plan � lmowy, 
jako że twórcy nie tyle zarejestrowali gotowy spektakl, co 
stworzyli go przy użyciu zarówno środków teatralnych, 
jak i � lmowych. Miejmy nadzieję, że kiedyś zobaczymy 
„Wielkie gorące szybkie pu� ”  w wersji scenicznej, na żywo, 
tymczasem jednak polecamy je w wariancie internetowym.

W jaki sposób powstał wszechświat i czy kiedyś 
przestanie istnieć? Co było przedtem, a co stanie się 
potem? Czym są czarne dziury, skąd wzięła się Ziemia 
i jak wygląda życie gwiazdy… Co zrobić z czasem, 
którego nie ma i czym była nicość… Dlaczego protony 
i elektrony szalały na „imprezie narodzinowej wszech-
świata” i jakie były tego konsekwencje… No i co z tym 
czwartym wymiarem?! 

Trudne pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi oka-
zują się w pełnej humoru inscenizacji – zrealizowanej 
w konwencji teatru w teatrze – fascynujące, zabawne 
i zrozumiałe nawet dla tych, którzy nigdy nie intere-
sowali się astro� zyką.

 Jak mówi jeden z bohaterów, „kosmiczna rozróba 
trwa na całego”, a scena pełna jest wektorów i pracząstek, 
aktorskiej energii oraz ożywionych form. 

Przedstawienie, które warto polecić zarówno dzie-
ciom, jak i ich rodzicom, można oglądać bezpłatnie i bez 
ograniczeń do 15 czerwca 2021 r. na stronie internetowej 
Teatru: https://ateneumteatr.pl/wielkie-gorace-szybkie-
-pu� / oraz YouTube: https://youtu.be/DbabYBDIMDI.

   Realizację do� nansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

RENATA CHUDECKA

Wirtualny spacer po Galerii Śląskiej Sztuki Sakralnej

STYCZEŃ�2021

-�wystawa�stała�„Muzeum�Barbary�
i�Stanisława�Ptaków”

-�wystawa�czasowa�
„Dwurnik.�TOTALNIE.

Wydarzenia�online:

-�28.01,�godz.�18.00�
–�Co�widać�w�sztuce.�

Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�
Historii�Katowic�/www.facebook.

com/kopernika11/

Kolejna�z�„rozmów�pandemicznych”,�
nagrana�w�pustym�salonie�Działu�

Teatralno-Filmowego.�

Zachęcamy�do�śledzenia�
naszej�strony�internetowej�
oraz�pozostałych�kanałów�

informacyjnych.

W�szczególności�zachęcamy�
do�skorzystania�z�wirtualnego�

przewodnika�po�naszym�Muzeum,
który�jest�dostępny�pod�adresem�
h��ps://mhk.katowice.pl/index.
php/muzeum-on-line/wirtualny-

przewodnik

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!!
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Muzeum Śląskie w Katowicach zapra-
sza na wirtualny spacer po Galerii Śląskiej 
Sztuki Sakralnej. Kolejna zaprezentowana 
wirtualna wystawa to przede wszystkim 
duchowa wycieczka w przeszłość. Ko-
lekcja prezentuje skarby śląskiej rzeźby, 
malarstwa i rzemiosła artystycznego 
z czasów średniowiecza i epoki nowo-
żytnej. W galerii znajdują się prawdziwe 
perły, jak na przykład piętnastowieczna 
rzeźba „Madonny z Dzieciątkiem”.

Burzliwa historia zbiorów, zarówno 
pojedyncze historie odnalezienia i pozy-
skania poszczególnych eksponatów, jak 
i losy wojenne i powojenne całości kolek-
cji, podnosi wartość galerii śląskiej sztuki 
sakralnej. Dlatego też z całym przekona-
niem możemy stwierdzić, że jest to jedna 
z najbardziej wyjątkowych wystaw tego 
typu nie tylko w Polsce.

Wbrew temu, co mogłaby sugerować 
nazwa wystawy, obejmuje ona nie tylko 

dziedzictwo sztuki sakralnej powstałej 
na Górnym Śląsku, ale także obiekty 
kultu występujące na tym terenie, choć 
niekoniecznie w tym miejscu powstałe.

Integralnym elementem wirtualnego 
spaceru jest muzyka. Rozbrzmiewające 
Chorały Śląskie to unikatowy zbiór utwo-
rów jedno- i wielogłosowych, inspirowa-
nych kompozycjami z XIV i XV wieku, 
odnalezionymi w źródłach czeskich, ślą-
skich i niemieckich, w wykonaniu mię-

dzynarodowego zespołu specjalizującego 
się w muzyce wczesnośredniowiecznej 
– Ensemble Peregirna pod przewodni-
ctwem Agnieszki Budzińskiej-Bennett.

Wrażenia słuchowe towarzyszące 
spacerowi pomogą wywołać następu-
jące utwory:

Eia felix virgula – hymn
Tamquam sponsus – antyfona
Liber generationis – lectio
Als die Sonne/Dies est – cantio
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Nie dajemy się – SPORTOWA 23 
ciągle w akcji projektowej

A mowa o  Konkursie Kolęd i Pastorałek, który co roku 
z sukcesem organizuje Szkoła Podstawowa numer 18 
w Chorzowie. Tegoroczna, to już XVI edycja tego wy-
darzenia.

I po raz pierwszy od tego czasu, organizatorzy zastanawiali się, czy 
konkursu nie zawiesić. Wszystko oczywiście z powodu pandemii COVID 
– 19, która przemodelowuje i wery� kuje dziś wiele planów, terminów 
i gra� ków wydarzeń. – Tak właściwie myśl taka pojawiła się tylko przez 
chwilę – mówi koordynatorka konkursu Sylwia Kowalska. - Nie chcieliśmy 
jednak pozbawiać dzieci i młodzież możliwości zaprezentowania swoich 
pasji, zainteresowań. Dlatego też decyzja nie mogła być inna, jak ta, że nasz 
konkurs się odbędzie – podkreśla. - To już przecież szesnaście lat tradycji 
naszego kolędowania. W tym roku konkurs jest wyjątkowy i ma nieco 
inny niż dotychczas wymiar. Uczestnicy biorą udział w projekcie online - 
wysyłają nagranie utworu drogą elektroniczną. Dbając o bezpieczeństwo 
i zdrowie młodych ludzi i ich opiekunów, do udziału zaprosiliśmy tylko 
solistów – tłumaczy Sylwia Kowalska.

On-line wcale nie musi oznaczać, że konkurs ma niższy poziom artystycz-
ny, że cieszy się mniejszym zainteresowaniem. Na pewno od uczestników 
wymaga większych umiejętności technicznych, bo swoja prezentację trzeba 
nagrać i przesłać jury. - To z pewnością jest swego rodzaju wyzwanie, bo 
trzeba tak przygotować prezentację wykonania kolędy lub pastorałki, aby 

nagranie pokazało wszystkie możliwości wokalne, artystyczne młodych 
artystów i zachwyciło oceniające występ jury – tłumaczy koordynatorka 
SP nr 18.

W przypadku kolędowania ten wymiar zdalny jak chyba w żadnym innym 
przypadku jest jednak taki bardzo trudny chyba do zaakceptowania. Kolędy, 
pastorałki to wszak niesienie dobrej nowiny, bycie razem, wspólny śpiew, 
wspólna radość wokół choinki, stołu, a tu… świat wirtualny. - Wspólne 
śpiewanie kolęd i pastorałek to nasza tradycja, którą już w najbliższym 
czasie będziemy kultywować w gronie rodzinnym. Styczeń wszak kolędą 
i pastorałką stoi i tak naprawdę przez cały ten okres dzięki temu możemy 
stworzyć wyjątkową atmosferę w czasie radosnych spotkań z najbliższymi. 
Niestety obecna sytuacja, wymaga wielu zmian, do których musimy się do-
stosować i zaakceptować. Myślę, że te konkursowe wykonania, potwierdzą 
jak co roku, że potra� my nieść radość i emanować ciepłem – zaznacza.

16 lat temu - Na początku, do współpracy zaprosiliśmy gimnazja z Cho-
rzowa, później dołączyły szkoły średnie. Konkurs ewaluował, poszerzaliśmy 
jego zasięg i zapraszaliśmy coraz więcej szkół z naszego regionu. Reforma 
oświaty i powrót ośmioletniej szkoły podstawowej, wpłynął na wprowadzenie 
do konkursu podziału na kategorie wiekowe – oceniamy osobno klasy 1-3, 
4- 6 oraz 7-8. Jeszcze do 20 stycznia czekamy na zgłoszenia konkursowe. 
Finał konkursu, wyniki oraz nagrodzone nagrania będzie można zobaczyć 
3 lutego 2021 roku na stronie naszej szkoły.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Piękna tradycja, która trwa… Mimo wszystko

Szkoły odgrywają obecnie znaczącą rolę 
w integracji ze społeczeństwem i rynkiem 
pracy, który podlega ciągłym zmianom. 
Dlatego też, Zespół Szkół Technicznych 
nr1 w Chorzowie rozpoczął, od wrześ-
nia 2020r., realizację dwuletniego pro-
jektu Erasmus+ „Special methods for 
special students” ze szkołami średnimi 
w Portugalii (Escola Secundária de Ro-
cha Peixoto, Póvoa de Varzim), Turcji 
(Çarşamba Anadolu Lisesi, Samsun), 
Litwie (Alytaus Profesinio Rengimo 
Centras, Alytus) i Łotwie (Rigas Raina 
Vidusskola, Ryga). Realizowany projekt 
jest również  bardzo ważny w kontek-
ście możliwości rozwijania kompetencji 
kluczowych przez uczniów, którzy uczą 
się w szkołach realizujących projekt . 
Kompetencje takie jak komunikowanie 
się w języku obcym, wykorzystywanie 
nowoczesnych technologii komunikacyj-
no – informacyjnych, przedsiębiorczość, 
kompetencja międzykulturowa i interper-

sonalna, są niezbędne do funkcjonowania 
na rynku pracy, przy czym przygotowania 
do wejścia w świat pracy muszą zaczynać 
się już szkole. Ta wspólna europejska 
podróż na pewno  przygotuje uczniów do 
wejścia w dorosłość i wyposaży ich w ze-
staw silnych umiejętności i kompetencji. 

Projekt � nansowany jest w całości ze 
środków unijnych na kwotę 150 590 euro.  
Kwota ta zapewnia wdrażanie projektu 
oraz daje możliwość funkcjonowania 
uczniom i nauczycielom  w ciekawym, 
wielokulturowym środowisku. Tematy-
ka europejska i dziedzictwo kulturowe 
partnerskich krajów stały się bardzo 
ważnymi zagadnieniami, zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli. Projekt  roz-
budza  zainteresowanie  kulturą,  religią, 
geogra� ą  różnych  krajów  europejskich  
oraz  problemem  kształtowania  się  toż-
samości  narodowej  a tym samym wpły-
wa na  umocnienie się wśród uczniów 
i nauczycieli postawy obywatela Europy. 

W chwili obecnej projekt realizowany jest 
w formie zdalnej. Mamy jednak nadzieję, 
że nowy rok przyniesie zmiany na lepsze 
i podróżowanie stanie się możliwe i bez-
pieczne.  Przed nami przecież tygodniowe 
wyjazdy do miast partnerskich, odkry-

wanie nowych zakątków, poznawanie 
ludzi, nabywanie i rozwijanie nowych 
umiejętności. Tego właśnie życzymy sobie 
i Wam w Nowym Roku, abyśmy wrócili 
do normalności i zaczeli realizować się 
również w pasji podróżowania.

p r o m o c j a

GWIAZDY�GOTUJĄ

POLECA DARIUSZ NIEBUDEK
Moja�Żona�robi�makówki�(a�ja�jej�asystuje�oraz�podziwiam�i�
...czekam�na�efekt�końcowy!�Jestem�w�kuchni�mistrzem�degu-
stacji!�...i�krytykiem�kulinarnym...�
Do�śląskich�makówek�wigilijnych�potrzebne�są�następujące�

produkty:�mak�zmielony,�chałka,�rodzynki,�orzechy�włoskie,�
orzechy�laskowe,�można�dodać�też�migdały.�Cukier�i�mleko.�
W�dość�dużym�garnku�na�spodzie�układamy�rozdrobnio-
ną�(podsuszoną)�chałkę,�następnie�posypujemy�rodzynki,�

posiekane�drobno�orzechy,�posypujemy�dość�obfi�cie�cukrem,�
potem�makiem�a�na�końcu�zalewamy�wrzącym�mlekiem.�
Następnie�kolejne�adekwatne�warstwy.�Po�wystygnięciu,�
wystawiamy�garnek�pod�przykryciem�na�balkon�(na�mróz)�Zja-

damy�następnego�dnia�o�poranku�duuużą�porcję�ze�smakiem!�
Po�zażyciu�leku�na�niestrawność�(i�odprowadzeniu�gazów)�
ponownie�nakładany�sobie�na�talerz�albo�do�miseczki�lub�w�
jeszcze�innym�naczyniu�(żeby�nadać�jakąś�formę�estetyczną�tej�

wymieszanej�„breji”)�kolejną�porcję�makówek�i�głaszcząc�się�
po�brzuchu,�zjadamy�zachwyceni�świętami�z�jeszcze�większym�
smakiem.�Zastanawiamy�się�tylko�dlaczego�takie�rarytasy�je�
się�tylko�raz�w�roku�i�...dlaczego�oprócz�Ślązaków�nikt�tego�

nie�jada?!�A�to�najpyszniejszy�(i�prosty�w�produkcji)�deser�
na�świecie!!!�Ja�nie�wyobrażam�sobie�Wigilii�bez�makówek�i�
...bratheringów,�ale�o�tym�innym�razem!�
Trzymamy�za�słowo!�(Przyp.�red.)
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Atut podnoszący wartość nieruchomości
Ciepło sieciowe to jeden z najbezpieczniejszych, najtańszych na rynku 
i najbardziej komfortowych dla użytkownika sposobów ogrzewania 
pomieszczeń lub ciepłej wody użytkowej. W przypadku nowych inwestycji 
np. mieszkań stanowi atut podnoszący wartość nieruchomości i jest jednym  
z najważniejszych kryteriów wyboru mieszkania. Całoroczna dostępność ciepła, 
komfort jego użytkowania, bezpieczeństwo dla domowników, niższe koszty 
eksploatacji to czynniki, które coraz częściej determinują dokonanie wyboru 
zakupu mieszkania i trudno się temu dziwić.
 
Większe wykorzystanie ciepła sieciowego to mniej niskiej emisji i smogu
Ciepło sieciowe to produkt, z którego codziennie korzystają miliony 
odbiorców w całej Polsce. Gdyby większość budynków w polskich miastach 
była podpięta do sieci ciepłowniczej, jakość powietrza, którym oddychamy, 
uległaby znacznej poprawie. Wytwarzanie ciepła odbywa się bowiem w coraz 
nowocześniejszych instalacjach, spełniających najbardziej rygorystyczne  
normy emisyjne. 

Na terenie aglomeracji śląskiej jednym z największych i najnowocześniejszych 
producentów energii cieplnej i elektrycznej jest elektrociepłownia  
CEZ Chorzów. Wytwarzane ciepło CEZ Chorzów dostarcza lokalnemu  
dystrybutorowi, który za pośrednictwem sieci ciepłowniczej przesyła 
je do tysięcy odbiorców w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach  
i Siemianowicach Śląskich.

CEZ Chorzów wspiera nowych odbiorców ciepła sieciowego
Deweloperzy oraz zarządcy budynków, którzy planują przyłączenie obiektu 
do sieci ciepłowniczej w obszarze zasilania CEZ Chorzów, mają możliwość 
uzyskania szeroko pojętego wsparcia od przedstawicieli elektrociepłowni. 
Specjaliści pomogą w załatwieniu formalności i pozyskaniu znaczącego 
dofinansowania inwestycji, której celem jest podłączenie budynku do sieci 
ciepłowniczej a tym samym wymiany systemu ogrzewania i podgrzewania  
wody użytkowej na bezpieczny, komfortowy i zdecydowanie bardziej  
ekologiczny. 

Ciepło sieciowe pomaga 
mieszkańcom Śląska w walce 
ze smogiem 
Wśród krajów Unii Europejskiej Polska plasuje się na drugiej pozycji tuż za Niemcami pod względem liczby 
odbiorców korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie ciepłem sieciowym zyskuje na popularności 
i dla wielu mieszkańców, deweloperów oraz zarządców budynków staje się wyborem numer 1.  

Więcej informacji
na stronach: 
www.cezpolska.pl 
www.cieplo-sieciowe.pl


