
Nr 1 (72)/01/2022     nakład 5000 egzemplarzy     ISSN 0239-3301

h��ps://www.facebook.com/goniecgornoslaski
www.goniec-gornoslaski.pl

BEZPŁATNY�MIESIĘCZNIK�KULTURALNO-SPOŁECZNY
KATOWICE����CHORZÓW����ŚWIĘTOCHŁOWICE����SIEMIANOWICE�ŚLĄSKIE����BYTOM����RUDA�ŚLĄSKA����ZABRZE����MYSŁOWICE

W�Miejskim�Centrum�Kultury�imienia�Henryka�Bisty�w�Rudzie�Śląskiej�

startuje�nowy�cykl�spotkań�z�artystami�Śląska�i�nie�tylko.�Znani,�nieznani…�

O�co�zatem�chodzi?�Znani,�popularni,�rozpoznawalni,�a�nawet�słynni�

na�Śląsku�i�w�całej�Polsce:�z�ekranu�naszych�teleodbiorników,�a�więc�

z�seriali,�fi�lmów�kinowych,�scen�teatru,�estrady…�Tacy�będą�bowiem�

goście�Kawiarenki�Artystycznej!�No�to�jeśli�tak,�to�dlaczego�nieznani?�

Bo�w�zupełnie�niecodziennej�atmosferze�kameralnego�spotkania�autor-

skiego�będziemy�mogli�poznać�ich�nieco�inne�oblicze.�Jestem�przekonana�

zatem,�że�niektórzy�z�nich�odkryją�przed�publicznością�zupełnie�nowe,�

czasem�zaskakujące�aktywności�twórcze.

I�już�20�stycznia�zapraszam�na�pierwsze�spotkanie�z�cyklu,�którego�

gościem�będzie�Zbigniew�Stryj:�aktor�fi�lmowy,�serialowy,�teatralny,�

reżyser,�dramaturg,�autor�tekstów�piosenek,�poeta,�Dyrektor�ds.�Arty-

stycznych�Teatru�Nowego�w�Zabrzu,�zabrzanin,�a�może�i�też�rudzianin?�

Przekonajcie�się�sami.�

Polecam�jako�prowadząca:�Hanna�Grabowska-Macioszek

A�więcej�na�temat�nowego�cyklu�w�rozmowie�

z�dyrektor�rudzkiego�MCK�im.�H.�Bisty,�Katarzyną�Furmaniuk.�Str.10.

W 2022 roku w Siemianowicach Śląskich kontynuowane będą inwestycje związane 
z rozbudową lokalnej infrastruktury drogowej, termomodernizacją budynków użytku 
publicznego czy modernizacją kanalizacji deszczowej. Nie zabraknie również nowych 
przedsięwzięć takich jak: termomodernizacja miejskich budynków mieszkalnych i placó-
wek oświatowych, remonty ulic i chodników, budowa placów zabaw oraz tężni solankowej 
w Lasku Bytkowskim. Realizacja zadań inwestycyjnych w mieście w dużej mierze możliwa 
jest dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.  Szczegółny na str.7

Kawiarenka Artystyczna

CORAZ�BLIŻEJ�CENTRUM�HIMALAIZMU�
IM.�JERZEGO�KUKUCZKI

Rozstrzygnęły�konkurs�na�koncepcję�
architektoniczno-urbanistyczną�obiektu.

Str.3 Str.12
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Inwestycje 2022, czyli
      Co nowego w Siemianowicach Śląskich?



Niezbyt�ładne�stwierdzenie,�a�przynajmniej�

mnie�tak�się�kojarzy,�a�na�pewno�(chyba�już�

zawsze)�z�czymś�ponad�miarę�moich�umiejęt-

ności.�I�niech�mi�ktoś�jeszcze�kiedyś�„zarzuci”�

podobną�herezją,�że�technologia�i�cyfryzacja�

ułatwia�życie,� to�w�twarz�mu�się�zaśmieję.�

I�żeby�Was�przypadkiem�nikt�nie�pokarał�ta-

kim�wynalazkiem,�jak�podpis�elektroniczny!�

Jeśli�nie�macie�niezbędnej,�absolutnej�potrzeby,�niech�Was�ręka�

boska�broni�przed�pomysłem,�żeby�go�sobie�fundować.�Otóż�to�

właśnie�ta�budowa�cepa…�Podobno�taaaka�prosta.�Pech�chce,�

że�owo�ustrojstwo�trzeba�co�trzy�lata�odnawiać�(dobrze,�że�nie�

co�roku,�bo�inaczej�kierunek:�dom�wariatów!)�i�co�trzy�lata�bu-

dowę�tegoż�cepa�studiować,�no�ale�podobno�fi�rma�wydająca�

podpisy�pomaga�swoim�klientom…�Ha,�ha!�Chyba�w�skutecz-

nym�podnoszeniu�im�ciśnienia.�No�bo�nie�wiedzą,�czy�po�16.00�

telefon�odbiorą:�łodbiorą,�albo�nie�łodbiorą…�a�kontaktu�osobi-

stego�w�biurze�boją�się�niczym�diabeł�święconej�wody:�„Tele-

fonicznie.�Ja�powiem�jak!”�Taką�pomoc�to�ja�mam�w�głębokim�

poważaniu.�Odnowienie�powinno�odbywać�się�z�tak�zwanego�

automatu�po�opłaceniu�faktury,�a�nie�wymagało�instalowania�

kolejnych�programów,�odbierania�„miliarda”�maili,�przechodze-

nia�przez�kolejne�kroki�odnowy.�Albo�się�mylę?

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Redaktor naczelna: Hanna Grabowska-Macioszek
 
Reklama: reklama@goniec-gornoslaski.pl
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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,�Muzeum�Miejskie.

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�
Nucek�-�Roman�Nuckowski

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

ZABRZE:�Teatr�Nowy�Zabrze

Z
D
JĘ
C
IA
:�
A
R
C
H
IW
U
M
�A
U
T
O
R
A

30 stycznia - 30 finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Ale w Szkole Podstawowej nr 
18 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Chorzowie w tym temacie 
dzieje się już od połowy grud-
nia. To już bowiem sztabowa tra-
dycja.

Taka ciekawostka! Niegdyś na terenie 
miasta niemal przy każdej bardziej znanej 
instytucji działał sztab WOŚP. Dziś pozostały 
dwa. Jeden z nich właśnie przy SP nr 18! – Te 
idee pomocowe wolontariatu w naszej szkole 
są bardzo żywe i obecne od wielu lat – mówi 
dyrektor Joanna Piećko-Szopińska. 

– To ważne, by nasi uczniowie potra� li, 
chcieli i wiedzieli, jak skutecznie pomagać. 
Angażujemy się w wiele akcji charytatyw-
nych, ale ta sztabowa ma długą tradycję – 
zaznacza. 

Jak mówi dyrektor Piećko-Szopińska, sztab 
SP 18 mógł przyjąć 70 wolontariuszy i już od 
pierwszego tygodnia naboru zgłosiło się aż 
50 chętnych. – Nasz numer sztabu to 6060. 
Każdy może dołączyć. Ponadto nasze puszki 
znajdują się w siedzibach chorzowskich � rm 
i zbiórka trwa! Uruchomiona została też 
e-skarbonka. Kwesta – 30 stycznia! Ucznio-
wie i rodzice. Pomoc dorosłych z uwagi na 
bardzo młody wiek naszych wolontariuszy 
jest nieodzowna – podkreśla.

Zdaniem Joanny Piećko-Szopińskiej ucz-
niowie SP 18 rozumieją ideę WOŚP bardzo 
dobrze. Niejednokrotnie, jak mało kto inny. 
Z uwagi na specy� kę szkoły, w której są od-

działy integracyjne, a zatem uczą się dzieci 
i młodzież o wielu niepełnosprawnościach 
ruchowych. Inicjatywa wspiera nierzadko 
szkolnych kolegów i koleżanki. – Mamy takie 
poczucie, że realnie pomagamy osobom nam 
najbliższym – stwierdza.

W tym radosnym świątecznym graniu 
młodzież uczestniczy więc chętnie. Ale nie 
tylko. Radosne, wspólne granie, kolędowa-
nie to piękne tradycje chorzowskiej 18-tki. 
A trudno chyba wyobrazić sobie więcej 
radości niż ta, która krąży wokół Regio-
nalnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Jak 
zawsze wydarzeniu towarzyszy jako patron 
medialny Goniec Górnośląski. – W zeszłym 
roku z uwagi na pandemię, konkurs miał 

przebieg on-line. Bardzo nam zależało, 
żeby odbył się, zatem uczestnicy nadsyłali 
do nas nagrania ze swoimi wykonaniami 
utworów. Świat bez śpiewu jest bardzo, 
bardzo smutny i to widać, kiedy cichnie 
on w różnych okresach w ciągu roku. Dla-
tego tak cenimy sobie ten konkurs, kiedy 
możemy wyśpiewać radość z narodzenia 
Chrystusa, z nadejścia Nowego Roku, ale 
także cieszyć się tym wspólnie, pobyć ra-
zem i doświadczyć piękna muzyki, piękna 
śpiewu, zobaczyć, usłyszeć i przekonać się, 
jak wielką radością i przyjemnością jest 
muzykowanie dla młodych ludzi – kwituje 
Joanna Piećko-Szopińska.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Wielkie świąteczne granie, 
które niesie pomoc
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Katowice rozstrzygnęły konkurs na koncepcję 
architektoniczno-urbanistyczną Centrum Himalaizmu 
im. Jerzego Kukuczki 

Zwycięska praca wykonana została przez 
KUMstudio Łukasz Skorek z Krakowa.

Budowa Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach, zainicjowana przez prezydenta Mar-
cina Krupę, spotkała się z pozytywnym przyjęciem 
mieszkańców, radnych różnych opcji politycznych oraz 
przedstawicieli środowiska himalaistów.

- Centrum z jednej strony ma upamiętniać Jerze-
go Kukuczkę, a z drugiej stać się miejscem spotkań 
miłośników gór i przestrzenią o charakterze eduka-
cyjnym, która ma inspirować kolejne pokolenia do 
przesuwania granic swoich możliwości, podnoszenia 
poprzeczki i osiągania wyznaczonych celów – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Lokalizacja tej 
inwestycji nie jest przypadkowa – wybraliśmy Bogucice, 
przy skrzyżowaniu ulic Markie� i i Katowickiej, czyli 
tuż obok miejsca w którym urodził się i mieszkał Jerzy 
Kukuczka – dodaje prezydent.

Centrum Himalaizmu będzie w dużej części pre-
zentować i upamiętniać sylwetkę Jerzego Kukuczki. 
– Jestem niezwykle szczęśliwy, że pomysł, który zapowie-
dział prezydent zaczyna nabierać barw. Tego typu centrum 
powinno powstać w naszym mieście, to jest oczywiste, 
jak spojrzymy na nazwiska tworzące światową historię 
himalaizmu związane z Katowicami – to oczywiście Jerzy 
Kukuczka, ale i Krzysiek Wielicki, Rysiek Pawłowski, czy 
Artur Hajzer – mówi Janusz Majer, polski himalaista, 
alpinista i podróżnik i dodał, że wkładem w realizacje 
centrum będzie przekazanie prywatnej biblioteki górskiej.

Jednocześnie Centrum nie będzie przypominać kla-
sycznego muzeum - powstanie strefa aktywności m.in. 
ze ścianą wspinaczkową oraz dużą salą audytoryjną, 
w której będzie można organizować spotkania z hima-
laistami, by dzielili się oni swoimi doświadczeniami, 
przeżyciami i zarażali swoją pasją kolejne pokolenia. 
Będzie to też przestrzeń do emisji � lmów związanych 
z górami.

– Moja mama stworzyła izbę pamięci w Istebnej. 
Gdy ona powstała goście porównywali ją z muzeum 
Messnera, które jest w zamku w Tyrolu. Goście wielo-
krotnie zastanawiali się dlaczego Jerzy Kukuczka nie ma 
takiego miejsca, na miarę swoich osiągnięć. No i tutaj 
dochodzimy do tego momentu, że będziemy mieć taką 
równowagę. Patrząc na projekt mogę nawet powiedzieć, 

że katowickie Centrum będzie ciekawsze - mówi Woj-
ciech Kukuczka, syn Jerzego Kukuczki.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie zwycię-
skiego projektu wykonanego przez KUMstudio Łukasz 
Skorek z Krakowa. I nagrodę wysokości 100 tys. zł oraz 
zaproszenie do udziału w negocjacjach umowy na przy-
gotowanie dokumentacji projektowej jury konkursowe 
przyznało za wnikliwe podejście do tematu konkursu. 
– Pracownia w niełatwej lokalizacji uzyskała interesu-
jący, indywidualny i oryginalny efekt architektonicznej 
całości, który nie deformując skali najbliższego otocze-
nia wprowadza jednocześnie kreatywne rozwinięcie 
inspiracji formami detalicznymi krajobrazów górskich 
takich jak nadwieszenia skalnych ścian, czy szklistość 
lodowych seraków oraz zazielenione skalne „półki” – 
podsumowuje wybór Stanisław Podkański, architekt 
miasta i przewodniczący sądu konkursowego.

– Odczuwamy radość i duże zadowolenie ze zwycięstwa 
w konkursie. Ten temat był trudniejszy niż się na początku 
spodziewaliśmy. Niewątpliwie wpływ na to miały konkur-
sowe uwarunkowania i otoczenie, w który obiekt ma być 
wkomponowany. Jednak nasz projekt jest bardzo mocno 
przemyślany, dopracowany i uszczegółowiony. Nie chcie-
liśmy tylko rzucić koncepcji z powietrza, naszym celem 
było wygranie konkursu i doprowadzenie tego projektu 
do końca – mówi Łukasz Skorek z KUMstudio Łukasz 
Skorek z Krakowa.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 50 tys. zł 
zdobyła pracownia Blank Architekci Sp. z o.o. z Zabrza, 
natomiast wyróżnienie i nagrodę w wysokości 10 tys. zł 
pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. 
z o.o. z Wrocławia. Oceny prac konkursowych dokonywał 
sąd konkursowy, którego przewodniczącym był Stanisław 
Podkański, architekt miasta, a członkami architekci, 
przedstawiciele SARP oraz środowiska górskiego: arch. 
Piotr Fischer, arch. Mikołaj Machulik, arch. Aleksandra 
Tomkiewicz, Piotr Głowacki.

Zwycięscy konkursu, po zakończeniu negocjacji i pod-
pisaniu umowy, będą mieć 12 miesięcy na wykonanie 
dokumentacji projektowej. Następnie przeprowadzona 
zostanie jej wery� kacja i ogłoszenie przetargu na wybór 
wykonawcy inwestycji. Rozpoczęcie prac w terenie 
planuje się w III kwartale 2023 roku, a ich zakończenie 
w II kwartale 2025 roku. Na projekt i budowę Centrum 
Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Katowice mają za-
rezerwowane 65 mln zł.
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Pod batutą Bembena!
Bembena? Tak! I to bynajmniej ani orto-
gra� czny, ani gramatyczny psikus. A po 
prostu marzenie! W Siemianowicach Ślą-
skich powstała bowiem pierwsza w Pol-
sce Obywatelska Orkiestra Symfoniczna. 
Pierwszy koncert zagrała w siemianowi-
ckim Bytkowie, w tamtejszym kościele 
pw. Ducha Świętego.

Jej historia zaczęła się niedawno, bo zaledwie parę 
miesięcy. „Niby nic” – pomyślicie, ale trudno się 
nią nie zainteresować. A zatem jak? Kto? Dyrygent! 
Menadżer! Pedagog! Dr Jan Bemben. Bemben… 
i wszystko jasne!  Sami przyznajcie, że inaczej być nie 
może. – No miałem z tym moim nazwiskiem plan zro-
bienia kariery perkusisty, bo swoją edukację muzyczną 
zaczynałem, grając na perkusji właśnie – uśmiecha 
się dr Jan Bemben. – No, ale wyszło inaczej. Perkusję 

zmieniłem na kontrabas i zacząłem grać w orkiestrze 
i to był chyba jednak dobry kierunek, bo tu narodziła 
się moja wielka pasja do dyrygentury, która tak trwa 
już bardzo długo – podkreśla dr Bemben.

A dziś maestro Bemben stoi na czele Obywatelskiej 
Orkiestry Symfonicznej w Siemianowicach Śląskich. 
Jak to się zaczęło?

Główny sprawca całego zamieszania ze swoich 
marzeń zwierzył się samemu prezydentowi Siemia-
nowic Śląskich Rafałowi Piechowi. Tym marzeniem 
było powołanie zupełnie spontanicznego, obywa-
telskiego projektu symfonicznego! Ze wszech miar 
wyjątkowego. -  Nasza orkiestra łączy pokolenia – 
mówi maestro. – W jej skład wchodzą uczniowie 
szkół muzycznych, jak również osoby, które już 
są na emeryturze i chcą nadal grać, koncertować, 
występować, muzykować – zaznacza. A połączyła 
ich pasja do muzyki i talent. Zdaniem maestro 
Bembena - nieodzowne elementy zawodu muzyka.

Co ciekawe, w tym niezwykłym projekcie biorą 
udział nie tylko mieszkańcy Siemianowic Śląskich, 
ale i Bytomia, Katowic. A tak naprawdę do orkie-
stry może tra� ć każdy, kto zna nuty, kto gra, czuje 
muzykę. Jak mówi dr Bemben, chętnych nie bra-
kowało i skład orkiestry wyłonił się bardzo szybko. 
Przesłuchania odbywały się w siemianowickim 
Parku Tradycji, a muzycy na próbach spotykają się 
w Zameczku Rheinbabenów. 

- Do objęcia patronatem projektu obywatelskiej 
orkiestry symfonicznej, przekonałem się od razu 
– mówi prezydent Siemianowic Śląskich Rafał 
Piech. - Widząc w oczach maestra Jana Bembena 
ogromną pasję, wiedziałem, że jeśli tylko znaj-
dzie się w naszym mieście wystarczająca grupa 
pasjonatów muzyki symfonicznej, gotowych do 
przyjścia na przesłuchanie, to wydarzy się w historii 
kulturalnej naszego miasta, coś wyjątkowego. No 
i wydarzyło się! – podkreśla Rafał Piech. A zatem 

warto marzyć, warto pomagać w realizacji tych 
marzeń, ale głównie warto wiedzieć komu się 
z nich zwierzać. - Po kilku pierwszych tygodniach 
prób, mamy pierwszy w Polsce obywatelski skład 
symfoniczny liczący 34 osoby w wieku od 11 do 
71 lat – kwituje prezydent.

W programie debiutanckiego koncertu w para� i 
Duch Świętego w Siemianowicach Śląskich  zna-
lazły się „Wesele Figara (Uwertura)” oraz „Kon-
cert skrzypcowy G-dur” Mozarta, „VIII Symfonia” 
Schuberta, a także „Fanfara Siemianowicka Jana 
Bembena. Wśród solistów skrzypaczka Marta Mag-
dalena Lelek. – Ogromna przyjemność, ogromny 
zaszczyt móc zagrać na koncercie inauguracyjnym 
Obywatelskiej Orkiestry Symfonicznej. Atmosfera 
samego wydarzenia, jak i całego przedsięwzięcia 
niezwykła i magiczna. Fenomenalna! – mówi Marta 
Magdalena Lelek.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

ZDJĘCIA:�RAFAŁ�JAKOKTOCHCE
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„Za treści zawarte w publikacji do� nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.
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Ta złota myśl Tomasza Bednarka, 
prezesa Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 
przyświecała jako przewodnia 
tegorocznej Gali wręczenia Zie-
lonych Czeków 2021.

Nie bowiem kwietniu, w którym to 
Dzień Ziemi obchodzony jest 22 dnia 
tegoż miesiąca, jak to tradycja Zielo-
nych Czeków nakazuje, ale grudzień był 
uroczystym słynnego dla WFOŚiGW 
� nałem konkursu. Z uwagi na panującą 
pandemię COVID-19 Gala nie odbyła się 
ani w kwietniu 2021, a co więcej… ani 
w kwietniu 2020 roku. Jak pokazuje rze-
czywistość, nic nie jest constans i nawet 
fakt, że kwiecień = Gala Zielone Czeki 
też może być zmienny (jak to kwiecień 

plecień). Niemniej dzięki temu, jak pod-
kreśla Tomasz Bednarek, Dzień Ziemi 
możemy celebrować cały rok. -  Dbać 
o środowisko, o naszą Ziemię powin-
niśmy cały rok. No „Gala”, to też dużo 
powiedziane, bo z uwagi na trwającą 
nadal pandemię, musieliśmy niestety 
bardzo okroić tę uroczystość rozstrzyga-
jącą nasz konkurs. Nie mogliśmy zapro-
sić naszych przyjaciół Funduszu, nawet 
pracowników, a to przecież głównie ich 
zasługa, że WFOŚiGW może realizować 
swoje zadania. Zaprosiliśmy właściwie 
tylko laureatów. Plany i chęci były inne. 
Mam nadzieję, że już za rok uda spotkać 
się w komplecie i Gala będzie taka, jak 
te sprzed pandemii – zaznacza prezes 
WFOŚiGW. 

Kameralnie wcale nie oznacza, że 
mniej uroczyście, bo Zielone Czeki 
to uhonorowanie tych, którzy po-

przez swoje proekologiczne działania, 
ochronę środowiska wspierają prężnie, 
innowacyjnie, a co najważniejsze – 
skutecznie! I to jest najistotniejsze! 
I cieszy ogromnie. 

Konkurs Zielone Czeki dedykowany 
jest osobom, instytucjom i innym pod-
miotom: gminom, stowarzyszeniom, 
organizacjom, fundacjom, które angażują 
się w ochronę środowiska i odbywa się 
niemal od samego początku rozpoczęcia 
funkcjonowania WFOŚiGW. – Nagra-
dzamy przede wszystkim Ekologiczną 
osobowość roku. To osoba, która swoją 
pasją, zaangażowaniem wyróżnia się na 
tym tle. Ale nie tylko, bo konkurs został 
rozszerzony o nowe kategorie: Inwestycja 
proekologiczna roku. Chcemy w ten spo-
sób docenić te przedsięwzięcia, które były 
realizowane przy wsparciu WFOŚiGW. 
To także Gmina przyjazna  dla „Czystego 

Powietrza”. Tu chcemy wyróżnić gminy, 
które są aktywne w swoich działaniach na 
rzecz walki ze smogiem. I Programy i ak-
cje na rzecz ochrony przyrody i edukacji 
ekologicznej: pozarządowe i te wszystkie, 
które prowadzą kampanie, akcje edu-
kacyjne, promocyjne właśnie dotyczące 
ochrony środowiska – przypomina ideę 
konkursu Tomasz Bednarek.

Sezon grzewczy to dobre wyzwanie 
dla Kategorii Gmina przyjazna  dla „Czy-
stego Powietrza”. Duże pole do popisu, 
bo mimo ciągłych akcji uświadamia-
jących, edukacyjnych WFOŚiGW, jest 
jeszcze w tym temacie wiele do zro-
bienia. Warto podkreślić, że Fundusz 
może wskazać kierunek właściwego 
postępowania, dać wparcie � nansowe, 
ale główne zadanie walki ze smogiem 
to domena samorządów.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

By Dzień Ziemi 
trwał cały rok Laureaci 

Zielone Czeki 
2021
„Gmina przyjazna dla czystego powie-

trza”:�Gmina�Bieruń�-�za�wielotorowe�

działania�w�zakresie�walki�o�czyste�po-

wietrze.

Wyróżnienia�w�tej�kategorii�otrzymali:

Gmina�Wilkowice

Gmina�Ślemień

Gmina�Świerklaniec

Miasto�Chorzów

Miasto�Zabrze

Gmina�Gaszowice

„Ekologiczna�osobowością�roku:��Gabrie-

la�Guściora-Konieczna�-�za�podejmowa-

nie�licznych�inicjatyw�proekologicznych�

oraz�prezentowanie�postawy�cechującej�

się�wyjątkową�odpowiedzialnością�za�

stan�środowiska�naturalnego.

Wyróżnienia�w�tej�kategorii�otrzymali:

Erwin�Grzegorzek

Marta�Wojciechowska�-�Smolarz

Michał�Łada

Małgorzata�Bednarek

„Inwestycja�proekologiczna� roku”:�

Gmina�Rędziny�-�za�budowę�biologicz-

no-mechanicznej�oczyszczalni�ście-

ków�Karolina.

Wyróżnienia�w�tej�kategorii�otrzymali:

Miasto�Katowice

Prowincja�Misjonarzy��Oblatów�Ma-

ryi�Niepokalanej�Oblackie�Centrum�

Młodzieży

„Programy�i�akcje�na�rzecz�ochrony�

przyrody�oraz�edukacji�ekologicznej”:�

Fundacja „Czas na Las” - za prowadzenie 

edukacji�ekologicznej�w�ramach�edukacji�

przedszkolnej�polegającej�na�kształto-

waniu�u�dzieci�odpowiedzialności�za�

stan�przyrody�poprzez�budzenie�świa-

domości�ekologicznej.

Wyróżnienia�w�tej�kategorii�otrzymali:

Fundacja�Ekologiczna�„ARKA”

Polski�Związek�Wędkarstwa�Okręg�

Częstochowa�Koło�w�Kaletach

Pierwsze�„Zielone�czeki”�z�okazji�Dnia�

Ziemi�Wojewódzki�Fundusz�Ochrony�

Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej�

w�Katowicach�przyznał�w�1994�roku.�

Wśród�dotychczasowych�laureatów�

znajdują�się�pasjonaci�ochrony�śro-

dowiska�-�naukowcy,�nauczyciele,�

dziennikarze,�przedsiębiorcy,�miasta�

i stowarzyszenia.
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Artystyczna ewolucja
„W jednym pokoju”? Naturalnie! 

Co takiego zadziało się “W jednym pokoju”, że 
warto jest w nim zostać na dłużej? 

Anna Bratek: Wydarzyło się mnóstwo myśli. 
Wręcz natłok myśli. Przemyśleń… nad czasem 
pandemicznym, ale nie tylko. A później w co prawda 
innym, ale wciąż jednym pokoju, zadziały się mu-
zycznie rzeczy magiczne, bo okazało się, że czwórka 
osób, która się w tym pokoju spotkała, ma otwarte 
serca, umysły i potra�  wspólnie oddychać muzyką. 
To wszystko właśnie wydarzyło się w trakcie na-
grywania naszego nowego krążka zatytułowanego 
„W jednym pokoju”.

To już Wasza druga płyta. „W jednym poko-
ju” – intrygujący, interesujący! Już po samym 
tytule mam ochotę zajrzeć, albo zasłuchać do 
tego jednego pokoju. 

AB: Sprawcą tej ciekawości jest Tomasz Harry 
Waldowski, którego zaprosiliśmy do współpracy. 
To znany i znakomity producent muzyczny, któ-
ry działa i pracuje z takimi artystami jak Skubas, 
Lemon, czy Renata Przemyk, czyli to jest już taka 
górna półka na polskim rynku muzycznym. Tomasz 
wskazał kierunek, uporządkował, poukładał naszą 
muzykę. Bardzo pilnował brzemienia. Dzięki temu 
nabrała wyraźniejszego kolorytu, ukształtowała się 
w takim bardziej soulowo-jazzowym stylu. Ta druga 
płyta to dla nas też przede wszystkim kolejny krok 
w rozwoju artystycznym zespołu MØW. I mamy 
takie poczucie się, że ta ewolucja wydarzyła się 
w sposób bardzo naturalny.

Ciekawostką jest niewątpliwie gościnny udział 
różnych artystów?

AB: Taak. Ogromna różnorodność, bo to nie tylko 
rytmy soulowo-jazzowe, ale i nieco popowe. Jest też 
i rap. Słychać pianino, trąbkę, Czyli taki misz-masz, 
niemniej bardzo spójny. Udział takich profesjonal-
nych muzyków, jak Basia Derlak, kompozytorka, 
autorka tekstów i wokalistka, która rapuje na naszej 
płycie. Cyprian Baszyński gra na trąbce. Nawet nasz 
producent Tomasz Harry Waldowski śpiewa jedną 
ze zwrotek utworu „Dziennik”. Jest też Bogdan 
Hołownia, wspaniały polski pianista jazzowy, który 
był też między innymi moim wykładowcą w szkole 
muzycznej. Miałam takie marzenie, żeby zatrzymać 
jego talent na tej płycie i udało się! 

Teksty piosenek płyty „W jednym pokoju” są 
ważne, są mądre. Dziś w dobie komercjalizacji 
muzyki, spłycania jej przekazu i tworzenia wszyst-
kiego „pod nóżkę” można zadać pytanie, czy tego 
ktoś zatem będzie chciał słuchać?

AB: Tego nie wiem. Sama sobie zadaję to pyta-
nie. Natomiast myślę sobie, ze jeśli już zajmować 
się muzyką na poważnie, to w taki sposób, w jaki 
czuję. Nie potra� łabym tworzyć „pod publiczkę”, 
bo w danej chwili jest na coś popyt. Zależy mi na 
tym, by być prawdziwą, autentyczną wobec samej 
siebie i wierzę, że ta prawda się obroni. I nasza płyta 

znajdzie swoich odbiorców. Pewnie nie będzie ich 
wielu, ale liczy się jakość, nie ilość. Ci odbiorcy nas 
znajdą, albo znajdziemy się nawzajem.

Przypomnijmy początki MØW.
AB: Jesteśmy razem do 2017 roku, czyli troszkę 

ponad 4 lata. Początkiem MØW był duet w składzie 
Agnieszka Derlak i Ania Bratek. Agnieszka jest moją 
przyjaciółką, którą poznałam w szkole jazzowej 
w Warszawie - Policealnym Studium Jazzowym im. 
H. Majewskiego. Od razu między nami „zażarło”. 
Nie tylko osobowościowo, ale i muzycznie. A potem 
zaprosiłyśmy do współpracy Mateusza Szewczyka, 
wspaniałego kontrabasistę i basistę oraz Partyka 
Zakrzewskiego, perkusjonalistę. Natomiast na prze-
strzeni czasu skład zmienił się nieco. Po pewnym 
czasie okazało się, że potrzebujemy perkusisty, żeby 
to brzmienie było mocniejsze. Co różni perkusjo-
nalistę od perkusisty, bo to może trzeba wyjaśnić: 
perkusista ma zestaw perkusyjny, gdzie kluczowa jest 
stopa i werbel, perkusjonalista dysponuje wieloma 

instrumentami o rożnych brzmieniach i kolorach, 
ale ma bardziej funkcję dopełniającą niż fundamen-
talną. Tak do zespołu dołączył Adam Wajdzik. Czyli 
można powiedzieć nasz zespół ma dwa etapy: ten 
pierwszy z Patrykiem i drugi – z Adamem.

Jakie są Wasze plany? Trasa koncertowa, pro-
mująca płytę?

AB: Plany są, ale z uwagi na pandemię, nie chcę 
podawać żadnych dat, żadnych konkretów. Sytuacja 
bowiem zmienia się tak dynamicznie, że mogłoby 
się okazać, że z dnia na dzień coś przestanie być ak-
tualne. Zatem pierwsza połowa roku pod względem 
koncertów stoi pod znakiem zapytania. Ale w lecie, 
okresie wakacyjnym na pewno będzie się działo!

ROZMAWIAŁA: 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Płyty „ W jednym pokoju” można posłuchać na: 
https://� m.to/MOWwjednympokoju, a już niebawem 
wypalony krążek tra�  do dystrybucji.

ROZMOWA�Z�ANNĄ�BRATEK,�LIDERKĄ�I�WOKALISTKĄ�ZESPOŁU�MØW�ORAZ�ANIMATORKĄ�KULTURY�W�STAROCHORZOWSKIM�DOMU�KULTURY
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Inwestycje 2022, 
czyli�co�nowego�w�Siemianowicach�Śląskich?

P R O M O C J A

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

–�Zakup�i�wdrożenie�oprogramowania�do�ewidencji�zbiorów�w�Muzeum�Mie�jskim.
Realizacja 2022/2023
–�Modernizacja�budynku�Muzeum�Miejskiego�przy�ul.�Fryderyka�Chopina�

�6�–�dokumentacja�projektowa.

Infrastruktura Drogowa
–�Budowa�ronda�na�skrzyżowaniu�ulic�Staszica�i�Śląskiej�(zaprojektuj�i�wybuduj).
–�Aleja�pieszo-rowerowa�(ul.�Dworska-Staw�Rzęsa).
–��Wymiana�nawierzchni�chodnika�na�ul.�Śmiłowskiego.
–�Utworzenie�prawoskrętu�z�ulicy�Sikorskiego�do�ul.�Oświęcimskiej�wraz�z�remontem�nawierzchni.
–�Połączenie�drogowe�do�Chorzowa�od�ulicy�Watoły�-�dokumentacja�projektowa.
–�Wymiana�nawierzchni�–�ul.�Piastowska.
–�Wymian���a�nawierzchni�drogi�dojazdowej�do�garaży�przy�ul.�Korfantego.
–�Przebudowa�skrzyżowania�ulic�Zwycięstwa,�Krupanka,�Wrocławska�na�skrzyżowanie�

typu�rondo.
–�Wymiana�nawierzchni�na�wybranych�odcinkach�dróg�gminnych�–�ul.�Krucza.
–�Połączenie�dr�ogowe�Bytomska�–�tereny�inwestycyjne.
–�Nowe�połączenie��drogowe�ul.�Wł.�Jagiełły�z�ul.�Węglową�–�etap�2.
–�Rozbudo�wa�ul.�Tra�ugu��a�wraz�z�budową�drogi�gminnej�łączącej�
� ul.�Traugu��a�z�ul.�Watoły�w�Siemianowicach�Śląskich.

Gospodarka
mieszkaniowa
–�Modernizacja�mieszkań�i�nieruchomości�z�zasobu�gminy�Siemianowice�Śląskie.
–�Program�Operacyjny�Infr�astruktura�i�Środowisko�2014-2020�tytuł�projektu:�

Poprawa�efektywności�energetycznej�w�budynkach�będącą�własnością�
Miasta�Siemianowice�Śląskie�–�etap�4.

� Wykonanie�termomodernizacji�budynku�mieszkalnego�znajdującego�się�
przy�ulicy�Sienkiewicza�6.

–�Program�Operacyjny�Infras�truktura�i�Środowisko�2014-2020�tytuł�projektu:�
Poprawa�efektywności�energetycznej�w�budynkach�będącą�własnością�
Miasta�Siemianowice�Śląskie�–�etap�3��Termomodernizacja�budynków�przy�
ul.�Śląskiej�10,�ul.�Śląskiej�10a,�Poprzecznej�1,�ul.�Poprzecznej�3,�ul.�Bocznej�
1.,�ul.�Szefl�era�13,�ul.�Szefl�era�15,�al.�Sportowców�4�ul.�Sobieskiego�8,�ul.�
Staszica�10,�ul.�Parkowej�6�i�ul.�Parkowej�6a,�ul.�Kołłątaja�5,�ul.�Kołłątaja�
7,�ul.�Kołłątaja�11�ul.�Kołłątaja�12,�ul.�Kołłątaja�13�i�ul.�Kołłątaja�14.

Administracja Publiczna
–�Zakup�sprzętu�i�oprogramowania�dla�Urzędu�Miasta�Siemianowice�Śląskie.
–�Modernizacja�budynków�Urzędu�Miasta�Siemianowi�ce�Śląskie.
–�Regionalny�Program�Operacyjny�Województwa�Śląskiego�2014-2020�tytuł�

projektu:�Niskoenergetyczne�budynki�użyteczności�publicznej�–�Termomodernizacja�
budynku�Urzędu�Miasta�ul.�Michałkowicka�105.

–�Budowa�windy�w�budynku�Urzędu�Miasta�przy�ul.�Jan�a�Pawła�II�10.
–�Projekt�„Human�Smart�Ci��es.�Inteligentne�miasta.

Oświata�i�wychowanie
–�Wspólny�projekt�SP�11�oraz�SP�5�
� (strefa�wypoczynku,�wymiana�nawierzchni�ul.�Słowackiego,�

plac�zabaw�ul.�Michałkowicka).
–�Sportowy�plac�zabaw�przy�Zespole�Szkół�Sportowych�w�Siemianowicach�Śląskich.
–�Adaptacja�dawnego�budynku�Gimnazjum�Nr�2�przy�ul.�Prz�yjaź�ni�28�na�

potrzeby�edukacyjno�przedszkolne�-�dokumentacja�techniczna.
–�Regionalny�Program�Operacyjny�Województwa�Śląskiego�2014-2020�tytuł�

projektu:�Słoneczna�Gmina�-�montaż�instalacji�fotowoltaicznych�w�infrastruk-
turze�publicznej�II.

–�Regionalny�Program�Operacyjny�Województwa�Śląskiego�2014-2020�tyt�uł�
projektu:�Niskoenergetyczne�budynki�użyteczności�publicznej�–�Termo-
modernizacja�budynku�ZSTiO�„Meritum”�przy�ul.�Katowickiej�1.

–�Budowa�wielofunkcyjnego�boiska�przy�ZS�COGITO�przy�ul.�Matejki�5.
Realizacja 2022/2023
–�Regionalny�Program�Operacyjny�Województwa��Śląskiego�2014-2020�tytuł�

projektu:�Niskoenergetyczne�budynki�użyteczności�publicznej�–�Komplek-
sowa�termomodernizacja�Zespołu�Szkół�Sportowych�wraz�z�zastosowaniem�
rozwiązań�odnawialnych�źródeł�energii�–II�etap.

–�Regionalny�Program�Operacyjny�Województwa�Śląskiego�2014-�2020�
tytuł�projektu:�Niskoenergetyczne�budynki�użyteczności�publicznej�–��
Termomodernizacja�budynku�Szkoły�Podstawowej�Nr�5.

–�Regionalny�Program�Operacyjny�Województwa�Śląskiego�2014-20�20�
tytuł�projektu:�Niskoenergetyczne�budynki�użyteczności�publicznej�–�
Termomodernizacja�budynku�Szkoły�Podstawowej�Nr�16.

–�Regionalny�Program�Operacyjny�Województwa�Śląskiego�2014-2020�tyt�uł�
projektu:�Niskoenergetyczne�budynki�użyteczności�publicznej�–�Termo-
modernizacja�budynku�Przedszkola�Nr�2�przy�ul.�ZHP�8.

–�Regionalny�Program�Operacyjny�Województwa�Śląskiego�2014-2020�
tytuł��projektu:�Niskoenergetyczne�budynki�użyteczności�publicznej�–�
Termomodernizacja�budynku�Przedszkola�Nr�10�przy�ul.�Jana�Pawła�II�8.�

Ochrona Zdrowia
–�Objęcie�udziałów�w�Szpitalu�Miejskim�Sp.z�o.o.

Reze r wa inwestycyjna

Gospodarka komunalna 
i�ochrona�środowiska 
–�Dotacje�celowe�dla�osób�fi�zycznych�na�realizację�zadań
� z�zakresu�ochrony�środowiska�i�gospodarki�wodnej.
–�Budowa�tężni�solankowej�w�Lasku�Bytkowskim.
–�Modernizacja�i�rozbudowa�placu�zabaw�w�Siemianowicach�Śląskich�ul.�Gans�ińca��8,�obej-

mująca�wymianę�nawierzchni,�ogrodzenia�i�urządzeń�zabawowych.�Wykonanie�parkingu�
osiedlowego�przy�ul.�Niepodległości�58�wraz�z�realizacją�zagród�dla�pojemników�prze-
znaczonych�do�segregacji�odpadów.

–�Program�Operacyjny�Infrastruktura�i�Środowisko�2014-2020�tytuł�projektu�Modernizacja�
kanalizacji�deszczowej�wraz�z�budową�systemu�małej�retencji�na�terenie�miasta�Siemia-
nowice�Śląskie.

–�Uzbrojenie�terenu�przemysłowego�„Sektor�33”�przy�ul.�Bytomskiej.
–�Rozbudo�wa�Punktu�Selektywnej�Zbiórki�Odpadów�Komunalnych.
–�Regionalny�Prog�ram�Operacyjny�Województwa�Śląskiego�2014-2020�projekt�Słone�czne�

Siemianowice.�Promocja�i�budowa�odnawialnych�źródeł�energii�w�Siemianowicach�Ślą-
skich�–�edycja�II.
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Przeziębienie,�a�może�to�grypa�lub�COVID-19?�Jak�sprawdzisz,�co�Ci�dolega?�Skorzystaj�z�praktycz-

nego�przewodnika,�który�krok�po�kroku�przedstawia,�co�zrobić,�gdy�masz�pierwsze�objawy�infekcji.

Nigdy�nie�lekceważ�objawów�choroby.�Nawet�jeśli�wydaje�Ci�się,�że�to�zwykłe�przeziębienie,�powi-

nieneś�to�sprawdzić.�Być�może�są�to�pierwsze�symptomy�groźnych�chorób:�grypy�lub�COVID-19?

Pamiętaj!�Część�chorób,�szczególnie�w�pierwszym�stadium�rozwoju,�daje�podobne�objawy,�dlatego�

musisz�upewnić�się,�co�Ci�dolega.

Zacznij od lekarza rodzinnego

Skontaktuj�się�z�poradnią�Podstawowej�Opieki�Zdrowotnej�(POZ).�Poinformuj�osobę�w�rejestracji,�że:

podejrzewasz�zakażenie�koronawirusem,

jesteś�na�kwarantannie,

lub�miałeś�kontakt�z�osobą�zakażoną�koronawirusem.

Poradnie�POZ�przyjmują:

od�poniedziałku�do�piątku,�w�godzinach�8.00�–�18.00.

W�zależności�od�Twojego�stanu�zdrowia,�konsultacja�może�mieć�formę:

l�wizyty�stacjonarnej�w�gabinecie�lekarza�POZ,

l�teleporady,

l�lub�wizyty�medyka�w�domu�chorego.

WAŻNE!

Jeśli�lekarz�POZ�podejrzewa�zakażenie�koronawirusem,�może�skierować�Cię�na�test�wykrywający�

SARS-CoV-2.

Nocna�i�świąteczna�opieka�zdrowotna,�gdy�Twój�lekarz�rodzinny�nie�pracuje

Gdy�czujesz�się�źle�wieczorem�(po�godz.�18.00)�lub�w�weekend,�lub�w�dzień�świąteczny,�wtedy�

skontaktuj�się�z�najbliższą�placówką�nocnej�i�świątecznej�opieki�zdrowotnej�(NiŚOZ),�gdzie�otrzy-

masz�niezbędną�pomoc�medyczną.

Placówki�NiŚOZ�przyjmują:

l�od�poniedziałku�do�piątku,�w�godzinach�18.00�-�8.00�rano�kolejnego�dnia,

l�w�soboty,�niedziele�i�święta�przez�całą�dobę.

W�zależności�od�Twojego�stanu�zdrowia,�konsultacja�może�mieć�formę:

wizyty�stacjonarnej�w�gabinecie�NiŚOZ,

teleporady,

lub�wizyty�medyka�w�domu�chorego.

WAŻNE!

Jeśli�lekarz�podejrzewa�zakażenie�koronawirusem,�może�skierować�Cię�na�test�wykrywający�

SARS-CoV-2.

Wykaz�placówek�NiŚOZ�znajdziesz�na�stronie�śląskiego�oddziału�NFZ�-�www.nfz-katowice.pl�.

Telepla��orma�Pierwszego�Kontaktu.�Wystarczy�zadzwonić�lub�wypełnić�formularz

W�nocy,�w�weekendy�i�święta,�czyli�poza�godzinami�pracy�poradni�Podstawowej�Opieki�Zdrowot-

nej,�możesz�skorzystać�również�z�Telepla��ormy�Pierwszego�Kontaktu�(TPK).�TPK�to�odpowiednik�

nocnej�i�świątecznej�opieki�zdrowotnej,�tyle�że�przez�telefon.

Wystarczy,�że�zadzwonisz�pod�bezpłatny�numer�800�137�200�lub�wypełnisz�formularz�online�-�

h��ps://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk�.

Z�Telepla��ormy�Pierwszego�Kontaktu�skorzystasz:

l�od�poniedziałku�do�piątku,�w�godzinach�18.00�-�8.00�rano�kolejnego�dnia,

l�w�soboty,�niedziele�i�święta�przez�całą�dobę.

WAŻNE!

Lekarz�dyżurujący�na�Telepla��ormie�Pierwszego�Kontaktu�może�skierować�Cię�na�test�wykrywa-

jący�SARS-CoV-2.

Więcej�na�www.goniec-gornoslaski.pl�oraz�w�kolejnym�wydaniu�papierowym.

Karnawałowa�roladka�z�kurczaka�kukurydziane-

go�z�sosem�z�zielonego�pieprzu�w�towarzystwie�

kopytek�ziemniaczanych�i�białej�zasmażanej�

kapusty�z�suszonymi�pomidorami.

Na�karnawałowe�przyjęcie�pragnę�zapropo-

nować�Państwu�wyśmienite�danie�z�kurczaka�

kukurydzianego.�Jest�to�moja�wariacja,�którą�

oczywiście�możecie�Państwo�zmodyfi�kować�

wg�uznania.

Na�jedną�porcje�mojego�dania�potrzebujemy:

l�Pierś�kurczaka�kukurydzianego

l�Chudy�surowy�boczek�w�plastrach

l�Mieszankę�warzyw:�(o�tej�porze�roku�propo-

nuje�mrożonych)�brokuł�,marchewka,�kalafi�or,�

groszek�cukrowy�itp.�

l�Śmietana�w�kartoniku�34%�200�ml

l�Pieprz�zielony�w�zalewie�50�ml

l�Gorgonzola�50�g

l�Mandarynka�1�sztuka�lub�konserwowa�50�g

l�Masło�20�g

l�Folia�aluminiowa�

l�Ziemniaki�gotowane��150�g

l�Rico��a�lub�mascarone��50�g

l�Mąka�ziemniaczana

l�Mąka�pszenna�

l�Jajko�

l�Kapusta�biała�200�g

l�Suszone�pomidory�w�oleju�50�g

l�Posiekany�koperek�łyżka�

l�Cebula�czerwona�0,5�szt�

l�Sok�z�cytryny�100�ml

l�Cukier�dwie�łyżki�

l�Oliwa�80�ml�lub�masło�100�g

l�Przyprawy�:�sól,�pieprz,�rozmaryn,�papryka�

słodka�mielona,�zielone�pesto�

ZABIERAMY�SIĘ�DO�PRACY:

Pierś�z�kurczaka�rozłożyć�na�blacie,�ściąć�nad-

miar�mięsa,�aby�został�nam�płat�grubości�około�

2�cm.�Ze�ścinek��mięsa�i�warzyw�przygotowu-

jemy�farsz.�Ścinki��przemielić�przez�maszynkę�

do�mięsa�lub�rozdrobnić�blenderem.�Dokła-

damy�mieszankę�warzywną,�dodajemy�sól,�

pieprz,�paprykę,�rozmaryn.�Farsz�mamy�gotowy.�

Pierś�z�kurczaka�rozbijamy�tłuczkiem�do�mięsa,�

aby�uzyskać�cienki�płat.�Na�foli�aluminiowej�

układamy�obok�siebie�plastry�boczku,�na�nie�

nakładamy�rozbitą�pierś�z�kurczaka,�nie�przy-

prawiamy�już�mięsa,�na�to�wszystko�kładziemy�

farsz�warzywno-mięsny�formujemy�roladkę��

i�zawijamy�w�folię,�jak�cukierek.�Tak�przygoto-

waną�roladkę�wkładamy�do�nagrzanego�do�160�

stopni�piekarnika.�Pieczemy�około�30�minut.�

Przygotowujemy�sos:

Na�rozpuszczone�masło�rzucamy�obrane�pokro-

jone�w�kostkę�mandarynki�oraz�zielony�pieprz.�

Dorzucamy�gorgonzolę,�zalewamy�śmietanką,�

gotujemy�na�lekkim�ogniu,�aż�składniki�się�ze�sobą�

połączą,�a�sos�odparuje�do�gęstej�konsystencji.

Czas�na�kopytka:

Gotowane�gorące��ziemniaki�przeciskamy�przez�

praskę�do�ziemniaków�lub�mielimy�przez�maszynkę�

do�mięsa,�dorzucamy�rico��ę�lub�mascarpone,�jajo�

i�mąkę�pszenną�i�ziemniaczaną.�Wyrabiamy�wszyst-

ko�na�jednolita�masę.�Na�desce�formujemy�wałek�

o�grubości�trzech�centymetrów,�kroimy�w�ukośne�

kopytka�i�wrzucamy�na�gotującą�się�i�osoloną�

wodę.�UWAGA:�kopytka�gotujemy�od�razu�po�

ich�zrobieniu,�jak�ciasto�poleży�to�się�rozpłynie.�

Przygotowujemy�kapustę.

Kapustę�kroimy�cienko�w�paski�i�gotujemy�do�

średniej�miękkości,�odcedzamy.�Pokrojoną�

w�drobną�kostkę�cebulkę�oraz�pokrojone�wyjęte�

z�oliwy�suszone��pomidory,��przesmażamy�na�

oliwie�lub�maśle,�łączymy�z�kapustą�doprawia-

my,�na�koniec�wrzucamy�posiekany�koperek.

Wszystkie�składniki�dania�przygotowane,�teraz�

wystarczy�przygotować�talerz.

Roladkę�odwinąć�z�foli,�pokroić�w�skośne�pla-

stry,�tak�aby�były�trzy�kawałki�z�rolady,�ułożyć�

na�sosie��na�talerzu.�Dołożyć�porcję�kopytek�

i�białą�zasmażaną�kapustę,�danie�udekorować�

wg�uznania,�nie�przesadzając�za�bardzo.�

Smacznego�!!!!

Przeziębienie,�a�może�COVID-19?�
Sprawdź,�co�zrobić

LANGFORT�POLECA:
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ZAMIEN�WODĘ�BUTELKOWANĄ�NA�MYSŁOWICKĄ�KRANÓWKĘ!�
Wyrzucasz�do�kosza�plas��kową�butelkę�i�już.�Po�kłopocie!?�Nie�do�końca.�

Kłopot�zostaje:�nieprzetworzone�śmieci�będą�zalegać�na�wysypiskach�przez�setki�
i�tysiące�lat.�Rocznie�Polacy�kupują�aż�4,5�mld�plas��kowych�butelek.
Możesz�łatwo�zatrzymać�proces�powstawania�odpadów.�Wystarczy�korzystać�

z�kranówki�–�wody�przeznaczonej�do�spożycia�przez�ludzi�-�dostępnej�w�zasięgu�
ręki�i�spełniającej�wszystkie�wymagania�jakościowe.�
Do�spożycia�zalecamy�wodę�prosto�z�sieci�(po�krótkim�odpuszczeniu�wody�

zalegającej�w�instalacji�wewnętrznej).�Sami�pijemy�i�polecamy.�

ZAŁOGA�MPWIK�
-� NIE� STRASZNY�
IM� WIATR,� ŚNIEG�
I�MROZY�.To�ciężka�
praca�w�niełatwych�
warunkach�-�ale�ktoś�
musi�to�zrobić.�

UTRZYMAN I E�
W� SPRAWNOSCI�
SIECI�WODOCIAGO-
WEJ�TO�PRIORYTET.�

Tymczasem�wahania�
temperatur�z�dodat-
nich�na�ujemne�mogą�
powodować�większą�
awaryjność�na�sieci�
wodociągowej.�Bez�
względu� na�warun-
ki�pogodowe�nasza�
załoga� nieustannie�
pracuje,�aby�wszelkie�
awarie� zostały� nie-
zwłocznie�usunięte.�
Naszym� celem� jest�
zapewnienie�Państwu�
ciągłości�w�dostawie�
najwyższej� jakości�
wody.�
W�przypadku�wy-

stąpienia�awarii�prosi-
my�o�kontakt�telefoniczny�z�naszą�DYSPOZYTORNIĄ�pod�numerem�telefonicznym�
(32)�223-59-42�bądź�adres�mailowy:�dyspozytornia@mpwikmyslowice.pl

Drodzy�mieszkańcy�Mysłowic.�Miejcie�oczy�szeroko�otwarte!�Zwracajcie�uwagę�
na�otwarte�wpusty�uliczne�i�studnie�kanalizacyjne.�Jeśli�jesteście�świadkami�kra-
dzieży�włazów�prosimy�o�kontakt�z�Policją�lub�Strażą�Miejską.�Nie�bądźmy�obojęt-
ni!�Zapadnięcie�się�w�otwartą�studzienkę�kanalizacyjną,�najechanie�rowerem�lub�
samochodem�na�otwarty�wpust�-�mogą�skończyć�się�tragicznie.�Złodziej�zarobi�
kilkanaście�złotych,�a�człowiek�może�stracić�życie.�
Apelujemy�do�właścicieli�skupów�złomu,�żeby�bacznie�przyglądali�się�temu,�co�

przyjmują.�Za�zakupienie�kradzionych�elementów�infrastruktury�kanalizacyjnej�
grożą�wysokie�kary,�włącznie�z�karą�grzywny�i�więzienia
Wspólnie�działajmy�przeciw�złodziejom,�którzy�dla�paru�złotych�narażają�nas�na�

utratę�zdrowia�i�życia
Brak�pokrywy�kanalizacyjnej�można�zgłaszać�do�Dyspozytorni�MPWIK�pod�

numerem�telefonu�32�223�59�42.Pracownicy�MPWIK�natychmiast�po�zgłoszeniu�
takich�przypadków�uzupełniają�ubytki.

NIE�BĄDŹ�OBOJĘTNY!
KRADZIEŻ�KRATKI�WPUSTU�ULICZNEGO�LUB�POKRYWY�KANALIZACYJNEJ�

STUDNI�TO�ZAGROŻENIE�DLA�ZDROWIA�I�ŻYCIA�LUDZKIEGO!!!
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Proszę�proszę�a�wiec�przyszedł
już�się�zjawił�już�jest�z�nami
toastami�wdarł�się�w�ciszę
w�niebo�strzelił�rozbłyskami
�
Przyniósł�w�kufrze�kalendarze
a�w�nich�całkiem�nowe�daty
krzyknął:�żyjcie�tak�jak�każę
dam�wam�wszystko...�lecz�na�raty
�
Jestem�Nowy�ale�rządzę
co�kto�chce�niech�śmiało�śni
pewnie�zdrowie�i�pieniądze...
jestem�panem�przyszłych�dni
�
Mrozem�nie�ma�co�się�smucić
słońce�wróci�razem�z�wiosną
lęki�trzeba�precz�odrzucić
a�marzenia�niech�nam�rosną
�
Ale�każdy�niech��pamięta...
że�ma�rozum�serce�duszę
to�od�wieków�prawda�święta
a�ja...�mogę�lecz�nie�muszę
�
W�Was�jest�to...�jaki�ja�będę
ster�ustawcie�na�rejs�nowy
wierzcie�w�prawdę�nie�w�legendę
w�dobro�wierzcie...�nie�w�sposoby
�
Gdy�odejdę�czasu�drogą
w�sylwestrowej�nocy�mrok
to�nie�mówcie�między�sobą
...�ale�podły�był�ten�rok...

 ZBIGNIEW STRYJ

Kawiarenki Artystycznej – zupeł-
nie kameralnego, nieco intymnego 
nawet wieczoru, w trakcie którego 
zapraszani goście odkryją przed 
publicznością aktywności twórcze, 
nieznane szerzej, zaskakujące. – Po-
znamy ich pasje, dowiemy się być 
może co nieco więcej o ich życiu pry-
watnym – mówi dyrektor rudzkiego 
MCK Katarzyna Furmaniuk. – Myślę, 
że to bardzo ciekawe, że na przykład 
znany aktor filmowy, serialowy, tea-
tralny, jest także poetą, a popularny 
kabareciarz, artysta estradowy, jest 
świetnym tenisistą…. – zaznacza 
Katarzyna Furmaniuk.

- Kawiarenka Artystyczna będzie 
okazją do mniej formalnych spotkań 

z artystami. Dla wszystkich, którzy 
artystów lubią, cenią i chcą się na 
ich temat czegoś ciekawego i nowe-
go dowiedzieć. Bo jak mawiał Piotr 
Skrzynecki, artysta słynnej Piwnicy 
pod Baranami: „Kochajmy artystów” 
i nasze spotkania na pewno będą temu 
sprzyjać. Na spotkaniach nie zabrak-
nie projekcji multimedialnych z fo-
tosami z filmów, spektakli, piosenek, 
popisów kabaretowych i jak to na 
kawiarenkę przystało – dobrej kawy 
i ciasta – zachęca Katarzyna Furma-
niuk.

Pierwsze spotkanie z cyklu już 20 
stycznia o 18.00

Zapraszam jako prowadząca: 
Hanna Grabowska-Macioszek
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Miejskie Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty zaprasza: 
Kawiarenka Artystyczna

PONIEDZIAŁEK 16:15    SOBOTA 13:10

SWIAT CYRKU
SWIAT CYRKU

CZWARTEK 16:15
NIEDZIELA 9:50

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 16:45    NIEDZIELA 10:20

WETERYNARZ
z plazy

.

TELEWIZJA
NAZIEMNASTYCZEŃ Z

STAROCHORZOWSKI DOM KULTURY, 16.01., GODZ. 17.00

Świąteczny koncert chóru gospel 
“Z miłości”

Zapraszamy na świąteczny koncert chóru gospel „Z miłości”. 
Dajcie się porwać radosnym i pełnym energii świątecznym utwo-
rom wykonany przez chór gospel oraz znakomitych muzyków!
„Z miłości” - Kim jesteśmy? Jesteśmy chórem gospel, zrzeszającym 
ludzi z różnych kościołów, których połączyła miłość do Pana Boga 
i pragnienie śpiewania Jemu na chwałę i głoszenia ludziom – poprzez 
śpiew – ewangelii (dobrej nowiny) o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. 
Uważamy, że muzyka jest jednym z najbardziej czytelnych nośników 
przekazujących Boże poselstwo do wszystkich ludzi bez względu na 
wiek, status społeczny oraz wszelkiego rodzaju podziały na świecie.
Istniejemy od 18 lat, jesteśmy młodymi (ciałem i duchem) ludźmi 
z różnych stron Śląska i nie tylko. Są wśród nas profesjonaliści, którzy 
na co dzień zajmują się śpiewem i muzyką, są amatorzy, niektórzy 
prowadzą śpiew, uwielbienie w swoich para� ach, zborach, wszyscy 
obdarzeni przez Boga talentem muzycznym. Dlatego to Jemu oddajemy 
chwałę w naszych pieśniach.

Info: majka@chck.pl, tel. 32 247 39 56

SIEMIANOWICKIE CENTRUM

�KULTURY�–�BYTKÓW,�23.01.,

 GODZ. 18.00

Gościnnie wystąpi także zespół Bez 
Ceregieli. Początek – godzina 18.00.

Autorski projekt wokalisty Piotra „Gut-
ka” Gutkowskiego wieloletniego wokalisty 
zespołu Indios Bravos, znanego także ze 
współpracy z legendami polskiej sceny 
hip hop takich jak Kaliber 44, Paktofoni-
ka. Obecnie zespół promuje debiutancki 
album „Stan Rzeczy”.

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

Koncert zespołu 
GUTEK
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Koncerty, spektakle, a co się z tym wiąże wielu artystów. 
Znanych i lubianych. To dla rudzkiej sceny żadna nowość. 
Nowością za to będzie spotkanie tychże w zupełnie innym 
entourage’u. Jakim? 
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NASZE RECENZJE

Nie jest to szczególnie odkryw-
cze i jest to prawda stara jak 
świat… I co dla co poniektórych 
na pewno będzie zaskoczeniem, 
autorem tej prawdy bynajmniej 
nie jest Budka Su� era.

A zatem kto? Adam i Ewa. Prawdę 
tę odkryli, jak nietrudno się domyślić 
w raju. Widzom natomiast przybliżyli 
ją Nina Siwy i Jakub Podgórski.

Nina Siwy, aktorka, poetka, polonistka 
reaktywuje popandemicznie znane już 
widzom spotkania „Ze sztuką mi do 
twarzy”, którego pierwsza po niemal 
dwuletniej przerwie odsłona wydarza 
się na scenie Chorzowskiego Centrum 
Kultury. Przenosimy się zatem do raju, 
by odkryć wraz z Adamem i Ewą, to co 
piórem Marka Twaina zapisali w swoich 
pamiętnikach. Odkryć to, co znaczy 
tango! - Pierwsze nasze spotkanie po 
bardzo długim czasie, więc emocje 
ogromne – mówi Nina Siwy, autorka 
„Ze sztuką mi do twarzy”. – Pierwsze 
spotkanie, a zatem owiane tajemnicą, 
nawet lekką niepewnością, jak to będzie. 
Natomiast można powiedzieć, że każ-
de spotkanie jest pierwsze, bo czytany 
tekst za każdym razem jest inny, inny 
jest kontakt z widzem, inna wymia-

na energii. „Pamiętniki Adama i Ewy” 
Marka Twaina – magicznie, wyjątkowo, 
bardzo emocjonalnie – podkreśla Nina 
Siwy. – Czytając ten tekst byliśmy tak na-
prawdę, jak Adam i Ewa – dodaje Jakub 
Podgórski, który jako zaproszony gość 
towarzyszył autorce spotkań, kreując 
postać Adama. – Czułem się tak, jakbym 
był na scenie po raz pierwszy, mimo 
tego że mam już jakieś doświadczenie 
sceniczne, artystyczne. Poruszenie we-
wnętrzne zatem było na trochę innym 
poziomie niż zwykle – zaznacza Jakub 
Podgórski, którego możemy między 
innymi oglądać w spektaklu repertua-
rowym Teatru Nowego w Zabrzu „To, co 
najpiękniejsze” Mariana Hemara. Aktor 
wciela się w postać Chopina. Polecam 
najserdeczniej! I jestem w stanie założyć 
się o każde pieniądze, że takiego wydania 
postaci słynnego pianisty, jeszcze nie wi-
dzieliście! Moc i charyzma! A wspólnie 
z Niną Siwy – w produkcjach Miejskiego 
Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie 
Śląskiej: „Gita story” oraz „Szeryf z Fryn 
City”, w których możemy przekonać się 
jak wielki temperament i poczucie hu-
moru drzemie w artystach. Warto dodać, 
że duet ten bardzo często wspólnie poja-
wia w Krakowskim Salonie Poezji. Nina 
Siwy – prowadząca i autorka spotkań, 
a Jakub Podgórki jako gość towarzyszą-

cy. A zatem już wszystko wiadomo… 
Bo w trakcie czytania „Pamiętników 
Adama i Ewy” widać i czuć niezwykłą 
relację jaka łączy bohaterów i jak sa-
dzę doświadczenie częstego wspólnego 
bycia na scenie tu procentuje. Jakub 
Podgórki kreuje postać Adama w sposób 
lekko nonszalancki, a nawet momenta-
mi „draniowaty”, ale tak naturalny, że 
widz ulega złudzeniu, że czytany tekst, 
wcale czytany nie jest, lecz mówiony, 
niczym pojawiający się niekiedy w � l-
mach monolog bohatera, czy narracja 

zza planu. Nina Siwy – delikatna, krucha 
wręcz Ewa, a jednocześnie obdarzona 
cechami tak charakterystycznymi dla 
kobiet, że słuchając jej pomysłów na 
życie i spostrzeżeń uśmiechałam się 
serdecznie, odnajdując w niej cząst-
kę siebie. Jak nie trudno się domyślić, 
dzieli ich wszystko, ale łączy nie tyl-
ko tango, a coś, czego nazywać wcale 
nie trzeba. – Ten tekst jest wyjątkowy 
właśnie przez ukazanie tego dualizmu. 
Spotykamy się z drugim człowiekiem: 
kobietą, mężczyzną i towarzyszy nam 

on przez całe życie. Emocje tak skrajne: 
miłość, nienawiść, dobro, zło i w tekście 
ta gra przeróżnych uczuć jest bardzo 
wyrazista – stwierdza Nina Siwy. – Ja 
myślę, że tu też jest bardzo istotny ten 
archetyp kobiety i mężczyzny, który roz-
wija się, ewoluuje, nasza relacja powstaje 
i zmienia się, mimo że na początku nic 
na to nie wskazuje, bo niby jej nie ma 
w ogóle, a jednak jest. Od wąskiej nici, 
do mocnego sznura, który powoduje, 
że czujemy się nierozerwalni, nieroz-
wiązywalni – dodaje Jakub Podgórski. 
– Niemożliwym by było funkcjonowa-
nie ich osobno: pustka, nic – kwituje 
artysta. – To co jest między nimi, to po 
prostu jest i jest na wyciągnięcie ręki. 
Jeśli podejmiemy próbę nazwania tego, 
to od razu szu� adkujemy. Potem ktoś 
nazwie to nieco inaczej i mamy zgrzyt 
tych dwóch szu� ad. – Nazywanie, de� -
niowanie w pewnym stopniu ogranicza, 
a ważniejsze jest przeżywanie, czucie i to 
właśnie odnajdujemy w tym tekście – 
podkreślają Nina Siwy i Jakub Podgórski.

Oprawę muzyczną zapewnił na for-
tepianie: Michał Kamiński, a tango wy-
konali: Ewa Pikuła i Krzysztof Kardas.

Zapraszam na kolejne spotkania „Ze 
sztuka mi do twarzy”. Terminów szu-
kajcie między innymi na www.goniec-
-gornoslaski.pl.

Bo do tanga trzeba dwojga?

WOLNOŚĆ�CZŁOWIEKA�GÓR

Józef Tischner
Wybór i opracowanie: 

Wojciech Bonowicz
Premiera 24.11.2021
Wydawnictwo: Znak

„Co góry mogą dać człowiekowi? Myślę, 
że przede wszystkim mogą o� arować mu 
wolność. Co człowiek może dać górom? 
Może je obdarzyć sztuką. Wynika z tego, że 
zawsze patrząc na góry, widzimy je poprzez 
ludzi gór, a patrząc na ludzi gór, widzimy 
ich poprzez góry. Trudno powiedzieć, gdzie 
przebiega granica” - Ks. Józef Tischner.  

„Wolność człowieka gór” to zbiór teks-
tów księdza Tischnera  w opracowaniu 
Wojciecha Bonowicza. Książka ukazała się 
nakładem Wydawnictwa Znak. 

Góry od zawsze były bliskie sercu ks. 
Józefa Tischnera. To tam zawsze czuł się 
wolny. W swoich tekstach mówił o tym, 
dlaczego o wolność należy dbać i jak z niej 
mądrze korzystać. Rozważania o wolności 
nabierają dziś nowych kontekstów, szczegól-
nie ważne wydaje się znalezienie autorytetu, 
który łączy, a nie dzieli. Wojciech Bonowicz 
dokonał wyboru nieznanych tekstów ks. Jó-
zefa Tischnera, które pomogą nam odzyskać 
wewnętrzny spokój i harmonię.

STAROCHORZOWSKI�DOM�KULTURY,�21.01.,�GODZ.�18.30

Otwarta Scena Artystyczna: Kolędowanie Miejskie 
Czyli „Scena dla młodych” w wykonaniu Teatru im. Stefana Batorego!

Teatr im. Stefana Batorego - kolektyw twórczy założony 
w 2014 roku przez ówczesne uczennice III Liceum Ogólno-
kształcącego w Chorzowie. Dzisiaj, tworzony przez studentki 
wrocławskiej � lii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, 
absolwentki Akademii Praktyk Teatralnych Europejskiego 
Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz studenta in-
termediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Siła twór-
cza, która pokazuje, że teatr jest przede wszystkim wspólnotą, spotkaniem i przyjaźnią. W swoich 
pracach chętnie wykorzystują doświadczenia zdobyte podczas kształcenia artystycznego.
Sięgają po różnorakie środki artystyczne takie jak: forma, animacja przedmio-
tów, muzyka i pieśni wielogłosowe. Zespół teatru w spektaklach szuka odpowiedzi 
na trudne pytania o otaczającą go rzeczywistość i stara się mówić o swoim pokoleniu.
Teatr im. Stefana Batorego ściśle współpracuje z katowicką Fundacją #wszystkierodza-
jeteatru, z którą co roku realizuje autorski projekt „Kolędowanie Miejskie”, który jest 
formą etnoteatru dającą szansę na rozwój duchowy i umocnienie wspólnoty, zarówno tej 
lokalnej jak i rodzinnej. Kolędowanie Miejskie – co to? Kolędowanie Miejskie to trady-
cyjna wyprawa kolędnicza, organizowana do tej pory dwukrotnie przez Teatr im. Stefana 
Batorego. Nasze kolędowanie wyróżnia niespotykany repertuar. Składa się on nie tylko 
ze znanych powszechnie kolęd, ale także z tradycyjnych pieśni i pastorałek oraz krótkich 
scen takich jak przedstawienie śmierci króla Heroda czy etiud z użyciem masek zwierzę-
cych. W naszych inscenizacjach wykorzystujemy muzykę na żywo oraz lalki teatralne.
W ramach „Sceny dla młodych” chcielibyśmy zaproponować koncert performatywny po-
łączony z międzypokoleniowymi warsztatami kolędniczymi dla mieszkańców Chorzowa 
Starego. Naszym działaniom przyświecają cele społeczne. Tradycyjny obrzęd kolędniczy 
jest oparty o wartości takie jak wzajemność i wspólnotowość. W czasach izolacji od siebie 
nawzajem, pogłębionej przez pandemię, ożywianie takiej tradycji kształci postawy otwartości.
Info: majka@chck.pl, tel. 32 247 39 56
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