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R E K L AM A

JAK BĘDĄZMIENIAŁYSIĘ KATOWICE
W 2023 ROKU?
Przekonamy się już niebawem.

A na razie zapraszam po szczegóły na str.3 Str.12

Zawsze był sztuką ulicy, aż w końcu wchłonęły go galerie. Niezbyt baczny obserwator, czy laik nie zwróci na to 
uwagi, bo przecież nadal można go na ulicy spotkać… 
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Szczegóły związane z projektem na str. 8

ZIMA Z GOŃCEM GÓRNOŚLĄSKIM

Rusza nasz konkurs, tym razem, zimowy! I to na sportowo! Śnieg, którywydaje się być coraz bardziej dobrem
luksusowym, a na pewno deficytowym, można nazwać mianem pojawiam się i znikam. Nie wiadomo bowiem,
czy utrzyma się, dosypie, albo stopnieje. To taka niewiadoma, niemal jak wróżenie z fusów. Niezależnie jednak,
jak to z tym śniegiem jest i będzie zapraszam do naszej „Gońcowej” zabawy. Przygotowana wewspółpracy ze
Sklepem-SerwisemWrona Sport przy AWF Katowice oraz Get-Fit Katowice - „Altus Fitness”, fundatorami na-
szych nagród. Zadzwoń do nas: 534-675-613 i odpowiedz na pytania: Cowspólnego ma plaster miodu z nartami
biegówkami oraz Czy skojarzenie nart tourowych z foką jest słuszne, a jeśli tak, to dlaczego? Na odpowiedzi
czekam do końca stycznia. Do wygrania gadżety sportowe oraz karnety na siłownię.

Awięcej na temat sportów zimowych
– nasz ekspert EdwardWrona ze Sklepu-Serwisu Wrona Sport. Str. 8.
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 

KATOWICE –Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rektorat,
Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Miejski Dom Kultury Filia „Dąb”,
GabinetWeterynaryjny „AS”, MuzeumHistorii Katowic, ul. Koperni-
ka 11, Sklep - SerwisWrona Sport, AWF, Biuro TurystyczneWolta,
Przychodnie Unii Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ.

CHORZÓW: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, Cho-
rzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”, Teatr
Czarnego Tła, Czytelnia NaukowaMBP i filie, Muzeumw 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; SalonMeblowy Honoratka ul. Katowicka 30a; Muze-
um Powstań Śląskich ul. Polaka 1.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE:UrządMiasta, 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 filie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

BYTOM: Siedziba firmy LED-BYT.PL, ul. Żeromskiego 5, FHU
Nucek - Roman Nuckowski

RUDAŚLĄSKA:Urząd Miasta, MCK im. H. Bisty.

ZABRZE:Teatr Nowy Zabrze

7 stycznia w chorzowskim Centrum Inicja-
tywSpołecznychwystartował“Chorzowski
Bank Czasu”. Jest to już druga inicjatywa,
która jest wynikiem kooperacji Stowarzy-
szenie “Koncepcja” i Stowarzyszenia “Błę-
kitnyAnioł”.

Goniec Górnośląski wsparł przedsięwzięcie jako
patron medialny. Co leży szczególnie na sercu i jaki
jest cel organizatorów? Zamysł jest taki: „Chorzowski
Bank Czasu” mają tworzyć przede wszystkim jego
uczestnicy, alewplanach są zajęcia - między innymi
z prowadzenia social mediów, storytellingu jak i szko-
lenia obsługi programów z pakietu Office. Czyli dla
każdego coś dobrego. I cieszy to, a nawet bardzo,
że inicjatywa spotkała się z ciepłym przyjęciem, bo
to oznacza, że mieszkańcy całej aglomeracji, a nie
tylko Chorzowawyrażają prawdziwe zainteresowa-
nie udziałem.
Chorzowski Bank Czasumieści się wChorzowie przy
ulicy 3 Maja 18. A na zdjęciach poniżej ekipa, która
jego powstanie zainicjowała i wdrożyła.

HANNAGRABOWSKA MACIOSZEK

07/01/2023
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Koniec roku to czas podsumowań i zara-
zem okazja do nakreślenia celów na rok 
kolejny. 2022 miał być rokiem wytchnie-
nia po pandemii koronawirusa. Niestety 
rosyjska agresja na Ukrainę zdetermino-
wała bieg wydarzeń w kolejnych mie-
siącach. Ponadto zmiany podatkowe 
i globalny kryzys energetyczny zmusiły 
każdego z nas do oszczędności, dotyczy 
to również miast. Pomimo występowania 
takich nieprzewidywalnych okoliczno-
ści miasto musi się rozwijać. Oto wybra-
ne inwestycje, które będą realizowane 
w 2023 roku.

– To ważne by pamiętać, że o jakości życia w każ-
dym mieście coraz bardziej decydują zielone inwe-
stycje, sprawnie zorganizowany transport czy też 
szeroka oferta możliwości spędzania czasu wolnego 
– podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
– Podsumowując mijający rok, życzę wszystkim 
czytelnikom Gońca Górnośląskiego, by rok 2023 był 
czasem spełnienia marzeń zarówno tych prywatnych, 
jak i zawodowych, a nasze działania determinowane 
były wyłącznie chęcią rozwoju – dodaje prezydent.

TO NAS CZEKA W 2023
Pomimo trudnej sytuacji  nansowej, która wpływa 

na wszystkie miasta w Polsce, w 2023 roku Katowice 
kontynuują realizację dużych inwestycji przyczynia-
jących się nie tylko do podniesienia jakości życia 
w mieście, ale też sprzyjających powstawaniu nowych 
miejsc pracy i napędzania gospodarki. W budżecie 
miasta na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie 

787 mln zł, co stanowić będzie 26% ogółu wydat-
ków miasta. 

– Gdy rozmawiam z prezydentami największych 
polskich miast w ramach Unii Metropolii Polskich, 
wszyscy zgodnie mówią, że czeka nas bardzo trudny 
rok. Dla nas, jako miasta, priorytetem jest zapew-
nienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości życia 
katowiczanom, dlatego z większości zadań nie rezyg-
nujemy i będziemy je kontynuować. Na przykładzie 
otwartych w tym roku inwestycji, takich jak basen 
Zadole i kompleks sportowy przy ul. Asnyka, wi-
dzimy jak ważne są one dla jakości życia naszych 
mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Myśląc o rozwoju miasta, musimy  patrzeć 
w perspektywie kolejnych lat. Dlatego intensy  ku-
jemy działania w obszarze rewitalizacji terenów po 
kopalni „Wieczorek”, gdzie chcemy stworzyć HUB 
Gamingowo-Technologiczny – dodaje prezydent.

HUB GAMINGOWO-TECHNOLOGICZNY
Katowice od lat stawiają na innowacje, stąd po-

mysł powstania katowickiego HUB-u Gamingowo-
-Technologicznego. Miejsce to ma stanowić wspólną 
przestrzeń m.in. dla  rm technologicznych, game 
developerów - czyli producentów gier, a także środo-
wiska związanego z e-sportem, zajmującego się orga-
nizacją rozgrywek, turniejów i realizacją transmisji. 
Zlecone obecnie prace projektowe dotyczą pierwszego 
z sześciu przewidzianych etapów projektu i polegają na 
stworzeniu dokumentacji dla adaptacji i rewitalizacji 
już istniejących budynków po KWK „Wieczorek”, 
w których znajdą się między innymi powierzchnie 
biurowe i coworkingowe, studia nagrań, laboratoria, 
zaplecze infrastruktury IT, a także sale konferencyjne 
i pomieszczenia edukacyjne. Wartość pierwszego 
etapu szacowana jest na około 200 mln zł. Projekt 

budowlany powinien być gotowy wiosną 2023 roku. 
Kolejny etap to wyłonienie wykonawcy inwestycji.

PARKI W DZIELNICACH
W ramach przetargu na inwestycje w katowickie 

parki zaplanowano szereg działań na terenie Weł-
nowca, Kostuchny, Ochojca oraz pograniczu Bogu-
cic, Zawodzia i Dąbrówki Małej. Na ten cel miasto 
przeznaczy 48 mln zł, a mieszkańcy zyskają nowe 
zielone przestrzenie z placami zabaw, wybiegami 
dla psów, strefami relaksu z hamakami, ścieżką pod 
rolkostradę, torem pump track dla rowerzystów, 
kręgiem tanecznym. Parki mają oferować szerokie 
możliwości spędzania wolnego czasu. Ponadto 
zakres prac obejmuje zasadzenie około 350 drzew 
oraz tysięcy bylin, krzewów, pnączy i traw.

OWIELKICH KATOWICZANACH
W katowickim Brynowie, przy ul. Kościuszki 165, 

mieszkał i komponował przez kilkadziesiąt lat, tworząc 
muzykę do ponad 130  lmów i zdobywając światową 
sławę - Wojciech Kilar. Teraz w domu należącym do 
znanego kompozytora powstanie Katowickie Centrum 
Edukacji Muzycznej „Dom Kilara”. Miejsce będzie nie 
tylko upamiętniać dorobek artysty, ale także stanie 
się przestrzenią do realizacji wydarzeń z udziałem 
kolejnych pokoleń twórców. Obecnie ogłoszony został 
przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych, 
które mają ruszyć właśnie w 2023 roku. 

W Bogucicach natomiast powstanie Centrum Hi-
malaizmu im. Jerzego Kukuczki, które jest obecnie na 
etapie przygotowywania projektu budowlanego, a w 
ciągu roku powinien zostać wyłoniony wykonawca 
prac budowlanych. Centrum z jednej strony ma 
upamiętniać wybitnego himalaistę Jerzego Kukuczkę, 
a z drugiej stać się miejscem spotkań miłośników 

gór i przestrzenią o charakterze edukacyjnym, która 
ma inspirować kolejne pokolenia.

ZIELONAWARSZAWSKA
W lipcu 2022 roku rozpoczęły się prace, które 

znacząco odmienią jedną z ważniejszych ulic Ka-
towic. Przy Warszawskiej pojawi się ok. 70 nowych 
drzew, a do tego ok. 2700 krzewów i bylin. To jednak 
nie wszystko. Przebudowa zakłada również zmianę 
organizacji ruchu na odcinku od ul. Szkolnej do 
ul. Mielęckiego. Dzięki temu piesi zyskają kolejną 
przyjazną przestrzeń w ścisłym centrum miasta. 
Deptak i liczna roślinność spowodują, że miejsce 
nabierze reprezentacyjnego charakteru. Inwestycja 
o wartości około 19 mln zł ma być gotowa pod 
koniec drugiego kwartału 2023 roku.

REWITALIZACJA STARGAŃCA
Za prawie 7 mln zł dokonana będzie zmiana wokół 

stawu Starganiec znajdującego się na pograniczu 
Katowic i Mikołowa. Niegdyś popularny ośrodek 
wodno-rekreacyjny huty „Baildon” przechodzi kom-
pleksową metamorfozę. Prowadzone prace obejmują 
m.in. przystosowanie stawu do funkcji kąpieliskowej, 
umocnienie i realizację nowego zagospodarowania 
plaży oraz wykonanie boisk do siatkówki plażowej. 
Wypoczywać będzie można także w zamontowanych 
tu altanach piknikowych, na ławkach i leżakach 
miejskich. Atrakcyjnym elementem przemiany ma 
być ponadto pomost z częścią pływającą. W pobliżu 
plaży umieszczona zostanie także strefa małej ga-
stronomii z miejscem na postawienie foodtrucków. 
W poruszaniu się po terenie o powierzchni około 16 
hektarów pomoże nowy układ ścieżek. Wieczorne 
spacery będzie ułatwiać energooszczędne oświetlenie 
składające się z kilkudziesięciu lamp solarnych LED. 

Katowiczanie lubią aktywnie spędzać czasw otoczeniu
zieleni dlatego miasto zainwestuje w parki.

W 2023 r. zakończy się przebudowa
ul. Warszawskiej.

Wizualizacja HUBu Gamingowo-Technologicznego
AMC - Andrzej M. Chołdzyński.

ZDJĘCIE: UM KATOWICE ZDJĘCIE: ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWKATOWICACHWYŁONIŁ ZWYCIĘZCÓWW SWOIM KONKURSIE PLASTYCZNYM.

Ważnym, bo mającym na celu eduka-
cję i to od lat najmłodszych, bo „Tak dla 
Czystego Powietrza” skierowany jest dla 
dzieci i młodzieży. – Konkurs ma na celu 
przede wszystkim szeroko pojętą edu-
kację w zakresie ekologii, ochrony śro-
dowiska – mówi przewodnicząca jury 
Aleksandra Kuszka. Głównie chcieliśmy 
zwrócić na piękno otaczającej nas przyro-
dy, a zwłaszcza popularyzację wiedzy na 
temat funduszy unijnych, w tym promo-
cję Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, ponieważ konkurs jest 
współ  nansowany z tego programu – za-
znacza Aleksandra Kuszka.

I to się wspaniale udaje już od 4 lat! Jak mówi prze-
wodnicząca jury Konkursu „Tak dla Czystego Powietrza”, 
co roku obrady nad wyłonieniem zwycięzców są burz-
liwe i zaskakujące, bo pokazują jak ogromną wiedzę na 
temat ochrony środowiska mają młodzi ludzie. Sama 
wiem coś o tym. Mój młody człowiek niejednokrotnie 
potra   mnie prawdziwie zszokować proekologicznymi 
postawami. A szczególnie jeśli chodzi o oszczędzanie 
energii cieplnej… do takiej przesady, że skutkiem była 
choroba. Jeśli zatem ktoś myśli, że we własnym miesz-
kaniu nie można się przeziębić, odpowiadam: można! 
Taką postawę odradzam absolutnie. Natomiast nie 
ulega wątpliwości, że wśród dzieci i młodzieży takie 

zachowania wcale nie są rzadkością, bo świadomość 
ekologiczna jest niejednokrotnie większa niż u osoby 
dorosłej. I to cieszy, bo kiedyś z tych młodych wyrosną 
dorośli, o dobrym poziomie wiedzy, odpowiedzialności, 
świadomości. Cieszy też jeszcze coś. Jak bardzo na plus 
na przestrzeni lat zmienia się myślenie, podejście do 
ochrony środowiska. Czy ja będąc dzieckiem, na przy-
kład segregowałam śmieci? No nie! Wszystkie dziś tak 
zwane odpady zmieszane, kiedyś wyrzucało się właśnie 
zmieszane w jednym worku, czy nawet w wyłożonym 
gazetą wiadrze, bo zanim na rynek weszły worki, śmieci 
do kontenerów wyrzucało się w wielkim wiadrze. I o tych 
zmianach świadczy między innymi ilość nadesłanych 
prac na konkurs. I to walor nie do przecenienia! – To 
pięknie zakrzewiać takie postawy od maluszka. My już 
jako dorośli musieliśmy się tego nauczyć, a dla dzieci 
obecnie jest to coś naturalnego, wiedzą, potra  ą, stojąc 
przed kontenerami do segregacji, nie zastanawiają się, 
co do którego wyrzucić, bo to wiedzą. I co jeszcze? 
Prace konkursowe pokazują, że oni te zmiany widzą – 
podkreśla Aleksandra Kuszka.

To prawda! Weronika na  nał konkursu przyjechała 
z Pszczyny. Jak mówi, jest to miejscowość bardzo zanie-
czyszczona (A to ciekawe?!? Przecież Pszczyna podpi-
sała porozumienie z WFOŚiGW w sprawie Programu 
„Czyste Powietrze”! – przyp. Red.) – To dla mnie, dla 
mojej rodziny bardzo ważne, by uświadamiać ludzi, jak 
najwięcej mówić im, czym jest smog. Myślę, że edukacji 
ekologicznej powinno być więcej w szkole – mówi 
Weronika Żemła. A jednak to, że Weronika wzięła 
udział w konkursie WFOŚiGW to zasługa szkoły. – Na 

lekcji biologii przeprowadzono konkurs, no a potem już 
nad wykonaniem pracy czuwał pan z plastyki – wtrąca 
mama Weroniki. – A co do poziomu zanieczyszczenia 
Pszczyny to prawda niestety. W sezonie grzewczym, 
a szczególnie wieczorem nie da się wyjść z domu. Wero-
nika do szkoły chodzi w maseczce, bo ciężko oddychać 
takim powietrzem – dodaje pani Wiola. – Tu jest mój 
plakat – pokazuje mi swoją pracę Łukasz. – To taka 
droga do czystego powietrza. Rozchodzi się w dwie 
strony. Z jednej – do tęczy, a z drugiej – do dymiących 
kominów – opowiada laureat konkursu. – To żona 
dba o to, by syn wiedział jak najwięcej o ekologii i to 
właśnie dzięki niej Łukasz namalował pracę na konkurs 
i w swojej kategorii wiekowej zdobył pierwszą nagrodę. 
Jestem taki dumny i zadowolony – mówi Piotr Niemiec, 
tata Łukasza. 

Dumny z córki Marty jest także pan Radosław Klon. 
Po odbiór nagrody przyjechali z Rogowa, miejscowości 
w powiecie wodzisławskim. – Temat ekologii jest dla nas 
ogromnie istotny, bo niestety na co dzień borykamy się 
z tym, że powietrze w naszej okolicy jest brudne, a szcze-
gólnie teraz zimą. No ciężko tę zimę przeżyć, bo smog 
czuć w powietrzu. Natomiast Marta lubi malować i ma-
luje dużo, i często. Sama postanowiła, że weźmie udział 
w konkursie, bo może połączyć ważny temat z czymś, 
co lubi – stwierdza pan Radosław. – Narysowałam taką 
dziewczynkę, bo stwierdziłam, że jeśli z jednej strony 
plakatu namaluję domek na łące, a z drugiej fabrykę, to 
będzie zbyt pospolite, a ta dziewczynka pokazuje, jak 
możemy wyglądać, gdy dbamy o czyste powietrze, albo 
co będzie z nami, kiedy o nie nie zadbamy – mówi Marta 

Klon. - Chcę mocno podkreślić i powiedzieć rodzicom, 
że powinni być bardzo dumni ze swoich dzieci. Nie tylko 
z ich zdolności plastycznych, ale głównie z przesłania 
ich prac, bo oni po prostu rysują, malują, pokazują, to 
co myślą. Chciałbym, żeby dzieci widziały i wiedziały, 
że rodzice są z nich dumni. To jest duma z ich sposo-
bu myślenia – podsumowuje wiceprezes WFOŚiGW 
w Katowicach Adam Lewandowski

Plakaty ekologiczne wykonane techniką tradycyjną 
przez młodych ludzi… młodych artystów. Taki plakat 
zamówiłabym natychmiast, jak to zamawia się plakat 
u artysty. – To są plakaty autentyczne, autorskie, które 
wychodzą z głębi serca. To nie jest plakat zaaranżowany 
w programie gra  cznym, bo tym programem tu jest po 
prostu głowa dziecka – podkreśla Adam Lewandowski.

Jestem przekonana, że plakaty z konkursu „Tak dla 
czystego powietrza” mogłyby swobodnie konkuro-
wać z tymi z Biennale Plakatu. Pomysł organizatorów 
WFOŚiGW nie mógł chyba lepiej zatem wpisać się 
w specy  kę śląskiej sztuki użytkowej, no wszak Śląsk 
plakatem stoi. A tym razem ekologicznym!
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„Za treści zawarte w publikacji do  nansowanej ze środków WFOŚiGW 
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.
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I mam nadzieję, że nie będzie to ani pa-
rafraza, ani zbyt duży cudzysłów, ani, co 
najgorsze przepowiednia-domena dla 
trwającego wciąż sezonu grzewczego.

Taka sytuacja nie zadzieje się nigdy! Takie zapew-
nienie padło z ust niedawno powołanego Pełnomoc-
nika Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu 
„Czyste Powietrze” Pawła Mirowskiego, kiedy to 
przyjechał do Mysłowic, by zainaugurować Program 
„Ciepłe Mieszkanie”. Na pytanie jednego z dzienni-
karzy, że program programem, ale czy kryzys nie 
zmusi nas do palenia starymi oponami, zaprzeczył 
i obiecał, że dołoży wszelkich niezbędnych starań, 
by program był zrozumiały, przyjazny i stale się 
rozprzestrzeniał. – Rozpoczynaliśmy od programów 
pilotażowych, by sprawdzić, czy przyjmą się one 
w poszczególnych województwach – mówił Paweł 
Mirowski. – I okazało się, że jest ogromny potencjał. 
Potencjał w zabudowie wielorodzinnej. Ogranicza 
niską emisję, a powietrze będzie czyste. Dotacje 
są wysokie. Na wymianę kopciucha, na przykład 
„ka  oka” na kondensacyjny kocioł gazowy na pelet 
o podwyższonej klasie energetycznej, albo na ogrze-
wanie elektryczne. I chcemy wykorzystać samorządy 
i wojewódzkie Fundusze. Chcemy dawać im swobodę 
do tego, by podpisywały umowy na swoich warunkach 
z mieszkańcami i przekazywały środki  nansowe. Tak 
właśnie mówił wtedy Paweł Mirowski. 

- No, Hania? Jaka ekologia? Chyba żartujesz? 
Wiesz, jak ciężko będzie o ekologiczne postawy 
i ochronę środowiska w tym sezonie grzewczym – 
usłyszałam ostatnio od znajomego. - Przecież ludzie 
będą ogrzewać domy, czym popadnie – powiedział, 
jakby dodatkowo komentując załączone do artykułu 
zdjęcie. Na szczęście z pomocą przyszła mi moja 
córka „szalona ekolożka”. – Sama możesz dbać 
o takie postawy! – Przykręcamy kaloryfery, a do 
szkoły od jutra chodzimy na piechotę. Ograniczymy 
emisję spalin, a do tego zaoszczędzimy na benzynie, 
zadbamy o ruch i zdrowie. Będzie dobrze, mamo 
– uśmiechnęła się.

I wierzę jej. A dodatkowo utwierdza mnie w tym 
WFOŚiGW, który stoi na straży takich postaw. 
I bezustannie dociera z informacją o nich. Warto 
śledzić www.wfośigw.katowice.pl. Tam zawsze ważne 
aktualności! I regularne webinary, w których każdy 
może wziąć udział. Spotkania informacyjne odbywa-
ją się w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego. 
Można dowiedzieć się czym jest zjawisko niskiej 
emisji, jakie są przyczyny jego powstawania oraz 
skutki. A co chyba najważniejsze: jakie są skuteczne 
metody walki z niską emisją powstającą w naszym 
bezpośrednim sąsiedztwie.

A w bezustannej opozycji do postaw nieekologicz-
nych WFOŚiGW na rzecz Programu „Czyste Powie-
trze” wprowadza zmiany: ulepsza, upraszcza i ułatwia 
uczestnictwo! Jak mówi wiceprezes WFOŚiGW Adam 

Lewandowski, zainteresowanie programem jest nie-
ustające. – Ono wciąż jest ogromne. Zostały ogłoszone 
kolejne uproszczenia do programu. Kiedy kilka lat 
temu startował Program „Czyste Powietrze”, wtedy 
wydawało nam się, że jest on programem optymalnym. 
I wówczas był. Czas jednak płynie, rzeczywistość się 
zmienia i bene  cjenci zgłaszali i wciąż sygnalizują nam 
kolejne prośby o uproszczenia i my je sukcesywnie 
wdrażamy. Przykładowo – pre  nansowanie. Czyli, 
jak ktoś nie ma gotówki, może zaciągnąć kredyt, a my 
mu refundujemy część kosztów wedle regulaminu 
programu – mówi Adam Lewandowski. Jak przyznaje 
wiceprezes WFOŚiGW, nadal w województwie śląskim 
jest wiele takich miejscowości, gdzie przydałoby się, by 
Program działał sprawniej, efektywniej. – Na całym 
Śląsku są takie obszary, miejsca, gdzie jest wciąż bardzo 

dużo tych brudnych źródeł ciepła. No mamy jeszcze 
wiele do zrobienia – stwierdza.

Kolejne zmiany dotyczące Programu „Czyste Po-
wietrze” weszły w życie 3 stycznia 2023 roku. Warto 
się im przyjrzeć bliżej. Zachęcam do regularnego 
odwiedzania strony www.wfosigw.katowice.pl.

A co palenia starymi oponami… Na razie aura 
zgoła nie zimowa, choć jak pamiętamy, pierwsza 
połowa grudnia była sroga. Nie mamy też gwarancji 
czy i za chwilę nas znowu nie przymrozi. Natomiast 
z obserwacji własnych, a w tym właśnie celu, by 
podejrzeć, co i kto z komina wypuszcza, jaki jest 
tego kolor, często przemierzam różne obszary Ka-
towic i miast sąsiednich. Bywa wciąż różnie. Sami 
zobaczcie (foto powyżej).

LEPSZE CZYSTE POWIETRZE -Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotniewyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych - to główne zmiany, wProgramie
Czyste Powietrze, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Kolejna odsłona Programu, wprowadzana przez Narodowy
FunduszOchrony Środowiska i GospodarkiWodnejwraz zMinisterstwemKlimatu i Środowiskama spowodować, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeń-
stwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo za ciepło będą płacić mniej. Zmiany ruszyły 3 stycznia 20223 roku.
Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowywzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobęwgospodarstwiewieloosobowym i z 2189 do 2651 złw gospodarstwie jedno-
osobowym. Z kolei przy najwyższymwymiarze wsparcia progi wzrosną z 900 do 1090 złw przypadku gospodarstwwieloosobowych oraz z 1260 do 1526 złw przypadku
gospodarstwwieloosobowych.
Najwyższe poziomydofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizacjęwraz z mikroinstalacją fotowoltaicznąwposzczególnych trzech częściach programu
kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Wielkość dotacji uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe
dofinansowanie będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, czyli kompleksowej termomodernizacji.
Więcej na: www.wfosigw.katowice.pl.
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ROZMOWA Z KAZIMIERZEMMAZUREM, AKTOREM FILMOWYM, SERIALOWYM I GWIAZDĄ ROZRYWKOWYCH PROGRAMÓWTELEWIZYJNYCH.
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2003 i 2023…. Nawet niezbyt matema-
tycznie uzdolniona osoba, obliczy, że to 20 
lat! Czy można pogratulować jubileuszu 
wcielania się w postać Kamila Ho  era?

Kazimierz Mazur: Tak, oczywiście. Kamil 
to ciekawa postać, przyjemna do grania. Wiele 
zawdzięczam tym chwilom spędzonym na 
planie i nie chodzi tylko warsztat aktorski.

Kamil Ho  er to bohater bardzo intere-
sujący, nie boi się wyzwań, ryzyka. Lubi 
go Pan?

KM: Kamil to ordynator kardiochirurgii, 
ma umysł zero jedynkowy, jesteśmy inni. Czy 
ja go lubię…, ważne ze widzowie go lubią.

20 lat to szmat czasu… Serial „Na wspól-
nej”, to wciąż chyba jeden z najpopular-
niejszych seriali w Polsce, serial codzienny, 
chętnie oglądany. Można powiedzieć, że jest 
Pan częstym gościem na co dzień w domach 
wielu milionów Polaków. Jakie to uczucie?

KM: Mam świadomość ze już raczej bez 
maski banku nie okradnę. Takie mam odczu-
cie jeżeli chodzi o kwestie rozpoznawalności.

Widzowie, spotykając Pana na ulicy, 
mówią Panu „Kamilu”?

KM: Pamiętam kiedy pewna pani prze-
chodząc koło mnie na ulicy powiedziała: 
„Kamilek Kamilek, kardiolog… oglądam”.

2003 roku to debiut w  lmie „Pornogra-
 a” i start Pana kariery, bo od razu tra  a 

Pan na plan słynnej „Na Wspólnej”?
KM: Ogromne szczęście, że miałem moż-

liwość zadebiutować w  lmie fabularnym, 
a nie w serialu.

Poza tym wspaniale brzmi, kiedy na cas-
tingu mówię: „dzień dobry, nazywam się 
Kazik Mazur, mam 38 lat, jestem aktorem. 
Reżyser castingu pyta, proszę powiedzieć, 
w czym pan zagrał? Odpowiadam, zacząłem 
od Pornogra  i.

Kiedy prześwietlimy Pana filmografię, 
to moja pierwsza refleksja jest taka, że 
do twarzy Panu w kitlu lekarskim, me-
dycznym, druga - w mundurze, zarówno 
współczesnym, jak i z epok nieco odle-
glejszych.

KM: No i w wąsie! Chyba zacznę zapusz-
czać, aby ułatwić pracę charakteryzatorom. 
Uwaga, nadchodzi Kamil z wąsem. Wspaniałą 
rzeczą w tym zawodzie jest to możemy na 
parę chwil stać się kimś innym.

Do twarzy Panu także na pewno z pio-
senką. Swoje zdolności wokalne odkrył 
Pan dopiero w Programie „Twoja twarz 
brzmi znajomo”, czy może już wcześniej 
były przygody wokalne?

KM: Pierwszą i chyba najbardziej wymaga-
jącą wokalnie przygodą był udział w spektaklu 

muzycznym „Knajpa” w reżyserii  Zbigniewa 
Stryja. Premiera miała miejsce w Teatrze 
Nowym w Zabrzu. Czasami wracam myślami 
do tych chwil, dobrze wspominam ten czas 
i zespół aktorski.

Ten program to też świetny sprawdzian 
dla talentu aktorskiego?

KM: Podczas udziału w programie TTBZ 
nauczyłem się specy  cznej, zupełnie innej 
formy aktorstwa. Zawdzięczam temu progra-
mowi odkrycie nowych narzędzi aktorskich.

Powiedzmy jeszcze o  lmie „Cudak”. 
To pozycja z zeszłego roku, czyli zupełnie 
świeża, także z epoki, ale już bez munduru, 
za to z rolą główną.

KM: Z „Cudakiem” wiąże się historia jak 
z  lmu. Pamiętam, że dostałem  rolę w serialu 
wojenne dziewczyny. Była to jedna z tych 
małych epizodycznych ról, w których jak się 
ogląda ekran nie można mrugnąć, aby mnie 
zobaczyć. Serial reżyserowała Anna Kazejak, 
której wcześniej nie znałem osobiście, a o 
ona mnie w ogóle nie kojarzyła jako aktora.

Po dwóch tygodniach… Zadzwoniła do 
mnie reżyserka z informacją: „Masz dwa 
miesiące na naukę gry na akordeonie. Grasz 
u mnie główną rolę.” Trzeba mieć marzenia, 
bo one się spełniają, nawet w tak nieoczeki-
wany sposób.

A co z teatrem? Gościnne występy w Te-
atrze Capitol i Teatrze Kamienica? Albo 
„Tyjater Elwrów”?

KM: Teraz niestety choć bardzo żałuje, 
nie mam czasu na teatr. Teatr to najlepszy 
warsztat dla aktora i  piękna przygoda.

A gdyby nie został Pan aktorem, byłby 
Pan politologiem?

KM: Byłbym pilotem i myślę, ze wszystko 
przede mną .To następne marzenie na liście 
do realizacji.

Co trzeba zrobić, by zostać laureatem 
Medalu Młodego Pozytywisty? Pytam 
z zaciekawieniem, bo jestem absolutną 
miłośniczką epoki Pozytywizmu.

KM: Trzeba myśleć jak pozytywista i sze-
rzej rzecz ujmując, być pozytywnym.

Jakie są Pana najbliższe plany poza spot-
kaniami autorskimi w Katowicach i Ru-
dzie Śląskiej?

KM: Zaczynam właśnie zdjęcia do serialu 
dla Platformy Net  ix. W grudniu wybrzmiał 
dźwięk ostatniego klapsa serialu ,,Sortow-
nia” Canal plus i Polsat . Latem ruszam ze 
zdjęciami do  lmu wojennego w reżyserii 
Konrada Łęckiego.
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Zawsze był sztuką ulicy, aż 
w końcu wchłonęły go galerie. 
Niezbyt baczny obserwator, czy 
laik nie zwróci na to uwagi, bo 
przecież nadal można go na uli-
cy spotkać…

To plakat! Widzimy go na słupach 
ogłoszeniowych, budynkach instytucji 
teatralnej… Niejednokrotnie zachwyca, 
przekazem skrótowym, symbolicznym, 
przykuwającym uwagę, natomiast dziś 
tworzony przeważnie w programach gra-
 cznych. Nie ma w tym oczywiście nic 

złego. To postęp cywilizacji, cyfryzacji 
i doceńmy ją, wszak to nasza przyszłość. 
Jednak, gdy pada stwierdzenie: zamówić 
plakat u artysty plastyka, gra  ka… O co 
w tym stwierdzeniu chodzi? Czy dziś ktoś 
jeszcze zamawia plakat w ten sposób? 
– Plakat jest sztuką na zamówienie. Na 
Śląsku preferowaliśmy zawsze plakat au-
torski – mówi profesor Roman Kalarus. – 
Chcieliśmy, by było to dzieło sztuki, żeby 
ludzi, którzy zobaczą go gdzieś w prze-
strzeni miasta wychowywać plastycznie. 
Teraz wydaję się, że plakat stał się niepo-
trzebny, zlecenia nie są częste, aczkolwiek 
nadal zdarzają się zleceniodawcy, którzy 
zamawiają go w takiej tradycyjnej formie. 
Dziś częściej jednak można go zobaczyć 
nie tyle w galerii, co w sieci. Studenci 
tworzą i umieszczają go w Internecie – 
mówi profesor Kalarus. Przypuszczam 
jednak, że koszty zamówienia u takich 
znakomitości jak profesorowie ze Ślą-
skiej Szkoły Plakatu: Roman Kalarus, czy 
Michał Kliś, są ogromne. Łatwiej, taniej 
zlecić gra  kowi, pracującemu w danej 
instytucji. To w dużym cudzysłowie tak 
zwany plakat pod zamówienie i kon-
kretne wydarzenie: spotkanie autorskie, 

otwarcie obiektu sportowego, premiera 
teatralna, itp. Niemniej drzewiej - dana 
instytucja pod konkretne wydarzenie 
zamawiała plakat u artysty plastyka.

Otóż jest też… chciałoby się rzec… 
druga strona plakatu, który bierze udział 
w konkursach, jakim są Ogólnopolskie 
i Międzynarodowe Biennale Plakatu. 
I tu artyści z całej Polski, a nawet i spoza 
granic wysyłają swoje prace na te kon-
kursy właśnie. Ich dzieła można potem 
zobaczyć na przykład w Biurze Wystaw 
Artystycznych – Galerii Sztuki Współ-
czesnej. I tu właśnie plakat przestaje być 
sztuką ulicy! – Myślenie plakatowe jest 
ważne! – stwierdza Roman Kalarus. I zja-
wisko to pieczętuje tablica, odsłonięta na 
gmachu BWA w Katowicach. Czyja? Pro-
fesora Tadeusza Grabowskiego, inicjatora, 
organizatora Biennale Plakatu Polskiego 
w Katowicach, jurora Biennale Plakatu 
w Warszawie i Katowicach. – Kiedy tylko 
pojawił się pomysł tablicy upamiętnia-
jącej, od razu go poparłem – mówi dy-
rektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
Marek Kuś. – Tadek, byłem po imieniu 
z profesorem, najwięcej zrobił wystaw 
w BWA. Wszystkie związane z Biennale 
Plakatu – to on organizował, decydował, 
co i jak robimy. Poznaliśmy się w 1994 
roku i od tamtej pory współpracowaliśmy. 
Po odejściu Tadka odbyło się kolejne 
Biennale Plakatu, bo komitet nadal działa 
i mam nadzieję, że będziemy je nadal 
kontynuować – podkreśla Marek Kuś.

Kontynuatorem Biennale Plakatu 
został profesor Michał Kliś, wieloletni 
współpracownik, dawny student, ale też 
bliski przyjaciel Tadeusza Grabowskiego. 
– W trakcie współpracy nadszedł taki 
moment, że tak jak wielokrotnie dys-
kutowaliśmy nad organizacją konkursu 
Biennale Plakatu, Tadeusz powiedział: 
„Masz zostać moim następcą”. Padło takie 

zdanie. Jest nawet list potwierdzający te 
słowa. Mówię, ale jak to? Przecież to musi 
być decyzja kolegialna. „Dobra, będę o to 
się upominał”. No i jak powiedział, tak 
się stało – zaznacza profesor Kliś.

Tadeusz Grabowski, profesor projek-
towania gra  cznego ASP w Katowicach, 
wielokrotnie nagradzany w konkursach 
na plakat, odznaczony Medalem Zasłużo-
ny Kulturze Gloria Artis, którego plakaty 
były wystawiane w galeriach w całej Pol-
sce i na świecie. Inicjator Śląskiej Szkoły 
Plakatu. – Katowice, Śląsk słyną z pla-
katu na całym świecie. No i to wszystko 
„wina” Tadeusza – mówi profesor Roman 
Kalarus. – To on wydał album Śląska 
Szkoła Plakatu i nawet ktoś się wtedy 
oburzył, że dlaczego śląska, a nie polska, 
a jednak właśnie tu na Śląsku było i jest 
wielu artystów zajmujących się plaka-
tem – stwierdza Roman Kalarus. – Rok 
1989… Spotkanie u ówczesnych władz 
Katowic, w trakcie którego zapropono-
wałem, żeby wydać album Śląskiej Szkoły 
Plakatu. „A ma Pan kogoś, kto się tym 
zajmie”? Odpowiedziałem, że mam i po 
wyjściu z gabinetu prezydenta, zadzwo-
niłem do profesora. Mówię: „Tadeusz, 
temat do zrobienia, ma być na koniec 
roku”. „Będzie” – usłyszałem. I był. I tak 
książka jest nadal! Wstęp napisał profe-
sor Andrzej Picz, analizując wszystkie 
materiały związane z historią plakatu na 
Śląsku. Tadeusz był kopalnią wiedzy na 
ten temat! Potra  ł organizować, zachęcać 
środowisko. Współpracował z Jerzym 
Moskalem, Ferdynandem Szypułą. Ja 
na prośbę Tadeusza zostałem kuratorem 
Biennale – wspomina Michał Kliś. 

Taka ciekawostka. Profesor Grabow-
ski jest autorem plakatu Człowiek Roku 
1989 – Lech Wałęsa dla „El Periocido” 
w Barcelonie w 1989 roku. Portret wzbo-
gacono nakryciem głowy Stańczyka. Ten 

artystyczny pomysł uczynił z Wałęsy 
symboliczną kartę –  e Joker. Plakat 
kojarzony jest nie tylko w Polsce i podob-
no zachwycił samego Wałęsę. Mnie za to 
zawsze zachwycało co innego. Pamiętam 
bardzo dobrze pracownię, w której pro-
fesor Tadeusz Grabowski, mój dziadek 
pracował i tworzył nie tylko ten plakat, 
ale całe mnóstwo innych. Zawsze rozpię-
tych na wielkich sztalugach. Mnóstwo 
farb, pędzli, albumów znanych artystów 
gra  ków, plakacistów. A zwłaszcza ko-
lekcja teatralnych powstających do sztuk 
dziecięcych, była zjawiskowa. Oszczęd-
na, symboliczna, skrótowa. Jak mawiał 
zawsze mój dziadek: „Plakat nie może 
być przegadany. Moje plakaty mówią za 
mnie”. I tak rzeczywiście było. 

– Warto podkreślić, że tablica ta za-
wisła tu na gmachu BWA z osobistej 
inicjatywy prezydenta Marcina Kru-
py – mówi wiceprezydent Katowice 
Waldemar Bojarun. – Ale wydźwięk 
wydarzenia jest szerszy w aspekcie spo-
łecznym i przede wszystkim chcemy 
zaznaczyć wyjątkowość pana profesora 
Tadeusza Grabowskiego, bo to że Kato-
wice słyną z plakatu, z Biennale Plakatu, 
plakatu, który pojawia się do dzisiaj 
na całym świecie, nie tylko jako taki 
dokument działalności samego pro-
fesora, ale kontynuacji jego działań, 
bo przecież uczniowie, studenci Ta-
deusza Grabowskiego, już często też 
profesorowie, jego współpracownicy 
sławią Katowice przez plakat przeróżny. 
I to pozostaje, i za to jesteśmy panu 
profesorowi bardzo wdzięczni – kwi-
tuje Waldemar Bojarun. – Sama tablica 
jest o tyle ciekawa, że zwróci uwagę 
przechodnia, jako wyjątkowa i mamy 
nadzieję, że w ten sposób wróci w świa-
domości społecznej absolutnie wybitną 
postać – dodaje.

A ja dodam od siebie, że tablica ta jest 
inspirowana jednym z plakatów, jakie 
Tadeusz Grabowski stworzył na jeden 
z konkurów Biennale Plakatu.

Uhonorowanie tablicą pamiątkową 
zasług mojego dziadka dla kultury nie 
tylko Śląska, a zwłaszcza plakatu, to 
ogromne wydarzenie i dla rodziny wy-
różnienie. - Jestem bardzo tym wydarze-
niem wzruszona i cieszę się - powiedziała 
moja babcia, Danuta Grabowska, wdowa 
po profesorze. – Wiesz, smutno mi, że 
Tadeusz nie może tego zobaczyć. Wciąż 
żal, że go już nie ma– wyznała.

Tadeusz Grabowski zmarł 27 lutego 
2020 roku. Jego spuścizna znajduje się 
w zbiorach katowickiej ASP i instytucji 
kultury, dla których tworzył plakaty na 
zamówienie. W ubiegłym roku, kiedy 
w BWA planowano Biennale Plakatu, 
organizatorzy po raz pierwszy przyznali 
nowo ustanowioną Nagrodę im. Tadeu-
sza Grabowskiego.
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Świat krzyczy do nas coraz głośniej, wokół odnaj-
dujemy ludzi agresywnych, pozbawionych taktu, 
nie szanujących reguł społecznych, uważających 
siebie za liderów grupowych, pełnych energii, na-
rzucających swoje zdanie i opinie. Prezentują  pew-
ność siebie,  wysoką  samoocenę, poczucie mocy 
i siły, a nawet pewien rodzaj hucpy  Wydaje nam się, 
że postrzegają siebie jako dusze towarzystwa lub 
gwiazdy społeczne.  Ale czy tak jest naprawdę…? 

Wśród nas oddajemy także osoby o innej konstrukcji psychicz-
nej, zachowujące się w odmienny sposób, będące empatycznymi, 
wrażliwymi i taktownymi. Często określanych jako nieśmiałe, 
lękowe lub wycofujące się z relacji społecznych.

Być może wśród  swoich  bliskich rozpoznajesz takie osobowości,  
może Twoje dziecko lub wnuczek zamykają się przed otoczeniem 
i często zbyt intensywną rzeczywistości, być może sam lub sama 
taki(a) jesteś??

Być może należysz do osób nieśmiałych?
Psychologowie zaznaczają, że aż 95 procent ludzi czasem od-

czuwa  nieśmiałość, rodzaj zakłopotania, który po pewnym czasie 
trwania sytuacji zanika,  a blisko połowa z nas odczuwa  codzienne 
zmagania  związane z spostrzeganiem siebie jako osoby nieśmiałej.

Nieśmiałość nie zna taryfy ulgowej, dotyczy osób w każdym 
wieku, o różnorodnym statusie społecznym i umiejętnościach 
poznawczych. Obserwujemy dzieci, ale także dorosłych mające 
kłopoty z społecznym funkcjonowaniem, rezygnujące z satysfakcji 
życiowej z powodu cech osobowości,  unikające wyzwań i rozwoju. 
Tym, co łączy wszystkich nieśmiałych, to ich własne myślenie na 
swój temat, które nie zawsze jest podobne do oceny otoczenia. 
Często nieśmiali są  spostrzegani bardzo pozytywnie, a w niektó-
rych krajach wręcz pożądani na stanowiskach menadżerów oraz 
liderów grup zawodowych. Ich pozytywne cechy, takie jak em-

patia, umiejętność słuchania, 
skupienie się na drugiej osobie 
i pewna re  eksyjność,  pozwala 
na zawodowy i relacyjny sukces 
w licznych środowiskach.

Większość  z nas doświadczyła 
jakieś trudności  zwianej z relacjami  
z innymi ludźmi, jednak to co odróżnia je od tzw. nieśmiałych to 
fakt przechodzenia do nowych sytuacji szybko i bez rozpamięty-
wania trudności i porażek. Nie skupiają  się na „rozdzieraniu szat”  
oraz   rozpamiętywaniu doświadczeń i wydarzeń. ….  

Nie zachęcam Państwa do bezre  eksyjnego podejścia do życia, 
(to byłby błąd) jedynie do szybkiej analizy i porzucenia myśli 
typu: „I tak mi się nie uda, więc po co próbować „. Bez porażek 
i kolejnych prób, nic dobrego w naszym życiu by się nie pojawiło.  
Zatem, próbujcie Drodzy,  zawsze walczyć o swoje wartości i pra-
wa,   porzućcie  myśli: „jestem do niczego, za mało atrakcyjny, aby 
poznać kogoś interesującego, za mało komponenty, aby wygrać ten 
konkurs”… itp.  Nie milczcie, nie analizujcie   swoich niepowodzeń 
i ograniczeń, to tylko pogarsza myślenie na własny temat. Natomiast 
koncentrujcie się na faktach, poddawajcie w wątpliwości swoje 
przekonania na temat własnej  nieśmiałości, otwarcie wyrażajcie 
swoje potrzeby.

Aby uporać się z nieśmiałością, konieczne jest oddziaływanie 
na trzy obszary  jednocześnie,  myśli, emocje i zachowania. Te trzy 
przestrzenie są ze sobą powiązane na stale. Jednak początkiem  
problemów jest myśl, która powstaje w Twojej głowie. Myśl, która 
hamuje Twoje działania  i napawa lękiem. Wszystko zaczyna się 
od myśli .  

Myśląc inaczej, możesz zmienić to co czujesz, a to już krok do 
wzmacniającego Cię zachowania.   

Dlaczego aż tak i co nasz ekspert ze
Sklepu-Serwisu Wrona Sport przy
AWK Katowice Edward Wrona ma
na myśli wartościując narty biego-
we i tourowe kosztem zjazdowych?
A no właśnie o te koszty chodzi, bo
zdaniem naszego specjalistywyciągi
w tym sezonie znacznie wywindu-
ją ceny.
Biegówki i Tourówki ponadto wcale
nie potrzebują jakiejś wielkiej po-
krywy śnieżnej. Jak śnieg będzie
odpowiednio udeptany, to w tym se-
zonie preferuję narty biegowe, tou-
rowe. Taniej wyjdzie to po pierwsze!
A my spędzimy czas na powietrzu,
w ruchu. Na tourówki jest moda od
dłuższego czasu, tylko to wydatek
sakramencko drogi. Trzeba liczyć się
z kosztem 5-6 tysięcy złotych: buty,
narty, wiązania.
Wnajbliższej okolicy trasy biegowe?
W Katowicach: Park Leśny w Mu-
chowcu, Park Kościuszki, w Cho-
rzowie: Park Śląski. Tam na pewno
pobiegamy na nartach.
Warto też przemyśleć zakup sprzętu.
Szczególnie jeśli rozpoczynamy na-
szą przygodę na nartach i tu nieważ-
ne – jakich. Wypożyczyć, sprawdzić,
czy nam się te narty spodobają i do-

piero potem ewentualnie kupić, ale
też polecam sprzęt używany. Równie
dobry, a tańszy. Z moich obserwacji
wynika i „na sklepie” ja też raczej
nowego sprzętu nie mam, że ludzie
chodzą za używkami. Taniej! Szcze-
gólnie w przypadku dzieci, które
szybko rosną i ten sprzęt często się
wymienia. Jak to działa? Oddaje się
przykładowo swoje używane buty
i kupuje się w zamian też używane
taniej – nawet o 100 zł.

EDWARD WRONA.

Biegówki i tourowe 
alternatywą dla nart zjazdowych

EDWARD WRONA POLECA:

I trudno chyba o lepszy moment na spełnianie marzeń 
niż początek nowego roku. A marzenie swoje spełnia 
Damian Cetera, tancerz, choreograf, instruktor, twórca 
marki D.G.R.O. – szkoły tańca, skupiającej formacje ta-
neczne rozpoznawalne w całej Polsce, otwierając własną 
szkołę tańca! O  cjalny Dzień Otwarty, będącym jedno-
cześnie początkiem oferty zimowej Art Dance Studio już 
14 stycznia!

 - Przez 10 lat prowadzenia zajęć w różnych miejscach, marzyłem 
o stworzeniu własnego – mówi Damian Cetera. - Art Dance Studio nie 
będzie jedynie szkołą tańca, ale również miejscem szeroko pojętej kul-
tury oraz spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych. Moim głównym celem 
jest zbudowanie społeczności, w której każdy będzie miał przestrzeń do 
bycia sobą, będzie mógł się rozwijać, poszerzać oraz doskonalić swoje 
umiejętności – podkreśla założyciel Art. Dance Studio.

Potwierdzam, bo sama pod czujnym okiem Damiana wylewam siódme 
poty już piąty sezon? Jak ten czas leci… I rzeczywiście DGRO (w moim 
przypadku „No Limit”) to jedna wielka rodzina, w której atmosfera jest 
pełna dobrej energii, wzajemnego wsparcia, a wspólnym mianownikiem 
jest oczywiście pasja do tańca, którą cierpliwie, sukcesywnie i profesjo-
nalnie zaraża nas Damian Cetera.

Dewiza Damiana Cetery brzmi bowiem: „Każdego można nauczyć 
hip-hopu” (taaak, serio tak jest!) zatem oferta Art Dance Studio jest bardzo 
różnorodna. – Proponujemy zajęcia taneczne, obejmujące różne style 
m.in hip hop, comersial, house/su  edance, twerk, dancehall. Ponadto 
zajęcia wzmacniające ciało - takie jak joga, zdrowy kręgosłup,  tness 
, motoryczne przygotowanie tancerza, akrobatyka. Nie zapominamy 

również o seniorach, dla których jest przewidziany ciekawy program 
ruchowy – zachęca twórca DGRO i ADS.

Art Dance Studio jest kontynuacją istniejącej od wielu lat szkoły tańca 
DGRO Dance Family, w obrębie której działają formacje dzieci, młodzieży 
i dorosłych, mające na swoim koncie liczne sukcesy na scenie i turnie-
jach. - Mam ogromną nadzieję poszerzyć ich składy i we wspólnej pasji 
i miłości do tańca sięgać po kolejne trofea – uśmiecha się Damian Cetera.

A czy wierzy w to, że jego marzenie o własnej szkole tańca spełniło 
się? - Chyba jeszcze nie do końca . W związku z otwarciem studia jestem 
stale w wirze pracy, organizacji, planowania... co przynosi mi oczywiście 
dużo radości i satysfakcji już teraz, natomiast myślę, że na tą re  eksję 
i świętowanie dopiero przyjdzie czas – zamyśla się Damian Cetera.

A ja mam tu re  eksję zgoła inną poza oklepanym: kto nie ryzykuje, ten 
nie pije szampana, czy że trzeba mierzyć wysoko, by osiągnąć upragniony 
cel. Marzeniom trzeba pomagać! Tym realnym do spełnienia rzecz jasna! 
A jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, co będzie robił w ferie? Podpowiadam: 
kierunek: Art Dance Studio! (szczegóły na str. 11). Być może i Wasze 
marzenia się tam spełnią…
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ŚNIEG TO ŚWIETNY SPOSÓB
NAMAGAZYNOWANIEWODY, KTÓRAPÓŹNIEJ
JEST STOPNIOWO ODDAWANA
DO ŚRODOWISKA
Wolno topniejący śnieg pozwala na przenikanie wodyw głąb

ziemi, dzięki czemu zasilane są wody podziemne. Pokrywa
śnieżna stanowi bardzo istotny magazyn wody. Zmiany klimatu
wpływają na zmniejszenie jej grubości oraz czas występowania.
Ma to niestety istotny wpływ na nasze środowisko w postaci
występujących w późniejszym czasie niskich stanów wód
w rzekach, a także częściej pojawiającą się i dłużej utrzymującą
się suszę
Dlatego choć szczególnie w mieście śnieżna zima utrudnia

nam codzienne funkcjonowanie, warto spojrzeć na nią bar-
dziej łaskawie.

PRODUKCJA PLASTIKU NIE JEST BEZ ZNACZENIA DLA NASZEJ PLANETY
problem z emitowaniem zanieczyszczeń do atmosfery i wód jest zagrożeniem w skali globalnej
Nasze małe nawyki pomagają zmieniać świat
Jednym z nich jest picie wody kranowej zamiast butelkowanej
Przyczyniamy się do ograniczania wytwarzania zanieczyszczeń, odpadów oraz zmniejszamy swój

ślad wodny
Nasza Mysłowicka Kranówka jest pod stałym nadzorem i czuwamy nad jej bezpieczeństwem, aby

Mieszkańcy mogli ją bezpiecznie pić we własnych domach
Zachęcamy do zapoznania się z badaniami wody pobranej w grudniu.

BADANIE WODYDO ODBIORU BUDYNKU
Monitoring kontrolnywymaganydo odbioru budynku lub lokalu to badanie przeznaczone

do kontrolowania wody z sieci wodociągowej oraz ze studni głębinowej (lub kopanej).
Zakres badań jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie
wody powinno obejmować parametry, które są istotne dla użytkownika nie tylko
z punktu widzenia przydatności gospodarczej i sanitarnej, ale przede wszystkim
przydatności do spożycia.
Oferujemy fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne badanie wody na terenie

Mysłowic i okolic. Jesteś zainteresowany wykonaniem analizy wody? Masz pytania
dotyczące jakości wody?
Zadzwoń do nas: 511 171 497.

DRODZYMIESZKAŃCYMYSŁOWIC! MIEJCIE OCZYSZEROKO
OTWARTE!
Zwracajcie uwagę na otwarte wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne oraz

próby ich kradzieży. Nie bądźmy obojętni!
Zapadnięcie się w otwartą studzienkę kanalizacyjną, najechanie rowerem

lub samochodem na otwarty wpust - mogą skończyć się tragicznie nie tylko
dla ludzi, ale także zwierząt.
Braki lub uszkodzenia włazów możecie zgłaszać dzwoniąc pod numer Dys-

pozytorni MPWiK Mysłowice: 32 223 59 42.
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SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA:

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY 
– BYTKÓW, 28.01., GODZ. 19.00
KONCERT ZESPOŁU LUXTORPEDA.
Będzie to okazja nie tylko do wysłuchania dobrze 

znanych hitów zespołu, ale też materiału z najnowszej 
płyty „Omega”. Album „Omega” ujrzał światło dzien-
ne wiosną 2022. Na najnowszej płycie Luxtorpedy 
znalazło się 11 premierowych utworów ostro komen-
tujących rzeczywistość. Do takich liryków musiała 
powstać mocna i surowa muzyka, brzmieniem nawią-
zująca do lat 90. To analogowe i bezkompromisowe 
oblicze Luxtorpedy, jest najmocniejszym albumem 
w historii tego zespołu. W trakcie koncertu nie za-
braknie również utworów z poprzednich płyt grupy. 

Bilety w cenie 65 złotych do nabycia w kasach SCK 
i on-line na www.bilety.siemck.pl 

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY 
– ZAMECZEK, 2901., GODZ. 16.00
„NIEDZIELNE POPOŁUDNIE Z MUZYKĄ”
Tym razem Jarosław Tyran i jego goście zaprezen-

tują koncert  „W cylindrze na lwy by… czyli Przybora 
i Wasowski raz jeszcze”. 

Bilety – 45 złotych/ 25 złotych seniorzy do nabycia 
w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl 

SIEMIANOWICKIEGOCENTRUMKULTURY
– BYTKÓW, 4 02., GODZ. 18.00
„VIS A VIS: MIĘDZYSEKWANĄAWISŁĄ”
Koncert piosenki francuskiej  i polskich przebojów 

po francusku w wykonaniu Francois  Band.
Francois jest piosenkarzem mieszkającym w Kra-

kowie, ale pochodzącym z Wandei we Francji. Jego 
ojciec, Roger Martineau, ze swoim bratem Patrice 
stworzyli zespół muzyczny, les frères Martineau 
(„Bracia Martineau”) i to właśnie dzięki nim poko-

chał muzykę i poezję francuską, a szczególnie  lary 
piosenki francuskiej ostatniego wieku: Jacques Brel, 
Charles Aznavour, Georges Brassens itp. Karierę 
sceniczną rozpoczął w Polsce w 2018 r. po otrzymaniu 
złotego przycisku w konkursie telewizyjnym „Mam 
Talent”. Jest również Laureatem w XV Ogólnopolskim 
Festiwalu im. Jonasza Ko  y „Moja Wolności” w 2021 
r. – dzięki francuskiej adaptacji utworu „Jej portret”. 
Bilety w cenie 60 złotych/ seniorzy 30 zł.  do nabycia 
w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl.

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY 
– BYTKÓW, 9.02., GODZ. 19.00
KONCERTMACIEJA BALCARA

W ramach solowej trasy koncertowej „PLUS LIVE 
23, podczas której premierę będzie miał album „Plus”. 
Bilety do nabycia w kasach SCK i on-line na www.
bilety.siemck.pl

Wielkimi krokami zbliża się kolejny album solowy 
Macieja Balcara, pt. „PLUS”. To kolejne, siódme już 
wydawnictwo artysty, który poza głównym nurtem, 
jakim jest śpiewanie w formacji DŻEM, doskonale i z 
pasją godną pozazdroszczenia, realizuje się w swoim 
solowym projekcie. Od lat towarzyszą mu też ci sami 
nietuzinkowi muzycy, z którymi oprócz nagrywania 
płyt, raz do roku, podczas ferii zimowych, wyrusza 
w prawie trzytygodniową, pełną muzycznych przygód 
trasę koncertową.

I właśnie już niedługo, w lutym 2023, podczas 
kolejnej trasy solowej „PLUS LIVE 23 , premierę 
będzie miał album PLUS. Na płycie znajdzie się 10 
utworów, w których koncepcja piosenki autorskiej 
wzbogacona jest wytrawnymi elementami rocka, 
bluesa, oraz folku. Podczas koncertów obszernie zo-
stanie zaprezentowany nowy album, ale nie zabraknie 
również najważniejszych utworów z płyt poprzednich. 

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY 
– BYTKÓW, 14, 16 I 21.02., GODZ. 18.30
BABSKIE COMBRY „JAK NADZIKIM
ZACHODZIE

Imprezę tradycyjnie poprowadzą Mirek Jędrowski i 
zespół Happy Jędrowski Show. Po programie arty-
stycznym do godziny 24.00 trwać będzie dyskoteka.

Bilety w cenie 100 zł. od osoby dostępne są w kasach 
SCK i on-line.  W cenie biletu kawa, herbata i pączek. 
Miejsca są nienumerowane. 

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY 
– BYTKÓW, 25.02., O GODZ. 18.00
KONCERT ŚPIEWAJĄCEJ RODZINY
KACZMAREK PT. „W KRAINIE MELODII”

W programie koncertu nie zabraknie operetki: 
„Księżniczki Czardasza”, „Hrabiny Marizy” czy „Weso-
łej wdówki” a także piosenek z musicali: „Przetańczyć 
całą noc”, „Śnić sen” czy „Gdybym był bogaty”. Całości 
dopełnią piękne standardy muzyki rozrywkowej 
jak  „My way”, ‚Strangers in the night” czy „What 
a Wonderfull world”.

Bilety w cenie 70 złotych do nabycia wyłącznie 
w serwisie www.kupbilecik.pl

DziałOrganizacji Widowni: tel. 32 253 79 26, 32 602 92 56,
e-mail: dow@ateneumteatr.pl

STYCZEŃ 2023

komedie
romantyczne

filmy
familijne

Co tydzień inny film w Telewizji TVS! 
Sobota: 13:30, Niedziela 21:40.

ANDRZEJ GLIWIŃSKI

Wydawnictwo: Novae Res
10-letniAdamwraca pod

koniec sierpnia z kolonii iwy-
czekuje niecierpliwie spotka-
nia z rodzicami. Gdy jednak
zjawia się w rodzinnej miej-
scowości, niewita go ojciec
i matka, lecz ciotka.Wgłowie
chłopca zaczynają kłębić się
podszyteniepokojemwątpli-
wości…Wkrótce los szykuje
mu kolejną niespodziankę:
zamiastdodomurodzinnego,
Adamwraz zbliskimi przeno-
si się do górskiego ośrodka,
w którym ma czekać na wyjście ojca ze szpitala. Tam
chłopiec staje sięmimowolnymświadkiemtego, jak zagma-
twana historia malowniczej willi staje się pretekstem, by
domownicywreszcie skonfrontowali się zwłasną bolesną
przeszłością. W ich myślach i rozmowach coraz częściej
powracająwspomnienia z obozówkoncentracyjnych lub
jenieckich oraz z robót przymusowych, na które zostali
zesłani w czasie wojennej zawieruchy. Czy będą umieli
odnaleźć spokój, jednocześnie zmagając się z pamięcią
o tragicznychwydarzeniach sprzed lat?



„Tia”… Stwierdzenie to chyba z pogranicza absurdu, no 
bo skoro nawet Duch Świąt dał nogę, to dla nas ratunku 
już nie ma…

No jeśli ludzie tak go „olewali”, to trudno się dziwić. Ale żeby 
od razu najmować się w policji? I w dodatku magicznej!?! Toż to 
prawdziwy akt desperacji! I co teraz? Na pewno bez załamywania 
rąk! Bo gdy do akcji wkracza Kamila, dla przyjaciół Kama, to pew-
nym jest, że wszystko skończy się dobrze… Ale przekonajcie się 
o tym sami, wybierając się na najnowszy spektakl Stowarzyszenia 
MusicALL „Kto ukradł Ducha Świąt”. Premiera widowiska odbyła 
się 6 grudnia 2022 roku na scenie Miejskiego Centrum Kultury im. 
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Data idealna, by odpowiedzieć 
sobie na pytania, po co nam tak naprawdę Boże Narodzenie? To 
już piąta realizacja założyciela Stowarzyszenia MusicALL Bar-
tosza Banasika, który we współpracy z Darią Resztak zaprasza 
widzów do świata pełnego mądrości i skłaniającego do refleksji 
w tak atrakcyjnej wizualnie i dźwiękowo oprawie, że jedną wielką 
przyjemnością jest móc uczestniczyć w jego spektaklach. Patrzeć, 
słuchać i zachwycać się. Zaprasza do świata zdominowanego przez 
niezwykłe utalentowanych, pełnych pasji i fantazji młodych ludzi – 
już świetnych artystów, którzy prezentują znakomite roztańczone 
i rozśpiewane, barwne show. „Kto ukradł Ducha Świąt?” Czy pod 
tym tytułem odnajdziemy co nieco wątków z Dickensowskiej 
„Opowieści Wigilijnej”? – Tytuł trochę mylący – mówi Bartosz 
Banasik. – W mojej historii pytanie i przesłanie: gdzie się podział 
ten Duch Świąt, kierujemy tak naprawdę do nas wszystkich. Di-
ckens skupia się na jednej osobie. My również wszyscy staramy 

się znaleźć na to pytanie odpowiedź. Uniwersalną. Ale jaka ona 
jest, nie chciałbym zdradzać. Zapraszam na spektakl – zaznacza 
prezes Stowarzyszenia MusicALL. 

Kto zatem odpowiedzialny jest za zniknięcie Bożydara Świętozwi-
da? Mamona? Czas? Stres? A może winna wszystkiemu jest Trady-
cja? – Szukamy gdzieś daleko, a rozwiązanie naszej zagadki, jest na 
wyciagnięcie ręki. W dobie komercji wszechogarniającej, ten Duch 
Świąt faktycznie się gdzieś gubi. Abstrakcyjne postaci spektaklu to 
symbole, które gdzieś w tym całym pędzie i świątecznej gorączce 
powodują, że zatracamy się, zapominamy, co w Bożym Narodzeniu 
jest najistotniejsze. A myślę, że warto po prostu przyjrzeć się samemu 
sobie, zadać pytanie, co ja mogę z tym zrobić, z tym Duchem Świąt! 
– kwituje Bartosz Banasik.

Przypomnijmy, Stowarzyszenie MusicALL zrealizowało już do 
tej pory „Kopciuszka”, „80 dni dookoła świata”, „Anię z Zielone-
go Wzgórza” oraz „Dziewczynkę z zapałkami”. I gorąco uwadze 
polecam wszystkie te spektakle. Frajda, ale mądrość i wzruszenia 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ja na „Kto ukradł Ducha 
Świąt” wybrałam się w towarzystwie mojej córki. Co zadziało się, 
kiedy opuszczałyśmy progi MCK-u? – Mamo, patrz, jaka magia, 
pada śnieg! – zachwyciła się moja córka. Faktycznie! Rozświetlone 
blaskiem latarni, spadające płatki śniegu były tak czarodziejskim 
zjawiskiem, że… Czyżbyśmy za sprawą Stowarzyszenia MusicALL 
odnalazły swojego Ducha Świąt? Sprawdźcie koniecznie, czy i Wy 
odnajdziecie… Pewnym jest, że po tej premierze dużo łatwiej 
uwierzyć, że nie wszystko stracone i że będzie dobrze. Wypatrujcie 
spektaklu w repertuarze rudzkiego MCK-u oraz innych instytucji 
kultury w naszym regionie.
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Te śpiewane z gronie rodzinnym wo-
kół choinki to piękna tradycja Bożego 
Narodzenia. Natomiast styczeń to mie-
siąc, przy którym spokojnie moglibyśmy 
postawić znak równości z kolędowaniem 
w tak zwanych przestrzeniach publicz-
nych: salach koncertowych, teatralnych, 
kościołach, czy w plenerze – chociażby 
miejskich rynkach.

Ja wciąż pozostaję pod wrażeniem 
koncertu kolęd, którego wysłuchałam 
w panewnickiej Bazylice Ojców Fran-
ciszkanów. Nie były grane jednak tylko 
same kolędy! Koncert pt. „Kolędowo 
i symfonicznie” wybrzmiał w wykonaniu 
ukraińskiej Orkiestry MASO z Charkowa 
pod batutą Jurka Dybała.  W progra-
mie V Symfonia L. van Beethovena oraz 
ukraińskie i polskie kolędy.

Tymczasem coś mi się wydaje, że w Te-
atrze Nowym w Zabrzu powoli zadomo-
wia się nowa piękna tradycja wspólnego 
kolędowania! Trudno by sukces pierwszej 
edycji koncertu „Graj dudka, graj”, nie 
skusił organizatorów, do ponownego 
przygotowania pięknego rozśpiewane-
go repertuaru. A obiecał to i poniekąd 

potwierdził sam dyrektor naczelny Jerzy 
Makselon. – Chyba nie mamy wyjścia – 
odpowiedział mi, kiedy pytałam właśnie 
o początek tej bardzo pięknej tradycji 
i czy jest szansa na cykliczność. Oj, jak 
to dobrze, że czasem nie ma tego wyjścia! 

18-lenią tradycją w tym temacie 
może za to poszczycić się Szkoła 
Podstawowa nr 18 z Oddziałami In-

tegracyjnymi w Chorzowie! I już 11 
stycznia w Miejskim Domu Kultury 
„Batory” odbędzie się – jak co roku 
– Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pa-
storałek Polskich. Goniec Górnośląski 
patronuje wydarzeniu medialnie co 
roku! Zatem i dla naszej redakcji to 
całkiem miła i długa tradycja!
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