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Rusza „Złota rączka”  
dla seniora!
Prezydent Katowic zaprasza seniorów do ko-
rzystania z projektu „Złota rączka”. Chodzi  
o  dostęp do bezpłatnych usług w zakresie 
drobnych napraw domowych. Skorzystać 
mogą seniorzy miasta Katowice (samotni, go-
spodarstwa 2-osobowe), którzy ukończyli 65. 
rok życia, którzy nie zawsze mogą liczyć na 
wsparcie bliskich.

WIĘCEJ – STR. 5

40 lokali  
dla mieszkańców
Program „Mieszkanie za remont” cieszy się 
olbrzymią popularnością. Do tej pory w ten 
sposób ponad 300 lokali znalazło swoich na-
jemców, a w ostatnich edycjach liczba osób 
aplikujących była trzynastokrotnie wyższa niż 
dostępnych mieszkań. Pod koniec stycznia zo-
stała ogłoszona nowa lista 40 lokali do odda-
nia w najem.

WIĘCEJ – STR. 6

Przekształcenie  
z 60% bonifikatą
Okres, w którym można zgłosić zamiar jed-
norazowej wpłaty opłaty przekształceniowej 
i otrzymywać 60% bonifikatę, został w Katowi-
cach wydłużony do końca 2022 roku.
Zaświadczenia o przekształceniu wydawane są 
sukcesywnie i będą wydawane z urzędu w roku 
bieżącym oraz latach następnych bez koniecz-
ności składania wniosku.

WIĘCEJ – STR. 11

Intel  
Extreme Masters
Stolica Górnego Śląska dzięki serii turnie-
jów Intel Extreme Masters wyraźnie zazna-
czyła swoją obecność na e-sportowej mapie 
świata. Od 28 lutego do 1 marca odbędzie 
się jedno z najważniejszych wydarzeń e-
-sportowych na świecie, równolegle w MCK 
odbędą się największe targi e-sportowe pod 
nazwą IEM Expo. Będzie można przetestować 
nowe produkty i wziąć udział w turniejach 
i konkursach.

WIĘCEJ – STR. 14

W styczniu Katowice pozyskały 
14,3 mln zł dofinansowania 
unijnego na termomoderni-
zację dziewięciu budynków, 

wśród których znajdują się obiekty uży-
teczności publicznej oraz wielorodzinne 
budynki mieszkaniowe. Miasto do inwesty-
cji dołoży 11 mln zł jako tzw. wkład własny. 

– W województwie śląskim jesteśmy li-
derem – zarówno jeśli chodzi o zakres re-
alizowanych projektów mających na celu 
walkę o czyste powietrze, jak i środki, które 
przeznaczamy na ten cel. Przede wszyst-
kim dofinansowujemy wymianę starych 
kotłów węglowych, które są głównym źró-
dłem smogu. Straż Miejska co roku prze-
prowadza kilka tysięcy kontroli palenisk, 
wprowadziliśmy także dopłaty dla naj-
mniej zamożnych do zakupu opału dobrej 

jakości. Projekty termomodernizacji wpi-
sują się w te działania, bo nie tylko dopro-
wadzają do ograniczenia zużycia ciepła, 
ale często wiążą się także ze zmianą spo-
sobu ogrzewania budynków. Warto dodać, 
że termomodernizacja wpływa na poprawę 
estetyki miasta ze względu na wykonywa-
nie nowych elewacji – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Dofinansowanie uzyskały projekty 
na termomodernizacje budynków VIII i X 
LO, ZSP nr 2,  budynków wielorodzinnych 
przy ul. Grunwaldzkiej 3 i 7, ul. Franciszkań-
skiej 24, ul. Słonimskiego 6 i 12, ul. Wolnego 8 
oraz ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b. 
Pierwsze efekty prac zobaczymy już w tym 
roku, a cały projekt zakończy się w 2021 roku.

– Dzięki wykonanym pracom zostaną 
ograniczone straty ciepła we wszystkich 

budynkach. Niektóre mieszkania zostaną 
podłączone do CO, a część projektów obej-
muje również wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii czy też likwidację kotłów 
węglowych. Działania te wpłyną pozy-
tywnie na jakość powietrza oraz pozwolą 
na zmniejszenie kosztów utrzymania obiek-
tów. Warto przypomnieć, że dzięki pozyska-
nym w poprzednich latach środkom unijnym 
aktualnie w Katowicach prowadzonych jest 
kilkadziesiąt termomodernizacji m.in. szkół, 
żłobków i przedszkoli o wartości ponad 100 
mln zł – podkreśla Małgorzata Domagalska, 
naczelnik wydziału Funduszy Europejskich 
Urzędu Miasta Katowice. 

Więcej o walce ze smogiem  
piszemy na stronie 2.

14,3 MLN ZŁ DOTACJI  
NA TERMOMODERNIZACJĘ
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Termomodernizacja z przyłączeniem do sieci gazowej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach.
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WYMIANA KOTŁÓW

Likwidacja kopciuchów w Polsce. 
Katowice jednym z liderów
Polski Alarm Smogowy podsumo-
wał, w jakim tempie w polskich mia-
stach wymieniane są stare kotły wę-
glowe w ramach miejskich programów 
dotacyjnych*. Kwestia jest o tyle 
ważna, że to właśnie spalanie opa-
łu w starych „kopciuchach” jest głów-
nym źródłem smogu. Analiza objęła 
okres trzech lat, tj. od 2016 do 2018 
roku. Z danych wynika, że wśród miast 
wojewódzkich najwięcej kotłów wymie-
niono w Krakowie (14246), Wrocławiu 
(5144), Łodzi (2467) oraz w Katowicach 
(2222). Z kolei w Poznaniu wymieniono 
1477 kotłów, Warszawie 746, Lublinie 
212, a stawkę zamykają Zielona Góra 
(75), Olsztyn (69) i Białystok (25). 
Dofinansowanie wymiany kotłów stanowi 
dla gmin duży wydatek. Według danych Pol-
skiego Alarmu Smogowego w latach 2016-
2018, wśród miast wojewódzkich, najwięcej 
na ten cel wydał Kraków, bo aż 185,2 mln zł. 
Kolejne miejsca zajęły Wrocław (40,5 mln 
zł), Szczecin (24,3 mln zł), Gorzów Wielko-
polski (20,1 mln zł) i Katowice (19,3 mln). 
Inwestycje w naszym mieście były znacząco 
większe niż nakłady poniesione w Warsza-
wie (5,1 mln zł) czy Rzeszowie i Lublinie 
(po 1 mln zł). Stawkę zamykają Olsztyn (0,5 
mln zł) oraz Białystok (0,25 mln zł). 

Trzeba przyspieszyć działania
Czy takie tempo wymiany kotłów jest wy-
starczające? Sytuacja jest uzależniona od 
łącznej liczby kotłów, które należy zlikwi-
dować w danym mieście. Jak podaje Pol-
ski Alarm Smogowy „jeśli obecne, bardzo 
powolne, tempo wymiany nie przyspie-
szy, to wymiana „kopciuchów” zakończy 
się za kilkadziesiąt lat. […] Obecne tempo 
wymiany w Łodzi wskazuje, że w tym mie-
ście proces wymiany palenisk węglowych 
skończy się za 120 lat. Również w Warsza-
wie wymiana „kopciuchów” idzie bardzo 
powoli, w analizowanych trzech latach wy-
mieniono jedynie 750 palenisk z szacowa-
nych 20 000”. 

- Zwiększanie ilości wymienianych ko-
tłów jest jednym z naszych priorytetowych 
zadań. Z roku na rok mamy coraz więcej 
chętnych, którzy korzystają z dofinanso-
wania miasta. O ile w latach 2016-2018 wy-
mienialiśmy średnio ponad 740 kopciuchów 
rocznie, to w zeszłym roku było ich już 1200 
(analiza Polskiego Alarmu Smogowego nie 
obejmowała 2019 r. – przyp. red.). Kilka lat 
temu wprowadziłem zasadę, że w Katowi-
cach nie ma limitów w przyznawanych do-
tacji. Każdy, kto złoży poprawny wniosek 
otrzyma dofinansowanie, które może sięgać 
nawet 10 000 zł. Na wymianie kotłów nie 
oszczędzamy – podkreśla prezydent Marcin 
Krupa. – Największym wyzwaniem staje się 
dla nas przekonanie części mieszkańców, by 

wymienili kotły. Spalanie śmieci i paliw złej 
jakości oznacza po prostu trucie nie tylko 
domowników, ale też mieszkańców całej 
okolicy. Co roku realizujemy nowe projekty, 
by zachęcić mieszkańców, by sięgnęli po do-
tację. Organizujemy spotkania w dzielni-
cach, utworzyliśmy także Miejskie Centrum 
Energii, w którym pracownicy pomagają 

mieszkańcom na każdym kroku w pro-
cesie likwidacji kotłów. Mamy także na-
dzieję, że jeśli kogoś nie przekonają nasze 
zachęty, to zrobią to wchodzące w życie 
zmiany w prawie - podkreśla prezydent. 

Przeterminowane kotły
O jakie zmiany prawne chodzi? - W Kato-
wicach i całym województwie śląskim obo-
wiązuje tzw. uchwała smogowa, na mocy 
której od 1 stycznia 2022 roku nie będzie 
można legalnie korzystać z najstarszych ko-
tłów (konieczna jest wymiana pieców o sta-
nie powyżej 10 lat od daty produkcji lub 
bez tabliczki znamionowej). Za naruszenie 
przepisów będą grozić wysokie kary pie-
niężne. W zapisach tej uchwały widzimy 
jedyną szansę, by osoby, których nie da się 
żadnymi argumentami przekonać do wy-
miany „kopciuchów” – zrobiły to w końcu 
ze strachu przed karami finansowymi. Je-
śli mówimy o jakości powietrza – to roz-
mawiamy o zdrowiu i życiu setek tysięcy 
mieszkańców.  Tu nie ma miejsca na pół-
środki. Dlatego już dziś apelujemy do posia-
daczy starych kotłów, by jeszcze w tym roku 
złożyli wniosek na ich wymianę. Dzięki 
temu będą mogli to uczynić z dotacją miej-
ską. Jeśli posiadacz starego kopciucha nie 
złoży wniosku w tym roku - to nie załapie 
się na dofinansowanie i chcąc posiadać le-
galne źródło ciepła, będzie musiał sam w ca-
łości opłacić wymianę. Alternatywą będzie 
korzystanie ze starego, nielegalnego już ko-
tła i groźba surowych kar – przypomina 
Maciej Stachura, naczelnik wydziału komu-
nikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

Jest lepiej – do ideału wciąż daleko
Jak pokazują dane naukowe, jeśli cho-
dzi o jakość powietrza 2019 rok był naj-
lepszy w Katowicach w historii pomiarów. 

Według informacji z systemu monitoringu 
jakości powietrza Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska średnie 
roczne stężenie cząstek pyłu PM10 osią-
gnęło w ubiegłym roku poziom 32. Dla 
porównania w 2018 roku było to 40, a w 
2017 aż 42. Innymi słowy w porównaniu 
do 2019 roku poziom zapylenia w Katowi-
cach w 2018 roku był wyższy o 25% pro-
cent, a w roku 2017 aż o 31%! 

Warto też przypomnieć, że według 
opublikowanego jesienią ubiegłego roku 
kompleksowego raportu „Stan powie-
trza w Polsce” opracowanego przez por-
tal Onet.pl przy współpracy z Airly.eu 
(największym portalem w Polsce, anali-
zującym poprzez sieć czujników jakość po-
wietrza w miejscowościach w całym kraju) 
możemy sprawdzić, jak przedstawia się ja-
kość powietrza w Katowicach na tle innych 
miast wojewódzkich. Zagregowane zostały 
dane z setek czujników za okres od 1 lipca  
2017 roku do 1 sierpnia 2019 roku. Z danych 
dowiadujemy się, że dla wskaźnika cząstek 
pyłu PM10 - Katowice (ze średnim wska-
zaniem 35,3) - lokują się w połowie stawki 
miast wojewódzkich. Większe zapylenie no-
tuje się m.in. w Warszawie (38,4), Krakowie 
(47,9), Poznaniu (37,9) czy Łodzi (36). Oczy-
wiście Katowicom daleko także do lidera 
zestawienia, tj. Gdańska (15,7).

- Powietrze z roku na rok jest coraz lep-
sze, ale do ideału wciąż daleko. Zdarzają się 
mroźne, bezwietrze dni podczas których 
smog jest szczególnie dotkliwy, czego do-
świadczyliśmy już w tym sezonie. Dlatego 
ze smogiem walczymy na wielu frontach. 
Poza wymianą kotłów realizujemy warte po-
nad 100 mln zł projekty termomodernizacji, 
Straż Miejska wykonuje kilka tysięcy kontroli 
rocznie, inwestujemy także setki milionów 
złotych w komunikację publiczną. W walce 
ze smogiem każdy może pomóc. Zwracam 
się z prośbą do wszystkich katowiczan, by za-
chęcali krewnych i znajomych posiadających 
„kopciuchy” do ich wymiany z dofinansowa-
niem miasta. Często zdanie członka rodziny 
lub sąsiada potrafi sprawić, że z przestrzeni 
miejskiej zniknie kolejny kocioł – podkreśla 
prezydent Marcin Krupa. 

Źródło danych: Polski Alarm Smogowy  
bit.ly/2vvI89A.

Więcej informacji o konieczności 
wymiany starych kotłów - z dofinan-
sowaniem miasta Katowice można 
uzyskać na stronie www.katowice.eu 
w zakładce Dla mieszkańca/Miejskie 
Centrum Energii/ Wsparcie miesz-
kańca lub w Miejskim Centrum Energii 
– ul. Młyńska 2, numer telefonu:  
32 259 32 85, e-mail: mce@katowice.eu
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Liczba urządzeń grzewczych na paliwo stałe 
w miastach wojewódzkich wymienionych oraz 
pozostałych do wymiany w ramach programów 
dotacyjnych w ciągu trzech lat (2016, 2017, 2018)
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INICJATYWA LOKALNA 

Na co mieszkańcy chcą przeznaczyć 
milion złotych w Katowicach? 
Ósma edycja inicjatywy lokalnej w Ka-
towicach to aż 117 pomysłów miesz-
kańców zatwierdzonych do reali-
zacji w 2020 roku. Spośród 152 
pomysłów o wartości ponad 3 mln zł 
wybrano 117 tych, które spełniały wa-
runki formalne i najlepiej wpisywały 
się w strategie miejskie w różnych ob-
szarach czy też w realizowane aktual-
nie programy. 
– Katowice tworzą i rozwijają przede 
wszystkim nasi mieszkańcy, dlatego otwie-
ranie się na potrzeby katowiczan uważam 
za swój obowiązek. Mieszkańcy chętnie 
korzystają z inicjatywy lokalnej oraz bu-
dżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swo-
jego zaangażowania w życie społeczności 
lokalnych – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. – Wszystkie nasze działania 
mają jeden wspólny cel: nieustanne pod-
noszenie jakości życia w mieście. Cieszę 
się, że aż 117 wniosków w ramach inicja-
tywy lokalnej będziemy mogli zrealizować 
wspólnie w tym roku. Dzięki inicjatywom 
lokalnym razem pracujemy nad ulepsze-
niem, upiększeniem przestrzeni Katowic, 
silniejszym zintegrowaniem mieszkańców 
czy też wsparciem lokalnych grup sąsiedz-
kich i aktywistów – dodaje.

Po raz pierwszy inicjatywy lo-
kalne w Katowicach można było zgła-
szać w 2013 roku, kiedy zrealizowano 4 
pomysły mieszkańców, a na ich realizację 
zabezpieczonych było 100 tys. zł. W 2016 

roku prezydent podjął decyzję o utrzy-
maniu puli inicjatywy lokalnej do 1 mln 
zł w związku z rosnącą aktywnością miesz-
kańców, co pozwoliło stworzyć obok bu-
dżetu obywatelskiego kolejne popularne 
narzędzie, z którego chętnie korzystają ka-
towiczanie. W tym roku pozytywnie zwe-
ryfikowano aż 117 wniosków, co daje 77% 
wszystkich złożonych wniosków. Najwięcej, 
bo aż 56 zaakceptowanych pomysłów do-
tyczy obszaru kultury, następnie 36 pomy-
słów będzie realizowanych przy wsparciu 

wydziału edukacji i sportu, natomiast 16 
przy udziale wydziału polityki społecznej.

Inicjatywa lokalna pozwala miesz-
kańcom podjąć wspólne działanie. – Waż-
nym elementem inicjatyw lokalnych jest 
praca społeczna mieszkańców. To dzięki 
własnemu zaangażowaniu mogą pozy-
skać wsparcie na działania podejmowane 
na rzecz integracji i budowania więzi lokal-
nych społeczności – mówi Agnieszka Lis, 
pełnomocnik prezydenta ds. organizacji po-
zarządowych. Mieszkańcy dzięki własnemu 

zaangażowaniu mogą pozyskać środki 
na realizację swojego pomysłu, który może 
dotyczyć poprawy przestrzeni miejskiej, 
np. modernizacja podwórka, lub może być 
wydarzeniem integrującym mieszkańców, 
np. festyn osiedlowy o charakterze kultural-
nym, sportowym czy ekologicznym.

– Wśród pomysłów, które już reali-
zowano i zdecydowano się na kontynu-
ację w ramach inicjatywy lokalnej, jest m.in. 
przegląd spotów profilaktycznych czy od-
pust św. Anny i jarmark na Nikiszowcu 
– zapowiada Ewa Lipka, rzecznik urzędu 
miasta. – Mamy także pomysł wspólnego 
sprzątania Giszowca czy też Lasu Murc-
kowskiego. W ramach inicjatywy lokalnej 
dzięki nasadzeniom zazielenić się będzie 
mogło Załęże, Os. Witosa i Dąbrówka Mała. 
Wśród pomysłów inwestycyjnych warto 
wspomnieć o rewitalizacji podwórek, m.in. 
przy ul. Narcyzów 2 w Śródmieściu i przy 
ul. Grunwaldzkiej 4 na Ligocie – dodaje. 
Inicjatywy lokalne integrujące środowi-
sko pojawią się praktycznie w każdej dziel-
nicy, wśród pomysłów wybranych w ósmej 
edycji mamy: projekt Kulturalna Koszutka 
2020, II Dębowy Piknik Rodzinny, IV Dni 
Dąbrówki Małej, lekcje śpiewu przy tężni 
solankowej, propozycje dla aktywnych se-
niorów, Giszowiecki Mikołajkowy Bieg 
po Zdrowie, koncerty plenerowe w Piotro-
wicach, montaż poidełek w Zespole Szkół nr 
1 na Zawodziu, a także stworzenie lawendo-
wego ogrodu na Ochojcu.

ZŁOTY ROWER 
BĘDZIE POMAGAŁ DALEJ!
Na aukcję WOŚP prezydent Marcin Krupa 
przekazał w tym roku złoty rower, który 
Katowice otrzymały za zdobycie tytułu 
„Rowerowej stolicy Polski” w 2019 roku. 
Nagroda przypadła nam dzięki mieszkańcom 
Katowic, którzy przejechali łącznie ponad 
1,3 mln km. – Chcemy, by to zaangażowanie 
katowiczan pomagało dalej – mówił 
prezydent, zachęcając do licytacji. Rower 
wylicytowali pan Marek Szurko z małżonką 
za sumę 860 zł. W ostatnich dniach stycznia 
prezydent przekazał zwycięzcom aukcji 
rower, który będzie mógł dalej pomagać. 
Decyzją Państwa Szurko rower powędrował, 
a właściwie można powiedzieć: pojechał do 
Domu Aniołów Stróżów. – Chcemy, by dobro 
szło dalej, dlatego rower ponownie wystawimy 
na licytację – zapowiedziała Monika Bajka, 
prezes stowarzyszenia Domu Aniołów 
Stróżów. A my na łamach „Naszych Katowic” 
na pewno będziemy informować, co dalej 
dzieje się z rowerem i już dzisiaj zachęcamy 
do licytacji, bo dobro powraca.  (RED)
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Prace prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Remonty i naprawy

 Lelków – remont chodnika
 Grzegorzka – remont nawierzchni jezdni
 Szopienicka – remont nawierzchni jezdni
  Krupińskiego – naprawa nawierzchni 
z frezu
 Barlickiego – budowa przejścia dla pieszych
 Krzemienna – naprawa nawierzchni z frezu
  Strzelców Bytomskich – remont 
chodnika 
 Wieżowa – naprawa nawierzchni z frezu
 Leszczy/Stellera – naprawa nawierzchni 
z frezu
 Grottgera – naprawa nawierzchni z frezu
 Żeliwna – remont chodnika

Naprawy awaryjne
Bieżące usuwanie ubytków w nawierzch-
ni oraz naprawy wykonane na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców:

Naprawy nawierzchni chodników:
 Ludwika
 Olimpijska 11
 Zamułkowa 1
 Gliwicka/Wiśniowa
 Baczyńskiego 4
 Jankego/przystanek Ziołowa
 Ordona/Katowicka
 Sokolska
 Fitelberga 3, 5

 Bardowskiego
 Mariacka 
 Józefowska 197
 Żwirki i Wigury 17
 Kościuszki – naprawa schodów
 3 Maja
 Matejki
 Fredry 7
 Mikołowska/Stalmacha
 Kozielska 10
 Warszawska 6
 Ociepki
 Cisowa
 Korfantego
 Widok
 Gliwicka 79

 Zielona
 Szopienicka 46
 Bednorza
 Baildona
 Piotra Skargi
 Al. Roździeńskiego

Naprawy nawierzchni jezdni:
 Agnieszki 20
 Mikołowska
 Norwida
 Bankowa
 1 Maja
 Mikusińskiego

TRANSPORT

25 mln zł na przebudowę 
torowisk i 28 mln zł  
na zakup nowych tramwajów
Katowice w obecnej perspektywie fi-
nansowej na lata 2016–2020 pozy-
skały ponad 700 mln zł zewnętrznego 
dofinansowania na szereg projektów, 
m.in. na budowę centrów przesiadko-
wych, termomodernizacje czy rewi-
talizację parków. Za pośrednictwem 
Tramwajów Śląskich udało się także 
uzyskać dofinansowanie na inwestycję 
„tramwaj na południe”.
Aby rozpocząć budowę linii tramwa-
jowej na południe, konieczne jest po-
zyskanie tzw. decyzji środowiskowej. 
Dokumenty w tej sprawie zostały zło-
żone przez miasto do Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). – Ze 
względu na obszerność zagadnienia mia-
sto uzupełnia dokumentację środowiskową 
zgodnie z korespondencją z RDOŚ. Ocze-
kujemy na przyjęcie raportu bez uwag, co 
będzie się wiązało z wydaniem decyzji 
środowiskowej. Kolejnym krokiem będzie 
wykonanie Projektu Budowlanego Pro-
jektu Wykonawczego, co z kolei umożliwi 
przygotowanie przetargu na roboty bu-
dowlane – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik 
prasowy urzędu miasta. – Oczekiwanie 
na wydanie decyzji środowiskowej spra-
wiło, że byliśmy zmuszeni do wydłużenia 
czasu projektowania do października tego 
roku. Tym samym realny termin ukończe-
nia linii tramwajowej i rozliczenia projektu 
to przełom 2023 i 2024 roku.

Ryzyko nieukończenia inwesty-
cji w aktualnej perspektywie finanso-
wej, tj. do końca 2023 roku, wiązałoby 
się z utratą przyznanych na ten cel środ-
ków unijnych w wysokości ponad 71 mln 
zł. W związku z tym władze Katowic uzy-
skały zgodę na przeniesienie tych środków 
na inne zadania. inną alokację przyznanego 

dofinansowania. – Zależy nam na tym, 
by te środki służyły mieszkańcom Kato-
wic i wpływały na podniesienie jakości 
życia w mieście. Dlatego 25,3 mln zł prze-
znaczymy na modernizację blisko 6 km to-
rowisk tramwajowych wzdłuż linii nr 6, 7, 
15, 19 i 20. Z kolei 28,2 mln zł pójdzie na za-
kup nowych tramwajów, 3,3 mln zł na wy-
konanie prac dodatkowych przy Centrum 
Przesiadkowym Sądowa, a 4,5 mln zł zo-
stanie zagospodarowane na doposażenie 
Tramwajów Śląskich – wyjaśnia Małgorzata 
Domagalska, naczelnik wydziału funduszy 
europejskich. 

– O dofinansowanie unijne do budowy 
linii tramwajowej będziemy się starać 
się w kolejnej tzw. perspektywie finanso-
wej. To bardzo ważna inwestycja dla na-
szego miasta, a na jej realizację oczekują 
tysiące mieszkańców. Dlatego podkreślamy, 
że linia tramwajowa będzie realizowana bez 
względu na finansowanie zewnętrzne i w 
możliwie szybkim tempie – dodaje Ewa 
Lipka. 

RAPORT

Katowice to jedno z najmniej 
zakorkowanych miast
Wszyscy narzekamy na korki. Szcze-
gólnie w godzinach szczytu. Co wy-
nika ze specjalistycznego rapor-
tu TomTom 2020, analizującego ten 
problem w skali globalnej? A jak bę-
dzie w Katowicach?
Firma TomTom specjalizuje się w dziedzi-
nie technologii geolokalizacji. Właśnie opu-
blikowała wyniki najnowszego TomTom 
Traffic Index, czyli coroczny raport opisu-
jący sytuację drogową w 416 miastach z 57 
krajów na całym świecie. W tegorocznym 
zestawieniu miano najbardziej zakorkowa-
nego miasta na świecie przypadło Benga-
luru. Polski ranking po raz kolejny otwiera 
Łódź, której mieszkańcy spędzają w kor-
kach coraz więcej czasu, czyli 47%.

– Globalnie jest jeszcze dużo do zrobie-
nia, zanim poziom natężenia ruchu zostanie 
opanowany. Z czasem rozwój autonomicz-
nych pojazdów i usług wspólnego użytko-
wania samochodów pomoże zmniejszyć 
zatory, ale ważne dla planistów i decyden-
tów jest to, aby mogli zacząć działać już te-
raz. Również kierowcy mają do odegrania 
pewną rolę. Niewielkie zmiany w ich za-
chowaniu mogą mieć ogromne znaczenie 
– mówi Ralf-Peter Schäfer z TomTom VP 
of Traffic information.

Przejdźmy teraz na krajowe podwórko. 
Łódź jest na ósmym miejscu (niestety od 
końca!) wśród najbardziej zakorkowanych 
dużych miast w Europie, ale Katowice (w ra-
porcie wzięto pod uwagę dane z całej aglo-
meracji) są dopiero na 192 miejscu. Krótko 
mówiąc: ani bardzo dobrze, ani zbytnio 
źle. Jak to wygląda w Polsce (począwszy 
od najgorszej):

Łódź – 47%, wzrost w stosunku do ze-
szłorocznych badań o 3%,

Kraków – 45%, wzrost o 5%,
Poznań – 44%, wzrost o 5%,
Warszawa – 40%, wzrost o 1%,
Wrocław – 39%, wzrost o 4%

Bydgoszcz – 34% wzrost o 3%.
 Gdańsk, Gdynia i Sopot - 33%, wzrost 
o 3%,
Szczecin – 30%, wzrost o 3%,
Lublin – 27%, wzrost o 2%,
Białystok – 26%, wzrost o 1%,
Bielsko-Biała – 21%, wzrost o 1%,
Katowice (w ujęciu całej aglomeracji) – 

19%, wzrost o 3%.
Wyjaśnijmy, TomTom Traffic In-

dex określa uśredniony dodatkowy czas 
podróży, wyliczony względem czasów 
przejazdu przy najniższym natężeniu ru-
chu. W oparciu o zebrane dane z dróg 
wyliczane są różnice pomiędzy czasami 
przejazdu w najmniej zakorkowanych go-
dzinach a całym dniem. Czyli TomTom 
Traffic Index o wartości 40% dla War-
szawy mówi o tym, że średnio każda po-
dróż jest niemal o połowę dłuższa niż ta, 
którą moglibyśmy odbyć w godzinach 
nocnych. W Katowicach ta wartość wy-
nosi 19 procent, niby niewiele, ale jak opi-
sują obrazowo autorzy raportu, pozwala to 
na udzierganie na drutach czterech swetrów 
rocznie, oczywiście przez osobę biegłą w tej 
nieco już zapomnianej sztuce. 

Czy jest zatem jakieś „światełko  
w tunelu”? A i owszem, bowiem Katowice już 
rozpoczęły transportową rewolucję, inwestu-
jąc w drogi, komunikację publiczną i centra 
przesiadkowe. – Transport zrównoważony 
to ten przyjazny zarówno dla pieszych, kie-
rowców, rowerzystów, ale i pasażerów ko-
munikacji publicznej. Katowice aktualnie 
realizują kilka dużych i kilkadziesiąt mniej-
szych inwestycji w tym zakresie. Komuni-
kacyjna rewolucja w stolicy Górnego Śląska 
trwa w najlepsze, a jej ważną częścią jest 
budowa centrów przesiadkowych. Przebu-
dowujemy także wąskie gardła na drodze 
krajowej nr 81, co pozwoli oddzielić ruch 
lokalny od tranzytowego – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 
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KOMENTARZ

Telewizja publiczna zaatakowała Katowice
W drugiej połowie stycznia na antenie 
telewizji publicznej TVP1 wyemitowa-
ny został długo zapowiadany program 
„śledczy” Anity Gargas dotyczący Ka-
towic. W wielowątkowym materiale, 
który rzekomo dotyczył budowy sta-
dionu miejskiego, padło wiele nie-
prawdziwych informacji, pojawiały 

się fragmenty stojące w sprzeczno-
ści z rzeczywistością. Materiał skła-
dał się z szeregu zarzutów dla mia-
sta i jego władz. 
– Autorzy programu w żenujący sposób 
zmanipulowali przekaz, który nie miał 
nic wspólnego z dziennikarską rzetelno-
ścią i prawem do krytyki. Z przykrością 

stwierdzam, że znając format tego pro-
gramu, nie jestem zaskoczony takimi 
metodami działania i zakłamywania rze-
czywistości – skomentował sprawę pre-
zydent Katowic Marcin Krupa. – Od razu 
po emisji programu otrzymałem wiele 
głosów m.in. od mieszkańców, samorzą-
dowców i dziennikarzy z naszego regionu, 

którzy byli oburzeni tak skandalicznym 
przedstawieniem Katowic. Nie ma mo-
jej zgody na naruszanie dobrego imienia 
miasta – dodał prezydent i podkreślił, 
że w trosce o dobry wizerunek Katowic 
prowadzona jest wnikliwa analiza mate-
riału, by następnie podjąć w tej sprawie 
wszelkie możliwe kroki prawne.

DROBNE NAPRAWY

W Katowicach rusza „Złota rączka” dla seniora!
Prezydent miasta Katowice zaprasza 
katowickich seniorów do korzysta-
nia z projektu „Złota rączka”. Celem 
projektu jest podniesienie oraz popra-
wa jakości życia poprzez zapewnie-
nie seniorom dostępu do bezpłatnych 
usług w zakresie drobnych napraw 
domowych. Z usług mogą skorzystać 
seniorzy miasta Katowice (samot-
ni, gospodarstwa 2-osobowe), którzy 
ukończyli 65. rok życia, i którym czę-
sto trudno jest poradzić sobie z domo-
wymi naprawami, a nie zawsze mogą 
liczyć na wsparcie bliskich osób.

Katalog napraw świadczonych  
w ramach usługi obejmuje m.in.:

wymianę/naprawę kranów w kuchni i 
łazience,

udrażnianie zatkanych odpływów,
naprawę nieszczelnych rur,
naprawę spłuczki,
montaż/wymianę deski sedesowej,
podłączenie pralki/zmywarki,
wymianę żarówki,
naprawę/wymianę 

gniazdka elektrycznego,
regulację/uszczelnienie drzwi i okien,
naprawę klamek/zamków w drzwiach 

i oknach,
naprawę listew przypodłogowych,
inne drobne czynności naprawcze i 

montażowe, które zostaną zaakceptowane 
przez realizatorów.

Projekt nie może obejmować: 
napraw, które powinny zostać wy-

konane na rzecz mieszkańca na podsta-
wie umów ze  wspólnotą mieszkaniową 
lub administracją,

usług z zakresu sprzątania (przypina-
nie firan/zasłon, mycie okien, odgrzybianie 
ścian itp.),

usług wymagających specjalnych 
uprawnień (w tym naprawy zwią-
zane z instalacją gazową) – osoba wy-
konująca usługę ma prawo odmówić jej 

wykonania ze względu na brak specjal-
nych uprawnień,

kompleksowych usług remontowych 
(odmalowywania ścian, drzwi, kładzenia 
paneli, kładzenia gładzi itp.).

W ramach projektu „Złota rączka” zgła-
szający usterkę senior będzie mógł skorzy-
stać z usługi maksymalnie raz w miesiącu 
(12 razy w roku). W wyjątkowych przy-
padkach możliwe będzie skorzystanie 
przez seniora z dodatkowej liczby usług 

– po analizie przypadku dokonanej przez 
tutejszy Urząd.

Zlecenie usługi będzie przyjmowane te-
lefonicznie za pośrednictwem „Srebrnego 
Telefonu” oraz osobiście.

„Srebrny Telefon” działa w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach 
od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 
do 15.00

Infolinia: 32 251 69 00
ul. Jagiellońska 17
40-032 Katowice
Pokój 02 (przyziemie),  
wejście z podjazdem dla wózków  
inwalidzkich od ul. Jagiellońskiej

Zapraszamy do kontaktu i korzysta-
nia z usług programu „Złota rączka”.

Realizatorem zadania w 2020 roku 
jest organizacja pozarządowa wyło-
niona w otwartym konkursie ofert: 
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej z siedzibą w Katowicach przy ul. Kana-
łowej 32b. Kwota dotacji przyznanej na 2020 
rok wynosi 89 980,00 zł.

Dodatkowo Fundacji Rozwoju Ekono-
mii Społecznej na potrzeby realizacji pro-
jektu przekazane zostaną (na podstawie 
umowy użyczenia) specjalnie w tym celu za-
kupiony przez miasto Katowice samochód 
(za kwotę 49 900,00 zł) oraz sprzęt i narzę-
dzia do realizacji zleceń. 

REGIONALNE MEDIA O PROGRAMIE TVP1
Program Anity Gargas zaprezentowany w TVP1 
został mocno skrytykowany w mediach regio-
nalnych i lokalnych:

„«Magazyn śledczy» Anity Gargas w czwartko-
wym programie przypuścił atak na władze Ka-
towic. W państwowej telewizji padło ulubione 
przez polityków PiS słowo «układ», dowodzono 
też, że przeprowadzono tu wiele skandalicznych 
inwestycji […]. Ale sprawa budowy stadionu – 
który miał kosztować 186 mln zł, potem okazało 
się, że ma to być ponad 561 mln zł, by następnie 
projektanci obniżyli cenę do prawie 400 mln zł 

– to tylko tło do opowieści o Katowicach i ich 
prezydencie. Zresztą w sprawie stadionu niczego 
nie wyjaśniono i nie dowiedzieliśmy się niczego 
nowego”. 

PRZEMYSŁAW JEDLECKI,  
„GAZETA WYBORCZA” Z 23 STYCZNIA 2020 R. 

Link do całego artykułu: bit.ly/37ESlyB

„[…] forma przerastała treść, a plątanina nieści-
słości, jednostronnych wypowiedzi, starannego 
omijania niewygodnych faktów, niezliczonych 
niezwiązanych ze sprawą dygresji oraz obrazu 

wyjątkowo amatorskiej próby zdobycia komen-
tarza od firmy architektonicznej budził u widzów 
oczywiste pytanie «o co w tym wszystkim wła-
ściwie chodzi?» […]”. 

RAFAŁ MUSIOŁ,  
„DZIENNIK ZACHODNI” Z 23 STYCZNIA 2020 R.  

Link do całego artykułu: bit.ly/2U7PPwZ

„W «Magazynie Śledczym Anity Gargas» wy-
emitowany został program, który w założe-
niu miał dotyczyć planów budowy stadionu 
miejskiego w Katowicach. W rzeczywistości 

powstał dziennikarski potworek, którego głów-
nym przesłaniem była sugestia, że w Katowi-
cach panuje układ i wszystko co się tu dzieje, 
jest złe […]. Rządowa telewizja od kilku dni za-
powiadała, że we wspomnianym magazynie 
wyśledzi aferę związaną z budową stadionu 
miejskiego. To miał być główny temat. Okazało 
się jednak, że TVP nie tylko niczego nie wyśle-
dziła […]”. 

GRZEGORZ ŻĄDŁO,  
PORTAL KATOWICE24.INFO, 23 STYCZNIA 2020 R.  

Link do całego artykułu: bit.ly/2O8OfaA
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Krzysztof Makieła – Złota rączka oraz Katarzyna Loska Szafrańska, Prezes Fundacji Rozwoju 
Ekonomii Społecznej
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Zamieszkaj w TBS

Miasto Katowice oraz inwestor Katowickie 
TBS Sp. z o.o. zawiadamiają, że nabór wniosków 
na wynajem mieszkań w ramach inwestycji 
budowlanej przy ul. Leopolda 17, 17a w Kato-
wicach będzie prowadzony od 18 lutego do 3 
marca 2020 roku w lokalu przy ul. Młyńskiej 
2 w Katowicach . Wielorodzinny budynek 
mieszkalny składa się z trzech segmentów, dwu 
czterokondygnacyjnych z windami i klatkami 
schodowymi, jednego trzykondygnacyjnego 
posadowionego na słupach w parterze. W obiek-
cie przewidziano 51 mieszkań o powierzchni 
od 28,82 m2 do 90,48 m2. 

Szczegóły dotyczące warunków najmu  
lokali mieszkalnych dostępne są  

na stronie internetowej Miasta Katowice: 
www.katowice.eu oraz inwestora:  

www.tbs.katowice.pl
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INWESTYCJE MIESZKANIOWE

Kto może dostać lokal  
w ramach Mieszkania Plus?
Nikiszowiec to jedna z najbardziej rozpo-
znawalnych zabytkowych dzielnic w Pol-
sce. Tuż obok, przy ul. Górniczego Dorob-
ku, powstaje Nowy Nikiszowiec – czyli 
katowickie Mieszkanie Plus. 
Osiedle składa się z trzech kwartałów. 
Na pierwszym z nich zakończono już ro-
boty murowe i dekarskie, trwają prace zwią-
zane z montażem okien oraz balustrad. 
Na drugim rozpoczął się montaż stolarki 
okiennej oraz roboty dekarskie, a na trzecim za-
kończono roboty żelbetowe i rozpoczęto prace 
dekarskie. Zakończenie prac planowane jest 
na IV kwartał bieżącego roku. W związku z tym 
opracowany został projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia „Zasad przeprowadzania naboru 
wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym 
określenia kryteriów pierwszeństwa, za-
sad przeprowadzenia oceny punktowej oraz 
wysokości obowiązkowej kaucji dla miesz-
kań w ramach programu Mieszkanie Plus w Ka-
towicach”, który najprawdopodobniej w lutym 
trafi pod obrady rady miasta.

– W Katowicach zależy nam na tym, by 
zapewniać mieszkańcom wysoką jakość ży-
cia i atrakcyjne miejsca pracy. Uzupełnieniem 
tego musi być dobra oferta mieszkaniowa, 
która dzięki programowi Mieszkanie Plus 

powiększy się w Katowicach łącznie o po-
nad 1000 lokali – w dwóch lokalizacjach. 
Jeszcze w tym roku 513 mieszkań w ramach 
programu będzie gotowych w Nowym Ni-
kiszowcu – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Mieszkanie Plus to rozwiąza-
nie atrakcyjne dla obecnych i przyszłych 
mieszkańców naszego miasta. Ustalone 
przez nas kryteria premiują m.in. młode 
rodziny z dziećmi, osoby rozliczające 
PIT w Katowicach, a także osoby niepełno-
sprawne. Mieszkanie Plus to także ważny 
projekt z punktu widzenia Katowic wobec 

wyzwań demograficznych, przed którymi 
stoją prawie wszystkie polskie miasta – do-
daje prezydent.

– Powstająca inwestycja obejmuje 512 
komfortowych i funkcjonalnych miesz-
kań, usytuowanych w budynkach segmen-
towych o ceglanym kolorze elewacji, która 
doskonale oddaje charakter Nikiszowca. 
Na osiedlu znajdują się budynki od 4 do 7 
kondygnacji. Na terenie osiedla przewi-
dziano 572 miejsca postojowe dla samo-
chodów – mówi Janusz Olesiński, prezes 
Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego. W ramach inwestycji powstaje 
512 mieszkań o powierzchni od 35 do 94,5 
metrów kwadratowych.

– Uruchomienie naboru planujemy 
po podjęciu stosownej uchwały przez Radę 
Miasta. Przygotowujemy się, że nabór bę-
dzie realizowany za pośrednictwem for-
mularza on-line, który będzie udostępniony 
na stronie www.katowice.eu na przełomie 
II i III kwartału tego roku. O dokładnym 
terminie poinformujemy wcześniej miesz-
kańców – zapowiada Ewa Lipka, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Katowice. 

MIESZKANIE ZA REMONT

40 lokali dla mieszkańców
Program „Mieszkanie za remont” cie-
szy się w Katowicach olbrzymią po-
pularnością. Umożliwia on wyna-
jęcie w dobrej cenie mieszkania od 
miasta w zamian za przeprowadzenie 
remontu. Do tej pory w ten sposób 
ponad 300 lokali znalazło swoich na-
jemców, a w ostatnich edycjach liczba 
osób aplikujących była trzynastokrot-
nie wyższa niż dostępnych mieszkań. 
Pod koniec stycznia została ogłoszo-
na nowa lista 40 lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do oddania w najem.
– „Mieszkanie za remont” to dosko-
nała okazja na znalezienie swego lokum 
dla osób, które nie chcą brać kredytów 
na kupno mieszkania ani płacić wyso-
kiego odstępnego za wynajem na rynku 
komercyjnym. Program jest bardzo 
ważny z punktu widzenia miasta, bo po-
zwala nie tylko zaspokajać istotne potrzeby 
mieszkańców, ale też sukcesywnie zmniej-
szać liczbę pustostanów – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Dla poten-
cjalnych najemców bardzo ważna jest też 
możliwość wykupienia na preferencyj-
nych warunkach mieszkania usytuowa-
nego w budynku stanowiącym własność 

wspólnoty mieszkaniowej z udziałem 
Miasta – po co najmniej pięciu latach za-
mieszkiwania w nim. W ramach naboru 
dodatkowo premiujemy m.in. osoby, które 
mieszkają w Katowicach i mają dzieci  
– podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Jak aplikować o najem lokalu?
– W bieżącej edycji programu mamy do wy-
boru 40 mieszkań o powierzchni od 15 m2 do 
prawie 80 m2. Cena najmu za 1 m2 waha się od 
3,25 zł do 5,80 zł i jest uzależniona m.in. od 
lokalizacji, a także standardu mieszkania. Lo-
kale znajdują się w Śródmieściu, na Koszutce, 
na Ligocie, w Piotrowicach czy w Szopieni-
cach – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
urzędu miasta. – Aby móc ubiegać się o miesz-
kanie za remont, należy spełnić kilka warun-
ków. Po pierwsze, nie można być właścicielem 
innego mieszkania. Po drugie – należy speł-
nić kryterium dochodowe. Przykładowo – 
dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód 
mieszczący się w widełkach od 1650 zł do 
4400 zł, a w przypadku gospodarstwa wie-
loosobowego dochód na jedną osobę musi 
się mieścić w przedziale od 1100 zł do 2860 
zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległo-
ści z tytułu najmu aktualnie zajmowanego 

lokalu. – Jeżeli dana osoba spełnia wszyst-
kie warunki formalne, a na jedno mieszka-
nie jest więcej chętnych, a tak z reguły jest, 
wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy 
decydują punkty – dodaje rzecznik. 

Oglądanie lokali możliwe jest 
po uzgodnieniu terminu z właściwym 
Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) 
KZGM w Katowicach do 7 lutego 2020 
roku, w godzinach pracy OEB (telefony do 
OEB podane są w tabeli – przy konkret-
nym lokalu). W przypadku zainteresowa-
nia wynajmem lokalu należy w terminie 
od 10 lutego do 21 lutego 2020 roku zło-
żyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 
1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o za-
warcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 
Szczegółowe informacje na temat mieszkań 
oddawanych w najem po przeprowadzeniu 
remontu przez przyszłego najemcę można 
uzyskać na stanowisku Wydziału Budyn-
ków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy 
Rynku 1 w Katowicach lub pod numerem 
tel. 32 25 93 634. Lista lokali w ramach pro-
gramu oraz dodatkowe informacje są także 
dostępne na stronie Urzędu Miasta Kato-
wice bit.ly/2GrfmJv.

Za co dostaniemy punkty
starając się o lokal 
w Nowym Nikiszowcu?

10 punktów za każde dziecko  
w gospodarstwie domowym,

7 punktów, jeśli w gospodarstwie 
domowym jest przynajmniej jedna 
osoba pełnoletnia, która nie przekro-
czyła 35 lat

do 20 punktów za rozliczenie 
PIT w Katowicach (po 10 punktów 
za osobę w gospodarstwie domowym)

6 punktów, gdy osoby z gospodar-
stwa domowego nie mają prawa do 
innego lokalu mieszkaniowego

4 punkty za wypełnienie ankiety 
dotyczącej preferowanych warunków 
mieszkaniowych, która była zbierana 
do końca 2018 r.

3 punkty, gdy w gospodarstwie 
domowym jest osoba powyżej 65 
roku życia

2 punkty w przypadku, gdy w skład 
gospodarstwa domowego wchodzą 
osoby niepełnosprawne
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PO ŚWIĘTACH

Gdzie wyrzucać choinki?
W teorii w lutym, w praktyce na-
wet w maju i czasem… z ozdobami. Kie-
dy katowiczanie wyrzucają choinki i jak 
powinni to robić? 
Luty to czas odbioru choinek przez Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej w Katowicach. Tymczasem niektórzy 
mieszkańcy nierzadko wyrzucają je w nie-
właściwym terminie, w niewłaściwym miej-
scu, a nawet… razem z ozdobami. MPGK 
podsumowało zwyczaje katowiczan zwią-
zane z poświątecznym recyklingiem drzewek.

Zgodnie z uchwałą dotyczącą odbierania 
odpadów komunalnych choinki naturalne 
są w Katowicach odbierane z nieruchomości 
jednorodzinnych w lutym, przy pierwszym 
terminie odbioru odpadów ulegających 
biodegradacji. W przypadku nieruchomo-
ści wielorodzinnych ma to miejsce w lutym 
przy pierwszym terminie odbioru odpadów 
wielkogabarytowych, a właściciel nieru-
chomości (np. spółdzielnia mieszkaniowa) 
powinien także wyznaczyć miejsce ich wy-
rzucenia i przekazać tę informację MPGK.

W praktyce pracownicy Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
przyznają, że wywożą choinki niemal cały 
styczeń i luty, w terminach zgodnych z ogól-

nym harmonogramem, tzn. w dniach od-
bioru gabarytów w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej lub odpadów z kategorii 
bio – w przypadku zabudowy jednoro-
dzinnej. W kolejnych miesiącach, nawet 
do maja, zdążają się pojedyncze przypadki 
zgłoszeń o potrzebie odbioru choinek 

naturalnych. One także są realizowane. Co 
ciekawe, zdarzają się nawet przypadki wy-
rzucania drzewek razem z ozdobami.

– Nie jest dla nas problemem częstszy 
niż pierwotnie zakładany odbiór choinek. 
Prosimy jednak mieszkańców, żeby brali 
pod uwagę ogólny harmonogram wywozu. 

Niestety, często wystawiają oni choinki, 
tak jak i inne wielkie gabaryty, znacznie 
przed terminami lub zaraz po odbiorze, 
co wpływa negatywnie na estetykę oto-
czenia. Ważne też, aby drzewko było od-
powiednio przygotowane do dalszego 
recyklingu – przede wszystkim pozba-
wione ozdób, elementów szklanych, me-
talowych czy plastikowych. Istnieje także 
możliwość samodzielnego, nieodpłatnego 
przekazania choinek do jednego z czterech 
Gminnych Punktów Zbierania Odpadów, 
czynnych w dni robocze, od poniedziałku 
do soboty – wyjaśnia Robert Potucha, wi-
ceprezes MPGK Katowice. 

Zebrane choinki trafiają do należącego 
do MPGK Zakładu Odzysku i Unieszko-
dliwiania Odpadów. Drzewka naturalne 
zostają rozdrobnione i po przejściu od-
powiednich procesów technologicznych 
stają się składnikiem środka poprawia-
jącego właściwości gleby. Ten zaś trafia 
zwykle jako nawóz pod trawniki i rośliny 
ozdobne, na użytkach zielonych oraz do 
rekultywacji terenów zdegradowanych. 
Drzewka sztuczne są z kolei traktowane jak 
złom i przechodzą typową dla niego drogę 
recyklingu. (K)

www.katowice.eu

GOSPODARKA ODPADAMI

Produkujemy  
coraz więcej śmieci 
„W 2019 roku mieszkaniec Katowic wy-
produkował średnio około 375* kilogra-
mów odpadów. Nieznacznie wzrosła ilość 
odpadów selektywnie zbieranych. Liczba 
udostępnionych mieszkańcom pojemni-
ków do selektywnej zbiórki wynosi już 
niemal 5900 sztuk. W 2019 roku wyda-
no mieszkańcom również ponad 1,5 mln 
worków na odpady selektywnie zebrane 
(szkło, makulatura, tworzywa i bio)” – 
wynika z podsumowania roku przygoto-
wanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Katowicach. 
Wraz z początkiem roku MPGK udostęp-
niło także na swojej stronie harmonogram 
wywozu odpadów na rok 2020 w formie 
przyjaznej wyszukiwarki.

Z podsumowań 2019 roku, poczynionych 
przez MPGK, wynika, że przeciętny kato-
wiczanin nadal produkuje więcej śmieci niż 
wynosi średnia krajowa – o około 50 kg rocz-
nie. Choć rośnie liczba odpadów segregowa-
nych, to jakość tej segregacji nadal pozostawia 
wiele do życzenia – podkreślają specjaliści. 
Najszybciej w mieście zapełniają się pojem-
niki na metale i tworzywa sztuczne.

Nowy harmonogram wywozu odpa-
dów na 2020 rok jest dostępny poprzez 

wyszukiwarkę na stronie www.mpgk.
com.pl/dla-mieszkancow. W prosty sposób 
można tam sprawdzić, kiedy pod danym 
adresem wywożone będą odpady, z podzia-
łem na poszczególne frakcje. To niezwykle 
istotne, wziąwszy pod uwagę rosnące wy-
mogi Unii Europejskiej regulujące wyma-
gany poziom recyklingu.

– W 2019 roku zaobserwowaliśmy 
10% wzrost ilości selektywnie zbieranych 
odpadów odbieranych od mieszkańców 
Katowic w porównaniu do 2018 roku. Jed-
nak w dalszym ciągu nie są to wielkości 
satysfakcjonujące, a odpady trafiające do 
nas są niestety znacznie zanieczyszczone. 
Stosunkowo dużo potencjalnych surow-
ców w dalszym ciągu znajduje się w pojem-
nikach na odpady zmieszane, zwłaszcza 
przy zabudowie wielorodzinnej. Niestety 
mieszkańcy w dalszym ciągu nie mają także 
świadomości, że niezgniecione odpady kar-
tonowe i plastikowe zajmują dużo miejsca, co 
powoduje szybkie przepełnianie pojemni-
ków i generuje olbrzymie koszty logistyczne. 
Mówiąc obrazowo – śmieciarki bardzo często 
wożą więcej powietrza niż odpadów – wy-
jaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK 
Katowice. 

Warto pamiętać, że system przetwa-
rzania odpadów w Katowicach jest jed-
nym z najnowocześniejszych w kraju. 
Katowice przodują w aglomeracji m.in. 
pod względem częstotliwości odbioru od-
padów: ulegających biodegradacji, wiel-
kogabarytowych i budowlanych. W latach 
2013–2019 częstotliwość odbioru niektórych 
grup odpadów wzrosła nawet o 108%. Jako 
jeden z nielicznych MPGK stosuje innowa-
cyjne rozwiązania, m.in. pojemniki pół-
podziemne. W tej chwili na terenie miasta 
funkcjonuje ich już 225, z czego 162 służą 
do selektywnej zbiórki, a do pozostałych 
trafiają odpady zmieszane. Łącznie MPGK 
udostępnia mieszkańcom już niemal 5900 

pojemników do selektywnej zbiórki. Naj-
więcej – zgodnie z zapotrzebowaniem – tych 
na metale i tworzywa sztuczne.

W 2020 roku, w ramach unowocześnia-
nia taboru, MPGK planuje także zakup kilku 
śmieciarek napędzanych gazem ziemnym. 
Spółka zamierza również wprowadzić kolejne 
udogodnienia związane z obsługą klienta – 
m.in. wydłużyć w wybrany dzień godziny 
pracy Biura Obsługi Klienta, a także wdrożyć 
elektroniczny system kontaktu z BOK.

* Średnia roczna ilość odpadów  
odebranych od mieszkańca z wyłączeniem 

gruzu oraz odpadów komunalnych  
z działalności gospodarczej.

Katowicka gospodarka odpadowa 2019 w liczbach

JUŻ 

162

PONAD 

1,5 
MLN

5900

10 %
wzrosła 
ilość  
selektywnie  
zbieranych 
odpadów

W mieście  
znajduje się aż

kontenerów  
do selektywnej 
zbiórki odpadów

z nich to nowoczesne,  
półpodziemne pojemniki  
do zbiórki selektywnej

Mieszkańcom  
wydano

sztuk worków na odpady 
selektywnie zebrane

ŚREDNIO

375 kg

Statystyczny mieszkaniec Katowic  
wyprodukował w 2019 roku

odpadów

Harmonogram  
wywozu odpadów  
na 2020 jest  
dostępny na stronie 
www.mpgk.cpm.pl/
dla-mieszkancow
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SPOSÓB NA DEWASTACJE

Moderna na skrzynkach 
elektrycznych w Katowicach
Artysta Kacper Mutke pomaluje wy-
brane skrzynki elektryczne w Śród-
mieściu Katowic. To wspólne działa-
nie Miasta Katowice i spółki TAURON 
Polska Energia, zwracające uwagę 
na problem dewastacji w przestrze-
ni publicznej i promujące architektu-
rę modernistyczną.
Nielegalne graffiti przeszkadza mieszkań-
com Katowic. Jest jednym z najczęściej 
zgłaszanych problemów na platformie 
Naprawmyto.pl, którą miasto urucho-
miło w kwietniu 2018 roku. Na blisko 13,5 
tysiąca tzw. alertów ponad 590 dotyczyło 
do tej pory pseudograffiti. Ponad 240 z nich 
zostało już za pośrednictwem platformy 
„naprawionych”, a ponad 100 jest „w trak-
cie naprawy”. 

Usuwanie szpecących napisów i rysun-
ków dużo kosztuje i często jest syzyfową 
pracą. Dewastowane są nie tylko ściany, ale 
też różnego rodzaju infrastruktura, w tym 
energetyczna. Żeby zwrócić uwagę na pro-
blem, Miasto Katowice wspólnie z TAU-
RON Polska Energia inauguruje projekt 
polegający na pomalowaniu wybranych 
skrzynek elektrycznych w Śródmieściu 
Katowic. Dewastacje zastąpi artystyczne 
graffiti, którego tematem będzie katowicka 
architektura modernistyczna.

– Chcąc przeciwdziałać aktom wandali-
zmu, TAURON stara się wspierać ciekawe, 
lokalne przedsięwzięcia. Wspólne działa-
nia z Katowicami traktujemy także jako 

poligon, na którym sprawdzimy, czy talent 
artystów uchroni naszą infrastrukturę przed 
wandalami – podkreśla Łukasz Zimnoch, 
rzecznik TAURON Polska Energia. 

Pomalowania skrzynek podjął się 
Kacper Mutke, absolwent projektowania 
katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. 

– Zależało nam na współpracy z lokalnym 
artystą, a także na wyeksponowaniu wątku 
architektury modernistycznej, z której 
mieszkańcy są dumni. Katowice mają też 
długą i dobrą tradycję współpracy z arty-
stami street-artu, a ich prace udowadniają, 
że graffiti może być sztuką – mówi Wioleta 

Niziołek-Żądło, koordynator projektów 
społecznych w Urzędzie Miasta w Kato-
wicach. Tym razem nie będą to jednak 
duże murale, ale kameralne prace. Dowód 
na to, jakie znaczenie dla jakości prze-
strzeni publicznej ma taka niewielka na-
wet infrastruktura.

– Projektami na skrzynkach chcę poka-
zać, jak czuję katowicką modernę. Czasami 
inspirującym dla mnie okazał się dostrze-
żony gdzieś detal architektoniczny, innym 
razem była to cała bryła budynku. Postano-
wiłem, idąc za modernistami, ograniczyć 
ornament na rzecz bardziej minimalistycz-
nych, abstrakcyjnych kompozycji – mówi 
Kacper Mutke, który w swoich dotychcza-
sowych pracach mieszał różne techniki, od 
malarstwa po mapping.

Na skrzynkach pojawią się grafiki 
związane z takimi wizytówkami Katowic 
jak Kukurydze – symbol osiedla Tysiącle-
cia, Dom Handlowy Skarbek czy Spodek. 
Czasem będzie to bardzo widoczne nawią-
zanie, innym razem jakiś charakterystyczny 
detal. Pierwsze obrazy będą powstawać 
jeszcze w styczniu, kolejne sukcesywnie, 
zależnie od warunków pogodowych.

Akcja jest elementem projektu KATO-
obywatel, realizowanego przez miasto od 
kwietnia 2018 roku. 

Więcej informacji:  
facebook.com/KATOobywatel/,  

katoobywatel.katowice.eu/

SŁUŻBY MUNDUROWE

Akcja protestacyjna Straży Miejskiej zakończona 
Z początkiem stycznia rozpoczęła 
się akcja protestacyjna części pra-
cowników Straży Miejskiej w Katowi-
cach w ramach jednego z funkcjonu-
jących tam związków zawodowych. 
Związkowcy domagali się podwy-
żek w wysokości 1000 zł, zwiększenia 
liczby pracowników, dodatków za pra-
cę w dni świąteczne i wolne oraz obsa-
dzenia ponad 20 wakatów. 
Grupa związkowców zapowiedziała, 
że przez trzy miesiące nie będą wypisywane 
mandaty, a osoby popełniające wykroczenia 
będą otrzymywały wyłącznie pouczenia. 
Związkowcy podkreślali, że będą nie-
zwykle drobiazgowo wykonywać każdą 
czynność, co w praktyce miało oznaczać 
realizację tzw. strajku włoskiego.

– Bardzo precyzyjnie przeanalizo-
waliśmy pismo od szefa związkowców, 
które w niektórych miejscach rozminęło 

się z prawdą. Przykładowo w katowickiej 
Straży Miejskiej mamy 123 etaty, z czego 
tylko 5 wakatów, a 3 z nich wynikają z po-
stępowań przed sądami pracy. Nie zga-
dzamy się też z tezą, że nikt nie chce 
pracować w tej formacji, bo w 2019 roku 
zatrudniono 12 nowych osób. Z kolei 

zarobki strażników miejskich w Katowi-
cach na tle innych miast wojewódzkich 
plasują się w połowie stawki. Są mia-
sta wojewódzkie, w których zarobki są 
wyższe, są też takie, w których są niższe  
– mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału 
komunikacji społecznej w Katowicach.

Jeżeli chodzi o finanse, strażnicy miej-
scy – podobnie jak inni pracownicy jedno-
stek organizacyjnych miasta – otrzymali 
podwyżki w 2019 roku. Zgodnie z poro-
zumieniem podpisanym w 2018 roku pod-
wyżki w mieście są realizowane co dwa 
lata, a ich wysokość uzależniona jest od 
możliwości budżetu miasta. Kolejna pod-
wyżka nastąpi w 2021 roku.

Akcja protestacyjna wywołała la-
winę komentarzy mieszkańców. – Warto 
podkreślić, że w całej Polsce trwa dys-
kusja o zasadności istnienia Straży Miej-
skiej. W Katowicach na razie widzimy taką 

zasadność. Strażnicy wykonują wiele zadań 
ważnych dla mieszkańców. Szczególnie do-
ceniamy działania strażników w zakresie 
ekologii. To m.in. walka z niską emisją czy 
też likwidacja dzikich wysypisk – mówi 
Maciej Stachura.

Wskutek zmian ustawowych  
z 2019 roku sytuacja finansowa polskich 
samorządów, w tym Katowic, stała się 
trudniejsza ze względu na wzrost wydat-
ków i zmniejszenie możliwych do osią-
gnięcia przychodów. W związku z tym 
postulaty protestujących strażników nie 
zostały spełnione. Dlatego też zapowie-
dziana na kwartał akcja protestacyjna 
części pracowników Straży Miejskiej w Ka-
towicach zakończyła się w drugiej połowie 
stycznia. – Jesteśmy przekonani, że zwycię-
żył zdrowy rozsądek i troska o dobro pu-
bliczne i jakość życia mieszkańców Katowic 
– podkreśla Maciej Stachura. 
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Nowe miejsca pracy  
dla mieszkańców
Rynek pracy w sektorze nowoczesnych 
usług biznesowych rośnie w siłę. Według 
szacunków w Katowicach i pozostałych 
miastach aglomeracji branża zatrudnia 
już ok. 23,5 tys. osób. Przedsiębiorstwa 
działające w regionie przyciągają nie 
tylko wykwalifikowanych pracowni-
ków, oferując dobrze płatne stanowiska, 
ale również wpływają na rozwój tury-
styki biznesowej i działają na rzecz lokal-
nych społeczności.

Przykładem z ostatnich tygodni może 
być amerykańska firma Jamf, która tworzy 
rozwiązania informatyczne na potrzeby in-
nego przedsiębiorstwa z USA, Apple – global-
nego producenta smartfonów i komputerów. 
Spółka od 4 lat jest obecna w Katowicach, 
gdzie utworzyła centrum inżynieryjne za-
trudniające 125 osób. Jest to drugi pod wzglę-
dem wielkości oddział Jamf po Stanach 
Zjednoczonych. Kolejnych 80 programistów 
dołączy do katowickiego zespołu w najbliż-
szych miesiącach.

– Decyzja firmy Jamf o zwiększe-
niu aktywności w Katowicach utwierdza 
nas w przekonaniu, iż nasze miasto oferuje 
innowacyjnym firmom doskonałe warunki 
do dynamicznego rozwoju. Dziś, w dobie go-
spodarki 4.0, zawody związane z IT są naj-
bardziej perspektywiczne. Miasto stara się 
zapewnić jak najlepsze warunki życia i przez 
to wesprzeć pracodawców w pozyskiwaniu 
specjalistów. Z kolei nowe, dobrze płatne 
miejsca pracy to świetna wiadomość dla 
naszych mieszkańców – podkreśla Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Każdy z nowo zatrudnionych pracow-
ników wyjedzie do siedziby firmy w Min-
neapolis w USA, aby poznać lepiej kulturę 
organizacyjną przedsiębiorstwa i członków zespołu.  
– Świetnie nam się pracuje z kolegami w Pol-
sce i to dzięki ich talentowi stawiamy tak 
mocno na rozwój tutejszego oddziału. Pro-
gramiści z Polski są członkami globalnych 
zespołów i pracują przy kluczowych pro-
jektach firmy, zarządzając ich przebiegiem – 
podsumowuje Dean Hager, CEO Jamf.

Spółka ogłosiła plany powiększe-
nia zespołu w pierwszym dniu stycz-
niowego SubZero, globalnego spotkania 
Jamf, które odbyło się pierwszy raz poza 
USA, w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach. W wyda-
rzeniu w Polsce wzięło udział ponad 300 
osób. Firmie zależy również, aby wspierać 
społeczność lokalną. Z pomocy fundacji 
Jamf, działającej od 3 lat również w Polsce, 
skorzystało już kilkanaście organizacji.

Centrum  
logistyczno-biurowe  
powstanie w Katowicach
Międzynarodowa firma z branży logistycz-
nej zainwestuje w Szopienicach-Burowcu. 
Dzięki budowie centrum magazynowo-
-biurowego rekultywacji poddany zosta-
nie teren poprzemysłowy, a miasto zyska 
dodatkowe środki z tytułu podatków.

Rynek magazynowy to najprężniej 
rozwijający się sektor nieruchomości ko-
mercyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłę-
biu. W regionie jest już ponad 3 mln m² 
przestrzeni logistyczno-przemysłowej. Dla 
porównania, powierzchnie biurowe w aglo-
meracji zajmują ok. 700 tys. m². Dotych-
czas projekty magazynowe powstawały 
poza Katowicami. Jednak coraz większe 
znaczenie szybkiej dostawy produktów 
sprawia, że tego typu inwestycje będą po-
wstawały również blisko centrów najwięk-
szych miast.

Inwestycja o takim charakterze będzie 
realizowana przy ul. Miedzianej, za Cen-
trum Handlowym „Dąbrówka”. Kilka tygo-
dni temu firma Panattoni, jeden z liderów 
rynku nieruchomości przemysłowych w Eu-
ropie, zakupiła 14,4 ha gruntu na potrzeby 
City Logistics Katowice. Inwestycja do-
starczy 70 tys. m² przestrzeni magazyno-
wej w czterech budynkach, w tym ok. 5 
tys. m² biur. W pierwszej fazie inwestycji 
powstaną dwie hale o powierzchni odpo-
wiednio 6,8 tys. m² i 21,4 tys. m². Do ścisłego 
centrum miasta czy węzła drogowego „Murc-
kowska” i autostrady A4 jest stąd zaledwie ok. 
4 km. A lokalizacja dla najemców z branży 
logistycznej ma kluczowe znaczenie.

– Wolnych terenów pod zabudowę ma-
gazynową w obrębie miast jest coraz mniej, 
stąd rosnącym zainteresowaniem cieszą się 
grunty wymagające rekultywacji. Dzięki ta-
kim działaniom zdegradowane tereny po-
przemysłowe zostają przywrócone do stanu, 
który umożliwia ich ponowne wykorzysta-
nie, tak jak w przypadku działki pod City 
Logistics Katowice – tłumaczy Marek Do-
brzycki, dyrektor zarządzający w Panattoni.

Teren, który kupiła firma, od lat jest 
nieużytkowany. Zadaniem spółki będzie 
oczyszczenie nieruchomości poprzez reme-
diację ok. 2 tys. m³ gleby. Koszt tylko tego 

działania wyniesie 1,4 mln zł. Prace rekulty-
wacyjne, a następnie budowlane mają ruszyć 
jeszcze w tym roku.

Biura i usługi  
na terenie dawnych 
zakładów graficznych
W północnej części al. Korfantego prowa-
dzony jest kolejny etap zmiany poprzemy-
słowych obszarów w nowoczesną strefę 
usług i biznesu. Na terenie dawnych zakła-
dów graficznych Cartotecnica utworzonych 
zostanie ponad 1000 nowych miejsc pracy.

Inwestycje w tym miejscu zainauguro-
wała przebudowa dawnych budynków za-
kładu, w ramach której w 2010 roku powstał 
4-kondygnacyjny biurowiec Reinhold Cen-
ter. W połowie 2018 roku budynek i przyległe 
działki kupiła firma DL Invest Group z Ka-
towic. Teraz spółka rozbudowuje kompleks. 
Efektem prac będzie 12-kondygnacyjny 
obiekt o łącznej powierzchni 20,2 tys. 
m², przeznaczony głównie dla najemców 

biurowych. Pod budynkiem powstanie 
2-kondygnacyjny parking podziemny. In-
westor planuje zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań ekologicznych.

– Centrum biurowe przy al. Korfantego 
138 jest jednym z istotniejszych elementów 
w planie rewitalizacji dzielnicy oraz sym-
bolem przemian Górnego Śląska – z  re-
gionu przemysłowego w region, w którym 
powstają centra wysoko wyspecjalizowa-
nych usług związanych z gospodarką opartą 
na  wiedzy – przekonuje firma. Oprócz 
biur w budynku znajdą się przestrzenie han-
dlowe i usługowe. Prace budowlane ruszyły 
na początku 2020 roku i mają zakończyć 
się w trzecim kwartale 2021 roku.

To drugi biurowiec w Katowicach, w bu-
dowę którego inwestuje DL Invest Group. 
Przy ul. Wrocławskiej w Bogucicach 
właśnie kończą się prace przy realizacji 
obiektu o powierzchni 17,2 tys. m². Oba bu-
dynki zaprojektowała katowicka pracownia 
Ostrowscy Architekci, a ich wykonawcą są 
firmy z Grupy Eiffage.  (ZIT)
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City Logistics Katowice



HISTORIA

„Dziennik Zachodni”  
obchodzi 75. urodziny!
6 lutego 1945 roku ukazał się pierwszy 
numer „Dziennika Zachodniego”. Jak 
wyglądała historia jego powstania?
Stanisław Ziemba, pierwszy redaktor, 
powrócił do Katowic 1 lutego 1945 roku. 
Dzień później otrzymał podpisane przez 
gen. Aleksandra Zawadzkiego, pełno-
mocnika rządu na Śląsk, zaświadczenie 
potwierdzające, iż został pełnomoc-
nikiem ds. zorganizowania gazety co-
dziennej województwa. 3 lutego spotkał 
się z Zawadzkim i zapowiedział, że ga-
zeta będzie gotowa w przeciągu dwóch 
lub trzech dni. Pierwszy numer miał 
być jednokartkowy.

Pierwsze w historii „Dziennika Za-
chodniego” zebranie redakcyjne odbyło 
się 4 lutego 1945 roku. Wzięli w nim 
udział: Stanisław Ziemba, Julian Janiew-
ski i Zbigniew Grosser. Do składu dołą-
czył jeszcze Józef Renik, skierowany przez 
wydział propagandy Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Podjęto wówczas decy-
zję, że materiały pójdą do druku w ten 
sam dzień, a w południe 5 lutego wyjdzie 
pierwszy numer gazety z datą 6 lutego. Na-
kład będzie wynosił 20 tysięcy egzempla-
rzy. Co ciekawe, Ziemba rozpoczął prace 

nad gazetą w budynku i drukarni dawnej 
„Polonii” przy ul. Sobieskiego 11 już kilka 
dni wcześniej.

Na pierwszym zebraniu zapadła też 
decyzja o tytule. Pomysł nazwy czasopi-
sma przypisuje się Grosserowi. Były też 
inne propozycje: wydział propagandy Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego podał tytuł: 
„Śląsk”, a Janiewski dostał nawet pozwole-
nie na tytuł wymyślony przez siebie: „Gazeta 
Katowicka”. Władza w osobie gen. Zawadz-
kiego zaaprobowała jednak nazwę „Dzien-
nik Zachodni”. 

Po paru miesiącach pojawiła się kon-
cepcja zmiany tytułu. W drugiej połowie 
kwietnia przyjechała do Katowic Zofia 
Dembińska, wiceprezes Czytelnika i zo-
stała oficjalnym wydawcą „DZ”. Sam ty-
tuł – „Dziennik Zachodni” – na Śląsku 
był znany już w okresie międzywo-
jennym. Pod takim tytułem ukazywał 
się w latach 1926–1929 cotygodniowy po-
pularny dodatek „Kuriera Zachodniego”. 
Wielu z nas zastanawia się, dlaczego w ty-
tule pojawia się przymiotnik „zachodni”? 
Odpowiedź jest prosta: ponieważ w pierw-
szych miesiącach działalności redakto-
rzy podążali za wojskami docierającymi 

na kolejne tereny. Wiosną 1945 roku 
„Dziennik Zachodni” był obecny nie 
tylko w Katowicach i miastach ościen-
nych, ale również w Opolu, Wałbrzychu, 
Legnicy, Jeleniej Górze, Wrocławiu, Zgo-
rzelcu, a nawet w Szczecinie. Po zakoń-
czeniu działań wojennych wydawnictwo 
postanowiło wrócić na Śląsk. 

W pierwszym numerze „Dziennika 
Zachodniego” wydanego przez wydaw-
nictwo „Śląsk”, którego egzemplarze znaj-
dziemy w archiwum redakcji „Dziennika” 
czy też w Bibliotece Śląskiej, mogliśmy 
przeczytać m.in. o nalocie na stolicę III 
Rzeszy, o wojsku polskim, które pojawiło 
się na ulicach Katowic, czy też o pozosta-
wieniu stolicy w zniszczonej Warszawie.

MICHAŁ MALINA
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LISTY DO REDAKCJI
Zachęcamy do wysyłania listów lub 
maili do naszej Redakcji. Wybrane li-
sty i odpowiedzi na nie będą prze-
drukowane w miesięczniku „Nasze 
Katowice”. Poniżej adresy: Redak-
cja „Naszych Katowic”, Wydział Ko-
munikacji Społecznej Urząd Miasta 
Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowi-
ce lub e-mail: redakcja@katowice.eu 

Prosimy, aby zastrzegli Państwo informa-
cję, czy przedrukowany list ma być podpi-
sany, czy też wydrukowany anonimowo. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skró-
tów i redagowania nadesłanych listów.

 Kocham Katowice
Wspomnienie z lat 60. XX wieku. Kraj po-
trzebował stali, węgla i żywności. Jak się 
żyło w czasach socjalistycznej ojczyzny? 
Była nadzieja, że będzie lepiej i wszystko 
na to wskazywało. Stalownie w Zjednoczeniu 
Żelaza i Stali na przełomie lat 60. i 70. pra-
cowały w systemie 3-zmianowym. To w tych 
latach pracowałem na stanowisku wytapia-
cza stali na Wydziale Stalowni. Były tam 
cztery piece elektryczne i jeden piec mar-
tenowski. Nasz wydział kilkukrotnie wi-
zytował wojewoda śląski gen. Ziętek, który 

powiedział, że wyprodukowana stal trafi 
do Rept Śląskich, gdzie powstawał Ośrodek 
Leczniczy. 

Po pracy organizowano prace spo-
łeczne celem upiększenia naszego mia-
sta . Kopaliśmy rowy pod instalacje 
elektryczne w Parku Kościuszki, gdyż park 
posiadał oświetlenie olejowe. W południo-
wej dzielnicy Straganiec wybudowaliśmy 
basen. Sadziliśmy drzewa na terenie Wo-
jewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. 
Na obrzeżach miasta powstawały Pracow-
nicze Ogrody Działkowe na ziemi, która nie 
była uprawiana od lata [od lat?]. Czasem 
były tam wysypiska śmieci, które trzeba 
było uprzątnąć. 

Dzisiaj z żoną jako wiekowi emeryci 
mamy bezpłatną komunikację, autobus, 
tramwaj. Na rynku są bardzo wygodne ła-
weczki. W kranie płynie dobrej jakości woda. 
To nas, emerytów, cieszy. Dzieci mieszkają 
za granicą, często dzwonią. Wnuk, student 
biologii i ochrony środowiska, też będzie 
dbał o przyrodę tak jak dziadek „Fred”, który 
na terenie miejskim Katowic sadził drzewa 
iglaste i liściaste.

PS W tym roku spodziewam się zapro-
szenia do Urzędu Miasta z okazji 50-lecia 
małżeństwa.

KATOWICZANIN – FRED

Odp. Redakcji: Aby otrzymać zaproszenie do 
Urzędu Miasta z okazji jubileuszu małżeń-
stwa, należy być zameldowanym w Katowi-
cach i powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu 
Cywilnego. Więcej informacji można uzy-
skać telefonicznie: 32 259 75 60, 32 259 72 14 
lub osobiście w USC przy pl. Wolności 12 A.

  Ile na edukację  
w Katowicach?

Dużo pieniędzy w Katowicach wydajecie 
na nowe drogi, żeby jeszcze bardziej zatło-
czyć miasto i na nowe biurowce dla urzędni-
ków. Z kolei od lat nikt nie myśli o edukacji 
– trafiają tam ochłapy z budżetu. Czas to zmie-
nić. Nasza przyszłość to nasze dzieci i wnuki. 
Jeśli przeznacza się na nie kilka milionów 
co roku – jak mają wyglądać efekty takiej 
„polityki”?

MARIA MIROŃCZUK

Odp. Redakcji: Przebudowa dwóch węzłów 
drogowych DK 81 o wartości ponad 300 
mln zł pozwoli oddzielić ruch lokalny od 
tranzytu. Efektem będzie więc zwięk-
szenie płynności jazdy w mieście. Jeśli 
chodzi o biurowce, budują je prywatni 
inwestorzy, a nie miasto. Warto dodać, 

że w biurowcach powstają nowe miejsca 
pracy dla katowiczan, a miasto uzyskuje 
dochody z podatków. Przykładowo w 2020 
roku, według planów, dochody z tytułu po-
datku od nieruchomości osiągną sumę 249 
mln zł. Jeśli chodzi o wydatki na oświatę 
– w 2020 roku wyniosą one aż 628 mln 
zł i stanowią największą pozycję w wy-
datkach, jeśli chodzi o budżet miasta. Jest 
to też dużo większa kwota niż planowana 
na 2019 rok (578 mln zł).

  Prezydent  
dotrzymał słowa

Jesteśmy bardzo wdzięczni za sprawne me-
diacje przy wykupie przez miasto byłych 
budynków zakładowych Zakładów Metalur-
gicznych „Silesia”, administrowanych w ostat-
nich latach przez Grupę Kapitałową GANT. 
Doceniamy, że Prezydent Marcin Krupa 
zrealizował w ten sposób swoje zobowiązanie 
przedwyborcze. Wierzymy jako lokatorzy, 
że po latach ponoszenia odpowiedzialności 
za błędy i oszustwa innych, w końcu będziemy 
mogli cieszyć się własnymi i wyremontowa-
nymi mieszkaniami. […]

STANISŁAW JANAS,  
WIESŁAWA JAWORSKA

W lutym wspólnie świętujemy 75-lecie 
„Dziennika Zachodniego”. Gazeta ta jest 
związana z Katowicami od początku swo-
jego istnienia i przez te wszystkie lata opi-
sywała mieszkańcom całego regionu, jak 
zmieniało się i rozwijało nasze miasto. 
Dziękujemy zarówno za dużą życzliwość, 
jak i za słowa konstruktywnej krytyki, które 
pomagały nam niejednokrotnie z innej per-
spektywy spojrzeć na wiele spraw.

Całej Redakcji „Dziennika Zachodniego” 
oraz wszystkim pracownikom wydawcy Pol-
ska Press Sp. z o.o. życzymy samych sukce-
sów i kolejnych pomyślnych lat działania!

MARCIN KRUPA
PREZYDENT KATOWIC
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KATOWICE W SKRÓCIE
Ogłoszenie Wojskowej 
Komendy Uzupełnień  
w Katowicach

Kwalifikacja wojskowa będzie prowa-
dzona w tym roku w Katowicach od lutego 
do kwietnia w budynku przy ul. Krakow-
skiej 136. Od 10 lutego do 23 marca 2020 
roku oraz 21 i 22 kwietnia 2020 roku odby-
wać się będzie kwalifikacja wojskowa męż-
czyzn, natomiast w dniach 24, 25 i 26 marca 
2020 roku oraz 23 kwietnia 2020 roku od-
będzie się kwalifikacja wojskowa kobiet. 
Do stawienia się do kwalifikacji Wojskowa 
Komenda Uzupełnień wzywa zamieszkałe 
na stałe lub przebywające czasowo ponad 
trzy miesiące na terenie miasta Katowice, 
następujące grupy osób: 

mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
mężczyzn urodzonych w latach 1996–

2000, którzy nie posiadają określonej kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby urodzone w latach 1999–2000, które:
a)  zostały uznane przez powiatowe 

komisje lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolno-
ści upływa przed zakończeniem kwalifika-
cji wojskowej,

b)  zostały uznane przez powiatowe 
komisje lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolno-
ści upływa po zakończeniu kwalifikacji woj-
skowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b 
ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

c) kobiety urodzone w latach 1996–
2001, posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej lub pobierające 
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, 
które w roku szkolnym lub akademickim 
2019/2020 kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych albo 
będące studentkami lub absolwentkami szkół 
lub kierunków, o których mowa w § 2 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 2017 
roku w sprawie wskazania grup kobiet podda-
wanych obowiązkowi stawienia się do kwali-
fikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944); osoby, które 
ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo 
do kwalifikacji wojskowej do końca roku ka-
lendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, 
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do 
kwalifikacji wojskowej są obowiązane 
zgłosić się w miejscu i  terminie określo-
nym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie 
imiennego wezwania nie zwalnia tych osób 
z obowiązku stawienia się do kwalifikacji. 
Więcej informacji dotyczących osób pod-
legających kwalifikacji czy też dokumen-
tów, które należy zabrać, można znaleźć 
na stronie Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Katowicach pod linkiem https://bit.
ly/3aOTkOK. 

Katowice w czołówce
Katowice zajęły 6. miejsce w „Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego”, w kategorii 
miasto na prawach powiatu. Ranking zo-
stał opracowany przez Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Admi-
nistracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Go-
dła Promocyjnego „Teraz Polska”. 

W czołowej dziesiątce znalazło się 7 
miast wojewódzkich.  Pierwsze miejsce 
zajęła Warszawa, natomiast Katowice wy-
przedziły Zieloną Górę (7), Wrocław (8), 
Krosno (9) i Płock (10). – Jestem pełen uzna-
nia dla konsekwentnej realizacji działań 
mających na celu promocję samorządów, 
które najlepiej realizują swoje zadania i są 
liderami w zakresie rozwoju społeczno-
-gospodarczego w Polsce – mówi Andrzej 
Czernek, wiceprezes Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego.

Podstawą rankingu jest 16 wskaźni-
ków obejmujących trzy obszary rozwoju: 
gospodarczy, społeczny i ochrony środowi-
ska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie 
miasta i gminy, a materiałem źródłowym 
są niezależne dane Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. Wyniki rankingu odzwiercie-
dlają w sposób wiarygodny i przekrojowy 
rozwój polskich jednostek samorządu lo-
kalnego i wskazują liderów w podziale 
na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miej-
skie oraz miasta na prawach powiatu.

Drzwi otwarte – otwarty świat
W ramach cyklu wykładów popularnonau-
kowych w tradycji „Drzwi otwarte – otwarty 
świat” prowadzonych na Wydziale Inżynie-
rii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Ka-
towicach, ul. Krasińskiego 8, zapraszamy  
11 lutego, o godzinie 17.30, na wykład pt. 
„Energetyka jądrowa – przyszłość czy zagłada 
naszej planety?”. Wykładowcą będzie prof. dr 
hab. Wiktor Zipper z Instytutu Fizyki Uni-
wersytetu Śląskiego. Wzrost liczby ludności 
oraz coraz szybszy rozwój gospodarczy świata 
powoduje, że zapotrzebowanie na energię 
elektryczną szybko wzrasta. Wykorzystanie 
paliw kopalnianych wprowadza zanieczysz-
czenia do atmosfery, szkodzi naszemu zdro-
wiu i przyczynia się do efektu cieplarnianego. 
Wydaje się, że tzw. odnawialne źródła energii 
nie zaspokoją w pełni naszego zapotrzebo-
wania na energię elektryczną. Alternatywą, 
mimo pojawiających się obaw, może być roz-
wój energetyki jądrowej opartej na reakto-
rach rozszczepialnych, a także w niedalekiej 
przyszłości wykorzystującej fuzję lekkich ją-
der w energetycznych instalacjach termoją-
drowych. Będzie to energia tania, przyjazna 
środowisku oraz praktycznie o niewyczer-
palnych zasobach paliwowych.

Kampania Społeczna 4U!
Centrum Prewencji Terrorystycznej 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego przygotowało kampanię społeczną 

4U!, której celem jest zwiększenie 
świadomości społeczeństwa w zakre-
sie zapobiegania i reagowania na zda-
rzenia o charakterze terrorystycznym. 
Kampania  składa się z filmu promo-
cyjnego i czterech animacji eduka-
cyjnych, w których zaprezentowano 
procedurę – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! 
Udaremnij atak! Procedura prezentuje za-
lecany sposób zachowania się w przypadku 
wystąpienia ataku terrorystycznego.

Każdy może być świadkiem takich wy-
darzeń. Bez względu na miejsce, w którym 
jesteś – w kraju czy za granicą. Właściwa 
reakcja – zgodna z zasadą postępowania  
w 4 krokach (4U!) – może uratować życie.

Po 1 uważaj: Zwracaj uwagę na nie-
naturalne zdarzenia i zachowania osób. 
Nigdy nie bądź obojętny. Uważaj! Informa-
cje o zagrożeniu przekazuj na numer alar-
mowy 112.

Po 2 uciekaj: Jeśli usłyszysz wybuch 
lub strzały – nie podchodź! Jeśli możesz – 
uciekaj! Nie wracaj na miejsce zdarzenia. 
Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

Po 3 ukryj się: Jeśli ucieczka nie jest 
możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj 
się! Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz te-
lefon i odsuń się od okien i drzwi.

Po 4 uważaj: Jeśli nie możesz się 
ukryć ani uciec – udaremnij atak! Działaj 
przez zaskoczenie i we współpracy z in-
nymi osobami.

Przekształcenie użytkowania  
wieczystego we własność – 
wciąż z 60% bonifikatą!
Podjętą przez Radę Miasta Katowice 
uchwałą nr XIV/325/19 z 21 listopada 2019 
roku wydłużony do końca 2022 roku zo-
stał w Katowicach okres, w którym można 
dokonywać zgłoszenia zamiaru jedno-
razowej wpłaty opłaty przekształcenio-
wej i otrzymywać 60% bonifikatę. Zgłoszeń 
tych można dokonywać w każdym czasie 
po otrzymaniu zaświadczenia o przekształ-
ceniu. Zaświadczenia o przekształceniu 
wydawane są sukcesywnie i będą wyda-
wane z urzędu w roku bieżącym oraz la-
tach następnych bez konieczności składania 
wniosku. W związku z tym w Katowicach 
nie zachodzi konieczność zgłoszenia zamiaru 
jednorazowej zapłaty opłaty przekształce-
niowej do dwóch miesięcy od dnia otrzy-
mania zaświadczenia o przekształceniu. 
Jedynym warunkiem otrzymania bonifikaty 
jest terminowe regulowanie opłat rocznych 
w dotychczas obowiązującej wysoko-
ści tj. za rok 2019 do 29 lutego 2020 roku, 
za rok 2020 do 31 marca 2020 roku, a za lata 
2021 i 2022 do końca marca każdego roku. 
Więcej informacji można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Mieniem. 

Wolontariat  
w MOPS Katowice
Program „Słonecznik”
Dysponujesz wolnym czasem i chcesz po-
magać innym? Znamy takie osoby, którym 

mógłbyś pomóc. Oferujemy Ci możliwość 
zaangażowania się w realizację zadań w ze-
spole ludzi, którzy z potrzeby serca chcą ro-
bić coś dla innych. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach zaprasza do 
współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby 
pomagać osobom bądź rodzinom potrzebu-
jącym pomocy.

Czym jest wolontariat  
w MOPS?
Wolontariusze w MOPS mają szerokie 
pole do działania. Mogą pomagać osobom 
starszym, niepełnosprawnym, udzielać ko-
repetycji dzieciom i młodzieży, a także spę-
dzać z nimi czas wolny. Przy okazji mają 
możliwość zdobycia nowych doświadczeń 
oraz rozwoju osobistego.

Wolontariusze mogą korzystać z kon-
sultacji z koordynatorem programu oraz 
ze szkoleń.

Kto może zostać  
wolontariuszem?
Wolontariusze poszukiwani są przez 
cały rok. Mogą nimi być osoby pełnolet-
nie (uczące się, pracujące lub pozostające 
bez zatrudnienia). Wolontariusze wyko-
nują swoją pracę dobrowolnie i bezpłat-
nie w oparciu o umowę, na podstawie 
której zaangażowanie wolontariusza w po-
moc nie musi przekraczać 2 godzin w ty-
godniu. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą 
– zapraszamy do kontaktu z koordyna-
torem programu Małgorzatą Porębą, tel. 
32 250 50 16, 572 333 750, e-mail: cps@
mops.katowice.pl. Więcej informacji 
można znaleźć na profilu na Facebooku: 
slonecznikmopskatowice

Wolne miejsca  
w domu samopomocy  
dla osób  
z niepełnosprawnością 
intelektualną
W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 działa 
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), 
który przeznaczony jest dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, będących 
mieszkańcami Katowic. ŚDS jest placówką 
wsparcia dziennego, w której osoby mogą 
przebywać od poniedziałku do piątku przez 
osiem godzin dziennie.

ŚDS świadczy między innymi następujące 
usługi: trening funkcjonowania w codzien-
nym życiu, trening umiejętności spędzania 
wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, 
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, po-
moc w dostępie do niezbędnych świadczeń 
zdrowotnych, terapia ruchowa.

Aktualnie ŚDS dysponuje wolnymi 
miejscami. Więcej informacji udzie-
lają Terenowe Punkty Pomocy Spo-
łecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach. Wykaz wraz z ad-
resami i numerami telefonów zamieszczony 
jest na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: 
www.mops.katowice.pl/tpps.php 
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NOWE MIEJSCE

Co można zrobić ze starym 
warsztatem i ogromną wyobraźnią?
Otóż bardzo wiele. Poznajcie Patry-
cję i Karola, młode małżeństwo z Pod-
lesia. Spotkali się w Krakowie na stu-
diach. Następnie pełni odwagi i chętni 
przygód wyjechali do Londynu. Po pra-
wie trzech latach pracy w agencji re-
klamowej i londyńskim City zdecydo-
wali się wrócić do Polski. Katowice 
były naturalnym wyborem ze względu 
na bliskość rodziny. 
Zamieszkali w domu ze starym warsztatem 
samochodowym w Podlesiu. Długo zasta-
nawiali się, jak wykorzystać potencjał tego 
miejsca. Gdy pojawiły się dzieci, które wie-
lokrotnie przebywały z rodzicami w warsz-
tacie, wpadli na pomysł stworzenia w tym 
miejscu bawialni. 

Zamysłem właścicieli było stworzenie 
przestrzeni do zabawy dla dzieci, w któ-
rej dobrze czuli by się także rodzice. Wy-
korzystali wysokość garażu i zbudowali 
tam antresolę, która jest częścią gastrono-
miczno-warsztatową bawialni. Wyposażona 
została w krzesła, które zdobywali jedno 
po drugim, samodzielnie dokonując ich 
pełnej renowacji, a Karol wciąż podkreśla, 
że gdyby nie bawialnia, zająłby się renowa-
cją krzeseł! W strefie kawiarni jest również 
podgląd z monitoringu na miejsca strefy 
zabawy niewidoczne bezpośrednio z antre-
soli – aby rodzice wiedzieli, co robią ich po-
ciechy. Z kolei dziura po ogromnej bramie 
garażowej została całkowicie przeszklona. 

Nowo powstała bawialnia jest wyjąt-
kowym miejscem na rodzinnej mapie Ka-
towic. Jest to pierwsza sala zabaw, w której 
wszystkie zabawki wykonane są z drewna. 
Wyróżnia się przede wszystkim rodzin-
nym i naturalnym charakterem. Ponad to 
rodzice, którzy przychodzą z dziećmi, mogą 
napić się pysznej kawy, a pociechy, kiedy 
zgłodnieją w trakcie ferworu zabawy, mogą 

zjeść pysznego gofra. Panuje tam prawdziwa 
domowa atmosfera, może dlatego niektó-
rym bomblom ciężko się rozstać z tym 
miejscem i gdy czas zabawy dobiega końca, 
zaczynają się twarde negocjacje, że czas już 
wychodzić. Warto dodać, że na antresoli 
odbywają się także warsztaty zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. 

Bawialnia w przestrzeni warsztatu 
samochodowego to nie koniec przed-
sięwzięcia. Na zewnątrz, obok warsz-
tatu jest duża przestrzeń, co do której są 
plany stworzenia zewnętrznej strefy za-
bawy i miejsca ze stolikami do odpoczynku 
na przykład w przerwie podczas rodzinnych 
wycieczek rowerowych. Jesteśmy bardzo 

ciekawi, jak ta przestrzeń zostanie zago-
spodarowana i już teraz zachęcamy do od-
wiedzenia tego zaczarowanego miejsca oraz 
poznania jego historii.

Więcej informacji  
na stronie internetowej:  

www.bombelcafe.pl

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA

Jaś i Zuza zdominowali 2019 rok w Katowicach 
W Katowicach w 2019 roku rodzice 
zarejestrowali narodziny 6184 dzie-
ci – tj. o 225 więcej niż w 2018 roku. 
Urodziło się 3174 chłopców i 3010 
dziewczynek. 
Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Katowicach, Jan był najczęściej, 
bo aż 147 razy, nadawanym imieniem mę-
skim w 2019 roku. Jaś awansował z drugiej 
pozycji, którą zajął w 2018 roku. – Warto 
zauważyć, że po raz pierwszy od 20 lat 
Jakub przestał być najpopularniejszym 
imieniem dla chłopców. Spadł na trzecią 

pozycję tuż za Franciszkiem. Z kolei naj-
popularniejszy w Polsce Antoni zajął w Ka-
towicach czwartą pozycję. Do pierwszej 
dziesiątki, na ósme miejsce, po raz pierw-
szy awansował Leon – podkreśla Mirosław 
Kańtor, kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Katowicach.

Wśród imion żeńskich drugi rok z rzędu 
liderką została Zuzanna – takie imię 
otrzymało aż 147 dziewczynek. Dla po-
równania dwa lata temu triumfowała Ha-
nia (142 dziewczynki). Julia, Zosia, Alicja, 
Maja i Lena zachowały swe pozycje sprzed 

roku. Do pierwszej dziesiątki awansowały 
Pola i Amelia. – Jako ciekawostkę można 
podać, że ani razu nie nadano imienia Kry-
styna czy Barbara, które kiedyś w naszym 
mieście były popularne – podkreśla kierow-
nik Mirosław Kańtor.

W Katowicach nadano także rzadko 
spotykane imiona, jak Merida, Sofija, Ma-
lina czy Alp, Horyw, Wiliam i Wiedzimin. 
Kierownik USC odmówił nadania „imion”: 
Joint, Koka, Pipa, Nutella, Rambo, Nirvana 
czy Batman.

(RED)

PIERWSZE DZIESIĄTKI NAJCZĘŚCIEJ 
NADAWANYCH IMION MĘSKICH  
I ŻEŃSKICH W 2019 ROKU PREZENTUJĄ 
SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Jan, 2. Franciszek, 3. Jakub, 4. Antoni,  
5. Filip, 6. Szymon, 7. Aleksander, 8. Leon, 
9. Adam, 10. Mikołaj

1. Zuzanna, 2. Hanna, 3. Alicja, 4. Zofia,  
5. Julia, 6. Maja, 7. Emilia, 8. Lena, 9. Pola, 
10. Amelia
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FESTIWAL Z PASJĄ

II Festiwal Góry – Literatura – Biblioteka
W marcu 2019 roku zorganizowali-
śmy w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Katowicach pierwszy festiwal 
literacki Góry – Literatura – Biblio-
teka. Przedsięwzięcie łączące fascy-
nację górami oraz literaturę dla doro-
słych i niedorosłych cieszyło się tak 
dużym zainteresowaniem Czytelników, 
że postanowiliśmy je kontynuować. 
W tym roku górsko-literacki festiwal od-
będzie się w dniach 1–7 lutego, a naszymi 
gośćmi będą m.in. Magdalena Gorzkow-
ska – najmłodsza Polka na Mount Eve-
rest i pierwsza, która zdobyła Makalu bez 
wspomagania tlenowego; Krzysztof Wie-
licki – legenda polskiego himalaizmu, od-
znaczony w ub. roku Złotym Czekanem 
za całokształt osiągnięć, a towarzyszyć mu 
będą redaktorzy Dariusz Kortko i Marcin 
Pietraszewski – autorzy biografii himala-
isty. Spotkamy się również z Mirosławem 
Pawłowskim, byłym alpinistą, który po wy-
padku porusza się na wózku, aktywnie po-
dróżując i zdobywając najdalej wysunięte 
miejsca na kontynentach.

O górach w różnych zakątkach Ziemi 
opowiedzą nam podróżnicy i pasjonaci wspi-
naczki Szymon Żoczek, Hania Zieleźnik-Ry-
bak, Michał Sobala i bloger Antek w podróży. 
Etnolożka Anna Łęczyńska przybliży nam 
kulturę ludową Beskidu Śląskiego, a Kry-
stian Szczęsny, autor prezentacji przeźroczy 
tatrzańskich, opowie o kobietach, które od 
XVI do XIX wieku zdobywały góry wysokie. 
Spotkaniom i prelekcjom towarzyszyć będą 
wystawy fotografii, a festiwal rozpocznie 
kiermasz książek antykwarycznych. Udział 
we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. 
Wśród spotkań są między innymi:

Rezerwat Yading w Himalajach – spo-
tkanie z Hanią Zieleźnik-Rybak, podróż-
niczką i autorką bloga „HiHa – podróż 
za niejeden uśmiech”.
 3 lutego, godz. 17.00, Filia nr 10,  
ul. Radockiego 70 A, Ochojec

Kultura ludowa Beskidu Śląskiego – 
spotkanie z Anną Łęczyńską, etnolożką, 

badaczką architektury drewnianej i kultury 
pasterskiej, na co dzień pracownicą Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wan-
tuły w Ustroniu. 

Spotkanie wpisane w cykl Wielokultu-
rowy Śląsk.
 3 lutego, godz. 17.00, Filia nr 11,  
ul. Grażyńskiego 47, Koszutka

Aconcagua – w drodze po Koronę Ziemi 
– spotkanie z Szymonem Żoczkiem, zało-
życielem projektu „Nie przestawaj marzyć”, 
fizjoterapeutą, pasjonatem biegów w Beski-
dzie Żywieckim, zdobywcą pięciu szczytów 
Korony Ziemi.
 3 lutego, godz. 17.00, Filia nr 20,  
ul. Strzelców Bytomskich 21 B, Dąbrówka Mała

Rośliny i zwierzęta w Himalajach – spo-
tkanie dla dzieci z Hanią Zieleźnik-Rybak, 
autorką bloga „HiHa – podróż za niejeden 
uśmiech”. 
 4 lutego, godz. 10.00, Filia nr 3,  
ul. Gliwicka 93, Załęże

Góry Walii i Szkocji – spotkanie z podróż-
nikiem, autorem bloga „Antek w podróży”.
 4 lutego, godz. 17.00, Filia nr 6,  
ul. Bytomska 8 A, Wełnowiec-Józefowiec

Królowa. Lhotse ’89 – spotkanie z fo-
tografem Wojciechem Kukuczką – synem 
Jerzego Kukuczki, Ignacym „Walkiem” 
Nendzą – himalaistą oraz z Katarzyną 

Zioło – redaktorką dziennika J. Kukuczki, 
wydanego w 2019 roku przez Fundację 
Wielki Człowiek.
 4 lutego, godz. 17.00, Filia nr 30,  
ul. Rybnicka 11, Śródmieście

Kobiety w górach wysokich od XVI do 
XIX wieku – prelekcja Krystiana Szczęsnego, 
prezesa Śląskiego Towarzystwa Miłośników 
Książki i Grafiki, na co dzień pracownika 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach, autora 
prezentacji przeźroczy tatrzańskich, wzbo-
gaconej muzyką Wojciecha Kilara oraz frag-
mentami nagrań „Tryptyku rzymskiego” Jana 
Pawła II w interpretacji Krzysztofa Globisza.
 5 lutego, godz. 17.00, Filia nr 19,  
ul. Obrońców Westerplatte 10, Szopienice

Moje pasje – spotkanie z Mirosławem 
Pawłowskim, motolotniarzem, nurkiem, 
instruktorem Aktywnej Rehabilitacji, by-
łym alpinistą. Spotkanie wpisane w cykl 
Nie-Zwykli.
 6 lutego, godz. 17.00, Filia nr 1,  
Ligonia 7, Śródmieście
Z Igrzysk Olimpijskich w Himalaje i Karako-
rum – spotkanie z Magdaleną Gorzkowską, 
byłą lekkoatletką, obecnie himalaistką i al-
pinistką; pierwszą Polką w historii, która 
zdobyła Makalu bez użycia butli z tlenem 
oraz najmłodszą, która zdobyła Mount 
Everest. 

 6 lutego, godz. 17.00, Filia nr 25,  
ul. B. Chrobrego 2, Osiedle Tysiąclecia 

W górach Tadżykistanu – spotkanie z dr. 
Michałem Sobalą, pracownikiem nauko-
wym Uniwersytetu Śląskiego, przewodni-
kiem beskidzkim, geografem.
 7 lutego, godz. 17.00, Filia nr 12,  
ul. Witosa 18 B, Osiedle Witosa

Piekło mnie nie chciało – spotka-
nie z Krzysztofem Wielickim, himalaistą, 
laureatem nagrody Złoty Czekan w 2019 
roku za całokształt osiągnięć, pierwszym 
człowiekiem na świecie, który zimą zdobył 
Mount Everest, Lhotse i Kanczendzongę 
oraz piątym człowiekiem na świecie, 
który zdobył Koronę Himalajów i Karako-
rum. W spotkaniu udział wezmą również 
redaktorzy Dariusz Kortko i Marcin Pietra-
szewski, autorzy biografii himalaisty „Piekło 
mnie nie chciało”. 
 7 lutego, godz. 17.00, Filia nr 16,  
ul. Wajdy 21, Bogucice

Wystawy towarzyszące II Festiwalowi 
Góry – Literatura – Biblioteka (czynne od 1  
do 29 lutego br.):

Beskid Śląski i Żywiecki. Historia zapi-
sana w krajobrazie – wystawa fotografii dr. 
Michała Sobali, przewodnika beskidzkiego, 
geografa, pracownika naukowego Uniwer-
sytetu Śląskiego.
 Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Koszutka

Pionowy świat Dolomitów – wystawa fo-
tografii podróżnika Malkolma Maćkowiaka.
 Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice

W malowniczych zakątkach Pirenejów – 
wystawa fotografii podróżników Agnieszki 
Ciepły, Malkolma Maćkowiaka i Mi-
chała Ciepłego.
 Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

Gruzja. U stóp Kaukazu – wystawa foto-
grafii podróżnika Malkolma Maćkowiaka.
 Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10, 
Szopienice.  (MBP)

Szczegóły na stronie  
mbp.katowice.pl

THE WALL OF SOUND

Grupa panGenerator stworzyła instalację dla Katowic 
Laureaci Paszportu „Polityki”, zna-
ni z wyrafinowanych technicznie  
instalacji, grupa panGenerator stwo-
rzyli dla Katowic dźwiękową insta-
lację w ramach Katowice Street Art 
Urban Sound 2019.
Stworzona specjalnie dla Katowic instalacja 
dźwiękowa „The Wall of Sound” służy jako 
nośnik wypowiedzi publicznej, codzienny 
audialny notatnik lub też jako miejsce do 
obcowania/zabawy z dźwiękiem.

panGenerator to grupa zajmująca się 
projektowaniem i sztuką nowych mediów, 

założona w 2010 przez Piotra Barszczew-
skiego, Krzysztofa Cybulskiego, Krzysztofa 
Golińskiego i Jakuba Koźniewskiego. Pro-
jekty tworzone w ramach grupy integrują 
nowoczesne media cyfrowe z niebanalnymi 
formami przestrzennymi i angażującą in-
terakcją, łącząc ze sobą światy bitów i ato-
mów. Prace panGeneratora prezentowane 
były na całym świecie, m.in.: w Melbourne, 
Pekinie, Atlancie, Tel Awiwie, Barcelonie, 
Wiedniu, na najważniejszych festiwalach 
designu i sztuki, takich jak Ars Electronica, 
SXSW,  Milan Design Week, Dutch Desing 

Week, Warszawska Jesień, WRO Media Art 
Biennale, Łódź Design i wiele innych.

W 2019 roku grupa otrzymała pre-
stiżowy Paszport „Polityki” w kategorii 
Kultura Cyfrowa. Oprócz działań o charak-
terze artystycznym i komercyjnym grupa 
zaangażowana jest również w działania 
edukacyjne i promocję sztuki nowych me-
diów w Polsce – poza licznymi warsztatami, 
członkowie grupy prowadzą zajęcia na po-
dyplomowych studiach Creative Coding 
na School of Form.

(KMO)
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4 DESIGN DAYS 2020 

Gwiazdy architektury i designu z całego świata w Katowicach
4 Design Days 2020 w Między-
narodowym Centrum Kongreso-
wym i Spodku w Katowicach to najwięk-
sze w tej części Europy międzynarodowe 
wydarzenie rynku nieruchomości, archi-
tektury, wnętrz i wzornictwa. 6 i 7 lutego 
to dni konferencyjne pełne debat i dys-
kusji. Z kolei na dni otwarte w sobo-
tę i niedzielę (8–9 lutego 2020 r.) zapro-
szeni są wszyscy mieszkańcy regionu 
oraz goście z kraju i z zagranicy.
Swoją ofertę zaprezentuje ponad 300 pro-
ducentów, projektantów, dostawców pro-
duktów i usług oraz wystawcy targów 
niezależnego designu pod nazwą Design 
4you. Spotkania z architektami, designe-
rami i specjalistami dostarczą praktycznej 
wiedzy i inspiracji, np. do tego, jak wyre-
montować i odmienić wnętrza swojego 
mieszkania lub domu w duchu zero waste. 
Zaplanowano liczne spotkania, prezenta-
cje i warsztaty, np.: jak odnowić stare szafki 
kuchenne, jak i czym pomalować kafelki 
łazienkowe bez wymiany na nowe oraz za-
bawkowy recycling dla najmłodszych. 

Z odwiedzającymi 4 Design Days 
2020 w Katowicach spotkają się osoby 
prowadzące branżowe programy telewi-
zyjne, m.in.: Maciej Mindak („House Hun-
ters – poszukiwacze domów”), Krzysztof 
Miruć („Zgłoś remont”) Jimi Ogden 
(„Rzeczy Od-Nowa”), Maja Popielarska 
(„Nowa Maja w ogrodzie”) czy też Izabela 

Szarmach i Olga Piórkowska („Wymarzone 
ogrody”). 

Na antresoli Spodka podczas 4 Design 
Days zobaczyć będzie można aż 10 wy-
staw, m.in.: „Mistrzowie Architektury” –  
ekspozycję podsumowującą historię wykła-
dów organizowanych od 15 lat przez kato-
wicki oddział Stowarzyszenia Architektów 

Polskich, „Śląski Przegląd Architektury Wo-
jewództwa”, wystawy przygotowane przez 
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 
Wydział Projektowy ASP w Katowicach, 
Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach czy 
też Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach.

Pierwsze dwa dni 4 Design Days w Ka-
towicach adresowane są do profesjonalistów 
zajmujących się nieruchomościami, archi-
tekturą oraz wzornictwem. Gośćmi spe-
cjalnymi tej części wydarzenia będą m.in.: 
amerykański krytyk architektury i pisarz –  
Aaron Betsky; austriacki mistrz architek-
tury – Dietmar Eberle; szef londyńskiego 
oddziału pracowni Chapman Taylor – Pe-
ter Farmer, dyrektor Zaha Hadid Archi-
tects, jednej z najbardziej znanych pracowni 
architektonicznych na świecie – Filippo 
Innocenti; duet berlińskich architektów – 
Matthew Griffin i Britta Jürgens z pracowni 
Deadline Architekten; ceniona projektantka 
ze Szwecji – Anna Seitzberg oraz wpływowa 
architektka z Indii – Brinda Somaya.

Informacje i program wydarzenia: 4dd.pl
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E-SPORT

Intel Extreme Masters Katowice 2020
Gdzie najmocniej bije serce e-sportu? 
Jednych odpowiedź zaskoczy, a dla 
innych jest oczywista: w Katowicach! 
Stolica Górnego Śląska dzięki serii tur-
niejów Intel Extreme Masters wyraźnie 
zaznaczyła swoją obecność na e-spor-
towej mapie świata. Od piątku, 28 lute-
go do niedzieli, 1 marca w katowickim 
Spodku odbędzie się jedno z najważ-
niejszych wydarzeń e-sportowych 
na świecie: Intel Extreme Masters Ka-
towice 2020. 
Intel Extreme Masters to seria międzyna-
rodowych turniejów e-sportowych odby-
wających się w miastach na całym świecie. 
Pierwszy raz wydarzenie odbyło się w 2006 
roku w Hanowerze. Od 2013 roku światowe 
finały turnieju odbywają się w katowickim 
Spodku i od tamtego czasu impreza nie 
opuściła miasta. Polska publika tak entu-
zjastycznie przyjęła rozgrywki, że co roku 
wracają one w coraz bardziej imponującym 
wydaniu. Początkowo zmagania te były 
wyłącznie przystankiem w drodze do mi-
strzostw świata. Jednakże już przy okazji 
drugiej edycji to właśnie wydarzeniu odby-
wającemu się w Katowicach nadano miano 
World Championship. I tak jest po dziś dzień.

– Cieszę się, że Intel Extreme Ma-
sters, największa i najważniejsza impreza  
e-sportowa, która na stałe wpisała się w 
katowicki kalendarz wydarzeń, ponownie 
odbędzie się w naszym mieście. Bez cienia 
przesady można powiedzieć, że staliśmy się 
globalną stolicą e-sportu. To niesamowite 

wydarzenie ściąga do Katowic tysiące fa-
nów! Zapraszam wszystkich do Spodka  
i Międzynarodowego Centrum Kongreso-
wego od 28 lutego do 1 marca – powiedział 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

IEM Katowice 2020 będą pierwszymi 
rozgrywkami Master Championship, które 
odbędą się w ramach ESL Pro Tour. ESL Pro 
Tour to rywalizacja na najwyższym pozio-
mie, z najlepszymi graczami świata, która 
liczy ponad dwadzieścia turniejów rozgry-
wanych na całym świecie. 

Przez cały czas trwania zawodów 
16 najlepszych drużyn CS:GO będzie 

walczyło o pierwszy w historii tytuł Ma-
ster Champion, punkty w rankingu Intel® 
Grand Slam i nagrody pieniężne, których 
pula wynosi 500 000 dolarów.

Główny etap rozgrywek odbędzie 
się w legendarnym Spodku, gdzie 6 awan-
sujących drużyn będzie walczyć w rozgryw-
kach play-off, których kulminacją będzie 
Wielki Finał.

IEM Expo
Równolegle do turnieju IEM Kato-
wice 2020 w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym (MCK) odbędą się 

największe targi e-sportowe pod nazwą 
IEM Expo. W trakcie trzech dni, od 28 lu-
tego do 1 marca, uczestnicy IEM Expo będą 
mieli możliwość przetestowania produk-
tów najlepszych marek z branży czy wzięcia 
udziału w wielu turniejach i konkursach. 
Na odwiedzających czekać będzie wiele 
angażujących wydarzeń i demonstracji 
technologicznych. Wstęp na IEM Expo po-
zostaje bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

Od tego roku zmianie uległy również 
zasady wejścia na mecze finałowe. Sektory 
Spodka zostały podzielone na dwie części: 
sekcję biletowaną oraz bezpłatną. Ci, któ-
rzy nie zdecydowali się na zakup biletu, 
będą mogli swobodnie odwiedzić sektory 
bezpłatne, o ile będą w nich jeszcze wolne 
miejsca. Zmiana podyktowana jest cią-
głą profesjonalizacją wydarzenia, jakim 
jest IEM w Katowicach, oraz odpowiedzią 
na potrzeby fanów e-sportu, którzy nie-
jednokrotnie przemierzają pół świata lub 
Polski, aby zobaczyć swoich ulubionych 
zawodników. Bilety gwarantują, że kibice 
obejrzą mecz w komfortowych warunkach, 
bez konieczności stania w gigantycznych 
kolejkach. Zmiana wynika również z ogól-
noświatowej polityki firmy – wszystkie 
najważniejsze imprezy ESL na świecie są 
biletowane. Nadal spodziewamy się dużej 
liczby odwiedzających z uwagi na atrakcje, 
które czekają na miłośników gier i e-sportu 
na terenie MCK, gdzie odbędą się najwięk-
sze targi e-sportowe, IEM Expo, na które 
wstęp pozostaje bezpłatny. 
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WSPÓŁPRACA I DIALOG

Chrześcijaństwo, islam i judaizmu  
w Kalendarzu Trzech Religii
Kalendarz ukazujący święta i kultu-
rę trzech religii – chrześcijaństwa, 
islamu i judaizmu – wydano po raz 
ósmy w Katowicach. Publikacja ma 
wzbogacać wiedzę, umacniać dia-
log i rozwijać tolerancję. Tytuł kalen-
darza brzmi: „Żydzi, chrześcijanie, 
muzułmanie – w Katowicach wczo-
raj i dziś”. Na kartach każdego miesią-
ca zaznaczono ważne daty oraz krótki 
opis i fotografie miejsc w Katowicach 
ważnych dla wyznawców wspomnia-
nych religii.
– W Katowicach potrafimy dyskutować 
pomimo różnic, które nas dzielą. Warto 
przypomnieć o początkach naszego mia-
sta, w których bardzo dużą rolę odegrały 
środowiska żydowskie i ewangelickie. 
We współczesnym świecie co chwilę sły-
szymy o aktach terroru, wojnach re-
ligijnych. A wydaje się, że najlepszym 
lekarstwem na to jest dialog. Katowice są 
miastem wielokulturowym. W Katowicach 

jest miejsce dla wszystkich – mówił podczas 
prezentacji kalendarza Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Wydanie kalendarza finansuje mi-
asto. W jego przygotowaniu biorą 
udział naukowcy z Uniwersytetu 
Śląskiego i przedstawiciele wspólnot religi-
jnych. Delegat metropolity katowickiego 
ds. dialogu z judaizmem i islamem, redak-
tor kalendarza ks. dr Tadeusz Czakański 
przypomniał, że inspiracja zrodziła się 
podczas konferencji zorganizowanej z oka-
zji 25. rocznicy spotkania międzyreligijnego 
zwołanego w Asyżu przez Jana Pawła II. 
– Ten kalendarz jednoczy społeczności, 
doświadczamy tego. Dociera do różnych 
środowisk, miast, a także za granicę, na inne 
kontynenty – podkreślił ks. Czakański.

– Ten kalendarz uświadomił mi, 
że mimo iż pewne święta nazywamy in-
aczej, to często celebrujemy to samo. 
Nasze kalendarze przekazałem biskupom 
diecezjalnym i otrzymuję teraz od nich 

telefony z prośbą, czy mógłbym przesłać 
więcej egzemplarzy. I tak trafiły one 
na Mazury, do województwa opolskiego czy 
małopolskiego – zaznaczył ks. bp dr Marian  
Niemiec, Biskup Diecezji Katowickiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

– Dialog międzyreligijny to nie są 
wyłącznie dyplomatyczne spotkania, 
ale też codzienny kontakt ludzi różnych 
wyznań. Bardzo pozytywnie na ten dialog 
wpływa kalendarz. Gdyby nie on, praw-
dopodobnie nie byłoby w Katowicach Dni 
Judaizmu czy Chrześcijaństwa w Islamie. 
Prace nad tym kalendarzem pozwalają 
nam się lepiej poznać, spotkać się nie ty-
lko na stopie zawodowej, ale i prywatnej – 
mówił Włodzimierz Kac, Przewodniczący 
Gminy Żydowskiej.

– Lubię pozytywny wydźwięk tego 
kalendarza. Wysyłamy go do różnych 
ambasad, w tym do tych w Kuwejcie 
czy Katarze. Podczas Szczytu Klima-
tycznego w Katowicach wręczaliśmy 

go przedstawicielom różnych krajów. 
Wszyscy byli zachwyceni. Sam kalendarz 
promuje nie tylko dialog międzyreligijny, 
ale i same Katowice – zauważył Ab-
dul Jabbar Koubaisy, Dyrektor 
Centrum Kultury i Dialogu DOHA w Ka-
towicach, Pełnomocnik Rady Imamów 
ds. Dialogu Międzyreligijnego przy Lidze 
Muzułmańskiej w RP.  (RED)

POMOGĄ ZMIENIĆ OTOCZENIE

Projektanci wejdą  
na katowickie podwórka
200 młodych projektantów z całego 
świata przyjedzie do Katowic, żeby zająć 
się czterema podwórkami. Jeśli chcecie 
poprawić swoje, wystarczy je zgłosić.
Katowice będą podczas wakacji gospodarzem 
MEDS (Meeting of Design Students), tj. Spo-
tkania Studentów Projektowania. MEDS to 
międzynarodowa inicjatywa studencka, ma-
jąca na celu promocję designu, projektowania, 
architektury i kultury. Co roku w jednym 
wybranym regionie świata organizowane 
są międzynarodowe warsztaty, w których 
bierze udział nawet 200 młodych projektan-
tów z 40 krajów. Katowice wygrały konku-
rencję m.in. z Hiszpanią i Maltą. 

– Postanowiliśmy wesprzeć Fundację 
MEDS i jako organizator Placu na Glanc 
wspomóc ich w pozyskaniu chętnych do 
współpracy. Projektanci „wezmą na warsztat” 
aż cztery katowickie podwórka i we współ-
pracy z mieszkańcami wprowadzą na nich 
udoskonalenia – mówi Łukasz Kałęba-
siak z instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

– Tematem naszych warsztatów jest Re-
vival. Temat ten chcemy przedstawiać jako 
szeroko pojęte przywracanie do życia prze-
strzeni miejskich, a nasze pierwsze pomy-
sły wzorowaliśmy właśnie na działaniach 
prowadzonych przez Miasto Ogrodów. Ich 

modelowa współpraca projektantów z za-
angażowanymi lokalnymi społecznościami 
podsunęła nam pomysł, by w MEDS-owych 
projektach kłaść większy nacisk na party-
cypację i dzięki zaangażowaniu młodych 
projektantów z całego świata odpowiadać 
na potrzeby mieszkańców – mówi Magda-
lena Storożenko, która kieruje MEDS Silesia 
Foundation. 

Jeśli chcecie, aby to Wasze podwórko zo-
stało udoskonalone, zgłoście je do projektu! 
Miasto Ogrodów i Fundacja MEDS do 16 lu-
tego czekają na zgłoszenia. Formularz zgło-
szeniowy i regulamin znajduje się na stronie 
miasto-ogrodow.eu. Warsztaty rozpoczną 
się 24 lipca i potrwają do 8 sierpnia. Organi-
zatorzy pokrywają koszty warsztatów i in-
terwencji na podwórkach. (ŁUKA)

ZAŚLUBINY Z MORZEM

Krystyny ze Śląska  
jadą nad morze
Począwszy od 1998 roku spotykają 
się 13 marca, aby wspólnie przeżywać 
swoje święto. W tym roku kilkaset Kry-
styn obchodzić będzie imieniny w Ko-
łobrzegu podczas XXIII Ogólnopolskie-
go Zjazdu Krystyn. Imprezę organizuje 
Stowarzyszenie Krystyn im. Krystyny 
Bochenek w Katowicach.
Krystyny pokazują, że bez względu na wiek, 
status społeczny, wykonywany zawód, sy-
tuację rodzinną czy nadmiar obowiązków 
można znaleźć czas i chwile wytchnienia od 
codzienności. Towarzyszy temu poznawanie 
nowych miast, ich historii, kultury, zabyt-
ków i wspólna zabawa. Tegoroczne spotka-
nie w Kołobrzegu odbędzie się pod hasłem: 
„Zaślubiny Krystyn z Morzem”. Nawiązuje 
ono do obchodów 75. rocznicy Walk o Koło-
brzeg i Zaślubin Polski z Morzem. Uroczystą 
kolację imieninową uświetni występ Kry-
styny Giżowskiej i Jacka Kawalca. Atrakcje 
Zjazdu to także koncert Krystyny Durys, rejs 
statkiem, wieczór autorski z Ewą Kassala, 
czy wieczór „Po naszymu, czyli po śląsku”.

W barwnym korowodzie, w towarzy-
stwie orkiestry, Krystyny przemaszerują 
pod Urząd Miasta, gdzie o godz. 13.13 ode-
grany zostanie hejnał Krystyn i nastąp uro-
czyste otwarcie Zjazdu. 

Więcej informacji na stronie  
zjazdkrystyn.pl.

KALENDARZE 
DLA CZYTELNIKÓW 
Dla czytelników mamy niespodziankę. 
Trzydzieści kalendarzy trafi do tych, któ-
rzy mailowo (na adres konkurs@katowice.
eu) wymienią przynajmniej dwa szlaki tu-
rystyczne przebiegające przez Katowice. 
Na odpowiedzi czekamy do 12 lutego.

Podwórko przy ul. Dyrekcyjnej zmienione  
w programie PLAC NA GLANC 
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KATOWICE DLA SENIORA
Pomoc prawna  
dla katowiczan * 
W Katowicach można korzystać z nieod-
płatnej pomocy prawnej, która przysłu-
guje osobom, które nie są w stanie ponieść 
kosztów takiej porady. Zapisy na spotka-
nia prowadzone są pod nr tel. 32 259 37 36 
od poniedziałku do środy (w godz. 7.30-
15.30), w czwartek (w godz. 7.30-17.00) 
oraz w piątek (w godz. 7.30-14.00). Czas 
trwania jednego spotkania nie może 
przekroczyć dwóch godzin. Nieodpłatna 
pomoc prawna obejmuje m.in. poinformo-
wanie o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących uprawnieniach i obo-
wiązkach, w tym w związku z toczącym 
się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowo-
administracyjnym. Pomoc prawna doty-
czy także wskazania sposobu rozwiązania 
problemu prawnego, nieodpłatnej mediacji, 
sporządzenia projektu pisma, z wyłącze-
niem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu, sporządzenia projektu pi-
sma o zwolnienie z kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w po-
stępowaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym. Nieodpłatna pomoc prawna 
nie obejmuje spraw związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Srebrny Telefon  
dla seniorów
To infolinia dla katowickich seniorów, 
za pośrednictwem której można uzyskać 
informacje na temat możliwości wsparcia 
osób starszych oraz o realizowanych pro-
gramach. Telefon działa od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00. 
Od lutego, po uruchomieniu przez miasto 
programu „Złota rączka”, poprzez Srebrny 
Telefon będą przyjmowane również zgło-
szenia dotyczące drobnych napraw domo-
wych. Srebrny Telefon, tel. 32 251 69 00, 
adres: MOPS, ul. Jagiellońska 17, pokój 2  
(w przyziemiu, wejście z podjazdem dla 
wózków inwalidzkich od ul. Jagiellońskiej), 
e-mail: senior@mops.katowice.pl

Telefon zaufania  
dla seniorów
Telefon zaufania jest skierowany do tych 
osób starszych, które czują się samotne, 
oczekują wsparcia i rozmowy. Telefon za-
ufania dla seniorów: 796 970 686 czynny 
jest od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach od 16.00 do 19.00.

„Sygnał Życia”
Miejski System Powiadomienia Ratunko-
wego „Sygnał Życia” kierowany jest do osób 
starszych i niepełnosprawnych, które nie za-
wsze są w stanie porozumieć się z dyspozyto-
rem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu 

zdrowia lub życia. System wymaga od 
uczestnika posiadania telefonu komór-
kowego lub stacjonarnego z przyci-
skami, w którym można zaprogramować 
numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia 
wystarczy nacisnąć przycisk lub wybrać 
numer 112, a dyspozytor w Miejskim 
Centrum Ratownictwa uzyska informa-
cję o konieczności udzielenie pomocy 
wraz z danymi osoby zgłaszającej. W celu 
zarejestrowania się należy wypełnić an-
kietę dostępną u Pełnomocnika Prezydenta 
ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie 
Miasta Katowice, na stronie internetowej 
katowice.eu (zakładki: Dla mieszkańca/Dla 
niepełnosprawnych/Miejski system powia-
domienia ratunkowego) lub w MOPS, a na-
stępnie złożyć ją w urzędzie (ul. Rynek 1, 
punkt podawczy na parterze) lub wysłać 
pocztą. Pracownicy socjalni MOPS do-
trą także bezpośrednio do osób star-
szych i niepełnosprawnych, które mają 
problem z wypełnieniem ankiety lub jej 
złożeniem. Więcej informacji: ul. Rynek 1, 
pok. 805A, tel. 32 259 32 12 lub 32 259 32 
07 oraz MOPS, ul. Jagiellońska 17, pok. 1, 
tel. 32 251 00 87 wew. 164.

Usługi transportowe  
dla niepełnosprawnych 
Katowicki samorząd, wychodząc naprzeciw 
potrzebom seniorów i mieszkańców z orze-
czoną niepełnosprawnością, kontynuuje 
realizację usług transportowych dofinan-
sowanych ze środków miasta. Wykonawcą 
usługi jest firma Przewóz osób i bagażu 
Adam Malinowski z siedzibą w Katowi-
cach, ul. Bromboszcza 15/17. Do korzysta-
nia z tych środków mają prawo mieszkańcy 
niepełnosprawni, z widoczną dysfunkcją 
narządu ruchu oraz osoby niewidome i nie-
dowidzące. Usługa jest wykonywana na te-
renie Katowic i gmin sąsiednich (Chorzów, 
Mikołów, Mysłowice, Tychy, Ruda Śląska, 
Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Czeladź) 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 
6.00 do 22.00 oraz w niedzielę i święta w go-
dzinach od 8.00 do 20.00. Zgłoszenia są 
przyjmowane telefonicznie, pod numerami 
501 406 141 oraz 32 258 10 30. Zamawia-
nie przewozów odbywa się na bieżąco, 
zaś o przyjęciu i realizacji decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Dyspozytor przeprowadza 
wywiad na temat stopnia samodzielno-
ści w poruszaniu się oraz potrzeby zapew-
nienia opieki przy przemieszczaniu się do 
samochodu, zapisuje dane wraz z numerem 
orzeczenia. 

Uwaga: odpowiednie orzeczenie 
wraz z dokumentem tożsamości należy 
przedstawić kierowcy przed skorzystan-
iem z transportu. Miasto Katowice dopłaca 
kwotę 6,00 zł/km netto ze środków 
własnych do opłaty ponoszonej przez 
pasażera. Wysokość opłaty ponoszonej 
przez pasażerów w tym roku we wszystkie 
dni tygodnia to: część stała opłaty – 3,00 zł, 
część zmienna opłaty za każdy rozpoczęty 
kilometr – 1,20 zł, opłata postojowa 
za godzinę – 10,00 zł.

KatoObywatelka roku 2019
– Najlepiej się czuję, gdy żyję szybko, 
wokół mnie dużo się dzieje, a ludzie 
nie narzekają i nie marudzą – mówi 
Elżbieta Dąbrowska-Seweryn, członkini 
Rady Seniorów Miasta Katowice. 
Za proekologiczne działania i aktywność 
na rzecz miasta otrzymała z rąk Jerzego 
Woźniaka, wiceprezydenta Katowic, 

tytuł „KatoObywatelki roku 2019”. Jej 
organizacyjnym zapleczem jest Stowar-
zyszenie Aktywni Silesia, którego jest 
współzałożycielką i członkinią zarządu. 
Jest także członkinią Rady Seniorów 
Miasta Katowice i wolontariuszką Fun-
dacji Wolne Miejsce, Stowarzyszenia 
Wolna Herbata oraz Regionalnego Cen-
trum Wolontariatu. Mówi o sobie „jestem 
notoryczną wolontariuszką”. 

* Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP),  
poradnictwa obywatelskiego (NPO) oraz mediacji (NM) 
JEDNOSTKA, W KTÓREJ  
ZNAJDUJE SIĘ PUNKT ADRES, RODZAJ DNI I GODZINY,  

NUMER TELEFONU OBSADA

MOPS ul. Warszawska 
42 NPP/NM

pn.–pt., 16.00–20.00
tel. 32 705 45 11

Stowarzysze-
nie Na Rzecz 
Poradnictwa 
Obywa-
telskiego 
„DOGMA”     

MOPS
ul. M. Oblatów 24
NPP/NM

pn.–pt., 16.00–20.00
tel. 32 705 45 12

 „DOGMA”

PUP
ul. Pośpiecha 14
NPP/NM

pn.–pt., 16.00–20.00
tel. 32 705 45 20

Adwokaci

MOPS
ul. Dębowa 16c
NPP/NM

pn.–pt., 16.00–20.00
tel. 32 705 45 13

„DOGMA”

DPS „Przystań”
ul. Adamskiego 22
NPP/NM

pn.–pt., 15.00–19.00
tel. 32 705 45 21

Adwokaci

DPS „Zacisze”
ul. Traktorzystów 42
NPP/NM

pn.–pt. 16.00–20.00
tel. 32 705 45 22

Radcy 
prawni

MOPS
ul. Łętowskiego 6a
NPO/NM

pn.–pt., 16.00–20.00
tel. 32 705 45 14

„DOGMA”

MOPS
ul. Krakowska 138
NPO/NM

pn.–pt., 16.00–20.00
tel. 32 705 45 15

„DOGMA”

MOPS
ul. Francuska 70
NPP/NM

pn.–pt., 16.00–20.00
tel. 32 705 45 16

Adwokaci

MOPS
ul. Wojewódzka 23
NPO/NM

pn.–pt., 16.00–20.00
tel. 32 705 45 17

„DOGMA”

MDK
ul. Hallera 28
NPP/NM

pn.–pt., 11.00–15.00
tel. 32 705 45 18

Radcy 
prawni

MDK
ul. Markiefki 44a
NPP/NM

pn. – pt. 9.00–13.00
tel. 32 705 45 19

Radcy 
prawni
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Informator
kulturalnykulturalny

WYSTAWY – s. 19 | KINO – s.19 | TEATR – s. 20 | MUZYKA – s. 20 |  BIBLIOTEKI – s. 20 | MDK – s. 21 | MUZEA – s. 23 | SPORT – s. 24

Ulica Kościuszki to bez wątpie-
nia jedno z najciekawszych 
miejsc w Katowicach. Wyjąt-
kowa architektura, zaskakujące 

historie, wyjątkowi ludzie, którzy przy niej 
mieszkali. Poznacie ją lepiej dzięki nowo 
wydanej książce „Promenada na południe. 
Historia ulicy Kościuszki w Katowicach”. 
Skąd wzięła się nazwa „plac Andrzeja”? Jakie 
zaskakujące rozwiązania architektoniczne 
i zdobnicze kryją w swoich wnętrzach za-
bytkowe kamienice przy ul. Kościuszki? Kto 
był ich właścicielem przed laty? Co w hali 

wystawowej naprzeciwko Parku Kościuszki 
robił lider francuskich komunistów i dla-
czego hala runęła? To tylko jedne z wielu 
pytań, na które odpowiada nowe wydaw-
nictwo Medialabu Katowice działającego  
w ramach miejskiej instytucji Katowice 
Miasto Ogrodów (KMO). 

„Promenada na południe. Historia ulicy 
Kościuszki w Katowicach” to wyjątkowe 
rozwinięcie projektu badawczego, poświę-
conego tej jednej z najbardziej reprezenta-
cyjnych ulic Katowic. Jego pierwszą odsłoną 
była wystawa, która zaledwie miesiąc temu 

otrzymała nagrodę w konkursie Śląska 
Rzecz. Teraz nakładem KMO opublikowane 
zostało bogate w treść i ikonografię wydaw-
nictwo. Niemal 300 stron pełnych rzadkich 
fotografii, rycin, starych planów, a przede 
wszystkim – pasjonujących tekstów naj-
lepszych znawców tematu. Autorami są: 
Irma Kozina, Przemysław Piwowarczyk, 
Marek Wojcik, Jacek Maniecki i Ry-
szard Nakonieczny.

Książka kosztuje 69 zł jest do kupienia 
m.in. w księgarni Biksa (pl. Miarki) i Gryfnie 
(przy ul. Andrzeja).

ULICA KOŚCIUSZKI BEZ TAJEMNIC

Chcesz zdobyć
książkę?
Dla czytelników mamy zabawę, w której 
można zdobyć książkę „Promenada na po-
łudnie. Historia ulicy Kościuszki w Katowi-
cach”. Należy do 10 lutego na adres mailowy 
konkurs@katowice.eu  wysłać odpowiedź 
na pytanie: – Jak nazywała się kopalnia wę-
gla kamiennego znajdująca się na części te-
renu Parku Kościuszki?
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DATA  NAZWA  GODZINA I MIEJSCE ORGANIZATOR DZIELNICA

4 lutego „Granice wytrzymałości” – stand-up Piotra Zola Szulowskiego godz. 17.00, 20.00 MDK „Szopienice-Giszowiec”,  
ul. gen. J. Hallera 28

MDK „Szopienice-Giszowiec”,  
ul. Gen. J. Hallera 28, tel. 32 256 84 53 Burowiec

5 lutego Przystanek Nikiszowiec – ikony architektury województwa 
śląskiego XX wieku – spotkanie z Irmą Koziną

godz. 17.00, MHK,  
Dział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4

Muzeum Historii Katowic, Dział Etnologii 
Miasta, ul. Rymarska 4, tel. 32 353 95 59

Janów 
Nikiszowiec

6 lutego „Silesia Press Cafe” – spotkanie z ks. red. Piotrem 
Brząkalikiem. Prowadzenie: red. Maria Trepińska

godz. 18.00, Dział Teatralno-Fil-
mowy, ul. Kopernika 11/2

Muzeum Historii Katowic, Dział Teatralno-Filmowy,  
ul. Kopernika 11/2, tel. 32 745 17 28 Śródmieście

7 lutego
Piekło mnie nie chciało – spotkanie z himalaistą 
Krzysztofem Wielickim i redaktorami Dariuszem Kortko 
i Marcinem Pietraszewskim – autorami jego biografii 

godz. 17.00, MBP, Filia nr 16, ul. Wajdy 21 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach,  
nr tel. 322 587 182 Bogucice 

8 lutego Cztery Pory Roku – Karnawałowa Biesiada Taneczna w ramach 
Czterech Pór Roku, prowadzenie Marian Makula

godz. 17.00 MDK „Koszutka”,  
Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 MDK „Koszutka”, Filia „Dąb” tel. 608 549 090 Dąb

9 lutego Muzyka – moja miłość – opera „Telefon” Gian Carlo Menottiego 
w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego

godz. 17.00, MDK „Koszutka”, 
ul. Grażyńskiego 47 Katowice Miasto Ogrodów, tel. 32 609 03 00 Koszutka

12 lutego Warsztaty Walentynkowe godz. 13.00, Dział Grafiki im. Pawła Stellera,  
ul. Kościuszki 47 

Muzeum Historii Katowic, Dział Grafiki  
im. Pawła Stellera, ul. Kościuszki 47, 32 728 85 57  Śródmieście 

13 lutego „Salon Sztuk” godz. 18.00, Dział Teatralno-Filmowy,  
ul. Kopernika 11/2

Muzeum Historii Katowic, Dział Teatralno-Filmowy,  
ul. Kopernika 11/2, tel. 32 745 17 28 Śródmieście

14 lutego Walentynkowy Dancing Bogucicki  
– arteterapia poprzez taniec dla seniorów

godz. 17.00, MDK „Bogucice-Zawodzie”, 
Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44a 

MDK „Bogucice-Zawodzie”,  
Dział „Bogucice”, tel. 32 203 05 17 Bogucice

14 lutego Natalia Rybka – wernisaż wystawy prac malarskich godz. 18.00, Galeria Ateneum, ul. 3 Maja 25 ŚTL i A „Ateneum”, ul. św. Jana 10,  
tel. 32 253 79 26 Śródmieście

14 lutego Wernisaż wystawy „Proste gesty” godz. 18.00, BWA, al. Korfantego 6 BWA, tel. 32 259 90 40  Śródmieście

15 lutego Koncert jubileuszowy młodzieżowego chóru FUSION 
w ramach 5-lecia działalności – współorganizacja

godz. 17.00, MDK „Koszutka”,  
Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 MDK „Koszutka”, Filia „Dąb”, tel. 608 549 090 Dąb

16 lutego Parnass Brass Band – koncert karnawałowy połączony z potańcówką godz. 17.00, MDK „Szopienice-Giszowiec”, 
MBP, Filia nr 2, Plac pod Lipami 1, 3-3a

MDK „Szopienice-Giszowiec”, Filia nr 2,  
Plac pod Lipami 1, 3-3a, tel. 32 206 46 42 Giszowiec

18 lutego Warsztatownia! – otwarta przestrzeń twórcza godz. 12.00, MHK, Dział Grafiki im. Pawła Stellera,  
ul. Kościuszki 47 

Dział Grafiki im. Pawła Stellera,  
ul. Kościuszki 47, tel. 32 728 85 57  Śródmieście 

19 lutego Koncert charytatywny „Bo razem możemy więcej” godz. 16.00, Pałac Młodzieży w Katowicach,  
sala teatralna Miejskie Przedszkole nr 5, tel. 32 251 47 26  Śródmieście 

19 lutego W międzyczasie – spotkanie z Pawłem Brzenczkiem, współautorem 
filmu dok. o szlaku do Santiago de Compostela, projekcja filmu MBP, Filia nr 16, ul. Wajdy 21 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach,  

tel. 32 258 71 82  Bogucice 

20 lutego Karnawałowe spotkanie z cyklu „Przyjaciele Barbary i Stanisława” godz. 18.00, MHK, Dział Teatralno-Filmowy,  
ul. Kopernika 11/2

Muzeum Historii Katowic, Dział Teatralno-Filmowy,  
ul. Kopernika 11/2, tel. 32 745 17 28 Śródmieście

21 lutego 
„Takiej miłości Wam życzę” – recital Marty Tadli w ramach 
Wieczoru Finałowego XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

godz. 17.00, MDK „Szopienice-Giszowiec”, 
MBP, Filia nr 1, ul. Obr. Westerplatte 10

MDK „Szopienice-Giszowiec”, Filia nr 1,  
ul. Obr. Westerplatte 10, tel. 32 256 99 77 Szopienice 

21 lutego Pałam chęcią rysowania jej Asymetrii – „Witkacy i Asymetryczna”, wykład godz. 16.30, MHK, ul. Szafranka 9 Muzeum Historii Katowic, tel. 32 256 18 10 Śródmieście

21 lutego XVIII Koncert Charytatywny
godz. 17.00, Katowice Miasto Ogrodów  
– Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,  
pl. Sejmu Śl. 2

ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika, tel. 32 256 36 01  Śródmieście 

21 lutego XXXI Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania godz. 9.00, Biblioteka Śląska,  
Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny 

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna,  
tel. 32 256 90 67  Śródmieście 

22 lutego Pewnego Razu w Hollywood – karnawałowa impreza taneczna
godz. 20.00, Sala widowiskowa MDK  
„Bogucice-Zawodzie”, Dział „Zawodzie”,  
ul. Marcinkowskiego 13a 

MDK „Bogucice-Zawodzie”,  
Dział „Zawodzie” tel. 32 255 32 44 Zawodzie

22 lutego Koncert Laureatów Muzycznego Festiwalu Młodzi Zdolni „LIGOTON 2020” godz. 16.00, MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 MDK „Ligota”, tel. 32 252 32 34, 604 988 657 Ligota

22 lutego Wykład pt. „Witkacy i Szymanowski” godz. 12.00, MHK, ul. Szafranka 9 Muzeum Historii Katowic, tel. 32 256 18 10 Śródmieście

23 lutego „Śledzik – czyli pożegnanie karnawału”  
– spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej godz. 17.00, MDK „Południe”, ul. Sołtysia 25 MDK „Południe”, Filia „Podlesie”, tel. 32 201 50 10 Podlesie

23 lutego Wykład pt. „Kobiety Witkacego” godz. 12.00, MHK, ul. Szafranka 9 Muzeum Historii Katowic, tel. 32 256 18 10 Śródmieście

26 lutego Wernisaż wystawy: „Anna Flaga – malarstwo” godz. 17.00, MHK, Dział Grafiki im. Pawła Stellera,  
ul. Kościuszki 47

Muzeum Historii Katowic, Dział Grafiki  
im. Pawła Stellera, ul. Kościuszki 47, tel. 32 728 85 57  Śródmieście 

27 lutego Regionalny Konkurs Ortograficzny w Czterech Językach  
„Dictation Dictado Diktat Dyktando” godz. 9.00, II LO Katowice II LO, tel. 32 251 73 34, 500 815 875  Śródmieście 

28 lutego Dancing Zawodziański – arteterapia poprzez taniec dla seniorów
godz. 17.00, Sala widowiskowa MDK  
„Bogucice-Zawodzie”,  
Dział „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 13a 

MDK „Bogucice-Zawodzie”,  
Dział „Zawodzie”, tel. 32 255 32 44 Zawodzie

28 lutego Wystawa „Pasja i Geniusz” godz. 10.00, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika, tel. 32 256 36 01  Śródmieście 
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Katowice Miasto Ogrodów
Instytut Kultury  

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu

www.miasto-ogrodow.eu

PLAC NA GLANC 2020
Zgłoszenia do 16 lutego
Regulamin, szczegółowe informacje:  
miasto-ogrodow.eu

WYSTAWY
Wtorek – niedziela, godz. 11.00–19.00,  
wstęp wolny

PanGenerator: Wall of sound

Between two moons
Wystawa cyklu fotografii porterowych Katarzyny 
Kryńskiej.

ANEKS – wystawa fotografii
Wernisaż: 7 lutego, godz. 18.00
Wojciech Beszterda, Włodzimierz Kowaliński, Zdzi-
sław Mackiewicz, Piotr Spek, Stefan Wojnecki, An-
drzej Zygmuntowicz.

Michał Cała, Śląsk 75-92
Wernisaż: 12 lutego, godz. 18.00
Wystawa fotografii.

Być może tak było
Wernisaż: 27 lutego, godz. 18.00
Wystawa fotografii artystów związanych z Okrę-
giem Wielkopolskim ZPAF.

Wystawa pra-
cy Karoliny Gwóźdź
13 lutego, godz. 17.30
Wernisaż + wykład.

Projekty/ Natura/ Przyszłość
Do 22 marca
Wystawa prac zrealizowanych przez dzieci i oso-
by niepełnosprawne podczas warsztatów „Zima 
w Mieście”.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Muzykodrom
8 i 22 lutego, godz. 12.30

Rodzinne Matinée
15 lutego, godz. 11.00

Future Artist
Soboty, godz. 10.00 i 12.00
Warsztaty twórcze „wobec sztuki najnowszej” dla 
dzieci.

Wycieczki regionalne
8 i 22 lutego

DZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ  
(DAWNIEJ IPIUM „SILESIA”)

Muzyka – moja miłość
9 lutego, godz. 17.00, MDK Koszutka,  
ul. Grażyńskiego 47
Małgorzata Działo – sopran (Lucy), Łukasz Kost-
ka – baryton (Ben), Wojciech Stysz – fortepian, 
Grzegorz Eckert – reżyseria, Elżbieta Grodzka-
-Łopuszyńska – wprowadzenie, kierownictwo arty-
styczne. W programie: Gian Carlo Menotti – opera 
„Telefon”.

W stronę romantyzmu.  
Ludwig van Beethoven  
– w 250. rocznicę urodzin  
kompozytora
16 lutego, godz. 18.00, Polskie Radio,  
ul. Ligonia 29
Elżbieta Mrożek-Loska – altówka, Zbigniew Raubo 
– fortepian. W programie: 

Ludwig Van Beethoven – Sonata C-dur op. 102 na 
wiolonczelę i fortepian, Sonata fortepianowa c-
-moll nr 32 op. 111, Romans F-dur op. 50.

Nowości z przeszłości. 
Muzyka na nowo odkryta
23 lutego, godz. 18.00,  
Muzeum Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16
Martyna Pastuszka – skrzypce barokowe, Krzysz-
tofa Firlus – viola da gamba, Anna Firlus – klawe-
syn, Grażyna Brewińska – prowadzenie koncertu. 
W programie:

Luis-Joseph Marchand – Sonaty i Suity na skrzyp-
ce, violę i klawesyn.

KONCERTY I WYDARZENIA  
ARTYSTYCZNE ZEWNĘTRZNYCH 

ORGANIZATORÓW

Michał Szpak – The Moon Tour
14 lutego, godz. 19.00

Narodowa Perła Gruzji
19 lutego, godz. 19.00
W programie tradycyjna kaukaska muzyka, taniec 
i śpiew.

METALLICA symfonicznie
28 lutego, godz. 19.30
Pod szyldem „Muzyka zespołu Metallica symfo-
nicznie” wystąpi SCREAM INC., jeden z najlepszych 
coverbandów Metalliki na świecie. Towarzyszyć im 
będzie orkiestra symfoniczna „Orion”.

Another Pink Floyd  
– 40 LAT THE WALL PINK FLOYD
29 lutego, godz. 18.00 (otwarcie bram)
Największe utwory Pink Floyd na żywo w wykona-
niu zespołu ANOTHER z Krakowa.

Centrum Sztuki Filmowej  
- Kino Kosmos

ul. Sokolska 66; tel. 32 258 05 08 (program)
e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów: 32 258 05 08

www.kosmos.katowice.pl

WALENTYNKOWA  
PORA DLA SENIORA

Przepis na miłość
12 lutego, godz. 11.00
reż. Jean-Pierre Améris
Komedia romantyczna o miłości, która leczy fobię 
społeczną. Czy nieśmiały właściciel upadającej 
fabryki czekolady i równie niepewna autorka naj-
lepszych przepisów na czekoladki w końcu będą 
parą?
Bilety: 10 zł (Śląska Krata Seniora) / 17 zł normal-
ny / 15 zł ulgowy

Retransmisja Koncertu 
Noworocznego: André Rieu, 
czyli 70 lat młodości
15 lutego, godz. 17.30
Koncert starannie wyselekcjonowanych fragmen-
tów występów z długoletniej wspaniałej kariery 
holenderskiego skrzypka i jego Orkiestry Johanna 
Straussa.
Bilety: 35 zł normalny / 30 zł ulgowy

Retransmisja spektaklu  
z Londynu: Wszystko o Ewie
22 lutego, godz. 17.30
Sztuka oparta na filmie J.L. Mankiewicza w reży-
serii Ivo van Hove ze znakomita obsadą. W rolach 
głównych: Gillian Anderson i Lily James.
Bilety: 32 zł normalny / 28 zł ulgowy

Rialto
ul. św. Jana 24;  

tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl

rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

WIELKA SZTUKA  
W KINOTEATRZE RIALTO

Hokusai
9 lutego, godz. 18.00

Muzeum Prado  
– kolekcja cudów
15 lutego, godz. 18.00

FILMOWY KLUB SENIORA

Na wyciągnięcie ręki, 
reż. L. Bernard
9 lutego, godz. 14.30 

Judy, reż. R. Goold
22 lutego, godz. 14.30

WIELCY KOMPOZYTORZY

W poszukiwaniu Chopina, 
reż. P. Grabsky
16 lutego, godz. 17.30

KINO.JAZZ

Ella Fitzgerald:  
Just One Of Those Things
22 lutego, godz. 18.00

Amazing Grace:  
Aretha Franklin
23 lutego, godz. 19.30

TRANSMISJA  
SPEKTAKLU BALETOWEGO  

Z TEATRU BOLSZOJ

Jezioro łabędzie
23 lutego, godz. 16.00

XVIII Festiwal Slajdów 
Podróżniczych w Katowicach
6 i 7 lutego

Kresz Party – potańcówka  
w klimacie lat 90.
8 lutego, godz. 20.00
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Śląski Teatr Lalki i Aktora  
„Ateneum” 

ul. św. Jana 10, tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl

www.ateneum.art.pl

Scena Ateneum – ul. św. Jana 10 

Calineczka
4 lutego, godz. 9.30

O Królewnie Wełence
5, 7, 11 lutego, godz. 9.30, 8 lutego, 
godz. 11.30, 9 lutego, godz. 16.00

Królowa Śniegu
12, 13, 14, 18 lutego, godz. 9.30, 14, 15 
lutego, godz. 11.30, 16 lutego, godz. 16.00

Łysek z pokładu Idy
19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 lutego, godz. 9.30,  
22 lutego, godz. 11.30, 23 lutego, godz. 16.00

Babcia na jabłoni
29 lutego, godz. 11.30

Galeria Ateneum – ul. 3 Maja 25

Animacje – spektakl familijny
15 lutego, godz. 16.00

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Teatr Korez
pl. Sejmu Śląskiego 2; tel. 32 209 00 88, 

e-mail: biuro@korez.art.pl, 
www.korez.art.pl

L. Baffie „Nerwica natręctw”
3, 6, 8 lutego, godz. 19.00, 8 lutego, godz. 16.00

Cholonek wg Janoscha
9 lutego, godz. 12.00

A. Lysko „Mianujom mie Hanka”
9 lutego, godz. 18.00, 27 lutego, godz. 19.00

WALENTYNKI
14 lutego

T. Jachimek  
„Kolega Mela Gibsona”
godz. 17.00

O seksualności, bliskości  
i o spaniu na jednym łóżku
Galeria Teatru Korez, godz. 18.45
Wykład dr Dagny Kocur, Wydział Nauk Społecznych UŚ.

B. Schaeffer  
„Scenariusz dla 3 aktorów”
godz.20.00

J. Murawski „Katechizm 
Białego Człowieka”
15 lutego, godz. 19.00

Gość: Miłości mi potrzeba… 
koncert Sylwka Szwedy 
z przyjaciółmi
16 lutego, godz. 17.00

Filharmonia Śląska  
im. Henryka Mikołaja  

Góreckiego
ul. Sokolska 2, 40-001 Katowice
tel. 32 351 17 13; 503 774 949
kasa@filharmonia-slaska.eu

Koncert
7 lutego, godz. 19.00

VOŁOSI i Śląska Orkiestra 
Kameralna na Walentynki
14 lutego, godz. 19.00
Zespół VOŁOSI (Krzysztof Lasoń – skrzypce, Zbi-
gniew Michałek – skrzypce, Jan Kaczmarzyk – al-
tówka, Stanisław Lasoń – wiolonczela, Robert Wa-
szut – kontrabas), Robert Kabara – dyrygent, Śląska 
Orkiestra Kameralna. Program: „Etno-classic”.

Wiedeński koncert  
na zakończenie karnawału
15 lutego, godz. 18.00
Zespół Muzyki Salonowej Eleganza. W programie: 
walce, polki, czardasze, serenady, marsze zna-
nych mistrzów muzyki salonowej, m.in.: Johanna 
Straussa, Harry’ego Theisa, Hansa Cruciusa, Vit-
torio Montiego, Matosa Rodriquesa oraz autorskie 
opracowania przebojów muzyki filmowej.

Multimedialny Wieczór Organowy
16 lutego, godz. 17.00
Axel Flierl – organy. W programie: utwory Johanna 
Sebastiana Bacha, Roberta Schumanna, Richarda 
Wagnera, Jana Nielanda, Louisa Vierne’a oraz Je-
hana Alaina.

Koncert jubileuszowy Piotra Mossa
21 lutego, godz. 19.00
Tomasz Strahl – wiolonczela, Mirosław Jacek Błasz-
czyk – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Śląskiej. Program: Wojciech Kilar – „Mała uwertura” 
na orkiestrę, Piotr Moss – Koncert wiolonczelowy 
„Priéres”, Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68.

Mozart – Wielka Msza c-moll
28 lutego, godz. 19.00
Bożena Bujnicka – sopran, Aldona Bartnik – sopran, 
Piotr Łykowski – kontratenor, Maciej Gocman – te-
nor, Jerzy Butryn – baryton, Andrzej Kosendiak – 
dyrygent, Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru, 
Chór Filharmonii Śląskiej, Orkiestra Symfoniczna Fil-
harmonii Śląskiej. Program: Jakub Gołąbek – Sym-
fonia B-dur, Marcin Józef Żebrowski – „Rorate caeli”, 
Marcin Józef Żebrowski – „Magnificat”, Wolfgang 
Amadeus Mozart – Wielka Msza c-moll KV 427.

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1;  
tel. 32 208 37 40

e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl

plac Rady Europy 1

„Beksiński Multimedia 
Exhibition”
Do 1 marca, bilety do nabycia przez 
goout.net lub na miejscu w kasie
Multimedialna ekspozycja twórczości Mistrza Bek-
sińskiego. Jak podaje organizator wystawy – Fun-
dacja Beksińskich – to „Więcej niż wystawa, więcej 
niż film, więcej niż projekcja multimedialna”. 

Akademia Ekumeniczna  
– Liturgia 
wschodniochrześcijańska
6 lutego, godz. 17.00

Wykład otwarty „Wielki 
Wybuch a stworzenie świata”
11 lutego, godz. 18.00
Klub „Tygodnika Powszechnego” w Katowicach 
zaprasza na wykład prof. Wiesława Macka, fizyka 
i kosmologa z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Arka Przymierza i Namiot 
Spotkania w historii zbawienia
13 lutego, godz. 17.00
Koreański wykładowca omówi rolę Arki Przymie-
rza i Namiotu Spotkania – Przybytku Starego Te-
stamentu w historii zbawienia.

Promocja serii „Biblia Impulsy”
14 lutego, godz. 17.00

Promocja książki  
Janusza Muzyczyszyna 
pt. „Droga 88”
19 lutego, godz. 17.00

Promocja książki  
„Katowice, których nie ma”
20 lutego, godz. 17.00

Wszechnica PAU
25 lutego, godz. 17.00
Wykład „Bionika, czyli rzecz o procesach biologicz-
nych w nauce w ujęciu inżynierskim” wygłosi prof. 
dr hab. inż. Ewaryst Tkacz z Politechniki Śląskiej. 
Prowadzenie dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Dział Biblioterapeutyczny  
ul. Ligonia 7, tel. 32 251 42 21 wew. 233, 234

Konwersatorium Biblioteki 
Śląskiej – cykl zajęć dla seniorów
4 lutego, godz. 12.00 – warsztaty artystyczne

7 lutego, godz. 12.00  
– warsztaty ceramiczne (spotkanie 1)

10 lutego, godz. 12.00 – „Zgrajmy się” 
– spotkanie z grami planszowymi

14 lutego, godz. 12.00  
– „Literackie walentynki na wesoło”

19 lutego, godz. 12.00  
– warsztaty komputerowe, część 1

20 lutego, godz. 12.00  
– warsztaty komputerowe, część 2

24 lutego, godz. 12.00 – „Zgrajmy się” 
– spotkanie z grami planszowymi

25 lutego, godz. 12.00  
– warsztaty komputerowe, część 3

26 lutego, godz. 12.00  
– warsztaty komputerowe, część 4

28 lutego, godz. 12.00  
– warsztaty ceramiczne (spotkanie 2)

Instytut Dokumentacji Architektury  
Biblioteki Śląskiej 

ul. Francuska 12, tel. 605 057 127

Wystawa pt. „ Zielone konie I.  
– arch. Henryk Buszko”
Promocja książki dr Anety 
Borowik pt. „Nowe Katowice 
– forma i ideologia polskiej ar-
chitektury powojennej na przy-
kładzie Katowic (1945–1980)”
27 lutego, godz. 17.00
Z cyklu Dobra Książka o architekturze

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 
ul. Francuska 12,  
tel. 32 255 43 21

Wernisaż wystawy fotografii  
„W podróży do…”
13 lutego, godz. 17.00
Wystawa to fotograficzny komentarz arty-
stów zaproszonych do projektu „Pola widze-
nia książki – w podróży”: Iwony Wander, Da-
wida Chalimoniuka, Arkadiusza Ławrywiańca 
i Barbary Kubskiej.

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

II Festiwal Góry  
– Literatura – Biblioteka
1–7 lutego, wybrane filie MBP
Wśród festiwalowych gości m.in. himalaista 
Krzysztof Wielicki oraz Dariusz Kortko i Marcin 
Pietraszewski – autorzy jego biografii; Magdalena 
Gorzkowska – najmłodsza Polka, która zdobyła 
Mount Everest, były alpinista Mirosław Pawłowski, 
fotograf Wojciech Kukuczka, himalaista Ignacy 
„Walek” Nendza i inni. 
Więcej informacji na www.mbp.katowice.pl 

Co knują wydawcy?
3 lutego, godz. 10.00–14.30,  
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice
Bezpłatne warsztaty z Wydawnictwem Dwie Sio-

D. Fo „Kto nie ma, nie płaci”
21, 22 lutego, godz. 19.00

P. Sauvil „Miłość i polityka”
23 lutego, godz. 19.00

F. Apke „Mrożona papuga”
26, 28 lutego, godz. 19.00

T. Jachimek „Wiwisexia”
29 lutego, 1 marca, godz. 16.00 i 19.00
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stry i Wydawnictwem Widnokrąg dla rodziców, 
nauczycieli i bibliotekarzy. Obowiązują zapisy: pro-
mocja@mbp.katowice.pl 

Ze skarbca kolorów przyrody
4 lutego, godz. 17.30, Filia nr 14, 
ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia
Wernisaż wystawy obrazów i porcelany Aldony 
Adamskiej-Dziuby. Wystawa czynna do 28 lutego br.

Gareth Jones.  
Człowiek, który wiedział  
za dużo
12 lutego, godz. 17.00, Filia nr 25,  
ul. B. Chrobrego 2, Os. Tysiąclecia
Spotkanie z Mirosławem Wlekłym, autorem książki 
o dziennikarzu Garecie Jonesie, relacjonującym 
m.in. o Wielkim Głodzie na Ukrainie. 

W niezwykłym świecie  
Człowieka z pasją
14 lutego, godz. 17.00, Filia nr 12, 
ul. Witosa 18 B, Os. Witosa
Spotkanie z Fryderykiem Różańskim, tworzącym 
artystycznie dopracowane figurki, m.in. żołnierzy.

To ja jeszcze mam ćwiczyć?!  
A nie może mi pani dać 
jakiejś tabletki?
17 lutego, godz. 17.00, Filia nr 14, 
ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia
Spotkanie z Beatą Rudzińską, specjalistką ds. ży-
wienia i coachem żywieniowym.

Nieznane oblicza Meksyku
17 lutego, godz. 16.00, Filia nr 36, 
ul. gen. Hallera 28, Burowiec
Spotkanie z podróżnikiem Ryszardem Derdziń-
skim.

W międzyczasie
19 lutego, godz. 17.00, Filia nr 
16, ul. Wajdy 21, Bogucice
Pokaz filmu dok. o szlaku z Lizbony do grobu św. 
Jakuba w Santiago de Compostela, w reż. Agniesz-
ki Błaszczyk i Pawła Brzenczka.

Medycyna chińska i akupunktura
19 lutego, godz. 17.00, Filia nr 30, 
ul. Rybnicka 11, Śródmieście
Prelekcja Iwony Korlackiej.

Schronisko dla ludzi
26 lutego, godz. 17.00, Filia nr 11, 
ul. Grażyńskiego 47, Koszutka

Spotkanie autorskie z Wojciechem Szlęzakiem, 
promujące jego najnowszą powieść „Schronisko 
dla ludzi”.

Zdrowe odżywianie  
nie musi być nudne
27 lutego, godz. 18.00, Filia nr 28, 
ul. Uniczowska 36, Podlesie

Spotkanie z dietetyk kliniczną Katarzyną Bieg.

Pedagogiczna Biblioteka  
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84

e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

Edward Hopper. Okno 
na samotność
4 lutego, godz. 11.00, scena Teatru 
Śląskiego w Galerii Katowickiej

Wstęp 1 zł

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Sztukowanie”. 
Przyjemnie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich 
podróży zaglądamy do największych muzeów 
świata i opowiadamy o życiu niezwykłych artystów 
i artystek. Projekt prowadzony we współpracy 
z Teatrem Śląskim w Katowicach.

Bezpłatne kursy online
Od 17 lutego,  
platforma e-learningowa biblioteki

XII edycja kursów e-learningowych adresowanych 
do wszystkich osób zainteresowanych obsługą 
darmowych aplikacji edukacyjnych. W lutym zo-
staną uruchomione następujące szkolenia: „Qu-
izizz – nauka i zabawa”, „PhotoCollage – upięk-
szamy zdjęcia”.

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

Kostuchna,  
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83 

tel. 32 209 47 72

Mała Akademia Malarstwa
Środy, godz. 17.00
Rozpoczynamy zapisy na nowe zajęcia sztalugowe 
dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Dzika flora
7 lutego, godz. 17.00
Warsztaty zielarskie, na których poznamy nowe 
smaki roślin oraz rozmaite sposoby na naturalne 
przyprawy kuchenne.

Disco senior
21 lutego, godz. 17.00
W roli wodzireja uwielbiany DJ Marssell. Wstęp 15 zł.

Piotrowice,  
ul. Jankego 136 
tel. 32 205 92 81

Klub aktywnego seniora
Wtorki, godz. 10.00
Mini turniej Scrabble.

Fabryczka rękodzieła
20 lutego, godz. 17.00, opłaty: 20 zł,  
każda kolejna osoba z rodziny 10 zł,  
z kartą seniora 60+ 10 zł
Międzypokoleniowe warsztaty, podczas których 
dowiemy się, jak barwić tkaninę metodą batiku.

Cichy zabójca
21 lutego, godz. 18.00
Spotkanie medyczne z prof. Pawłem Lampe. Pro-
fesor jest wybitnym specjalistą w dziedzinie lec-
zenia chorób układu pokarmowego, a szczególnie 
„cichego zabójcy”, czyli nowotworu trzustki.

Zarzecze,  
ul. P. Stellera 4 

tel. 32 202 97 67

Świętujemy „Dzień pandy”
6 lutego, godz. 16.30
Artystyczne warsztaty ekologiczne.

Dla sympatii
13 lutego, godz. 17.00
Artystyczne warsztaty ekologiczne, podc-
zas których – z miłości do Ziemi – wykonamy 
z materiałów wtórnych walentynkowe serce.

Podlesie, ul. Sołtysia 25 
tel. 32 201 50 10

Świętujemy „Dzień kota” 
19 lutego, godz. 16.30
Ekologiczne warsztaty kreatywne.

Pożegnanie karnawału
23 lutego, godz. 17.00
Zapraszamy na „Śledzika” z Kołem Miłośników 
Godki i Pieśni Śląskiej.

Dinozaury zawsze żywe
26 lutego, godz. 16.30
Warsztaty kreatywne.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl

www.mdkligota.dt.pl

„Jak radzić sobie ze stresem  
przed publicznym wystąpieniem?”
3 lutego, godz. 18.00
Spotkanie Klubu dyskusyjnego.

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni dla osób  
kultywujących śląską tradycję
5, 19 lutego, godz. 18.00

Spotkanie z Patrykiem 
Filipowiczem – gitarzystą,  
kompozytorem  
pt. „W świecie dźwięków”
10 lutego, godz. 18.00

Spotkanie dla seniorów  
z cyklu „Śpiewaj razem z nami”
12 lutego, godz. 11.00

Przesłuchania konkursowe 
Festiwalu Muzycznego Młodzi 
Zdolni „LIGOTON 2020”
12 lutego, godz. 9.00, koncert Lau-
reatów – 22 lutego, godz. 16.00

„Pora dla Seniora”. Zajęcia  
rękodzieła art. oraz zajęcia  
dziennikarskie
13 lutego, godz. 11.00

Bal przebierańców dla dzieci  
z Dziecięcego Studia 
Artystycznego „Sezamkowo”
14 lutego, godz. 9.00, 11.00

Koncert  
pt. „W karnawałowym nastroju”
16 lutego, godz. 17.00

Pracownia Rękodzieła 
Artystycznego  
– warsztaty decoupage
19, 26 lutego, godz. 17.00–19.00, 
cena 40 zł/os.

Otwarcie wystawy malarstwa  
Jadwigi Mysiak
20 lutego, godz. 19.00
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Śpiewanki harcerskie z okazji  
Dnia Myśli Braterskiej
21 lutego, godz. 18.00

Spotkanie Klubu dyskusyjnego  
pt. „Relacje międzyludzkie  
w śląskich pieśniach tradycyjnych”
24 lutego, godz. 18.00

Młodzieżowy Dom Kultury  
w Zespole Szkół i Placówek  

nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl

ul. Zarębskiego 2

Koncerty dla młodzieży 
szkół podstawowych przy 
współpracy z IPiUM „Silesia”
18 lutego, godz. 8.50, 9.50

IV Wojewódzki Konkurs 
Plastyczno-Językowy 
na zilustrowanie idiomu 
angielskiego 
Szczegóły: www.mdkkatowice.pl

ul. Tysiąclecia 5

Koncert dla przedszkolaków  
i uczniów szkół podstawowych 
w ramach współpracy 
z IPiUM „Silesia”
26 lutego, godz. 8.15, 9.15, 10.15

Koncert dla uczniów 
szkół średnich w ramach 
współpracy z IPiUM „Silesia” 
27 lutego, godz. 9.00

Premiera teatralna 
„Przebudzenia”  
– spektakl przygotowany 
przez koło teatralne
27 lutego, godz. 18.00

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47,  

ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00

e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl

www.mdkkoszutka.pl

Ul. Grażyńskiego 47

Świetlica  
mieszkańców Koszutki
3, 10, 17, 24 lutego, godz. 10.00–12.00

KLUB PODRÓŻNIKA

„Wyspy niepoliczone. 
Indonezja z bliska”
3 lutego godz. 17.00,  
bilet wstępu – 5zł / 2,5zł z kartą seniora
O Indonezji opowiadać będzie Tadeusz Biedzki, 
znany pisarz i podróżnik, autor książek podróżni-
czych z wielu regionów świata, nagrodzony Bursz-
tynowym Motylem im. Arkadego Fiedlera.

Koncert „Muzyka – moja miłość”
9 lutego, godz. 17.00
Małgorzata Działo – sopran (Lucy), Łukasz Kost-
ka – baryton (Ben), Wojciech Stysz – fortepian, 
Grzegorz Eckert – reżyseria, Elżbieta Grodzka-
-Łopuszyńska – wprowadzenie, kierownictwo ar-
tystyczne.
Program: Gian Carlo Menotti – opera „Telefon”.

Akademia Małego Naukowca
13 lutego, godz. 8.30, 9.30, 10.30, 
11.30, 12.30, cena 10 zł/uczestnik

KONCERT SUPERWIRTUOZÓW

Epizod 5 Pojedynek Herosów
15 lutego, godz. 17.00,  
cena: 30,00 zł (dorośli) / 20,00 zł (dzieci)
Wykonawcy: SuperWirtuozi Maciej Cisowski (pro-
wadzenie orkiestry, scenariusz, muzyka) Michał 
Misza Czorny (scenariusz i reżyseria).
Podczas koncertu zabrzmią utwory rozrywkowe, 
dziecięce, ale również te z kanonu literatury muzy-
ki klasycznej i muzyki filmowej, towarzyszące akcji 
scenicznej.

Walentynkowy  
Salon Artystyczny
17 lutego, godz. 17.00,  
w cenie 10 zł / 5 zł z kartą seniora
Kto z nas nie śledził „kojarzenia” randek w królu-
jącym niegdyś na ekranach naszych telewizorów 
programie „Randka w ciemno”! A jej gospodarz 
Jacek Kawalec będzie gościem publiczności. 
W programie rozmowa z gościem i niespodzianka 
dla publiczności.

Eliminacje regionalne 
XXII Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego 
im. W. Korfantego 
18 lutego, godz. 10.00

Recital fortepianowy 
Tymoteusza Biesa
23 lutego, godz. 17.00
Artysta jako najlepszy ubiegłoroczny absolwent 
Akademii Muzycznej w Katowicach zdobył nagro-
dę PRIMUS INTER PARES (pierwszy pośród rów-
nych).

Nasze Babcie,  
nasi Dziadkowie
27 lutego, godz. 17.00
Międzypokoleniowe spotkanie dla seniorów i dzie-
ci, podczas którego odbędą się wspólne działania 
twórcze w parach senior–dziecko oraz zabawy 
i gry integracyjne dla wszystkich.

Spotkania z Muzyką
28 lutego, godz. 17.00
„Piękne głosy” – o urokach arii operowych mówić 
będzie prof. L. Markiewicz.
W programie odsłuchanie wybranych utworów.

filia „Dąb”ul. Krzyżowa 1

Karnawałowa Biesiada 
Taneczna
8 lutego, godz. 17.00, koszt: 70 zł od osoby,  
z kartą Aktywnego Seniora 50 zł
Prowadzenie: Marian Makula – muzyka na żywo, 
poczęstunek

Koncert walentynkowy
14 lutego, godz. 17.00, koszt: 5 zł,  
z kartą Aktywnego Seniora 2,50 zł
W wykonaniu Tercetu Pasjonata i proWOKALni

Otwarta galeria „Za Szybą”
29 lutego, godz. 18.00
Wystawa rysunko-obrazów z cyklu „Czuć” Jolanty 
Barnaś

Wiosenne warsztaty kroju  
i szycia dla początkujących
29 lutego, godz. 15.00–19.00, 
koszt: 300 zł za cały cykl
Zapraszamy wszystkie chętne Panie z własną 
maszyną do szycia na pierwsze 2 godziny warsz-
tatów. Łączna długość warsztatów to 24 godziny!

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53

e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl

ul. Gen. J. Hallera 28 
 tel./fax 32 256 84 53

Wernisaż wystawy 
malarstwa – Andrzej Długi 
(Grupa Janowska)
7 lutego, godz. 18.00

„Dwa Światy” – wystawa 
rysunku Natalii Ingeborg 
Pisarek i malarstwa 
Agnieszki Kamińskiej
Do 7 lutego

Stand-up Piotr Zola Szulowski
4 lutego, godz. 17.00, 20.00

Koncert Karnawałowy Big 
Silesian Band Joachima Krzyka.
9 lutego
Wstęp wolny, obowiązują wejściówki.

Koncerty umuzykalniające 
dla dzieci
21 lutego, godz. 9.00, 10.00, 11.00

ul. Obr. Westerplatte 10  
tel./fax 32 256 99 77

Kulturalne Katowice – koncert 
muzyki dawnej w NOSPR*
7 lutego, godz. 19.30
Bilet bezpłatny dla mieszkańców Szopienic. 

Niedzielne podwieczorki 
kulturalne dla Seniorów**
9 lutego, godz. 15.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Koncert umuzykalniający 
dla dzieci z IPiUM Silesia
14 lutego, godz.11.15
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Niedzielne podwieczorki 
przy bonkawie, kołoczu*
16 lutego, godz. 15.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Wieczór finałowy 27. 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
oraz recital Marty Tadli pt. 
„Takiej miłości Wam życzę”
21 lutego, godz. 17.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Zajęcia ekologiczne  
dla dzieci z Centrum 
Przyrody Górnego Śląska
25 lutego, godz. 9.00, 10.00, 11.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Spotkanie ze zdrowiem  
– wykład lekarza specjalisty**
27 lutego, godz. 15.00
Wstęp wolny.

Klub podróżnika*
28 lutego, godz. 16.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Filia nr 2; ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10  
tel./fax 32 206 46 42

Szkółka gwary śląskiej  
– warsztaty godki  
dla gryfnych bajtli
5 lutego, godz. 8.50–12.30
Wstęp: 5 zł, obowiązują zapisy.

Akademia Małego Naukowca 
– warsztaty i eksperymenty 
dla najmłodszych
12–13 lutego, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Bilety: 8 zł, obowiązują zapisy.

Bal Karnawałowy Swing City
15 lutego, godz. 19.00
Bilety: 50 zł
Więcej informacji na stronie Szkoły Tańca – Swing 
City Katowice.
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Koncert karnawałowy zespołu  
Parnas Brass Band  
– instrumentalne aranżacje 
światowych hitów 
z zaproszeniem do tańca
16 lutego, godz. 17.00
Bilety: 15 zł

Mała Akademia Jazzu 
– warsztaty muzyczne 
dla najmłodszych
18 lutego, godz. 10.00
Wstęp: 5 zł, obowiązują zapisy.
*Projekt Centrum Społecznościowe Szopki w Szo-
pienicach – I etap
** Projekt „Wzmocnienie systemu wsparcia osób 
w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinne-
go” – I etap
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a,  

ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44

e-mail: sekretariatmdk@ 
mdkbogucice-zawodzie.pl

www.mdkbogucice-zawodzie.pl

ul. Markiefki 44A

„Olimpiada” z Mirkiem Jędrowskim
7 lutego, godz. 18.00, wstęp 75 zł
Zapraszamy na kolejną edycję biesiad z Mirkiem 
Jędrowskim. Tematem przewodnim będzie Olim-
piada, mile widziane przebrania.

„Ciasto! Plasto!”
11 lutego, godz. 16.00, wstęp 10 zł
Zajęcia sensoplastyczne dla małych dzieci.

Walentynkowy Dancing Bogucicki
14 lutego, godz. 17.00, wstęp 50 zł
Zapraszamy na karnawałową edycję zabaw dla 
Seniorów.

Poranek Bajkowy dla Juniora
27 lutego, godz. 10.00, wstęp 2 zł

DLA SENIORÓW

Cyfrowy Senior – warsztaty
4, 11, 18, 25 lutego, godz. 12.00

Klub Podróżnika – spotkanie 
z obieżyświatem
4 lutego, godz. 17.00

„Sfilcowane Bogucice” – warsztaty
18 lutego, godz. 17.00

„BOGUCICE – MOJE MIEJSCE  
NA ZIEMI. PROGRAM AKTYWNOŚCI 

LOKALNEJ”:

Warsztaty tańca Break 
Dance i Hip Hop
6, 13, 20, 27 lutego, godz. 17.00

Prelekcje historyczne 
o dzielnicy
11 lutego, godz. 18.00
Gościem spotkania będzie Lucjan Czerny.

Integracyjne warsztaty 
kulinarne
20 lutego, godz. 16.30

Warsztaty fotograficzne
21 i 28 lutego, godz. 17.30

„Rodzinne warsztaty 
plastyczne”
25 lutego, godz. 17.00

„Bery i bojki w godce ślonskiej”
27 lutego, godz. 17.30

DZIAŁ „ZAWODZIE” ul. Marcinkowskiego 13A

DKF Gruba Film
3 lutego, godz. 10.00
Bajkowy poranek filmowy.

Maluszkowe Muzykowanie
6 i 20 lutego, godz. 17.15

Multimedialne warsztaty 
Bare Conductive
15 lutego, godz. 9.00

Czas na sztukę
18 lutego, godz. 9.00
Multimedialny wykład o sztuce połączony z warsz-
tatami artystycznymi.

Pewnego Razu w Hollywood
22 lutego, godz. 20.00, wstęp 90 zł
Karnawałowa impreza taneczna.

Kram z Pomysłami
24 lutego, godz. 17.00, wstęp 20 zł
Biżuteria z filcu – warsztaty rękodzielnicze.

Cafe Zawodzie – „Przełom”
26 lutego, godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Bryl-Sikorską. 
Po spotkaniu zapraszamy na wernisaż wystawy 
prac Tadeusza Kurowskiego inspirowanych twór-
czością Amadeo Modiglianiego.

Kreatywny przedszkolak 
– warsztaty
28 lutego, godz. 10.00, wstęp 4 zł

Karnawałowy Dancing 
Zawodziański – dla seniorów
28 lutego, godz. 17.00, wstęp 50 zł

DLA SENIORÓW

„W zdrowym ciele, zdrowy 
duch” – warsztaty
5 i 19 lutego, godz. 10.00

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9,  

ul. Rymarska 4, ul. Kopernika 11/2,  
ul. Kościuszki 47, tel. 32 256 18 10

e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

ul. Szafranka 9, tel. 32 256 18 10

Wystawy stałe – „Z dziejów Katowic”, Wnętrza 
mieszczańskie: „W kamienicy mieszczańskiej. Co-
dzienność i odświętność”, „U sąsiadów, na poko-
jach i w kuchni”

Wystawy czasowe  
– „Na Fali Hokusaia”
Do 17 maja

„MBret Laluś – Zogu”, 
czyli Witkacego portret 
Antoniego Krahelskiego 
namalowany w Katowicach
19 lutego, godz. 16.30
Otwarcie w Galerii Jednego Obrazu wraz z krótką 
prelekcją o rodzinie Krahelskich i Witkacym w Ka-
towicach.

WEEKEND  
URODZINOWY WITKACEGO

Wykład „Pałam chęcią 
rysowania jej Asymetrii  
– Witkacy i Asymetryczna”
21 lutego, godz. 16.30

Wykład „Witkacy i Szymanowski”
22 lutego, godz. 12.00

Wykład „Kobiety Witkacego”
23 lutego, godz. 12.00

ul. Rymarska 4, tel. 32 353 95 59

Wystawy stałe – „Wokół mistrzów Grupy Janow-
skiej”, „U nos w doma na Nikiszu”, „Woda i mydło 
najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”

Wystawy czasowe – „PIERNIKI. 
Podróż do krainy zmysłów” 
Do 2 lutego

Przystanek Nikiszowiec 
– ikony architektury 
województwa śląskiego XX wieku
5 lutego
Spotkanie z Irmą Koziną.

ul. Kopernika 11/2,  
tel. 32 745 17 28 lub 514 499 614

Wystawy stałe – „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”

Wystawy czasowe  
– Wystawa Malarstwa 
i Kaligrafii Chińskiej w ramach 
inicjatywy „Pasa i Szlaku”
Do 28 lutego

„Silesia Press Cafe”  
– ks. red. Piotr Brząkalik
6 lutego, godz. 18.00

„Salon Sztuk”  
– Henryk Konwiński
13 lutego, godz. 18.00

Spotkanie z cyklu „Przyjaciele 
Barbary i Stanisława” 
– KARNAWAŁOWE
20 lutego, godz. 18.00
Koncert w ramach III Śląskiego Festiwalu Operet-
ki. Wystąpią: JUSTYNA DYLA – sopran, gospodarz 
wieczoru – SYLWESTER TARGOSZ-SZALONEK. 
Akompaniament: Katarzyna Rzeszutek. Wstęp 
wolny.

ul. Kościuszki 47, tel. 32 728 85 57  
lub 504 748 172

Wystawy stałe – „Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru”
Wystawy czasowe – „Wystawa sztuki Pawła Stelle-
ra z okazji 125 rocznicy urodzin artysty”
Warsztatownia! – otwarta przestrzeń twórcza 
4, 11, 18 i 25 lutego, godz. 12.00–15.30

Warsztaty walentynkowe
12 lutego, godz. 13

Wernisaż wystawy:  
„Anna Flaga – malarstwo”
26 lutego, godz. 17.00
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SQUASHOWICE KOPALNIA SQUASHA

Turniej Śląski Squash Open vol. 5
8 lutego w klubie squasha SquashOK 
przy ul. Wiązowej 5 w Katowicach 
odbędzie się Turniej Śląski Squash 
Open vol. 5, Turniej o Puchar Prezy-
denta Miasta Katowice, OPEN i DAM-
SKI B+. Turniej zalicza się do cyklu 
ośmiu turniejów eliminacyjnych do 
Indywidualnych Mistrzostw Śląska 
organizowanych przez Śląski Zwią-
zek Squasha.
Impreza została objęta Honorowym Patro-
natem Prezydenta Miasta Katowice i patro-
natem Polskiego Związku Squasha. Będzie 
to prawdziwe święto squasha w stolicy 
Górnego Śląska. W turnieju weźmie udział 
ponad 80 zawodniczek i zawodników z ca-
łej Polski. Będą wśród nich zarówno czo-
łowi gracze polskiego rankingu squasha, 
jak i pasjonaci tej dyscypliny z Górnego 
Śląska i okolic. Do sędziowania w turnieju 
zaproszono wybitnego polskiego sędziego 
squasha Tomasza Bolechałę, a zawodnikom 
chcemy zapewnić profesjonalne wsparcie 
fizjoterapeutyczne w czasie trwania roz-
grywek. Pula nagród wynosi ponad 5000 zł.

Zapisy: zgłoszenia pod numerem tel. 
601 066 752 lub na adres e-mail: kontakt@
squashowice.pl; formularz zapisów Best 
of Five jest dostępny na stronie www.bo5.
pl/SZS (profil Śląski Squash); osoby zgła-
szające się do turnieju muszą posiadać 
licencję Polskiego Związku Squasha; pro-
cedura bezpłatnego przyznania licencji do-
stępna na stronie: https://polskisquash.pl/
rozgrywki/licencje/

Wpisowe na turniej wynosi 90 zł 
brutto, płatne gotówką w recepcji klubu 
SquashOK. W ramach opłaty wpiso-
wej: opłata dla PZSQ w wysokości 10 zł; 
udział w turnieju; ciepły posiłek, napój, 
przekąski w trakcie turnieju.

WIELOSEKCYJNY KLUB

Sportowe zmagania
Siatkarski GKS Katowice staje przed 
szansą wywalczenia pierwsze-
go w swojej historii awansu do fazy 
play-off PlusLigi. 
– Jak widzimy w tym sezonie, tabela ligi jest 
bardzo wyrównana, bo po ostatnim spotka-
niu piątą drużynę PlusLigi od dwunastej dzieli 
zaledwie pięć punktów. To pokazuje, że każdy 
mecz, punkt albo nawet set może mieć zna-
czenie w końcowej klasyfikacji – mówi tre-
ner Dariusz Daszkiewicz, potwierdzając tym 
samym, jak ważne dla jego drużyny będą 
spotkania rozegrane w lutym. W hali OS 
Szopienice GieKSa podejmie BKS Visłę Byd-
goszcz i aktualnych mistrzów kraju Grupa 
Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, ponadto 
czekają ją wymagające spotkania wyjaz-
dowe w Zawierciu, Sosnowcu i Warszawie.

Pierwsza połowa lutego w Polskiej Hokej 
Lidze to ostatnie kolejki piątej, dodatkowej 
rundy fazy zasadniczej ligi i ostatnia prosta 
przed najważniejszą częścią sezonu, czyli 
play-offami o mistrzostwo kraju. Hokeiści 
Piotra Sarnika rozegrają wtedy domowe spo-
tkania z JKH GKS-em Jastrzębie i Naprzo-
dem Janów. Ostatnie kolejki piątej rundy 
ostatecznie rozstrzygną, z kim GKS Ka-
towice zmierzy się w fazie play-off. – Czu-
jemy już, że zbliża się najważniejsza część 
sezonu i poprzez ostatnie mecze w fazie za-
sadniczej chcemy jak najlepiej przygotować 
się na to, co nas czeka już niedługo – mówił 
obrońca hokejowej GieKSy Oskar Krawczyk.

Piłkarze GKS-u Katowice kontynu-
ują przygotowania do rundy wiosennej 

sezonu. W trakcie zimowej przerwy do dru-
żyny dołączyło już kilku nowych zawod-
ników: bramkarz Łukasz Konefał, obrońca 
Maciej Dampc oraz napastnik Piotr Kurbiel. 
Za naszym zespołem już m.in. zgrupowa-
nie w Bielsku-Białej, w trakcie którego pił-
karzy zdobywali Klimczok. W lutym zespół 
rozegra szereg sparingowych. Najważniej-
sza data to 29 lutego, gdy zespół wznowi 
ligową rywalizację. GieKSa przy Bukowej 
podejmie Błękitnych Stargard w ramach 21. 
kolejki rozgrywek.

Budowanie formy na wiosnę rozpoczęły 
także piłkarki GKS-u. Już 16 i 20 lutego dru-
żynę czekają mecz i rewanż w ramach 1/4 fi-
nału Pucharu Polski. Start rundy wiosennej 
Ekstraligi zaplanowano na 29 lutego, gdy GKS 
na wyjeździe zagra z Czarnymi Sosnowiec.

GRA TERENOWA

Zdobądź szczyty Himalajów w… Katowicach!
17 lutego tego roku przypada 40. rocz-
nica pierwszego zimowego wejścia 
na ośmiotysięcznik. Po dwóch mie-
siącach walki z temperaturą sięgającą 
minus 50 stopni, wiatrami o prędkości 
150 km/h, narastającym zmęczeniem, 
na najwyższym szczycie Ziemi – Mo-
unt Evereście, zimą 1980 roku stanęli 
Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki. 
Wyczyn ten zapoczątkował polską supre-
macją na najwyższych szczytach świata 
zimową porą. Do dziś w czasie najzimniej-
szej pory roku zdobytych zostało 13 ośmio-
tysięczników, z czego na dziesięciu z nich 
po raz pierwszy swoją stopę postawili Po-
lacy. Jedynym niezdobytym zimą ośmio-
tysięcznikiem pozostaje K2 – drugi szczyt 
tego świata.

I to właśnie dla uczczenia 40. rocznicy 
zimowego Everestu, a może nawet cało-
ści dokonań Lodowych Wojowników, jak 
zwykło się nazywać polskich himalaistów, 
stowarzyszenie Silesia Adventure Sport or-
ganizuje Himalajską Grę Terenową. Gra od-
będzie się na terenie dzielnicy Murcki oraz 

tamtejszej hałdy pogórniczej, która imito-
wać będzie Everest. Wydarzenie odbędzie 
się 15 lutego br.

Jak to będzie wyglądało? Zabawa bę-
dzie połączeniem konwencji popularnych 
escape roomów i fabularnych gier miej-
skich. Zespoły liczące od czterech do ośmiu 

osób na starcie otrzymają mapę trekkingu/
wspinaczki na najwyższą górę świata. 
Po drodze uczestnicy będą musieli wyko-
nać szereg zadań, za które otrzymają punkty 
aklimatyzacji. Punkty te będą im nie-
zbędne do przeprowadzenia udanego ataku 
szczytowego w ostatniej fazie wyprawy. 

Przykładowe zadania, z jakimi zmierzą się 
uczestnicy zabawy, to: przeprawa nad lo-
dową szczeliną, poszukiwania zasypanego 
członka zespołu w lawinisku, transport po-
szkodowanego, konsumpcja posiłku węglo-
wodanowego ugotowanego na stopionym 
śniegu, test wiedzy o Himalajach i inne…

Warto tutaj podkreślić, iż wszystkie za-
dania sprawnościowe odbędą się przy uży-
ciu prawdziwego sprzętu używanego przez 
wspinaczy w górach. Mowa tutaj o urządze-
niach do poszukiwania zasypanych w lawi-
nach tzw. detektorach lawinowych PIEPS, 
nartach skiturowych, palnikach turystycz-
nych, uprzężach, linach, przyrządach wspi-
naczkowych. Naprawdę będzie można się 
poczuć się jak prawdziwy Lodowy Wo-
jownik! Zapraszamy rodziny z dziećmi, 
jak i zespoły złożone z samych dorosłych 
na Himalajską Przygodę w stolicy woje-
wództwa śląskiego.

(MARCIN FRANKE)

Więcej informacji, zapisy na stronie:  
PlanetaPrzygody.pl

Stowarzyszenie SQUASHOWICE KOPAL-
NIA SQUASHA powstało z pasji do tego 
sportu i aktywnego stylu życia. Zrzesza 
osoby, dla których rozwój dyscypliny i sportu 
powszechnego są kwestiami prioryteto-
wymi w kontekście wychowania dzieci i mło-
dzieży. Stąd zrodziła się idea organizacji 
Akademii Squasha ukierunkowanej do naj-
młodszych: https://www.facebook.com/
Squashowice/.

Domowe mecze 
GKS Katowice w lutym

Piłka nożna
29 lutego GKS – Błękitni Stargard

Piłka nożna kobiet
16 lutego GKS – SMS Łódź

Hokej
2 lutego GKS – JKH GKS Jastrzębie
16 lutego GKS – Naprzód Janów
21 lutego – start fazy play-off

Siatkówka
15 lutego GKS – BKS Visła Bydgoszcz
 26 lutego GKS – Grupa Azoty ZAKSA 
Kędzierzyn Koźle
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