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Awantura  
o drogę rowerową
W lutym rozpoczęła się budowa półtorakilome-
trowej drogi rowerowej, o wartości miliona zło-
tych, łączącej centrum przesiadkowe w Ligocie 
z ul. Medyków. Gdy w związku z budową wyko-
nawca zlikwidował kilka miejsc postojowych 
przy ul. Panewnickiej 5, przeciwko inwestycji 
zaprotestowała część mieszkańców, a niektó-
rzy z nich chcieli nawet zablokować inwestycję, 
przedstawiając lokalnej społeczności niepraw-
dziwe informacje.

Więcej – STR. 3

SprzątaMy Katowice  
po raz trzeci
Rusza trzecia edycja akcji SprzątaMy Dziel-
nice. Mieszkańcy wraz ze Stowarzyszeniem 
Wolnej Herbaty wysprzątają pięć miejsc  
w Katowicach. Dzięki zaangażowaniu łącznie 
ponad 300 wolontariuszy zebrało ostatnio  
15 kontenerów odpadów, oddano do recy-
klingu 311 worków ze szkłem oraz 322 z od-
padami plastikowymi.

Więcej – STR. 7

Chroń się  
przed wirusem
Ostatnio głównym tematem w mediach był 
tzw. koronawirus SARS-Cov-2, który wywołuje 
chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona 
najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, 
bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi 
się drogą kropelkową. Przestrzegając zaleceń, 
można zmniejszyć ryzyko infekcji.

Więcej – STR. 7

Zadbajmy o bezpieczeństwo  
seniorów
Oszuści wciąż szukają nowych sposobów 
wyłudzenia pieniędzy od seniorów. Policja 
apeluje do mieszkańców Katowic o rozmowy 
z bliskimi seniorami, a także samotnymi są-
siadami, którzy korzystają z telefonów, szcze-
gólnie stacjonarnych. Oszuści wzmogli swoje 
działania metodą „na policjanta”, bez skrupu-
łów wyłudzając pieniądze od najstarszych 
mieszkańców.

Więcej – STR. 13
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Duże zmiany czekają katowiczan 
w tegorocznym budżecie oby-
watelskim. Prezydent Marcin 
Krupa podjął decyzję, by z jego 

30-milionowej puli wydzielić aż 5 mln zł 
na tzw. Zielony Budżet. – Nasi mieszkańcy 
najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich oto-
czeniu. Dlatego w 2019 roku, realizując 
swoje zapowiedzi, podniosłem pulę budżetu 
obywatelskiego z 20 mln zł do 30 mln zł, by 
katowiczanie mieli realny wpływ na swoje 
otoczenie. Teraz przyszła pora na kolejny 
krok – mówi Marcin Krupa, prezydent Ka-
towic. – W ostatnich miesiącach coraz czę-
ściej słyszałem od mieszkańców, że budżet 
obywatelski powinien w większym stopniu 
umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie zielo-
nych projektów. Uznałem, że warto podjąć 
takie działanie – dodaje prezydent.

Zielony Budżet będzie podobny do 
„zwykłego” budżetu obywatelskiego 
na etapie zgłaszania wniosków, ich we-
ryfikacji i przybierze formę konsul-
tacji społecznych. Katowiczanie będą 
mogli nadsyłać swoje projekty od początku 
kwietnia do 14 maja. Następnie projekty 
będą przechodziły przez weryfikację for-
malną i merytoryczną. W ostatnim etapie 
komisja złożona z urzędników i zewnętrz-
nych ekspertów wybierze najciekawsze 
projekty, które zostaną zrealizowane w przy-
szłym roku.

Pula 5 mln zł została rozdzielona na za-
dania ogólnomiejskie (1 mln zł) i dzielni-
cowe (4 mln zł). Każdej z 22 dzielnic 
przypadła kwota uzależniona od liczby 
mieszkańców, przy jednoczesnym dodat-
kowym premiowaniu mniejszych jednostek. 

– W ramach Zielonego Budżetu będziemy 
mogli zgłaszać zadania, takie jak: nasadze-
nia drzew i krzewów, rewitalizację małych 
skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też 
warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony 
przyrody i ekologii – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa.

Warto dodać, że katowicki Zielony 
Budżet będzie prawdopodobnie najwięk-
szy w Polsce. Choć z tego rozwiązania 
korzysta niewiele miast, to jednak z po-
wodzeniem zostało do tej pory wdrożone 
m.in. w Lublinie (od 2017 roku – 2 mln zł 
rocznie) czy Białymstoku (od 2019 roku –  
1 mln zł), a katowicki Zielony Budżet zo-
stał przygotowany właśnie w oparciu o do-
świadczenia lubelskie.  

Więcej informacji na STRONIE 2.

ZIELONY BUDŻET W KATOWICACH



DLA SENIORÓW

Złota Rączka już działa w Katowicach!
Od lutego w Katowicach działa pro-
gram Złota Rączka dedykowany oso-
bom powyżej 65. roku życia, którym 
trudno jest poradzić sobie z domowymi 
naprawami, a nie zawsze mogą liczyć 
na wsparcie bliskich osób. 
Polega na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 
seniorom, w zakresie drobnych napraw do-
mowych, np. wymiany żarówek, uszczelek, 
naprawy przeciekającego kranu i innych 
tego typu usterek, niewymagających 
natychmiastowej interwencji, specjali-
stycznej wiedzy lub uprawnień, a także 
niepociągających za sobą dużych nakła-
dów finansowych.

Idea pomocy fachowca bardzo podoba się 
panu Jackowi z ulicy Skłodowskiej – Coś fan-
tastycznego! Ktoś, kto jest samotny, kto nie 
ma już takiego czucia w rękach i nie potrafi 
poradzić sobie z takimi czynnościami, to taka 
złota rączka jest jak najbardziej wskazana. 
Wymiana tego niestandardowego zamka 
mnie przerosła.

–  W tym wypadku wymiana zamka 
nie jest problemem, ale sam nowy zamek 
okazał się uszkodzony. Najczęściej robię 
drobne naprawy, które nie wymagają spe-
cjalistycznego sprzętu ani firmy czy ogólnie 
mówiąc remontu. Robimy rzeczy z pozoru 
błahe, ale dla starszych ludzi uciążliwe, jak 

na przykład wymiana żarówki, uszczelki, li-
stwy. Dziś częściowo musiałem u jednej pani 
zdemontować kabinę prysznicową, ponieważ 
niepełnosprawność nie pozwoliła jej korzy-
stać z kąpieli – mówi Krzysztof Makieła – 
katowicka Złota Rączka.

Zlecenie usługi jest przyjmowane telefo-
nicznie za pośrednictwem „Srebrnego  Te-
lefonu” oraz osobiście. „Srebrny Telefon” 
działa w Miejskim  Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej 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.  

www.katowice.eu2 MIASTO

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Zielony Budżet w Katowicach
Złożenie projektu w ramach Zielonego Bu-
dżetu miasta Katowice nie będzie niczym 
trudnym. Nabór wniosków w ramach ZB 
potrwa od 1 kwietnia do 14 maja. Swoje 
pomysły składać będzie można na spe-
cjalnie przygotowanym do tego formu-
larzu, który należy dostarczyć osobiście 
do Wydziału Komunikacji Społecznej lub 
drogą elektroniczną: na Elektroniczną 
Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Ka-
towice lub w wiadomości e-mail na adres 
zielonybudzet@katowice.eu.  

Ważne daty:
 Zgłaszanie projektów zadań  
do Zielonego Budżetu:  
od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.
I etap weryfikacji: do 1 czerwca 2020 r.
 Ogłoszenie wyników I etapu wery-
fikacji: do 15 czerwca 2020 r.
 II etap weryfikacji: do 14 sierpnia 
2020 r.
 Ogłoszenie wyników II etapu  
weryfikacji: do 24 sierpnia 2020 r.
  Etap pracy Zespołu Oceniającego: 
do 18 września 2020 r.
 Ogłoszenie wyników pracy Zespołu  
Oceniającego oraz informacji  
o wyborze zadań do realizacji:  
do 29 września 2020 r.

ZIELEŃ W MIEŚCIE

Park Wełnowiecki zostanie zmodernizowany
Konsultacje społeczne w sprawie komplek-
sowego zagospodarowania Parku Wełno-
wieckiego i terenów przyległych, tzw. Alp, 
rozpoczną się w marcu. Odpowiednie za-
rządzenie w tej sprawie wydał prezydent 
Marcin Krupa, który jesienią 2018 roku zo-
bowiązał się do rewitalizacji tego obszaru.
– Pomimo że jesteśmy trzecim najbardziej 
zielonym miastem w Polsce, to doskonale 
zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy zie-
lony zakątek odgrywa dużą rolę w naszym 
życiu. Z jednej strony pełni ważne funkcje 
ekologiczno-przyrodnicze, co jest istotne 
pod kątem wyzwań klimatycznych, a z dru-
giej strony pozwala mieszkańcom na aktywny 
wypoczynek na łonie natury – podkreśla 
prezydent Marcin Krupa. – Zgłaszało się 

do mnie w tej sprawie wiele osób z Bogucic, 
Wełnowca i Koszutki. Podczas rozmów często 
słyszałem, że należy zagospodarować teren 
Parku Wełnowieckiego, który lata świetno-
ści ma za sobą. Jego największym atutem 
jest piękny drzewostan i cisza – choć mó-
wimy o obszarze znajdującym się zaledwie 
dwa kilometry od katowickiego rynku. Wsłu-
chując się w apele mieszkańców, podjąłem de-
cyzję, że kompleksowo zrewitalizujemy nie 
tylko teren parku, ale też obejmiemy działa-
niami jego otoczenie. Chodzi o niezagospo-
darowane, pagórkowate i częściowo zalesione 
tereny, czyli tzw. Alpy – dodaje prezydent.

Cały obszar, który zostanie poddany re-
witalizacji, ma 5 hektarów – a więc tyle, co 
powierzchnia siedmiu pełnowymiarowych 

boisk piłkarskich. Dziś teren Parku Wełno-
wieckiego tworzą m.in. dwa place zabaw, alejki 
oraz elementy małej architektury – ławki i ko-
sze. Z kolei tereny Alp nie są w żaden sposób 
zagospodarowane. – Przychodzę tu prawie co-
dziennie. Bardzo często w parku i jego okolicach 
można spotkać rodziny z dziećmi, biegaczy czy 
osoby z psami. Jednak park wymaga pilnych 
zmian. Alejki są uszkodzone, ławki są w złym 
stanie. Jeden z placów zabaw jest bardzo zanie-
dbany. To miejsce ma duży potencjał i należy go 
uwolnić – mówi Lucjan Gawiński z Koszutki.

Zanim rozpoczną się prace w terenie, urzęd-
nicy sprawdzą, jakie mieszkańcy mają oczeki-
wania co do zagospodarowania tego obszaru. 
– W ramach konsultacji społecznych, które 
potrwają od marca do maja, przeprowadzimy 

m.in. ankiety diagnostyczne, odbędzie się spacer 
badawczy oraz podsumujemy ustalenia podczas 
otwartego spotkania. W konsultacjach będą mo-
gli brać udział mieszkańcy dzielnic okalających 
park, tj. Koszutki, Wełnowca i Bogucic – mówi 
Maciej Stachura, naczelnik wydziału Komu-
nikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 
– Zebrane propozycje i uwagi mieszkańców 
będą stanowiły podstawę do zlecenia koncepcji 
zagospodarowania całego obszaru. Planujemy, 
by projekt był gotowy do połowy listopada 2021 
roku, a prace w terenie rozpoczną się wiosną 
2022 roku.  

Szczegółowe informacje będą dostępne na 
stronie katowice.eu/konsultacje oraz w ko-

lejnych numerach „Naszych Katowic”.

Zobacz film 
z wymiany 
zamka  
przez 
katowicką 
Złotą Rączkę

Wszelkie niezbędne informacje, wzory 
wniosków , regulamin oraz dane doty-
czące procesu Zielonego Budżetu mia-
sta Katowice dostępne będą na stronie  
bo.katowice.eu.
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NOWA DROGA ROWEROWA W LIGOCIE

Awantura o drogę rowerową
W lutym rozpoczęła się budowa półto-
rakilometrowej drogi rowerowej, o war-
tości miliona złotych, łączącej centrum 
przesiadkowe w Ligocie z ul. Medyków.
Gdy w związku z budową ścieżki rowero-
wej wykonawca zlikwidował kilka miejsc 
postojowych przy ul. Panewnickiej 5, prze-
ciwko inwestycji zaprotestowała część 
mieszkańców, a niektórzy z nich chcieli 
nawet zablokować inwestycję, przedsta-
wiając lokalnej społeczności nieprawdziwe 
informacje. – Otrzymaliśmy w tej sprawie 
kilkanaście pism i telefonów. Okazało się, 
że większość zgłaszających się osób została 
wprowadzona w błąd, gdyż po zakończeniu 
przebudowy miejsc parkingowych będzie 
więcej niż przed jej rozpoczęciem. Dziś jest 

ich w tym rejonie 19, a po ukończeniu in-
westycji będzie 26. Niestety do właścicielki 
jednego z punktów usługowych te argu-
menty nie przemawiały i zostaliśmy przez 
nią zwyzywani – mówi Ewa Lipka, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Katowice.  

Oprotestowanie inwestycji zaniepokoiło 
jednak większość mieszkańców Ligoty, dla 
których powstająca ścieżka rowerowa jest 
bardzo ważnym połączeniem. – W ostatnich 
dniach zgłaszają się do mnie mieszkańcy, któ-
rzy boją się, że ścieżka rowerowa z centrum 
przesiadkowego w Ligocie nie powstanie. Ulica 
Panewnicka, podobnie jak centrum Ligoty, 
bardzo potrzebuje bezpiecznej drogi rowero-
wej – podkreśla Olga Kostrzewska – Cichoń, 
przewodnicząca zarządu Rady Jednostki 

Pomocniczej Ligota-Panewniki. – Wiem, że są 
też głosy oburzenia z powodu likwidacji kilku 
miejsc parkingowych. Tu problem jest jednak 
inny. Wystarczy zobaczyć okolice dworca, ulic 
Panewnickiej i Zielonogórskiej. Wielu kierow-
ców zostawia tu swoje samochody i wsiada do 
pociągu, blokując darmowe miejsca dla miesz-
kańców. Obok mamy przecież centrum prze-
siadkowe, które właśnie po to powstało. Gdyby 
wszyscy kierowcy, którzy przesiadają się do 
pociągów zostawiali samochody na przezna-
czonym do tego parkingu, problem byłby roz-
wiązany – dodaje przewodnicząca. 

Urzędnicy nie uwzględnili protestów i nie 
zgodzili się na zmianę przebiegu drogi rowe-
rowej. – Przy gęstej zabudowie w mieście 
tworzenie dróg rowerowych zawsze wymaga 

kompromisów. Dlatego w tym przypadku 
kierowaliśmy się oczekiwaniami zdecydo-
wanej większości mieszkańców. Jednocześnie 
wybrany przez nas przebieg drogi rowero-
wej pozwoli zapewnić rowerzystom bez-
pieczeństwo, dzięki uniknięciu przecinania 
jezdni. Wybór innego wariantu oznaczałby 
także konieczność likwidacji zieleńców, które 
urządziło miasto na wniosek mieszkańców – 
podkreśla Ewa Lipka.

Przy sprzyjających warunkach pogodo-
wych budowa drogi rowerowej zakończy 
się w kwietniu.  (RED)

INWESTYCJE W SPODKU

Ikona miasta przechodzi lifting
Kolejny etap odświeżania Spodka 
dobiega końca. Tym razem liftin-
gowi zostały poddane toalety. Tak 
jak w przypadku poprzednich prac mo-
dernizacyjnych ich koszt poniosło mia-
sto. To ono na mocy umowy z PTWP 
Event Center, jako operatorem obiek-
tu, pokrywa koszty wszystkich remon-
tów i modernizacji infrastruktury.
Projektanci wnętrz stanęli na wysokości 
zadania. Unikalny projekt ciekawie wpisuje 
się w kontekst historyczny i stylistyczny 
kultowej budowli. 

Konkurs na modernizację toalet w Spodku 
ogłosił katowicki oddział SARP w 2018 
roku. W ocenie jury konkursowego najlepsza 
była koncepcja zgłoszona przez pracownię 2G 
Studio Wojciecha Gwizdaka z Kielc. Późną 
jesienią 2018 roku Urząd Miasta Katowice 
ogłosił przetarg na wykonanie przebudowy. 
Prace remontowe prowadzone były etapami, 
aby nie kolidowały z odbywającymi się tu-
taj imprezami.

Stylistyka toalet jest nieco surowa i sto-
nowana kolorystycznie, co uzyskano między 
innymi przez dobór materiałów. Dominują-
cym elementem strukturalnym są stalowe 
grodzice. Całość jest utrzymana w estetyce 
minimalistycznej. Ta prostota zachwyca jed-
nak swą elegancją.

Na tym nie kończy się modernizacja na-
szej ikony architektury. Zaplanowane remonty 
nie zmienią wyglądu zewnętrznego Spodka, 
konieczne są jednak dla utrzymania jego na-
leżytego stanu technicznego. Wśród prac ze-
wnętrznych najistotniejszy będzie remont 
pokrycia dachowego i uszczelnienie kopuły. 
Prace te zostaną zrealizowane jeszcze w tym 
roku, a ich koszt wyniesie 1 mln zł. Poza tym 
zostanie poddane konserwacji pokrycie da-
chowe w budynku biurowo-garażowym (koszt 
160 tys. zł) oraz wymienione zostaną bramy 
garażowe w tymże budynku (230 tys. zł). 

Najkosztowniejszym elementem mo-
dernizacji Spodka będzie unowocześnie-
nie infrastruktury informatycznej w hali 
głównej oraz zainstalowanie w niej nowego 
telebimu, na co przeznaczono w budżecie 
miejskim kwotę 5,1 mln zł.

Kolejnym obszarem, na którym skoncen-
trują się prace modernizacyjne, będzie lodo-
wisko „Satelita”. Wyremontowane zostaną 
uszkodzone schody (820 tys. zł), zainstalo-
wany będzie monitoring bramkowy (80 tys. 
zł). Zarówno w „Satelicie”, jak i na lodowisku 
zlokalizowanym na płycie głównej Spodka 
zostaną zmodernizowane bandy (1,2 mln zł).

Remont nie ominie też budynku warsz-
tatowo-technicznego. Od strony ul. Olim-
pijskiej zostanie wyremontowane wejście 
wraz ze schodami i podestami (241 tys. 
zł). Powstaną także schody, które uspraw-
nią komunikację pomiędzy poziomem 

parteru a poziomem +1 w części sali gim-
nastycznej (241 tys. zł).

Wymienione prace są dopełnieniem 
przeprowadzonej w poprzednich latach 
gruntownej modernizacji Spodka. W 2009 
roku wymieniono płytę lodowiska, wyre-
montowano halę główną, dzięki czemu po-
większono widownię z 8 do 11 tys. miejsc. 
Rok później zainstalowano nowe nagłośnie-
nie i monitoring, zmodernizowano siłownię, 
salę gimnastyczną i wybudowano w Spodku 
niewielki basen. 

Jednak najbardziej na estetykę obiektu 
wpłynęła wymiana w 2011 roku łusek po-
krycia zewnętrznego, która przywróciła 
Spodkowi pierwotną, jasnoszarą barwę. 
Przy okazji wymieniono też pokrycie dachu. 
Ponadto zamontowano nowy system wen-
tylacyjny i wymieniono krzesełka na try-
bunach.  (DC)

WYDARZENIE

Światowe Forum 
Miejskie oficjalnie 
przekazane 
Katowicom!
Dzięki aktywnym działaniom na are-
nie międzynarodowej Katowice w 2022 
roku będą gospodarzem drugiej naj-
większej konferencji (obok Szczytu 
Klimatycznego) organizowanej przez 
ONZ. 
To olbrzymi sukces i wyróżnienie dla 
naszego miasta. XI Światowe Forum 
Miejskie (WUF), bo o nim mowa, bę-
dzie kolejną okazją do pokazania Kato-
wic tysiącom gości z Polski i zagranicy 
oraz wymiany doświadczeń. Oficjalne 
przekazanie Katowicom praw gospoda-
rza tego wydarzenia odbyło się podczas 
X Światowego Forum Miejskiego (X 
WUF) w Abu Dabi. – Podczas X WUF 
usłyszeliśmy dużo ciepłych słów o Ka-
towicach. Wiele osób rozpoznaje nasze 
miasto na mapie globu, m.in. ze względu 
na fakt, że byliśmy gospodarzem Szczytu 
Klimatycznego. Duże wrażenie na delega-
tach z całego świata robią Strefa Kultury, 
inwestowanie w kulturę i wysoki poziom 
zaangażowania mieszkańców w życie 
miasta – podkreśla prezydent Marcin 
Krupa. – Podczas X WUF mieliśmy także 
możliwość promocji Katowic w ramach 
sieci miast, do których należą Katowice, 
m.in. w ramach Globalnego Parlamentu 
Burmistrzów – dodaje prezydent i przypo-
mina, że nawiązując wiele ważnych kon-
taktów międzynarodowych w ostatnich 
latach, pokazaliśmy nasze miasto światu 
dzięki goszczeniu tak ważnych wydarzeń 
jak Szczyt Klimatyczny (2018), Światowa 
Konferencja Antydopingowa (2019) czy też 
dzięki pozyskaniu tytułu Miasta Kreatyw-
nego UNESCO. 
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USPRAWNIENIA

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych – 
nowe rozwiązania dla mieszkańców
Wydział Uprawnień Komunikacyj-
nych, czyli miejsce, gdzie zgłaszają 
się nie tylko nowi kierowcy po zda-
niu egzaminu na prawo jazdy. Zgła-
szamy tam także kupno, nabycie 
czy rejestrację pojazdu, wymienia-
my dokumenty uprawniające do pro-
wadzenia pojazdów. Nie każdy wie, 
że do zadań wydziału należy także 
nadzór komunikacyjny nad szkoła-
mi nauki jazdy i stacjami diagno-
stycznymi oraz wydawanie licencji 
dla przewoźników i taksówkarzy oraz 
sprawy z tym związane. Tylko w 2019 
roku w wydziale obsłużono ponad 247 
tys. mieszkańców.
– Wiele spraw możemy załatwiać za pośred-
nictwem Internetu lub korespondencyjnie, 
natomiast przepisy stanowią, że w Wy-
dziale Uprawnień Komunikacyjnych ko-
nieczna jest wizyta osobista, by odebrać 
nowy dokument czy tablice rejestracyjne. 
Dlatego wprowadzamy szereg udogodnień 
dla mieszkańców. W ostatnich tygodniach 
odświeżyliśmy przestrzenie, stworzyli-
śmy poczekalnię i osobne pomieszcze-
nie dla rejestracji osób prawnych oraz 
kącik dla dzieci – mówi Jerzy Woźniak, 

wiceprezydent Katowic. – Pracujemy także 
nad wdrożeniem nowych zasada parko-
wania przy ul.  Francuskiej 70. Chcemy, 
by mieszkańcy, którzy załatwiają swoje 
sprawy w Wydziale Uprawnień Komuni-
kacyjnych, nie musieli się martwić o miejsce 
parkingowe. Dlatego pracujemy nad tym, by 
wprowadzić opłaty za parkowanie w tym 
rejonie, przy czym mieszkańcy załatwia-
jący swoje sprawy w urzędzie będą mogli 
na podstawie biletu z systemu kolejkowego 
parkować bezpłatnie do 3 godzin  – do-
daje wiceprezydent.

– Najwięcej spraw załatwianych w Wy-
dziale Uprawnień Komunikacyjnych w 2019 
roku, bo ponad 214 tys., dotyczyło rejestra-
cji pojazdów. Jako miasto wojewódzkie 
wykonujemy także wiele dodatkowych 
zadań. Przykładem jest prowadzenie ewi-
dencji tablic indywidualnych dla woje-
wództwa śląskiego, których w 2019 roku 
wpisano do rejestru ponad 1400, z czego 
tylko 157 dla katowiczan – mówi Beatry-
cze Szymecka, naczelnik wydziału upraw-
nień komunikacyjnych, i dodaje, że warte 
uwagi są również dane o liczbie zarejestro-
wanych pojazdów. W 2018 roku było ich 
ponad 303 tys., a w 2019 już 311,7 tys., przy 

czym w 2018 roku mieliśmy w Katowicach 
tylko 89 pojazdów o napędzie elektrycz-
nym, zaś w roku ubiegłym 171.

W Katowicach możliwe jest internetowe 
zarezerwowanie wizyty, aby zarejestrować 
pojazd. Wystarczy wejść na stronę: https://
iflow.umk.um.katowice.pl/calendar/10, wy-
pełnić prosty formularz i wybrać dogodny 
dla nas termin. Przychodząc w wybranym 
przez siebie terminie do Wydziału Upraw-
nień Komunikacyjnych, przed zaplanowaną 
godziną wystarczy odebrać bilet, który we-
ryfikowany jest przez biletomat na pod-
stawie naszych danych podanych podczas 

składania rezerwacji. Aby uwzględnić po-
trzeby mieszkańców, Wydział Uprawnień 
Komunikacyjnych, jak i cały Urząd Miasta 
Katowice jest dostępny w godzinach popo-
łudniowych dwa razy w tygodniu, tj. w po-
niedziałki i czwartki – do godziny 17.00 
możemy załatwiać swoje sprawy bądź ode-
brać dokumenty.

Mimo wprowadzania nowych rozwią-
zań i udogodnień w ostatnich tygodniach 
kolejki w Wydziale Uprawnień Komunika-
cyjnych zdarzały się często. Dlatego przy-
pominamy, że wiele spraw można załatwić 
korespondencyjnie za pośrednictwem Sys-
temu Elektronicznej Komunikacji Admini-
stracji Publicznej – to oznacza przesłanie 
wniosku drogą elektroniczną przy pomocy 
skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując do-
kumenty kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP (warto spraw-
dzić, czy nie ma tej funkcji nasza bankowość 
elektroniczna, ponieważ profil zaufany 
można wykorzystywać do załatwienia wielu 
spraw urzędowych). Wniosek można rów-
nież przesłać pocztą tradycyjną, przy czym 
dla celów dowodowych zaleca się przesłanie 
go listem poleconym. 

GERMAN DESIGN AWARD WINNER

Nikiszowiec zachwycił  
we Frankfurcie
Czerwone parapety, białe okna  
i wszechobecne cegły. Pierwsze skoja-
rzenie dla większości katowiczan jest 
tylko jedno – Nikiszowiec! Te charak-
terystyczne detale były inspiracją do 
stworzenia systemu informacji wizualnej 
dla gości odwiedzających to zabytkowe 
osiedle. 
Dzięki tym właśnie inspiracjom powstały 
nośniki informacji, które odwzorowują 
kolory, kształty i nachylenia parapetów tak 
charakterystyczne dla sąsiadującej z nimi 
architektury. Wspomniany system in-
formacji wizualnej dla trasy spacerowej 
po zabytkowym osiedlu Nikiszowiec zdo-
był prestiżową nagrodę German Design 
Award 2020. To jedna z najstarszych i naj-
bardziej prestiżowych nagród w dzie-
dzinie dizajnu na świecie. Przyznawana 
jest przez Niemiecką Radę Wzornic-
twa Przemysłowego.

Punkty na trasie spacerowej oznako-
wano za pomocą pylonów, czyli swoistych 
postumentów, na których można umieścić 
informacje. Na każdym z nich znajduje 

się ilustracja przedstawiająca opisywany 
element trasy, schemat mapki i krótki 
tekst w 3 językach. Oprócz nośników w róż-
nych punktach osiedla system został uzupeł-
niony także o pylony z mapą Nikiszowca 
zawierającą informacje o czasie zwiedzania, 
liczbie obiektów i ich lokalizacjach.

Nagrodzony system informacji przygo-
towany został na zlecenie Urzędu Miasta 
przez tyską firmę Blank Studio wraz z firmą 
Business Consulting z Katowic.  

(JG)

INNOWACYJNY SAMORZĄD 2020: KATOOBYWATEL

Katowice wśród najbardziej innowacyjnych 
miast w Polsce w konkursie PAP
Katowice zostały wyróżnione w kate-
gorii dużych miast za projekt KATO-
obywatel. Do finału weszło też Miej-
skie Centrum Energii.
Konkurs Innowacyjny Samorząd ma pro-
mować innowacje wdrażane przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. Rozdanie 
nagród odbyło się 27 lutego w Minister-
stwie Rozwoju. Katowice zdobyły wyróż-
nienie w kategorii dużych miast za projekt 
KATOobywatel. To m.in. aplikacje takie 
jak Naprawmyto.pl czy wCOPdrzewo, ak-
cje i kampanie społeczne budujące społe-
czeństwo obywatelskie i wiarygodny dialog 
między samorządem a mieszkańcami. W fi-
nale konkursu znalazło się też katowickie 
Miejskie Centrum Energii.

W konkursie startowało 181 jednostek 
samorządu terytorialnego, które zgłosiły 
łącznie 304 projekty z zakresu m.in. ko-
munikacji, transportu, ekologii, pozy-
skiwania energii, a także edukacji i sfery 
społecznej. Laureatów wybrała kapituła 
złożona z przedstawicieli organizacji sa-
morządowych, ministerstw i ludzi nauki.  

Jak podkreślił obecny na gali Wicemini-
ster Rozwoju Wojciech Murdzek, większym 
progresem będą odznaczać się te samorządy, 
które preferują niestandardowy sposób działa-
nia, nie boją się nietypowych aktywności i nie 
boją się "bycia pierwszymi" i "wyważania 
drzwi". - Innowacyjne, niestandardowe po-
dejście to jest lepszy produkt dla mieszkańców, 
ale też czasami oznacza to spore oszczędno-
ści w naszych kasach, jeżeli chodzi o środki 
publiczne – dodał. 

(WNŻ)
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BĘDĄ ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Budowa węzła drogowego w Katowicach- 
-Piotrowicach wkracza w kolejny etap
Wykonawca przystępuje do kolejnego 
etapu prac na skrzyżowaniu ulic Ko-
ściuszki i Armii Krajowej w ramach in-
westycji przebudowy węzła drogowego 
na DK81. W styczniu zdecydowano się 
na przeprojektowanie kanalizacji, które 
zakończono w ostatnich dniach. Wobec 
powyższego w piątek 28 lutego w cią-
gu ul. Armii Krajowej rozpoczną się 
prace kanalizacyjne. 
– Od 28 lutego wykonawca będzie prowa-
dził prace kanalizacyjne wzdłuż ul. Armii 
Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Kościuszki do ul. Małachowskiego. W tym 
okresie fragment ul. Armii Krajowej bę-
dzie jednokierunkowy, dlatego kierowcy 
jadący od strony Ligoty będą prowadzeni 
objazdem ul. Małachowskiego. Ruch w kie-
runku Ligoty utrzymany będzie ul. Armii 
Krajowej  – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik 
prasowy urzędu miasta i dodaje, że po za-
kończeniu tego etapu prac wykonawca bę-
dzie musiał przeprowadzić analogiczne 
prace na drugiej połówce ul. Armii Krajo-
wej, a także od strony Piotrowic.

Przedstawiona organizacja ruchu bę-
dzie obowiązywać przez około 4 tygodnie 
– dokładny termin uzależniony jest od 

warunków atmosferycznych. O kolejnych 
zmianach w organizacji ruchu w tym rejonie 
będziemy informować na bieżąco.

Przypomnijmy, że w ramach inwesty-
cji o wartości 67 mln zł powstaje dwupo-
ziomowe skrzyżowanie. Prace budowlane 
trwają od początku 2018 roku i zakończą 
się w III kwartale tego roku. – Mieszkańcy 
południowych dzielnic Katowic po za-
kończeniu przebudowy odczują ogromną 

poprawę. Jedną z podstawowych kwe-
stii jest oddzielenie ruchu tranzytowego 
od komunikacji lokalnej – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. W ramach 
przebudowy powstanie tunel, dzięki któ-
remu jadąc z centrum w kierunku Mi-
kołowa i w drugą stronę – nie będziemy 
zatrzymywać się na tym skrzyżowa-
niu. W tym miejscu powstanie także dwu-
pasowe rondo, które będzie bezpiecznym 

rozwiązaniem dla osób poruszających 
się pomiędzy Piotrowicami, a Ligotą. To 
wszystko docelowo sprawi, że po Katowi-
cach będzie się podróżowało szybciej i bar-
dziej komfortowo. 

W Katowicach duży nacisk kładzie się 
na rozwój transportu zrównoważonego – 
czyli takiego, który jest przyjazny zarówno 
dla pieszych, kierowców, rowerzystów, 
jak i osób korzystających z komunikacji pu-
blicznej. – Zdaję sobie także sprawę, że aby 
komunikacja miejska mogła prawidłowo 
funkcjonować, ważna jest infrastruktura 
drogowa. Nie każdy może zrezygnować z po-
dróży samochodem, a duża część pojazdów 
– jako ruch tranzytowy – przejeżdża przez 
Katowice, dlatego ważną inwestycją jest prze-
budowa wąskich gardeł na drodze krajowej 
nr 81 w Piotrowicach i na Giszowcu – dodaje 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Przypomnijmy, że na DK81 trwa 
przebudowa dwóch dużych węzłów 
drogowych o wartości ponad 310 mi-
lionów złotych, z czego 260 milionów 
złotych – to pozyskane dofinansowanie 
zewnętrzne. W najbliższych tygodniach 
rozpocznie się także nowy etap prac przy 
przebudowie węzła DK81/DK86. 

Prace prowadzone przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów
 Żeliwna – remont chodnika
 Bielska – remont chodników
  Wrocławska – budowa przystanków 

autobusowych 
 Przyjazna – remont nawierzchni jezdni
  Teatralna/Moniuszki – remont kładki 

dla pieszych
  Kombajnistów – remont nawierzchni 

z frezu
  Granica Wesołej – remont nawierzchni 

z frezu
 Leszczy– naprawa nawierzchni z frezu
  Szewczenki– naprawa nawierzchni 

z frezu
 Saska – naprawa nawierzchni z frezu
  Jagodowa – naprawa nawierzchni 

z frezu

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

Naprawy nawierzchni chodników:
 Owsiana
 Połomińska
 Wiśniowa
 Panewnicka

 Wiosny Ludów 75
 Grabowa
 Bielska
 Katowicka
 Armii Krajowej
 Modrzewiowa
 Cicha
 Kombajnistów
 Osikowa

Naprawy nawierzchni jezdni:
 Goetla
 Markiefki 71
 Krucza

 Marcinkowskiego
 Grottgera
 Cegielnia Murcki
 Szewczenki
 Słoneczna
 Chorzowska
 Mieroszewskiego
 Wiśniowa
 Stalowa
 Zielona
 Rysia 7
 Rondo Pawlika
 Gliwicka 65
 Sokolska

MODERNIZACJA FRAGMENTU 
UL. GRAŻYŃSKIEGO
Lokalizacja:  
ul. Grażyńskiego, Koszutka
Rozpoczęcie prac terenowych:  
luty 2020 r.
Termin ukończenia: kwiecień 2020 r.
Koszt: 665,4 tys. zł

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowi-
cach od lutego prowadzi prace związane 
z modernizacją ul. Grażyńskiego na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Sokolską do 
punktu pod adresem Grażyńskiego 7a. 
Roboty budowlane obejmują wymianę 
nawierzchni jezdni i chodników oraz par-
kingów. 
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Pod koniec lutego zakończyły się prace 
na Burowcu, w tym te związane z zagospo-
darowaniem terenu. Na początku marca 
rozpoczęły się odbiory. 

W najbliższym czasie odbędzie się 
przejęcie obiektu na stan miasta i jego do-
posażenie. Terminy te zależne są od pro-
cesu odbiorowego i uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie.

Podobnie rzecz ma się z basenem 
na Brynowie, z tym, że tam trwają jeszcze 
ostatnie prace związane z zagospodaro-
waniem terenu.  

Zanim obiekty zostaną udostęp-
nione mieszkańcom, konieczna będzie 
rekrutacja pracowników, a ponadto 
przygotowane są przetargi na energię, 
ochronę, usługi ratownicze czy usługi 
sprzątania. 

Jeśli chodzi o basen na Zadolu – 
po rozwiązaniu umowy z poprzednim 
wykonawcą, w lutym ogłoszono nowy 
przetarg. Najwcześniej basen ten bę-
dzie gotowy pod koniec 2021 roku, na-
tomiast ostatecznie termin ten będzie 
można potwierdzić po zakończeniu 
procedury przetargowej i podpisaniu 
umowy z nowym wykonawcą. 

Prace na budowie już się zakończyły. Obiekt 
pod koniec stycznia został zgłoszony do od-
bioru. Trwają prace porządkowe.

Znajduje się tu 51 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych, 4 dla osób niepełno-
sprawnych, 10 dla autobusów. Stanowisk auto-
busowych przewidziano 17. Wybudowano też 
zadaszony parking dla rowerów – połączony 
z siecią dróg rowerowych, strefę Kiss&Ride 
oraz miejsca postojowe dla taksówek. Jest tu 
m.in. budynek obsługi pasażerów, poczekalnia, 
przechowalnia bagażu, punkt sprzedaży biletów 
(kiosk), punkt gastronomiczny wraz z miejscami 
siedzącymi oraz pomieszczenie sprzedaży bile-
tów transportu międzynarodowego.

Centrum przesiadkowe przy ul. Sądowej 
będzie obsługiwało autobusy dalekobieżne, 
zarówno krajowe, jak również międzynaro-
dowe, a także ruch autobusowy o zasięgu 
regionalnym, metropolitalnym i miejskim. 
Otwarcie – w drugim kwartale tego roku. 
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Baseny na Brynowie i Burowcu już niemal gotowe
Otwarcie tych dwóch basenów zapla-
nowane jest na wiosnę, o konkretnej 
dacie będziemy naszych czytelników 
informować. 

W każdej z trzech pływalni będzie-
my mieli do dyspozycji 6-torowy ba-
sen o wymiarach 25×16 metrów, basen 
do nauki pływania, brodzik dla dzieci, 

trybuny na 115 miejsc, 80-metrową 
zjeżdżalnię i sauny. Dodatkowo przy 
basenach powstają pełnowymiarowe 
hale sportowe, a obiekty przy ul. Hal-
lera i Kościuszki będą posiadać siłow-
nie. – Decyzja prezydenta Marcina Kru-
py o budowie trzech basenów oznacza, 
że większość katowiczan będzie mieć 
pływalnię dostępną w promieniu pięciu 

kilometrów od miejsca zamieszkania. 
Dzięki temu całe rodziny będą mogły 
aktywnie spędzać czas wolny, na czym 
nam zależy – mówi Bogumił Sobula, 
wiceprezydent Katowic. Każdy z zapro-
jektowanych obiektów będzie budyn-
kiem parterowym, podpiwniczonym, 
wolnostojącym i będzie zawierać foyer  
z punktem kawowym, szatnie (240 

szafek). Przy każdym basenie pojawią 
się parkingi – 186 miejsc przy ul. Ko-
ściuszki, 95 miejsc przy ul. Hallera, 94 
miejsca na Ligocie. Dodatkowo zmieni 
się otoczenie basenów – pojawią się 
nowe nasadzenia, stojaki dla rowerów 
oraz nowe ławki i monitoring. Wszyst-
kie baseny będą w pełni dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja:  
ul. Hallera, ul. Konna, Burowiec
Rozpoczęcie prac terenowych: 
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia: II kw. 2020 r.
Koszt: 31,5 mln zł brutto

Lokalizacja: ul. Kościuszki,  
ul. Zgrzebnioka, Brynów
Rozpoczęcie prac terenowych: 
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia: II kw. 2020 r.
Koszt: 31,7 mln zł brutto

Zbliżająca się wiosna to czas intensywnej 
pracy dla Zakładu Zieleni Miejskiej (ZZM), 
który planuje posadzić około 180 tysięcy 
roślin. W wielu miejscach Katowic pojawią 
m.in. aksamitki, begonie stale kwitnące 
w pięciu odmianach, starzec popielny, cy-
nia o kwiatach pojedynczych i pełnych, 
dalia, koleus, smagliczka w kilku nowych 
kolorach, szałwia błyszcząca „Bright 
Red”, szałwia omączona „Victoria Blue”, 
szarłat trójkolorowy, werbena patagońska 
i żeniszek.

– Najwięcej będzie begonii i aksamitek. 
Większość sadzonek jest naszej własnej 
produkcji. Przed świętami wielkanocnymi 
na kwietnikach będą posadzone oczywi-
ście również bratki. Kwietniki będą w pełni 
obsadzane roślinami dopiero po 15 maja, 
gdyż pomimo ocieplania się klimatu mogą 
wystąpić majowe spadki temperatury – 
mówi Marzena Janikowska, kierownik 
Działu Produkcji Roślinnej ZZM.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku 
Zakład Zieleni Miejskiej zasadził w Katowi-
cach blisko 1500 drzew, prawie 17 tysięcy 
krzewów oraz 15,6 tysiąca bylin i 56 tysięcy 
kwiatów cebulowych – w tym: tulipany, 

żonkile, czosnki ozdobne, krokusy, szafirki, 
hiacynty i lilie.

– Nie wszyscy wiedzą, że rośliny ce-
bulowe sadzi się jesienią, aby kwitły 
na wiosnę. Tak jest między innymi przy 
Al. Roździeńskiego na wysokości NOSPR 
czy też na placu Kwiatowym na Rynku – 
mówi wicedyrektor ZZM w Katowicach 
Magdalena Biela. – Współpracujemy rów-
nież z katowickimi hospicjami, sadząc żon-
kile i tworząc „pola nadziei”, symbol walki 
z chorobą nowotworową, aby uwrażliwić 
nas wszystkich na potrzebę wsparcia tych 
placówek np. 1% swojego podatku – do-
daje Magdalena Biela.

180 TYSIĘCY NOWYCH ROŚLIN W KATOWICACH

Centrum przesiadkowe „Sądowa”  
Lokalizacja:  
przy ul. Sądowej i ul. Goeppert-Mayer, Śródmieście
Rozpoczęcie prac terenowych: marzec 2018 r.
Termin ukończenia: II kwartał 2020 r.
Koszt: 56,9 mln zł (pierwotnie planowany). Ostateczny koszt inwestycji będzie 
znany po rozliczeniu robót na podstawie dokumentacji powykonawczej
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Zobacz wideo 
z centrum 
przesiadkowego 
„Sądowa”
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WŁASNE MIESZKANIE

Kolejka  
po mieszkania  
TBS

Kończy się budowa 51 mieszkań TBS 
przy ul. Leopolda w Bogucicach. 18 lu-
tego pod Urzędem Miasta na ul. Młyń-
skiej w pierwszy dzień zapisów pojawi-
ła się kilkudziesięciometrowa kolejka. 
Każda z osób stojących w kolejce chciała 
złożyć wniosek o wynajęcie mieszka-
nia w nowej inwestycji. Kolejność zgło-
szeń była ważna, bo w przypadku, gdy dwie 
osoby chcą wynająć mieszkanie i będą miały 
tyle samo punktów, decydująca będzie 
data i godzina złożenia wniosku. Okazało 
się, że przygotowana przez miasto propo-
zycja bardzo spodobała się mieszkańcom. 

–  Opcja zamieszkania w Katowicach 
za odpowiednią cenę jest bardzo fajna. 
Na pewno zachęcające jest to, że są to nowe 
mieszkania. Widać, że zapotrzebowanie 
na takie działania jest ogromne, jednak 
trzeba próbować. Pozytywnie odbieramy 
to, że premiowane jest rozliczanie po-
datku w Katowicach – mówi pani Paulina 
Guga stojąca w kolejce. 

Więcej informacji o miejskiej ofercie 
mieszkań można uzyskać  

w katowickim TBS (www.tbs.katowice.pl) 
oraz Wydziale Budynków i Dróg Urzędu 

Miasta Katowice (tel. 32 259 33 01, e-mail: 
bd@katowice.eu)

PROFILAKTYKA

Podstawowe środki ochronne  
przeciwko chorobom wirusowym 
Pod koniec lutego głównym tema-
tem w mediach był tzw. koronawirus 
SARS-Cov-2, który wywołuje choro-
bę o nazwie COVID-19. 
Objawia się ona najczęściej gorączką, 
kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, 
zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby 
obserwuje się u ok. 15–20% zakażonych 
osób, choć prawdopodobnie dane te są 
zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim 
przebiegiem zakażenia nie dokonano po-
twierdzenia laboratoryjnego – a tym sa-
mym nie włączono tych osób do statystyk. 
Do czasu zamknięcia „Naszych Katowic” 
do druku (25 lutego) w Polsce nie stwier-
dzono ani jednego przypadku zachoro-
wania spowodowanego koronawirusem. 
Rekomendujemy śledzenie bieżących 
komunikatów Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdro-
wia i przestrzegania wydawanych zaleceń. 

Najbardziej narażone na rozwinięcie 
ciężkiej postaci choroby są osoby star-
sze z obniżoną odpornością, które cho-
rują już na inne choroby, w szczególności 
przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych 
przypadków zakażenia nowym koro-
nawirusem zarejestrowano w Chinach 
(99%), głównie w prowincji Hubei. Pozo-
stałe osoby „zawlekły” wirusa do innych 
krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki 
Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, 
we Francji, w Wielkiej Brytanii) ko-
lejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. 
Przestrzegając poniższych zaleceń można 
zmniejszyć ryzyko infekcji. Zalecenia od-
noszą się zapobiegania różnym infekcjom 
wirusowym – w tym np. zwykłej grypie. 

ZALECENIA
Często i dokładnie myj ręce, używając 
mydła i wody, a jeśli nie masz do nich do-
stępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu 
(zmniejszenie prawdopodobieństwa zacho-
rowania o ok. 60%). Dlaczego? Mycie rąk 
ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje 
się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony 
podczas kaszlu i kichania. Zakryj 
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –  
natychmiast wyrzuć chusteczkę do za-
mkniętego kosza i umyj ręce, używając 
mydła i wody, a jeśli nie masz do nich do-
stępu – płynów/żeli na bazie alkoholu. 
Stosując się do tych zaleceń, chronisz inne 
osoby. Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas 
kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrze-
nianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz 
lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić 
przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość – co 
najmniej 1 metr od osób, które kaszlą, ki-
chają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś 
zarażony wirusem powodującym chorobę 
układu oddechowego, taką jak COVID-19, 
kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe 
kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli 
jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko zarażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dla-
czego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, 
które mogą być skażone wirusem. Jeśli 
dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczysz-
czonymi rękami, możesz przenieść wi-
rusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudno-
ści w oddychaniu zasięgnij, pomocy me-
dycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną 
na stronie Ministerstwa Zdrowia www.gov.

pl/web/zdrowie. Dlaczego? Objawy ze strony 
układu oddechowego z towarzyszącą gorączką 
mogą mieć wiele przyczyn, np. wirusową (wi-
rusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koro-
nawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną 
(pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka 
krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony 
układu oddechowego i nie podróżowałeś do 
Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych 
zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz 
higieny rąk i pozostań w domu do czasu po-
wrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Nie zaleca się używania masek na twarz 
przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia 
rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Sto-
sowanie samej maseczki nie gwarantuje 
powstrzymania infekcji i powinno być po-
łączone ze stosowaniem innych środków 
zapobiegawczych, w tym z higieną rąk i za-
sadami ochrony podczas kaszlu czy kichania 
(patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kon-
taktu z innymi ludźmi. Światowa Organiza-
cja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie 
maseczek. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy 
masz objawy ze strony układu oddechowego 
(kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie 
infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagod-
nymi objawami lub opiekujesz się osobą z po-
dejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. 

Europejskie Centrum Zapobiega-
nia i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ry-
zyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli 
UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywa-
jących w Europie jest obecnie niskie (stan 
na 25 lutego). 

(OPRACOWANO NA PODSTAWIE  
DANYCH WHO, ECDC I CDC,  

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY)

KATOOBYWATEL

SprzątaMy Katowice po raz trzeci
Rusza trzecia edycja akcji SprzątaMy 
Dzielnice. Mieszkańcy wraz ze Stowa-
rzyszeniem Wolnej Herbaty wysprzątają 
pięć miejsc w Katowicach. Ostatnio ze-
brali wspólnie 15 kontenerów odpadów!
Akcja jest elementem miejskiego projektu 
KATOobywatel – ma przede wszystkim 
uwrażliwiać na problem śmieci, które po-
zostawiane są w miejscach publicznych. 
Promujemy też ideę zero waste, czyli ogra-
niczania produkcji odpadów – mówi Wio-
leta Niziołek-Żądło, koordynator projektów 
społecznych w UM w Katowicach. 

Tylko w zeszłym roku udało się zebrać i od-
dać do recyklingu 311 worków ze szkłem oraz 
322 worki z odpadami plastikowymi. Wszystko 

dzięki zaangażowaniu ponad 300 wolontariu-
szy. – To jest niesamowita energia. Sama bym 
pewnie nie wyszła i nie zbierała tych śmieci, 
ale w grupie z mnóstwem fantastycznych, po-
zytywnych ludzi chce się to robić – mówi Elż-
bieta Dąbrowska-Seweryn, laureatka tytułu 
KATOobywatela Roku 2019 w kategorii „po-
rządkowanie miasta”.

Projekt składa się z trzech etapów. Do 
końca lutego mieszkańcy zgłaszali propo-
zycje terenów do posprzątania. Z nich sto-
warzyszenie wybierze dwadzieścia, na które 
następnie będzie można głosować od 9 do 
20 marca. W pięciu miejscach z największą 
liczbą oddanych głosów zostaną zorgani-
zowane akcje sprzątania. W ciągu ostatnich 

dwóch edycji akcji udało się uporządkować 
m.in. tereny zielone na Wełnowcu (tzw. Alpy 
Wełnowieckie), na Koszutce (tereny po by-
łym przejeździe kolejowy), dolinę rzeki Śle-
piotki na Ligocie, Las Panewnicki na Ligocie, 
okolicę Rezerwatu Przyrody Ochojec oraz 
las przy ulicy Adama na Giszowcu. – W ze-
szłym roku zebraliśmy 67 zgłoszeń terenów 
do posprzątania, a na etapie głosowania od-
dano ponad 5 tysięcy głosów. Nasze najśmiel-
sze oczekiwania przerosła akcja sprzątania 
na Giszowcu, na którą przyszło ponad 130 
osób – mówi Olaf Józefoski, prezes Stowa-
rzyszenia Wolnej Herbaty. 

Po każdej akcji organizowany jest grill in-
tegracyjny, a jego uczestnicy mogą bezpłatnie 

częstować się wegańskimi i mięsnymi po-
trawami. Ponadto Stowarzyszenie zachęca 
do zmiany codziennych nawyków. MPGK 
udostępni kontenery i worki do selektyw-
nej zbiórki odpadów, wywiezie też zebrane 
śmieci, z kolei Katowickie Wodociągi zapewnią 
dostęp do świeżej wody do picia prosto z sieci. 

Harmonogram akcji
Głosowanie: 9–20 marca
Akcje sprzątania: 28 marca, 4 kwietnia,  

18 kwietnia, 25 kwietnia, 2 maja
Więcej informacji: facebook.com/

wolnaherbata/
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Deptak na Krasińskiego?  
Pomysł godny rozważenia
Trzy zespoły studentów Politechni-
ki Śląskiej pod opieką dr inż. arch. 
Elżbiety Błeszyńskiej przygotowa-
ły trzy koncepcje przebudowy ul. 
Krasińskiego w Katowicach, dzięki 
czemu powstałby zamknięty dla ru-
chu deptak w przestrzeni kampusu 
uczelni. 
To tutaj swoją siedzibę mają Wydziały 
Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz 
Inżynierii Materiałowej. Zapropono-
wane w ramach zamkniętego konkursu 
rozwiązania nazwane zostały Nowa 
Rawa, Zielona Arteria, Polilinia. Jednak 
co najważniejsze, koncepcja stworze-
nia deptaku została przychylnie przy-
jęta przez władze miasta, tym bardziej 
że z tak utworzonej strefy zamkniętej 
dla samochodów skorzystaliby rów-
nież mieszkańcy.

– Pomysł jest bardzo ciekawy i wpisuje 
się w naszą chęć odciążania centrum Kato-
wic od ruchu samochodowego. We wcze-
śniejszych latach wyłączyliśmy już z ruchu 
ul. Mariacką, która jest dziś popularnym 
deptakiem i lokalizacją wielu restaura-
cji, pubów i klubów, a także ul. Bankową, 
która przebiega między budynkami Uni-
wersytetu Śląskiego. Oddaliśmy ją we wła-
danie studentom, na co od kilku lat nalegał 
między innymi samorząd studencki. Trwa 
także przebudowa ul. Dworcowej, która 
zmienia się w reprezentacyjny deptak 

miejski. Jeśli chodzi o realizację podob-
nego rozwiązania na ul. Krasińskiego, to 
traktujemy go jako wstępną, ale niezwykle 
obiecującą koncepcję, którą warto anali-
zować dalej, by sprawdzić między innymi 
koszty oraz możliwości techniczne  – 
mówi Bogumił Sobula, pierwszy wicepre-
zydent miasta Katowice.

Jednym z największych wyzwań projek-
towych, które pociągnęłaby za sobą plano-
wana inwestycja, jest konieczność zmiany 
ruchu pojazdów w taki sposób, by zapewnić 
płynność ruchu kołowego w tym rejonie. 
Przedsięwzięcie to jednak może stanowić 
istotną wartość dodaną dla samego mia-
sta. – Rozpoczęta została dyskusja zwią-
zana z planami stworzenia strefy zamkniętej 
dla ruchu samochodowego na terenie, gdzie 
będą mogli spędzać czas nie tylko stu-
denci, ale także goście. Pomysł jest prosty. 
Ulica Krasińskiego na odcinku, w którym 
dzieli budynki Politechniki Śląskiej, mia-
łaby zostać zamknięta dla ruchu, przebu-
dowana w deptak i zazieleniona. Takich 
przestrzeni w tej części Katowic, na połu-
dnie od torów kolejowych, zdecydowanie 
brakuje. Cieszyć musi także, że we wła-
dzach Katowic i osobie prezydenta Mar-
cina Krupy możemy mieć tak otwartych 
na współpracę partnerów, dostrzegających 
obopólne korzyści z podejmowanych wy-
siłków – ocenia rektor Politechniki Śląskiej 
prof. Arkadiusz Mężyk.

Współpraca miasta  
i Politechniki Śląskiej
Warto przy tej okazji podkreślić, że współ-
praca Politechniki z miastem Katowice 
zaowocowała już pomocą, dzięki której 
można było utworzyć nowe pracownie, 
gdzie studenci uzyskali unikalną możli-
wość kształcenia kompetencji w warunkach 
maksymalnie przybliżonych do rzeczywi-
stych, czego przykładem są pracownie no-
woczesnych systemów prowadzenia ruchu 
kolejowego czy mechaniki samochodowej. 
Tego typu inwestycje się szybko zwracają, 
nie tylko w postaci wykwalifikowanych 
kadr, które zasilają tutejszy rynek pracy, 
ale i koncepcjami na rzecz miasta, powsta-
łymi w ramach uczelni.

– Te działania są istotne dla Katowic nie 
tylko z wizerunkowego punktu widzenia. 
Jako włodarze miasta dostrzegamy poten-
cjał uczelni wyższych, nie tylko w znacze-
niu kapitału ludzkiego, ale także dlatego, 
że obecność takich instytucji podwyż-
sza rangę całej naszej metropolii. Prze-
cież akademickość tworzona jest nie tylko 
przez budynek czy przestrzeń wokół niego, 
ale przez ludzi, wykładowców i studen-
tów. W planowanej inwestycji dostrzegam 
szansę na poprawę sytuacji komunikacyj-
nej w śródmieściu. Planowana przebudowa 
mogłaby stać się kolejną odsłoną działań 
zmierzających do zmiany nawyków trans-
portowych, realizowanych dotychczas 

poprzez wprowadzenie strefy Tempo 30 
czy budowę centrów przesiadkowych. Duże 
znaczenie ma przyzwyczajenie, ale już dziś 
powinniśmy odchodzić od indywidualnego 
transportu i każde działanie, które się do 
tego przyczynia, jest elementem tworzącym 
politykę zrównoważonego transportu Kato-
wic – mówi prezydent Marcin Krupa.

Analogiczny deptak, jaki mógłby po-
wstać na ul. Krasińskiego, istnieje już 
od kilku lat na ul. Bankowej, która rów-
nież była ulicą przelotową. –  Mimo to 
ruch w centrum Katowic nie został sparali-
żowany, wręcz przeciwnie. W efekcie tamtej 
przebudowy, zrealizowanej w 2010 roku, za-
stawiona samochodami, byle jaka i brzydka 
ulica zamieniła się w atrakcyjny studencki 
deptak. Metamorfoza Bankowej koszto-
wała w sumie 2  mln  zł, które wyłożyło 
wówczas miasto – przypomina prezydent 
Katowic. Czy te słowa są zapowiedzią, 
że kolejna katowicka ulica szybko zamieni 
się w deptak? Być może jeszcze nie dziś, 
ale w bliskiej perspektywie. Jest to bardzo 
prawdopodobne.  (KK)
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Studenckie koncepcje zagospodarowania 
pasażu na ul. Krasińskiego przed Wydziałem 
Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Wydzia-
łem Inżynierii Materiałowej

/ NOWA RAWA. Autorzy wizualizacji: 
Katarzyna Dybała, Natalia Hołoś, Aleksan-
dra Machura, Bartosz Słomka, studenci Wy-
działu Architektury Politechniki Śląskiej.

POŻEGNANIE
Zmarł Tomasz Maszczyk,  
wieloletni dziennikarz,  
reporter Radia ZET

22 lutego zmarł redaktor Tomasz Maszczyk, 
reporter Radia ZET, wieloletni pracownik 
radia i telewizji. Przez blisko trzy dekady 
relacjonował najważniejsze wydarzenia  
ze Śląska, w tym z Katowic. 
Zapamiętamy go nie tylko jako 
profesjonalnego i rzetelnego dziennikarza, 
ale także jako serdecznego i życzliwego 
człowieka! Będzie nam wszystkim Tomka 
bardzo brakowało.

WSPARCIE DLA FIRM I STARTUP’ÓW W MIEJSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RAWA.INK

Potrzebujesz biura? Pomoże ci Rawa.Ink!
Miejski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści Rawa.Ink przy ul. Teatralnej 17a 
oferuje atrakcyjną przestrzeń biu-
rową, w której, w ramach najmu, do-
stępne są biurka dedykowane, biura 
2- i 4-osobowe, sala konferencyjna, 
strefa fab-lab. 
Oferta najmu przeznaczona jest dla osób, 
które chcą założyć działalność gospo-
darczą oraz dla firm funkcjonujących 
maksymalnie trzy lata od momentu 
ich rejestracji. Można również skorzy-
stać z bezpłatnej strefy coworkingowej –  
chwilę popracować lub odbyć spotkanie 
biznesowe. Dodatkowo w ramach dzia-
łalności Rawa.Ink można skorzystać 
ze wsparcia merytorycznego w postaci 
warsztatów, szkoleń i spotkań organi-
zowanych we współpracy z partnerami 
Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści Rawa.Ink.

Kiedy najbliższe wydarzenia?
9 marca 2020 – Dzień Kobiet Przed-

siębiorczych „Biznes – działaj, planuj, speł-
niaj marzenia”

26 marca 2020 – Coffee break with Lady 
ITILove „IT Governance”

W ramach pomocy w internacjonali-
zacji firm Miejski Inkubator Rawa.Ink jest 
częścią Międzynarodowego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, który działa od 2018 
roku. W sieci poza Katowicami znalazły 
się jeszcze: Saint-Etienne (Francja), Sierre 
(Szwajcaria), Monastyr (Tunezja), Tamatave 
(Madagaskar). W ramach oferty Międzyna-
rodowego Inkubatora Przedsiębiorczości 
przedsiębiorcy otrzymują konkretne wspar-
cie. Podczas pobytu od 3 dni do 3 tygodni 
przedsiębiorca biorący udział w projekcie 
otrzymuje dostęp do instytucji i firm w ra-
mach struktury gospodarczej danego miej-
sca, jak również miejsce pracy w inkubatorze 

należącym do sieci. Na miejscu otrzyma 
też kompleksową pomoc lokalnego agenta, 
który pomaga organizować pierwsze spo-
tkania biznesowe z firmami, potencjalnymi 
dystrybutorami czy lokalnymi instytucjami 
otoczenia biznesu.

Inkubator pomaga rozwiązywać pro-
blem, z którym borykają się zarówno ist-
niejące, jak i wschodzące firmy – dostęp 
do rynków zagranicznych. Ułatwia ten 
dostęp dzięki bliskim i uprzywilejowanym 
kontaktom gospodarczym oraz instytucjo-
nalnym na każdym terytorium biorącym 
udział w projekcie. 

Informacje dot. oferty oraz aktualnych 
wydarzeń w Miejskim Inkubatorze Przed-
siębiorczości Rawa.Ink, jak i Międzyna-
rodowego Inkubatora Przedsiębiorczości 
dostępne są na fanpage’u Facebook Strefa 
Innowacji Miasta Katowice oraz stronie  
rawaink.katowice.eu/ 
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Wydarzenia i hotelarze 
przynoszą miastu pieniądze
Trwa ofensywa hotelowa w Katowi-
cach. W lutym poznaliśmy szczegóły 
trzech nowych projektów, które dołączają 
do trzech innych, wcześniej zaprezento-
wanych. Wszystkie obiekty wzbogacą bazę 
noclegową miasta o niemal 1200 pokoi. In-
westycje pozwolą przyciągać konferencje, 
kongresy, koncerty, festiwale i rozwijać 
mały biznes, ale także wystosują ofertę 
do mieszkańców.

Trzy hotele, których projekty już pozna-
liśmy, to modernizacja i rozbudowa hotelu 
Diament Plaza (224 pokoi) przy ul. Dwor-
cowej, a także budowa Mercure Katowice 
City Center (268) przy ul. Młyńskiej i hotelu 
Qubus (97), powstającego między ul. Mo-
niuszki a Rawą. 

Od ponad pół roku trwa realizacja 
hotelu Puro przy al. Korfantego (247 po-
koje). To właśnie to przedsięwzięcie bu-
dziło największe zainteresowanie, gdyż 
przez wiele miesięcy inwestor nie decy-
dował się pokazać wizualizacji inwestycji. 
Szczegóły przedsięwzięcia zaprezento-
wano podczas lutowych targów architek-
tury i designu 4 Design Days. Przy głównej 
alei miasta powstanie 14-kondygnacyjny 
obiekt, którego cechą charakterystyczną 
ma być plisowana frontowa elewacja, wy-
konana głównie ze szkła i stali. Budynek 
będzie służył nie tylko gościom hotelo-
wym. – Chcemy, aby obiekt był otwarty 
na miasto, dlatego na pierwszych dwóch 
kondygnacjach zaplanowaliśmy mnogość 
funkcji publicznych. Powstanie tu kawiar-
nia, piekarnia, restauracja, spa, sale kon-
ferencyjne i galeria sztuki  – opowiadał 
autor projektu Tomasz Konior, właściciel 
Konior Studio.

Dodatkowo na dachu drugiej kondy-
gnacji zaplanowano taras z ogrodem połą-
czony ze strefą spa. Na najwyższym piętrze 
znajdzie się drugi ogród połączony scho-
dami z niższą kondygnacją. Oba poziomy 
mają tworzyć sky bar. –  Mam nadzieję, 
że przestrzeń ta stanie się wyjątkowym ad-
resem na mapie miasta – dodaje Tomasz Ko-
nior. Budynek przyjmie gości w pierwszym 
kwartale 2022 roku.

Nieopodal, rok później, ma zostać 
otwarty hotel Moxy. To marka należąca do 
sieci Marriott International. Budynek po-
wstanie na działce po wyburzonym hotelu 
Silesia. Towarzyszyć mu będą dwa 14-kon-
dygnacyjne biurowce. Zgodnie z wymogami 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta, co najmniej 70 procent powierzchni 
parterów wszystkich trzech budynków zo-
stanie przeznaczone na usługi publiczne. 
Sam hotel z rozbudowaną, otwartą strefą 
spotkań i barem na parterze, będzie czynny 
całą dobę.

Moxy dostarczy 150 pokoi, a dwa biu-
rowce w sumie będą oferować 30 tys. m2  

powierzchni najmu. – Hotel Silesia, który 
był nieczynny przez 13 lat, zostanie zastą-
piony wielofunkcyjnym kompleksem bu-
dynków, generującym ruch i życie w tej 
części miasta. Nova Silesia wzbogaci zna-
cząco wolumen nowoczesnej powierzchni 
biurowej, a tym samym zwiększy konku-
rencyjność Katowic na tle innych miast 
regionalnych wśród inwestorów – mówi 
Roger Andersson, dyrektor zarządza-
jący w firmie Vastint, która odpowiada 
za przedsięwzięcie.

Architekci z pracowni APA Wojcie-
chowski tak rozmieścili obiekty, aby za-
gwarantować swobodny przepływ ruchu 
pieszego przez teren działki. Pomiędzy 
biurowcami a Supersamem powstanie ogól-
nodostępny pasaż dla pieszych, a w środku 

kompleksu – publiczny plac z zielenią, 
który ma pełnić rolę strefy odpoczynku 
dla pracowników i przechodniów. Prace 
budowlane mają ruszyć po zakończeniu 
formalności administracyjnych i wybraniu 
generalnego wykonawcy.

Pierwsze roboty realizacyjne rozpoczęły 
się już w kompleksie budynków u zbiegu 
ulic Skargi i Sokolskiej. Do marca 2021 
roku nieruchomość zostanie przebudowana 
na potrzeby hotelu z 203 pokojami, w tym 
również apartamentami na dłuższe pobyty. 
Obiekt będzie działał pod szyldem R.evo. 
To nowa marka austriackiej sieci Vienna 
House, która prowadzi w Katowicach hotel 
przy ul. Sokolskiej 24. Oprócz tradycyjnej 
funkcji hotelowej inwestor rozważa utwo-
rzenie w budynku pralni czy siłowni. Firma 
liczy zatem także na gości, którzy nie będą 
nocować w obiekcie. – Planujemy ciekawe 
przestrzenie coworkingowe, bibliotekę, 
oryginalne rozwiązania funkcjonalne po-
wiązane z designem. Coraz ważniejsze w tej 
branży staje się, aby nie sprzedawać jedy-
nie pokoi, ale także części wspólne, które 
powinny otwierać się na miasto i stawać 
miejscem spotkań – mówi Magdalena Fe-
derowicz-Boule, współwłaściciel i archi-
tekt pracowni Tremend, która odpowiada 
za projekt przebudowy.

Puro, Moxy i R.evo będą dzia-
łały w standardzie 4-gwiazdkowym. Nowe 
obiekty będą nie tylko miejscem noclego-
wym, przestrzenią otwartą na mieszkań-
ców i ożywiającą śródmieście Katowic, ale 
także mają pomóc zachęcić firmy do organi-
zacji kolejnych dużych wydarzeń w mieście. 
Ponadto nowe obiekty wzmogą konkurencję 
między sieciami hotelowymi, co powinno 
pozytywnie wpłynąć na ich politykę ce-
nową odnośnie wynajmu pokoi.

Coraz większa aktywność w sekto-
rze inwestycji hotelowych to pokłosie 

rozwijającego się przemysłu spotkań i dzia-
łalności Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego. Razem ze Spodkiem oba 
obiekty gościły w 2019 roku ponad 550 
wydarzeń, gromadząc 1,3 mln uczest-
ników. Nowe hotele to także pokaźny 
zastrzyk środków finansowych wpły-
wających do miejskiego budżetu z tytułu 
podatków od nieruchomości czy też udzia-
łów w CIT i PIT.

Z pracą twarzą w twarz
U zbiegu ulic Chorzowskiej i Grundmanna 
zakończono budowę pierwszego etapu 
kompleksu biurowego Face2Face Business 
Campus. Budynek jest już niemal w cało-
ści wynajęty. Wśród najemców znalazła 
się m.in. amerykańska firma Honeywell, 
która jest jednym z największych nowych 
inwestorów w mieście. Amerykanie szu-
kają pracowników, którzy będą odpo-
wiadać za obsługę klienta, finanse czy IT. 
Wakaty obejmują także stanowiska mene-
dżerskie. Jeszcze w tym roku zatrudnio-
nych w firmie może być w sumie niemal 
200 osób. Z kolei już od stycznia w budynku 
urzędują pracownicy brytyjskiego DAZN, 
oferującego usługę internetowego przekazu 
na żywo z największych światowych wy-
darzeń w dziedzinie sportu. Do biurowca 
wprowadzają się kolejne firmy, w tym do-
brze znane w Katowicach Capgemini czy 
Medicover, który tworzy w budynku duże 
centrum medyczne.

W ramach prac przy realizacji drugiego 
etapu inwestycji powstaną przestrzenie 
wspólne: boisko do gry z siedziskami wokół, 
zielone patio i wiśniowy sad czy strefa ze 
stolikami zlokalizowana między restaura-
cjami obu budynków. Całość ma być gotowa 
pod koniec 2020 roku. 

(ZIT)
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GALERIA ARTYSTYCZNA 2020

Czyje popiersie znajdzie się  
w Galerii Artystycznej  
Miasta Katowice?
Od 2004 roku w Galerii Artystycznej 
Miasta Katowice odsłaniane są popier-
sia znanych i zasłużonych dla Katowic 
twórców i artystów. 
Podczas uroczystości urodzino-
wych miasta w ubiegłym roku przy 
pl. Grunwaldzkim odsłonięto rzeźbę 
przedstawiającą aktora Bernarda Kraw-
czyka. W tym roku również można zagło-
sować na jedną z kandydatur zgłoszonych 
przez lokalne środowisko twórcze. Aby 
wziąć udział w plebiscycie, można za-
głosować za pośrednictwem miejskiej 
strony: www.katowice.eu w zakładce 
„dla mieszkańca”. Usługa głosowania jest 
aktywna od 1 do 31 marca. Można też 
wypełnić zamieszczony obok kupon an-
kietowy (bierzemy pod uwagę wyłącznie 
oryginały) i najpóźniej do 31 marca prze-
słać go na adres: Urząd Miasta Katowice,  
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice z do-
piskiem „Galeria Artystyczna 2020” lub 
dostarczyć osobiście do Centrum Infor-
macji Turystycznej przy Rynku 13. Wyniki 

zostaną ogłoszone w kwietniu, a uroczyste 
odsłonięcie pomnika przy pl. Grunwaldz-
kim odbędzie się w połowie września pod-
czas obchodów kolejnej rocznicy nadania 
Katowicom praw miejskich. 

JUBILEUSZ

30-lecie katowickiej 
„Wyborczej”
23 lutego 1990 roku ukazał się pierwszy 
numer katowickiej „Wyborczej”. Powsta-
nie gazety zbiegło się z dziejami nasze-
go miasta w tak istotnym dla całego kra-
ju okresie przemian demokratycznych. 
Wspierając transformację systemową 
zaskarbiliście sobie serca tysięcy czy-
telników, a swoją codzienną ciężką pra-
cą utrzymaliście tę sympatię do dziś. 
Przez trzy ostatnie dekady Gazeta Wy-
borcza w Katowicach opisywała transfor-
mację naszego miasta z przemysłowego 
ośrodka w nowoczesną stolicę ponad dwu-
milionowej metropolii. Na Waszych łamach 
można było znaleźć zarówno wyrazy uznania 
dla tych przemian, ale też słowa konstruktyw-
nej krytyki, która także jest potrzebna, bo cza-
sami bez zmieniania perspektywy trudno 
jest mówić o postępie. Bez wątpienia jednak 
wspólnym mianownikiem działań Waszego 
Zespołu była zawsze życzliwość dla naszego 
miasta i chęć jego rozwoju. Za to wszystko 
serdecznie Wam dziękujemy! 

MARCIN KRUPA
PREZYDENT MIASTA KATOWICE
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PLEBISCYT Galeria Artystyczna
Lista kandydatów do upamiętnienia  

w Galerii Artystycznej Miasta Katowice w 2020 r.

   WANDA CHMIELOWSKA (1891–1980)  
pianistka i pedagog

   GRZEGORZ FITELBERG (1879–1953)  
dyrygent, kompozytor, skrzypek, od 1979 r. w Katowicach odbywa 
się międzynarodowy konkurs dyrygencki jego imienia, dyrygent 
Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

   TOMASZ JURA (1943–2013)  
wybitny artysta grafik

   KAZIMIERZ KUTZ (1929–2018)  
reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenarzysta filmowy, 
publicysta, pisarz

   JAN F. LEWANDOWSKI (1952–2015)  
filmoznawca, dziennikarz i publicysta, nauczyciel akademicki, 
animator kultury, pisarz

   ALEKSANDER RAK (1899–1978)  
malarz, grafik,współorganizator i profesor ASP w Katowicach

   ANDRZEJ SZEWCZYK (1950–2001)  
artysta plastyk, malarz, rysownik, rzeźbiarz

   PIOTR SZMITKE (1955–2013)  
wybitny malarz, rysownik i pedagog, twórca interdyscyplinarny, 
stworzył kierunek sztuki zwany metaweryzmem

   KRZYSZTOF UNIŁOWSKI (1967–2019)  
krytyk literacki, profesor nauk humanistycznych

HISTORIA

Katowice zniknęły  
z mapy Polski
By uczcić zmarłego dyktatora Jó-
zefa Stalina, władze PRL zdecydo-
wały o zmianie nazwy miasta. „Dla 
uczczenia pamięci Wielkiego Wo-
dza i Nauczyciela mas pracują-
cych i Jego wiekopomnych zasług dla 
Polski, Rada Państwa i Rada Ministrów 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
uchwalają, co następuje: miasto Ka-
towice przemianować na miasto Sta-
linogród, a województwo katowickie 
na województwo stalinogrodzkie”  – 
uchwalono w dekrecie Rady Pań-
stwa z 7 marca 1953 roku.
Dzień później po raz pierwszy przez me-
gafony na katowickim dworcu kolejowym 
podróżni usłyszeli: „Tu stacja Stalinogród, 
byłe Katowice”. W dzień pogrzebu Sta-
lina w Moskwie w mieście pojawiły się 
już nowe szyldy i tablice. Wymieniano 
także drogowskazy, rejestracje samocho-
dów i pieczęcie. Nazwa obowiązywała do 
21 października 1956 roku.

Zmianie nazwy miasta sprzeciwiły 
się trzy licealistki: Barbara Nowakowska 

(wówczas nosząca nazwisko panieńskie 
Galas), Natalia Piekarska i Zofia Klimonda. 
Za pomocą dziecięcej drukarenki wydru-
kowały ulotki „Precz ze Stalinogrodem”, 
„Komuna to zaraza” czy też „Śmierć komu-
nie”. Ulotki kolportowały w tramwajach, 
barach i kawiarniach. Podobnej treści hasła 
wypisywały kredą na murach. Urząd Bez-
pieczeństwa wpadł na ich trop i po kilku ty-
godniach zostały aresztowane. W czerwcu 
stanęły przed sądem. 8 czerwca 1953 
roku sąd uznał je winnymi „sporządze-
nia i kolportażu ulotek o treści nawołującej 
do zbrodni i zawierających fałszywe wia-
domości, mogące wyrządzić istotną szkodę 
interesom Państwa Polskiego”. Natalia Pie-
karska i Zofia Klimond trafiły do popraw-
czaka, a Barbara Galas została skazana 
na cztery lata więzienia. Pozbawione wol-
ności dziewczyny odzyskują ją w 1956 roku. 

W 2004 roku władze miasta Katowice 
postanowiły uhonorować dokonania trzech 
licealistek. Otrzymały one honorowe oby-
watelstwo miasta. 

MICHAŁ MALINA
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KATOWICE W SKRÓCIE
Dług w KZGM  
można odpracować
Osoby nieradzące sobie ze spłatą zadłuże-
nia mieszkań wobec Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej od 2013 roku mają 
możliwość odpracowania długu. Korzysta-
jący z programu sprzątają strychy i piwnice, 
myją lamperie, malują klatki schodowe, 
czyszczą pustostany, wykonują drobne 
prace konswerwatorskie. Stawka za taką 
pracę to 17 zł za godzinę, a wartość świad-
czenia jest zaliczona na poczet zadłużenia.

Katowice należą do miast dysponujących 
pokaźnym zasobem lokali komunal-
nych. Z końcem zeszłego roku było ich 
łącznie 16  632. Niestety w tej skali lic-
zba lokatorów nieregulujących swoich 
zaległości czynszowych od lat jest pokaźna. 
Obecne zaległości za lokale mieszkalne 
siegają już znaczącej kwoty ponad 110 mln 
zł, a wliczając w to odsetki, to ponad 208 
mln zł. Odzyskanie tych pieniędzy byłoby 
potężnym zastrzykiem finansowym dla 
KZGM, a tym samym dla miejskiego 
budżetu. Niestety przepisy są w przy-
padku tych konkretnych zaległości sto-
sunkowo łagodne, przynajmniej na tyle, 
że wśród dłużników osób naprawdę źle sy-
tuowanych z różnych przyczyn losowych 
jest mniej aniżeli tych, którzy świadomie 
uchylają się od swych zobowiązań. 

Skąd taki wniosek? Otóż z praktyki 
KZGM wiadomo, że formalne wezwania 
do zapłaty są skuteczne jedynie w przy-
padku tych osób, które zawsze termi-
nowo wnosiły opłaty, ale z przyczyn 
losowych czasowo zaprzestały płatności. 
One też zazwyczaj po otrzymaniu wez-
wania proszą o pomoc, na przykład 
poprzez rozłożenie zaległości na raty, 
bądź o odroczenie terminu płatności. Często 
też podejmują zobowiązania spłat 
częściowych w ramach swoich aktualnych 
możliwości – do czasu, kiedy jak zakładają, 
ich płynność finansowa się poprawi. Jed-
nak przeważają ci dłużnicy, którzy nie 
mają ochoty na rozwiązanie problemu. 
Często ich zobowiązania dochodzą do 
astronomicznych rozmiarów, o czym 
świadczą zaległości rekordzistów. Wśród 
aktualnych użytkowników lokali KZGM 
trzy najwyższe kwoty zadłużenia osiągnęły 
poziom 222  654, 214 769 oraz 211  777 
zł. Najwyższe zadłużenie wśród trójki 
byłych użytkowników katowickich lo-
kali zatrzymało się na poziomie 300 675, 
279 251 i 278 808 zł. Podane kwoty nalicz-
one zostały wraz z zaległymi odsetkami.

Kto może skorzystać z możliwości 
odpracowania długu? Najemcy lokali 
oraz płacący odszkodowanie za zaj-
mowanie lokali mieszkalnych bez tytułu 
prawnego, a także ci dłużnicy, którzy nie 
zamieszkują już w zasobie, a których dług 
wynika z wcześniejszego najmowania lo-
kalu zarządzanego przez katowicki KZGM 
lub z zajmowania go bez tytułu prawnego.

Odpracować dług można, tylko jeśli 
dłużnik płaci swoje zobowiązania co naj-
mniej przez ostatnie trzy miesięce (co 
oczywiście nie dotyczy dłużników, którzy 

nie mieszkają już w zasobie komunal-
nym). Dodatkowym kryterium jest kryte-
rium dochodowe.

Od początku wdrożenia programu 
skorzystało z niego 140 osób, które 
odpracowały łącznie kwotę ponad 30 
tys. zł. Aktualnie w tej formule akty-
wnych jest 15 umów. To niewielki odsetek, 
zważywszy, że ponad dwustumilio-nowe 
zadłużenie wygenerowane zostało 
przez 9301 dłużników. Wymiernym 
sukcesem przedsięwzięcia jest to, 
że uczestnicy programu „Praca za długi” 
nie popadają w nowe zadłużenie.

Wybory do RJP nr 5 Brynów 
część wschodnia – Osiedle 
Zgrzebnioka
W kwietniu mieszkańcy Brynowa czę-
ści wschodniej  – Osiedla Zgrzebnioka 
będą mieli okazję wybrać swoich przed-
stawicieli  – radnych do Rady Jednostki 
Pomocniczej. Okręgowa Komisja Wybor-
cza z siedzibą przy ul. Kukułek 2a (Szkoła 
Podstawowa nr 65 – siedziba RJP nr 5) bę-
dzie przyjmować zgłoszenia kandydatów: 
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 marca, od godz. 
18.00 do godz. 19.00 oraz 27 marca, od 
godz. 11.00 do godz. 12.00. W tym samym 
czasie i miejscu OKW będzie przyjmować 
też kandydatury do składów obwodowych 
komisji wyborczych (kandydaci muszą być 
wyborcami stale zamieszkującymi na te-
renie miasta i nie mogą być w stosunku do 
kandydujących do RJP nr 5: zstępnymi, 
wstępnymi, rodzeństwem ani małżonkami).

Czynne i bierne prawo wyborcze do 
Rady przysługuje osobom, które najpóź-
niej w dniu wyborów kończą 18 lat, stale 
zamieszkują na terenie Brynowa części 
wschodniej – Osiedlu Zgrzebnioka oraz fi-
gurują w rejestrze wyborców. Kandydat nie 
może być skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

Zgłoszenia kandydatów do RJP, po-
parte przez co najmniej 20 wyborców, 
mieszkańców Brynowa części wschod-
niej – Osiedla Zgrzebnioka, oraz zgłoszenia 
kandydatów do składów komisji wybor-
czych można dokonywać na drukach, które 
są do odbioru w siedzibie OKW podczas 
dyżurów, a także do pobrania ze strony in-
ternetowej BIP Urzędu Miasta (zakładka: 
Ogłoszenia i Aktualności/ Wybory i refe-
renda/ Wybory do Rad Jednostek Pomoc-
niczych). Listę poparcia należy dołączyć do 
zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgło-
szenia kandydata na radnego uprawnionych 
jest dwóch pierwszych wyborców na liście 
poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może 
zawierać adnotację o poparciu kandydata 
przez organizację polityczną lub społeczną, 
potwierdzone pisemnie przez właściwy sta-
tutowo organ. Wyborca może poprzeć do-
wolną liczbę kandydatów na radnych.

Nazwiska kandydatów zostaną po-
dane do 6 kwietnia. Zaś same wy-
bory poprzez tajne głosowanie zostaną 
przeprowadzone 26 kwietnia, od 
godz. 7.00 do godz. 19.00 w 4 lokalach 

wyborczych: w Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Osiedle Zgrzebnioka, przy 
ul. Łabędziej 19; w Zespole Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących nr 2, przy ul. Mi-
kołowskiej 131; w Szkole Podstawowej nr 65,  
przy ul. Kukułek 2a; w Domu Dziecka „Za-
kątek”, przy ul. Brynowskiej 70a.

Zostaw 1% podatku 
organizacjom z Katowic!
Jak przekazujemy 1% w tym roku? Wy-
starczy wpisać do swojego PIT-u (zarówno 
tego składanego w wersji papierowej, 
jak i elektronicznej) nr KRS wybranej Or-
ganizacji Pożytku Publicznego. Również 
emeryci i renciści, czyli osoby rozliczane 
przez organy rentowe, mogą w prosty 
sposób wskazać organizację pożytku pu-
blicznego, bez konieczności dokonywania 
skomplikowanych wyliczeń. Wystarczy, 
że w PIT-OP wskażą organizację i podadzą 
jej KRS. PIT-OP można wysłać do Urzędu 
Skarbowego w formie elektronicznej lub 
tradycyjnie pocztą po odręcznym wypeł-
nieniu formularza.

1% Zostaw Blisko! Pod tym hasłem każ-
dego roku organizowana jest kampania pro-
mująca przekazywanie 1% podatku na rzecz 
katowickich Organizacji Pożytku Publicz-
nego (OPP). Przy rozliczeniach za 2018 rok 
nasze katowickie OPP otrzymały ponad  
7 mln zł w ramach 1% podatku. To ważne, 
by 1% swojego podatku przekazywać lo-
kalnym OPP, zwłaszcza gdy działają w na-
szym najbliższym otoczeniu – na osiedlu 
czy w dzielnicy, gdzie każdego dnia możemy 
obserwować prowadzone przez nie różne 
formy aktywności i korzystać z ich szerokiej 
oferty usług i wsparcia. 

1% dla OPP nie jest dodatkowym po-
datkiem, darowizną czy ulgą, jest to część 
należnego państwu podatku dochodo-
wego – jeżeli jednak w swoim rozliczeniu 
podatkowym nie wskażemy żadnej orga-
nizacji pożytku publicznego, nasz 1% trafi 
wraz z pozostałą częścią do fiskusa. 

Katowickie OPP pomagają osobom 
chorym, z niepełnosprawnościami i bez-
domnym, działają na rzecz seniorów, wspo-
magają w rozwoju dzieci i młodzież, również 
zagrożoną wykluczeniem społecznym, 

chronią środowisko, przeciwdziałają bez-
domności zwierząt, organizują zajęcia spor-
towe i promują aktywność fizyczną, zajmują 
się szeroko pojętą edukacją oraz kulturą. 
Nasz 1% może wspomóc ich działalność sta-
tutową w powyższych obszarach, a nawet 
większą aktywność w tym zakresie.

Aktualnie w Katowicach 125 podmio-
tów jest uprawnionych do otrzymania 1% 
podatku dochodowego za 2019 rok. Li-
sta organizacji ze statusem OPP jest do-
stępna na stronie www.katowice.eu/ngo/
ngo/1-dla-opp.

Politechnika Śląska 
zaprasza na Drzwi otwarte 
W ramach cyklu wykładów popularnonau-
kowych pt. „Drzwi otwarte – otwarty świat” 
prowadzonych na Wydziale Inżynierii Ma-
teriałowej Politechniki Śląskiej, ul. Krasiń-
skiego 8, zapraszamy 10 marca, o godzinie 
17.30 w sali 167, na wykład „Odnawialne 
źródła energii. Aktualne koncepcje wyko-
rzystania i stan ich realizacji”. Wygłoszą 
go inż. Zygmunt Jaśniok i mgr inż. Lu-
dwik Latocha.

Biuro Obsługi Klienta 
MPGK bardziej przyjazne 
mieszkańcom 
Biuro Obsługi Klienta katowickiego Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej wychodzi naprzeciw miesz-
kańcom i zmienia godziny pracy. Od  
1 marca będzie czynne dłużej we wszyst-
kie czwartki.

Z początkiem marca biuro w każdy 
czwartek będzie czynne do godziny 16.30. 
To wydłużenie dotychczasowego czasu 
pracy o półtorej godziny. Oznacza to, 
że osoby chcące zgłosić się do BOK będą 
miały więcej czasu na załatwienie swojej 
sprawy. Dłuższe godziny pracy obowiązują 
także kasę – ta będzie czynna w czwartki 
również do godziny 16.30. Jednocześnie 
skrócone zostają godziny pracy Działu Ob-
sługi Klienta w piątki. Od 1 marca w każdy 
piątek biuro będzie czynne do godziny 
13.00, a kasa do 12.45. W pozostałe dni 
biuro jest czynne jak dotychczas – w godzi-
nach 7.00–15.00 (kasa do 14.30).

Zmiana godzin pracy jest kolejnym udo-
godnieniem związanym z obsługą klienta, 
jakie spółka wprowadza w tym roku. MPGK 
stawia także na komunikację elektroniczną. 
Mieszkańcy korzystający z usługi odbioru 
odpadów w kontenerach lub usługi odbioru 
odpadów poremontowych w workach Big Bag 
nie muszą już osobiście zjawiać się w siedzibie 
firmy z informacją o gotowości odpadów do 
odbioru. Nie muszą też zgłaszać tego faktu 
telefonicznie. Wystarczy, że na skrzynkę e-
-mailową umowy@mpgk.com.pl prze-
każą potrzebne dane (nr ID klienta, nr 
worków, adres umiejscowienia worków/
kontenera), a MPGK w ciągu 5 dni roboczych 
odbierze odpady. Więcej informacji w tym za-
kresie można uzyskać pod numerem 32 35 
87 657 lub mailowo info@mpgk.com.pl 



AKCJA CHARYTATYWNA 

Gwiazdy zagrają  
dla Domu Aniołów Stróżów
Aktorzy, muzycy, kabareciarze, gwiaz-
dy telewizji i sportowcy – ponad 30 
znanych i lubianych osób weźmie 
udział w Anielskim Meczu Charytatyw-
nym Gwiazd organizowanym w niedzie-
lę, 29 marca w Spodku. 
Celem imprezy jest wsparcie dzieci z pogór-
niczych i pohutniczych dzielnic śląskich i za-
głębiowskich miast. Dochód ze sprzedaży 
biletów – dostępnych na Ticketportal.pl –  
w całości zostanie przeznaczony na rzecz 
podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stró-
żów”, prowadzącego swoją działalność już 
od ponad 25 lat. W trakcie wydarzenia nie 
zabraknie sportowej rywalizacji, a także 
atrakcji dla całych rodzin. Organizatorzy 
przygotowują m.in. niespodziankę dla fa-
nów piłkarskiej Reprezentacji Polski, która 
31 marca na Stadionie Śląskim zmierzy 
się z Ukrainą.

Kibice obecni w Spodku na Anielskim 
Charytatywnym Meczu Gwiazd będą mo-
gli spotkać się m.in. z Viki Gabor (zwycięż-
czyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla 
Dzieci), Olivierem Janiakiem (prezenter 
telewizji TVN), Krzysztofem „Jankesem” 
Jankowskim (prezenter Radia „ESKA”), 
Joanną Jędrzejczyk (mistrzyni MMA), 

aktorami Alżbetą Lenską i Rafałem Cie-
szyńskim (państwo Gibalscy, bohaterowie 
serialu TVP „Ojciec Mateusz”), Marcinem 
Wyrostkiem (wirtuoz akordeonu). Swój 
udział w wydarzeniu zapowiedzieli rów-
nież m.in. Grupa Pectus, Kabaret Czesuaf, 
Patryk Skrzydło, czyli raper i producent 
muzyczny Lav’, aktorzy Kasia Bujakiewicz, 
Monika Mrozowska i Kuba Wesołowski. 
Artyści, sportowcy i gwiazdy telewizji staną 
do rywalizacji w halowej piłce nożnej. Roli 
komentatora ich zmagań podejmie się To-
masz Zimoch.

–  Jestem fanem piłki nożnej, nie 
tylko w wydaniu reprezentacyjnym, 
ale w każdym, gdzie gra się o coś i po coś dla 
innych. I właśnie takie wydarzenie odbędzie 
się 29 marca w katowickim Spodku. Nasze 
wspólne kibicowanie może pomóc zmienić 
rzeczywistość podopiecznych Domu Anio-
łów Stróżów – mówił w filmowym zapro-
szeniu Olivier Janiak.

W Spodku, obok sportowej rywaliza-
cji, nie zabraknie także atrakcji dla całych 
rodzin. – To będzie wyjątkowo aktywna, 
anielska niedziela w Spodku. Emocje 
sportowe, okazja do osobistego spotka-
nia z ulubieńcami, koncerty gwiazd i kon-
kursy z nagrodami, a także strefy zabawy 

przygotowane przez naszych partnerów. 
Szykujemy także niespodziankę dla fa-
nów Reprezentacji Polski  – zapowiada 
Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży Dom Anio-
łów Stróżów.

Zmagania sportowe i dobra zabawa 
pozostają istotnymi, ale nie najważniej-
szymi elementami meczu. Głównym 
celem imprezy jest wsparcie dziecia-
ków z pogórniczych i pohutniczych dziel-
nic w miastach Śląska i Zagłębia. Na co 
dzień, już od ponad 25 lat, pomagają im 
pracownicy i wolontariusze Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 
Aniołów Stróżów”. Dochód ze sprzedaży 
biletów w całości zostanie przeznaczony 
na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. 
Bilety można kupić poprzez Ticketpor-
tal.pl: https://www.ticketportal.pl/Event/
Anielski_Mecz_Charytatywny_Gwiazd.

– Mieszkańcy Katowic wiele razy po-
kazywali, że mają wielkie serca. Zachęcam 
wszystkich do wsparcia naszych katowic-
kich „Aniołów”. Środki są potrzebne m.in. 
na codzienne zajęcia dzieci w świetli-
cach i klubach czy też prowadzenie waż-
nych programów rozwojowych. Jako Miasto 
Katowice od lat wspieramy „Dom Aniołów 

Stróżów”, bo wiemy, że pracownicy i wo-
lontariusze, z prezes Moniką Bajką na czele, 
wykonują fantastyczną pracę z osobami, 
które bardzo tego potrzebuję – podkreśla 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Anielski Mecz Charytatywny Gwiazd – 
29 marca, godz. 14.30, Spodek

Organizatorem wydarzenia jest Dom 
Aniołów Stróżów, a współgospodarzem 
miasto Katowice. 

Więcej informacji o wydarzeniu  
na anioly24.pl  

lub profilu www.facebook.com/
DomAniolowStrozow

Dom Aniołów Stróżów od 25 lat działa na rzecz 
dzieci, młodzieży i rodzin wykluczonych spo-
łecznie z pogórniczych i pohutniczych dziel-
nic biedy. Na Śląsku i w Zagłębiu. Prowadzi 
nieodpłatnie osiem świetlic terapeutycz-
nych, klubów malucha, klubów rozwoju dzieci 
i młodzieży, programy uliczne oraz poradnię 
rodzinną. Codziennie opiekuje się ok. 130 
dziećmi w wieku od 2,5 do 18 lat, a w progra-
mach ulicznych dociera z ofertą nieodpłat-
nych zajęć i opieki do ok. 600 dzieci rocznie. 
Poradnia rodzinna wspomaga ok. 80 rodzin.
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LISTY DO REDAKCJI
Zachęcamy do wysyłania listów lub maili 
do naszej Redakcji. Wybrane listy i odpo-
wiedzi na nie będą przedrukowane w mie-
sięczniku „Nasze Katowice”. Poniżej adre-
sy: Redakcja „Naszych Katowic”, Wydział 
Komunikacji Społecznej Urząd Miasta 
Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowi-
ce lub e-mail: redakcja@katowice.eu 
Prosimy, aby zastrzegli Państwo in-
formację, czy przedrukowany list ma 
być podpisany, czy też wydrukowany 
anonimowo. Redakcja zastrzega sobie 
prawo skrótów i redagowania nadesła-
nych listów.

  Pani Teresa szuka  
w Katowicach jedynej 
krewnej

Teresa Gruszczyńska z Włocławka napi-
sała do katowickiej „Gazety Wyborczej” list:  
Jestem seniorką, mam 81 lat i nie mam nikogo na tym 
świecie. Jedyna córka, która mieszkała ze mną, zmarła 
na ciężką chorobę. Jestem matką chrzestną Lidzi, 
której szukam. To córka mojej cioci, a zarazem moja 
chrześnica. Napisałam do niej list i wysłałam na ad-
res, pod którym mieszkali w Boguszowicach przy ul. 
Jagiellońskiej, powiadomiłam o śmierci mojej córki, 

ale list wrócił do mnie z dopiskiem od listonosza: „wy-
prowadzili się do Katowic”.

Odp. Redakcji: Apelujemy, aby informacje 
pomocne w rozwiązaniu tej sprawy kiero-
wać na adres redaktor Michaliny Bedna-
rek, która zajęła się tą sprawą: michalina.
bednarek@katowice.agora.pl

  Sprzątanie Podlesia

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o po-
ważnych problemach ze środowiskiem natural-
nym. Niestety wszystkie zmiany spowodowane 
są czynnikiem ludzkim, tj. coraz większa liczba 
posiadaczy samochodów, palenie odpadów czy 
zwyczajne wyrzucanie śmieci do lasu. Posta-
nowiłem zorganizować akcję zbierania śmieci 
w mojej dzielnicy – Podlesiu. Wszystko zaczęło 
się 12 maja ubiegłego roku, kiedy to po raz 
pierwszy sprzątałem niewielką łąkę w okolicy 
mojego domu. Uzbierałem wtedy 5 worków 
śmieci. Zadowolony z efektów postanowi-
łem zaangażować swoich znajomych z klasy. 
Po krótkich naradach i ustaleniach zorganizo-
waliśmy pierwszą zbiórkę odpadów w Podlesiu. 
Zaczęliśmy od fragmentu lasu przy Gminnym 
Punkcie Zbiórki Odpadów. Na następną edycję 

„Sprzątania Podlesia” zaprosiłem o wiele więcej 
osób. Rozwijaliśmy się na tyle szybko, że pod-
czas gdy na początku zbieraliśmy około 500 li-
trów śmieci, tak teraz „nie schodzimy” poniżej 
granicy 1000 litrów (gdy sprzątają 2 osoby). 
Nasz rekord wynosi 5000 litrów na jedną 
edycję. Jak dotąd zorganizowaliśmy 14 edycji 
„Sprzątania Podlesia”. Łącznie uzbieraliśmy 
około 18 m³ odpadów. 

Poprzez napisanie tego listu chcę zwrócić 
uwagę na szkodzenie środowisku. Pokładam wiel-
kie nadzieje, że opublikowanie artykułu na temat 
sprzątania Podlesia skłoni wiele osób do refleksji, 
bowiem gdy przejeżdżam obok posprzątanych 
przez nas miejsc, zauważam, że ciągle przybywa 
nowych puszek czy butelek (jest ich nawet więcej 
niż było). Nasza praca idzie na marne i jest to dla 
nas bardzo przykre.

BARTOSZ TERCZYŃSKI,  
UCZEŃ KLASY 8B SP 21

Odp. Redakcji: Dziękujemy za Państwa 
zaangażowanie w działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Dzikie wysypiska należy 
zgłaszać katowickiej Straży Miejskiej lub 
skorzystać z portalu lub aplikacji do zgła-
szania usterek w mieście: naprawmyto.pl/
katowice. Do tej pory „naprawionych” zo-
stało już ponad 9100 zgłoszeń katowiczan!

  Odbiór choinek

Piszecie Państwo w artykule w „Naszych Kato-
wicach”, iż miesiąc luty jest miesiącem wywozu 
choinek. Podajecie informacje, że choinki wyrzu-
cane są w niewłaściwym terminie, wraz z wywo-
zem odpadów wielkogabarytowych już od stycznia. 
Tymczasem na stronie MPGK pod linkiem: 
mpgk.com.pl/2020/01/14/odbior-choinek/  
czytamy: „informujemy, że odbiór choinek z po-
sesji zamieszkałych realizowany jest do końca lu-
tego w następujących terminach: 

dla posesji wielorodzinnych w dniach harmono-
gramowego odbioru odpadów wielkogabarytowych

dla posesji jednorodzinnych w dniach harmono-
gramowego odbioru odpadów biodegradowalnych”.

Informacja ta, umieszczona na stronie 
14.01.2020, jest bardzo nieprecyzyjna: wywóz od-
bywa się „do końca lutego w terminach...” – i jest 
interpretowana, jak widać, przez mieszkańców 
jednoznacznie. Prosimy, aby w kolejnych latach 
MPGK podawało jednoznacznie, w jakim mie-
siącu(-cach) zorganizowany jest takowy odbiór.

Odp. Redakcji: Dziękujemy za uwagi – prze-
każemy je MPGK. Obiecujemy również  
w przyszłym roku poinformować miesz-
kańców o akcji odbioru choinek z począt-
kiem stycznia. 

FO
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POLICJA OSTRZEGA

Zadbajmy  
o bezpieczeństwo  
seniorów!
Oszuści wciąż szukają nowych sposo-
bów wyłudzenia pieniędzy od seniorów.
Przykładem może być sytuacja pani Henryki. 
77-letnia mieszkanka Katowic została oszu-
kana przez kobietę podającą się przez telefon 
za policjantkę. Osoba ta straszyła panią Hen-
rykę grupą przestępczą, która planuje na nią 
napad z gazem w celu zabrania wszystkich 
oszczędności. Przerażona kobieta uwierzyła 
oszustom i oddała cały swój majątek, który 
posiadała w domu. W wyniku rozmów z oszu-
stami, którzy przedstawili się jako poli-
cjanci z katowickiej Komendy, kobieta utraciła 
ponad 40 tysięcy złotych i biżuterię, którą 
przechowywała w domu. Oszustom to jed-
nak nie wystarczyło i przymusili kobietę, aby 
poszła wypłacić jeszcze oszczędności z banku. 
Tam na szczęście zareagowała pracownica 
banku, która zorientowała się, że klientka pa-
dła właśnie ofiarą oszustów. Dzięki działaniu 
pracownicy banku mieszkanka naszego mia-
sta nie utraciła wszystkich swoich oszczędno-
ści. Zgłosiła się na komisariat policji i złożyła 
zawiadomienie w tej sprawie.

– Apelujemy do mieszkańców Kato-
wic o rozmowy z bliskimi seniorami, a także 
samotnymi sąsiadami, którzy korzystają z te-
lefonów, szczególnie stacjonarnych. Oszuści 
wzmogli swoje działania metodą „na poli-
cjanta”, bez skrupułów wyłudzając pieniądze 
od najstarszych mieszkańców Katowic. W ra-
mach poprawy bezpieczeństwa seniorów po-
licjanci rozpoczęli współpracę z katowickimi 
bankami oraz korporacjami taksówek – 
mówi mł. asp. Agnieszka Krzysztofik, poli-
cjantka katowickiej komendy zajmująca się 
profilaktyką społeczną.

Jak ustrzec się przed oszustami  
i nie stracić swoich oszczędności? 
Porady policji
Po czym rozpoznasz fałszywego 
policjanta?

Niepokojące sygnały:

1.Przez telefon informuje o prowa-
dzonej akcji policyjnej, o zatrzyma-

niach, o nieuczciwych kasjerach w bankach.

2. Wprowadza niepokój, gra na emo-
cjach, wzbudza strach i lęk, po to, aby 

ofiarę zmanipulować, zdobyć od niej infor-
mację o posiadanych oszczędnościach oraz 
doprowadzić do przekazania tych pieniędzy 
oszustom. Bez skrupułów chce wyciągnąć 
od ofiary wszystkie oszczędności.

3. Prosi o pomoc w „zatrzymaniu  
oszusta”.

4. Straszy utratą majątku i oferuje 
pomoc, nakazując przekazanie 

wszystkich oszczędności przechowywa-
nych w domu czy banku policjantowi lub 
wskazanej osobie.

5. Pyta o ilość posiadanych oszczędności 
oraz miejsce ich przechowywania.

6. Nakazuje założenie konta inter-
netowego, pyta o hasła dostępu do 

tego konta.

7. Utrzymuje stały kontakt telefo-
niczny z ofiarą. Nie pozwala rozłączyć 

połączenia na wykonanie sprawdzającego 
telefonu. Mówi, co należy zrobić.

8. Nakazuje zachować tajemnicę, zabra-
nia kontaktować się z bliskimi.

9. Na podane „hasło” odbiera pieniądze 
oraz nakazuje pozostawić pienią-

dze w różnych miejscach, np. przy śmiet-
niku, na murku lub wyrzucić przez okno.

Po czym rozpoznasz  
prawdziwego policjanta?

Atrybuty policjanta:

1. Legitymacja służbowa. Masz prawo 
poprosić policjanta o okazanie legi-

tymacji służbowej i spokojnie przeczytać 
jego dane. Każdy policjant, zwłaszcza nie-
umundurowany, wykonując czynności 
służbowe, ma obowiązek okazać swoją legi-
tymację w taki sposób, aby zainteresowany 
miał możliwość odczytać i zanotować nu-
mer i organ, który wydał legitymację oraz 
nazwisko policjanta. W celu potwierdze-
nia tożsamości policjanta zawsze możesz 
zadzwonić do najbliższej jednostki policji, 
podając jego numer identyfikacyjny oraz 
imię i nazwisko znajdujące się na legityma-
cji i odznace. Przy potwierdzaniu danych 
policjanta korzystaj ze swojego telefonu.

2. Odznaka służbowa, na której znajduje 
się sześciocyfrowy numer identyfika-

cyjny policjanta. Każdy policjant ma swój 
indywidualny numer, tak jak Twój PESEL.

3. Mundur służbowy. Sprawdź, jak wy-
gląda umundurowanie policjanta 

na stronie internetowej Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach.

4. Telefonicznie może wezwać Cię do 
jednostki policji w celu przesłuchania 

czy zaproszenia do udziału w czynno-
ściach okazania sprawcy czy w uzupełnie-
niu zeznań. Nigdy nie będzie wypytywać 
Cię o dane osobiste czy posiadane oszczęd-
ności przez telefon.

5. W przypadku zatrzymania rzeczy 
stanowiącej dowód w prowadzonym 

postępowaniu musi sporządzić stosowny 
protokół oraz przekazać Ci potwierdzenie.

Bezpiecznie przez telefon!

1. Stosuj zasadę ograniczonego za-
ufania. Każdego rozmówcę, który 

dzwoni z nieznanego Ci numeru telefonu, 
traktuj z ograniczonym zaufaniem! Najle-
piej nie dobierać takich połączeń. Przez te-
lefon nie widzisz, z kim rozmawiasz! Więcej 
słuchaj, niż mów. Przejmij kontrolę nad roz-
mową, zapytaj rozmówcy, kim jest i skąd ma 
Twój numer telefonu. Oszuści często dzwo-
nią z numerów zastrzeżonych lub zagranicz-
nych rozpoczynających się numerem +44 
(numer angielski).

2. Chroń swoje dane. Każdy, kto po-
siada telefon, a w szczególności 

stacjonarny, narażony jest na działa-
nie oszustów. Oszuści analizują książki 
telefoniczne, wybierają staromodne 
imiona lub dzwonią po kolei do wybra-
nych osób, aż odezwie się osoba starsza. 
Oszust może Cię zaskoczyć, że zna Twoje 
imię i nazwisko oraz adres. Bądź ostrożny, 
jeśli rozmówca wypytuje Cię o Twoje 
dane osobiste. Nie podawaj przez telefon 

informacji o swoich oszczędności i miejscu 
ich przechowywania.

3. Natychmiast odłóż słuchawkę! W sy-
tuacji, kiedy ktoś wypytuje Cię o Twoje 

dane osobowe, adresowe, o ilość oszczęd-
ności i miejsce ich przechowywa-
nia, o wysokość Twojej emerytury czy renty 
– natychmiast odłóż słuchawkę! Nie roz-
mawiaj z taką osobą! Zadzwoń na numer 
alarmowy 112 lub zgłoś się do najbliższej 
jednostki policji. Przekaż dyżurnemu in-
formacje o swoich podejrzeniach.

4. Prawidłowe rozłączenie połącze-
nia. Gdy korzystasz z telefonu stacjo-

narnego, rozłączenie połączenia następuje 
po prawidłowym odłożeniu słuchawki na wi-
dełki oraz odczekaniu kilkunastu sekund.

Katowiccy policjanci w ramach programu 
profilaktycznego dla seniorów „Bezpieczna 
Przystań” realizują wiele działań m.in.: spo-
tkania z seniorami wraz z partnerami NBP 
Katowice, MOPS Katowice, KMPSP Kato-
wice oraz CPR Katowice, oplakatowanie 
miasta ostrzeżeniem przez oszustami oraz 
rozpoczęcie współpracy z przedstawicielami 
banków oraz korporacji taksówek z terenu 
Katowic. Więcej można przeczytać na stronie 
internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ka-
towicach www.katowice.slaska.policja.gov.pl 
(zakładka z nazwą programu). 
(MŁ. ASP. AGNIESZKA KRZYSZTOFIK, ASYSTENT 
ZESPOŁU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ KOMEN-

DY MIEJSKIEJ POLICJI W KATOWICACH)
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KONCERT Z OKAZJI URODZIN FRYDERYKA CHOPINA

Chopin w tramwaju
W maju ubiegłego roku „Camerata Si-
lesia”, czyli zespół śpiewaków mia-
sta Katowice po raz pierwszy wystą-
pił w tramwaju, w ramach obchodów 
roku moniuszkowskiego. Współpraca 
zespołu ze spółką Tramwaje Śląskie 
SA już niebawem zaowocuje kolejnym 
podobnym koncertem. Tym razem jed-
nak w repertuarze Fryderyka Chopina, 
którego 210. rocznica urodzin przypa-
da właśnie w 2020 roku.
– Postać Fryderyka Chopina i jego spu-
ścizna zasługują na stałą popularyzację. 
Dlatego z wielką chęcią przystaliśmy 
na propozycję zespołu „Camerata Silesia” 
zorganizowania koncertu ku czci Cho-
pina w tramwaju – mówi Andrzej Zowada, 
rzecznik spółki Tramwaje Śląskie SA. Szlak 
został przetarty przed rokiem. Wówczas 
tramwajowa Spółka i „Camerata Silesia” 

zorganizowały niezwykły koncert ze-
społu w tramwaju linii nr 43. Z okazji Roku 
Stanisława Moniuszki zaprezentowane 
zostały te najpopularniejsze, ale też nieco 
mniej znane arie i pieśni. – Tym razem to 
„Camerata Silesia” wyszła z inicjatywą zor-
ganizowania koncertu w tramwaju. Zespół 
ma przygotowane fortepianowe utwory 
Chopina w aranżacjach dla chóru, a efekt 
jest wspaniały. To będzie rewelacyjny kon-
cert, na który już dziś zapraszamy, choć 
jeszcze nie wszystkie szczegóły zostały 
dograne – zauważa Zowada.

Koncert odbędzie się w czwartek,  
12 marca. Dokładna godzina i nr linii 
tramwajowej zostaną podane na stronie 
Tramwajów Śląskich www.tram-silesia.pl.  
Organizatorzy przygotowują koncert skła-
dający się z dwóch części: w pierwszej wystą-
pią zawodowi śpiewacy zespołu „Camerata 

Silesia”, w drugiej uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Karłowicza w Kato-
wicach. Młodzież wykona zarówno utwory 
fortepianowe, jak i pieśni. Udział w koncer-
cie z okazji urodzin Fryderyka Chopina bę-
dzie otwarty dla wszystkich posiadających 

bilet – oczywiście chodzi o ważny bilet ZTM 
uprawniający do podróży tramwajem. Tylko 
tyle wystarczy, by czerpać przyjemność z ob-
cowania ze sztuką w codziennej scenerii li-
niowego tramwaju. 

(TRAMWAJE ŚLĄSKIE)

PUBLIKACJA DLA DZIECI O ARCHITEKTURZE MODERNISTYCZNEJ

Drapacz chmur i inne wynalazki
Pod koniec ubiegłego roku na rynku 
wydawniczym ukazała się nowa pozy-
cja przygotowana specjalnie dla dzieci 
przedstawiająca katowicką architektu-
rę modernistyczną. 
W jaki sposób moderna zmieniła na-
sze myślenie o mieście? Co to jest winda 
paciorkowa? Do czego służyły ogrody 
zimowe? O architekturze dwudziesto-
lecia międzywojennego oraz zachodzą-
cych w tym okresie zmianach na ulicach 

Katowic opowiada skierowana do dzieci 
publikacja: „Drapacz chmur i inne wyna-
lazki” autorstwa kolektywu Niebotyki.

Autorzy zapraszają w podróż ulicami 
Katowic z lat 20. i 30. XX wieku. Cofając 
się w przeszłość, skupiają się na stanowiących 
wówczas sensację wynalazkach. To przecież 
czas, w którym na ulicach pojawiało się coraz 
więcej samochodów, a z pasażerskiego lotni-
ska na Muchowcu można było w nieco ponad 
2 godziny dostać się do Wiednia.

Wtedy także zadbano o czas wolny 
mieszkańców Katowic – mogli oni pójść 
na pierwsze w Polsce sztuczne lodowisko 
lub skorzystać z nowoczesnego kąpieliska 
Bugla. Rewolucyjne zmiany dotknęły sa-
mej architektury i jej wnętrza. W dwudzie-
stoleciu międzywojennym budynki zaczęły 
piąć się w górę, a Katowice bez wątpienia 
wiodły prym we wdrażaniu nowoczesnych 
rozwiązań technicznych. 

(RED)

HISTORIA Z MIASTEM W TLE

IV Tydzień Kultury Żydowskiej
Spektakle, wystawy, spotkania, kier-
masz i koncert – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Katowicach już po raz 
czwarty zaprasza do udziału w Tygo-
dniu Kultury Żydowskiej. Tegoroczna 
edycja święta przybliżającego historię, 
kulturę i literaturę żydowską odbędzie 
się w dniach od 7 do 13 marca i roz-
pocznie się kiermaszem tematycznych 
książek antykwarycznych.
Wśród gości Biblioteki znajdą się m.in. Mo-
nika Sznajderman – antropolożka kultury, 
autorka książek dotykających tematyki ży-
dowskiej „Fałszerze pieprzu. Historia ro-
dzinna” czy „Pusty las”; Wojciech Mszyca 
– znawca i badacz biografii Oskara Troplo-
witza, współtwórcy kremu Nivea; Wojciech 
Dutka – autor opartej na faktach powie-
ści „Czerń i purpura” – o miłości mło-
dego esesmana do żydowskiej więźniarki 

obozu Auschwitz; Patrycja Dołowy – au-
torka książki „Wrócę, gdy będziesz spała. 
Rozmowy z dziećmi Holocaustu”. Gościć 
będziemy także Mikołaja Łozińskiego, au-
tora książki „Stramer” – o losach rodziny 
Stramerów w przedwojennym Tarnowie 
oraz w czasach II wojny światowej. 

W ramach IV Tygodnia Kultury Żydow-
skiej odbędziemy także niezwykły spacer 
ścieżkami żydowskiego cmentarza, podczas 
którego naszym przewodnikiem będzie 
historyk i obrońca zabytków żydowskich 
Dariusz Walerjański (na spacer obowią-
zują zapisy). Z kolei Łukasz Baksik, foto-
graf i autor wystawy „Macewy codziennego 
użytku”, opowie o tym, jak nagrobki żydow-
skie wykorzystywane bywają jako materiał 
budowlany... Henryk Grzonka, autor bio-
grafii „Stanisław Ligoń 1879–1954. Ziemia 
Święta w obiektywie Karlika z «Kocyndra»”, 

opowie o pracy nad książką, a spotka-
nie z nim będzie również uroczystym 
otwarciem wystawy „Ziemia Święta w obiek-
tywie Ligonia”. Pozostając przy Ziemi Świę-
tej – spotkania jej poświęcone poprowadzą 
również podróżniczka i kulturoznaw-
czyni Małgorzata Kaczor oraz Bartosz 
Bialik z hufca ZHP Katowice, biorącego 
udział w drużynowej wyprawie „Misja Sy-
jon”. Profesor Jacek Surzyn, znawca myśli 
żydowskiej, opowie o Konferencji Katowic-
kiej z 1884 roku, z kolei dr Aleksanda Na-
mysło przypomni, w jaki sposób mieszkańcy 
Górnego Śląska pomagali Żydom w czasie  
II wojny światowej.

Midraszowy Teatr Żydowski z Raci-
borza wystąpi z monodramem „Sklepy 
cynamonowe” (Bruno Schulz), natomiast 
Paulina i Szymon Stateczni zagrają kon-
cert psalmów.

IV Tygodniowi Kultury Żydowskiej 
towarzyszyć będą wystawy: wspomniana 
wcześniej „Macewy codziennego użytku”, 
komiksowa o Marku Edelmanie, zdjęcia 
Stanisława Ligonia z Ziemi Świętej oraz 
zdjęcia cmentarza żydowskiego w obiekty-
wie Jarosława Kurka. 

Udział we wszystkich spotkaniach jest 
bezpłatny; liczba miejsc podczas zwiedza-
nia cmentarza żydowskiego jest ograni-
czona, w związku z czym obowiązują zapisy 
telefoniczne: 32 254 60 98 (wewn. 112), od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30. 

Szczegółowy program  
można znaleźć na stronie:  

bit.ly/3c9A7YK
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Z ARKADIUSZEM ŁAWRYWIAŃCEM ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Dotyk obiektywu
MS: Pasja?
AŁ: Zawsze! I przede wszystkim. Ogrom-
nie się cieszę, że od tego słowa zaczyna pan 
rozmowę, bo ludzie najczęściej patrzą na to, 
co robię, przez pryzmat objuczonego obiek-
tywami faceta z ciężką torbą, który uwija 
się w pogoni za jakimś ujęciem, a przecież 
nie wiadomo, czy to się w ogóle uda. Czy 
kiedykolwiek kogoś zainteresuje. Tymcza-
sem to właśnie pasja, czyli entuzjazm, po-
ryw, po prostu namiętność, a wtedy wszelkie 
trudy i ciężary już się nie liczą.
MS: Czy da się zdjęciem powiedzieć tak 
dużo jak słowami?

AŁ: Uważam, że tak. Oczywiście nie za-
wsze. Bo to są chwile wyjątkowe, które za-
leżą i od szczęścia, i od talentu. Jednak jeśli 
się zdarzą, to zdjęcie mówi więcej niż słowa.
MS: Człowiek jako „obiekt 
fotografowany”... Na ten temat można 
by napisać książkę. Jak pan rozstrzyga 
problem intymności? Wdzierania się 
w czyjąś prywatną przestrzeń?

AŁ: W swoim dorobku szczególnie so-
bie cenię album „Tajemnice pracowni”, cho-
dzi o miejsca, gdzie tworzą bądź tworzyli 
najwybitniejsi śląscy artyści plastycy. To re-
jon, do którego wpuszczają niechętnie, sfera 
jakby nie patrzeć związana zawsze z jakąś 
magią czy konfesją. Nie ma dwu identycz-
nych charakterów. I ja za każdym razem 
musiałem przekroczyć próg czyjejś wraż-
liwości, a bywało, że i wyjątkowej... draż-
liwości. Odpowiedzią na pańskie pytanie 
niech będą takie dwie sytuacje. Pierwsza 
to wizyta u wybitnego katowickiego 

witrażysty Wiktora Ostrzołka. Przywitał 
mnie w tym swoim królestwie w wypra-
sowanej idealnie białej koszuli i granato-
wych spodniach od garnituru. Kanty jak 
brzytwa! Zamarłem. Efekt zderzenia tego 
„kostiumu” z ferworem i oryginalnością 
tworzonych w tym miejscu dzieł był gro-
teskowy. Różnica wieku, a przede wszyst-
kim szacunek dla gospodarza nie pozwalały 
na żadne uwagi. Zrobiłem serię zdjęć. Wy-
słałem do Mistrza. Pytam, co o tym sądzi. 
Natychmiast zażądał powtórnej wizyty. 
Przywitał już w dresie, a latem (druga se-
sja) nawet w szortach. Rozbrojony, au-
tentyczny, z jakąś ulgą. I drugi przykład: 
Andrzej Urbanowicz, ikona polskiego un-
dergroundu artystycznego, osobowość, 
postać niesamowita. Ta jego legendarna 
pracownia przy ul. Piastowskiej w Katowi-
cach... Był już ciężko chory. Zawsze domi-
nujący, zawsze intensywny, w jakiś sposób 
nieokiełznany, teraz poruszał się już tylko 
na wózku. Czułem się niezręcznie, wycią-
gając aparat, ale on nie miał z tym żadnego 
problemu. „Fotografuj, jak widzisz”, rzucił 
na dzień dobry. Problem natomiast mia-
łem ja: jak wykorzystać to przyzwolenie? 
Jak nie naruszyć tej cienkiej granicy, któ-
rej przekraczać nie wolno? I wszystkie spo-
soby wydawały się nagle niestosowne, jakieś 
podejrzanie nachalne po prostu. Pomógł 
przypadek. Sekunda, kiedy zobaczyłem go 
na tym wózku w perspektywie korytarza, 
gdzie po jednej stronie pojawia się obraz 
walizki... Jakby wyruszał w podróż, jakby 
był już spakowany. Umarł miesiąc później.

MS: Panie Arkadiuszu, a Katowice jako 
temat pańskich fotografii? To przecież cały 
osobny rozdział.

AŁ: Urodziłem się w Opolu, zatem do 
miasta „nad Rawą” miałem dystans. Patrzy-
łem na nie jakby z pewnego oddalenia, co 
zresztą w przypadku fotografa może sta-
nowić atut. Zacząłem pracę w „Dzienniku 
Zachodnim” i prawie natychmiast rzucono 
mnie na głęboką wodę: „no, pokaż, co po-
trafisz”, „czekamy na materiał z Podlesia, 
jeszcze dziś zrobisz coś z Tysiąclecia, a jutro 
Koszutka i Bogucice”. I tak w kółko. Nikt 
się ze mną nie cackał, zdjęcia miały być do-
bre i na czas. Poznawałem więc wszystkie 
dzielnice Katowic od frontu i od kuchni, „od 
strychów po piwnice”, smakowałem puls mia-
sta. Dzisiaj jestem jego miłośnikiem i chyba 
mogę tak powiedzieć: koneserem. A ta cała 
eksplozja zmian przez ostatnie lata wciąż 
mnie zdumiewa i zachwyca. Dla artysty fo-
tografa czy fotoreportera to jest temat nie-
wyczerpany, fantastyczne pole działania. 
Ja naprawdę jestem szczęśliwy, że mogę 
być w tym czasie w takim miejscu i dotykać 
go obiektywem. Teraz każdy ma w swojej 
komórce aparat, w każdej chwili może wy-
pstrykać prawie nieograniczoną ilość zdjęć. 
Oczywiście nie mam nic przeciwko, ale na-
prawdę istotne wniknięcie w fotografowaną 
materię jest jednak zadaniem dość trud-
nym, o czym staram się zawsze pamiętać. To 
trochę tak jak różnica między „mówić”, a „po-
wiedzieć”. Otóż chciałbym, żeby moje prace 
były właśnie taką czujną i czułą opowie-
ścią o naszym mieście. 

MUZYKA

Plejada artystów na gali Fryderyków 2020 w Katowicach
14 marca odbędzie się ceremonia 
wręczenia najbardziej prestiżowych 
nagród polskiego przemysłu muzycz-
nego – Fryderyków. Podczas otwartej 
dla publiczności Gali Muzyki Rozryw-
kowej i Jazzu wystąpi plejada artystów 
reprezentujących różnorodne formy 
muzycznego wyrazu. W Katowicach 
pojawią się m.in. Natalia Nykiel, Kasia 
Kowalska, Kuba Badach i Smolasty.
Gala wręczenia statuetek w kategoriach mu-
zyki rozrywkowej i jazzu bez wątpienia jest 
najbardziej emocjonującym punktem pro-
gramu FRYDERYK Festiwal. W ramach tego 
wydarzenia zaśpiewa m.in. Natalia Nykiel. 
Artystka ma szansę opuścić MCK ze sta-
tuetką Fryderyka w kategorii Album roku 
elektronika za płytę „Origo”. W tej samej 
kategorii, za album „Dekalog Spolsky”, no-
minację otrzymała Mery Spolsky, która rów-
nież zaprezentuje się na katowickiej scenie.

Dzięki promocji różnorodności na sce-
nie w Katowicach nie zabraknie zarówno 
hip-hopowych akcentów, dzięki KęKę, 

który pojawi się w towarzystwie Grizzlee, 
jak i bardziej popowych brzmień w wyda-
niu Kasi Kowalskiej, Michała Szpaka i Smo-
lastego, który wystąpi z Ewą Farną. Przed 
zebranymi zaprezentuje się również 
Natalia Przybysz, nominowana w tym 
roku w dwóch kategoriach, w tym za Al-
bum roku pop za płytę „Jak malować ogień”.

Wieczorem 14 marca będzie można usły-
szeć również muzyków z zespołu Golec uOr-
kiestra, których utwór „Górą Ty”, nagrany 
wspólnie z Gromeem i Bedoesem, ma już 
ponad 28 milionów wyświetleń w serwisie 

YouTube. Zagra również Dr Misio – forma-
cja powstała z inicjatywy aktora Arkadiusza 
Jakubika, która swoją muzykę określa jako 
rock&roll.

W przestrzeniach MCK-u nie zabrak-
nie akcentu jazzowego. Wieczór uświetni 
występ Krzysztofa Herdzina – jazzowego 
instrumentalisty, kompozytora i aranżera, 
laureata Fryderyka 2012. Usłyszymy rów-
nież świetnego wokalistę i kompozytora – 
Kubę Badacha, który na swoim koncie ma 
już dwa Fryderyki.

Podczas ceremonii wręczone zostaną 
nagrody specjalne Akademii Fonograficz-
nej za całokształt osiągnięć artystycznych, 
czyli ZŁOTE FRYDERYKI. W kategorii 
muzyki rozrywkowej statuetki powędrują 
do zespołu Perfect i Tomka Lipińskiego, 
którzy również wystąpią na katowic-
kiej gali. Natomiast w kategorii jazzowej 
ZŁOTEGO FRYDERYKA odbierze Cze-
sław Bartkowski.

Do ujawnionych już wcześniej ar-
tystów, którzy uświetnią Galę Muzyki 

Rozrywkowej i Jazzu, należą: Kayah, 
Krzysztof Zalewski, Daria Zawia-
łow, a także nominowany w  tegorocznej 
edycji Muniek Staszczyk (Album roku rock 
za płytę „Syn Miasta” i Utwór roku za pio-
senkę „Pola”) i Viki Gabor (Fonograficzny 
debiut roku i Utwór roku za piosenkę „Su-
perhero”). Przebieg wydarzenia będzie 
można śledzić na żywo na antenie TVN. 

Następnego dnia, czyli 15 marca, odbę-
dzie się druga edycja dnia festiwalowego. 
Na scenie w MCK-u zagrają: Ørganek, Daria 
Zawiałow, Król, Natalia Przybysz, KęKę i Ba-
ranovski. W Katowicach zabrzmi też Scena 
Nowego Rapu, na której wystąpią: OKI, 
Koza, Trill Pem, Miętha i Gverilla. Podczas 
niedzielnego festiwalu nie może zabraknąć 
debiutantów. Na Scenie Debiuty wystąpią 
młode artystki nominowane do Fryderyków 
2020 w kategorii Fonograficzny debiut roku: 
Anna Karwan, Viki Gabor i Sanah. 

Bilety do nabycia na stronie:  
fryderyki.pl

Arkadiusz
Ławrywianiec 

W latach 1994–2015 pracował w Dzienniku 
Zachodnim jako fotoreporter. Od 2016 r. 
współpracuje z Polską Agencją Fotografów 
Forum. Od 2009 r. uczy w Policealnej Szkole 
Fotograficznej Fotoedukacja w Katowicach. 
Od 2010 r. jest członkiem ZPAF. Od 2017 r. 
pełni funkcję Prezesa Zarządu Związku 
Polskich Artystów Fotografików Okręg 
Śląski, a zarazem jest członkiem Zarządu 
Głównego ZPAF. Autor i współautor wy-
staw w Polsce i za granicą (Francja, Czechy, 
Macedonia, Niemcy). W latach 2011 i 2013 
był stypendystą Marszałka Województwa 
Śląskiego w dziedzinie kultury. W 2011 r. 
otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Ka-
towice w dziedzinie kultury. Jest pomysło-
dawcą cyklu wystaw międzynarodowych 
„OKO Ostrava – Katowice – Opava”. Pro-
wadzi cykl spotkań pt „Porozmawiajmy o…”  
w Galerii Katowice ZPAF Okręg Śląski. Jest 
współautorem reaktywowanego konkursu 
Śląska Fotografia Prasowa organizowa-
nego prze Bibliotekę Śląską, w którym to 
konkursie w latach 2006, 2017, 2018 i 2019 
był jurorem. Zajmuje się głównie reporta-
żem i dokumentem fotograficznym. Jest 
autorem albumów fotograficznych „Tajem-
nice pracowni” i „Kiduszin Nisuin”
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KATOWICE DLA SENIORA

Uniwersytety Trzeciego 
Wieku w Katowicach
Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) 
cieszą się w Katowicach coraz większą 
popularnością, pomagając w godnym ży-
ciu seniorom, których liczba zwiększa 
się z roku na rok. Słuchaczami UTW są 
osoby starsze, które pragną być aktywne, 
dla których rzeczą bardzo ważną jest ro-
zumienie otaczającego świata, a więc wie-
dza i kontakt z drugim człowiekiem, a także 
poznawanie ciekawych miejsc w naszym 
kraju i na świecie. Osoby te często an-
gażują się w działalność społeczną, po-
magając innym. Poniżej przedstawiamy 
informacje o czterech najliczniejszych 
uniwersytetach trzeciego wieku w naszym 
mieście i zachęcamy seniorów do skorzysta-
nia z tej wyjątkowej oferty. 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Uniwersytecie 
Śląskim
UTW w Uniwersytecie Śląskim to prze-
strzeń, w której podejmujemy zadania 
na wielu płaszczyznach. Realizujemy tu cele 
związane z poprawą jakości życia naszej 
społeczności senioralnej UTW w wymia-
rze indywidualnym, ale mamy też na uwa-
dze dobro społeczności lokalnej i naszego 
regionu. Realizując misję Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku związaną z wspieraniem 
osób w wieku senioralnym w zaspokajaniu 
potrzeb związanych z samorealizacją i roz-
wojem intelektualnym, pragniemy w dalszym 
ciągu wzbogacać ofertę wykładów cyklicz-
nych oraz monograficznych. W ramach 
współpracy z otoczeniem lokalnym zamie-
rzamy w najbliższym czasie współpraco-
wać z Urzędem Marszałkowskim w ramach 
projektu „Zdrowy Senior”. Zamiarem naszym 
jest również włączenie się do projektu Fun-
dacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce 
„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, 
który dedykowany jest m.in. osobom w wieku 
50+. Bardzo nam zależy na wsparciu senio-
rek i seniorów w ich osobistym rozwoju, ale 
także podejmowaniu konkretnych działań 
na rzecz poprawy jakości ich codzienności. 

DR MONIKA SULIK

Więcej informacji: tel. 32 359 21 22, e-mail: 
utw.kce@us.edu.pl; utw@us.edu.pl 

strona internetowa: www.utw.us.edu.pl

UTW w Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym
Głównym celem, jaki towarzyszy działalności 
UTW ŚUM, jest poszerzanie wiedzy słucha-
czy w zakresie opieki medycznej i farmaceu-
tycznej oraz promowanie zdrowego stylu 
życia i postaw prozdrowotnych, co przyczynia 
się do poprawienia jakości życia ludzi, którzy 
zakończyli aktywność zawodową. W ŚUM 
działają trzy Uniwersytety Trzeciego Wieku:

przy Wydziale Nauk Medycz-
nych w Zabrzu, Kierownikiem UTW jest 
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka,

przy Wydziale Nauk Farmaceutycz-
nych w Sosnowcu, Kierownikiem jest dr 
hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral,

przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Ka-
towicach, kierownikiem jest prof. dr hab. 
n. med. Czesław Marcisz. 

Obecnie w murach Uczelni jest już 
około 300 słuchaczy. Warto podkreślić, 
że najstarszy słuchacz uczęszczający do 
UTW działającego przy Wydziale Nauk 
Farmaceutycznych ma 96 lat. Zajęcia od-
bywają się głównie w formie wykładów, 
dedykowanych jednemu zagadnieniu, raz 
lub dwa razy w miesiącu. Prowadzone są 
wykłady o tematyce prozdrowotnej nakie-
rowane na promocję zdrowia, profilaktykę 
chorób i przestrzeganie zdrowego stylu 
życia, z  uwzględnieniem uwarunkowań 
pomyślnego starzenia się. Poza tym uczest-
nikom są proponowane ćwiczenia, nauka 
obsługi komputera, w tym Internetu, kurs 
języka angielskiego oraz artystyczne formy 
aktywności. Powodzeniem cieszą się zaję-
cia ruchowe specjalnie przygotowane dla 
osób 50+. Organizowane są wycieczki kra-
joznawcze, spotkania noworoczne oraz im-
prezy kulturalne. 

KATARZYNA KAŁUŻA

Więcej informacji: tel. 32 20 88 635, e-mail: 
utwwnoz@sum.edu.pl

UTW w Górnośląskiej 
Wyższej Szkole Handlowej 
im. W. Korfantego
Idea uczenia się przez całe życie nie jest 
obca również Górnośląskiej Wyższej Szkole 
Handlowej w Katowicach. Jako uczelnia od-
powiedzialna społecznie chcemy aktywizo-
wać osoby, które nie pracują już zawodowo. 
Chcemy, aby ludzie w każdym wieku mo-
gli rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 
Co proponujemy? W trwającym semestrze 
nie zabraknie zajęć, dzięki którym nasi stu-
denci zadbają o kondycję fizyczną. Stawiamy 

na jogę i nordic walking. Co dwa tygodnie 
proponujemy wykłady o charakterze inter-
dyscyplinarnym z różnych dziedzin wie-
dzy. W przyszłym semestrze odbędą się 
m.in. wykłady z pierwszej pomocy przedme-
dycznej, z psychologii, socjologii czy kosme-
tologii. Spotkania prowadzą wykładowcy 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, 
ale również zaproszeni goście, specjali-
ści i praktycy w danej dyscyplinie (m.in. 
lekarze różnych specjalności, prawnicy, 
dietetyk). Tematyka wykładów jest usta-
lana na podstawie opinii i sugestii słuchaczy. 
Oprócz tego Uniwersytet będzie realizował 
zajęcia z języka angielskiego oraz rzadko 
spotykane w programach UTW, a niezwy-
kle aktywizujące warsztaty emisji głosu po-
łączone ze wspólnym śpiewaniem. 

IZABELA PIETRZAK-WITULSKA

Więcej informacji: tel. 696 762 792

Uniwersytet Ekonomiczny 
Trzeciego Wieku  
w Katowicach 
Zajęcia odbywają się w przez dwa semestry, 
każdego roku akademickiego. Słuchaczem 
może zostać osoba, która ukończyła 50. rok 
życia i/lub posiada status emeryta/rencisty. 
Na rok akademicki 2019/2020 przygotowali-
śmy dla słuchaczy program wykładów o róż-
nej tematyce, tak, aby każdy znalazł coś dla 
siebie, m.in. wykłady o tematyce ekonomicz-
nej, podstawach marketingu, o finansach 
oraz cykl wykładów z historii sztuki i mu-
zyki. Słuchacze uczestniczą również w wy-
darzeniach specjalnych, takich jak wykłady 
rektorskie, Święto Uczelni oraz w imprezach 
towarzyszących różnym wydarzeniom orga-
nizowanym na UE. 

Wykłady odbywają się w czwartki, o godz. 
16.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym przy 
ul. Bogucickiej. Miłośnicy podróży również 
znajdą tu coś dla siebie, nie tylko prelek-
cje o podróżach i pasjach podróżniczych, 

ale również krótkie wycieczki po regionie, 
spacery po mieście z historykiem, a także 
2–3 dniowe wycieczki po Polsce. Słuchacze 
uczestniczą w zajęciach sportowych, takich 
jak zajęcia taneczne, gimnastyka ogólno-
rozwojowa, zajęcia na basenie z nauki i do-
skonalenia pływania, gimnastyka w wodzie 
oraz nauka i doskonalenie gry w bilard. Za-
jęcia komputerowe prowadzone są w gru-
pach o różnym poziomie zaawansowania, jest 
to grupa początkująca oraz grupa zaawanso-
wana, gdzie słuchacze uczą się obsługi nowo-
czesnych urządzeń mobilnych. 

W tym roku w ramach prowadzonych 
lektoratów z języków obcych (niemiecki, an-
gielski, rosyjski, włoski i francuski) słuchacze 
rozpoczęli również naukę języka hiszpań-
skiego. Zajęcia językowe prowadzone są 
na różnych poziomach zaawansowania.

W ramach zajęć językowych powstały 
również grupy miłośników kultury rosyj-
skiej i francuskiej, a z inicjatywy uczestników 
nawiązano współpracę międzynarodową. 
Słuchacze biorą udział w wymianie polsko-
-francuskiej, w maju zwiedzili już po raz 
drugi malownicze zakątki Francji, miesz-
kając u francuskich seniorów. W roku 
2020 w ramach rewizyty grupa Francuzów 
odwiedzi również po raz kolejny naszych 
słuchaczy. 

Przy UETW działa również zespół 
wokalny pod nazwą EkonoVocale, pro-
wadzony przez słuchaczkę Małgorzatę 
Hansel-Golińską. Nasi chórzyści i gita-
rzyści uczestniczą w przeglądach mu-
zycznych, startują w konkursach, a także 
występują podczas różnych uroczysto-
ści uczelnianych. Członkinie zespołu od 
podstaw poznały naukę śpiewu i gry na gi-
tarze i dzięki temu są ozdobą naszych uro-
czystości. 

KATARZYNA FRANKE

Więcej informacji:  
tel. 32 257 7021 ,  

e-mail: uetw@ue.katowice.pl

www.katowice.eu16 MIASTO

Słuchaczami UTW 
są osoby starsze, 
które pragną 
być aktywne, 
dla których rzeczą 
bardzo ważną 
jest rozumienie
otaczającego 
świata, a więc wiedza 
i kontakt z drugim 
człowiekiem, a także 
poznawanie ciekawych 
miejsc w naszym kraju 
i na świecie
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WYSTAWY – s. 19 | TEATR – s. 19 | MUZYKA – s. 20 | BIBLIOTEKI – s. 20 | MDK – s. 21 | MUZEA – s. 23 | SPORT – s. 24

Zanim w Katowicach rozpocznie się 
jazzowy kwiecień za sprawą JazzArt 
Festivalu, już w marcu czeka nas 
przedsmak tych muzycznych wrażeń 

To będzie 9. edycja festiwalu, którym 
Katowice – Miasto Muzyki UNESCO – 
świętuje wyznaczony na 30 kwietnia – 
Międzynarodowy Dzień Jazzu UNESCO. 
Tegoroczny program powstał we współ-
pracy z aż trzema instytucjami europej-
skimi: holenderskim Injazz, portugalskim 

Porta Jazz oraz włoskim Novara Jazz 
Festival. Festiwal ponownie będzie też 
mocno nastawiony na działania spo-
łeczne. Odbędą się warsztaty muzyczne dla 
dzieci z niepełnosprawnościami. Francuski 
zespół Papanosh, który kilka lat temu grał 
dla osadzonych w więzieniu przy ul. Miko-
łowskiej, tym razem zrealizuje tam cały ar-
tystyczny projekt!

 Ale zanim zacznie się festiwal, 7 marca 
koncert zapowiadający go pod hasłem Before 

Katowice JazzArt Fesstival. W siedzibie Mia-
sta Ogrodów wystąpi awangardowe trio_io. 
Mówią o sobie, że grają „nową muzykę” i nie 
ma w tym cienia przesady. Ich debiutancka 
płyta „Waves”, wydana w znanej wytwórni 
Bôłt Records, to oryginalne i odważne 
dzieło, w którym wybrzmiewa zarówno tra-
dycja jazzowa, improwizowana, jak i awan-
gardowa (sonoryzm). Zespół, który tworzą 
Zofia Ilnicka, Jakub Wosik i katowicza-
nin Łukasz Marciniak to trzy różne głosy, 

wrażliwości i instrumenty doskonale zhar-
monizowane ze sobą. Medytacyjnie skupione 
na dźwięku.

Bilety w cenie 10 zł (ulgowy - studenci, 
emeryci i renciści oraz posiadacze karty Ak-
tywny Senior 60+) i 20 zł do nabycia w sieci 
ticketportal.pl (stacjonarnie w Mieście 
Ogrodów na pl. Sejmu Śląskiego 2) i kup-
bilecik.pl oraz przed koncertem (w miarę 
dostępności miejsc). 

(ŁUKA)
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DATA WYDARZENIE GODZINA I MIEJSCE ORGANIZATOR DZIELNICA

Marzec
„Śląska Fotografia Prasowa 2019” – wystawa i ogłoszenie wyników.  
Siedemnasta edycja, jednej z ważniejszych i popularniejszych tego typu imprez  
w regionie, pozwalającej na uchwycenie specyfiki „śląskiego” spojrzenia na świat

Biblioteka Śląska (gmach główny),  
plac Rady Europy 1

Biblioteka Śląska , plac Rady Europy 1,  
Katowice, tel. (+48) 32 20 83 740 Śródmieście

Środy
Oscarowy marzec. Zapraszamy na projekcje, podczas których 
zaprezentujemy nagrodzone w tym roku Oscarami filmy. 
Odwiedzą nas Joaquin Phoenix, Brad Pitt i Chudy

godz. 17.00 i 18.00, Kostuchna, 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Kostuchna, ul. T. Boya-Żeleńskiego 83,  
tel. 32 209 47 72 Kostuchna

3–7 marca Tydzień kultury francuskiej – wystawy artystyczne, prezentacje 
podróżnicze, warsztaty taneczne, degustacje, koncert, spektakl

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” 
Filia nr 2, ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”  
Filia nr 2, ul. Plac pod Lipami 1, 
3-3a 10, tel. 32 206 46 42

Giszowiec

4, 18 marca Spotkanie Koła Miłośników Śląskiej Pieśni  
dla osób kultywujących śląską tradycję

godz. 18.00, Galeria pod Łukami MDK 
„Ligota”, ul. Franciszkańska 33

MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33,  
tel. 32 252 32 34 Ligota

7 marca trio_io before Katowice JazzArt Festival.  
Jazzowa rozgrzewka przed kwietniowym festiwalem

godz. 19.00, sala Biura Dźwięku 
Katowice Katowice Miasto Ogrodów

Katowice Miasto Ogrodów,  
pl. Sejmu Śląskiego 2, tel. 32 609 03 00 Śródmieście

7 marca Zabawa Taneczna dla Pań z okazji Dnia Kobiet.  
Gwiazdy Hollywood – mile widziane przebrania

godz. 19.00, Miejski Dom 
Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 
ul. gen. J. Hallera 28

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, 
ul. gen. J. Hallera 28, tel. 32 256 84 53 Burowiec

7–13 marca IV Tydzień Kultury Żydowskiej. Spotkania, prelekcje, 
koncerty, przedstawienia teatralne i nie tylko

Miejska Biblioteka Publiczna. Więcej 
informacji na stronie www.mbp.katowice.pl

Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Kosshuta 11, tel. 32 254 60 98

dzielnice 
Katowic

9 marca Podróże ze sztuką. „Trwaj chwilo, jesteś piękna!”. 
Nieśmiertelna legenda Fausta w sztuce i muzyce

godz. 17.00, Miejski Dom Kultury 
„Koszutka” ul. Grażyńskiego 47

Miejski Dom Kultury „Koszutka” 
ul. Grażyńskiego 47, tel. 32 258 99 77 Koszutka

10 marca Oprowadzanie po wystawie „Proste gesty” przez kuratorkę, Martę Lisok. 
Działanie kolektywno-performatywne Michała Smandka – „Być drugiemu”

godz. 16.00, Galeria Sztuki Współczesnej BWA,  
aleja Wojciecha Korfantego 6

Galeria Sztuki Współczesnej BWA aleja 
Wojciecha Korfantego 6, tel. 32 259 90 40 Śródmieście

10 marca Pogodomy ze starzikami – cykl spotkań z dziećmi 
i młodzieżą o Śląsku i po śląsku

godz. 12.00, Miejski Dom Kultury 
„Szopienice -Giszowiec”  
Filia nr 1, ul. Obr. Westerplatte 10

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”  
Filia nr 1, ul. Obr. Westerplatte 10  
tel./fax 32 256 99 77

Szopienice

12 marca Koncert z okazji urodzin Fryderyka Chopina – Chopin w tramwaju
Dokładna godzina i nr linii tramwajowej 
zostaną podane na stronie  
Tramwajów Śląskich tram-silesia.pl

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 
„Camerata Silesia”, Tramwaje Śląskie

dzielnice 
Katowic

14 marca Plejada artystów na gali Fryderyków 2020 w Katowicach Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 
plac Sławika i Antalla 1

ZPAV, ul. Fabryczna 5A00-446 Warszawa,  
www.zpav.pl Śródmieście

14 i 15 marca
Puchar Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2020.  
Cztery najlepsze drużyny PlusLigi, mistrzowie świata, zagraniczne 
gwiazdy – to wszystko czeka na polskich kibiców

Hala Widowiskowo- Sportowa Spodek  
Aleja W. Korfantego 35 Polska Liga Siatkówki SA. Śródmieście

15 marca Multimedialny Wieczór Organowy – koncert improwizacji.  
Wolfgang Seifen – organy

godz. 17.00, Filharmonia Śląska im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja 
Góreckiego, ul. Sokolska 2, tel. 32 351 17 13 Śródmieście

15 marca Śląsk w koronce. Spotkanie z Małgorzatą Połubok – twórcą ludowym, 
edukatorem, założycielką Śląskiego Koła Koronki Klockowej

godz. 17.00, MDK Południe, Filia 
Podlesie, ul. Sołtysia 25

MDK Południe, Filia Podlesie,  
ul. Sołtysia 25, tel. 32 201 50 10 Podlesie

17 marca Rembrandt – tajemnica obserwacji. Projekt prowadzony 
we współpracy z Teatrem Śląskim w Katowicach

godz. 11.00, scena Teatru Śląskiego 
w Galerii Katowickiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
im. Józefa Lompy  
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, tel. 32 258 38 38

Śródmieście

17 marca Dzień św. Patryka. Spotkanie połączone z poznaniem 
tradycyjnych symboli kultury Irlandii

godz. 18.00, Filia MDK Południe, 
Zarzecze, ul. P. Stellera 4

Filia MDK Południe, Zarzecze,  
ul. P. Stellera 4, tel. 32 202 97 67 Zarzecze

18 marca VII Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła 
Artystycznego Osób Niepełnosprawnych

godz. 9.00–13.00, Biblioteka 
Śląska, plac Rady Europy 1

Biblioteka Śląska,  
plac Rady Europy 1, tel. 32 208 37 40 Śródmieście

19 marca Przemaglujmy temat – „Mit czerwonego wierzchnia –  
w co oblykały sie nasze omy?”

godz. 17.00, Dział Etnologii Miasta –  
Oddział Muzeum Historii Katowic,  
ul. Rymarska 4

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

Nikiszowiec

20 marca Zostań Mistrzem Gry. Rodzinne rozGRYwki gier planszowych godz. 17.00, Filia nr 26, ul. Goetla 2,  
Miejsca Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Kosshuta 11, tel. 32 2546098 Murcki

21 marca Turniej wiosenny w ramach V Grand Prix Miasta Katowice
godz. 10.00, Miejski Dom Kultury  
„Bogucice-Zawodzie”, 
Dział „Bogucice”, ul. Markiefki 44A

Miejski Dom Kultury  
„Bogucice-Zawodzie”, dział „Bogucice”  
ul. Markiefki 44A, tel. 32 203 05 17

Bogucice

21 marca Koncert Wiosenny Zespołu Akordeonistów i Zawodzianek godz. 17.00, Dział „Zawodzie”, 
ul. Marcinkowskiego 13A

Dział „Zawodzie”, ul. Marcinkowskiego 
13A, tel. 32 203 05 17 Zawodzie 

25 marca Śląska Akademia Komiksu. Gościem spotkania będzie Berenika 
Kołomycka, autorka komiksów, graficzka, ilustratorka i rzeźbiarka

godz. 17.15. Biblioteka Śląska, 
plac Rady Europy 1

Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1,  
tel. 32 20 83 740 Śródmieście

27 marca Movie for Voices. Jarosław Wolanin – dyrygent, Chór Filharmonii 
Śląskiej. W programie: muzyka chóralna ze słynnych filmów

godz. 19.00. Filharmonia Śląska im. Henryka  
Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja 
Góreckiego, ul. Sokolska 2, tel. 32 351 17 13 Śródmieście

28 marca Mistrzostwa Świata Seniorek w hokeju na lodzie (Dywizja I – Grupa B) lodowisko Jantor, Nałkowskiej 11 PZHL Nikiszowiec

28 i 29 marca Miejski Rajd Przygodowy Śródmieście wraz z przyległymi dzielnicami Stowarzyszenie Silesia Adventure 
Sport oraz Urząd Miasta Katowice

Śródmieście 
i przyległe 
dzielnice
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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

Dzielnica brzmi dobrze 
Zapraszamy początkujące zespoły z Katowic do 
udziału w projekcie, którego celem jest wsparcie grup 
muzycznych związanych z miastem, utożsamiają-
cych się z nim i reprezentujących konkretne dzielnice 
Katowic. Aby wziąć udział w konkursie, do 29 marca 
należy przesłać zgłoszenie w postaci kilkuminutowe-
go filmu, stanowiącego wizytówkę zespołu. Materiał 
wideo musi prezentować przynajmniej jeden utwór 
muzyczny. Może zawierać również krótką prezenta-
cję członków zespołu.

KONCERTY I SPEKTAKLE

trio_io before Katowice 
JazzArt Festival
7 marca, godz. 19.00, bilety: 20 i 30 zł
Jazzowa rozgrzewka przed kwietniowym festiwalem.

Alexandr Maceradi – 
Pieśni serca... Rosyjskie 
ballady i romanse
8 marca, godz. 17.00, bilety: 35 i 40 zł
Koncerty cykliczne Działu Edukacji Muzycznej KMO

W stronę romantyzmu: 
Ludwig van Beethoven
7 marca, godz. 18.00, Studio Koncertowe  
Polskiego Radia (ul. Ligonia 29)
Anna Szabelka – skrzypce, Piotr Banasik – fortepian, 
Lilianna Moll-Gerlich – prowadzenie koncertu. W pro-
gramie: Ludwig van Beethoven – Sonaty na skrzypce 
i fortepian: F-dur op. 24 Wiosenna, A-dur op. 47 Kreut-
zerowska.
Bezpłatne wejściówki dostępne na stronie www.
silesia.art.pl, w biurze Działu Edukacji Muzycznej 
KMO (dawniej IPiUM „Silesia”), pl. Sejmu Śląskiego 
2, lub telefonicznie 32 219 33 44.

Muzyka, moja miłość
15 marca, godz. 17.00,  
MDK Koszutka, wstęp wolny
Kwartet smyczkowy AL PARI w składzie: Marta Lu-
cjan  – skrzypce, Alicja Miruk-Mirska  – skrzypce, 
Magdalena Maier  – altówka, Elżbieta Rychwal-
ska  – wiolonczela. Prowadzenie koncertu: Alicja 
Kotyl. W programie: Ludwig van Beethoven –  
Kwartet smyczkowy c-moll op. 18 nr 4, Claude De-
bussy – Kwartet smyczkowy g-moll op. 10.

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

PanGenerator: Wall of sound
Hol na parterze Miasta Ogrodów.

ANEKS – wystawa fotografii
Do 15 marca, Galeria Engram
Wojciech Beszterda, Włodzimierz Kowaliński, Zdzi-
sław Mackiewicz, Piotr Spek, Stefan Wojnecki, An-
drzej Zygmuntowicz.

Michał Cała, Śląsk 75–92
Do 12 kwietnia, Galeria Miasta Ogrodów
Wystawa fotografii.

Być może tak było
Do 3 maja, Galeria 5
Wystawa fotografii artystów związanych z Okrę-
giem Wielkopolskim ZPAF.

Karolina Gwóźdź: Jestem jak 
woda, jestem jak elektryczność
Do 8 marca, Galeria Pojedyncza

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

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Muzykodrom
7 i 21 marca, godz. 12.30, wstęp: 5 zł
Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci.

Rodzinne Matinée
28 marca, godz. 11.00, wstęp wolny
Muzyczne poranki z muzyką klasyczną i rozryw-
kową, którym towarzyszą gry, zabawy, konkursy 
i działania edukacyjno-animacyjne.

Future Artist
Soboty, godz. 10.00 i 12.00, zapisy
Warsztaty twórcze „wobec sztuki najnowszej” dla 
dzieci pod kierunkiem Ewy Kokot.

Wycieczki regionalne
14 i 21 marca, udział bezpłatny
Cykl sobotnich wycieczek pod hasłem: „Śląsko-za-
głębiowskie szwendania okoliczne”.

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE  
ZEWNĘTRZNYCH ORGANIZATORÓW

Edyta Geppert – Jubileusz 
35 lat pracy artystycznej
4 marca, godz. 19.00, 
bilety, przedsprzedaż: 99 zł, 120 zł, 130 zł, dostępne 
m.in. w systemach Ticketmaster, eBilet, Going.

Sławek Uniatowski –  
koncert z zespołem The Best of
9 marca, godz. 19.00, bilety: kup-
bilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl
Koncert z okazji Dnia Kobiet.

KULT – Akustik
15 marca, godz. 19.00, 
bilety: Ticketclub, Stodola.pl

Queen Symfonicznie
28 marca, godz. 19.30, 
bilety: od 109 zł, dostępne w sieciach Ticketma-
ster, Eventim, Media Markt, eBilet
Koncerty łączące nieśmiertelną muzykę zespołu 
Queen z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu 
chóru i orkiestry Alla Vienna.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA

aleja Wojciecha Korfantego 6
tel. 32 259 90 40, 32 259 93 24

www. bwa.katowice.pl

„Proste gesty”
Wystawa do 20 marca
Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób kompetencje artystów mogą wpływać na 
budowanie dobra wspólnego. Artyści: Bogna Bart-
kowiak, Karolina Breguła i mieszkańcy ulic Reja, 
Sienkiewicza i Górnickiego na Ołbinie we Wrocławiu, 
Monika Drożyńska i Tymon Słapak, Magdalena Fran-
czak, Grzegorz Hańderek, Grzegorz Ćwierkiewicz op, 
Bartłomiej Sumara op, Paweł Lasek op, Przemysław 
Ciesielski op, Tomasz Golonka op, Jolanta Jastrząb, 
Barbara Wójcik, Iwona Szuster oraz uczestnicy 
warsztatów w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku, Karolina Konopka, Dominika 
Kowynia i Zlata Lebedz, Barbara Kubska i Alek-
sandra Rajnisz-Podlaska, Małgorzata Markiewicz, 
Diana Lelonek, Mateusz Szczypiński, Katarzyna Ga-
rapich, Olga Pałka-Slaska i Małgorzata Gwiazdonik-
-Müller, Tomáš Rafa i mieszkańcy osiedli romskich 
Angi Mlyn w Michalovcach, Ostrovanach i Veľká 
Ida, Małgorzata Rozenau, Michał Smandek, Paweł 
i Jerzy Szeibem, Lesław Tetla, Joanna Zdzienicka, 
Gabriela Palicka, Mateusz Kokot, Mikołaj Spaczyń-
ski, Pracownia Filmu Społecznego, Pracownia Se-
zonowa. Kuratorka: Marta Lisok. Współorganizacja: 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE  
WYSTAWIE „PROSTE GESTY”

22 lutego, godz. 17.00
Spotkanie z Magdaleną Franczak wokół publikacji 
„Stacze”, będącej częścią projektu Meet The Neigh-
bours odbywającego się w 2019 r. na Osiedlu Sło-
wackiego w Lublinie, zaprojektowanym przez Zofię 
i Oskara Hansenów.

10 marca, godz. 16.00
Oprowadzanie po wystawie „Proste gesty” przez 
kuratorkę, Martę Lisok. Działanie kolektywno-per-
formatywne Michała Smandka „Być drugiemu”.

12 marca, godz. 16.00
Konferencja „Transplantacje. Bezcenne / Bezużyteczne”.

14 marca
Performance Karoliny Konopki.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com katowice_press_office
instagram.com/katowice_official 

youtube.com/KatowiceTube

 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 

Babcia na jabłoni
3, 4, 5 marca, godz. 9.30

Tylko jeden dzień
6, 10, 12 marca, godz. 9.30, 7 marca, 
godz. 11.30, 8 marca, godz. 16.00

Królowa Śniegu
13, 17, 18 marca, godz. 9.30, 14 marca, 
godz. 11.30, 15 marca, godz. 16.00

Piaskowy Wilk
20 marca, godz. 9.30 i 11.30, 21 marca,  
godz. 11.30, 24, 25, 26, 27 marca, godz. 9.30

Dziennik Podróży – czytanie sztuki
27 marca, godz. 17.00

Pan Tom buduje dom
28, 29 marca, godz. 11.30,  
31 marca, godz. 9.30 i 11.30

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

GOŚĆ: KABARETOWA SCENA TRÓJKI

Tadeusz Drozda
4 marca, godz. 19.00

P. Sauvil „Miłość i polityka”
6 marca, godz. 19.00

T. Jachimek  
„Kolega Mela Gibsona”
7, 20 marca, godz. 19.00

FO
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L. Baffie „Nerwica natręctw”
8 marca, godz. 16.00 i 19.00, 
9 marca, godz. 19.00

GOŚĆ: KOBIETA

Wernisaż wystawy:  
Izabela Josch, Jerzy Wilgus, 
Tadeusz Michał Siara, Bogdan 
Skrzypiec, Tomasz Machoń.
8 marca, ok. godz. 17.30,  
Galeria Teatru Korez

B. Schaeffer  
„Scenariusz dla 3 aktorów”
13, 28 marca, godz. 19.00

D. Fo „Kto nie ma, nie płaci”
14, 27 marca, godz. 19.00

A. Lysko „Mianujom mie Hanka”
15 marca, godz. 16.00,  
20 marca, godz. 19.00

Cholonek wg Janoscha
22 marca, godz. 12.00

T. Jachimek „Wiwisexia”
24 marca, godz. 19.00

J. Murawski  
„Katechizm Białego Człowieka”
29 marca, godz. 18.00

F. Apke „Mrożona papuga”
31 marca, godz. 19.00

Filharmonia Śląska  
im. Henryka Mikołaja  

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

Polska Orkiestra Sinfonia 
Iuventus im. Jerzego Semkowa
6 marca, godz. 19.00
Szymon Klima – klarnet, Yannis Pouspourikas – dyry-
gent, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego 
Semkowa. Program: Henryk Mikołaj Górecki – „Trzy 
tańce” op. 34 na orkiestrę cz. III, Gerald Finzi – Koncert 
klarnetowy op. 31, Witold Lutosławski – „Preludia ta-
neczne” na klarnet i orkiestrę, Siergiej Prokofiev – Suita 
symfoniczna op. 60 z muzyki do filmu „Porucznik Kijé”.

Filmowy portret damy
8 marca, godz. 12.00
Piotr Sałajczyk – fortepian, Maciej Tomasiewicz – 
dyrygent, Regina Gowarzewska  – prowadzenie, 
Śląska Orkiestra Kameralna. Program: Wojciech 
Kilar – Walc z filmu „Ziemia obiecana”, Henryk 
Mikołaj Górecki – Koncert na fortepian i orkiestrę 
smyczkową op. 40, Adam Wesołowski  – „Silver 
Concerto” na fortepian, orkiestrę smyczkową i mul-
timedia, Wojciech Kilar  – Suita z filmu „Portret 
damy”, Wojciech Kilar – Walc z filmu „Trędowata”.

NFM Orkiestra Leopoldinum
13 marca, godz. 19.00
Aleksandra Bugaj – wokal, Christian Danowicz – kon-
certmistrz/dyrygent, Klaudiusz Baran  – bandoneon, 
Michał Nagy  – gitara, Tomasz Pawłowski  – forte-
pian, NFM Orkiestra Leopoldinum. Program: Igor 
Strawiński – Tango d-moll (opr. C. Danowicz), Carlos 
Gardel  / Thomas Newman – „Por una cabeza” (opr.  
C. Danowicz), Gerardo Matos Rodriguez – „La cumpar-
sita” (opr. C. Danowicz), Andrzej Krzanowski, Grażyna 
Krzanowska – „Rapsodia na akordeon”, Astor Piazzol-
la – Koncert na bandoneon i orkiestrę „Aconcagua”, 
Astor Piazzolla – „Café 1930”, Astor Piazzolla – „Fuga 
y misterio” (opr. T. Filipczak), Astor Piazzolla – Kon-
cert na gitarę, bandoneon i orkiestrę „Hommage  
à Liège”, Astor Piazzolla – „Maria de Buenos Aires”, 
Astor Piazzolla – „Oblivion” (opr. U. Borkowska), Astor 
Piazzolla – „Libertango” (opr. U. Borkowska), Christian 
Danowicz – Concerto grosso.

Multimedialny Wieczór Organowy 
– koncert improwizacji
15 marca, godz. 17.00
Wolfgang Seifen – organy. Program: Preludium 
i fuga w stylu barokowym, symfoniczna fantazja 
i fuga w stylu niemieckiego romantyzmu, symfonia 
organowa w stylu francuskim.

Koncert jazzowy
20 marca, godz. 19.00
Septet jazzowy (Piotr Baron – saksofon, Robert Ma-
jewski – trąbka, Alicja Śmietana – skrzypce, dyrygent, 
Michał Tokaj – fortepian, Gabriel Niedziela – gitara, 
Maciej Adamczak – kontrabas, Łukasz Żyta – perku-
sja), Śląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii Śląskiej. Program: Alicja Śmieta-
na  – Impresja na temat utworów Henryka Mikołaja 
Góreckiego, Jarosław Śmietana – „Autumn Suite”.

Movie for Voices
27 marca, godz. 19.00
Jarosław Wolanin – dyrygent, Chór Filharmonii 
Śląskiej. W programie: muzyka chóralna ze słyn-
nych filmów.

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

Debata Klubu „Tygodnika 
Powszechnego” na temat  
wyzwań ekologicznych XXI wieku
10 marca, godz. 17.30

Akademia Ekumeniczna  
w Katowicach – Liturgia trydencka
12 marca, godz. 17.00
Prowadzenie: ks. dr Adam Palion.

Spotkanie z prof. Stanisławem 
Sławomirem Nicieją  
i promocja kolejnych  
tomów Kresowej Atlantydy
17 marca, godz. 17.00

VII Wielkanocny Kiermasz 
Rękodzieła Artystycznego 
Osób Niepełnosprawnych
18 marca, godz. 9.00–13.00

Śląska Akademia Komiksu 
25 marca, godz. 17.15
Gościem spotkania będzie Berenika Kołomycka, au-
torka komiksów, graficzka, ilustratorka i rzeźbiarka.

Spotkanie z cyklu  
„Czy to prawda, że...” –  
„Obraz naszego regionu na starej  
i współczesnej fotografii”
28 marca, godz. 11.00
Prowadzenie: Beata Tomanek i Bogdan Widera

Spotkanie z cyklu  
„Wszechnica Polskiej 
Akademii Umiejętności”
31 marca, godz. 17.00

ul. Francuska 12

Wystawa fotografii  
„W podróży do...”
do 24 kwietnia
Fotograficy – Iwona Wander, Dawid Chalimoniuk, 
Arkadiusz Ławrywianiec, Barbara Kubska – poka-
zali ukrytą podróż książki w Bibliotece Śląskiej: 
niewidoczne zajęcia bibliotekarzy w skomplikowa-
nym procesie, którym jest udostępnienie książki 
dla Czytelników. 

Koncert muzyki klasycznej  
dla dzieci
13 marca, godz. 9.45

Koncert muzyki klasycznej  
dla młodzieży

26 marca, godz. 11.15

ul. Ligonia 7

KONWERSATORIUM BIBLIOTEKI  
ŚLĄSKIEJ –  

CYKL ZAJĘĆ DLA SENIORÓW

„Zgrajmy się” – spotkanie  
z grami planszowymi
3, 13, 27 marca, godz. 12.00

„Niezwykłe kobiety XVII 
i XVIII wieku” – prelekcja
9 marca, godz. 12.00

Warsztaty artystyczne
24 marca, godz. 12.00

„Katedra św. Januarego 
w Neapolu” 
31 marca, godz. 12.00

SPOTKANIE KLUBU MIŁOŚNIKÓW  
DOBREJ HERBATY  

(FUNDACJA FORMA T)

pt. „Nasze podróże: 
Bydgoszcz – Toruń”
26 marca, godz. 17.00
Prelekcję, połączoną z prezentacją zdjęć, wygłoszą 
Danuta Zemlik i Krzysztof Florek.

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11;  
tel. 32 254 60 98

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

IV Tydzień Kultury Żydowskiej
7–13 marca, udział bezpłatny
Spotkania, prelekcje, koncerty, przedstawienia te-
atralne i nie tylko.
Więcej informacji na stronie www.mbp.katowice.pl

Malta – śródziemnomorska  
księżniczka
4 marca, godz. 17.00, Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Prelekcja autora bloga „Antek w podróży”.

Wędrujemy ciepłym krajem
4 marca, godz. 17.00, Filia nr 19, 
ul. Obrońców Westerplatte 10
Wernisaż wystawy fotografii Macieja Duczyń-
skiego. Oprawa muzyczna  – zespół Cztery Piąte 
w składzie M. Duczyński, K. Kasprzyk, M. Malik.

Skazany na biurko, czyli jak 
nasz kręgosłup woła o pomoc
6 marca, godz. 17.00,  
Filia nr 12, ul. Witosa 18 B
Spotkanie z fizjoterapeutką Magdaleną Kędzior.

Cyrk bobas
12 marca, godz. 17.00,  
Filia nr 26, ul. Goetla 2
Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru GABI ART.

Na kole „nałobkoło” Polski
16 marca, godz. 17.00,  
Filia nr 12, ul. Witosa 18 B
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Spotkanie z Leszkiem Wolnym, podróżnikiem, 
prezesem Rodzinnego Klubu Turystyki Kolarskiej 
PTTK „Wagabunda”.

Islandia – kraina ognia i lodu
19 marca, godz. 17.00,  
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Prelekcja podróżnicza Ewy Kostrzewy.

Liban – kraj kontrastów
19 marca, godz. 17.00, Filia nr 20, 
ul. Strzelców Bytomskich 21 B
Spotkanie z autorem bloga „Antek w podróży”.

Zostań Mistrzem Gry
20 marca, godz. 17.00,  
Filia nr 26, ul. Goetla 2
Rodzinne rozGRYwki gier planszowych.

Przodkowie z Murcek – jak 
ich znaleźć? O poszukiwa-
niach genealogicznych
25 marca, godz. 17.00,  
Filia nr 26, ul. Goetla 2
Prelekcja dr. Jakuba Grudniewskiego.

Czerwony świt
26 marca, godz. 17.00,  
Filia nr 14, ul. Piastów 20
Spotkanie z Jędrzejem Pasierskim, autorem cyklu 
kryminałów o Ninie Warwiłow. Spotkanie promują-
ce najnowszą powieść.

Warsztaty miłośników roślin
28 marca, godz. 13.30,  
Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25
Porady praktyczne, prezentacja literatury.

J.R.R. Tolkien  
i jego literacki świat
30 marca, godz. 17.00,  
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11
Spotkanie z Ryszardem Derdzińskim, badaczem 
życiorysu J.R.R. Tolkiena.

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

Rembrandt –  
tajemnica obserwacji
17 marca, godz. 11.00,  
scena Teatru Śląskiego  
w Galerii Katowickiej, wstęp 1 zł
Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Sztukowanie”. .

Bezpłatne kursy online
Od 23 marca,  
platforma e-learningowa biblioteki
Nauka w dowolnym miejscu i czasie, bez koniecz-
ności wychodzenia z domu! Wszystkich zaintere-
sowanych zdobywaniem wiedzy w formie zdalnej 
zapraszamy na kolejną edycję kursów e-learningo-
wych. W marcu uruchomimy dwa szkolenia: „Pho-
to Editor – darmowa obróbka zdjęć” oraz „Voki – 
awatarowe szaleństwo”.

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

Kameralny Festiwal Piosenki
Zgłoszenia do 20 marca

Oscarowy marzec
Środy, godz. 17.00 i 18.00
Zapraszamy na projekcje, podczas których zapre-
zentujemy nagrodzone w tym roku Oscarami filmy. 
Odwiedzą nas Joaquin Phoenix, Brad Pitt i Chudy.

Babskie granie
7 marca, godz. 10.00
Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy na turniej Scrab-
ble tylko dla pań.

Dęte kino
25 marca, godz. 18.00
Spotkanie z Adamem Kowalskim, współorganiza-
torem festiwalu „Move your brass”, pasjonatem 
orkiestr dętych, stale obecnych w górnośląskim 
pejzażu, a które są również częstym filmowym mo-
tywem. Impreza w ramach DKF Kostuchna.

Przedszkolne Spotkania 
z Piosenką
27 marca, godz. 10.15
Zaprezentują się najmłodsze rozśpiewane talenty 
z Katowic.

Piotrowice, ul. gen. Z. Jankego 136

Pracownia szycia „Guziczek”
Poniedziałki, godz. 16.00
Zapraszamy dzieci od lat 8 i młodzież na zajęcia 
szycia maszynowego. Nauczymy się, jak w łatwy 
sposób wykonać kolorowe poszewki na podusz-
ki, piórniki, kuchenne fartuszki, maskotki. Koszt 
udziału w zajęciach: 50 zł/miesiąc.

Klub Aktywnego Seniora
Wtorki, godz. 10.00
W programie: warsztaty manicure (3.03), warsz-
taty tworzenia biżuterii (10.03), turniej Scrabble 
(17, 24.03), warsztaty decoupage na jajach gęsich 
(31.03). Na warsztaty obowiązują zapisy.

Portrety
5 marca, godz. 17.30
Otwarcie wystawy fotografii autorstwa uczniów 
ZSTiO im. E. Abramowskiego w Katowicach.

Fascynujący świat kotów
6 marca, godz. 17.30
O tym, skąd wzięły się koty i dlaczego zdecydowały 
się z nami zamieszkać opowie Elżbieta Lebiodzik – 
zoopsycholog i koci behawiorysta.

Indonezja
12 marca, godz. 17.30
O wulkanach i dawnych świątyniach hindu-
istycznych na Jawie, waranach z Komodo oraz 
o działalności misyjnej pochodzącego z Piotrowic  
o. Józefa Glinki opowie Stefan Gierlotka.

Fabryczka rękodzieła
26 marca, godz. 17.30
Warsztaty florystyczne, na których uczestnicy wy-
konają palmy wielkanocne i bukiety na świąteczny 
stół. Obowiązują opłaty: 20 zł, każda kolejna osoba 
z rodziny 10 zł, seniorzy z Kartą Seniora 60+ 10 zł.

Murcki, ul. P. Kołodzieja 42

Wiosenne zioła
21 marca, godz. 9.00
Wycieczka w Beskidy w poszukiwaniu ziół w ra-
mach warsztatów „Kalendarz zielarski”. Koszt 30 
zł, obowiązują zapisy.

Lewitacja
22 marca, godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Izabeli Josch.

Przodkowie z Murcek
25 marca, godz. 17.00,  
Nowa siedziba MBP nr 26, ul. Goetla 2 
Spotkanie, na którym poruszymy wiele zagadnień 
dotyczących genealogii. W roli eksperta Jakub 
Grudniewski.

Zarzecze, ul. P. Stellera 4

Wiosenne stroiki
5 marca, godz. 17.00
Warsztaty, na których używamy materiałów po-
chodzących z recyklingu.

Zielone szaleństwo
12 marca, godz. 17.00
Ekowarsztaty, na których wyczarujemy las w słoiku.

Dzień św. Patryka
17 marca, godz. 18.00
Zapraszamy na rodzinne spotkanie połączone z pozna-
niem tradycyjnych symboli kultury Irlandii. Nie zabrak-
nie legend, konkursów i animacji dla najmłodszych.

Podlesie, ul. Sołtysia 25

Śląsk w koronce
15 marca, godz. 17.00
Spotkanie z Małgorzatą Połubok – twórcą ludo-
wym, edukatorem, założycielką Śląskiego Koła Ko-
ronki Klockowej. Zaprasza Koło Miłośników Pieśni 
i Godki Śląskiej.

Wiosna tuż, tuż
18 marca, godz. 16.30
Panią Wiosnę przywitamy zaskakującymi ozdoba-
mi z wykorzystaniem naturalnych darów przyrody.

Jajka, kurki, zajączki
25 marca, godz. 16.30
Rozpoczynamy przygotowania do świąt wielkanocnych 
od warsztatów tworzenia niepowtarzalnych pisanek.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.dt.pl

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni dla osób  
kultywujących śląską tradycję
4, 18 marca, godz. 18.00

Przesłuchania konkursowe 
Festiwalu Pieśni Tradycyjnej 
„Jedyn, dwa, trzi, sztyry,  
czyli solo, w duecie, w trio,  
w kwartecie”
5 marca, godz. 10.00, 14 marca, 
godz. 17.00 – Koncert Laureatów

Warsztaty Akademii  
Małego Naukowca  
dla grup zorganizowanych
9 marca, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30

Spotkanie Klubu dyskusyjnego  
pt. „Wspomnienie pani 
Krystyny Koczy”
9 marca, godz. 18.00

Spotkanie dla seniorów  
z cyklu „Śpiewaj razem z nami”
11 marca, godz. 11.00

Warsztaty z haftu
11, 18 marca, godz. 17.00–19.00, 
cena: 20 zł, obowiązują zapisy

Spotkanie dla seniorów z cyklu 
„Pora dla Seniora”.  
Zajęcia rękodzieła artystycznego  
oraz zajęcia muzyczne
12 marca, godz. 11.00

Spotkanie z Stanisławem 
Witaszkiem pt. „Ligota 
i Panewniki na starych mapach”
23 marca, godz. 18.00
Spotkanie odbędzie się w ramach Klubu dyskusyjnego

Otwarcie wystawy akwareli  
Aleksandra Skupina
26 marca, godz. 19.00

Otwarcie pracowni ceramicznej.  
Warsztaty ceramiczne  
dla każdego!
28 marca, godz. 10.00

Młodzieżowy Dom Kultury  
w Zespole Szkół i Placówek  

nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl

Wojewódzki Konkurs 
Plastyczno-Językowy na zilu-
strowanie idiomu angielskiego 
(termin przysyłania prac do 6 marca)

Wojewódzki Konkurs 
Literacko-Plastyczny z cyklu 
 „Śląskie tradycje” pod hasłem  
„Bohaterowie Powstań 
Śląskich” 
(termin przysyłania prac do 22 marca)

Topienie Marzanny
21 marca
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Dzień Otwarty
25 marca, godz. 16.00 
Szczegóły na www.mdkkatowice.pl

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
9, 16, 23, 30 marca, godz. 10.00–12.00

Z dedykacją dla Seniorów
5 marca, godz. 17.00, bilety: 10 zł  
(5 zł z katowicką kartą Aktywnego Seniora)
„One Man Show” – Adam Snopek zaprasza: histo-
ria muzyki na wesoło od Bacha do AC/DC.

Podróże ze sztuką –  
„Trwaj chwilo, jesteś piękna!”
9 marca, godz. 17.00
Nieśmiertelna legenda Fausta w sztuce i muzyce. 
Spotkanie z Jolantą Mackiewicz, podróżnikiem, hi-
storykiem sztuki, pasjonatką turystyki kulturowej.

KONCERT SUPERWIRTUOZÓW

Epizod 6. Instrumentalista czy 
wokalista? Oto jest pytanie!
14 marca, godz. 17.00,  
bilety: 30 zł dorośli / 20 zł dzieci
Podczas koncertu zabrzmią utwory rozrywkowe, 
dziecięce, ale również te z kanonu literatury muzy-
ki klasycznej i muzyki filmowej towarzyszące akcji 
scenicznej. Familijny charakter tych koncertów 
buduje prawdziwą relację pomiędzy dzieckiem, 
muzyką i rodzicem!

Muzyka – moja miłość
15 marca, godz. 17.00
Koncert w wykonaniu Artystów Działu Edukacji 
Muzycznej KMO.

Klub Podróżnika
17 marca, godz. 17.00, bilety: 5 zł (2,5 zł 
z katowicką kartą Aktywnego Seniora)
Od modela do mnicha – spotkanie z Gilles Chambora-
ire z Tajlandii, który przez 16 lat podróżował po świecie.

WEEKEND Z KULTURĄ –  
UKRAINA

Spotkanie z podróżnikiem
20 marca, godz. 17.00
Spotkanie z prof. Michałem Jarneckim, history-
kiem i podróżnikiem, który odwiedził 161 państw.

Warsztaty dla rodzin z tworzenia  
tradycyjnych ukraińskich  
lalek motanek
21 marca, 14.30–16.00, obowiązują zapisy

Koncert „Najpiękniejsze 
ukraińskie melodie”
21 marca, 16.00
Wykonawcy: Pavlo Ilnytskyy (śpiew, gitara, forte-
pian), Piotr Kudełka (gitara solująca). 
Ponadto wystawa obrazów pt. „Pasja życia” autor-
stwa Svitlany Lagutiny oraz „Wyszywana Ukraina” 
autorstwa Olgi Zdrady, pokaz filmu i degustacja 
przysmaków ukraińskich.

Recital fortepianowy
22 marca, godz. 17.00
W wykonaniu znakomitej młodej polskiej pianistki 
Beaty Bilińskiej. Program: J.S. Bach – F. Busoni, L. 
van Beethoven, F. Chopin.

Minirecital Dariusz Niebudka
23 marca, godz. 17.00, bilety: 10 zł  
(5 zł z katowicką kartą Aktywnego Seniora)
Występ doskonale znanego na Śląsku i poza nim – 
aktora, reżysera, wokalisty i moderatora, połączo-
ny ze spotkaniem autorskim.

Salon Artystyczny
26 marca, godz. 17.00
O miłości, namiętności, Kostuchnie, Ornecie i in-
nych przyjemnościach. Spotkanie z Martą Fox, au-
torką powieści „Ten pierwszy raz w Ornecie”.

Spotkanie z Muzyką
27 marca, godz. 17.00
Nokturny Chopina – spotkanie z prof. Leonem 
Markiewiczem prowadzi Barbara Surmanowa.

Filia „Dąb” ul. Krzyżowa 1

Ogród w szkle. Warsztaty 
na Dzień Kobiet
4 marca, godz. 17.30,  
koszt: 40 zł od uczestnika, obowiązują zapisy

Jubileuszowy Turniej 
Szachowy
14–15 marca, godz. 10.00, 
koszt: 30 zł od uczestnika

Wieczory muzyczne
21 marca, godz. 17.00
Koncert chóru męskiego Hejnał, promujący twór-
czość kompozytora Stanisława Moniuszki.

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. J. 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

Zabawa taneczna dla Pań 
z okazji Dnia Kobiet
7 marca, godz. 19.00, wstęp: 50 zł 
(poczęstunek i niespodzianki)
Tematyka: Gwiazdy Hollywood – mile widziane 
przebrania.

Wiosenne warsztaty plastyczne  
dla przedszkolaków
9 marca, godz. 10.00, obowiązują zapisy

„Co mi w duszy gra”
Od 13 marca
Wystawa prac Bożeny Polaczek, Ireny Magarewicz 
i Stefana Szustera.

Koncerty umuzykalniające  
IPiUM Silesia dla dzieci
19 marca, godz. 9.00, 10.00, 11.00

„Pomaganie jest fajne”
25 marca, godz. 18.00
Aukcja dzieł sztuki Twórców o wielkich sercach. 
Współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Poma-
gam, więc jestem”.

,,Pani wiosna” – warsztaty 
plastyczne dla przedszkolaków
27 marca, godz. 10.15

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

Kulturalne Katowice*
1 marca
Bilet bezpłatny do kina dla mieszkańców Szopienic 
(według aktualnego repertuaru). 

Dzień Kobiet – Zajęcia integra-
cyjno-edukacyjno-kulturalne*
6 marca, godz. 16.00
Warsztaty dietetyczno- kulinarne z degustacją. 
Prowadzi dietetyk Żaneta Walcuch. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Seniorze, weź bilet**
7 marca
Bilet bezpłatny dla mieszkańców Szopienic (we-
dług aktualnego repertuaru).

Pogodomy ze starzykami*
10 marca, godz. 12.00, wstęp wolny
Cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą o Śląsku i po 
śląsku. Prowadzi Leszek Jęczmyk- regionalista 
Ślązak roku 2006 .

Warsztaty produkcji  
kosmetyków ekologicznych*
13 marca, godz. 16.00
Prowadzi dr Marta Tyszko – Gaj Oliwny 100% natury. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Koncert umuzykalniający  
IPiUM Silesia dla dzieci
19 marca, godz. 12.15

Warsztaty kreatywności  
artystycznej – Las w słoiku**
26 marca, godz. 12.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy. 

Zajęcia integracyjno- 
edukacyjno-kulturalne*
30 marca, godz. 16.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy. 

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

Tydzień kultury francuskiej
3–7 marca, od godz. 16.00
Wystawy artystyczne, prezentacje podróżnicze, 
warsztaty taneczne, degustacje, koncert, spektakl. 
Bezpłatne wejściówki.

Szkółka gwary śląskiej
4 marca, od godz. 8.50
Bilety: 5 zł, dla grup zorganizowanych.

Śląski Festiwal Operetki – 
koncert Trzech Tenorów
6 marca, godz. 18.00
Bilety normalne: 50 zł, bilety ulgowe: 40 zł.

Las w słoiku – warsztaty  
florystyczne
10 i 25 marca, godz. 11.00
Bilety: 50 zł (uczestnicy zabierają do domu wy-
konane słoje).

Akademia Małego Naukowca
11 i 12 marca, od godz. 9.00
Bilety: 8 zł, dla grup zorganizowanych.

Pierwsza pomoc – warsztaty  
edukacyjne dla dzieci
17 marca, od godz. 9.00
Bilety: 8 zł.

Koncerty umuzykalniające  
IPiUM Silesia dla dzieci
20 marca, od godz. 9.00

Koncert wiosenny Ogniska 
Muzycznego „Amadeusz”
21 marca, godz. 10.00
Wstęp wolny.

Mała Akademia Jazzu
25 marca, godz. 10.00
Bilet 5 zł, dla grup zorganizowanych.
* 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 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
RPO WSL 2014–2020

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

Dancing Bogucicki z okazji  
Dnia Kobiet – arteterapia  
poprzez taniec
7 marca, godz. 17.00, wstęp 50 zł 
(z Katowicką Kartą Seniora 25 zł), w cenie 
biletu ciastko, zimna płyta, napoje
Karnawałowa zabawa dla Seniorów.

„Ciasto! Plasto!” 
17 marca, godz. 16.00, wstęp 
10 zł/dziecko, zapisy

Turniej wiosenny w ramach  
V Grand Prix Miasta Katowice
21 marca, godz. 10.00, zapisy
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Poranek Bajkowy dla Juniora
24 marca, godz. 10.00, wstęp 2 zł, zapisy

Z GŁOWĄ W CHMURACH,  
CZYLI BOGUCICE W GÓRACH

Inicjatywa Lokalna poświęcona tematyce górskiej, 
z dedykacją dla Jerzego Kukuczki.

27 marca, godz. 18.00, wstęp wolny
Prelekcja i wernisaż wystawy, spotkanie promujące 
książkę „Królowa. Lhotse ‘89”, seans filmowy „Os-
tatnia góra”. W spotkaniach wezmą udział Cecylia 
i Wojciech Kukuczka, Katarzyna Zioło.

28 marca, godz. 15.00, wstęp wolny
Wykład „Górska mama” z Małgorzatą Jachacz, po-
kaz sprzętu i wykład Polskiego Klubu Alpejskiego, 
prezentacja podczas której wystąpią Denis Urubko 
i Bogusław Magrel, koncert zespołu Dom o Zielonych 
Progach.

Festiwal dziecięcej sztuki  
teatralnej „Bojki po naszymu”
31 marca, godz. 10.00

„BOGUCICE – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI.  
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ”:

Warsztaty tańca Break 
Dance i Hip Hop
5, 12, 19, 26 marca, godz. 17.00, zapisy

Młynarski, Okudżawa, Cohen 
– MOC słowa i muzyki
6 marca, godz. 17.30
Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Ko-
biet w ramach działania Muzyka Łączy Pokolenia, 
w wykonaniu Jerzego Mamcarza i Roberta Ob-
cowskiego. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

Warsztaty fotograficzne
6, 13, 20, 27 marca, godz. 17.30, 
wstęp wolny, zapisy
Zapraszamy pasjonatów fotografii – tych początkujących 
i zaawansowanych – na cykl warsztatów fotograficznych. 

Spotkanie  
z Krzysztofem Zanussim
9 marca, godz. 17.30, wstęp wolny
Integracyjne spotkania ze znanymi ludźmi kultury, 
sztuki i nauki.

„Bery i bojki w godce ślonskiej” –  
spotkania z gwarą śląską
12 i 26 marca, godz. 17.30, wstęp wolny

Integracyjne warsztaty kulinarne
19 marca, godz. 16.30

Rodzinne warsztaty plastyczne
24 marca, godz. 17.00, zapisy

DLA SENIORÓW

Klub Podróżnika – spotkanie  
z obieżyświatem
3 marca, godz. 17.00, wstęp wolny
Tematem przewodnim będzie Kenia.

Cyfrowy Senior – warsztaty
5, 12 marca, godz. 12.00, zapisy

„Sfilcowane Bogucice” – 
warsztaty rękodzielnicze
10, 31 marca, godz. 17.00, zapisy

DZIAŁ „ZAWODZIE” ul. Marcinkowskiego 13A

Koncert operetkowy pt.  
„O sole mio”
9 marca, godz. 17.00,  
wstęp 20 zł (z Kartą Aktywnego Seniora 10 zł)
Koncert operetkowy z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. 

Czas na sztukę
10 marca, godz. 9.00,  
wstęp 4 zł/os., grupy zorganizowane
Multimedialny wykład połączony z warsztatami.

Maluszkowe Muzykowanie
12 i 26 marca, godz. 17.15, wstęp 25 zł

DKF Gruba Film –  
„U Pana Boga za piecem”
15 marca, godz. 16.00

Wernisaż w „Galerii na Piętrze”
20 marca, godz. 18.00, wstęp wolny
Wystawa prac studentów Wydziału Sztuki Uniwer-
sytetu Jana Długosza w Częstochowie oraz Wyższej 
Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach.

Koncert Wiosenny Zespołu 
Akordeonistów i Zawodzianek
21 marca, godz. 17.00, wstęp wolny

DKF Gruba Film – Bajkowy 
Poranek Filmowy
23 marca, godz. 10.00, wstęp 2 zł

Kram z Pomysłami
25 marca, godz. 17.00, wstęp 20 zł
Iris Folding – warsztaty rękodzielnicze dla 
młodzieży i dorosłych.

Dancing Zawodziański –  
arteterapia poprzez taniec
27 marca, godz. 17.00, wstęp 50 zł  
(z Katowicką Kartą Seniora 25 zł), w cenie 
biletu ciastko, zimna płyta, napoje

Kreatywny przedszkolak
31 marca, godz. 10.00, wstęp 4 zł/
os., grupy zorganizowane

DLA SENIORÓW

„W zdrowym ciele,  
zdrowy duch” – warsztaty
4 i 18 marca, godz. 10.00,  
zapisyul. ks. J. Szafranka 9

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: „Mbret Laluś Zogu, czyli por-
tret Antoniego Krahelskiego namalowany przez 
Witkacego w Katowicach” do 29 marca, „Na Fali 
Hokusaia” do 17 maja

„Z muzealnej szafy”
18 marca, godz. 15.00
Cykl spotkań. W ramach comiesięcznych spotkań 
zaprezentowane zostaną najciekawsze zbiory 
związane z dziejami Katowic i regionu śląskiego.

„Jestem dość wytrącony 
z równowagi sytuacją 
ogólną” – Finisaż wystawy 
i wykład Natalii Kruszyny
29 marca, godz. 12.00
Opowieść o ostatnim lecie Witkacego i jego rzeko-
mym pogrzebie pół wieku później.

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: „Wokół mistrzów Grupy Ja-
nowskiej – nie taki Śląsk czorny” – uzupełnienie 
wystawy stałej

Przemaglujmy temat –  
„Mit czerwonego wierzchnia – 
w co oblykały sie nasze omy?”
19 marca, godz. 17.00
Raz w miesiącu będzie „maglowany” jeden temat 
związany przede wszystkim z etnologią. Chcemy 
rozmawiać o tym, jak wyglądało życie w osiedlu, 
jak wyposażone były mieszkania, w czym chodziły 
nikiszowieckie „chłopionki”, jaka była codzienność 
górniczych rodzin. Prowadzenie: Magdalena Tobo-
ła-Feliks.

ul. Kopernika 11/2, tel. 32 745 17 28 

Wystawy stałe: „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”

Wernisaż wystawy 
„Multisensoryczne Mediacje – 
2020 – Katedra Multimediów 
ASP w Katowicach”
5 marca, godz. 17.00
Na wystawie prezentowane będą prace studentów 
z Katedry Multimediów z Wydziału Projektowego 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

„Silesia Press Cafe” – Dariusz 
Kortko i Marcin Pietraszewski
12 marca, godz. 18.00

Spotkanie Barbar śląskich
18 marca, godz. 13.00

„Salon Sztuk” – Jerzy Kuczera
26 marca, godz. 18.00

ul. Kościuszki 47, tel. 32 728 85 57

Wystawy stałe: „Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru”
Wystawy czasowe: Wystawa malarstwa Anny Flagi 
„My.Wy.Oni.” do 19 kwietnia

Warsztatownia! – otwarta 
przestrzeń twórcza
3, 10, 17 i 24 marca, godz. 12.00–15.30
Warsztaty graficzne inspirowane sztuką Pawła 
Stellera. Prowadzi Łukasz Szostkiewicz.

Anna Flaga – wystawa grafiki 
i malarstwa „My.Wy.Oni.”
4 marca, godz 13.00–14.30
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie z elemen-
tami wykładu o monotypii wraz zajęciami prak-
tycznymi.

Warsztaty z okazji Dnia Kobiet
5 marca, godz. 14.00

Niedziela w Oddziale Grafiki
22 marca, godz. 11.30–13.00
Spotkanie z artystą – warsztaty z monotypii połą-
czone z wykładem o technice w grafice.
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MIEJSKI RAJD PRZYGODOWY 

Tu nie wystarczy podbicie 
karty, trzeba się wykazać!
Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie 
Silesia Adventure Sport oraz Urząd 
Miasta Katowice zapraszają na Miej-
ski Rajd Przygodowy w Katowicach, 
czyli grę miejską o charakterze sporto-
wym. Wydarzenie odbędzie się 28 i 29 
marca, a areną działań będzie tym 
razem Śródmieście wraz z przyległy-
mi dzielnicami.
Na czym będzie polegała zabawa? Pamiętają 
Państwo biegi na orientację z gimnazjum, 
szkoły średniej albo harcerskie podchody? 
Otrzymywało się wówczas mapę z zazna-
czonymi punktami, które trzeba było odna-
leźć w terenie, na miejscu podbić specjalną 
kartę (jako dowód, że odnalazło się punkt 
kontrolny) i dalej biegiem aż do mety.

Szkieletem opisywanej gry miejskiej 
będzie właśnie taka zabawa: mapa plus 
punkty kontrolne, do których należy 
dotrzeć (dopuszczalna możliwość ko-
rzystania z GPS). Jednak na rajdzie przy-
godowym nie wystarczy podbić tzw. karty 
startowej na punkcie kontrolnym. Tutaj, 
przy większości punktów kontrolnych,  
trzeba będzie zmierzyć się z zadaniem spec-
jalnym (sprawnościowym, jak np. wspinac-
zka, zadanie linowe, kajaki; lub logicznym: 
zagadki matematyczne, wiedza z historii 
Katowic, znajomość cytatów sławnych osób).
Udział w zabawie można wziąć na jed-
nej z tras:

rodzinnej (start 29 marca), trasa o długo-
ści 10–15 km. Dowolna ilość osób w zespole, 

osoby nie muszą być spokrewnione. Przed-
szkolaki i uczniowie szkoły podstawowej 
mogą poruszać się na rowerze. Rok temu 
najmłodszy uczestnik liczył niecały roczek,

pieszej o długości ok. 15–20 km. Zespoły 
2-osobowe, start 28 marca,

rowerowej o długości ok. 40 km. Zespoły 
2-osobowe, start 28 marca,

PROFI, trasa o długości ok. 40 km, którą 
zawodnicy będą pokonywać pieszo, rowe-
rem i kajakiem. Zespoły 2-osobowe, start 
28 marca.

W zeszłorocznej edycji wydarze-
nia wzięło udział ponad pół tysiąca osób. 
Oznacza to, że była to największa tego typu 
impreza w Polsce. 

(MARCIN FRANKE)

Informacje, charakterystyka tras, zdjęcia 
i filmy z poprzednich edycji oraz zapisy: 

www.RajdMiejskiKatowice.pl

PUCHAR POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN 2020

Najlepsi zawodnicy i najlepsi kibice,  
czyli wielka siatkówka w Spodku
Cztery najlepsze drużyny PlusLigi, mi-
strzowie świata, zagraniczne gwiazdy 
– to wszystko czeka na polskich kibi-
ców 14 i 15 marca w Spodku. Odbędzie 
się tam turniej finałowy Pucharu Pol-
ski w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2020.
– Mam zaszczyt ogłosić, że turniej finałowy 
Pucharu Polski zostanie rozegrany w wy-
jątkowym miejscu dla polskiej siatkówki – 
zaznacza Paweł Zagumny, prezes Polskiej 
Ligi Siatkówki SA. – Katowice to miasto, 
które dynamicznie się rozwija i każdy kibic, 
który przyjedzie w weekend 14–15 marca, 
na pewno będzie zaskoczony, jak wielką 
przemianę przeszło w ostatnich latach. 
Dodatkowo jestem szczęśliwy, że w roku, 
gdy jako zawodowa liga obchodzimy 

jubileusz 20-lecia, turniej finałowy za-
gramy w Spodku, można powiedzieć w świą-
tyni polskiej siatkówki. Zdobyliśmy w niej 
mistrzostwo świata, wiąże się z nią mnó-
stwo fantastycznych wspomnień – dodaje 
Paweł Zagumny.

W zakończonych ćwierćfinałach prze-
pustki do wielkiego finału zdobyły drużyny 
Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, 
VERVY Warszawa ORLEN Paliwa, PGE 
Skry Bełchatów oraz Trefla Gdańsk. W pół-
finałach, rozgrywanych 14 marca, zmierzą 
się Grupa Azoty ZAKSA z Treflem oraz VE-
RVA z PGE Skrą.

–  Katowice to mekka polskiej siat-
kówki. To właśnie w Spodku polscy siat-
karze wywalczyli w 2014 roku złoty medal 

Mistrzostw Świata. Nieopodal mamy Aleję 
Gwiazd Siatkówki, gdzie znajdziemy odci-
ski Bartosza Kurka, Pawła Zagumnego, Pio-
tra Gruszki, Vitala Heynena czy Andrzeja 
Wrony. W ostatnich latach byliśmy gospoda-
rzem Mistrzostw Europy i Siatkarskiej Ligi 
Narodów. Regularnie dopingujemy siatka-
rzy GKS Katowice w rozgrywkach PlusLigi. 
Serdecznie zapraszam do Spodka mieszkań-
ców Katowic, którzy wiele razy udowodnili, 
że potrafią stworzyć fantastyczną atmosferę 
na trybunach – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. 

Więcej informacji o wydarzeniu  
można znaleźć na stronie 

plusliga.pl/pcup/s/tickets.html

ZAWODZIE NA SPORTOWO

Bieg „Damy radę” 
Mieszkańcy Zawodzia przy wsparciu 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” 
organizują bieg „Damy radę”.
Bieg zaplanowany jest na 4 kwietnia w Do-
linie Trzech Stawów. Pobiegnie w nim 300 
uczestników. Z okazji tego wydarzenia 
mieszkańcy przygotowali też ciekawe 
atrakcje, takie jak występy artystyczne czy 

strefę animacji dla najmłodszych. Więcej 
informacji znajdziemy na profilu facebook-
-owym Centrum Aktywności Lokalnej 
Zawodzie. Organizatorzy zapraszają do 
współpracy: Centrum Aktywności Lokal-
nej, ul. Łączna 2-4, tel. 881 455 543.  (ORG)

MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIOREK

„Hokejowe Orlice” gotowe do walki !
28 marca na lodowisku Jantor, rozpoczną się 
Mistrzostwa Świata Seniorek w hokeju na lo-
dzie (Dywizja I – Grupa B). Oprócz gospodyń 
– reprezentacji Polski, kibice będą mogli zo-
baczyć w akcji reprezentacje: Chin, Kazach-
stanu, Korei Południowej, Słowenii i Włoch. 
Awans do grupy A uzyska zwycięzca rywa-
lizacji, którego poznamy 3 kwietnia, gdy mi-
strzostwa dobiegną końca. 

TERMINARZ MISTRZOSTW:
28.03.2020 r. (sobota):

13.00 Słowenia – Włochy 
16.30 Chiny – Korea Południowa
20.00 Kazachstan - Polska 

29.03.2020 r. (niedziela):
13.00 Korea Południowa - Kazachstan
16.30 Włochy – Chiny
20.00 Polska – Słowenia

31.03.2020 r. (wtorek):
13.00 Słowenia – Chiny 

16.30 Włochy – Kazachstan
20.00 Korea Południowa – Polska 

1.04.2020 r. (środa):
13.00 Chiny – Kazachstan
16.30 Słowenia – Korea Południowa
20.00 Polska – Włochy

3.04.2020 r. (piątek):
13.00 Włochy – Korea Południowa
16.30 Kazachstan – Słowenia
20.00 Polska – Chiny
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