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W centrum 
będzie bezpieczniej
Władze Katowic przy współpracy z Policją 
i Strażą Miejską wdrażają, oparty na czterech 
fi larach, program „Bezpieczne Śródmieście”. 
To pakiet konkretnych działań mających na 
celu zwiększenia bezpieczeństwa w centrum 
miasta.  

więcej – S. 2

Smogobus znów wyjechał 
na ulice Katowic
Smogobus po raz kolejny wyjechał na ulice mia-
sta, aby dotrzeć do mieszkańców i pomóc im 
w wymianie starego „kopciucha” na nowe, eko-
logiczne źródło ciepła. Zaplanowano 30 kursów 
i wizyty w każdej dzielnicy Katowic.   

więcej – S. 3

Bezpieczniej na rondzie
We wrześniu na rondzie gen. J. Ziętka wpro-
wadzona została nowa organizacja ruchu. 
Główna zmiana to przejazd po obwiedni 
ronda bez konieczności zmiany pasa ruchu. 
Prawe pasy ruchu na wlotach al. Korfantego 
są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów 
skręcających w prawo, natomiast lewe pasy 
w dalszym ciągu umożliwiają jazdę na wprost 
lub w lewo. 

więcej – S. 3

Radni przyznali tytuły 
„Honorowego Obywatela 
Katowic” oraz „Zasłużony 
dla miasta Katowice”
8 września w trakcie uroczystej sesji radni 
nadali tytuły „Honorowego Obywatela Kato-
wic” oraz „Zasłużony dla miasta Katowice” 
wyjątkowym postaciom.  

 więcej – s. 6 i 7

Kolejny milion złotych 
na pomysły 
mieszkańców Katowic
Na początku października ruszył nabór wnio-
sków w ramach Inicjatywy lokalnej na 2022 
rok. Mieszkańcy, którzy chcą zmieniać swoje 
najbliższe otoczenie i integrować się w gru-
pach sąsiedzkich, będą mieli milion złotych 
do dyspozycji na realizację pomysłów.  

więcej – S. 9

Plac Sejmu Śląskiego stanie 
się kolejnym po ul. Dworcowej 
i Warszawskiej miejscem, gdzie 
zamiast betonu pojawi się zupełnie 

nowa zieleń. Wszystko za sprawą koncepcji 
zazielenienia terenu wokół pomnika Woj-
ciecha Korfantego. Zieleń ma się pojawić 
również wzdłuż alei Korfantego, na od-
cinku od ronda im. gen. Jerzego Ziętka do 
ul. Moniuszki. 

– Jesteśmy jednym z najbardziej zie-
lonych miast w Polsce, a tereny zielone 
to blisko połowa powierzchni Kato-
wic. Oczywiście nie oznacza to, że zie-
leni w przestrzeni miejskiej nie może być 
jeszcze więcej. Dlatego też proponu-
jemy odbetonowanie dwóch bardzo cha-
rakterystycznych miejsc w Katowicach 
– placu Sejmu Śląskiego i alei Korfan-
tego w ścisłym Śródmieściu. Oba pomysły 
są śmiałe i z pewnością wpłyną na wize-
runek centrum miasta. Zależy mi na tym, 
aby plac Sejmu Śląskiego przestał być wiel-
kim parkingiem i zamienił się w zieloną 
oazę w centrum Katowic. Dziś parkuje 

tam ponad 150 samochodów, a po zmia-
nach w ich miejsce  pojawią się: blisko 40 
drzew, trawniki, a także fontanny i zbior-
niki na deszczówkę – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Drzewa wokół pomnika Wojciecha 
Korfantego
Koncepcja zagospodarowania zielenią 
placu Sejmu Śląskiego zakłada likwida-
cję wszystkich obecnie istniejących miejsc 
parkingowych wokół pomnika Wojciecha 
Korfantego, a także usunięcie nawierzchni 
drogowej pomiędzy placem a przystankiem 
autobusowym na ul. Jagiellońskiej.  W ich 
miejsce zostanie posadzonych od 35 do 40 
dużych drzew – lipy, klony lub platany. W mo-
mencie ich sadzenia powinny one mieć mini-
malną wysokość 8 metrów i pień o obwodzie 
min. 35 cm. Dodatkowo planowane jest 
powstanie zielonej przestrzeń w postaci 
roślin okrywowych – bylin i krzewów. 
Wszystko przy zachowaniu obecnego tam 
pomnika i placu defiladowego położonego 
od strony budynku Urzędu Wojewódzkiego.

Ciekawym elementem koncepcji jest 
obniżenie terenu pomiędzy pomnikiem
a ul. Jagiellońską, który stanie się na-
turalną niecką zbierającą wodę desz-
czową z dużych i nawalnych opadów. 
Zgromadzona w ten sposób deszczówka 
będzie stopniowo rozsączona bezpośred-
nio do gruntu, a nie do systemu kanaliza-
cji miejskiej. W samej niecce pojawią się 
rośliny odporne na okresowe zalewanie, 
jak np. świdośliwa. Takie rozwiązanie to 
również sposób na walkę z miejskimi wy-
spami ciepła. 

Na odnowionym, zielonym placu 
Sejmu Śląskiego mają pojawić się także 
elementy małej architektury – ławki, le-
żaki, kosze na śmieci i stojaki rowe-
rowe. Dodatkowo nad niecką będzie 
przebiegał pomost zbudowany z drewna 
egzotycznego. Plac ma zostać także do-
świetlony nowymi lampami parkowymi, 
a nowo posadzone drzewa otrzymają od-
dolną i boczną iluminację.

WIĘCEJ – S. 5

NOWA ZIELEŃ 
OZDOBI PLAC SEJMU ŚLĄSKIEGO 



2 www.katowice.euMIASTO

ŚRÓDMIEŚCIE

W centrum będzie bezpieczniej
Władze Katowic przy współpracy 
z Policją i Strażą Miejską wdrażają, oparty 
na czterech filarach, program „Bezpiecz-
ne Śródmieście”. To pakiet konkretnych 
działań mających na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa w centrum miasta.  
– Wysoka jakość życia w mieście obejmuje 
wiele obszarów. Miasto funkcjonuje przede 
wszystkim z myślą o mieszkańcach, dla-
tego od wielu lat realizujemy szereg działań, 
których celem jest dbanie o bezpieczeństwo 
katowiczan. Konkretne działania podejmu-
jemy w tym zakresie od wielu lat. Mam tu 
na myśli m.in. utworzenie Katowickiego In-
teligentnego Systemu Monitoringu i Analizy, 
który jest sukcesywnie rozbudowywany, ścisłą 
współpracę z Policją polegająca m.in. na wy-
kupywaniu dodatkowych patroli i doposa-
żaniu tej formacji, pracę Straży Miejskiej czy 
też szereg działań realizowanych w ramach 
„Programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i po-
rządku publicznego”. Efekty działań są wi-
doczne. W Katowicach, jak pokazują statystyki, 
jest bezpieczniej niż 10 czy jeszcze 5 lat temu. 
Znacząco spadła liczba najbardziej dotkliwych 
dla mieszkańców przestępstw przy jednocze-
snym wzroście ich wykrywalności – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Musimy 
jednak pamiętać, że Katowice to stolica dwu-
milionowej metropolii – miejsce, w którym 
kumuluje się aktywność mieszkańców nie 
tylko naszego miasta. Weekendami odwie-
dzają nas tysiące gości, z których większość 
spędza czas w ścisłym centrum. Niestety 
przy tak dużych skupiskach ludzkich do-
chodzi do różnych incydentów – i tak się 
dzieje w każdym mieście w Polsce i na świe-
cie. Nie da się na każdym rogu postawić 
policjanta i zainstalować kamery. Wprowa-
dzając oparty na czterech filarach program 
„Bezpieczne Śródmieście”, chcemy zrealizo-
wać dwa cele. Po pierwsze zminimalizować 
częstotliwość występowania różnych incy-
dentów, a po drugie zwiększyć poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców. Zależy nam także 
na ścisłej współpracy ze społecznościami lo-
kalnymi, które będziemy włączać do naszych 
działań – dodaje prezydent.

I filar – współpraca z Policją
dodatkowe patrole policyjne w weekendy 
– patrole konne oraz patrole z psami
patrole ponadnormatywne finansowane 
przez miasto w centrum 

– Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-
com i gościom Katowic jest dla katowickich 
policjantów sprawą priorytetową. W ramach 
współpracy z miastem do zapewnienia bez-
pieczeństwa w mieście poza standardową 
służbą kierowani są policjanci patrolujący 
miasto w ramach tzw. służby ponadnor-
matywnej. Są to dodatkowe patrole finan-
sowane przez Urząd Miasta w Katowicach. 
Wspomagają one patrole w regularnej służ-
bie w centrum miasta w okresie weekendów 
– mówi Paweł Barski, komendant miejski 
Policji w Katowicach.

Bez wątpienia obecność dodatkowych pa-
troli w przestrzeni miejskiej była jednym z klu-
czowych elementów dla odnotowanej w latach 
2018–2020 skali przestępczości na terenie Ka-
towic, która rokrocznie spada. W roku 2018 
katowicka Policja wszczęła 9608 postępo-
wań o popełnienie przestępstwa, a w roku 
2020 – 8626 postępowań, zanotowany spa-
dek o 982. Podobnym trendom podlegała ka-
tegoria przestępstw najbardziej dotkliwych 
społecznie, kiedy to w 2018 roku – wszczęto 
3255 takich postępowań, a w roku 2020 
– 3012, czyli mniej o 243. Wskaźniki wy-
krywania dla trzech głównych kategorii 
statystycznych katowickiej Policji w roku mi-
nionym odnotowano na najwyższym od po-
nad 5 lat poziomie.

II filar – więcej patroli Straży Miejskiej 
20 nowych strażników miejskich 
4 nowych pracowników cywilnych
miesięczne dodatki dla funkcjonariuszy 
pracujących w terenie 

O bezpieczeństwo mieszkańców w Ka-
towicach dba także Straż Miejska. Decy-
zją prezydenta Marcina Krupy w Straży 
Miejskiej zostanie zatrudnionych 20 
nowych strażników miejskich, których 
zadaniem będzie przede wszystkim 
patrolowanie Śródmieścia. W sumie 
na terenie Katowic służbę w ramach 
patroli będzie pełniło 82 strażni-
ków, z których większość będzie skie-
rowana do działań w ścisłym centrum 
miasta. Dodatkowo funkcjonariusze 

pracujący w terenie otrzymają mie-
sięczne dodatki.

– Decyzja pana prezydenta o zwięk-
szeniu normatywu etatowego katowic-
kiej Straży Miejskiej wprost przełoży 
się na zwiększenie liczby patroli na te-
renie miasta, realnie – jak ustalono – to 
dodatkowo dwa patrole SM na każdej 
zmianie dobowej. Patrole te, realizując 
swoje zadania na terenie miasta ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Śródmieścia, 
będą bezpośrednio podporządkowane 
operatorowi KISMiA, co pozwoli na po-
prawę czasu reakcji na zdarzenie – mówi 
Paweł Szeląg, komendant Straży Miej-
skiej w Katowicach. 

III filar – zwiększenie obsługi 
monitoringu i nowe kamery

20 nowych kamer monitoringu 
w centrum 
5 nowych operatorów kamer 
monitoringu 
operator dedykowany wyłącznie cen-
trum miasta

Katowicki Inteligentny System Monito-
ringu i Analizy to system monitoringu 
wykorzystujący m.in.  analityki wideo do 
wykrywania określonych zdarzeń zareje-
strowanych przez kamery.

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta 
Marcina Krupy system zostanie powięk-
szony w samym centrum o co najmniej 20 
nowych kamer. Urządzenia zostaną roz-
mieszczone w taki sposób, by znacząco 
zwiększyć pole obserwacji głównych punk-
tów w centrum miasta. – Dodatkowo do 
obsługi kamer monitoringu zostanie za-
trudnionych 5 nowych operatorów. Dzięki 
temu jeden z operatorów będzie zajmował 
się wyłącznie centrum miasta i współpra-
cował bezpośrednio z patrolami Straży 
Miejskiej w centrum – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa.

IV filar – współpraca z mieszkańcami
włączenie w działania miasta wspólnot 
lokalnych 
wykonanie badania poczucia 
bezpieczeństwa
cykl spotkań z przedstawicielami rad 
dzielnic
akcje edukacyjne
Ważnym elementem programu „Bez-

pieczne Śródmieście” będzie także włącze-
nie w działania miasta wspólnot lokalnych. 
Na zlecenie miasta, przy współpracy z Poli-
cją, we wszystkich dzielnicach zostaną wy-
konane badania poczucia bezpieczeństwa. 
Jednocześnie policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji rozpoczęli cykl spotkań z przedsta-
wicielami rad dzielnic. – Na podstawie tych 
działań i informacji płynących od mieszkań-
ców będziemy optymalizować nasze działa-
nia na rzecz bezpieczeństwa. Będziemy kłaść 
także nacisk na akcje edukacyjne kierowane 
do różnych grup wiekowych – podkreśla 
prezydent Krupa. (MM)

Patrole
ponadnormatywne
w Katowicach 
w latach 2018–2020

600 tys. zł
2562 policjantów

1281 patroli

10 697 wykroczeń

48 zatrzymanych na gorącym uczynku

Katowicki 
Inteligentny System 
Monitoringu i Analizy 
w 2020 roku

277 kamer

2229 interwencji

886 wykroczeń

409 zabezpieczeń materiału 
wizyjnego  
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KONIEC PRZEBUDOWY

Dworcowa: przybyło zieleni

Zakończyła się przebudowa ul. Dworco-
wej. To kolejna ulica w centrum Katowic, 
która została zamknięta dla ruchu sa-
mochodowego i przywrócona pieszym. 
Ulica stała się eleganckim i reprezentacyjnym 
deptakiem miejskim. Jednym z ważniejszych 
elementów inwestycji było zazielenienie tej 
części miasta. Nasadzono tu 55 drzew: 28 
miłorzębów tremonia, 12 brzóz Maksy-
mowicza, 14 grabów zwykłych oraz dodat-
kowo w strefie centralnej 1 buk czerwony. 
Na Dworcowej pojawiło się też trawniki, 
trawy ozdobne i pnącza. 

– Ulica Dworcowa ma być salonem 
miasta. To kolejny element metamorfozy 
ścisłego centrum Katowic. Nowy deptak 
miejski, podobnie jak to było w przypadku 
ul. Mariackiej, ma przywrócić kolejną część 
miasta dla pieszych i wpisuje się w poli-
tykę odciążania centrum z ruchu samo-
chodowego. Na Dworcowej posadzono 55 

drzew – nigdy wcześniej nie było ich tyle 
na tej ulicy – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. 

Ułożono też nową nawierzchnię, w któ-
rej wykorzystano oprócz płyt granitowych 
także odzyskaną kostkę brukową przed 
przebudową znajdującą się pod asfaltem. 
Koszt inwestycji wyniósł 18,5 mln zł. (RED)

Nasadzono tu 55 drzew: 
28 miłorzębów tremonia, 
12 brzóz Maksymowicza, 
14 grabów zwykłych
oraz dodatkowo w strefie
centralnej 1 buk czerwony

AKCJA #NIETRUJ

Smogobus znów wyjechał na ulice Katowic 
Smogobus po raz kolejny wyjechał 
na ulice miasta, aby dotrzeć do miesz-
kańców i pomóc im w wymianie starego 
„kopciucha” na nowe, ekologiczne źródło 
ciepła. Zaplanowano 30 kursów i wizy-
ty w każdej dzielnicy Katowic.   
Walka o czyste powietrze to jedno z najwięk-
szych wyzwań dla wielu miast województwa 
śląskiego. W Katowicach od dłuższego czasu 
podejmowane są kompleksowe, warte dzie-
siątki milionów złotych, działania na rzecz 
czystego powietrza. Choć, jak pokazują dane, 
jakość powietrza z roku na rok się poprawia, 
to jednak wciąż pozostawia wiele do życzenia. 

– Jak podkreślają eksperci, główną przy-
czyną powstawania smogu w naszym re-
gionie są stare kotły węglowe. Mimo że jako 
jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy li-
mitów na dotacje do ich wymiany, to wciąż 
tysiące osób nie skorzystało z tej możli-
wości. A szkoda – bo dla wszystkich chęt-
nych spełniających proste kryteria mamy 

zarezerwowane pieniądze – oferujemy dofi-
nansowanie w wysokości do 10 000 zł. Sza-
cujemy, że w Katowicach aktualnie jest jeszcze 
kilkanaście tysięcy systemów grzewczych 
opartych na węglu. W ubiegłym roku postano-
wiliśmy wysłać do katowickich dzielnic smo-
gobus. Pomysł się sprawdził i dlatego w tym 
roku kontynuujemy akcję, by zmotywować 
mieszkańców do składania wniosków na wy-
mianę „kopciuchów” – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic, i dodaje, że w latach 2015–
2020 dzięki miejskiemu programowi udało się 
dofinansować wymianę 4865 źródeł ciepła 
kosztem 42,1 mln zł. Smogobus ruszył w trasę 
25 września, jego misja zakończy się w grud-
niu – po odwiedzeniu 30 lokalizacji. Pojazd 
będzie kursował w godzinach dogodnych dla 
mieszkańców – popołudniami i w soboty. 
Smogobus będzie oznakowany, a harmono-
gram wizyt w dzielnicach udostępniony jest 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Kato-
wice: https://bit.ly/3CT2wyS. (MM)

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

Bezpieczniej na rondzie

We wrześniu na rondzie gen. J. Ziętka 
wprowadzona została nowa organizacja 
ruchu. Główna zmiana to przejazd po ob-
wiedni ronda bez konieczności zmiany 
pasa ruchu. 
– Przejazd przez katowickie rondo bywa 
problematyczny dla wielu kierowców. 
Zdarzają się tam kolizje, których główną 
przyczyną jest nieprawidłowa zmiana 
pasa ruchu. Dlatego, jako miasto, podję-
liśmy działania zmieniające organizację 
ruchu na rondzie im. Generała Jerzego 
Ziętka w taki sposób, aby poruszanie się 
po nim było prostsze i bezpieczniejsze. 
Na pasach ruchu, w ciągu alei Korfantego, 
pojawi się nowe oznakowanie poziome, 
które umożliwi jazdę po obwiedni bez ko-
nieczności zmiany pasa ruchu – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. 

Prawe pasy ruchu, na wlotach al. Kor-
fantego są przeznaczone wyłącznie dla 

pojazdów skręcających w prawo, natomiast 
lewe pasy w dalszym ciągu umożliwiają jazdę 
na wprost lub w lewo. Nie zmieniła się orga-
nizacja ruchu na wlotach ul. Chorzowskiej i al. 
Roździeńskiego. Tam prawe pasy nadal prze-
znaczone są do jazdy w prawo i na wprost, na-
tomiast lewe pasy ruchu do jazdy na wprost i w 
lewo. Po zmianie organizacji ruchu, aby prze-
jechać prawidłowo przez rondo, trzeba usta-
wić się na odpowiednim pasie ruchu na wlocie, 
zgodnie ze znakami pionowymi i pozio-
mymi, a następnie po włączeniu się do ru-
chu na obwiedni ronda kontynuować jazdę 
bez zmiany pasa ruchu, zgodnie ze zna-
kami poziomymi.

Statystyki zdarzeń drogowych przedsta-
wione przez Komendę Miejską Policji w Kato-
wicach wykazały, że w ciągu ostatnich trzech 
lat na rondzie doszło do 262 zdarzeń drogo-
wych, których przyczyną była nieprawidłowa 
zmiana pasa ruchu. (RED)
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WYNIKI VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Mieszkańcy wybrali 
projekty w Budżecie 
Obywatelskim
119 zadań wybrali mieszkańcy w tego-
rocznym głosowaniu Budżetu Obywa-
telskiego. Frekwencja wyniosła 15,84% 
– najmłodszy głosujący mieszkaniec 
miał niespełna miesiąc, a najstarszy 
99 lat! Najchętniej głosowali mieszkań-
cy Podlesia, na drugim miejscu Załęża, 
na trzecim – Murcek 
– Przez ostatnie siedem lat zrealizowali-
śmy w Katowicach ponad 750 projektów 
zgłoszonych przez mieszkańców o war-
tości przekraczającej 100 mln zł. Pomaga 
nam to budować i wzmacniać społeczeń-
stwo obywatelskie – mówi prezydent Mar-
cin Krupa.

W ósmej edycji mieszkańcy zgło-
sili 330 propozycji zadań. Ostatecznie, 
po weryfikacji mieszkańcy głosowali 
na 257 projektów. Tegoroczna pula BO 
wyniosła 15,6 mln zł i po raz kolejny 

była największa w Polsce w przelicze-
niu na mieszkańca wśród miast woje-
wódzkich. Po raz pierwszy w historii 
frekwencja we wszystkich jednostkach 
pomocniczych przekroczyła próg 10%.

Podobnie jak w ubiegłym roku najchęt-
niej głosowali mieszkańcy Podlesia (31,73%), 
Załęża (26,32%) i Murcek (25,38%). Do tych 
najaktywniejszych dzielnic, zgodnie z de-
cyzją prezydenta, trafią w przyszłym roku 
dodatkowe, bonusowe środki – ponad 21 
tys. zł dla Podlesia, 13 tys. zł dla Załęża oraz 
prawie 9 tys. zł dla Murcek. 

Wśród ogólnomiejskich najwięcej gło-
sów uzyskał projekt „BEZPIECZNE KA-
TOWICE” dotyczący zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Podle-
siu. Drugie miejsce zdobył projekt doty-
czący rewitalizacji stawu Kozubek. Trzecie 
zajęło zadanie dotyczące modernizacji 

boisk sportowych przy Szkole Podstawo-
wej nr 54,  jednak wartość zadania nie mie-
ściła się w wolnych środkach po odliczeniu 
wartości dwóch pierwszych. Zgodnie z Re-
gulaminem BO do realizacji przeznacza 
się kolejny projekt, który mieści się w tej 
puli, a więc jest to „SkończMY ze smo-
giem w Katowicach”.

Rowerzystów na pewno ucieszą in-
westycje w infrastrukturę rowerową. To 
m.in.: ścieżki rowerowe od ul. Meteoro-
logów do ul. Francuskiej, kontynuacja 
ścieżki wzdłuż ul. Mieszka I i ul. Tysiąc-
lecia do al. Bolesława Krzywoustego. 
Na ul. Medyków powstaną pasy rowe-
rowe, a na ul. Wojewódzkiej pojawi się 
kontraruch rowerowy. Powstanie również 
bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie ul. 
Powstańców/Damrota. Zmieniona zostanie 
nawierzchnia wzdłuż ul. Mysłowickiej oraz 

pojawią się stojaki rowerowe przy placach 
zabaw w parku Kościuszki.

Jeśli chodzi o zadania związane z bez-
pieczeństwem – w Podlesiu lampami LED 
doświetlonych zostanie 9 przejść dla pie-
szych wzdłuż ul. Armii Krajowej i Uniczow-
skiej. W Kostuchnie pojawi się radarowy 
wyświetlacz prędkości, w Zarzeczu zaś 
podświetlone znaki informujące o dwóch 
przejściach dla pieszych na ul. Grota-Ro-
weckiego, a nowe, aktywne oznakowanie 
przejścia dla pieszych pojawi się na ul. Gra-
nicznej przy SP nr 4. Trzy punkty monito-
ringu pojawią się w Dąbrówce Małej, dwa 
na os. Kukuczki, a jeden obejmie plac za-
baw w Zarzeczu. (SR)

Pełne wyniki głosowania dostępne są na 
www.BO.Katowice.eu. 

ŚWIĘTO NAUKI

Śląski Festiwal Nauki zaprasza

Piąta odsłona Śląskiego Festiwa-
lu Nauki KATOWICE będzie wydarze-
niem wyjątkowym pod każdym niemal 
względem. 
Przede wszystkim po raz pierwszy w swo-
jej historii impreza przenosi się z gościn-
nych wnętrz MCK w plener. Będzie to 
też najdłuższa z dotychczasowych edy-
cji – potrwa od 9 aż do 15 października 
2021 roku. Każdy dzień poświęcony zo-
stanie innemu obszarowi wiedzy: ko-
lejno przyrodzie, technice, naukom 

humanistyczno-społecznym, naukom 
ścisłym oraz medycynie i zdrowiu. Wśród 
gości 5. ŚFN znajdziemy m.in.: Tomasza 
Rożka, Russella Arnotta, Zbigniewa Iz-
debskiego, Artura Andrusa i wielu innych. 

Wydarzenie będzie odbywać się głów-
nie online na stronie slaskifestiwalnauki.
pl, ale 10 października w Katowicach zbu-
dowane zostanie plenerowe Miasto Nauki 
nad Rawą do obejrzenia na żywo. Przed jego 
odwiedzeniem należy pobrać wejściówkę ze 
strony 5sfn.systemcoffee.pl.

URSULA VON DER LEYEN O KATOWICACH NA EKG

W dniach 20–22 września w Katowicach odbyła się największa impreza biznesowa Europy Cen-
tralnej, czyli Europejski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie zainaugurowała przewodnicząca 
Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która w swojej przemowie wiele uwagi poświęciła 
naszemu miastu. – To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę otwierać tegoroczną edycję Eu-
ropejskiego Kongresu Gospodarczego. Bardzo żałuję, że nie mogę z państwem być tu w Ka-
towicach, ponieważ nie ma lepszego miejsca do rozmów na temat odbudowy Europy. Historia 
Katowic toczy się wokół odbudowy i kolejnych, ponownych narodzin. To miejsce, w którym się 
spotykamy, było wypełnione kopalniami, a w tej chwili jest bijącym sercem kulturalnej sceny 
Katowic. Jest to miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z przyrodą. Miejsce mu-
zyki, sztuki, sportu i działalności biznesowej. Katowice pokazują to, jak ogromne szanse leżą 
w transformacji naszej gospodarki. […] Jak możemy sprawić, żeby ten proces był korzystny 
dla wszystkich Europejczyków, w tym dla tradycyjnych górniczych regionów, takich, jakim jest 
Śląsk. […] Potrzebni są nam liderzy biznesowi, potrzebni są inwestorzy, potrzebne są takie mia-
sta jak Katowice – powiedziała von der Leyen podczas otwarcia XIII Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach. 

Plac zabaw na Osiedlu Paderewskiego 
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KONTYNUACJA ZE STR. 1

Miasto stawia na zieleń 

Odnowiony zostanie również teren wo-
kół przystanku autobusowego na ul. 
Jagiellońskiej. Koncepcja zakłada re-
nowację istniejących tam murków i słu-
pów oświetleniowych oraz uzupełnienie 
ich brakujących elementów. Dodatkowo 
po obu stronach przystanku mają po-
wstać dwie nieduże fontanny.
Do końca 2022 roku na podstawie istniejącej 
koncepcji ma powstać projekt nowego zago-
spodarowania placu Sejmu Śląskiego, a sama 
realizacja rozpocznie się w 2023 roku. 
Ale to nie koniec zielonych zmian.

Zieleń także wzdłuż alei Korfantego
– Niedawno zmieniła się organizacja ruchu 
na rondzie, a teraz idziemy krok dalej i zmie-
niamy nie tylko organizację ruchu wzdłuż 
Korfantego, ale także jej wygląd. Ograniczamy 
przestrzeń dla samochodów, a w jej miej-
sce oferujemy zielone rozwiązania. Zmiany 
na alei Korfantego wpisują się w trendy 
światowe. Koncepcja przewiduje zwężenie 
ulicy i stworzenie szerokiego pasa zieleni z po-
nad 50 drzewami  – wyjaśnia prezydent. 

Koncepcja zakłada zwężenie alei Kor-
fantego na odcinku od ronda do ulicy 

Moniuszki. Część przeznaczona dla kie-
rowców ograniczy się do jednego szero-
kiego pasa, który umożliwi swobodne 
poruszanie się samochodom oraz kursują-
cym tam autobusom. W razie ewentualnej 
awarii jakiegoś pojazdu będzie możliwość 
jego wyminięcia. Część nawierzchni zo-
stanie usunięta, a w jej miejsce pojawią się 
pasy zieleni, na których posadzonych zo-
stanie 56 drzew (klony polne, robinie aka-
cjowe) oraz krzewy (róże – Giro D’Italia, 
Street Dance, Cricet, ponadto rozplenice 
japońskie oraz turzyce morrowe). 

W pierwszej kolejności zieleń pojawi się  
po zachodniej stronie al. Korfantego – prace 
rozpoczną się  z początkiem miesiąca, a je-
śli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, 
to ta część będzie gotowa jeszcze w tym 
roku. W następnym etapie prace prowa-
dzone będą po stronie wschodniej, a całość 
ma być gotowa wiosną 2022 roku. Nasadze-
nia drzew będą prowadzone w odległości 
około 2 metrów od skrajni torowiska. To 
bezpieczna odległość, dzięki której korony 
drzew nie będą w przyszłości stanowiły za-
grożenia dla trakcji tramwajowej.  (MM)

WICEPREZYDENT
KATOWIC 
ODZNACZONY

W imieniu prezydenta RP wicewojewoda 
śląski Robert Magdziarz wręczył wiceprezy-
dentowi Katowic Waldemarowi Bojarunowi 
Złoty Krzyż Zasługi. Wyróżnienie przyznano 
podczas ceremonii 27 września.  Według 
ustawy przyznawane  jest  tym,  którzy  
dokonują czynów przynoszących znacz-
ną korzyść państwu  lub  obywatelom,  
wykraczając przy tym poza swoje obo-
wiązki. Wiceprezydent otrzymał najwyż-
szy stopień tego wyróżnienia w uznaniu 
zasług w działalności społecznej i samo-
rządowej. (KK)

DZIELNICE

Osiedle Murcki zabytkiem
Murcki są dzielnicą Katowic położoną 
na południowy wschód około 15 kilo-
metrów od ścisłego centrum miasta. 
Historia osadnictwa w tym obszarze 
sięga tysiąca lat i jest związana z osa-
dą leśną o nazwie Siągarnia, gdzie – jak 
mówi legenda – czarownica miała dybać 
na życie świętego Klemensa, wiernego 
ucznia Cyryla i Metodego. Dobrze udo-
kumentowane dzieje obejmują natomiast 
dopiero XVII wiek, czyli czasy leśnej ko-
lonii Osieki, w której mieszkali smolarze 
zajmujący się wypalaniem węgla drzew-
nego dla potrzeb kuźni w Paprocanach. 
W połowie XVIII wieku osada no-
siła nazwę Ritwinia i już wówczas wy-
dobywano w niej węgiel kamienny, co 
dokumentuje zapis w księgach pszczyń-
skich z 1657 roku z nakazem księcia pszczyń-
skiego Erdmanna Leopolda von Promnitza, 
by surowiec ten był stosowany w Kuźniach 
Jaroszowickich. I to z książętami pszczyń-
skimi, właścicielami dzisiejszych Murcek, 
jest związana historia tutejszego górnic-
twa, które ukształtowało charakter całego 

obszaru. Kopalnia i związane z nią wydo-
bycie spowodowały, że w 1967 roku Murc-
kom nadano prawa miejskie. Jednak w 1975 
roku wraz z Kostuchną, Podlesiem i Zarze-
czem Murcki zostały włączone jako dziel-
nica w obręb Katowic. 

Jeszcze w XIX wieku panowała tu cha-
otyczna zabudowa, ale już na początku XX 
wieku Alfred Malpricht, architekt i inspek-
tor budowlany książąt pszczyńskich, dostał 
zadanie zaprojektowania rozbudowy Mur-
cek, czego efektem jest obecny, moderni-
styczny charakter dzielnicy, z wytyczonymi 
ulicami i rynkiem, a także domem towaro-
wym, piekarnią, pralnią, apteką, domami dla 
górników i willą lekarza. Po latach te obiekty 
pełnią już inne funkcje, ale zabudowa wciąż 
utrzymuje swój pierwotny kształt i charak-
ter. I to właśnie był jeden z głównych powo-
dów, dla których 27 sierpnia 2021 roku Śląski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kato-
wicach podjął decyzję o wpisie do rejestru za-
bytków nieruchomych województwa śląskiego 
zespołu zabudowy osiedla Murcki w Katowi-
cach w rejonie ulic Bielskiej, Wolności, Roberta 

Mruczka, Józefa Laskowskiego, Alojzego Woj-
talewicza, Pawła Kołodzieja, Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego, Jana Samsonowicza i placu 
Jana Kasprowicza „który tworzą powiązane 
przestrzennie budynki mieszkalne, miesz-
kalno-użytkowe i gospodarcze oraz kompo-
nowany układ zieleni osiedla”. W ten sposób 
Murcki po Giszowcu i Nikiszowcu stały się 
trzecią zabytkową dzielnicą Katowic.

Czy teraz staną się jednym z najatrak-
cyjniejszych obszarów Katowic? Murcki 
są położone na najbardziej zróżnicowa-
nym krajobrazowo obszarze miasta, gdzie 
osiemdziesiąt procent powierzchni zaj-
mują lasy o ogromnej wartości przyrodni-
czej i krajobrazowej, w których wytyczono 
wiele kilometrów turystycznych dróg pie-
szych i  rowerowych. Tutaj też znajdują się za-
równo najwyżej położony punkt miasta, czyli 
Wzgórze Wandy liczące 357,6 metrów n.p.m., 
jak i jeden z dwóch najniżej położonych punk-
tów –  usytuowany w dolinie Mlecznej na wy-
sokości 245 metrów n.p.m. Nie trzeba więcej 
zachęt, żeby to wszystko sprawdzić, najlepiej 
na własne oczy! (KK)

Dyrektor ZZM Mieczysław Wołosz i prezydent Marcin Krupa na briefingu prasowym zapowiadającym zmiany Prace na ul. Korfantego rozpoczęły się we wrześniu, całość będzie gotowa wiosną
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156. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH

Radni przyznali tytuły 
„Honorowego Obywatela Katowic” 
oraz „Zasłużony dla miasta Katowice”
Uroczysta sesja Rady Miasta była jed-
nym z najdonioślejszych wydarzeń 
obchodów 156. rocznicy nadania Ka-
towicom praw miejskich. To dlate-
go, że w środę 8 września w trakcie 
posiedzenia radni nadali tytuły „Ho-
norowego Obywatela Katowic” oraz 
„Zasłużony dla miasta Katowice” wyjąt-
kowym postaciom.
Tytuł „Honorowego Obywatela Katowic” 
otrzymała Joanna Wnuk-Nazarowa, wy-
bitna przedstawicielka nie tylko polskiego, 
ale i międzynarodowego świata muzyki, 
kompozytorka, dyrygentka i wykładow-
czyni. Jako dyrektor naczelny i artystyczny 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach w latach 
2000–2018 bezpośrednio przyczyniła się 
do niebywałego rozkwitu tej instytucji. 
Zainicjowała niezwykle popularne i no-
watorskie przedsięwzięcia, które promo-
wały twórczość wybitnych kompozytorów, 
samą Orkiestrę oraz Katowice jako mia-
sto, w którym tworzyli Henryk Mikołaj 
Górecki i Wojciech Kilar.

Jej zasługą są znaczące osiągnięcia ar-
tystyczne wybitnego zespołu, który wielo-
krotnie potwierdzał swoją pozycję na arenie 
międzynarodowej. Jednocześnie nowa sie-
dziba NOSPR stworzyła możliwość zapra-
szania uznanych wykonawców różnych 
nurtów muzyki do Katowic, co wzmocniło 
pozycję miasta jako znaczącego miejsca 
na mapie Europy dla rozwoju muzyki.

Odbierając tytuł „Honorowego Oby-
watela Katowic”, Joanna Wnuk-Nazarowa 
mówiła: – Jestem do takich zaszczytów 
nieprzyzwyczajona, takie resortowe, jak 
Gloria Artis są zrozumiałe – jak się ma 72 
lata i jakiś dorobek, to ktoś to honoruje, 
natomiast być honorowym obywatelem 
miasta, z którego się nie pochodzi i nie 
przeżyło się w nim połowy życia, to jest 
niezwykłe wyróżnienie. Rok 2000 to był 
rok, w którym przyjechałam tutaj dla wspa-
niałej orkiestry, mało tego – ja polowałam 
na moment, w którym będzie ogłoszony 
konkurs na nowego dyrektora po zapo-
wiedzi poprzedniego dyrektora Antoniego 
Wita, że po wielu latach odchodzi. Za-
wsze mówiłam, że jest to najlepsza orkie-
stra w kraju, mówiłam to, będąc dyrektorem 
Filharmonii Krakowskiej, co mi miano 
za złe, mówiłam to, będąc ministrem kul-
tury w rządzie Jerzego Buzka.

Joanna Wnuk-Nazarowa bezpośrednio 
wsparła ideę przystąpienia Katowic do sieci 
Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto 

Muzyki. To również dzięki niej od 2018 
roku NOSPR jest gospodarzem Międzyna-
rodowego Konkursu Muzycznego im. Ka-
rola Szymanowskiego, wielce prestiżowego 
wydarzenia o globalnej randze, którego 
jest dyrektorem.

– Lata sprawowania przez Joannę Wnuk-
-Nazarową funkcji dyrektora zapisały się 
znaczącymi osiągnięciami zarówno instytu-
cji NOSPR-u, jak i katowickiej Orkiestry. To 
dzięki rozległym kontaktom pani profesor, jej 
rozpoznawalności w całym kraju i na świe-
cie NOSPR jest dziś jednym z wiodących 
zespołów filharmonicznych w Europie, 
zapraszanym przez renomowane ośrodki 
kulturalne z całego globu. Jednocze-
śnie nie sposób pominąć zasług Joanny 

Wnuk-Nazarowej w sfinalizowaniu wspa-
niałego gmachu NOSPR-u, w którym mie-
ści się znakomita i powszechnie ceniona sala 
koncertowa, umożliwiająca zapraszanie do 
Katowic uznanych wykonawców różnych 
nurtów muzycznych. Wielką zasługą Joanny 
Wnuk-Nazarowej jest stworzenie nowej 
marki Katowic jako Miasta Muzyki – po-
wiedział prezydent Marcin Krupa.

Laudację w trakcie sesji wygłosił były 
prezydent Katowic Piotr Uszok.  – Pani 
Joanna Wnuk-Nazarowa w swoim życiu 
prywatnym i artystycznym była zwią-
zana z różnymi miastami. Na jej drodze 
życiowej znalazły się także Katowice, z któ-
rymi była związana przez 18 lat, jakże waż-
nych dla naszego miasta. Pełniąc funkcję 

prezydenta miasta, spotykałem wiele waż-
nych osób, ale bez wątpienia pani dyrektor 
była osobą, która wywarła istotny wpływ 
na rozwój naszej wspólnoty. Pani dyrektor, 
znakomita kompozytorka i kreatorka ży-
cia muzycznego, okazała się doskonałym 
menedżerem z wielkim doświadczeniem. 
Wspaniały projekt NOSPR pracowni Ko-
nior Studio wymagał niezwykłej staran-
ności i pieczołowitości wykonania, zatem 
jego realizacja wiązała się z konsekwen-
cją oraz skutecznością działania z jednej 
strony i zdolnością do osiągania kompro-
misów z drugiej strony.

– Droga Joanno – zwrócił się Piotr 
Uszok do uhonorowanej – dziękuję 
Opatrzności, że nasze drogi życiowe się 
spotkały, a po drugie tobie za twoje za-
angażowanie na rzecz rozwoju Katowic, 
na rzecz poszerzenia kulturalnego wy-
miaru naszego miasta.

„Zasłużony dla miasta Katowice”
W trakcie uroczystej sesji wręczono też trzy 
tytuły „Zasłużony dla miasta Katowice”. 
Przyznaje się je osobom bądź podmiotom, 
które swoją działalnością przyczyniły się do 
gospodarczego, kulturowego i społecznego 
rozwoju oraz promocji miasta i które przez 
swoje czyny, dorobek i osiągnięcia zasłu-
gują na szczególne uznanie. Jednym z wy-
różnionych jest katowicka służba zdrowia. 
– Wraz z radnymi chcieliśmy uhonorować 
tych wszystkich, którzy z bezprzykładnym 
zaangażowaniem i poświęceniem ratowali 
nasze zdrowie i życie w dobie pandemii. 
Zdecydowaliśmy, by to prestiżowe wyróż-
nienie trafiło w ręce całych katowickich 
zespołów lekarskich i pielęgniarskich, ra-
towników medycznych, położnych, dia-
gnostów laboratoryjnych oraz wszystkich 
pozostałych pracowników sektora medycz-
nego. Oni wszyscy, bez wyjątku okazali się 
tak ważni dla mieszkańców naszego mia-
sta w dniach największej próby – powie-
dział prezydent Marcin Krupa.

Wyróżnienie jest wyrazem wdzięcz-
ności dla wszystkich pracowników tych 
instytucji za zaangażowanie i trud wło-
żony w walkę z epidemią, która nie miała 
do tej pory precedensu w dziejach katowic-
kiego samorządu. – Nadanie honorowego 
tytułu „Zasłużony dla miasta Katowice” 
jest ogromnym wyróżnieniem dla od-
znaczonych, ale też staje się honorem dla 
miasta Katowice i wszystkich jego miesz-
kańców, którzy w ten sposób mogą wyrazić 
ogromne uznanie dla poświęcenia, z jakim 

Tytuł „Honorowego Obywatela Katowic” otrzymała Joanna Wnuk-Nazarowa
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pracownicy katowickiej służby zdrowia 
codziennie walczą o ludzkie zdrowie i ży-
cie – zwróciła uwagę prof. dr hab. n. med. 
Karolina Sieroń w laudacji na rzecz pra-
cowników katowickiej służby zdrowia, 
dodając:  – W procesie ratowania zdro-
wia i życia ludzkiego zawsze uczestniczy 
cały zespół. To nie są tylko lekarze, pie-
lęgniarki, ratownicy, to są wszyscy bez 
wyjątku pracownicy białego sektora me-
dycznego. Każdy z nich ma swoje ważne 
miejsce w systemie ochrony zdrowia i gdyby 
któryś z tych elementów układanki wypadł, 
wtedy ta machina przestałaby działać.

W imieniu białego personelu dzięko-
wała: – Dziękuję panu przewodniczącemu, 
panu prezydentowi Marcinowi Krupie i mia-
stu Katowice, które jest moim miastem, za do-
cenienie dorobku katowickiej służby zdrowia 
reprezentowanej przez Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWIA 
im. sierż. Grzegorza Załogi, Okręgowy Szpital 
Kolejowy, Szpital Murcki, Szpital Zakonu Bo-
nifratrów, American Heart of Poland Szpital 
Polski im. św. Elżbiety, Szpital Geriatryczny 
im. Jana Pawła II, Katowickie Centrum On-
kologii, Śląskie Centrum Medyczne im. prof. 
Leszka Gieca, Uniwersyteckie Centrum Kli-
niczne im. prof. Kornela Gibińskiego, Sa-
modzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. 
Andrzeja Mielęckiego, Górnośląskie Cen-
trum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła 
II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
nr 6 ŚUM, Wojewódzkie Pogotowie Ratun-
kowe. Pracownicy ochrony zdrowia codzien-
nie z poświęceniem walczą o ludzkie zdrowie, 
udzielając pomocy w trudnych sytuacjach za-
grożenia zdrowia i życia.

Tytuły z rąk prezydenta Marcina Krupy 
oraz przewodniczącego Rady Miasta Kato-
wice Macieja Biskupskiego odebrali przed-
stawiciele wszystkich placówek. W imieniu 
wyróżnionych głos zabrał dyrektor szpi-
tala MSWiA Piotr Grazda: – W imieniu 
wszystkich wyróżnionych placówek zdro-
wia bardzo dziękuję za nadanie wyróżnie-
nia. Odbieramy je w imieniu wszystkich 
pracowników, ich rodzin, najbliższych. 
Pandemia to dla pacjentów i medyków 
ogromne i trudne wyzwanie. Dotknęła całe 
społeczeństwo. Trwamy na posterunku, 

nauczyliśmy się bardzo dużo, zdobyliśmy 
doświadczenie, nasi pacjenci są bezpiecz-
niejsi, ale niestety jeszcze dużo przed nami. 
Nie wiemy, kiedy będzie koniec pandemii, 
dlatego bardzo dziękujemy za życzliwość, 
za wsparcie wszystkich tych, którzy ra-
zem z nami walczyli z pandemią.

Tytuł dla Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej ...
Kolejny tytuł „Zasłużony dla miasta Ka-
towice” trafił również do Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dorota 
Wodzisławska-Czapla, zastępca Śląskiego 
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ka-
towicach, w laudacji na rzecz PSSE podkre-
śliła, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców Katowic PSSE na bieżąco mo-
nitorowała sytuację epidemiologiczną w mie-
ście, informując społeczeństwo o aktualnej 
sytuacji oraz obowiązujących przepisach. – 
Zaangażowanie oraz profesjonalizm PSSE 
pozwoliły ustrzec mieszkańców przed roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, 
poprzez wzorowe opracowywanie ognisk 
zakażeń. Pragnę też podziękować panu 
prezydentowi, radnym miasta Katowice 
za wkład w walkę z pandemią poprzez zakup 
urządzenia firmy Hamilton do wykrywa-
nia materiału genetycznego wirusa SARS-
-CoV2. Ten sprzęt stanowił i nadal stanowi 
zabezpieczenie dla mieszkańców na wypa-
dek kolejnej fali epidemii oraz innych zagro-
żeń epidemiologicznych.

Z kolei dyrektor PSSE Jolanta Kolanko, 
odbierając tytuł, powiedziała: – Naszą misją 
jest ochrona zdrowia mieszkańców Katowic 

przed niekorzystnym wpływem czynni-
ków środowiskowych, czuwamy nad bez-
pieczeństwem żywności, wody, dbamy o to, 
by wszyscy katowiczanie od najmłodszych 
do najstarszych żyli, pracowali, uczyli się, 
mieszkali, wypoczywali w odpowiednich 
warunkach sanitarnych. Istotnym ele-
mentem naszej działalności jest eduka-
cja zdrowotna i promocja zdrowego stylu 
życia, szczególnie wśród dzieci i mło-
dzieży. Monitorujemy też sytuację epide-
miczną w mieście i szczepienia ochronne, 
bo zdrowie mieszkańców Katowic jest dla 
nas najwyższym dobrem. Nie udałoby nam 
się przebrnąć przez trudny dla nas czas, 
gdyby nie ludzie, gdyby nie wszyscy pra-
cownicy naszej PSSE, ich zaangażowanie, 
poświęcenie i determinacja. Nie udałoby 
się przebrnąć przez ten trudny czas, gdyby 
nie wsparcie i świetna współpraca z prezy-
dentem miasta, Urzędem Miasta, z Wydzia-
łem Zarządzania Kryzysowego UM, Radą 
Miasta, miejskimi instytucjami i służbami, 
śląskim wojewódzkim inspektorem sani-
tarnym, służbami wojewody i podmiotami 
medycznymi, które w tym trudnym czasie 
diagnozowały i leczyły chorych.

... i dla Marcina Nowaka
Ponadto katowiccy radni indywidualnie 
uhonorowali tytułem „Zasłużony dla mia-
sta Katowice” Marcina Nowaka, dyrektora 
zarządzającego Ammega Business Servi-
ces, byłego dyrektora zarządzającego Cloud 
Infrastructure Services CEE, dyrektora 
Globalnej Sieci Wsparcia DSS oraz Capge-
mini Polska, wiceprezesa ABSL, a przede 

wszystkim wybitnego menedżera, po-
wszechnie cenionego w strukturach global-
nego biznesu. – Cieszę się z uhonorowania 
tytułem „Zasłużony dla miasta Katowice” 
Marcina Nowaka. To dlatego, że za bezcenne 
uważam jego zaangażowanie w rozwój 
sektora nowoczesnych usług bizneso-
wych w Katowicach, czego rezultatem było 
stworzenie ponad 27 tysięcy miejsc pracy 
nie tylko w mieście, ale i całej aglomeracji 
– mówił prezydent Marcin Krupa.

Działalność Marcina Nowaka przyczy-
niła się do wzmocnienia pozycji Katowic 
jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji 
zagranicznych. Wygłaszający laudację prof. 
UE dr hab. Adam Drobniak z Uniwersytetu 
Ekonomicznego zaakcentował, że Marcin 
Nowak dał się poznać jako osoba mocno 
zaangażowana w rozwój gospodarczy Ka-
towic i przede wszystkim tak potrzebną 
dla miasta poprzemysłowego zmianę jego 
struktury gospodarczej i poprawę atrakcyj-
ności inwestycyjnej.

Marcin Nowak, odbierając wyróż-
nienie, mówił: – Warto nawiązać do słów 
znanej amerykańskiej pisarki Diane Acker-
man, która powiedziała, że nie chciałaby 
przeżyć życia, mierząc go tylko długo-
ścią, ale też szerokością. Ci, którzy mnie 
znają, wiedzą, że nie działam jednoto-
rowo, że wybieram wiele ścieżek działa-
nia. Jedną z tych dróg był rozwój regionu, 
miasta Katowice, i to nie tylko w obszarze 
biznesu, za który byłem odpowiedzialny, 
wcześniej prowadząc organizację firmy 
Capgemini czy obecnie reprezentując 
Grupę Ammega, ale też myśląc o sprowa-
dzaniu nowych inwestorów, o promowaniu 
miasta Katowice, o stwarzaniu środowiska, 
które będzie promowało region, żeby nam 
się tu żyło lepiej. To, że tego rodzaju dzia-
łania są nagradzane takim wyróżnieniem, 
podwójnie cieszy.

Tytuły „Honorowego Obywatela Kato-
wic” oraz „Zasłużony dla miasta Katowice” 
trafiły w wyjątkowo godne ręce. Otrzymali 
je ci, których zasługi dla miasta i miesz-
kańców są nie do przecenienia. I co naj-
ważniejsze, ich dokonania nie tylko tworzą 
naszą rzeczywistość, ale na trwałe zapiszą 
się w historii Katowic. 
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Na zdjęciach dyrektor PSSE Jolanta Kolanko oraz Marcin Nowak, dyrektor Ammega Business Services
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KULTURA

Upamiętnieni w Galerii Artystycznej 
Popiersia Kazimierza Kutza oraz Józe-
fa Świdra zostały odsłonięte we wrze-
śniu w Galerii Artystycznej Katowic. 
Aż 41% z głosujących w plebiscycie miesz-
kańców (spośród ponad 4,5 tys.) wskazało, 
że to właśnie Józef Świder powinien zo-
stać uhonorowany w Galerii Artystycznej. 
To wybitny kompozytor i pedagog mu-
zyczny, wieloletni dyrektor artystyczny 
Oddziału Śląskiego Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr. Na uroczystości 
obecny był wnuk Jerzego Świdra. – Jest to 
wielka radość, duma, jest to też coś, czego 
– powiem nieskromnie – się spodziewa-
łem, ponieważ dziadek mój przez wiele lat 
był związany z Katowicami i tutaj two-
rzył swoje najważniejsze dzieła. W tym 
mieście założył rodzinę, tutaj mieszkał 
przez kilkadziesiąt lat i było dla mnie ra-
czej sprawą oczywistą, że pewnego dnia 
nastąpi taki moment. Jako wiceprezes 
fundacji jego imienia, która powstała rok 
po jego śmierci,  cieszę się, ponieważ jed-
nym z naszych celów jest promocja jego 
twórczości, jego osoby – powiedział An-
drzej Śnioszek.

W tej edycji plebiscytu prezydent 
Marcin Krupa zdecydował o uznaniu 
głosów mieszkańców zaangażowanych rów-
nież w ubiegłoroczny plebiscyt i postanowił 

upamiętnić także Kazimierza Kutza, który 
zarówno w 2020 r., jak i w tym, znalazł 
się w gronie trzech kandydatów z najwięk-
szą liczbą głosów.

– Cieszę się bardzo, że pojawiło się popier-
sie, bo to jest bardzo ważne dla mnie, że jednak 

Ślązacy o nim pamiętają. Strasznie mi skamie-
niał, więc już chyba nie da się go reanimować, 
ale cieszę się, że jest i że Śląsk o nim pamięta. 
Przede wszystkim wrócił do domu i to jest 
ważne. Dla niego Śląsk był zawsze bardzo 
ważny – mówiła w trakcie uroczystości Iwona 

Świętochowska-Kutz, wdowa po Kazimie-
rzu Kutzu*.

W ubiegłym roku z uwagi na epide-
mię plebiscyt nie został rozstrzygnięty. 
Środki zabezpieczone wcześniej 
na zadania związane z Galerią Artystyczną 
zostały przeznaczone na inne przed-
sięwzięcia związane z walką z pande-
mią, a decyzja o wyborze postaci została 
odłożona w czasie. – Szanując wolę tych, 
którzy w ubiegłym roku licznie zagłoso-
wali na prof. Krzysztofa Uniłowskiego, 
chcemy oddać cześć także tej postaci, ce-
nionej nie tylko w środowisku akademic-
kim – powiedział prezydent Marcin Krupa. 
Decyzją prezydenta ten poważany i lubiany 
wykładowca UŚ został uhonorowany ta-
blicą pamiątkową przy wejściu do Biblio-
teki Śląskiej. (MM)

 Wywiad z Iwoną Świętochowską-Kutz, 
wdową po Kazimierzu Kutzu 
– do przeczytania na str. 14.

Zobacz relację 
wideo 
z uroczystości, 
skanując 
kod QR 

TWARZE SZLAKU MURALI: KAROL KOBRYŃ

Od projektowania graficznego do wielkoformatowego malarstwa
Martyna Mędrek: Na Akademii Sztuk Pięk-
nych skończyłeś projektowanie graficzne, zaj-
mujesz się między innymi projektowaniem 
identyfikacji wizualnej. Skąd pomysł, żeby za-
jąć się street artem?
Karol Kobryń: Gdy byłem trochę młodszy, 
parę lat przed ASP, i przechodziłem tzw. 
bunt, to ta forma ekspresji najbardziej mi 
się podobała. Nie były to projekty tworzone 
dla wymagającego klienta, a filantropijna 
sztuka dla ulicy. W miarę szybko zoriento-
wałem się, że jest to moja supermoc i trzeba 
ją spożytkować, poszedłem więc na ASP 
na projektowanie graficzne i zabawę prze-
mieniłem w zawód. Zostałem uniwersal-
nym żołnierzem, który potrafi nie tylko 
namalować mural, ale także go zaprojekto-
wać, a w międzyczasie zrobić animację, film, 
zaprojektować krój pisma, identyfikację wi-
zualną czy informację wizualną w świeżo 
wybudowanym apartamentowcu.
Jaką rolę, twoim zdaniem, pełni w przestrzeni 
miejskiej street art?

Jest stałym elementem większych miast. 
Street art ma wiele twarzy, raz jest zwykłym 
ładnym obrazkiem, innym razem pokazuje ja-
kiś gniew czy sprzeciw lub coś upamiętnia. Jeśli 
chodzi o mural, według mnie głównie powi-
nien pełnić rolę estetyczną, ma być przyjemny, 
ciekawy w formie i dopasowany do otoczenia. 

Na ulicy Tylnej Mariackiej stworzyłeś autorski 
mural, który zakrył oszpeconą graffiti ścianę. 
Opowiesz coś więcej o projekcie?

Zakryłem ścianę, która miała dzie-
siątki autorów. Trochę głupio mi było za-
malowywać ją samemu... Przedstawiłem 

projekt spółdzielni tego budynku, zostały 
zebrane podpisy i pieniądze. Myślę, że te-
mat, prosta i niedosłowna forma spodobały 
się lokatorom.
Namalowałeś także portrety harcerzy na 
ścianie jednego z katowickich liceów. Czy 

twoim zdaniem mural to odpowiednia for-
ma upamiętniania ważnych postaci historycz-
nych w przestrzeni miasta?

Mural o tyle jest dobry, że jest stosun-
kowo tani, ma dużą publikę i jest pozornie 
prosty w porównaniu przykładowo z po-
mnikami czy dużymi wystawami. Większość 
murali u nas w mieście jest sfinansowana 
przez pieniądze publiczne, co prowadzi do 
tego, że duży wpływ na ich przekaz ma mia-
sto. Mural z harcerzami był jednym z moich 
pierwszych, powstał na szkole imienia Har-
cerzy Obrońców Katowic. Nie było miejsca 
na odstępstwa tematyczne.
Czy murale mogą stanowić produkt tury-
styczny miasta? 

Czemu nie, w sumie każdy jest inny i są 
duże, więc jest co oglądać. 
Czy masz swój ulubiony mural w Katowicach?

Przy Chorzowskiej 11 jest taka kolorowa, 
sympatyczna i powyginana uliczka. Autorem 
jest podpisany DORIS ŚWIR. Nie mam po-
jęcia, kto to, ale chętnie bym poznał autora.
Masz jakieś marzenie dotyczące tego, jak 
street art mógłby wyglądać w przyszłości? 
Jakie jeszcze funkcje mógłby pełnić w prze-
strzeni miejskiej?

Chciałbym, żeby w naszym mieście były 
legalne ściany, gdzie każdy mógłby namalo-
wać, co chce.

Ten mural powstał na ścianie sali VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic 
w Ligocie. Bezpośrednio nawiązuje do patronów szkoły

FO
T.

 A
. Ł

AW
RY

W
IA

NI
EC

Autorem rzeźby upamiętniającej Kazimierza Kutza jest Jacek Kiciński, a Józefa Świdra – Tomasz Wenklar
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NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KATOWICE W DZIEDZINIE KULTURY 

Kultury by nie było, 
gdyby nie osoby, które ją tworzą

Grzegorz Płonka, Tomasz Kurpierz, 
Marcin Marten zostali tegorocznymi 
laureatami Nagrody Prezydenta Kato-
wic w Dziedzinie Kultury. 
Wyróżnienia te przyznawane są od 1984 r. 
za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz 
organizacyjne mające wpływ na roz-
wój i upowszechnianie kultury w mie-
ście. – Co roku wybór laureatów nie tylko 
potwierdza trafność decyzji, ale poka-
zuje, że jako miasto mamy to ogromne 
szczęście, że – jak powiedział prezydent 
Marcin Krupa – ciągle mamy wielu kan-
dydatów do tej nagrody i naszym je-
dynym kłopotem jest to, kogo z tej tak 
długiej listy wybrać. – Sprawdziła się 
nasza strategia polegająca na inwestowa-
niu w kulturę i jesteśmy z tego dumni. 
Ale Kultury – przez duże K – by nie było, 
gdyby nie osoby, które ją tworzą. Spoty-
kamy się dzisiaj, by w szczególny sposób 
podziękować osobom, dzięki którym kul-
tura w mieście żyje, rozkwita i można ją 
spotkać w każdym zakątku Katowic – 
kontynuował prezydent.

Sylwetki i wypowiedzi laureatów

Tomasz Kurpierz,    historyk, pracownik 
Biura Badań Historycznych Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Katowicach, zajmuje się 
m.in. opozycją i oporem społecznym w PRL 
oraz historią polityczną w okresie między-
wojennym. Jest autorem pozycji nauko-
wych i publicystycznych, w tym biografii 
Henryka Sławika.

– Z Katowicami związany jestem od kilku 
dekad. W Katowicach najciekawsza jest 
zmiana. Ta dynamiczna zmiana, wycho-
dzenie z okresu przemysłowego, postindu-
strialnego do kształtu obecnego w znacznym 
stopniu przypomina rozwój w okresie mię-
dzywojennym. Obecnie miasto rozwija się 
po okresie transformacji i oby tak było da-
lej. Moje ulubione miejsce w Katowicach 
to centrum. Bardzo lubię połączenie starej 
zabudowy z nowoczesną. Jeśli chodzi o po-
stać Sławika, którą przedstawiłem w książce 
„Henryk Sławik 1894–1944. Biografia so-
cjalisty”, to niezależnie od błędów, jakie 
popełniał, zawsze zajmował się losem ludzi 
najuboższych. Wrażliwość na krzywdę była 
główną osią jego działalności.  

Marcin Marten,    znany również z wystę-
pów w zespole hip-hopowym „Kaliber 44”, 
którego był współzałożycielem, od 2002 r. 
prowadzi solową działalność artystyczną. 
Jest laureatem m.in. nagrody Fryderyk 
w kategorii album roku hip-hop/R&B. W 
2019 r. przygotowywał program arty-
styczny obchodów Urodzin Miasta.
– Tak jak w teatrze, również i w hip-hopie 
poruszane są sprawy, które mówią o kondy-
cji człowieka. Dla mnie to ważna nagroda, 
szczególnie w dziedzinie kultury, ponie-
waż zazwyczaj rap kojarzony jest z ludźmi, 
którym tej kultury brak, przynajmniej tak 
często słyszymy. Katowice to moje rodzinne 
miasto, które wiele dla mnie znaczy. Je-
stem zachwycony tym, w jaki sposób się 
zmienia zewnętrznie i wewnętrznie. To, 

co się dzieje w centrum w rynku, jest fan-
tastyczne. Wiadomo, że parki i inne miej-
sca w okolicy są cudowne. U mnie lada 
moment premiera nowego projektu. Zupeł-
nie inna muzyka, rapowana, ale również 
gitarowa, elektroniczna. Niebawem będzie 
miał premierę singiel.

Grzegorz Płonka,  muzyk, wokalista, dzien-
nikarz, społecznik, publicysta, popularyza-
tor śląskiej kultury. Tworzył wiele projektów 
artystycznych. Jest współzałożycielem 
i liderem m.in. zespołu „Ligocianie”, prowa-
dzi również zespół „Grzegorz Płonka Trio”. 
Założył w MDK „Ligota” Koło Miłośników 
Śląskiej Pieśni. 
– Nagroda jest zaszczytem, dopełnieniem 
działalności. Obecnie na warsztacie nagry-
wanie płyty w stylu ambitne, oszczędne elek-
troniczne dźwięki, do których wybrałem 
teksty czterech chrześcijańskich mistyków. 
Mój cel to przybliżyć nurt mistyczny, który 
od wieków był w Kościele. Niedawno wy-
stawiana była też sztuka „Rabczyk z Ligoty”. 
Wojtek Szwiec napisał scenariusz śpiewogry, 
Jarek Karpuk wyreżyserował, ja napisałem 
muzykę i niedawno odbyła się premiera  
na Zadolu. Urodziłem się tutaj, na Ligocie, 
wychowałem, nasiąknąłem dźwiękami, spo-
tkaniami z ludźmi. VII liceum, klub Kwa-
draty, Straszny Dwór, aktorzy pochodzący 
stąd – Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Glo-
bisz, Robert Talarczyk. To jest bogata dzie-
jowo w wydarzenia i osoby dzielnica. Mamy 
tu też Lasy Panewnickie, Ślepiotkę, Kłodnicę. 
Mamy tężnię, pięknieje ta naszo Ligota! (SR)

INICJATYWA LOKALNA

Kolejny 
milion złotych 
na pomysły 
mieszkańców
Na początku października ruszył nabór 
wniosków w ramach Inicjatywy Lokal-
nej na 2022 rok. Mieszkańcy, którzy 
chcą zmieniać swoje najbliższe otocze-
nie i integrować się w grupach sąsiedz-
kich, będą mieli milion złotych do dyspo-
zycji na realizację pomysłów.  
Inicjatywa Lokalna to narzędzie, 
za pomocą którego mieszkańcy zgłaszają 
pomysły i działania w swoim bezpośrednim 
otoczeniu, a potem określają swój udział w ich 
realizacji, najczęściej jest to praca społeczna. 
Katowice już od 2013 roku wspierają takie 
inicjatywy, a w 2016 roku, w związku z ro-
snącą aktywnością mieszkańców, prezydent 
Marcin Krupa podjął decyzję o zwiększeniu 
puli środków zarezerwowanych na Inicja-
tywę Lokalną do 1 mln zł. 

Przez ostatnie trzy lata, dzięki wsparciu 
miasta, udało się zorganizować około 250 
projektów, a w latach 2018–2020 nakład 
prac społecznych katowiczan w tym obsza-
rze wyniósł ponad 63 tys. godzin. – Ważnym 
elementem inicjatyw lokalnych jest praca 
społeczna mieszkańców. To dzięki własnemu 
zaangażowaniu mogą pozyskać wsparcie 
na działania podejmowane na rzecz integra-
cji i budowania więzi lokalnych społeczności 
– mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezy-
denta ds. organizacji pozarządowych. 

Projekty już zrealizowane 
w 2021 roku
Inicjatywy lokalne są realizowane prak-
tycznie w każdej dzielnicy. Szerokim echem 
odbiła się wrześniowa impreza „Łączy nas 
chleb. Home-made food EXPO Katowice 
Ligota-Panewniki” w parku Zadole. Wyda-
rzenie przyczyniło się do integracji nie tylko 
mieszkańców dwóch południowych dziel-
nic miasta, lecz także zbliżenia kultur, naro-
dów i wyznań. 

Również we wrześniu otwarto „La-
wendowy Ogród Katowic”. Ogród integra-
cyjny powstał z inicjatywy mieszkańców 
Ochojca. Mieszkańcy zyskali przestrzeń 
do wspólnego spędzania czasu i chilloutu.
Zaś w ramach jednej z kolejnych inicja-
tyw zrealizowanych w kwietniu tego roku 
mieszkańcy Giszowca skutecznie zachęcili 
sąsiadów do sprzątania terenów zielonych, 
zwłaszcza pobliskich lasów. 

To tylko kilka przykładów spośród 
wielu cennych inicjatyw, mogących służyć 
za inspirację do kolejnych działań. Najważ-
niejszy jest ciekawy pomysł i mobilizacja są-
siadów do wspólnej aktywności. Czekamy 
na zgłoszenia katowiczan!

Nabór wniosków trwa do 15 listopada. 
Informacje można znaleźć na stronie: bit.ly
/3m6y1yS, uzyskać telefonicznie: 32 259 31 
18  lub mailowo: inicjatywalokalna@kato-
wice.eu.   (JG)

FO
T.

 S
. R

YB
OK

Na zdjęciu tegoroczni laureaci wraz z prezydentem Marcinem Krupą oraz Robertem Talarczykiem, dyrektorem Teatru Śląskiego, który nie mógł odebrać 
nagrody w roku ubiegłym
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Strefa Kultury i katowickie baseny wyróżnione
Miasto Katowice znalazło się w gronie zwycięz-
ców jubileuszowej edycji prestiżowego plebiscytu 
„Top Inwestycje Komunalne Dekady” – doceniona 
została Strefa Kultury. Dodatkowo w tegorocznej 
edycji konkursu nagrodzono projekt budowy base-
nów w dzielnicach miasta. Oba wyróżnienia ode-
brano 21 września podczas gali towarzyszącej 
XIII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu 
i 6. European Tech and Start-up Days w Katowi-
cach. Doceniona inwestycja dekady stanowi 
obecnie jeden z najważniejszych punktów na ma-
pie nie tylko Katowic, ale i całej Polski. 

– Katowice już dawno przestały być miastem 
węgla i stali. Dzięki rozpoczętym przez nas inwe-
stycjom na naszych oczach miasto staje się czo-
łowym ośrodkiem kultury i turystyki biznesowej 
w Polsce – mówi Marcin Krupa, prezydent Kato-
wic. – Bardzo mnie cieszy, że nasze wysiłki zostały 
docenione – dodaje prezydent.

PortalSamorządowy.pl co roku wyłania 10 
najlepszych projektów samorządowych, przy-
znając im nagrody w plebiscycie „Top Inwesty-
cje Komunalne”. (RED)

W Katowicach powstanie pierwsza od 74 lat 
nowa linia tramwajowa. Ta utworzona w 1947 
roku prowadziła od ówczesnego Parku Połu-
dniowego (dziś Kościuszki) do pętli w Bryno-
wie. Teraz czas na kolejną inwestycję. 
Spółka Tramwaje Śląskie S.A. ogłosiła prze-
targ na wyłonienie generalnego wykonawcy 
prac przy budowie nowej linii tramwajowej 
w Katowicach. Dwutorowa linia przebiegać 
będzie wzdłuż ul. Grundmanna, a ma być wy-
budowana w 14 miesięcy. Termin składania 
ofert w przetargu minie 18 października. 
W ramach tej inwestycji przewidziana jest 
budowa ok.  1900 m toru pojedynczego 

z fragmentami torowisk na połączeniu 
nowej trasy z liniami biegnącymi w ul. Gli-
wickiej i  wzdłuż ul.  Chorzowskiej. Sam 
odcinek dwutorowej linii wzdłuż ul. Grund-
manna ma nieco ponad 600 m. Platformy 
przystankowe przewidziane są na dwóch 
końcach budowanego odcinka w pobliżu 
skrzyżowań z ul. Chorzowską i ul. Gliwicką. 
– Trasa zostanie poprowadzona wzdłuż 
ulicy Grundmanna – równolegle do jezdni 
po jej zachodniej stronie. Przewidziana 
jest budowa wiaduktu z  dwutorową linią 
tramwajową nad Drogową Trasą Średni-
cową. Będzie to nowe przęsło wiaduktu, 

po zachodniej stronie istniejących przęseł 
– mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki 
Tramwaje Śląskie S.A.
Od początku założenie było takie, by stwo-
rzyć rozjazdy umożliwiające prowadzenie 
ruchu tramwajowego we wszystkich re-
lacjach. Dlatego projekt przewiduje mon-
taż rozjazdów we wszystkie strony, dzięki 
czemu tramwaj z  ul.  Grundmanna bę-
dzie mógł skręcić i w lewo, i w prawo za-
równo w ul. Gliwicką, jak i w linię wzdłuż 
ul. Chorzowskiej. 
Zadanie jest częścią „Zintegrowanego pro-
jektu modernizacji i rozwoju infrastruktury 
tramwajowej w  aglomeracji śląsko-zagłę-
biowskiej wraz z zakupem taboru tramwa-
jowego” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko w perspektywie 
UE 2014–2020. (TŚ)

Zakończyły się prace projektowe i prze-
targowe. Krajowa Izba Odwoławcza od-
daliła odwołanie jednej z firm na wyniki 
przetargu. 31 sierpnia nastąpiło podpi-
sanie umowy z firmą NDI na wykona-
nie prac budowlanych. NDI ma na to 
36 miesięcy.
Miejski kompleks sportowy będzie skła-
dał się z stadionu piłkarskiego z 14 893 
krzesełkami, hali do siatkówki, koszy-
kówki i piłki ręcznej – na 2792 miejsca 
oraz dwóch treningowych boisk piłkar-
skich.

Trwa budowa nowej stanicy żeglarskiej 
w Szopienicach. Teren przy południo-
wym brzegu stawu będzie na nowo 
zagospodarowany. Nabrzeże zostanie 
przystosowane do wodowania jedno-
stek pływających, powstaną tutaj m.in. 
keja i pomost dla żeglarzy, przebieralnia 
i natryski plażowe. Cały obiekt będzie 
przystosowany do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne. Nowa aranża-
cja terenu obejmie także uporządkowa-
nie zieleni, wykonanie alejek dla pieszych 
i montaż nowego oświetlenia. To począ-
tek zmian w Dolinie 5 Stawów – przypo-
mnijmy, że trwa właśnie projektowanie 
jej rewitalizacji. 
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Inwestycja: Stadion miejski
Lokalizacja: zbieg ulic Upadowej, 
Załęskiej Hałdy i Bocheńskiego
Podpisanie umowy: 
31 sierpnia 2021 r.

Inwestycja: 
Budowa nowej stanicy żeglarskiej
Lokalizacja: 
staw Morawa, Szopienice
Planowany termin zakończenia 
prac: II kwartał 2022 r.
Koszt: 5,2 mln zł 

Inwestycja: Budowa nowej linii tramwajowej
Lokalizacja: ul. Grundmanna
Planowany początek prac: koniec 2021 r., 
po zakończeniu postępowania przetargowego
Planowany termin zakończenia prac: połowa 2023 r. 
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Katowice Airport 
ma nowy terminal B

W Katowice Airport od sierpnia działa 
zmodernizowany i rozbudowany termi-
nal pasażerski B, z którego obsługiwane są 
osoby odlatujące do strefy Schengen. Dzięki 
inwestycji przepustowość lotniska w Py-
rzowicach wzrosła do 8 mln podróżnych 
rocznie. Po przebudowie zewnętrzny wy-
gląd budynku jest spójny architektonicz-
nie z terminalami A oraz C.

Terminal pasażerski B został oddany do 
użytku w 2007 r. Przez ten czas obiekt zdążył 
się zestarzeć, odstając wizualnie i funkcjo-
nalnie od dwóch pozostałych, nowoczesnych 
terminali, które oddawano w latach 2015-
-2016. Do połowy 2015 r. obsługiwany 
był w nim cały ruch wylotowy i przylotowy 
pomiędzy Katowice Airport a krajami strefy 
Schengen. W połowie 2015 r. w budynku zli-
kwidowano funkcje przylotowe, które przejął 
nowo otwarty terminal C. Jak przypominają 
władze portu, w ciągu 12 lat funkcjonowania 
terminalu B (od lipca 2007 do lipca 2019 r.) 
obsłużono w nim około 14 mln podróż-
nych, w tym samym czasie z siatki połączeń 
Katowice Airport skorzystało około 37,3 
mln pasażerów.

Prace budowlane rozpoczęły się we 
wrześniu 2019 r. i trwały niemal dwa lata. 
Pierwszą istotną zmianą było przesunięcie 
fasady terminalu o ok. 17,5 metra na po-
łudnie i zrównanie jej z linią terminalu C. 
Dzięki temu możliwe było utworzenie 
przejścia łączącego oba budynki. Tu też 
zlokalizowano strefę upamiętniającą Woj-
ciecha Korfantego – patrona pyrzowic-
kiego lotniska.

Wnętrze budynku po przebudowie jest 
nie do poznania. Strefę odprawy biletowo-
-bagażowej rozdzielono od strefy kontroli 
bezpieczeństwa, które w starym terminalu 
B znajdowały się na parterze. Teraz strefa 
kontroli bezpieczeństwa została przenie-
siona na pierwsze piętro. Dzięki temu moż-
liwe stało się zwiększenie liczby stanowisk 
odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 28.

W ramach inwestycji zmieniła się rów-
nież hala odlotów. – Oprócz rozbudowanego 
przejścia typu Fast Track, nowych punktów 
gastronomicznych i handlowo-usługowych 
oraz saloniku biznesowego, który został prze-
niesiony na drugie piętro hali odlotów i jest 
dwukrotnie większy od swojego poprzednika, 
na pasażerów podróżujących z pyrzowickiego 
lotniska czeka 16 bramek do zapokładowania, 
czyli o 6 więcej niż w starym terminalu B – 
podaje Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, 
które zarządza Katowice Airport. Po dwie 
dodatkowe bramki znajdują się w trzech ze-
wnętrznych klatkach schodowych, które po-
łączone są z terminalem za pomocą mostów. 
Pozostałe 10 bramek usytuowano na parterze 
hali odlotów.

Ponadto obiekt w całości przystosowany 
jest do obsługi osób niepełnosprawnych. 
Dwa poziomy budynku skomuniko-
wano za pomocą ruchomych chodników 
lub wind, w które także wyposażono ze-
wnętrzne klatki schodowe.

GTL również chwali nowy system trans-
portu, kontroli bezpieczeństwa i sortowania 
bagaży rejestrowanych, aktualnie najnowo-
cześniejszy w Polsce. Wyposażony jest w dwa 
najnowsze urządzenia, tzw. tomografy, 
za sprawą których uzyskiwany jest szczegó-
łowy, trójwymiarowy obraz zawartości prze-
świetlanego bagażu. Przepustowość całego 
systemu to 1 885 sztuk bagaży na godzinę.

Ostatecznie w ramach rozbudowy i prze-
budowy terminalu pasażerskiego B zwięk-
szono jego powierzchnię o 40 proc., z 12,2 
tys. do 17,2 tys. m kw. Przepustowość ter-
minalu B zwiększyła się z 2 do 4 mln pasa-
żerów rocznie, a całego lotniska – z 6 do 8 
mln podróżnych. Powierzchnia wszystkich 
terminali pasażerskich to aktualnie 34 tys. 
m kw. Wartość umowy z wykonawcą to 77,4 
mln zł netto.

Tramwaje Śląskie 
emitują obligacje
Tramwaje Śląskie szykują się do kolejnej 
ofensywy inwestycyjnej. W tym celu spółka 
wyemituje obligacje o wartości niemal pół 
miliarda złotych. Środki posłużą na dalszą 
realizację programu, z którego dotychczas 
kupiono 46 nowoczesnych tramwajów, a do 
2023 roku zmodernizowanych zostanie po-
nad 100 km torów.

Spółka wyemituje obligacje warte 496 
mln zł, które po połowie, czyli po 248 
mln zł, obejmą Bank Gospodarstwa Kra-
jowego oraz Bank Pekao. W finansowanie 
zostaną zaangażowane również środki 
pochodzące z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego. Cała inwestycja ma zakończyć 
się w 2023 roku.

Podpisana umowa to kontynuacja finan-
sowania udzielonego Tramwajom Śląskim 
przed trzema laty, również przez konsor-
cjum BGK i Pekao przy pośrednim udziale 
EBI. Wówczas finansowanie na moderni-
zację i budowę infrastruktury torowej oraz 
zakup taboru opiewało na 328 mln zł.

– Te pieniądze pozwoliły nam na re-
alizację części zadań naszego projektu in-
westycyjnego, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności. Przed nami jednak jeszcze wiele 
pracy w tym zakresie, a do ich realizacji 
potrzebujemy dalszych środków finanso-
wych, stąd emisja kolejnego pakietu obligacji 
– wyjaśnia Bolesław Knapik, prezes zarządu 
spółki Tramwaje Śląskie.

Projekty spółki obejmują nie tylko 
modernizację linii czy zakup nowego ta-
boru. W ostatnich miesiącach tramwajarze 
zakończyli modernizację i przebudowę wa-
gonów serii Pt, tzw. Helmutów, które w 2010 
r. przyjechały do regionu z Frankfurtu nad 
Menem. Podstawową zaletą niemieckich 
pojazdów była ich dwukierunkowość, 
dzięki której mogły być wykorzystywane 
do obsługi przebudowywanych linii, gdy nie 
było możliwości dojazdu do pętli. Wada tych 
wagonów to wysoka podłoga, utrudniająca 
wsiadanie i wysiadanie.

Zakres modernizacji przede wszystkim 
obejmował wbudowanie niskopodłogowego 

członu środkowego, zmianę wyglądu 
zewnętrznego, montaż nowego na-
pędu z możliwością odzysku energii pod-
czas hamowania, wymianę drzwi i foteli, 
zastosowanie nowego oświetlenia, systemu 
informacji pasażerskiej, monitoringu i emi-
sji reklam, a także ładowarek USB umiesz-
czonych w poręczach i ścianach bocznych.

Tramwaje Śląskie realizują również dru-
gie ważne zadanie, jakim jest gruntowna 
modernizacja wagonów serii 116Nd. To po-
pularne karliki. Prace obejmują m.in.: wy-
mianę napędu, instalacji elektrycznej, szyb 
na przyciemniane, oświetlenia, moderni-
zację pulpitu motorniczego, kompleksowy 
remont wózków i przekładni napędowych, 
wymianę płatów drzwi wraz z napędami 
oraz platformą dla osób niepełnospraw-
nych. Ponadto zaplanowano naprawę i la-
kierowanie pudła, montaż nowych siedzeń 
pasażerskich czy zabudowę układu klima-
tyzacji. Trzy wagony są już gotowe, trwają 
prace przy modernizacji dwóch kolejnych 
pojazdów. W planie Tramwajów Śląskich 
jest modernizacja wszystkich 17 eksploato-
wanych karlików.

Od momentu rozstrzygnięcia prze-
targu i podpisania umowy z wykonawcą, 
wyłoniona firma będzie miała 14 miesięcy 
na wykonanie prac.

Podniebne mieszkania 
przy pętli Słonecznej 
Przy tramwajowej pętli Słonecznej na Ko-
szutce ruszyła budowa dużej inwestycji 
mieszkalno-usługowej Atal Sky+. W jej ra-
mach powstanie sześć budynków, w tym 

jeden 121-metrowy, który stanie się naj-
wyższym obiektem mieszalnym w Kato-
wicach i regionie.

Teren przy pętli ma 2,2 ha, od lat był nie-
zabudowany i niezagospodarowany. W pół-
nocnej części działki prace już trwają. Od 
kilku miesięcy realizowane są trzy 15-kon-
dygnacyjne budynki, w których łącznie 
znajdzie się 316 mieszkań. Na parterze 
zaplanowano przestrzeń o przeznacze-
niu handlowo-usługowym, gdzie znajdzie 
się w sumie 9 lokali przeznaczonych 
na sklepy, usługi i gastronomię. Projekt 
przewiduje dwukondygnacyjny parking 
podziemny z 333 miejscami postojowymi. 
Zakończenie prac budowlanych zaplano-
wano na ostatni kwartał 2023 r.

W drugim etapie, którego terminu reali-
zacji jeszcze nie podano, powstaną kolejne 
trzy obiekty, w tym jeden oferujący lokale 
inwestycyjne. Dwa budynki będą również 
miały po 15 kondygnacji, a trzeci, najwyższy 
sięgnie 121 m wysokości (35 kondygnacji). 
Dotychczas w Katowicach i województwie 
śląskim nikt nie budował tak wysokich 
obiektów mieszkalnych.

Bloki zostaną wyposażone w inte-
ligentny system części wspólnych ogra-
niczający konieczność m.in. dotykania 
włączników i drzwi w korytarzach. Lo-
kale posiadać będą system smart home 
pozwalający na zarządzanie m.in. tempera-
turą i światłem w mieszkaniu. W wieżowcu 
powstanie dwukondygnacyjne lobby. Prze-
strzeń między budynkami uzupełnią alejki, 
chodniki, zieleń z małą architekturą i plac 
zabaw. Całość zaprojektowała pracownia 
HRA Architekci z Warszawy.  (ZIT)

Atal Sky
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EKONOMIA SPOŁECZNA 

Korzystając z ich usług, wspieramy aktywizację społeczną
Gdy zaczynamy prowadzić swój biz-
nes, zazwyczaj w głowie mamy spół-
kę z o.o. czy jednoosobową działalność 
gospodarczą. Warto wiedzieć, że jest 
też inna droga – fi rma społeczna. Jest 
to podmiot działający tak, żeby wypra-
cowane zyski inwestowane były w cele 
społeczne przedsiębiorstwa oraz jego 
rozwój. Firmy społeczne zatrudniają 
m.in. osoby z niepełnosprawnościami, 
bezrobotne czy zagrożone wyklucze-
niem społecznym.
Firmy zorientowane na społeczny charak-
ter znajdziemy oczywiście również w Ka-
towicach. W naszym mieście działa ok. 
30 podmiotów realizujących działania 
non profit. Korzystając z ich usług, wspie-
ramy aktywizację społeczną. Dzięki temu 
tworzone są nowe miejsca pracy dla osób, 
które najbardziej tego potrzebują. Żeby 
przybliżyć mieszkańcom Katowic koncept 
ekonomii społecznej, odwiedziliśmy jedno 
z takich przedsiębiorstw, czyli popularne 
Drzwi Zwane Koniem prowadzone przez 
 Spółdzielnię Socjalną Honolulu.

Drzwi Zwane Koniem 
i Spółdzielnia Socjalna Honolulu
Lokal Drzwi Zwane Koniem to kluboka-
wiarnia i restauracja ulokowana przy ul. 
Warszawskiej 37.  To nie tylko rozpozna-
walne miejsce serwujące street food, „(…) to 
swoisty przyczółek dla wielu organizatorów 

społecznościowych, inicjatyw miejskich, 
cyklicznych wydarzeń i grup zebranych 
wokół nich. Miejsce przez media nazy-
wane jest często »nieoficjalnym domem 
kultury« czy »hubem kultury alternatyw-
nej« – jak podaje Bastek Łąkas, zajmujący 
się m.in. eventami w DZK. Organizowane 
są tu większe i mniejsze wydarzenia kul-
turalne i społeczne. Wśród nich wymie-
nić można odbywające się regularnie: Ars 
Independent Festival oraz Klub Filmowy 

Ambasada, pojedyncze większe projekty 
(np. inkluzywny, skierowany także do 
osób z niepełnosprawnościami „Spacją się 
skacze”) i liczne wydarzenia odbywające 
się jednorazowo – koncerty, projekcje fil-
mowe, spotkania grup pasjonackich itp. 
Przed pandemią było to średnio 300 even-
tów w skali roku.

Nie ma jednak dobrego obiektu ga-
stronomicznego bez odpowiednich kuli-
nariów. – Burrito z farszami, Deep Dish 

Pizza, quesadille w fusion wydaniach, 
frytki w wiaderkach i na deskach z warzy-
wami, serami, mięsami i nie tylko, autorskie 
drinki, oryginalne koktajle na ciepło i zimno 
– z tego znane są Drzwi Zwane Koniem 
– mówi Bartek Sołtysik, jeden z inicjatorów 
Spółdzielni Socjalnej Honolulu.

Spółdzielnia to jednak przede wszyst-
kim miejsca pracy dedykowane także oso-
bom zagrożonym wykluczeniem. Obecnie 
organizacja zatrudnia na stałe m.in. 14 osób 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, w tym 9 osób zagrożonych wyklu-
czeniem z powodu niepełnosprawności 
intelektualnej. Zatrudnione osoby z niepeł-
nosprawnościami pracują na stanowiskach 
administracyjnych, porządkowo-gospo-
darczych oraz pomocy kuchennej, gdzie 
zajmują się m.in. obróbką składników ser-
wowanych potraw. Uproszczone procesy, 
jasna komunikacja i niwelowanie zbędnej 
biurokracji sprawia, że DZK są przejrzy-
stym i przyjaznym miejscem do realiza-
cji zawodowej.

Organizacją wspierająca ekonomię spo-
łeczną w Katowicach zarówno ze strony fi-
nansowej, jak i merytorycznej jest OWES. 
Po więcej informacji zapraszamy na owes.
swr.pl.

Katalog Usług Przedsiębiorstw Społecz-
nych rekomendowanych przez OWES SWR. 
znajduje się tutaj: bit.ly/2Wgrh8F. 

(KAMIL KALKOWSKI)

Aglomeracja Katowicka 
liderem w przyciąganiu 
zagranicznych inwestorów
Katowice są zaliczane do pierwszej czwórki 
obszarów najkorzystniejszych pod inwe-
stycje zagraniczne wg badania Business 
Environment  Assessment  Study.  Już 450 
przedsiębiorstw pozyskano dzięki oferowa-
nej uldze podatkowej. Firmy te zainwestowały 
łącznie ponad 42 mld PLN i utworzyły 80 tys. 
nowych miejsc pracy.
Najnowszy raport Antal, Cushman & Wake-
fi eld, Vastint oraz TDJ Estate – „Potencjał 
inwestycyjny Katowic” w ramach Business 
Environment Assessment Study przedsta-
wia po raz pierwszy ocenę środowiska biz-
nesowego w Katowicach przez decydentów 
polskich fi rm. Pozwala on spojrzeć na pol-
ski rynek z perspektywy biznesu i wskazać 
główne trendy w rozwoju ekonomicznym or-
ganizacji. W badaniu analizie poddano siedem 
czynników, które wpływają na atrakcyjność 
miast i zachęcają do inwestycji. Są to: infra-
struktura, przestrzeń biurowa, wsparcie ad-
ministracji publicznej, potencjał edukacyjny, 
potencjał zatrudnienia, potencjał biznesowy 
oraz ocena lokalizacji jako miejsca do życia. 
W badaniu doceniono Katowice za stabilność 
mimo pandemii, rozrastającą się przestrzeń 
biurową, rosnący potencjał edukacyjny i roz-
wój śląskiego rynku pracy. (RED)

KAMPANIA EDUKACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC 

Wspólne rady na odpady
Edukacja ekologiczna w zakresie prawi-
dłowej gospodarki odpadami komunal-
nymi – to główny cel kampanii „Wspólne 
rady na odpady”. W październiku Wydział 
Kształtowania Środowiska przeprowadzi 
kampanię edukacyjną zwracającą miesz-
kańcom szczególną uwagę na wzajemne 
obowiązki w ramach systemu gospoda-
rowania odpadami w mieście.
– Dotychczas przeprowadzane przez 
nas działania informacyjno-edukacyjne 
sprowadzały się do nauki segregacji czy 
też zachęcania do ograniczania wytwa-
rzania odpadów, a więc czynności, które 
każdy mieszkaniec mający na uwadze 
dobro naszej planety może, a nawet po-
winien, wdrożyć w swoim codziennym 
życiu. Zachęty te wpisywały się w ogól-
nopolski trend edukacji ekologicznej – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
– W sytuacji, gdy miasto corocznie osiąga 
ustawowo wymagane poziomy recyklingu, 
zwróciliśmy uwagę, że należy pójść krok 
dalej, dopracowując te elementy systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
które sprawiają jeszcze problemy – do-
daje prezydent.

Dlaczego kampania jest potrzebna?
Urząd Miasta nadzoruje operatora sys-
temu, który odpowiedzialny jest za odbiór 
odpadów komunalnych w Katowicach i go-
spodarowanie nimi (MPGK sp. z o.o.). Roz-
wiązywane na bieżąco  zgłoszenia 
reklamacyjne mieszkańców nie zawsze 
wskazują na uchybienia ze strony odbie-
rającego odpady, bo często także na brak 
świadomości mieszkańców o ciążących 
na nich obowiązkach.

Po analizie wpływających do WKŚ 
pism o nieodebraniu odpadów niejedno-
krotnie okazywało się, że sytuacja ta była 
spowodowana uniemożliwieniem dojazdu 
do altany śmietnikowej przez zaparkowane 

samochody lub wynikała z niewystawie-
nia odpadów przed nieruchomość w czasie, 
gdy przyjeżdżała śmieciarka. Obowiązki 
właścicieli nieruchomości w tym zakresie 
określone są uchwałą Rady Miasta Kato-
wice w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Kato-
wice, a przy niewywiązaniu się z nich odbiór 
odpadów może być niemożliwy. Pracow-
nicy firmy wywozowej nie wchodzą na te-
ren posesji w przypadku, gdy mieszkaniec 
nie wystawił worków za bramę, nie mają też 
obowiązku posiadania kluczy/pilotów do 
bram i altan śmietnikowych – ich udostęp-
nienie w dniu wywozu należy do obowiąz-
ków właściciela/zarządcy nieruchomości. 

Jak będzie wyglądać kampania?
Wydział Kształtowania Środowiska posta-
nowił przeprowadzić kampanię uświada-
miającą, że do sprawnego  funkcjonowania 
systemu wywozu odpadów potrzebne są 
działania ze strony operatora systemu, 
jak i mieszkańców/zarządców. Kampania 
przewiduje wykorzystanie różnych form 
przekazu w przestrzeni miejskiej.

(KAMIL KALKOWSKI)
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DLA NAJMŁODSZYCH

Muzyczne loty z Muzykodromu
Po wakacyjnej przerwie wraca Muzyko-
drom – jedne z najlepszych zajęć mu-
zycznych dla dzieci w Katowicach. Asi 
Mina zaprasza do Miasta Ogrodów dwa 
razy w miesiącu. 
Muzykodrom to, po pierwsze, miejsce. 
Specjalnie przygotowana sala w siedzibie 
Miasta Ogrodów na placu Sejmu Śląskiego. 
Pełna instrumentów w sam raz dla dzieci. 
Tam grają nawet plastikowe rury albo 
drewniane pudła. 

Ale Muzykodrom to przede wszyst-
kim pomysł. Pomysł Asi Miny – znako-
mitej edukatorki muzycznej, laureatki 
wielu nagród (w tym Nagrody Prezydenta 
Miasta Katowice w dziedzinie kultury). Jej 
warsztaty mają rozbudzić w dzieciach pa-
sję do słuchania, zabawy z muzyką, a po-
tem, kto wie, może i samodzielnego grania? 
Dzieci je uwielbiają, bo Asi Mina wie, 
jak z nimi rozmawiać, czym zaskakiwać, 
jak opowiadać. 

– Muzykodrom to centrum lotów w ko-
smos melodii, rytmu i harmonii. To miej-
sce, które brzmi, dźwięczy, szumi, szeleści, 
dzwoni, pulsuje. Czasami wypełnia się naj-
piękniejsza muzyką – ciszą. To przestrzeń, 
gdzie gramy, śpiewamy, komponujemy, 

eksperymentujemy, badamy, myślimy, po-
szukujemy i słuchamy – mówi Asi Mina.

Na zajęcia prowadzone przez Asi 
Minę najlepiej przyjść z dziećmi w wieku 
od 6 do 10 lat. Muzykodrom odlatuje 
zawsze w sobotę (w tym miesiącu 9 i 16 

października), zawsze o godz. 11.30. Dla 
młodszych dzieci Muzykodrom proponuje 
zajęcia z Violin Di, czyli minikoncerty 
gordonowskie prowadzone przez Dorotę 
Banaś. Tutaj najlepiej bawią się dzieci do 3. 
roku życia. Violin Di zaprasza w tym roku 

23 października, 20 listopada i 4 grudnia, 
zawsze o godz. 10.00.

Na zajęcia obowiązują zapisy: rezer-
wacje@miasto-ogrodow.eu. Symboliczna 
opłata za udział to 5 zł (płatne na miejscu 
gotówką lub kartą). (ŁUKA)

MIESZKAŃCY 

Z Nogańska do Katowic
Możliwe, że część mieszkańców nasze-
go miasta już ją widziała. Podczas ostat-
niego jarmarku z okazji urodzin Katowic 
miała na rynku stragan pod szyldem 
„SEA Dolce Vita”. Sprzedawała w nim 
pyszne, włoskie wypieki. Niewielu wie 
jednak, jak ciekawą historię skrywa ro-
syjska przedsiębiorczyni polskiego po-
chodzenia. W rozmowie z Evgeniyą Sta-
nishevskayą – Kamil Kalkowski.

Kamil Kalkowski: Podczas ostatniego jarmar-
ku miała pani na rynku swój stragan. Co moż-
na było na nim zjeść?
Evgeniya Stanishevskaya: Sprzedawałam 
włoskie wypieki. Same słodkości: cannoli, 
pyszne sycylijskie rurki z serem ricotta oraz 
tiramisu. W planach mam więcej propozycji 
cukierniczych, chcę robić też dobrą kawę. 
Jedzenie jest włoskie, ale zdaje się, że po-
chodzi pani z nieco innego miejsca. Skąd?

Jestem z Rosji, z miasta Nogińsk, tuż 
obok Moskwy. Miałam w stolicy dobry biz-
nes, zajmowałam się sztuką. Bardzo lubiłam 
moją pracę. Los sprawił jednak, że musiałam 
stamtąd wyjechać, a dzięki temu, że mam 
polskie korzenie, udało mi się przenieść tutaj. 
Mieszkałam jeszcze w Czechach, ale tam nie 
lubią Rosjan. Dużo lepiej żyje mi się w Polsce 
– podobny język, podobna mentalność. Nad 
Wisłą z początku też starałam zająć się kul-
turą, jednak to nie wyszło. Podjęłam wtedy 

decyzję, żeby przebranżowić się na kulinaria. 
Dzięki Bogu lubię też gotować, więc nowa 
praca sprawia mi równie wiele przyjem-
ności. Zawsze cieszę się, kiedy moi klienci 
chwalą to, co dla nich przyrządziłam, bo de-
sery przygotowuję z najlepszych, oryginal-
nych składników.

A dlaczego spośród wszystkich polskich 
miast wybrała pani akurat Katowice?

Najpierw chciałam mieszkać nad mo-
rzem. Moja mama mieszka na Krymie, 
często tam bywałam i bardzo mi się podo-
bało. W Polsce mieszkałam dwa miesiące 
koło Świnoujścia, ale cały czas było tam 

bardzo zimno i ciągle padał też deszcz. Po-
tem przeprowadziłam się do Krakowa. Za-
stanawiałam się nawet nad tym, żeby kupić 
tam mieszkanie, ale kiedy przyszedł chłód, 
okazało się, że sytuacja z tamtejszą jakością 
powietrza jest okropna. To bardzo ważne, 
żeby powietrze było czyste. Ciągle choro-
wałam. Przebywałam też w Toruniu, War-
szawie, wielu innych miastach, ale wszędzie 
było daleko do ideału. W końcu przyjecha-
łam na jarmark do Katowic. Spędziłam tu 
kilka tygodni – bardzo mi się spodobało. 
Wypytywałam ludzi o jakość powietrza. 
Mówili, że jakiś czas temu również były 
tu z nim problemy, ale udało się je rozwią-
zać. Podobali mi się też ludzie – podchodzili 
do mnie życzliwie, z szacunkiem. To ważne, 
żeby otaczać się takimi osobami. Cały czas 
czułam się tu bezpiecznie. W końcu zdecy-
dowałam, że na pewno chcę tu zostać.
Jakie ma pani plany na przyszłość?

Muszę najpierw wyjechać do Rosji. 
Pozałatwiać sprawy, sprzedać mieszka-
nie. Następnie zacznę szukać jakiegoś lo-
kum w Katowicach. To ważna sprawa, ale 
jeszcze ważniejsze to, żeby mieć miejsce do 
prowadzenia mojej działalności. Jarmark 
był wspaniały, a stoisko na nim to dobry 
biznes, ale niestety odbywa się tylko cztery 
razy w roku. Znalezienie lokalu do otwar-
cia „SEA Dolce Vita” będzie więc priory-
tetem. 

Muzykodrom 
to centrum lotów 
w kosmos melodii, 
rytmu i harmonii. 
To miejsce, 
które brzmi, 
dźwięczy, szumi, 
szeleści, dzwoni, 
pulsuje
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Z IWONĄ ŚWIĘTOCHOWSKĄ-KUTZ ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Nie mógł i nie chciał 
uwolnić się od Śląska 

Maciej Szczawiński: Popiersie pani męża od-
słonięte niedawno w Galerii Artystycznej Ka-
towic przy placu Grunwaldzkim skłania prze-
chodnia do wielu refl eksji. Jakie towarzyszy-
ły pani?
Iwona Świętochowska-Kutz: Było ich wiele. 
Przede wszystkim ta, że najbardziej bym 
chciała, żeby ten monument wyzwalał ja-
kąś żywą reakcję, żeby przywoływał pa-
mięć o kimś, kto paradoksalnie całym 
swoim życiem przeczył wszelkiej hieratycz-
ności i patosowi, a to się przecież z pomni-
kiem najczęściej kojarzy. A jednocześnie 
przecież wznosił go sam sobie tym, co two-
rzył i jaki był. 
W naszej masowej wyobraźni Kazimierz Kutz 
pozostawił ślady niezatarte. Ale my byliśmy 
widzami, pani patrzyła z bliska.

Tego nie da się oddzielić, to bardziej 
skomplikowane, a w końcu zastanawia-
jące. Wie pan, byłam blisko człowieka 
prawdziwie niezwykłego, stworzyłam 
mu dom, wychowywałam dzieci, ale jed-
nocześnie brałam udział w jakiejś nie-
ustannej kreacji, jakimś w najlepszym tego 
słowa znaczeniu teatrze, który on ożywiał 
samą swoją obecnością. Poznałam go, ma-
jąc 20 lat, on miał 48, był już bardzo znany, 
wtedy głośno było zwłaszcza o „Soli Ziemi 
Czarnej” i „Perle w Koronie”. Nie mógł nie 
wywrzeć wrażenia. Ale dla mnie cały jego 
blask polegał nie na sławie, ale na tej jakiejś 
nieodpartej autentycznej emocji, bo on „two-
rzył rzeczywistość” wokół siebie, niczego jed-
nocześnie nie udając, jakby bez wysiłku. To 
tak, jakby ktoś stąpał po linie nad przepaścią, 
ale ręce trzymał w kieszeniach, rozglądał się, 
co tam dokoła, pogwizdywał… No taki był.
Pamiętam jedno z pierwszych swoich na-
grań w państwa mieszkaniu na Żwirki i Wigu-
ry w Katowicach. Słynny przedwojenny „dra-
pacz chmur”, szóste piętro, jeśli się nie mylę. 
Wcześniej mieszkał tam Gustaw Holoubek…

I Bernard Krawczyk. To musiało 
być w 1980, ewentualnie 1981 roku. Ja tu 
przyjechałam z nim czy „za nim” z Gdań-
ska, bo grałam w Teatrze Wybrzeże, a on 
koniecznie chciał mi pokazać cały swój „ma-
tecznik”. Wtedy, rzecz jasna, nie zdawałam 
sobie jeszcze za bardzo sprawy, że czeka 
mnie małżeństwo nie tylko z Kutzem, ale 
też z całym Śląskiem, z Katowicami i z Szo-
pienicami „w pakiecie”… Bo tak naprawdę 
to była właśnie jego największa i dozgonna 
miłość. Ja wiem, to tak ładnie, tak lite-
racko i gładko brzmi, ale przy całej swojej 
wszechstronności mój mąż miał jeden „mit 
założycielski” swojego życia i swojej sztuki: 
Śląsk. Rodzinny dom w Szopienicach. Po-
stać matki.

Z Katowicami musi też się pani kojarzyć 
koszmar stanu wojennego, internowanie 
męża, „szlaban” na jakiekolwiek artystyczne 
możliwości.

No tak, przyszłość zapowiadała 
się niewesoło. Ja odeszłam z Teatru 

Wyspiańskiego, gdzie występowałam, on 
po wypuszczeniu „na wolność” w wyraź-
nej depresji, małe dzieci… Zwyczajna bieda 
zaczęła nam zaglądać w oczy. Nie mieli-
śmy za bardzo z czego żyć, więc stąd ten 
wyjazd do Warszawy. Ale jak miało się 

szybko okazać, dla mojego męża to był 
wyjazd nie tylko nie na zawsze, ale zde-
cydowanie tymczasowy. Szybko zaczął tu 
wracać, ciągle znajdować nowe powody, 
ba! konieczności powrotów i znowu, mimo 
naprawdę mnóstwa innych zajęć, zaczął 
się w tym Śląsku zatapiać. Tłumaczyć go 
ludziom z zewnątrz, bronić, jak to wprost 
nazywał, „przed krzywdą”, niezrozumie-
niem, idiotyzmem uproszczeń. Przecież 
te jego słynne określenia „indianery” czy 
„dupowatość” już na stałe weszły do ję-
zyka, którym dziś się o tym miejscu mówi 
– żywo i z troską – bez tych wszystkich 
koszmarnych komunałów podszytych naj-
częściej obojętnością, ignorancją, żeby nie 
rzec głupotą. 
W którymś z wywiadów określiła pani ży-
cie z Kutzem jako jakiś nieustanny „ rollerco-
aster” emocji, zdarzeń, spięć i poszukiwań. 
Dla kobiety, nawet jeżeli jest artystką, taka sy-
tuacja nie musi być szczególnie komfortowa?

No tak, 40 wspólnych lat… Łatwo 
się domyślić, że to rzeczywiście nie za-
wsze było łatwe. Dla nas obojga. Ale tak 
samo oczywiste jest, że ja niczego nie 
żałuję. Ani przez moment. Stworzyłam 
mu dom, przestałam myśleć o własnych 
artystycznych ambicjach, a w zamian 
otrzymałam jakieś zupełnie nieprawdo-
podobne źródło energii i emocji, którymi 
on był ciągle przepełniony. No i te jego 
sprzeczności! 

U kogoś innego mogłyby pewnie 
irytować, nawet niepokoić, ale on to ja-
koś w sobie „komponował”, więc potrafił 
też porwać i po prostu zachwycić. Tak jak 
nigdy nie chciał być twórcą jednego ga-
tunku, więc robił filmy, reżyserował sztuki 
teatralne, pisał prozę, eseje i felietony, tak 
potrafił też (on! twardo stojący na ziemi fa-
cet, Ślązak o plebejskich korzeniach) „ula-
tać” w rejony najczystszej liryki, fantazji, 
błyskotliwego intelektu.

I jeszcze, jeśli pan pozwoli, chciałabym 
dodać coś, co wydaje mi się niezwykle 
ważne dzisiaj, teraz, kiedy w Katowi-
cach stanęło to popiersie na placu Grun-
waldzkim. Otóż byłabym najbardziej 
szczęśliwa, gdyby „opowiadało” takiego 
właśnie Kutza, człowieka często szamo-
czącego się wewnętrznie, ale który nie 
oglądał się za siebie, tylko parł do przodu, 
narażał na bolesne zderzenia i nie dbał 
przesadnie o to, co powiedzą inni, który 
przez całe życie nie mógł i nie chciał 
uwolnić się od Śląska, a przecież opo-
wiedział nam coś uniwersalnie pięk-
nego w sposób wyrafinowany i naturalny 
jednocześnie. 

Stworzyłam mu dom, przestałam myśleć 

o własnych artystycznych ambicjach, 

a w zamian otrzymałam 

jakieś zupełnie

 nieprawdopodobne źródło energii i emocji
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KATOWICE DLA SENIORA
Miasto Katowice oraz realizator pro-
jektów – Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Katowicach zaprasza miesz-
kańców miasta w wieku senioralnym do 
udziału w zajęciach:

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe Nasze Załęże – II etap” realizowa-
nego przez Miasto Katowice – MOPS dla 
seniorów zaplanowano:

9.10, godz. 18.00 – „Senior w podróży” 
– wyjście do NOSPR na koncert Orkiestry 
Filharmonii Narodowej,

12.10, godz. 18.00 – „Senior w podróży” 
– wyjście do Teatru Śląskiego na „Carmen”,

20.10, godz. 16.00 – „Senior w działaniu” 
– warsztaty z ceramiki,

25.10, godz. 10.00 – „Senior w podróży” 
– wyjazd do Muzeum Chleba 
w Radzionkowie,

29.10, godz. 16.00 – „Senior w akcji” 
– „Przepysznik”, czyli wymiana 
doświadczeń kulinarnych.

 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z:

Dominiką Szołtysik, Judytą Wolną oraz 
Rafałem Ićkiem

Adres: Katowice, ul. Gliwicka 92/1
Tel.: 502 032 688, 503 805 269, 501 

242 787

W ramach projektu „Bogucice – moje miej-
sce na ziemi. Program aktywności lokalnej 
– etap II” realizowanego przez Miasto Ka-
towice – MOPS dla seniorów zaplanowano:

4.10, godz. 10.30
– „Senior w działaniu” – warsztaty 
„Zieleń zatopiona w pachnącej glinie”,
8.10, godz. 12.00
– „Senior w działaniu” 
– spotkanie z kinem polskim”,
11.10, godz. 10.30 
– „Senior w działaniu” 
– warsztat „Smaki jesieni”,
14.10, godz. 8.00 
– „Senior w podróży” – Góra Żar,
18.10, godz. 10.30 – „Na zdrowie” 
– spotkanie z dietetykiem,
21.10, godz. 15.00 – „Senior w działaniu” 
– wieczór „planszówkowy”,
25.10, godz. 10.30 – „Senior w akcji” 
– warsztat kompozycji nagrobnych,
6, 13, 20, 27.10, godz. 9.00 
– „Senior w ruchu” – zajęcia nordic 
walking w parku Boguckim,
28.10, godz. 10.30 – „Senior w akcji” 
– sprzątamy groby zapomnianych 
na boguckiej nekropolii.
W październiku 2021 r. plano-

wane są również zajęcia z samoobrony 
dla seniora – terminy  w trakcie ustala-
nia z organizatorem.

 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z:

Kariną Ploch-Oleksy, Anną Wołoch, 
Markiem Mierzwą, Blanką Hasterok

Adres: Katowice, ul. Markiefki 64 oraz 
Markiefki 68

Tel.: 502 032 604, 720 779  447, 
502 032 544, 503 805 218

W ramach projektu „Program Aktywności 
Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb” 
realizowanego przez Miasto Katowice 
– MOPS dla seniorów zaplanowano:

5.10, godz. 9.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– joga dla osób w wieku senioralnym,

6.10, godz. 9.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– zajęcia nordic walking z instruktorem,

7.10, godz. 10.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– warsztaty rozwojowe,

8.10, godz. 9.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– Inicjatywa Lokalna: „Kawa na placu 
– gliniana kawa w senioralnym wydaniu”,

12.10, godz. 9.00 
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– joga dla osób w wieku senioralnym,

13.10, godz. 9.00 – Klub Społecznościowy 
„Strefa Seniora” – zajęcia nordic 
walking z instruktorem;

15.10, godz. 9.00 
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– Inicjatywa Lokalna: „Kawa na placu”,

19.10, godz. 9.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– joga dla osób w wieku senioralnym,

20.10, godz. 9.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– zajęcia nordic walking z instruktorem,

22.10, godz. 9.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– Inicjatywa Lokalna: „Kawa na placu”,

26.10, godz. 9.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– joga dla osób w wieku senioralnym,

27.10, godz. 9.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– zajęcia nordic walking z instruktorem; 

29.10, godz. 9.00
– Klub Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– Inicjatywa Lokalna: „Kawa na placu”.

 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z:

Magdaleną Michałek, Katarzyną 
Schröder, Klaudią Wiatrak

Adres: Katowice, ul. Kotlarza 10b
Tel.: 32 416 22 66, 725 161 463, 720 776 381

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe w Śródmieściu – I etap” realizowa-
nego przez Miasto Katowice – MOPS dla 
seniorów zaplanowano:

6.10, godz. 10.00–14.00 – warsztaty 
szycia na maszynie; podczas warsztatów 
zaplanowano szycie, pod okiem specjalisty, 
praktycznych toreb na zakupy,

14.10, godz. 17.00–19.00 – warsztaty 
kulinarne w Akademii Gotowania dla 
Dzieci Kids’ Kitchen ul. Żwirki i Wigury 
19/7a w Katowicach; warsztaty będą 
poświęcone kuchni włoskiej,

17.10, godz. 18.00–19.30
– wyjście na film „Rafael odkryty 
na nowo” z cyklu „Wielka 
sztuka w kinoteatrze Rialto” 
(ul. św. Jana 24, Katowice),

18.10, godz. 10.00–14.00 
– warsztaty malowania po numerach; 

podczas warsztatów uczestnicy będą 
mogli samodzielnie stworzyć swoje 
niepowtarzalne obrazy;

28.10, godz. 17.00–19.00 – warsztaty 
kulinarne w Akademii Gotowania dla 
Dzieci Kids’ Kitchen ul. Żwirki i Wigury 
19/7a w Katowicach; warsztaty będą 
poświęcone kuchni chilijskiej.

 Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z:

Marią Mol-Grabowską lub Joanną Pines  
Adres: Katowice, ul. Teatralna 17A
Tel.: 501 242 833, 501 242 831

Kampania społeczna: 
Poznaj Swojego Sąsiada 
– Seniora
Katowice przyłączyły się do ogólnopolskiej 
kampanii społecznej Głosu Seniora i Ada-
med dla Seniora, która promuje pomoc 
sąsiedzką skierowaną do potrzebują-
cych seniorów.

Najbardziej dotkliwym problemem osób 
starszych jest samotność i brak zaintereso-
wania ze strony najbliższego otoczenia. Ale 
nawet najbardziej samotny człowiek ma 
sąsiada. I każdy z nas jest czyimś sąsiadem. 
Często seniorzy nie chcą prosić o pomoc albo 
nie chcą  nam przeszkadzać, kiedy widzą, 
jak spieszymy się każdego dnia do pracy czy 
na zakupy, zajęci swoimi sprawami. Izolację 
pogłębiła trwająca od ponad roku pandemia. 

Tymczasem tak naprawdę nawet naj-
drobniejszy gest sąsiedzkiej życzliwości może 
okazać się o wiele cenniejszy niż wszelkie 
formy pomocy instytucjonalnej. Dlaczego? 
Bo wynika z autentycznego zainteresowania 
drugim człowiekiem, seniorem, sąsiadem. 

Chcąc dołączyć do akcji, należy wydruko-
wać gotowy plakat dostępny na stronie www.
glosseniora.poznaj-sasiada.pl, wpisać numer 
kontaktowy i zawiesić na klatce schodowej lub 
włożyć do skrzynki osoby samotnej. W kolej-
nym kroku należy poczekać na zgłoszenie po-
trzebującego seniora, a następnie pomóc takiej 
osobie ze zrobieniem zakupów, wyprowadze-
niem psa czy rozmową telefoniczną. 

Popołudniowe kluby 
społecznościowe
Serdecznie zapraszamy katowickich se-
niorów do udziału w zajęciach organi-
zowanych przez popołudniowe kluby 
społecznościowe. Kluby działają od ponie-
działku do piątku w godzinach od 13.00 
do 16.00, a udział we wszystkich zajęciach 
jest bezpłatny. 

Miesięczne harmonogramy zajęć pla-
nowanych w poszczególnych popołudnio-
wych klubach społecznościowych dostępne 
są na stronie internetowej pod adresem: 
web.mops.org/node/3362, mogą one jednak 
ulec zmianie ze względu na warunki pogo-
dowe i inne czynniki.

Więcej informacji o zajęciach prowadzonych 
przez popołudniowe kluby społecznościowe 
można uzyskać telefonicznie lub w siedzi-
bach klubu:

ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69,
ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27,
ul. Tysiąclecia 4, tel. 32 254 06 93,
ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03,

ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15,
ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32,
ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34,
ul. Dębowa 23, tel. 32 355 51 60 wew. 4,
ul. Brata Alberta 4, tel. 32 355 51 60 wew. 4.

Dzienne domy pomocy 
społecznej
Dzienne domy pomocy społecznej są ośrod-
kami wsparcia przeznaczonymi dla osób 
samotnych lub osób w rodzinach, które z po-
wodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub 
rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Dzienne domy pomocy społecznej 
działają od godziny 8.00 do 13.00 i świad-
czą usługi:

bytowe – poprzez zapewnienie wyży-
wienia w postaci śniadania i obiadu od ponie-
działku do piątku oraz wydawania suchego 
prowiantu na sobotę, a także możliwość ko-
rzystania z urządzeń sanitarnych i środków 
służących do utrzymania higieny osobistej 
oraz z pralki i środków piorących, 

opiekuńcze – polegające na udzielaniu 
pomocy w podstawowych czynnościach ży-
ciowych, podnoszeniu sprawności i aktywi-
zowaniu pensjonariuszy,

zaspokajające potrzeby zdrowotne 
– w zakresie ogólnej rehabilitacji ruchowej, 
zajęć prozdrowotnych i fizjoterapeutycz-
nych, indywidualnych konsultacji,

psychologiczne – w postaci poradnic-
twa, zajęć grupowych z udziałem psycho-
loga, zebrań społeczności, grup wsparcia,

wspomagające – polegające na umoż-
liwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, 
rekreacyjnych, towarzyskich, utrzymywa-
niu i rozwijaniu kontaktów pensjonariuszy 
z rodziną i środowiskiem, aktywizacji spo-
łecznej i integracji ze społecznością lokalną.

Na terenie miasta Katowice działa 9 dzien-
nych domów pomocy społecznej, tj.:

DDPS nr 1, ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69,
DDPS nr 2, ul. Głogowska 23, tel. 32 202 87 27,
DDPS nr 3, ul. Tysiąclecia 4, tel. 32 254 06 93,
DDPS nr 4, ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03,
DDPS nr 5, ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 13 15,
DDPS nr 6, ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32,
DDPS nr 7, ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34,
DDPS ul. Dębowa 23, tel. 32 355 51 60,
DDPS ul. Brata Alberta 4, tel. 32 352 99 10.

W chwili obecnej dzienne domy po-
mocy społecznej dysponują wolnymi 
miejscami i serdecznie zapraszają do sko-
rzystania z bardzo ciekawej oferty.

W celu uzyskania bliższych informacji, 
a także załatwienia formalności należy 
zgłosić się w Terenowym Punkcie Pomocy 
Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach:

TPPS nr 1, ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99 
TPPS nr 2, ul. Warszawska 42, tel. 253 77 30
TPPS nr 3, ul. Oblatów 24, tel. 258 07 09
TPPS nr 4, ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78
TPPS nr 5, ul. Dębowa 16, tel. 254 70 61
TPPS nr 6, ul. Czecha 2, tel. 209 00 23
TPPS nr 7, ul. Świdnicka 35a, tel. 252 56 35
TPPS nr 8, ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 15 68
TPPS nr 9, ul. Krakowska 138, tel. 255 35 67
TPPS nr 10, ul. Krakowska 138, tel. 256 80 39
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KATOWICE W SKRÓCIE
Znaleziono gotówkę 
– poszukiwany właściciel
Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta 
Katowice poszukuje osób uprawnionych do 
odbioru pieniędzy, które zostały znalezione 
na terenie Katowic i oddane w depozyt do 
biura. Jest to gotówka w wysokości 10 260 
zł oraz 380 dolarów.

Wydanie rzeczy z depozytu następuje 
po okazaniu dokumentu tożsamości, doku-
mentu potwierdzającego własność lub określe-
niu cech charakterystycznych rzeczy, a także 
podaniu przybliżonego miejsca i daty zgu-
bienia przedmiotu. Termin odbioru upływa 
22 sierpnia 2023 r. Rzecz znaleziona, która 
nie zostanie przez osobę uprawnioną ode-
brana w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezie-
nia, staje się własnością znalazcy.
 Kontakt: Urząd Miasta Katowice, Biuro 
Rzeczy Znalezionych, Rynek 1, pok. 719, tel. 
32 705 42 61.

Wybory do Rady Jednostki 
Pomocniczej nr 19 
Piotrowice-Ochojec 
17 października odbędą się wybory do 
Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Pio-
trowice-Ochojec.  Głównym celem dzia-
łania jednostki jest tworzenie warunków 
dla pełnego uczestnictwa mieszkań-
ców  w rozpatrywaniu istotnych spraw 
związanych z bieżącymi problemami dziel-
nicy. Realizacja celów działania jednostki 
odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi 
Rady Miasta z okręgu wyborczego obej-
mującego obszar jednostki. Organami jed-
nostki są rada jednostki (tzw. rada dzielnicy) 
oraz zarząd jednostki, a członkowie tych 
organów pełnią swoje funkcje społecznie.

17 października odbędą się wybory 
do rady. Wybory do pozostałych rad uję-
tych w uchwale (RJP nr 3 Zawodzie, RJP 
nr 5 Brynów-Część Wschodnia-Osiedle 

Zgrzebnioka) nie odbędą się ze względu 
na zbyt małą liczbę zgłoszonych kandyda-
tów na radnych.

Jak wyglądają wybory? Uprawnieni 
mieszkańcy (ujęci w rejestrze wybor-
ców) poprzez tajne głosowanie wybierają 
radę za pomocą kart do głosowania. Wybory 
odbędą się 17 października 2021 r. w godz.: 
7.00–19.00. Aby zagłosować, należy mieć ze 
sobą dokument tożsamości.

Jak zagłosować? Wybiera się 1 kan-
dydata poprzez postawienie znaku 
„X” w kratce z lewej strony obok nazwiska 
kandydata, na którego się głosuje.

Gdzie i na kogo zagłosować? Sprawdź 
informacje: https://bit.ly/3AzqT3S 

Promocja rodzicielstwa 
zastępczego w Katowicach 
– Miasto szuka rodzin 
zastępczych

MOPS prowadzi kampanię mającą na celu 
zachęcenie jak największej liczby mieszkań-
ców do bycia rodziną zastępczą. W ramach 
kampanii promocyjnej w TVP3 Katowice 
do 20 października emitowany jest spot 
promujący kampanię. Ponadto w trzech 
lokalizacjach miasta (na ul. Warszawskiej, 
Powstańców i Szewskiej) do 31 grudnia 
eksponowane są plakaty promujące rodzi-
cielstwo zastępcze na wielkoformatowych 
tablicach reklamowych. Po mieście kursują 
też cztery autobusy, które zostały oklejone 
reklamą promującą rodzicielstwo zastępcze. 
Mieszkańcy Katowic zainteresowani by-
ciem rodziną zastępczą mogą uzyskać 
więcej informacji:

na stronie internetowej MOPS w za-
kładce „Piecza zastępcza”;

w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastęp-
czej, ul. Wojewódzka 23 pod nr. tel. 32 251 
71 31, 32 203 17 50, 32 251 71 89;

w Dziale ds. Rodzin z Dziećmi ul. Jagielloń-
ska 17 pod nr. tel. 32 251 00 87 wew. 119 (w przy-
padku zawodowych rodzin zastępczych).

Pomoc dzieciom 
z Domu Aniołów Stróżów 
w kryzysie edukacyjnym!
Niektóre dzieci po pandemii przestały li-
czyć, czytać i pisać… 

– Dzieci z wykluczonych społecznie 
środowisk od zawsze mają trudności ze 
szkolną adaptacją, nauką i odrabianiem 
zadań. A pandemia i odosobnienie, zdalne 
zajęcia, brak fizycznej obecności nauczy-
cieli i opiekunów, trudna sytuacja domowa 
tylko to pogłębiły, pogrążając je w kryzysie 
edukacyjnym – mówi Monika Bajka, prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży „Dom Aniołów Stróżów”. 

Młodsze dzieci przestały liczyć, pi-
sać i czytać, starsze mają problemy z mate-
matyką, językiem polskim, przedmiotami 
ścisłymi. Rozłąka z rówieśnikami i brak ada-
ptacji w szkolnym środowisku spowodowały, 
że dzieci cofnęły się w nauce o kilka lat, uza-
leżniając się jednocześnie od tabletów, smart-
fonów i Internetu, a także wagarując w czasie 
zdalnych zajęć.

Dla podopiecznych Domu Anio-
łów Stróżów zdalna nauka bar-
dzo często oznacza po prostu brak 
nauki i utrudnioną socjalizację. Na eta-
pie wczesnoszkolnym indywidualna re-
lacja dziecka z nauczycielem ma ogromne 
znaczenie w przygotowaniu malucha do 
dalszej nauki, rozwijaniu kompetencji 
matematycznych, ćwiczenia czytania, 
prawidłowych nawyków związanych z pi-
saniem. Pandemia i zdalna edukacja tę bli-
skość i relację dzieciom zabrała.

Mają ogromne zaległości, ciężko im 
utrzymać koncentrację, zasypiają na lek-
cjach, jeszcze gorzej, niż wcześniej, znoszą 
szkolne porażki – wszystko to sprawiło, 
że w Domu Aniołów Stróżów wdra-
żamy „Pocovidowy program edukacyjny”, 
na który właśnie zbieramy fundusze. 
Każde z 70 potrzebujących pomocy w na-
uce dzieci chcemy objąć kilkoma godzinami 
tygodniowo indywidualnej nauki, co w su-
mie daje 500–600 godzin indywidualnych 
zajęć miesięcznie! To pierwszy zaprojekto-
wany na tak szeroką skalę program eduka-
cyjny w prawie 30-letniej historii Aniołów.
 Wejdź na www.anioly24.pl/pocovi-
dowy-program-edukacyjny i zobacz, jak 
możesz pomóc. 

LISTY DO REDAKCJI
Aktywność 
osób niewidomych

Mam znajomą, która jest osobą niewidomą. 
Niestety jest uwięziona w domu, a  jest chętna 
do wyjścia i działania. Czy udałoby się skon-
taktować ją z kimś, kto udzieliłby jej po-
mocy i porady? Nigdzie nie ma informacji, 
jak osoby niewidome mogą spędzać czas w Ka-
towicach, na jaką pomoc mogą liczyć.

MIESZKANKA KATOWIC

Odpowiedź redakcji: Niepełnosprawni 
mieszkańcy mogą skorzystać z usług asy-
stenckich. Wykwalifikowani asystenci 
są przygotowani do niesienia pomocy 
we wszystkich czynnościach życiowych, 
przez co rozumiemy np. zrobienie zaku-
pów, spacer czy załatwienie sprawy urzę-
dowej. Z usług asystenta można korzystać 

codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00. 
Centrum usług asystenckich w Katowicach 
działa przy ul. Ligockiej 5. Szczegóły doty-
czące rekrutacji do projektu, sposobu zama-
wiania usług oraz specyfiki pracy asystentów 
można znaleźć na stronie asystentosobisty.
com, gdzie zamieszczone są m.in. dokumenty 
wymagane w celu skorzystania z asystentury. 
Informacje udzielane są również telefonicz-
nie pod numerem 793 523 534, czynnym od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 
do 15.00 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 
do 13.00. Chęć skorzystania z usług można 
także zgłosić pocztą elektroniczną na adres: 
asystentosobisty.katowice@gmail.com.

Na terenie miasta funkcjonuje też 
transport specjalny dla osób z niepełno-
sprawnościami „od drzwi – do drzwi”. To 
rozwiązanie daje możliwość uniknięcia 
tłoku czy też konieczności przesiadania 
się z jednego autobusu do drugiego. Z usługi 

mogą korzystać osoby z niepełnosprawno-
ściami z widoczną dysfunkcją narządu ru-
chu oraz osoby niewidome i niedowidzące.

Jak korzystać z miejskiego trans-
portu indywidualnego?

Zadzwoń, by zamówić transport – zgło-
szenia pod numerami: 501 406 141 oraz 32 
258 10 30.

Dyspozytor przeprowadzi wywiad na te-
mat stopnia samodzielności w poruszaniu 
się pasażera oraz potrzeby zapewnienia mu 
opieki przy przemieszczaniu się i zapisuje 
dane osoby wraz z numerem orzeczenia.

Kierowca przyjedzie na ustaloną 
datę i godzinę. Pamiętaj, żeby wziąć ze sobą 
niezbędne dokumenty – okażesz je przewo-
żącemu dla potwierdzenia.

Kierowca może dowieźć osoby z niepeł-
nosprawnościami do wielu miejsc na terenie 
Katowic oraz miast sąsiednich: Chorzowa, 
Mikołowa, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej, 

Sosnowca, Siemianowic Śląskich i Czeladzi. 
Usługa jest wykonywana od poniedziałku do 
soboty w godz. od 6.00 do 22.00 oraz w nie-
dziele i święta w godz. od 8.00 do 20.00. 
Opłaty ponoszone przez pasażerów to: część 
stała opłaty – 3 zł; część zmienna opłaty – 
za każdy rozpoczęty kilometr jazdy – 1,20 
zł/km; opłata postojowa – 10 zł/h. Usługa 
jest dofinansowana ze środków miasta (5,20 
zł/km).

Wsparcia w zakresie aktywizacji spo-
łecznej osoby niewidomej mogą też udzie-
lić organizacje pozarządowe, np. Fundacja 
Transgresja oraz Polski Związek Niewido-
mych okręg śląski.

Więcej informacji 
o wsparciu miasta, i nie tylko,  

dla osób z niepełnosprawnościami 
można znaleźć na stronie: 

bit.ly/3AY7Wbd
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MISTRZYNIE W SZKOŁACH

Nie warto opuszczać lekcji WF

„Mistrzynie w szkołach” to niezwykła 
lekcja WF-u dla dziewcząt z VII i VIII kla-
sy szkoły podstawowej oraz szkół po-
nadpodstawowych, którą prowadzą mi-
strzynie olimpijskie, świata i Europy. 
We wrześniu taka lekcja odbyła się w IV 
Liceum Ogólnokształcącym przy ul. 
Katowickiej. Szkołę odwiedziły: Otylia 

Jędrzejczak – pływaczka,  Joanna Ję-
drzejczyk – zawodniczka MMA, Kata-
rzyna Zillmann – wioślarka, Karolina 
Naja – kajakarka, Anna Puławska 
– kajakarka.

„Mistrzynie w szkołach” to autorski 
projekt Otylii Jędrzejczak, który jest re-
alizowany przez Fundację Otylii. Celem 

akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku 
licealnym do zwiększenia aktywności 
ruchowej. W przekazywaniu uczen-
nicom liceów tych wartości Otylię Ję-
drzejczak wspierają inne wspaniałe 
kobiety – olimpijki, mistrzynie świata, 
Europy i Polski w różnych dyscyplinach 
sportu. 

PROFILAKTYKA

Zdrowie 
dzieci 
pod kontrolą
Pandemia COVID-19 i związane z nią wpro-
wadzenie zdalnego nauczania spowodo-
wały znaczące ograniczenie aktywności 
wśród najmłodszych mieszkańców Kato-
wic. Dostrzegając ten problem, miasto Ka-
towice zorganizowało bezpłatne badania 
przesiewowe w ramach programu „Profi-
laktyczna opieka nad uczniami”.
Badania lekarzy pediatry i ortopedy 
pozwolą na wczesne wykrycie ewen-
tualnych nieprawidłowości w rozwoju 
dzieci, w szczególności występowanie 
nadwagi lub otyłości, a  także wad po-
stawy. Umożliwi to zasygnalizowanie ro-
dzicom konieczności podjęcia właściwego 
leczenia i zmiany nieprawidłowych nawy-
ków u ich dzieci.

Do udziału w badaniach uprawnieni są 
uczniowie, którzy od września rozpoczęli na-
ukę w klasach IV szkół podstawowych. W bu-
dżecie miasta na rok 2021 zabezpieczono 
na ten cel 145 tys. zł, co pozwoli na objęcie 
badaniami 1318 uczniów.

Doświadczenia z programu prowadzo-
nego w latach 2007–2020 wykazały jego 
dużą skuteczność i pozwoliły na rozpozna-
nie i rozpoczęcie leczenia we wczesnym sta-
dium wielu zaburzeń i chorób. 

EDUKACJA

Zakodowane i matematyczne Katowice
Łamigłówki, rebusy i konstruowanie gier 
planszowych – katowickie podstawów-
ki z nowatorskim programem naucza-
nia. Od września w sześciu placówkach 
na terenie miasta realizowane są autor-
skie programy nauczania z zakresu mate-
matyki oraz programowania i kodowania. 
To pilotażowe działania wykorzystujące 
naturalną dziecięcą ciekawość. – Matema-
tyczne Katowice to projekt pozwalający 
uczniom klas czwartych polubić i zro-
zumieć matematykę. Uczymy przez za-
bawę, praktyczne działanie i powtarzanie. 
Gry i zabawy w naszych scenariuszach zo-
stały wybrane tak, by aktywizować każ-
dego ucznia i dawać możliwość pokonania 
lęków przed matematyką. Rozbudzamy ich 
kreatywność i ćwiczymy logiczne myślenie 
– mówi Paulina Worsztynowicz, nauczy-
ciela matematyki ze Szkoły Podstawowej 
nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. 
Ligonia, współautorka i realizatorka „Ma-
tematycznych Katowic”.

– Cieszę się, że katowiccy nauczy-
ciele postanowili zainspirować swoich 

kolegów i podzielić się pomysłami na to, 
jak przez zabawę i doświadczenie zachę-
cić najmłodszych do rozpoczęcia niesa-
mowitej przygody w świecie przedmiotów 
ścisłych i programowania – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Zakodowane Katowice
Program dodatkowych zajęć z zakresu 
kodowania i programowania adresowany 
jest do klas III szkoły podstawowej. 32 go-
dziny lekcyjne przewidują: rozwój myślenia 
logicznego i algorytmicznego, kształto-
wanie umiejętności społecznych, rozbu-
dzanie kreatywności i nieszablonowego 
rozumowania, a także zainteresowania 
programowaniem i twórczym korzysta-
niem z urządzeń cyfrowych. 

Matematyczne Katowice
Program zajęć z zakresu matematyki zo-
stał opracowany z myślą o uczniach klasy 
IV szkoły podstawowej i również obejmuje 
32 godziny. Jego głównym założeniem jest 
rozbudzenie w uczniach zainteresowania 

matematyką, poprzez wykorzystanie ich 
naturalnej ciekawości świata. Celem pro-
gramu jest stymulacja rozwoju intelektu-
alnego poprzez zaszczepienie w dzieciach 
pasji, entuzjazmu i motywacji do pozna-
wania matematyki. Program prezentuje 
praktyczny wymiar matematyki, a także 
pomaga w wielu codziennych czynnościach, 
co pozwala przełamać lęk i rozbudzić po-
zytywne nastawienie do „królowej nauk”. 
Uczniowie, dzięki uczestnictwu w zaję-
ciach, kształtują zdolności logicznego my-
ślenia, eksperymentowania, poszukiwania 
nieszablonowych rozwiązań, krytycznej 
analizy i pracy zespołowej. 

Autorami obu programów są nauczy-
ciele matematyki oraz edukacji wcze-
snoszkolnej z tych szkół. W nowatorskich 
programach edukacyjnych biorą udział: SP 
nr 12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1, SP 
nr 20 w Zespole Szkół i Placówek nr 2, SP 
nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
S. Ligonia, SP nr 48 im. J. Ligonia, SP nr 
54 im. M. Konopnickiej, SP nr 65 im. G. 
Morcinka. (JG)
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Festiwal w tym roku proponuje powrót 
do źródeł, do Śląskiego Brzmienia, 
które na przełomie lat 60. i 70. XX 
wieku stało się znakiem rozpoznaw-

czym tutejszego środowiska muzycznego. 
W ten sposób, choć drugi rok z rzędu nie 
możemy obchodzić bluesowego święta z peł-
nym rozmachem, stawiamy czoła pandemii. 

Festiwal odbędzie się w Pałacu Mło-
dzieży, a prowadzi go tradycyjnie Jan 
Chojnacki. Szef festiwalu Ireneusz Dudek 
opowiada „Naszym Katowicom” o tegorocz-
nej, wyjątkowej edycji:

– W tym roku, dlatego że ameryka-
nie z powodu pandemii nie mogli przyjechać, 
wpadłem na pomysł, aby przenieść Rawę do 
miejsca, gdzie odbył się pierwszy festiwal, 
czyli Pałacu Młodzieży. Chcemy pokazać 
Silesian Sound – czyli to, co tutaj w Katowi-
cach było najistotniejsze. Ukazać różnorod-
ność kapel, brzmień, które i tak wypłynęły 
wszystkie z bluesa. Makaron zagra śląskiego 
bluesa do poezji, Grzegorz Kapołka zabierze 

nas w kierunku jazzu, pojawi się zespół 
Krzak z instrumentalna muzyką tak po-
pularną w  latach 70/80, następnie ja z Big 
Bandem ze wspomnieniem konceptu płyty 
Number One, SBB i na koniec zespół Dżem 
udawadniający, że blues to też piosenki. Miasto 
Katowice bardzo pomaga Rawie Blues i za to 
jestem wdzięczny. Już teraz myślę o przyszło-
rocznej edycji w Spodku na 40-lecie Rawy! 

Rawa Blues Festival odbywa się co roku 
na początku października w Katowicach. 
Historia festiwalu rozpoczęła się w 1981 
roku, a jego pomysłodawcą i założycielem był 
Irek Dudek. Z czasem Rawa Blues stała się 
największym i najbardziej rozpoznawalnym 
wydarzeniem bluesowym w Polsce. Przez 
pierwsze 10 lat festiwal organizowany był jako 
całodniowe sesje bluesowe w różnych miej-
scach. Z czasem ewoluował, stając się na po-
czątku lat 90. międzynarodowym festiwalem 
bluesowym. Od tego czasu organizatorzy za-
częli zapraszać największych artystów świato-
wego bluesa. Organizatorzy, a także niezależni 

dziennikarze utrzymują, że Rawa Blues Festi-
val jest największym na świecie festiwalem od-
bywającym się „in-door” (pod dachem). Rawa 
Blues Festival jest jedynym festiwalem, na któ-
rym występowali wszyscy legendarni artyści 
polskiego bluesa, a wielu z nich rozpoczynało 
tutaj swoją karierę. Do najznakomitszych pol-
skich wykonawców należą Tadeusz Nalepa, 
Dżem, Easy Rider, Jan Kyks Skrzek, Irek Du-
dek, Martyna Jakubowicz, Jan Janowski, Si-
lesian Blues Band i Nocna Zmiana Bluesa, by 
wymienić tylko kilku. 

Zmiany w Polsce na początku lat 90. 
stworzyły nowe możliwości także dla orga-
nizatorów życia kulturalnego. Irek Dudek 
wraz ze swoją ekipą wykorzystał sprzyja-
jące okoliczności dla rozszerzenia formuły 
festiwalu i w ten sposób Rawa Blues stała się 
wydarzeniem międzynarodowym. Szerokie 
kontakty z muzykami i promotorami w Eu-
ropie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych 
pozwoliły zaprosić na Rawę Blues wiele le-
gendarnych gwiazd bluesa. Dzięki temu 

artyści bluesowi byli jednymi z pierwszych 
gwiazd, które dotarły do Polski po upadku 
żelaznej kurtyny.

Wśród wykonawców, którzy zagrali 
na Rawa Blues Festivalu, wielu zostało wy-
różnionych bądź nominowanych do takich 
nagród jak Nagroda Grammy, W.C. Handy 
Award, Blues Music Award, Blues Foundation’s 
Blues Hall of Fame.

Lista największych z nich zawiera ta-
kie nazwiska jak Robert Cray, Keb’ Mo’, JJ 
Grey &Mofro, Elvin Bishop, Otis Taylor, 
Marcia Ball, LutherAllison, Junior Wells, 
Koko Taylor, Rod Piazza&Á e Mighty  Fly-
ers, Marcia Ball, Lonnie Brooks, Janiva  
Magness, Carey Bell, Guitar  Shorty, Rory 
Block, C. J. Chenier, Alvin Youngblood Hart 
Trio, Magic Slim&Teardrops, Eric  Sardinas, 
Nora Jean Bruso, Eden Brent, Debbie Da-
vies, Little Charlie & Á e Nightcats, James 
Blood Ulmer, Vernon  Reid, Corey Harris, 
Lil’ Ed & Á e Blues Imperials, Big Bill Mor-
ganfield i wielu innych.   (ORG/RED)
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im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

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

www.miasto-ogrodow.eu

Poznaj kulturalną stronę Katowic. Zapisz się do 
newslettera Katowice Miasto Ogrodów

mailing.miasto-ogrodow.eu/kulturalne-maile.

MIKROGRANTY 
 EDYCJA 10/21

Program wsparcia Miasta Ogrodów dedykowany 
organizacjom pozarządowym. Na wnioski czeka-
my w terminie do 25 października. To już ostatni 
nabór w tym roku!  Regulamin, formularze zgło-
szeniowe dostępne na miasto-ogrodow.eu (menu: 
PROJEKTY). Dodatkowe informacje, pytania: mi-
krogranty@miasto-ogrodow.eu

Koncert fi nałowy Jen Shyu [US] 
4 października, godz. 19.30, sala 
koncertowa Miasta Ogrodów
Zero Grasses: Ritual for the Losses. Jen Shyu – 
fortepian, taniec, śpiew, słowo, lutnia księżycowa, 
biwa japońska. Koncert odbywa się w pięciu języ-
kach: angielskim i czterech językach azjatyckich. 
Jen Shyu jest rezydentką artystyczną Katowice 
JazzArt Festivalu.
Bezpłatne wejściówki: 32 609 03 32, rezerwacje@
miasto-ogrodow.eu

Gala „Ambasador Polszczyzny”
16 października, godz. 17.00, sala 
koncertowa Miasta Ogrodów
Osoby i instytucje mające wybitne zasługi w krze-
wieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny, 
po raz 7. otrzymają od Prezydium Rady Języka 
Polskiego tytuły Ambasadora Polszczyzny. Galę, 
podczas której laureaci zostaną uhonorowani, 
uświetni koncert Magdaleny Kumorek &Tubis Trio 
„Komeda. Perspektywa Nova”.
Bilety: 30 zł normalne (15 zł – Katowicka Karta 
Mieszkańca) dostępne na interticket.pl.

31. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
MŁODYCH LAUREATÓW 

KONKURSÓW MUZYCZNYCH

Inauguracja festiwalu
10 października, godz. 18.00, sala 
koncertowa Miasta Ogrodów
Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna ARCHETTI. 
Agata Zając – dyrygent, Bartłomiej Kokot – forte-
pian.

Scena Młodych. 
PolishSoloists Quintet
11 października, godz. 19.30, 
sala kameralna NOSPR

Trio fortepianowe AS-SAI
17 października, godz. 18.00, sala 
koncertowa Miasta Ogrodów 
Sławomira Wilga – skrzypce, Anna Banaś – wio-
lonczela, Izabela Wilga – fortepian

Laureaci Międzynarodowego 
Konkursu im. Michała Spisaka 
w Dąbrowie Górniczej
21 października, godz. 18.00, sala 
koncertowa Miasta Ogrodów

Laureaci Konkursów 
Wokalnych
24 października, godz. 18.00, 
sala koncertowa Miasta Ogrodów
Aleksandra Blanik – sopran, Stanisław Napierała – te-
nor, Jakub Schmidt – bas, Grzegorz Biegas – fortepian 

PNEUMA – Perkusyjna 
Uczta dla Zmysłów 
28 października, godz. 18.00, sala 
koncertowa Miasta Ogrodów
Ksenija Komljenović – kierownik artystyczny (Ser-
bia), Mitya Nilov (Rosja), Antek Olesik, Peter White 
(USA), Damian Oleksiak.
Na koncerty w sali koncertowej Miasta Ogrodów 
obowiązują bezpłatne wejściówki: rezerwacje@
miasto-ogrodow.eu, 32  609 03 32. Informacje 
o koncercie w sali kameralnej NOSPR na nosrp.org.pl

Kultura Dęta: Katowicka 
Klinika Trąbki 
6, 27 października, godz. 18.00–20.00, 
Sala Muzykodromu
Prowadzenie: Jarosław Spałek.
Zapisy: klinika.trabki@gmail.com. Limit miejsc!

Szwendania okoliczne
9 i 30 października/trasy całodzienne
Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja@
miasto-ogrodow.eu

PRZESTRZENIE SZTUKI. 
TANIEC – KATOWICE 

Więcej lat to więcej życia!
środy, godz. 10.00, KMO
Warsztaty taneczne dla osób 50+. 
Koszt: 10 zł/1 warsztat, 30 zł – karnet miesięczny. Bi-
lety dostępne w budynku KMO oraz na interticket.pl.

Kondycjonowanie ciała
środy, godz. 18.00, KMO
Te zajęcia przyniosą Ci ulgę, poprawią komfort 
funkcjonowania i przywrócą równowagę w ciele. 
Koszt: 15 zł/1 warsztat, 40 zł – karnet miesięczny. Bi-
lety dostępne w budynku KMO oraz na interticket.pl.

HACOCOKI, czyli lekcje 
tańca tradycyjnego
piątki, godz. 17.00, Katowice Miasto Ogrodów
Dedykowane dla ludzi dorosłych (18–45), którzy 
szukają rytmu, ruchu i wspólnej zabawy. Lekcje nie 
wymagają wcześniejszego doświadczenia tanecz-
nego! Prowadzenie: Bartłomiej Mieszczak.
Koszt: 10 zł/1 warsztat, 30 zł – karnet miesięczny.
Bilety dostępne w budynku KMO oraz na intertic-
ket.pl.Dodatkowe informacje: katowice.ps.taniec@
gmail.com

WYSTAWY W GALERIACH MIASTA 
OGRODÓW

Galerie Miasta Ogrodów czynne: 
wtorek–niedziela,  godz. 11.00–19.00 
Wstęp wolny

Program wystaw z cyklu „W lustrze fotografi i”:

Galeria Engram: Antonii Kreis „Whereareyou, 
Andy?”
Wystawa fotografi i kreacyjnej do 28 listopada.
Galeria 5: Anna Lewańska „Skutki uboczne”
Wystawa fotografi i reportażowej do 28 listopada.    
Galeria Miasta Ogrodów: Jerzy Lewczyński i Zofi a 
Rydet „Retoryka pustki”
Wystawa mistrzów medium fotografi i do 28 listo-
pada.    
Galeria Pusta: Joanna Nowicka „Piękni Ludzie”
Wystawa fotografi i portretowej do 21 listopada. 

Galeria Pojedyncza: NEOTOPIA
do 17 października
Praca Adrianny Biegańskiej.

Teatr Korez
plac Sejmu Śląskiego 2

40-032 Katowice
tel. 32 785 70 15

www.teatrkorez.pl

L. Baffi  e, „Nerwica natręctw”
17 października, godz. 16.00 i 19.00

A. Shaffer, „Pojedynek”
3 października, godz. 19.00

„Cholonek” wg Janoscha
4 października, godz. 19.00

T. Jachimek, „Wiwisexia”
7, 24 października, godz. 19.00

T. Jachimek, „Kolega 
Mela Gibsona”
8 października, godz. 19.00

D. Fo, „Kto nie ma, nie płaci”
9, 30 października, godz. 19.00  

J. Cartwright, „2”
10 października, godz. 19.00 

„Swing”
15 października, godz. 19.00

F. Apke, „Mrożona papuga”
16 października, godz. 19.00

Gość: „Pieśni serca”
21 października, godz. 18.00
Koncert Alexandra Maceradiego. „Rosyjskie balla-
dy i romanse”

T. Jachimek, „Obserwator”
22 października, godz. 19.00, 
28 października, godz. 18.00

Gość: „Wiwisekcje”
28 października, godz. 19.30, 
Galeria Teatru Korez
Wernisaż wystawy Janiny Janickiej-Grabowskiej.

A. Lysko, „Mianujom mie Hanka”
31 października, godz. 19.00

Scena Ateneum 

ul. św. Jana 10 

tel. 32 253 82 22

www.ateneumteatr.pl

Babcia na jabłoni
3 października, godz. 16.00

Miłość do trzech pomarańczy
7, 12, 13 października, godz. 9.30

Ile żab waży księżyc
16 października, godz. 11.30

17, 24 października, godz. 16.00

19–21 października, godz. 9.30

Pan Tom buduje dom
27–29 października, godz. 9.30

30 października, godz. 11.30

31 października, godz. 16.00

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Wydawca: Urząd Miasta Katowice, 
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Redaktor prowadzący: Joanna Górska 
Redakcja: 
Joanna Górska, Sławomir Rybok, 
Michał Malina 
Wydział Komunikacji Społecznej, 
tel. 32 259 31 40
e-mail: redakcja@katowice.eu 
Skład i opracowanie grafi czne: 
skladdtp.online, 
tel. 794 56 40 32 
Korekta:
Katarzyna Mokros
Informator powstaje przy współpracy 
z katowickimi ośrodkami kultury i sportu 
Nakład: 152 000 egz.
Druk: Polska Press, Oddział Poligrafi a, 
Drukarnia w Sosnowcu.
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.

NASZENASZE



20 www.katowice.euINFORMATOR

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

e-mail: info@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
www.facebook.com

BibliotekaSlaskaKatowice

PAŹDZIERNIK W BIBLIOTECE 
ŚLĄSKIEJ

W zależności od sytuacji epidemicznej Biblioteka 
Śląska jako organizator zastrzega sobie prawo 

do zmian: odwołania spotkania lub zmiany 
charakteru ze stacjonarnego na online

„METROPOLIA METROPOLII, 
CZYLI 

NOWOJORSKI ZDOBYWCA PULITZERA 
DLA ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA”

Wykład online prof. Johna 
Mattesona pt. „Is Biography 
True? A Philosophical Inquiry”
12 października, godz. 18.00, 
Facebook Biblioteki Śląskiej

Wykład online 
prof. Johna Mattesona 
pt. „A Novelist Under Oath: 
The Aesthetic of the Non-
Fiction Historical Narrative”
26 października, godz. 18.00, 
Facebook Biblioteki Śląskiej

Realizacja wspólnie z Uniwersytetem Śląskim 
projektu na podstawie grantu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. Wykłady dostępne online na 
Facebooku Biblioteki Śląskiej w języku angielskim 
wraz z tłumaczeniem prof. Pawła Jędrzejki (UŚ).

Akademia Ekumeniczna
21 października, Biblioteka Śląska, 
sala Parnassos, godz. 17.00

Spotkanie z cyklu wykładów i debat dotyczących 
różnych wyznań i aspektów religijności. Prowadzi 
ją ks. dr Adam Palion, delegat rzymskokatolickiego 
metropolity ds. ekumenizmu i dialogu międzyreli-
gijnego. Patronat nad inicjatywą objęli zwierzch-
nik rzymskokatolickiej archidiecezji katowickiej 
abp Wiktor Skworc i przewodniczący Śląskiego 
Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej bp Marian 
Niemiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Rzeźba i grafika: 
Piotr Szewczyk, 
tekst: Krzysztof Czyżewski
do 30 października, Galeria Intymna, 
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12
Wystawa w ramach projektu „Pola widzenia książ-
ki – pomosty”. W tegorocznej edycji projektu po-
szukujemy pomostów pomiędzy literaturą i sztuką 
wizualną.
Obowiązuje rezerwacja miejsc, zapisy na domo-
swiatowy@bs.katowice.pl

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej
Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej, 

ul. Ligonia 7

CYKL ZAJĘĆ DLA SENIORÓW
do 15 grudnia – wystawa prac malarskich uczest-
ników Klubu Plastyka Kontrast z Lędzin
7 października, godz. 9.00 – „Zgrajmy się” – spo-
tkanie z grami planszowymi
12 października, godz. 12.00 – warsztaty arty-
styczne
Zapisy pod numerem telefonu 32 251 42 21 wew. 
233, 234.

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

Zamach na sztukę. 
Pablo Picasso
4 października, godz. 11.00, 
Teatr Śląski, Scena w Galerii
Cykl comiesięcznych zajęć dla seniorów w każdym 
wieku. Opowieści o  dziełach mistrzów. Przyjem-
nie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich podróży 
zaglądamy do największych muzeów świata i opo-
wiadamy o życiu niezwykłych artystów i artystek.

Jak stworzyć 
interaktywny quiz?
19 października, godz. 14.00, 
platforma MS Teams
Uczestnicy webinarium poznają obsługę wy-
branych platform do tworzenia interaktywnych 
materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży 
(Educandy, Quizizz, Wordwall). Udział w szkoleniu 
w szczególności polecamy nauczycielom i rodzi-
com.
Formularz rejestracyjny: forms.gle/hSPhike2zGE-
1fDb7A 

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11; 
tel. 32 254 60 98

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

III FESTIWAL GÓRY – LITERATURA 
– BIBLIOTEKA

Bieg Rzeźnika
4 października, godz. 17.00, 
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Spotkanie z Mirosławem Bienieckim, twórcą Biegu 
Rzeźnika.

Pływanie wysokogórskie
5 października, godz. 17.00, 
Filia nr 12, ul. Witosa 18B
Spotkanie z Leszkiem Naziemcem, propagatorem 
pływania w otwartych akwenach. 

Ograniczenia tkwią 
wyłącznie w głowie
7 października, godz. 17.00, 
Filia nr 1, ul. Ligonia 7
Spotkanie z Dariuszem Sobczakiem, dwukrotnym 
wicemistrzem Polski w paranarciarstwie alpejskim.

Zimą na K2
11 października, godz. 17.00, 
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2

Spotkanie z Jarosławem Botorem, uczestnikiem 
Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 w 2018 roku.

Główny Szlak Beskidzki
12 października, godz. 17.00, 
Filia nr 14, ul. Piastów 20

Spotkanie z Leszkiem Piekło, autorem przewodni-
ka turystycznego.

Ludzie Klubu Wysokogórskiego 
14 października, godz. 17.00, 
Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47

Spotkanie z Piotrem Głowackim – współorganiza-
torem wypraw w Alpy, Andy, góry Alaski, Antarkty-
dy i Atlasu.

W górach Kirgistanu 
i Kazachstanu
19 października, godz.17.00, 
Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10

Spotkanie z podróżnikiem Mieczysławem „Haje-
rem” Bieńkiem.

W cieniu Babiej Góry
21 października, godz. 17.00, 
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2

Spotkanie autorskie z Ireną Małysą, autorką po-
wieści „W cieniu Babiej Góry”.

Beskidy
22 października, godz. 17.00, 
Filia nr 30, ul, Rybnicka 1

Spotkanie z dr. Michałem Sobalą, przewodnikiem 
beskidzkim.

INNE

Hermenegilda Ko
Pokaz sfilmowanego spektaklu Inki Dowlasz 
w wyk. Aktorów Teatru bez Sceny: 

6.10, godz. 16.00, Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 A
7.10, godz. 11.30, Filia nr 28, ul. Uniczowska 36
8.10, godz. 17.00, Filia nr 12, ul. Witosa 18 B
12.10, godz. 11.30, Filia nr 26, ul. Goetla 2
15.10, godz. 12.00, Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47
20.10, godz. 11.00, Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
21.10, godz. 12.00, Filia nr 36, ul. gen. Hallera 28
22.10, godz. 10.00, Filia nr 16, ul. Wajdy 21
27.10, godz. 17.00, Filia nr 19, 
ul. Obrońców Westerplatte 10

Spotkanie autorskie 
z Magdaleną Majcher
6 października, godz. 17.00, 
Filia nr 26, ul. Goetla 2

Spotkanie autorskie 
z Ewą Bauer
8 października, godz. 17.00, 
Filia nr 14, ul. Piastów 20

Spotkanie autorskie 
z Katarzyną Drogą
15 października, godz. 17.00, 
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93

Scena za szybą
ul. Przedwiośnie 4A

tel. 696 03 95 27
www.scenazaszyba.pl

Café Frauenhuber
24 października, godz. 17.00
Szczepan Kończal – fortepian stołowy, Paweł 
Miczka – skrzypce historyczn.e
Bilety: 20 zł

Wystawa za szybą
30 października, godz. 19.00
Wernisaż oraz Agnieszka Nowok-Zych w rozmowie 
z Krzysztofem Hainem.
Wstęp bezpłatny

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.pl

Historyczny Spacer 
po Dzielnicy – Osiedle 
modernistyczne w Ligocie
4 października, godz. 17.00, 
zbiórka przy skwerze Szabelskiego 
w Ligocie o godz. 16.45

Zapraszamy serdecznie na spacer historyczny 
– tym razem podczas przechadzki porozmawiamy 
o modernistycznym osiedlu w Ligocie.
Zapisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34)

Mobilny Klub Dyskusyjny 
– Pszczoły, natura i my 
11 października, godz. 17.00, 
lokal przy SP nr 65, ul. Kukułek 2a

W każdy drugi poniedziałek miesiąca spotkania klubu 
będą się odbywały przy ul. Kukułek – serdecznie za-
praszamy mieszkańców Brynowa i wszystkich, któ-
rzy mają ochotę wpaść w okolice Ptasiego Osiedla.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi 
(604 988 657; 32 252 32 34)

Śpiewaj razem z nami
13 października, godz. 13.00

Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjdź i spędź 
z nami muzyczne popołudnie!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi 
(604 988 657; 32 252 32 34) 

Muzyczne Spotkania 
„Na Strychu” – Józef Broda
13 października, godz. 19.00

Rozpoczynamy nowy cykl. Serdecznie zapraszamy 
na koncert okraszony rozmową. Gościem będzie 
Józef Broda – pedagog, folklorysta i multiinstru-
mentalista, a wydarzenie nosi tytuł „Przemijanie 
i radość próbą łapania wiosny”.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi 
(604 988 657; 32 252 32 34)

Pora dla Seniora 
14 października, godz. 11.00–13.00
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Zajęcia z rękodzieła artystycznego i plastyczne – 
serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów na 
twórczą pierwszą połowę dnia w MDK!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi 
(604 988 657; 32 252 32 34).

Harcerskie śpiewanki
16 października, godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy harcerzy (i nie tylko!) na 
wspólne śpiewanie – wieczór będzie pełen piosen-
ki harcerskiej, turystycznej, szant i poezji śpiewa-
nej. Będzie też minikoncert grupy Trzech Piratów 
z Kato.
Obowiązują limity miejsc

Śląski Bohater Powstańczy 
– Alfons Zgrzebniok 
20 października, godz. 14.00, 
teren przy ul. Łabędziej 21 

W programie: odsłonięcie muralu upamiętniające-
go postać Alfonsa Zgrzebnioka; prelekcja histo-
ryka Wojciecha Mosia; koncert Grzegorza Płonki 
wraz z Kołem Miłośników Śląskiej Pieśni z MDK 
„Ligota” – pieśni powstańcze i patriotyczne; ple-
nerowa wystawa historyczna nt. powstań śląskich; 
prezentacja sprzętu i wyposażenia Wojska Pol-
skiego; animacje i stop-klatki sytuacyjne wykona-
ne przez uczniów LO XV w Katowicach.

Adam Snopek 
– Stand-up przy Fortepianie
22 października, godz. 18.00, 
aula św. Franciszka przy bazylice 
w Panewnikach, ul. Związkowa 20 

Połączenie stand-upu, performance’u, koncertu. 
Całość doprawiona odważnym, specyficznym po-
czuciem humoru oraz niezwykłą energią pianisty 
Adama Snopka.
Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania 
w biurze obsługi MDK „Ligota”

Wystawa w Galerii pod Łukami 
– Larysa Czaga – malarstwo 
22 października–15 listopada

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 10.00 do 18.00 w Galerii pod 
Łukami.

Podczas wszystkich październikowych 
wydarzeń obowiązują aktualne obostrzenia 

epidemiczne. Będą obowiązywały limity 
miejsc dla osób niezaszczepionych zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

TRWAJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA STAŁE
MDK „Południe” prowadzi zapisy na zajęcia stałe, 
które rozpoczną się we wrześniu i październiku. 
Proponujemy:
Zajęcia artystyczne: plastyka, kurs malarstwa, 
warsztaty rysunku i mangi dla młodzieży, pracow-
nia małej rzeźby, pracownia szycia „Guziczek”, 
otwarta pracownia ceramiki, ekowarsztaty arty-
styczne, warsztaty rękodzieła i koronki klockowej.
Zajęcia taneczne: taniec nowoczesny dla dzieci 
i młodzieży, balet dla dzieci, warsztaty tańców re-
gionalnych, taniec towarzyski.

Zajęcia muzyczne: nauka gry na pianinie i skrzyp-
cach, próby chórów.
Zajęcia rekreacyjne: joga dla dzieci, karate dla 
dzieci i młodzieży, brydż dla początkujących, klub 
brydżowy, klub skata, gimnastyka dla seniora, klub 
aktywnego seniora „Każdy Może”, rytmika dla dzie-
ci, kawiarenka „Mama i ja”, zajęcia fitness.
Zajęcia językowe: język angielski dla dzieci i mło-
dzieży.
Zapisy i bliższe informacje w biurach MDK „Po-
łudnie”

Kostuchna, ul. Żeleńskiego 83, 
tel. 32 209 47 72

Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej
Zapraszamy szkoły do kina w Kostuchnie i uczest-
nictwa w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmo-
wej. NHEF to filmy dostosowane do wszystkich po-
ziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. To cykle tematyczne oparte 
na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje. 
Zapisy oraz więcej szczegółów na www.nhef.pl.

Wieczorynka w kinie
6, 13 października, godz. 17.00

Przebojowe animacje dla najmłodszych.

Dobry film
20, 27 października, godz. 18.00

Projekcje klasyki i nowości filmowych.

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

Treningi umysłu dla seniorów 
środy, godz. 11.00

W ramach Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może…” 
zapraszamy seniorów do udziału w treningach umy-
słu aktywizujących pamięć, uwagę, wyobraźnię oraz 
szybkość reakcji. 

Hilda syblyko jakla, 
czyli moda wczoraj i dziś
5 października, godz. 10.00

Skąd czerpać inspiracje do naszych codziennych 
dylematów przy szafie? Jak z modą radziły sobie 
nasze babcie? W imieniu Hildy zapraszam na spo-
tkanie o modzie, która łączy pokolenia. Przeniesie-
my  się w przeszłość i uwiecznimy swoje stylizacje 
na fotografiach w ramach żywych obrazów histo-
rycznych, które wspólnie stworzymy w Izbie Historii 
Lokalnej MDK. 

Warsztaty przyrodniczo-
-naukowe dla przedszkolaków
11 października, godz. 9.00–13.00

Elektryka dla smyka, czyli jak powstaje prąd. Pozna-
jemy ekologiczne źródła wytwarzania prądu. Zaję-
cia w ramach Otwartego Klubu Przyrodnika dofinan-
sowane z Zielonego Budżetu Miasta Katowice 2021.

Król Ziemniak
12 października, godz. 10.00

Zapraszamy na kulinarne doznania z ziemniakiem 
w roli głównej. Podczas spotkania dowiemy się 
m.in., jak to się stało, że ziemniak jest jednym z pod-
stawowych składników jadłospisu na całym świecie 
(w ramach Inicjatywy Lokalnej: Klub Aktywnego 
Seniora).

Mała wielka księga drogi 
Jerzego Ciurloka
15 października, godz. 18.00

Na pisanie wierszy nigdy nie jest za późno. Zapra-
szamy na wieczór autorski Jerzego Ciurloka przybli-
żający jego debiutancki tomik poezji o drodze.

Warsztaty przyrodniczo-
-naukowe dla przedszkolaków
18 października, godz. 9.00–13.00

Mali badacze wody część I. Dlaczego woda musi 
być czysta? Jak ochronić i oczyszczać wodę? Zaję-
cia w ramach Otwartego Klubu Przyrodnika dofinan-
sowane z Zielonego Budżetu.

Niezastąpiona Shopper Bag 
19 i 21 października, godz. 10.00

Zapraszamy na warsztaty szycia maszynowego 
(cz. I i II), podczas których uszyjemy eleganckie, pojem-
ne torby miejskie z kieszonkami na każdą okazję (w ra-
mach Inicjatywy Lokalnej: Klub Aktywnego Seniora).

Skrzydlaci
21 października, godz. 18.00

Wernisaż wystawy Grzegorza Mitasa prezentującej 
studium aniołów – tematu obecnie niemalże zapo-
mnianego lub zinfantylizowanego. 

Warsztaty przyrodniczo-
-naukowe dla przedszkolaków
25 października, godz. 9.00–13.00

Elektryka dla smyka, czyli jak powstaje prąd. Po-
znajemy ekologiczne źródła wytwarzania prądu. 
Zajęcia w ramach Otwartego Klubu Przyrodnika 
dofinansowane z Zielonego Budżetu.

Śpiew to relaks
26 października, godz. 10.00

Na zajęciach terapeutycznych Monika Lewandowska 
– dyrygentka, wokalistka jazzowa i animatorka muzyki 
poprowadzi uczestników poprzez ćwiczenia śpiewa-
cze do odreagowania niechcianych emocji (w ramach 
Inicjatywy Lokalnej: Klub Aktywnego Seniora).

Wieńce na dzień 
Wszystkich Świętych
28 października, godz. 17.00

Jak co roku zapraszamy na międzypokoleniowe 
warsztaty florystyczne, podczas których w miłej at-
mosferze wykonamy wieńce na Wszystkich Świętych.
Zapisy w biurze MDK. Wstęp 20 zł, zniżka dla osób 
powyżej 60 roku życia z Kartą Seniora 50%.

Murcki, ul. Kołodzieja 42, 
tel. 32 353 68 16

Tajemnice śląskiej porcelany
21 października, godz. 17.00

Otwarte spotkanie Koła Miłośników Murcek. O tra-
dycjach wyrobów z porcelany na Górnym Śląsku 
opowie Magdalena Niziołek.

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

Ekologiczne warsztaty 
kreatywne
czwartki, godz. 17.00

Cykl warsztatów artystycznych, na których wyko-
rzystywane są materiały z recyklingu. 

W programie:

7.10 – „Warsztaty z igłą i nitką” – zaczarowane 
przytulanki.
14.10 – „Chrońmy zwierzęta” – stworzymy eko-
zwierzątko.

21.10 – „Aborygeńskie malowidła” – poznamy 
kropkową metodę malowania.
27.10 – „Dyniowe szaleństwo” – stworzymy dynio-
wą rzeźbę w ekowydaniu.

ZAJĘCIA W RAMACH REALIZACJI 
INICJATYWY „WESOŁE ZARZECZE” 
FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BO

Warsztaty artystyczne 
dla dorosłych
12, 19 października, godz. 17.30

Zapraszamy na warsztaty 
rękodzielnicze
W programie:

12.10 – Warsztaty decoupage – stworzymy ozdob-
ne pudełka.
19.10 – Anioły w kreatywnej odsłonie.

Weekend seniora z kulturą
3 października, godz. 16.00
Otwarte spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej. 

Akademia Małego Naukowca
11 i 25 października, godz. 17.00

Warsztaty, na których przeprowadzamy ekspery-
menty i doświadczenia naukowe.

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

Ekologiczne warsztaty kreatywne
środy, godz. 17.00

Cykl warsztatów artystycznych, na których wyko-
rzystywane są materiały z recyklingu.

W programie:

6.10 – „Dzień Drzewa” – kreatywne ekostojaczki 
w kształcie drzewka.
13.10 – „Dzień Listonosza” – szyjemy kreatywne 
ekotorby.
20.10 – „Straszki śląskie”.
27.10 – „Dzień Dyni” – tworzymy pomarańczowe 
ekoozdoby.
Zajęcia w ramach realizacji inicjatywy „Śląsk dla 
każdego” finansowanej ze środków BO.

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

Facebook @mdkkoszutka
Instagram #mdkkoszutka

Ilość miejsc ograniczona. Spotkania prowadzone 
są w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego

#LOOK4: LOTNY OSIEDLOWY 
OŚRODEK KULTURY 

– DOM KULTURY NA WITOSA”

Bractwo Aktywnych Seniorów
środy , godz. 18.30, mała sala gimnastyczna, 
Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach, 
ul. Witosa 23
Międzypokoleniowe spotkania sportowe
Zapisy i informacje eve-eve1979@hotmail.com 
lub 48726359153.
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Projekt finansowany ze środków Budżetu Obywa-
telskiego w Katowicach

Podróże ze sztuką
11 października, godz. 17.00
Światło nadziei – szlakiem latarni morskich w Pol-
sce i na świecie. W magiczną, pełną ciekawostek 
podróż szlakiem latarni morskich zabierze nas Jo-
lanta Mackiewicz. Te niosące światło nadziei dla 
marynarzy budowle to często istne dzieła sztuki.
Wstęp wolny

Festiwal Gitary Elektrycznej
21 i 22 października
Kolejna edycja festiwalu gitarowego. Ponownie na 
naszej scenie zagoszczą wybitni artyści znani ze 
scen w całej Polsce. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc 
telefonicznie 32 258 92 00 lub mailowo - domkul-
tury@mdkkoszutka.pl

Stwórzmy sobie arcydziełko
27 października, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Twórcze zajęcia dla dzieci pobudzające kreatyw-
ność i chęć do samodzielnego działania.
Koszt: 12 zł od uczestnika. 
Zapisy: sekretariat MDK „Koszutka” ul. Grażyńskie-
go 47, telefonicznie 32 2589-200, 32 2589-977, 
mailowo: domkultury@mdkkoszutka.pl

Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 

OTWARTA GALERIA ZA SZYBĄ 

Spotkania w obecności Światła
do 30 października
Wystawa malarstwa Agnieszki Jasińskiej – artyst-
ki sztuk wizualnych, absolwentki ASP rozmiłowa-
nej w symbolach i nieoczywistości. Artystka jest 
scenografem, kostiumologiem, grafikiem, instruk-
torem malarstwa i rysunku.  

Katowicka Senioriada 
– emisja 2021
13 października, godz. 15.00 

Potańcówka dla seniorów.
Zapisy pod nr. tel.: 601 594 058

Grupa MoCarta wśród gwiazd
15 października, godz. 18.00
Grupa podczas koncertu „J.S. Bach” opowie o po-
czątkach polifonii i o tym jak zrodził się nordic wal-
king. Patron zespołu – Wolfgang Amadeusz wyjawi 
tajemnice, skąd czerpie pomysły dla Grupy MoCar-
ta, a Antonio Vivaldi przyzna się, dlaczego skompo-
nował tylko „Cztery pory roku”. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 11.10, godz. 
8.00, liczba miejsc ograniczona 
Projekt Dębowa Scena 2021 finansowany ze środ-
ków Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. J. Hallera 28; 

tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl

www.mdk.katowice.pl

Lockdown – otwarci na sztukę
Galeria Antrakt
Wystawa prac malarskich członków Grupy Janowskiej

Olka Szczęśniak w programie 
„Wszyscy jesteśmy hipokrytami”
9 października, godz. 20.00
Stand-up.

XXVI Konkursowy Przegląd 
Zespołów Regionalnych 
„Kalendarz Obrzędowy”
10 października

„Pustynne Tajemnice”
23 października

Orientalny spektakl taneczny w wykonaniu Suraiya 
Dance Academy.

Niedzielne podwieczorki przy 
bonkawie i maszketach
24 października, godz. 15.00

„Grzybobranie”
26 października, godz. 10.00

Jesienne warsztaty kreatywne dla dzieci.

Filia nr 1, ul. obr. Westerplatte 10,
tel. 32 256 99 77

Pamiętaj z nami 
o powstaniach śląskich
październik 
Wystawa plakatów upamiętniających wybranych 
bohaterów walk o przynależność Górnego Śląska do 
Polski, powstałych na podstawie koloryzowanych, 
archiwalnych fotografii ze zbiorów katowickiego 
oddziału  IPN.

Niedzielne podwieczorki przy 
bonkawie i maszketach
3 października, godz. 15.00

Bezpieczny maluch
13 października, godz. 10.00
Warsztaty z ratownikiem – pierwsza pomoc.

Spotkanie z kulturą
15 października, godz. 19.00, 
Teatr Śląski w Katowicach
Spektakl teatralny ,,Pod presją”.

Ogród w słoiku leżącym
21 października, godz. 16.30
Warsztaty florystyczne.

,,Fajny ten film taki życiowy”
22 października, godz. 17.00
Spektakl teatralny.

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

W Pracowni Pana Gawlika
do 30 października
Konkurs plastyczny – wykłady i warsztaty kopiowa-
nia obrazów Ewalda Gawlika. Inspirujemy się obra-
zami Gawlika, kopiujemy w dwóch kategoriach wie-
kowych: dzieci, dorośli. Konkurs zakończą wystawa 
i wręczenie nagród uczestnikom. 

MY
do 30 października
Powstania Śląskie 1919–1921. Wystawa obrazów pod-
opiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Giszowiec.

Dzień Seniora
15 października, godz. 16.00
Spotkanie członków Klubów Seniora działających 
przy MDK.

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

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

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

Wszystkie organizowane wydarzenia odbędą się 
w formie stacjonarnej lub on-line w zależności 

od aktualnie obowiązujących obostrzeń. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
wydarzeń. Szczegółowe informacje są dostępne 

telefonicznie pod numerami: Bogucice – 
32 203 05 17 w.2, Zawodzie – 32 255 32 44

DZIAŁ „BOGUCICE” ul. Markiefki 44A:

„Wsłuchaj się w kulturę”
3, 17 października, godz. 10.00
Zapraszamy na niedzielny cykl audycji o kulturze. 
Sylwia i Paulina dyskutują o kulturze, wydarzeniach 
w MDK i mieście, zapraszają ciekawych gości.
Materiał dostępny w serwisie YouTube, Spotify i na 
Facebooku.

„Dancing Bogucicki” 
– arteterapia poprzez taniec
8 października, godz. 17.00–21.00
Zabawa taneczna przy dźwiękach znanych i lubia-
nych utworów. 
Wstęp: 60 zł/os. (bilet ulgowy z katowicką kartą „Ak-
tywny Senior” i „Katowicką Kartą Mieszkańca”: 40 zł/
os.). Niezwrócone bilety zakupione na Dancing Zawo-
dziański w marcu 2020 roku zachowują ważność po 
uprzednim zgłoszeniu tego faktu do działu meryto-
rycznego. Ilość miejsc ograniczona! Obowiązuje limit 
miejsc zgodnie z reżimem sanitarnym

„Krąg Bogiń Miejskich”
9 października, godz. 13.00
Spotkanie dla kobiet z cyklu realizowanego w ra-
mach Inicjatywy Lokalnej.
Wstęp wolny. Zapisy telefoniczne

Nowe Horyzonty Edukacji
11 października, godz. 10.00, 
12 października, godz. 8.30, 11.00.
Projekcje filmowe dla szkół i przedszkoli.
Wstęp: 8 zł/os. Zapisy grup na stronie: http://panel.
nhef.pl/zgloszenie/

Bogucice 
– moje miejsce na ziemi – etap II
Wydarzenia w ramach projektu współfinansowane 
ze środków UE w ramach EFS

Rodzinne Warsztaty Plastyczne
5, 19 października, godz. 17.00
Wracają warsztaty plastyczne dla całych rodzin.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy telefoniczne

Siłownia pamięci – ćwiczenia 
wzmacniające pamięć
6, 19 października, godz. 17.00
Spotkania dla wszystkich grup wiekowych, pod-
czas których będziemy ćwiczyć pamięć, koncen-
trację, a także inne umiejętności pozwalające na-
szym umysłom zachować sprawność.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy telefoniczne

Spotkania relaksacyjno-
-muzyczne dla rodzin
9, 23 października, godz. 10.00
Spotkania z gongami oraz jogą dla rodzin z dzieć-
mi i nie tylko.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy telefoniczne

Spotkania ze śląską tradycją
14, 18 października, godz. 17.00
Spotkania dla sympatyków tradycji i zwyczajów 
śląskich – i Ślązaków, i „goroli”. W programie m.in. 
kuchnia śląska i degustacja śląskich specjałów.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy telefoniczne

Estrada dla Bajtla
15 października, godz. 17.00
Występy dziecięcych i młodzieżowych gwiazd na-
szej dzielnicy.
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy 
telefoniczne

Integracyjne Warsztaty 
Kulinarne
21 października, godz. 17.00
Warsztaty kulinarne.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy telefoniczne

Muzyka łączy pokolenia 
22 października, godz. 17.00
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy 
telefoniczne.

DZIAŁ „ZAWODZIE” 
ul. Marcinkowskiego 13A

Kiedy oma była bajtlem 
– Zawodziańscy 
świadkowie historii
Projekt współfinansowany ze środków Muzeum Histo-
rii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Pro-
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jekt kierowany do seniorów i dzieci w wieku szkolnym. 
Zapisy telefoniczne pod  nr. tel. 32 255 32 44

Wystawa prac 
podopiecznych SŚCEiR Arteria
8 października, godz. 12.00 – wernisaż
8–24 października – wystawa prac
Wystawa prac podopiecznych Stowarzyszenia Ślą-
skiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”

Czas na sztukę
12 i 19 października, godz. 9.00
Multimedialny wykład o sztuce połączony z warsz-
tatami artystycznymi.
Wstęp: 5 zł/os

Kreatywny Przedszkolak
19 października, godz. 17.30
Warsztaty dla przedszkolaków z rodzicami.
Wstęp: 5 zł/dziecko

Dancing Zawodziański
22 października, godz. 17.00
Zapraszamy na zabawę przy znanych hitach.
Wstęp: 60 zł, z ulgą dla seniorów (tylko z Katowic-
ką Kartą Mieszkańca) 40 zł

Słuchowisko „Eksperyment”
23 października, godz. 17.00
Pokaz dla publiczności.
Obowiązują zapisy

Koncert Patryka Szczepanika
23 października, godz. 19.00
Obowiązują zapisy

Centrum Społecznościowe 
w Śródmieściu i Zawodziu
Wydarzenia w ramach projektu współfi nansowane 
ze środków UE w ramach EF S.

Wspólne budowanie 
– warsztaty z klockami 
dla rodziny
5, 19 października, godz. 17.00
Zapraszamy na wspólne rodzinne tworzenie z klockó w.
Obowiązują zapisy

Mamy czas
12, 26 października, godz. 11.00
Spotkanie z fi zjoterapeutą dziecięcym.
Obowiązują zapisy

W zdrowym ciele zdrowy duch
14, 28 października, godz. 10.00
Cykl spotkań dotyczący zdrowego trybu życia.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy te-
lefoniczne

Zmalowany Senior 
– wernisaż wystawy
20 października, godz. 18.00
Wernisaż wystawy malarstwa po dwóch wyjazdo-
wych plenerach.
Wstęp wolny

Cykl spotkań 
„Uszyte Zawodzie”
Dokładne terminy spotkań dostępne pod nr. tele-
fonu 32 255 32 44

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

WYSTAWY STAŁE

„Z dziejów Katowic”, „W kamienicy mieszczańskiej. Co-
dzienność i odświętność”, „W kamienicy mieszczańskiej. 
U sąsiadów na pokojach i w kuchni”.

WYSTAWY CZASOWE

„Witkacy i asymetryczna 
dama. Opowieść w odcinkach, 
czyli cotygodniowa 
wystawa efemeryczna”
od 5 października do 5 grudnia
Oto nadzwyczajne połączenie oryginalnych por-
tretów, fotografi i i korespondencji Witkacego oraz 
fi lmów opowiadających o losach artysty i model-
ki oraz okolicznościach powstawania kolejnych 
dzieł. Nigdzie indziej nie dowiedzą się pań-
stwo więcej o tej niezwykłej historii! W każdym 
z dziewięciu tygodni, pomiędzy 5 października 
a 5 grudnia, od wtorku do niedzieli będzie można 
skonfrontować kolejny odcinek (lub dwa) z cyklu 
„Obrazki z wystawy… i magazynów” wprost z wi-
szącymi na sąsiedniej ścianie portretami m.in. 
Asymetrycznej Damy, autentycznymi kartkami 
i listami, które słał do niej Witkacy, oraz zdjęciami 
dokumentującymi ich kontakty. Czasem pojawią 
się inne, ubarwiające opowieść obiekty z epoki 
ze zbiorów MHK. Ale uwaga! Każda z dziewięciu 
części wystawy trwać będzie tylko przez tydzień, 
od wtorku do niedzieli!  9 tygodni, 12 odcinków, 
30 obrazów, 23 fotografi e, 21 listów, czyli średnio 
na tydzień: 1,33 odcinka, 3,33 portretu, 2,55 foto-
grafi i, 2,33 listu. A to wszystko w cenie jednego 
biletu! 

WYDARZENIA

Panel dyskusyjny „Katowice 
– miejsca pamięci”
12 października
Program i możliwość udziału na stronie interneto-
wej Muzeum i Facebooku MHK)

Weekend seniora z kulturą
2, 3 października 
Zapraszamy do udziału w ogólnokrajowej akcji 
„Weekend seniora z kulturą” z inicjatywy Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Celem akcji jest zachęcenie seniorów do aktyw-
nego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz przy-
bliżenie bogatej oferty muzeów, teatrów, galerii 
i ośrodków kultury.

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA
ul. Rymarska 4

tel. 32 353 95 59

WYSTAWY STAŁE

„Mistrzowie Grupy Janowskiej”, „U nos w doma na 
Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania”, 
„Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu 
na Nikiszowcu”.

WYDARZENIA

Przystanek Nikiszowiec
27 października, godz. 17.00
Prelekcja Angeliki Szepiszczak „Wojciech Kilar”.

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY
ul. Kopernika 11

tel. 32 745 17 28, 514 499 614  

WYSTAWY STAŁE

Muzeum Barbary 
i Stanisława Ptaków
„Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”. Świętuj-
my razem 10-lecie – nagraj swoje wspomnienia 
związane z tym miejscem! 
Wszystkich chętnych, którzy chcą podzielić się 
wspomnieniami związanymi z tym miejscem i oso-
bą Barbary Ptak, zapraszamy do udziału w nagra-
niu wideo po wcześniejszym umówieniu się telefo-
nicznym: 514 499 614.

WYSTAWY CZASOWE

„Perspektywa dźwięku. 
Przejście” 
do 30 października
Wystawa prac Aleksandry Kasztalskiej. Spojrzenie 
na tematykę dźwięku z różnych perspektyw. 

„Rysowanie teatru 
– Konrad Swinarski”
do 30 października
Prezentacja wybranych projektów ze zbiorów Dzia-
łu Teatralno-Filmowego.

WYDARZENIA

O fi lozofi i, muzyce i fotografi i
21 października, godz. 18.00
Rozmowa z Grzegorzem Sendereckim na wystawie 
Aleksandry Kasztalskiej.

Okno na muzykę
28 października, godz. 18.00 
Koncert jazzowy  w wykonaniu zespołu 2KQ Trio.

Muzeum Śląskie 
ul. T. Dobrowolskiego 1

tel. 32 779 93 00
muzeumslaskie.pl

MUZEALNY UNIWERSYTET SENIORA 

Teatr Konesera
12 października, godz. 11.00
Projekcja Teatru Telewizji „Pomyłka proszę wyłą-
czyć”, reż. Jerzy Gruza.
Wstęp wolny, zapisy: warsztatymuzealny@mu-
zeumslaskie.pl

Kurs Technik Artystycznych
6 i 20 października, godz. 11.00
Malarstwo na szkle.
Wstęp: 9 zł, zapisy: warsztatymuzealny@muzeum-
slaskie.pl

Oprowadzanie dla seniorów po 
Galerii sztuki polskiej po 1945
7 października, godz. 11.00

Wstęp: 1 zł, zapisy: warsztatymuzealny@muzeum-
slaskie.pl

MUZEUM KONESERA

„O kolekcji słów kilka” 
– spotkanie z Agnieszką Sową
13 października, godz. 11.00
Wstęp: 1 zł, zapisy: warsztatymuzealny@muzeum-
slaskie.pl

MIASTO W PROCESIE

Spotkanie pt.  „Rozwój miast 
w oparciu o kulturę przyciąga 
klasę kreatywną”
7 października, godz. 18.00
Wstęp wolny (spotkanie online)

Wykład: Oczywiste i nie-
oczywiste szkło Huty Szkła 
Gospodarczego „Ząbkowice” 
w Dąbrowie Górniczej
22 października, godz. 18.00
Wstęp: 1 zł

Spotkanie: Eryka i Jan 
Drozdowie. Polskie Projekty. 
Polscy Projektanci. O wystawie 
w Muzeum Miasta Gdyni
29 października, godz. 18.00
Wstęp: 1 zł

OPROWADZANIA AUTORSKIE

Oprowadzanie po wystawie 
„Warsztat artysty grafi ka. 
Odkrywanie różnorodności”
9 października, godz. 14.00
Wstęp: 7 zł

Oprowadzanie po „Galerii 
plastyki nieprofesjonalnej”
16 października, godz. 14.00
Wstęp: 7 zł

Oprowadzanie po wystawie 
„Laboratorium przestrze-
ni teatralnych. Przeszłość 
w teraźniejszości”
23 października, godz. 14.00.
Wstęp: 7 zł

Oprowadzanie po wystawie 
„Biografi e (nie)autoryzowane”
30 października, godz. 14.00.
Wstęp: 7 zł

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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Co słychać w GKSie
Październik to wyjątkowy czas dla siat-
karskiej sekcji GKS-u. Zawodnicy zakoń-
czyli dwumiesięczne przygotowania do 
sezonu 2021/2022 i są gotowi do rozpo-
częcia rywalizacji w nowej edycji PlusLi-
gi. Miejscem rozgrywania spotkań nadal 
będzie hala Ośrodka Sportowego Szo-
pienice  przy ul. 11 Listopada 16. 
Pierwszym rywalem drużyny pod wodzą 
Grzegorza Słabego będzie Trefl Gdańsk. 
Kibice siatkarskiej GieKSy będą mogli zo-
baczyć w akcji m.in. mistrza Europy i wie-
lokrotnego reprezentanta Polski Jakuba 
Jarosza i utalentowanego rozgrywają-
cego z USA Micaha Ma’a, a także siatka-
rzy, którzy po krótkiej przerwie wrócili 
do reprezentowania barw GKS-u: Belga 
Tomasa Rousseaux, Argentyńczyka Gon-
zalo Quirogę i libero Bartosza Mariań-
skiego.   W październiku siatkarski GKS 
Katowice rozegra jeszcze dwa domowe 
spotkania, w których zmierzy się ko-
lejno z Asseco Resovią Rzeszów oraz In-
dykpol AZS-em Olsztyn.

Swoje zmagania rozpoczęli już hokeiści 
GKS-u. Początek sezonu był w ich wyko-
naniu rewelacyjny. Drużyna trenera Jacka 
Płachty od początku rozgrywek udowodnia, 
że należy do ligowej czołówki. Mocne wej-
ście do zespołu mają nowi zawodnicy: Fin 
Matias Lehtonen, Kanadyjczyk Carl Hud-
son czy Amerykanin z polskim paszportem 
John Murray. Warto podkreślić, że dobre 
wyniki drużyna osiągała mimo rozgry-
wania meczów na wyjeździe. Za to w paź-
dzierniku GieKSa aż osiem razy wystąpi 

na lodowisku „Spodek”, gdzie może liczyć 
na wsparcie wyjątkowej publiczności. 

Dla piłkarzy GKS-u Katowice początek 
sezonu 2021/22 Fortuna 1 Ligi okazał się 
wymagający. Zespół trenera Rafała Góraka 
po wywalczeniu awansu stara się szybko 
oswoić z nowym środowiskiem. Zarówno 
trener, jak i zawodnicy wierzą, że uda im 
się wyjść na prostą i regularnie łapać punkty 
do ligowej tabeli. W październiku będzie ku 
temu wiele okazji, bo katowiczanie aż cztery 
ligowe mecze rozegrają przy Bukowej, co 
oznacza, że będą mieli za sobą mocne 

wsparcie kibiców. Miesiąc otworzymy 
spotkaniem ze Stomilem Olsztyn, a potem 
czeka nas hitowe starcie z GKS-em Tychy. 
Następnie zmierzymy się ze Skrą Czę-
stochowa, która teoretycznie będzie wy-
stępowała w roli gospodarza, a wynika 
to z faktu, że beniaminek nie ma własnego 
boiska i wszystkie dotychczasowe mecze 
rozgrywa na stadionach rywali. Serię domo-
wych spotkań zakończymy starciem z Pusz-
czą Niepołomice. 

Fantastycznie radzą sobie natomiast pił-
karki prowadzone przez trenera Witolda 

Zająca. We wrześniu drużyna kontynu-
owała dobrą passę i odnosiła kolejne zwycię-
stwa, dzięki czemu zadomowiła się w górnej 
części tabeli. Młody zespół ambitnie wal-
czy z kolejnymi rywalami i skutecznie wy-
korzystuje szanse, jakie dostaje. W pięciu 
meczach zgromadził 12 punktów i był to 
najlepszy start drużyny w historii jej eks-
traligowej rywalizacji. W październiku 
przy Bukowej piłkarki zagrają dwa razy. 
Najpierw zmierzą się z beniaminkiem Tar-
novią Tarnów. Następnie czeka je wyjazd 
do Łodzi, a zaraz po nim trzytygodniowa 
przerwa. Dopiero 30 października zespół 
wróci na stadion w Katowicach, by spróbo-
wać swoich sił w rywalizacji z Medykiem 
Konin.  Aktualne terminarze wszystkich 
drużyn oraz informacje na temat biletów 
na mecze w Katowicach na www.gkskato-
wice.eu.  (GKS)

SIATKÓWKA 

Brąz dla Polaków w Spodku

Co to był za wieczór! 19 września Polscy 
siatkarze po imponującym zwycięstwie 
zdobyli brązowy medal Mistrzostw Eu-
ropy, uszczęśliwiając tym ponad 10 tys. 
ludzi zgromadzonych w Spodku i jeszcze 
więcej przed telewizorami. Atmosfera 
panująca podczas meczu po raz kolejny 
pokazała, że Spodek to magiczne miej-
sce, w którym spełniają się największe 
marzenia. Widzieliśmy to w przeszło-
ści i mogliśmy to ujrzeć teraz. Siatkarze 

swoim zwycięstwem w piękny sposób 
uczcili 50. urodziny Spodka, który był 
miejscem wielu niesamowitych emocji 
oraz świadkiem niejednego zwycięstwa 
polskich sportowców. Ważnym wy-
darzeniem w dniach poprzedzających 
mistrzostwa Europy było uhonorowa-
nie w Katowickiej Alei Gwiazd Siatkówki 
kolejnych zawodników i ludzi, którzy 
przyczynili się do sukcesów w tej dyscy-
plinie sportu. 

KATOWICCY OLIMPIJCZYCY

Olimpijczycy – zawodnicy AZS AWF Katowice: Justyna Święty-Ersetic, Justyna Iskrzycka, Karol 
Zalewski, Paweł Fajdek, a także Jan Krzysztof Duda – arcymistrz z Wasko Hetman GKS Katowice 
– spotkali się we wrześniu z prezydentem Marcinem Krupą. Była to okazja, by podziękować 
sportowcom za wspaniałe reprezentowanie Katowic na międzynarodowej arenie. 
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Fantastycznie radzą sobie 
piłkarki prowadzone 
przez trenera 
Witolda Zająca.
We wrześniu drużyna 
kontynuowała dobrą passę
i odnosiła kolejne
zwycięstwa
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