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Europejska Stolica Nauki
Katowice będą w 2024 roku Europejskim Mia-
stem Nauki. Starania Katowic o tytuł EMN to 
wspólna inicjatywa miasta oraz katowickiego 
środowiska akademickiego, m.in. Uniwersytetu 
Śląskiego.

Więcej S. 3

Lokal na kulturę
Kolejna edycja konkursu „Lokal na kulturę” po-
zwoli osobom, które mają ciekawe pomysły na 
działalność kulturalną, artystyczną bądź twór-
czą, zdobyć lokal na start działalności.

Więcej S. 4

Prohibicja w kolejnych 
dzielnicach?
Ponad 1000 mieszkańców wzięło udział w kon-
sultacjach społecznych dotyczących wprowa-
dzenia tzw. prohibicji, czyli zakazu sprzedaży 
alkoholu w godzinach nocnych w punktach de-
talicznych w dzielnicach: Giszowiec, Dąbrówka 
Mała i Bogucice. Jak zdecydowali mieszkańcy?

Więcej S. 5 

Nowa wystawa w ŚCWiS
W grudniu obchodziliśmy 40. rocznicę pacyfi-
kacji kopalni „Wujek”. Od 16 grudnia w Śląskim 
Centrum Wolności i Solidarności w Brynowie 
można oglądać nową wystawę poświęconą 
temu wydarzeniu. – Naszą intencją jest, żeby 
to miejsce, chociaż na zawsze skojarzone 
ze śmiercią, było przestrzenią wciąż żywych 
emocji i jakiejś duchowej energii... Początkiem 
dalszych przemyśleń, wniosków, być może też 
autorefleksji – mówi w rozmowie z red. Ma-
ciejem Szczawińskim dyrektor ŚCWiS Robert 
Ciupa.

Więcej S. 6–7

Kamienice odzyskały 
dawny blask
Pod koniec ubiegłego roku Komunalny Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej zakończył rewitali-
zację kolejnych kamienic w centrum Katowic.

Więcej S. 8
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W grudniu rozstrzygnięto kon-
kurs na koncepcję archi-
tektoniczno-urbanistyczną 
Centrum Himalaizmu im. 

Jerzego Kukuczki w Katowicach. Zwycięska 
praca wykonana została przez KUMstudio 
Łukasz Skorek z Krakowa.
Budowa Centrum Himalaizmu im. Je-
rzego Kukuczki w Katowicach, zainicjo-
wana przez prezydenta Marcina Krupę, 
spotkała się z pozytywnym przyjęciem 
mieszkańców, radnych różnych opcji po-
litycznych oraz przedstawicieli środowi-
ska himalaistów.

– Centrum z jednej strony ma upamięt-
niać Jerzego Kukuczkę, a z drugiej stać się 
miejscem spotkań miłośników gór i prze-
strzenią o charakterze edukacyjnym, która 
ma inspirować kolejne pokolenia do prze-
suwania granic swoich możliwości, podno-
szenia poprzeczki i osiągania wyznaczonych 
celów – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Lokalizacja tej inwestycji nie jest 
przypadkowa – wybraliśmy Bogucice, przy 
skrzyżowaniu ulic Markiefki i Katowickiej, 

czyli tuż obok miejsca, w którym urodził się 
i mieszkał Jerzy Kukuczka – dodaje prezy-
dent. Centrum Himalaizmu będzie w dużej 
części prezentować i upamiętniać sylwetkę 
Jerzego Kukuczki. Jednocześnie centrum nie 
będzie przypominać klasycznego muzeum – 
powstanie strefa aktywności m.in. ze ścianą 
wspinaczkową oraz dużą salą audytoryjną, 
w której będzie można organizować spotka-
nia z himalaistami, by dzielili się oni swoimi 
doświadczeniami, przeżyciami i zarażali 
swoją pasją kolejne pokolenia. Będzie to też 
przestrzeń do emisji filmów związanych 
z górami.

Inwestycja realizowana będzie na pod-
stawie zwycięskiego projektu wykona-
nego przez KUMstudio Łukasz Skorek 
z Krakowa. Pierwszą nagrodę w wysokości 
100 tys. zł oraz zaproszenie do udziału 
w negocjowaniu umowy na przygotowanie 
dokumentacji projektowej jury konkur-
sowe przyznało za wnikliwe podejście do 
tematu konkursu. – Pracownia w niełatwej 
lokalizacji uzyskała interesujący, indywi-
dualny i oryginalny efekt architektonicznej 

całości, który nie deformując skali najbliż-
szego otoczenia, wprowadza jednocześnie 
kreatywne rozwinięcie inspiracji formami 
detalicznymi krajobrazów górskich, takich 
jak nadwieszenia skalnych ścian czy szkli-
stość lodowych seraków oraz zazielenione 
skalne półki – podsumowuje wybór Stani-
sław Podkański, architekt miasta i przewod-
niczący sądu konkursowego. 

– Odczuwamy radość i duże zadowole-
nie ze zwycięstwa w konkursie. Ten temat 
był trudniejszy, niż się na początku spodzie-
waliśmy. Niewątpliwie wpływ na to miały 
konkursowe uwarunkowania i otoczenie, 
w które obiekt ma być wkomponowany. Jed-
nak nasz projekt jest bardzo mocno przemy-
ślany, dopracowany i uszczegółowiony. Nie 
chcieliśmy tylko rzucić koncepcji z powie-
trza. Naszym celem było wygranie konkursu 
i doprowadzenie tego projektu do końca – 
mówi Łukasz Skorek z KUMstudio Łukasz 
Skorek z Krakowa. (MM2)

KONTYNUACJA NA STR. 3

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA CENTRUM 
HIMALAIZMU IM. JERZEGO KUKUCZKI 
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BUDŻET KATOWIC NA 2022 ROK W PIGUŁCE

Budżet na niełatwe czasy
Jakie będą wpływy i jakie wy-
datki miasta w 2022 r.? Ile Ka-
towice wydadzą na oświatę, 
transport, mieszkania komu-
nalne, ochronę środowiska? 
O tym zdecydowali radni, któ-
rzy na grudniowej sesji przyjęli 
budżet miasta na kolejny rok. 
Mieszkańcy o planach finan-
sowych mogą dowiedzieć się 
z publikacji „Budżet w pigułce”. 
Ta uproszczona informacja o fi-
nansach, przygotowana przez 
służby finansowe w przystępnej 
formie, dostępna jest na stronie 
www.katowice.eu. Dzięki czy-
telnym diagramom 3D dowiemy 
się, z jakich źródeł miasto po-
zyska dochody, a także na jakie 
cele te środki przeznaczy. 
W 2022 roku Katowice przewi-
dują wpływy do budżetu w wyso-
kości 2,4 mld zł, a łączne wydatki 
planowane są na poziomie ponad 
2,8 mld zł. Publikacja pokazuje 
także, że każdy katowiczanin ma 
wpływ na to, jak wydawane są 
pieniądze w mieście – m.in. po-
przez zadania realizowane w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
i Zielonego Budżetu.

Rok 2021, podobnie jak po-
przedni, okazał się wielkim wy-
zwaniem. Kontynuacja walki 
z pandemią i jej ekonomicz-
nymi oraz społecznymi skut-
kami kosztowała Katowice do 
tej pory kilkadziesiąt milionów 
złotych. Dodatkowo zmiany po-
datkowe skutkują drastycznym 
spadkiem dochodów z podatków 
PIT i CIT, a zmiana przepisów 
w drugiej części ubiegłego roku 
wpływa na projekt tegorocznego 
budżetu. 

– Budżet miasta składa 
się z bardzo wielu elementów. 
Dlatego zachęcam do lektury 
„Budżetu w pigułce”. Przykła-
dowo z dokumentu dowiemy 
się, że na oświatę i opiekę edu-
kacyjną wydamy w przyszłym 
roku 770 mln zł, w tym 68 mln 
zł na wydatki inwestycyjne 
w placówkach oświatowych. 
Na pomoc społeczną prze-
znaczymy 368 mln zł. Miasto 
dopłaci również do funkcjono-
wania komunikacji publicznej 
(autobusowej i tramwajowej) – 
na ten cel wniesiemy składkę 
do metropolii w wysokości 124 
mln zł. W budżecie zabezpie-
czyliśmy także ponad 258 mln 
na inwestycje drogowe, w tym 
budowę nowej infrastruktury 
czy remonty istniejącej. Na kul-
turę i sport wydamy 296 mln 

zł, na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska 246 mln 
zł, a na gospodarkę mieszka-
niową 280 mln zł – mówi pre-
zydent Marcin Krupa.

Strukturę budżetu two-
rzą obszary takie, jak: eduka-
cja; transport i usługi; kultura 
i sport; administracja publiczna; 
gospodarka komunalna, ochrona 
środowiska i gospodarka miesz-
kaniowa; pomoc i polityka spo-
łeczna, prawna, wsparcie rodziny 
i osób niepełnosprawnych; bez-
pieczeństwo i zdrowie publiczne 

oraz obsługa długu publicznego. 
W dokumencie oczywiście znaj-
dziemy także informacje w za-
kresie dochodów miasta, które 
wynikają między innymi z do-
tacji, subwencji, a także podat-
ków. Mamy też informacje 
o wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta.

Pomimo trudnej sytuacji 
finansowej, z jaką zmagają się 
wszystkie miasta w Polsce, 
w 2022 roku Katowice konty-
nuują duże inwestycje, które 
przyczyniają się nie tylko do 
podniesienia jakości życia 
w mieście, ale też do tworzenia 
nowych miejsc pracy. W przy-
szłym roku zakończy się roz-
budowa dróg krajowych 81 i 86 
w Giszowcu, kompleksu spor-
towego przy ul. Asnyka oraz 
basenu Zadole. Kontynuowane 
będą: budowa stadionu miej-
skiego oraz działania związane 
z rewitalizacją parków, stawu 
Starganiec oraz Doliną Pięciu 
Stawów. Rozpoczną się: prze-
budowa ul. Warszawskiej oraz 
prace projektowe związane 
z nowym zagospodarowaniem 
pl. Sejmu Śląskiego czy budową 
Centrum Himalaizmu im. Je-
rzego Kukuczki.

Tworzenie budżetu w cza-
sach zmian podatkowych to 
ogromne wyzwanie. W krót-
kim czasie pomiędzy wrze-
śniem a październikiem rząd 
przygotował i ostatecznie przy-
jął istotne zmiany w zasadach 
finansowania samorządów, 
które w tworzonych dokumen-
tach budżetu musiały zostać 
uwzględnione. 

– Do tej pory w Katowicach 
tak prowadziliśmy finanse, by 
wydatki bieżące (koszt codzien-
nego utrzymania i działania 
miasta, pensje etc.) nigdy nie ro-
sły szybciej niż dochody bieżące. 
Dzięki temu Katowice zawsze 
miały bardzo dobrą sytuację. Nie-
stety, rok 2022 wszystko zmienia, 
a przyczyną są spadające dochody 
miast z podatków PIT i CIT, 
za co odpowiada „Polski ład”. 
Nadwyżka operacyjna Katowic 
skurczy się z 200 mln zł w 2021 
r. do niewiele ponad 7 mln zł. 
Na zmianach podatkowych, sza-
cujemy, Katowice stracą setki 
milionów złotych. W 2022 roku 
będzie to 161 mln zł, rok później 
190 mln zł, w 2024 roku 224 mln 
zł, za cztery lata natomiast 248 
mln zł – mówi Danuta Lange, 
skarbnik miasta Katowice.  (JG)

Kondycja finansowa Katowic jest 
stabilna i taką miasto chce utrzy-
mać w dłuższej perspektywie czasu, 
odpowiedzialnie zaciągając kolejne 
zobowiązania, analizując ryzyka 
i przeciwdziałając negatywnym 
trendom. Zmiana przepisów, jaka 
wejdzie w życie od nowego roku, 
kolejny raz stawia wyzwanie, tym 
razem o nieporównywalnie większej 
skali – powoduje istotne ogranicze-
nie dochodów budżetu i ogranicze-
nie realnego wpływu miasta na jego 

kształtowanie. Ta trudna sytuacja 
dotyka wszystkie samorządy, w tym 
Katowice. Znalazła ona odzwier-
ciedlenie w komunikacie z dnia 
3 grudnia Agencji Fitch Ratings, która 
umieściła międzynarodowe długo-
terminowe ratingi Katowic na liście 
obserwacyjnej ze wskazaniem ne-
gatywnym (Rating Watch Negative). 
Dlatego miasto będzie czynić inten-
sywne starania, aby wzorem lat po-
przednich wyniki budżetu wykonane 
były korzystniejsze od planowanych. 
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Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 
50 tys. zł zdobyła pracownia Blank Archi-
tekci sp. z o.o. z Zabrza, natomiast wyróż-
nienie i nagrodę w wysokości 10 tys. zł 
pracownia Heinle, Wischerund Partner Ar-
chitekci sp. z o.o. z Wrocławia. Oceny prac 
konkursowych dokonywał sąd konkursowy, 
którego przewodniczącym był Stanisław 
Podkański, architekt miasta, a członkami 
architekci, przedstawiciele SARP oraz śro-
dowiska górskiego: arch. Piotr Fischer, arch. 
Mikołaj Machulik, arch. Aleksandra Tom-
kiewicz, Piotr Głowacki.

Zwycięzcy konkursu, po zakończeniu 
negocjacji i podpisaniu umowy, będą mieć 
12 miesięcy na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Następnie przeprowadzona zo-
stanie jej weryfikacja i ogłoszenie przetargu 
na wybór wykonawcy inwestycji. Rozpoczę-
cie prac w terenie planuje się w III kwartale 
2023 roku, a ich zakończenie w II kwartale 
2025 roku. Na projekt i budowę Centrum 
Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki Katowice 
mają zarezerwowane 65 mln zł.  (MM2)

NAUKA

Katowice Europejskim Miastem 
Nauki w 2024 roku
Katowice będą w 2024 roku Europejskim 
Miastem Nauki. Miasto zostało doce-
nione m.in. za znakomitą współpracę 
z uczelniami odpowiedzialnymi za orga-
nizację Śląskiego Festiwalu Nauki przez 
Stowarzyszenie EuroSciene. 
Prof. Michaël Matlosz, przewodniczący Eu-
roScience, poinformował o wyborze Ka-
towic na Europejskie Miasto Nauki 2024 
podczas konferencji prasowej, która odbyła 
się w grudniu 2021 r. w Centrum Informacji 
Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

– Jest mi niezmiernie miło ogłosić, 
że stowarzyszenie EuroScience przyznało 
Katowicom tytuł Europejskiego Miasta 
Nauki 2024. Gratulacje dla Katowic, part-
nerów oraz wszystkich, którzy ciężko pra-
cowali nad przygotowaniem kandydatury 
o tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 
– powiedział prof. Matlosz. 

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki 
przyznawany jest co dwa lata, począwszy 
od 2004 roku. Jego ideą jest pogłębienie 
zmian towarzyszących transformacji spo-
łeczeństwa tych miast i regionów w stronę 
społeczeństwa nauki, ukazanie bogactwa 
i różnorodności europejskiego krajobrazu 
naukowego oraz wspieranie samokształce-
nia, integracji naukowej, zainteresowania 
nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój 
europejskich badań bez granic, wzmoc-
nienie europejskiego i międzynarodowego 
profilu społeczności naukowej w danym 
mieście oraz w regionie, zwiększenie 

zaangażowania obywateli i środowiska na-
ukowego w problemy lokalne, uruchomienie 
inwestycji publicznych w regionalną naukę 
oraz jej infrastrukturę, a także pobudze-
nie turystyki.

– Jestem niesamowicie podekscy-
towany. Przed nami wielkie wyzwanie 
i wielka praca, ale też niezwykła inwesty-
cja w społeczeństwo, w mieszkańców na-
szego regionu – mówił podczas konferencji 
prezydent Katowic dr Marcin Krupa. – Jak 
powiedział Izaak Newton, to, co wiemy, to 

tylko kropelka, a czego nie wiemy, to cały 
ocean. Jestem pewien, że z takim zespołem 
możemy wypływać na wody tego oceanu. 

Starania Katowic o tytuł EMN to 
wspólna inicjatywa prezydenta miasta 
dr. Marcina Krupy oraz katowickiego 
środowiska akademickiego, reprezento-
wanego przez rektora UŚ prof. dr. hab. 
Ryszarda Koziołka. 30 września 2021 
roku Rada Miasta Katowice podjęła 
uchwałę intencyjną w sprawie ubiegania 
się o tytuł EMN 2024, a EuroScience za-
prosiła Katowice do indywidualnych ne-
gocjacji o przyznanie tego tytułu – już 
na początku października prof. Matlosz, 
przewodniczący EuroScience, gościł 
w Katowicach podczas piątej edycji ŚFN.

– Katowice stają się nieformalną stolicą 
nauki europejskiej. Uzyskaliśmy prawo or-
ganizacji europejskich igrzysk naukowych, 
z tym, że będą one trwały cały rok. Poprzez 
rozwój uczelni w regionie nauka i eduka-
cja zaawansowana mogą stać się nowym, 
unikatowym przemysłem Śląska – przeko-
nywał prof. Ryszard Koziołek. – W jakimś 
sensie historia tego regionu to przeszłość 
i przyszłość Europy, streszczają się tu bo-
wiem wszystkie wyzwania, z którymi bo-
ryka się człowiek Zachodu: ta przestrzeń 
wyzwoliła głód pracy, rywalizacji, eksplo-
atacji, zysku. Czas zmądrzeć, czas wsłuchać 
się w rozwiązania podpowiadane przez 
naukę, dzięki którym możemy naprawić 
świat. (RED/UŚ)

GŁOSY Z KONFERENCJI

– Jestem niezwykle szczęśliwy, że pomysł, 
który zapowiedział prezydent, zaczyna na-
bierać barw. Tego typu centrum powinno po-
wstać w naszym mieście, to jest oczywiste, 
jak spojrzymy na nazwiska tworzące świa-
tową historię himalaizmu związane z Kato-
wicami – to oczywiście Jerzy Kukuczka, ale 
i Krzysiek Wielicki, Rysiek Pawłowski czy 
Artur Hajzer – mówi Janusz Majer, polski 
himalaista, alpinista i podróżnik, i dodaje, 
że wkładem w realizację centrum będzie prze-
kazanie prywatnej biblioteki górskiej.

– Moja mama stworzyła izbę pamięci 
w Istebnej. Gdy ona powstała, goście po-
równywali ją z muzeum Messnera, które 
jest w zamku w Tyrolu. Goście wielokrotnie 
zastanawiali się, dlaczego Jerzy Kukuczka 
nie ma takiego miejsca, na miarę swoich 
osiągnięć. No i tutaj dochodzimy do tego 
momentu, że będziemy mieć taką równo-
wagę. Patrząc na projekt, mogę nawet po-
wiedzieć, że katowickie centrum będzie 
ciekawsze – mówi Wojciech Kukuczka, syn 
Jerzego Kukuczki.

Przed nami wielkie

wyzwanie i wielka praca, 

ale też niezwykła inwestycja 

w społeczeństwo, 

w mieszkańców 

naszego regionu 

Centrum Himalaizmu 
im. Jerzego Kukuczki 
powstanie w Katowicach. 
Zobacz wideo z rozstrzygnięcia 
konkursu na koncepcję 
architektoniczno-
-urbanistyczną, 
który wygrało krakowskie  
KUMstudio Łukasz Skorek.

Wojciech KukuczkaJanusz Majer
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O przyznaniu tytułu poinformował prof. Michaël Matlosz, przewodniczący EuroScience
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LOKAL NA KULTURĘ 

Szansa na zdobycie adresu na swój pomysł
Kolejna edycja konkursu „Lokal na kul-
turę” pozwoli osobom, które mają cie-
kawe pomysły na działalność kulturalną, 
artystyczną bądź twórczą, zdobyć lokal 
na start. Obecnie dzięki konkursowi 
w Katowicach działają 24 inicjatywy, 
– Projekty działające w ramach „Lokalu na kul-
turę” są dowodem na to, że sprawdza się strate-
gia miasta, by inwestować w kulturę, nie tylko 
w wielkie wydarzenia, koncerty czy instytucje, 
ale by wspierać oddolne inicjatywy mieszkań-
ców, którzy najlepiej wiedzą, co jest potrzebne 
w ich najbliższym otoczeniu – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Stąd decyzja o uru-
chomieniu kolejnej edycji „Lokalu na kulturę”. 
Tym razem proponujemy trzy lokale w ścisłym 
centrum Katowic – dodaje prezydent. 

Nabór do konkursu trwa do 10 stycznia. 
Zgłoszenie powinno zawierać m.in. infor-
mację o rodzaju i zakresie planowanej do 
uruchomienia działalności kulturalnej, ar-
tystycznej lub twórczej wraz ze wstępnym 
harmonogramem działań (rodzaj, częstotli-
wość) oraz wstępną koncepcję zagospodaro-
wania lokalu wraz z zakresem planowanych 
prac remontowo-adaptacyjnych i wskaza-
niem terminu ich realizacji. 

W sumie w czternastu dotychczas prze-
prowadzonych edycjach zostały wystawione 
do konkursu 83 lokale. Miasto podpisało 

z najemcami 40 umów, a aktualnie w najmie 
pozostają 24 lokale. – Dzięki programowi łą-
czymy profesjonalne zajęcia z gry na instru-
mentach ze swobodną radością muzykowania 
i z uwzględnieniem nowoczesnych metod 
pracy, z empatią i uważnością. Mamy mnó-
stwo pomysłów, chcemy brać pod uwagę 
bardzo zróżnicowane potrzeby katowiczan, 
organizujemy zajęcia artystyczne dla wszyst-
kich – od maluszków do seniorów – mówi 

Dominika Rączka z lokalu na kulturę „Muzy-
kuj” przy ul. Raciborskiej 16, która brała udział 
w ubiegłorocznej edycji programu. – Dzięki 
programowi dysponujemy tak przytulną 
przestrzenią na naukę gry i śpiewu, jaką tylko 
można sobie wymarzyć – dodaje beneficjentka 
programu. 

Podobnie wypowiada się Grzegorz Sende-
rowicz z Fundacji Imago Silesia, która działa 
w lokalu na kulturę przy ul. T. Kościuszki 39: 

– Po trzech latach działań program oceniamy 
jako szansę na prowadzenie aktywnej dzia-
łalności dla mieszkańców, a także możliwość 
realizacji działań dla lokalnych twórców. Stale 
rozwijamy naszą ofertę, organizujemy kon-
certy, projekcje kinowe, warsztaty artystyczne 
i edukacyjne. Główną zaletą programu jest za-
pewnianie zróżnicowanej i dostępnej oferty 
kulturalnej dla mieszkańców Katowic, ale 
także warunków do działania organizacjom 
pozarządowym. (SR)

Szczegółowe informacje o konkursie 
można znaleźć na stronie: bit.ly/3Gq3W5O

DRUGI SKLEP SOCJALNY OTWARTY

Sklep socjalny: tanie zakupy za pół ceny
Pierwszy sklep socjalny w Polsce po-
wstał w Katowicach pod koniec 2020 
roku, a w grudniu drugi „Spichlerz” 
w naszym mieście otworzył się w Li-
gocie. Za Katowicami idą inne miasta 
– podobny sklep działa w Warszawie, 
a obecnie trwają zaawansowane prace 
nad otwarciem sklepów w kolejnych mia-
stach w kraju. Sklep socjalny to miejsce, 
w którym można zrobić zakupy za cenę 
nieprzekraczającą 50% wartości ceny 
rynkowej produktów.
– Jako miasto dbamy o poprawę jakości życia 
wszystkich jego mieszkańców, ale szczegól-
nie zwracamy uwagę na tych, którzy naj-
bardziej potrzebują pomocy – choć często 
wstydzą się o nią poprosić – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Pierwszy ka-
towicki sklep socjalny okazał się ogromnym 
sukcesem, dlatego naturalna była dla nas de-
cyzja o powstaniu kolejnego takiego punktu 
na terenie Katowic. Wiemy, że najczęściej ze 
sklepu na os. Tysiąclecia korzystają osoby 
mieszkające w jego okolicy, dlatego drugi 
„Spichlerz” otwieramy w innej części mia-
sta – w Ligocie, przy ulicy Świdnickiej 25 
– dodaje prezydent. 

Otwarcie drugiego sklepu socjalnego 
„Spichlerz” w Katowicach nastąpiło 

w grudniu, dzięki współpracy miasta 
Katowice z Fundacją Wolne Miejsce. 
Oferta sklepu kierowana jest przede 
wszystkim do osób, które znalazły się 
w trudnej sytuacji materialnej, są za-
grożone samotnością i wykluczeniem 
społecznym. Najważniejszą zasadą 
działania sklepów jest sprzedaż pro-
duktów, których ceny za ogólny koszyk 
zakupów nie przekraczają 50% wartości 
ceny rynkowej.

– Sklep socjalny nie powstałby bez 
wsparcia miasta Katowice, które kolejny 
raz pomaga w realizowaniu projektów na-
szej fundacji. Bardzo istotne było też za-
angażowanie sektora biznesowego. Każdy 
nasz projekt potrzebuje ambasadorów, któ-
rzy dają innym firmom przykład – mówi 
Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne 
Miejsce. 

„Spichlerz” przy ul. Świdnickiej jest 
otwarty od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 9.00 do 16.00, a w soboty od 
godziny 9.00 do 13.00. – Fachową pomoc 
w ustaleniu, czy jesteśmy uprawnieni do 
korzystania z oferty sklepu, uzyskamy 
w terenowym punkcie pomocy społecznej. 
Tam też otrzymamy skierowanie – mówi 
Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej. Numery tele-
fonów do TPPS znajdują się na www.mops.
katowice.pl/node/7. – Do zakupów w skle-
pach socjalnych zachęcamy także seniorów, 
którzy mogą zwrócić się po pomoc, dzwo-
niąc pod numer Srebrnego Telefonu (32) 251 
69 00, czynnego od poniedziałku do piątku 
od 7.30 do 15.30. Uzyskają tam wsparcie za-
równo w zakresie zakupów w sklepie so-
cjalnym, jak i w innych swoich potrzebach 
– dodaje naczelnik.   (MM2)

Z zakupów w sklepie korzystać mogą osoby 
posiadające specjalne skierowania wydane 
przez MOPS lub Fundację Wolne Miejsce, tj. 
takie, których dochód nie przekracza obecnie 
300% kryterium dochodowego, określonego 
w ustawie o pomocy społecznej (2103 zł 
w przypadku osób samotnie gospodarują-
cych oraz 1584 zł w przeliczeniu na każdą 
osobę w rodzinie). W soboty zakupy mogą ro-
bić również osoby bez skierowania.

Sklep socjalny w Katowicach 
wzorowany jest na modelu 
austriackim wypracowanym 
przez pomoc społeczną 
miasta Wiedeń. Główną ideą 
sklepów socjalnych jest 
pomoc osobom najmniej 
zamożnym. Jednocześnie 
tego typu placówki pomagają 
przeciwdziałać marnowaniu 
jedzenia, gdyż można w nich 
zakupić pełnowartościowe 
artykuły spożywcze, których 
termin ważności wkrótce się 
skończy

Lokale na kulturę to przestrzenie do zaadap-
towania pod adresami: ul. Reymonta 20, 
ul. Raciborska 16 i ul. Warszawska 67. Ich 
lokalizacja oraz możliwości adaptacji na po-
żądaną w Śródmieściu Katowic działalność 
kulturalną, artystyczną czy twórczą stwa-
rzają duże możliwości dla potencjalnych 
najemców. Pomieszczenia w pierwszych 
dwóch lokalizacjach są raczej niewielkie, 
odpowiednio to ok. 43 i 37 m2. Natomiast 
lokal przy ul. Warszawskiej to przestrzeń 
o powierzchni ponad 113 m2, która daje duże 
możliwości zagospodarowania. 

Lokal na kulturę przy ul. Tadeusza Kościuszki 39
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KONSULTACJE SPOŁECZNE

„Nocna prohibicja”? Tak, ale nie w każdej dzielnicy
W grudniu zakończyły się trzy procesy 
konsultacyjne dotyczące tzw. „nocnej 
prohibicji”, czyli ograniczenia godzin 
sprzedaży alkoholu w punktach sprze-
daży detalicznej na terenie dzielnic Bo-
gucice, Dąbrówka Mała oraz Giszowiec. 
Zgodnie z głosami mieszkańców zmiany 
obejmą dwie z trzech dzielnic, tj. Boguci-
ce i Dąbrówkę Małą.
W odpowiedzi na sygnały ze strony rad 
dzielnic i radnych miasta 26 października 
2021 r. prezydent uruchomił konsultacje 
społeczne w sprawie ewentualnego wpro-
wadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży 
alkoholu na terenie dzielnic: Bogucice, Dą-
brówka Mała oraz Giszowiec.

W trakcie konsultacji zorganizowano 
spotkania w każdej z dzielnic – łącznie 
uczestniczyło w nich ok. 75 osób. Jednakże 
to możliwość wyrażenia opinii w ankiecie 
konsultacyjnej cieszyła się największym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 
W badaniach wzięło udział aż 1074 miesz-
kańców dzielnic objętych konsultacjami. 
Szczególnie aktywni byli mieszkańcy Gi-
szowca – 746 zwróconych ankiet dotyczyło 
właśnie tej dzielnicy.

Co ciekawe, uczestnicy, którzy postano-
wili wypowiedzieć się na temat ewentual-
nej prohibicji, mieli bardzo sprecyzowane 
poglądy w tej sprawie. Pomimo możliwości 
wstrzymania się od wyrażenia opinii, z tej 
opcji skorzystała tylko jedna osoba. Jak za-
tem przedstawiają się wyniki?

Wśród opinii zebranych w konsultacjach 
zarówno w Bogucicach, jak i w Dąbrówce 
Małej przeważają te za wprowadzeniem 
ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. 

Ograniczenie będzie dotyczyło zatem 
sklepów, jak również stacji benzynowych. 
W Giszowcu wyniki przedstawiały się zgoła 
inaczej. Jedynie co szósty respondent był 
za wprowadzeniem ograniczeń, zdecydo-
wana większość mieszkańców opowiedziała 

się za utrzymaniem obowiązujących regu-
lacji, co bardzo wyraźnie wybrzmiało rów-
nież w trakcie spotkania dzielnicowego 
– w przeciwieństwie do dwóch pozostałych 
spotkań, gdzie dominujący głos należał do 
zwolenników nowych rozwiązań.

Prezydent Marcin Krupa podjął decyzje 
zgodnie z wolą mieszkańców. Zarówno dla 
Bogucic, jak i Dąbrówki Małej zostanie przy-
gotowany projekt uchwały, na mocy której 
zostanie wprowadzone ograniczenie godzin 
sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży od godziny 22.00 
do 6.00. Następnie projekt uchwały zostanie 
przekazany pod obrady Rady Miasta Kato-
wice. W przypadku Giszowca zasady sprze-
daży alkoholu pozostaną bez zmian. (SR)

Raporty z konsultacji dostępne są 
na stronie katowice.eu/konsultacje.

30. FINAŁ WOŚP

Katowice grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
W niedzielę 30 stycznia na ulicach Kato-
wic ponownie spotkamy wolontariuszy 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
która zagra już po raz trzydziesty. W na-
szym mieście odbędą się koncerty i sze-
reg innych atrakcji. Zapraszamy m.in. 
do szpitala okulistycznego Ceglana, do 
Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-
-Zawodzie” oraz pod katowicki Spodek, 
gdzie odbędą się koncerty.
Już od 30 lat w wielu miastach działają lo-
kalne sztaby, do których zgłaszają się wo-
lontariusze, którzy kwestują na ulicach 
w dzień finału. Nie inaczej jest w Katowi-
cach, gdzie siedem sztabów swoją pracę roz-
poczęło już kilka tygodni temu.

Tym razem to szeroko pojęta okuli-
styka dziecięca będzie tematem przewod-
nim finału WOŚP. Wzrok to najważniejszy 
zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy 
z nim związane wpływają na ogólny rozwój 

i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest 
szybkie stwierdzenie ewentualnych niepra-
widłowości i podjęcie leczenia, a czynni-
kiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy 
i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, 
którego polskim placówkom brakuje.

W ramach 30. Finału WOŚP w Katowi-
cach utworzono siedem sztabów: przy Pry-
watnym Liceum Ogólnokształcącym im. 
Wańkowicza na os. Witosa, przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesły-
szących w Koszutce, Fundacji Elementarz, 
przy Fundacji z Pasją w Szopienicach, Eku-
menicznej Fundacji BETHLEHEM, przy 
Miejskim Domu Kultury “Bogucice-Zawo-
dzie” oraz fundacji czerwony balon. 

Więcej informacji o wydarzeniach pod-
czas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Katowicach wkrótce na stronie 
internetowej oraz oficjalnym profilu miasta 
na Facebooku. (RED)

W ubiegłym roku WOŚP dzięki wolontariuszom zebrała na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii 
i diagnostyki głowy ponad 210 milionów złotych – o 20 milionów złotych więcej niż podczas 
poprzedniego finału i najwięcej w historii wszystkich zbiórek „Orkiestry”

ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z ANKIET KONSULTACYJNYCH DOT. „NOCNEJ PROHIBICJI”
BOGUCICE DĄBRÓWKA MAŁA GISZOWIEC

TAK 143 57 99

NIE 100 28 646

NIE MAM ZDANIA 0 0 1

Komentarz prezydenta 
Marcina Krupy

Wszystkim mieszkańcom uczestniczącym 
w konsultacjach składam podziękowania. 
Patrząc na wyniki, kolejny raz przekonu-
jemy się, że każdy głos w dyskusji jest nie-
zmiernie istotny – bo wszystkie te głosy 
wspólnie dają „zielone światło” do podjęcia 
konkretnych działań. Tym bardziej dziękuję 
mieszkańcom, którzy poświęcili czas na wy-
rażenie opinii w sprawie „nocnej prohibicji”. 
Miasto ma służyć mieszkańcom, a my je-
steśmy otwarci na każde rozwiązanie, które 
spotka się z aprobatą lokalnej społeczności. 
Dlatego też zgodnie z wolą mieszkańców 
ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu 
będą dotyczyć tylko tych dzielnic, w których 
przeważyły głosy popierające wprowadze-
nie nowych zasad.
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Z DYREKTOREM ŚLĄSKIEGO CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W KATOWICACH ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Nowa wystawa oddaje hołd poległym górnikom
Maciej Szczawiński: Rozbudowa Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności, nowa kon-
cepcja wystawy upamiętniającej tragedię na 
„Wujku”, istota tych modyfikacji – wszystko 
to wzbudziło ogromne zainteresowanie. Me-
dialne i społeczne.
Robert Ciupa: Trudno się dziwić. Minęło 
dokładnie czterdzieści lat, rzeczywiście 
kawał czasu, a śmierć tych dziewięciu gór-
ników nadal boli i nie pozwala zapomnieć. 
Prowokuje też ciągle do zadawania pytań, 
wielu pytań. Zawsze ważnych, zawsze 
aktualnych. 

Mówimy zatem o historii nieprzygaszonej 
upływem czasu. Ale historię trzeba opowie-
dzieć. Komu przede wszystkim? Jak?
Adresujemy ją przede wszystkim do ludzi 
młodych. Oni oczywiście tych wydarzeń 
nie pamiętają, ich wyobraźnię i wrażliwość 
określa już całkiem inny czas. Jeżeli jednak 
ktoś poniesie to świadectwo dalej, to prze-
cież właśnie oni. Ale żeby tak się stało, ko-
nieczny jest kontakt. Kontakt autentyczny, 
a nie tylko pozorne porozumienie. 

To już problem języka, jakim się mówi. 
A ten język bardzo dynamicznie zmieniał się 
w ostatnich latach, również jako system funk-
cjonujący w muzeologii…
Otóż to! Interaktywność i multimedialność, 
wykorzystanie do prezentacji najnow-
szych zdobyczy techniki, w ogóle zmiana 
modelu relacji z odbiorcą – to wszystko 
musieliśmy i chcieliśmy uwzględnić. Mu-
zeum upamiętniające pacyfikację kopalni 
„Wujek” powstało w 2008 roku. Trzy sale 
wystawiennicze na 200 mkw. Teraz po-
wierzchnia liczy ponad 1000 mkw. I jest 
całkowicie zmodernizowana.

Wróćmy do samej koncepcji. Wyobrażam so-
bie, że atmosfera dyskusji wokół niej musia-
ła być nieraz gorąca. Scenograf ma swoją wi-
zję, historyk swoją, bo ten ostatni dba przede 
wszystkim o zakotwiczenie w dającym się 
sprawdzić konkrecie.
Właśnie jako historyk nie ukrywam, że ro-
zumiejąc naturalną potrzebę modyfikacji 
języka, o którym pan wspomniał, równole-
gle myślałem nieraz o walorach tradycyjnej, 
parusetstronicowej monografii tragedii 
na „Wujku”. Spójne tematycznie i rze-
telne opracowanie naukowe wraz z całą 
aparaturą (przypisy, źródła, bibliografia) 
zawsze zachowuje swoją wartość jako 
punkt odniesienia. Ale jedno nie wyklucza 
drugiego i skoro adresatem jest człowiek 
młody, wiedziałem też, że nie wolno tej wy-
stawy przegadać. Że prawdę musimy uwie-
rzytelnić i komunikować w inny sposób. 
Zaakceptowaliśmy koncepcję dynamicznie 
następujących po sobie „widowisk” z wyko-
rzystaniem światła, dźwięku i oczywiście 
multimediów. Chodzi o opartą na doku-
mentach, na osobistych relacjach i arte-
faktach wiarygodną „opowieść” o tym, 
co wydarzyło się na „Wujku” 16 grudnia 

1981. Jaki ciąg faktów poprzedzał tę tra-
gedię w szerszym aspekcie historycznym? 
Czym było dla Polaków powstanie „Soli-
darności” i zdławienie tego zrywu stanem 
wojennym? Jaki to był czas i jak promieniuje 
na współczesność? A wszystko, powtarzam, 
opowiedziane przywołanym bądź odtwo-
rzonym konkretem.

W jednym z pomieszczeń poświęconych 
strajkowi i jego pacyfikacji znajduje się eks-
ponat chyba najbardziej spektakularny: czołg 
przebijający kopalniany mur.
Historycy uparli się, że czołg ma być orygi-
nalny. Żadna makieta. To T-55, jeden z 22, 
które w grudniu 81. znalazły się pod „Wuj-
kiem”. Były trudności, ale dzięki interpe-
lacji premiera Mateusza Morawieckiego 
udało się. Stoi obok obecnie zabudowanej 
rampy, skąd pluton specjalny ZOMO strze-
lał do górników.

Ekspozycja w ŚCWiS jest opowieścią wy-
raźnie wielowątkową…
I na tym zależało nam najbardziej. Uka-
zujemy więc również czas po pacyfi-
kacji, m.in. teczki bezpieki, pamiątki 
internowanych, działalność „S” po de-
legalizacji, dramatyczne wątki emigra-
cyjne, procesy strajkujących górników 
trwające 6 dni i procesy zomowców 
ciągnące się lat 18. Na samym końcu 
pojawia się pan Stanisław Płatek, przy-
wódca strajku. I przekazuje następu-

jącym pokoleniom „garść wolności”, 
za którą zginęli górnicy na „Wujku”. Jak 

pan widzi, fakty, detale, konkrety, ale też 
wielkie emocje i zawsze bolesne wzrusze-
nie. Naszą intencją jest, żeby to miejsce, 
chociaż na zawsze skojarzone ze śmiercią, 
było przestrzenią wciąż żywych emocji 
i jakiejś duchowej energii… Początkiem 
dalszych przemyśleń, wniosków, być może 
też – autorefleksji. 

Naszą intencją jest, 
żeby to miejsce, 
chociaż na zawsze 
skojarzone 
ze śmiercią, 
było przestrzenią
wciąż żywych emocji 
i jakiejś duchowej 
energii
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Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
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OBCHODY 40. ROCZNICY PACYFIKACJI KOPALNI „WUJEK”

16 grudnia 1981 r. jednostki MO i ZOMO, 
wsparte przez wojsko, dokonały brutal-
nej pacyfikacji strajku w Kopalni Węgla 
Kamiennego „Wujek” w Katowicach. Pro-
testujący górnicy domagali się uwolnie-
nia działaczy „Solidarności” zatrzyma-
nych w nocy z 12 na 13 grudnia, w tym 
Jana Ludwiczaka, przewodniczącego 
Komisji Zakładowej „Solidarności”, oraz 
zniesienia stanu wojennego. Strajkowało 
w sumie około trzech tysięcy osób.

Władze skierowały do kopalni 1471 
funkcjonariuszy MO i ZOMO oraz 760 
żołnierzy, dysponujących 22 czołgami i 44 
wozami bojowymi. Tuż po godz. 8.00 te-
ren „Wujka” został otoczony. Po wezwaniu 
strajkujących do rozejścia się (niewzruszeni 
protestujący odśpiewali m.in. „Mazurka Dą-
browskiego”) użyto armatek wodnych i wy-
rzutni gazu. Potem rozpoczął się szturm 
na kopalnię.

Największy dramat rozegrał się około 
godz. 12.30, gdy do akcji wkroczył pluton 
specjalny ZOMO. Funkcjonariusze wypo-
sażeni w pistolety maszynowe otworzyli 
ogień, zabijając na miejscu sześciu górni-
ków. Kolejnych trzech zmarło w szpitalu. 
23 górników odniosło rany. Była to naj-
krwawsza akcja pacyfikacyjna podczas 
stanu wojennego.

Oto lista zabitych górników z „Wujka”: 
Józef Czekalski (48 lat), Krzysztof Giza 
(24 lata), Joachim Gnida (28 lat), Ryszard 
Gzik (35 lat), Bogusław Kopczak (28 lat), An-
drzej Pełka (19 lat), Jan Stawisiński (21 lat), 
Zbigniew Wilk (30 lat), Zenon Zając (22 lata).

Otwarcie nowej ekspozycji w ŚCWiS
– 16 grudnia 2021 r. obchodzimy okrą-
głą rocznicę, 40 lat… tyle czasu upłynęło 
od pacyfikacji strajkującej załogi kopalni 
„Wujek” w Katowicach, przeprowadzonej 
przez ZOMO i wojsko. Naszym obowiąz-
kiem jest pamiętać o tych strasznych cza-
sach i o heroizmie tysięcy ludzi, którzy 
niejednokrotnie z poświęceniem życia 
walczyli o ideały wolności i równości, 
o demokrację i niepodległość – powie-
dział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Od 16 grudnia w Śląskim Centrum 
Wolności i Solidarności w Katowicach-
-Brynowie można oglądać wystawę 
stałą poświęconą pacyfikacji kopalni 
„Wujek”. W jej uroczystym otwarciu 
uczestniczyli prezydent RP Andrzej 
Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek 
oraz marszałek województwa Jakub 
Chełstowski i prezydent miasta Kato-
wice Marcin Krupa.

Wystawa zajmuje ponad 1100 metrów 
kwadratowych powierzchni i zlokalizo-
wana jest na trzech poziomach budynku 
ŚCWiS. Prócz wydarzeń z początku stanu 
wojennego i tragicznej pacyfikacji kopalni 
„Wujek” przedstawia także wcześniejsze 
fakty historii: podział Europy po II wojnie 
światowej, bunt społeczny w czasach ko-
muny i  narodziny „Solidarności”. Wystawa 
prezentuje również to, co działo się po pa-
cyfikacji, m.in. inwigilację działaczy opo-
zycji czy emigrację wielu Polaków, o której 

przypomina pomieszczenie stylizowane 
na katowicki dworzec PKP.

Ciąg zdarzeń przedstawiony jest od 
zatrzymania Jana Ludwiczaka  w kopalni 
– przejście z parteru na wyższy poziom zo-
stało zaaranżowane tak, by przypominało 
klatkę schodową w bloku Ludwiczaka, 
z rozbitymi drzwiami do jego mieszkania. 

W ŚCWiS można zobaczyć m.in. czołg 
T-55 przebijający kopalniany mur i rampę, 
z której pluton specjalny ZOMO strze-
lał do górników. Na podłodze leżą łu-
ski pocisków, a z głośników odtwarzane 
są odgłosy walki. Dalej zwiedzamy po-
mieszczenie przypominające kopalniane 
ambulatorium, do którego trafiali ranni 
górnicy. Na posadzce widzimy ślady krwi, 
a na ekranach zamontowanych w ścianach 
prezentowane są wizerunki dziewięciu 
ofiar. Wspomniano też lekarzy ratujących 
rannych górników.

– Cała przestrzeń została przygotowana 
przede wszystkim dla ludzi młodych. To do 
nich adresujemy tę wystawę, chcemy opo-
wiadać ich językiem, pokazać te wydarzenia 
z perspektywy czasu, a jednocześnie prze-
mówić do nich tak, aby zrozumieli przy-
najmniej cząstkę tamtych emocji – mówi 
dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i So-
lidarności Robert Ciupa.

Muzeum upamiętniające pacyfika-
cję kopalni „Wujek” powstało w 2008 r. 
w dawnym magazynie odzieżowym. Przed 
rozbudową składało się z trzech sal wysta-
wienniczych. Obecnie powierzchnia Ślą-
skiego Centrum Wolności i Solidarności 
jest znacznie większa dzięki udostępnie-
niu dwóch kolejnych poziomów. Ekspo-
zycja mieści się nie tylko – jak wcześniej 
– na parterze, ale też na poddaszu, które 
zostało podniesione, oraz w piwnicy, 
która także jest powiększona. Koszt 

inwestycji wyniósł ponad 15 mln zł, środki 
na ten cel przekazały Urząd Marszałkow-
ski Województwa Śląskiego i katowicki 
Urząd Miasta.

– Marzyłem tylko o tym aby powstało 
to muzeum, to, co zrobiono, przekro-
czyło moje marzenia. Cieszę się bardzo, 
że po czterdziestu latach od tych wyda-
rzeń mamy wreszcie miejsce, w którym 
można spokojnie pokazywać młodemu 
pokoleniu prawdę o tamtych mrocz-
nych dniach grudnia 1981 roku. Pokazać, 
że robiono wszystko, aby Polacy tego nie 
poznali, żeby zakłamać, zafałszować hi-
storię. Niszczono dowody po to, żeby nie 
doprowadzić do skazania winnych za tę 
zbrodnię, bo to było nic innego, jak tylko 
zbrodnia – mówi Stanisław Płatek, jeden 
z przywódców strajku w kopalni „Wujek” 
w 1981 roku. 

(IPN/SLASKIE.PL/RED)
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Ważna inwestycja realizowana w ubiegłym 
roku połączyła śródmiejską strefę „Tempo 
30” z węzłem przesiadkowym Brynów. Ta 
trasa ma służyć rowerzystom podróżującym 
z południowych dzielnic do ścisłego centrum 
Katowic. Droga dla rowerów łączy od południa 
istniejącą trasę w rejonie sklepu LIDL dwustu-
metrowym odcinkiem wzdłuż ulicy Jankego 
z węzłem przesiadkowym Brynów. Dalej droga 
rowerowa biegnie wzdłuż ulicy Kościuszki, 
dzięki zawężeniu pasów ruchu w tym rejonie. 
Powstał również zieleniec z bylinami. 
Ponadto utworzono fragmenty dróg ro-
werowych w rejonie ul. Huberta oraz 

Plebiscytowej, które połączyły odcinki ist-
niejącej już infrastruktury rowerowej w tych 
obszarach z nowo budowaną i dzięki temu 
powstała trasa rowerowa od obszaru wę-
zła przesiadkowego Brynów do strefy 
„Tempo 30”.
W ciągu ulicy Domina oraz łączniku pomię-
dzy ul. Ceglaną a ul. Kościuszki w rejonie 
salonu Skody został wyznaczony kontra-
ruch rowerowy, a na skrzyżowaniu ulic Wita 
Stwosza/Szeligiewicza i Czempiela – śluzy 
rowerowe. Koszt tej inwestycji wyniósł nie-
spełna 2 mln zł, a długość trasy osiągnęła 
około 1,4 km. 

KZGM zakończył renowację 
dwóch miejskich kamienic
Pod koniec ubiegłego roku Komunalny Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej zakończył 
rewitalizację kolejnych kamienic w centrum 
Katowic. Remont budynku przy ul. Gliwic-
kiej 13 kosztował ok. 3,3 mln zł, a kamie-
nicy przy ul. Słowackiego 11 – 1,8 mln zł. 
Inwestycje były dofinansowane środkami 
zewnętrznymi. 
Miasto co roku przeznacza kilkadziesiąt mi-
lionów złotych na renowację i remonty miej-
skich budynków mieszkalnych. W 2021 roku 
wydatkowano na ten cel 25 mln zł, a w bieżą-
cym roku planuje się przeznaczyć 37 mln zł. 
Pod koniec grudnia 2021 r. zakończył się 
gruntowny remont kamienicy przy ul. Gliwic-
kiej. – Budynek został przyłączony do sieci 
ciepłowniczej, wyremontowana została 
klatka schodowa, przywrócono skrywane 
pod farbami polichromie, wyremontowano 
elewacje od frontu i podwórza. Wymieniony 
został cały dach, stolarkę okienną i drzwiową 
w części odnowiono, a w części wymieniono. 
Przejazd bramowy lśni jak ponad 100 lat 
temu. Nad wykuszem błyszczy nowa kopuła 
z blachy tytanowo-cynkowej – wylicza Mar-
cin Gawlik, dyrektor KZGM.
Współfinansowana ze środków unijnych in-
westycja to m.in. przyłączenie budynku do 
sieci ciepłowniczej, wymiana okien oraz re-
mont elewacji z zachowaniem jej historycz-
nych elementów. Koszt inwestycji to 3,3 mln 
złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu 
Spójności wyniosło ok. 1,3 mln złotych.
– W przypadku tego typu inwestycji klu-
czowe jest podejście do nich w sposób 
kompleksowy, by nie tylko przywrócić 
blask odnawianym budynkom, ale przede 

wszystkim zadbać o komfort ich miesz-
kańców. Stąd konieczność realizacji wielu 
niewidocznych z zewnątrz prac, takich jak 
przyłączanie budynków do sieci ciepłow-
niczej, remonty instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, gazowych oraz elektrycznych czy 
ocieplanie stropów na ostatnich kondygna-
cjach – wskazuje Katarzyna Betka, zastępca 
naczelnika Wydziału Budynków i Dróg w ka-
towickim Urzędzie Miasta.
Pod koniec listopada tego roku zakończył się 
również remont wraz z uciepłowieniem ka-
mienicy położonej przy ul. Słowackiego 11, 
a wybudowanej w 1905 r. – Najważniejszymi 
elementami tego remontu były zmiana spo-
sobu ogrzewania budynku, jego termomo-
dernizacja, odnowienie klatki schodowej 
i zagospodarowanie podwórza poprzez 
montaż ławek i nasadzenie zieleni. Bar-
dzo dużo uwagi poświęciliśmy połącze-
niu nowych technologii z zachowaniem 
ducha epoki powstania kamienicy dzięki 
zachowaniu historycznych detali zarówno 
na zewnątrz, jak i wewnątrz kamienicy 
– podkreśla dyrektor KZGM.
Koszt remontu tej kamienicy wyniósł prawie 
1,8 mln zł. Wysokość dofinansowania z Fun-
duszu Spójności wyniosła 450 tys. złotych.
W trakcie remontu są już kolejne budynki z za-
sobu KZGM w różnych częściach Katowic. 
Obecnie prace remontowe prowadzone są 
pod adresami: ul. Bednorza 22, ul. Gliwicka 
4, 190, 194, ul. Boy-Żeleńskiego 94, ul. Ko-
smiczna 30-38 i 39-43 oraz aleja Korfantego 
84. Najbliżej końca jest rewitalizacja budynku 
przy ul. Bednorza 22, która powinna się za-
kończyć pod koniec stycznia.

Inwestycja: 
Połączenie rowerowe Śródmieście – Centrum Przesiadkowe „Brynów”
Termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2021 r.
Termin zakończenia prac: grudzień 2021 r., 
trwają odbiory techniczne
Koszt: ok. 2 mln zł

Inwestycja: Remont kamienicy przy ul. Gliwickiej 13
Termin zakończenia prac: grudzień 2021 r. 
Koszt: 3,3 mln zł

Inwestycja: Remont kamienicy przy ul. Słowackiego 11
Termin zakończenia prac: listopad 2021 r. 
Koszt: 1,8 mln zł
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Magazynowa rekultywacja
W dzielnicy Szopienice powstają obiekty 
magazynowe 7R City Park Katowice I. 
To przykład rekultywacji terenów pohut-
niczych i ich ponownego wykorzystania 
pod budowę.

Inwestycja realizowana jest przy ul. Kra-
kowskiej. Dawniej działała tu Huta Metali 
Nieżelaznych „Szopienice”. Z tego powodu 
konieczne jest oczyszczanie gruntu i przy-
wrócenie środowisku jego wcześniejszych 
wartości użytkowych. – To proces długo-
trwały i skomplikowany. Wymaga od nas 
specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, 
zastosowania odpowiednich technologii, 
wsparcia ekspertów zewnętrznych oraz 
dobrej współpracy z lokalnymi władzami 
w celu uzyskania wszelkich pozwoleń admi-
nistracyjnych i dokumentacji terenu – mówi 
Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu 
w firmie 7R, która odpowiada za inwestycję.

To pierwszy projekt spółki w Katowi-
cach. Prace na działce o powierzchni 10,2 
ha ruszyły we wrześniu 2021 r. Na całe 
przedsięwzięcie składa się budowa dwóch 
obiektów produkcyjno-magazynowych 
przeznaczonych na wynajem. Mniejszy 
z budynków zaoferuje 8,5 tys. mkw. po-
wierzchni podzielonej na małe moduły. 
Drugi obiekt to typowa hala magazynowa 
o powierzchni 40 tys. mkw. Prace przy 
wnoszeniu obu konstrukcji będą przebie-
gały równolegle. Finał robót ma nastąpić 
w lutym 2023 r.

Na rekultywowanej działce znajdują 
się pozostałości hutniczych budynków 
przeznaczone do rozbiórki, a także rozle-
głe ubytki ziemne, które zostaną zasypane. 
Miejsce przypomniało swoją historię na eta-
pie prac ziemnych – znaleziono tu tzw. zgar, 
czyli efekt straty metalu podczas przetapia-
nia, upamiętniający powstanie huty w tym 
miejscu. Został on już przekazany do Mu-
zeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Ka-
towicach. (Więcej na stronie 13).

7R City Park Katowice I będzie objęty 
certyfikacją BREEAM, co oznacza zaawan-
sowany technologicznie obiekt z wdrożo-
nymi rozwiązaniami proekologicznymi, 
wspierającymi minimalizowanie śladu wę-
glowego, a tym samym niekorzystnego od-
działywania na atmosferę.

Innym przykładem inwestycji maga-
zynowej na terenach poprzemysłowych 
w mieście jest City Logistics Katowice, któ-
rego pierwszy etap firma Panattoni zreali-
zowała przy ul. Miedzianej na pograniczu 
Burowca i Dąbrówki Małej.

Nowy gmach dla nauki
Akademia Muzyczna w Katowicach szykuje 
się do kolejnej spektakularnej inwestycji. 
Po rozbudowie kampusu o Centrum Na-
uki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” teraz 
uczelnia zamierza zrealizować nowy gmach 
po przeciwnej stronie ulicy. W listopadzie 
ub. roku ogłoszono przetarg dla wykonaw-
ców robót budowlanych.

Budynek według projektu pracowni 
SLAS Architekci z Katowic stanie na działce 

między ul. Wojewódzką a torami kole-
jowymi. Teren o powierzchni ok. 5 tys. 
mkw. przekazało miasto Katowice w dro-
dze darowizny. Cechami charakterystycz-
nymi budynku będą klinkierowa elewacja 
oraz przestronne foyer w centralnej części 
z ogromnymi przeszkleniami od północy 
i południa. 

– Nie chcieliśmy, aby nowy budynek 
odwracał się tyłem do oddzielonej torami 
kolejowymi pozostałej części miasta. Nowy 
obiekt to rozwinięcie i uzupełnienie kom-
pleksu, ale jednocześnie zaakcentowanie 
obecności akademii w mieście poprzez 
otwarcie jej wielkim, przeskalowanym 
oknem na kolej, miasto i świat – tłumaczą 
SLAS Architekci.

Jednak sercem budynku ma być wielo-
funkcyjna sala widowiskowa dla ok. 300 wi-
dzów. To miejsce zaprojektowano z myślą 
o spektaklach operowych, koncertach i te-
atrze tańca. Od 2019 r. taniec jest nowym 
kierunkiem studiów na uczelni w ramach 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Po-
trzeby lokalowe rozwijającej się akademii 
to jeden z głównych powodów budowy no-
wego gmachu.

Powierzchnia sceny nowej sali będzie 
mogła być modyfikowana (od 176 do 234 
mkw.), w zależności od wykorzystania 
orkiestronu, czyli strefy pod sceną prze-
znaczonej dla orkiestry. Ma to być pierw-
sze takie rozwiązanie zastosowane w sali 
koncertowej w Katowicach. Ponadto zapo-
wiedziano zastosowanie konstrukcji tzw. 
pudełka w pudełku, która odizoluje salę od 
drgań przejeżdżających obok pociągów. 

Aneks studencki, sale ćwiczeń re-
habilitacyjnych, sale taneczne oraz sale 
prób instrumentalnych o wysokich stan-
dardach akustycznych zostaną roz-
mieszone na trzech kondygnacjach 
strefy dydaktycznej.

Władze uczelni liczą, że prace budow-
lane uda się rozpocząć wiosną 2022 roku. 
Obecnie szacuje się, że inwestycja będzie 
kosztować ok. 80 mln zł.

Cyberobrona 
prosto z Katowic
Capgemini otworzyło Cyber Defense Cen-
ter (CDC) w Katowicach. Placówka świad-
czy usługi skoncentrowane na ochronie 
danych i analizie zagrożeń w cyfrowym 
świecie. Jednocześnie firma zapowiedziała 
wzrost liczby stanowisk pracy w mieście.

Capgemini to kluczowy pracodawca 
z sektora nowoczesnych usług bizneso-
wych w Katowicach, gdzie zatrudnia ok. 
2,3 tys. osób. W stolicy województwa ślą-
skiego przedsiębiorstwo działa od 2006 r. 
W ostatnim czasie firma skonsolidowała 
swoje biura w niedawno ukończonym kom-
pleksie Face2Face Business Campus u zbiegu 
ulic Chorzowskiej i Żelaznej.

Za nową infrastrukturą idzie rozwój 
działalności i wzrost zatrudnienia. O otwar-
ciu Cyber Defense Center firma poinformo-
wała w grudniu 2021 r. Jako pierwsze tego 
typu CDC Capgemini w Europie Wschod-
niej, centrum ma odgrywać kluczową rolę 

w ochronie infrastruktury krytycznej w ca-
łym regionie, a także w ujęciu globalnym. 
Eksperci firmy pracują nad zapewnieniem 
kompleksowego wsparcia projektów, od 
przejścia i migracji procesów cyberbezpie-
czeństwa, poprzez konfigurację systemów 
i przekazanie projektów, po bieżące doradz-
two mające na celu ochronę danych, akty-
wów i tożsamości organizacji.

– Nowe CDC w Katowicach łączy pod-
stawowe funkcje związane z zapewnieniem 
cyberbezpieczeństwa, opracowuje testy pe-
netracyjne, zarządzanie podatnościami oraz 
analizę zagrożeń, aby docelowo wspierać 
organizacje na całym świecie, koncentrując 
się zwłaszcza na Europie – podaje Beniamin 
Poznański, head of Projects & Consulting, 
Capgemini Polska.

Nowe centrum w Katowicach uzupełnia 
sieć już istniejących trzynastu CDC Cap-
gemini, które działają m.in. w Hiszpanii, 
Szkocji, Indiach, USA, Australii i Europie 
Zachodniej. Podobnie jak w przypadku 
innych CDC, katowickie centrum będzie 
współpracować z wieloma wyspecjalizo-
wanymi partnerami firmy w skali globalnej.

Parę tygodni przed informacją o otwar-
ciu placówki firma uruchomiła duży proces 
rekrutacyjny, w ramach którego zatrudni 
kilkuset specjalistów. Jednak w tym przy-
padku chodzi głównie o dział Business Se-
rvices, w ramach którego realizowane są 
usługi finansowe i doradcze. – Poszuku-
jemy przede wszystkim pracowników ze 
znajomością języków obcych, a także osób 
posiadających kompetencje merytoryczne 
i doświadczenie w obszarze finansowo-
-księgowym. Do mniej zaawansowanych 
ról szukamy także ludzi bez doświadczenia 
– mówi Maciej Świątek, engagement execu-
tive w Capgemini Polska Business Services.

W ramach tej rekrutacji firma chce rów-
nież zatrudnić liderów i menedżerów, którzy 
będą zarządzać zespołami i ich zadaniami. 
Ponadto Capgemini poszukuje specjalistów 
zajmujących się szeroko rozumianą trans-
formacją procesów biznesowych w obszarze 
finansów, a więc m.in. zagadnieniami takimi 

jak automatyzacja, cyfryzacja, innowacja, 
modele operacyjne, migracja.

Kolej przebudowuje stację 
w Szopienicach
Ruszyła przebudowa stacji towarowej Kato-
wice-Szopienice Północne wraz z okoliczną 
infrastrukturą. Efektem inwestycji ma być 
wzrost przepustowości Katowickiego Wę-
zła Kolejowego oraz podniesienie jakości 
i znaczenia transportu kolejowego, skut-
kujące ograniczeniem liczby samochodów 
na drogach.

Prace na stacji rozpoczęły się w listopa-
dzie 2021 r. i były poprzedzone ponadrocz-
nym etapem projektowania. Umowę 
na wykonanie zadania podpisano we wrze-
śniu 2020 r. Koszt inwestycji to 119 mln zł. 
Zadanie dofinansowuje Unia Europejska.

Prace rozpoczęły się od przygotowania 
stacji do utrzymania ciągłości ruchu towa-
rowego w okresie przebudowy. Polskie Li-
nie Kolejowe podają, że dostosowano tor, sieć 
trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym. Wykonawca rozpoczął demon-
taż starych torów i sieci trakcyjnej. Przygo-
towywany jest teren pod budowę nowego 
układu torowego.

Wymianie będą podlegać tory i rozjazdy 
na odcinku blisko 2 km. Zamontowane zo-
staną nowa sieć trakcyjna oraz nowoczesne, 
komputerowe urządzenia sterowania ru-
chem. Z nowej nastawni na stacji Katowice-
-Szopienice Północne odbywać się będzie 
nadzór nad przejazdem pociągów. Ponadto 
prace obejmą m.in. wiadukt kolejowy nad 
ul. Lwowską – obiekt zostanie przebudo-
wany. Pod wiaduktem powstanie nowy 
chodnik ze ścieżką rowerową.

Roboty potrwają do drugiego kwartału 
2023 r. Ich efektem ma być wzrost efektyw-
ności transportu kolejowego. W obrębie sta-
cji będą mogły poruszać się cięższe i dłuższe 
składy (do 750 m), dzięki czemu więcej towa-
rów szybciej i sprawniej wyjedzie z Górnego 
Śląska w stronę portów, a prędkość pociągów 
wzrośnie dwukrotnie – do 80 km/h. (ZIT)

Działka pod nowy budynek Akademii Muzycznej
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Wizualizacja nowego budynku Akademii Muzycznej
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RANKINGI

Polskie Miasta Przyszłości 2050
Katowice zajęły trzecie miejsce wśród 
polskich największych aglomeracji, 
które mają szansę najszybciej uzyskać 
status miasta przyszłości. Okazały się 
też zwycięzcą dodatkowego zestawie-
nia w kategorii „szkolnictwo”. To wyni-
ki pierwszego rankingu Polskich Miast 
Przyszłości 2050, opracowanego przez 
Grupę Saint-Gobain i Polskie Towarzy-
stwo Studiów nad Przyszłością. 
– Dzisiaj Katowice są zupełnie inne niż jesz-
cze 20, 10, a nawet 5 lat temu. Stawiamy 
na przemysł czasu wolnego, usługi bizne-
sowe i „high tech”, dbając jednocześnie o te-
reny zielone, które stanowią prawie połowę 
powierzchni miasta. To tu katowiczanie 
spacerują, jeżdżą na rowerze, rolkach, pły-
wają kajakiem, korzystają z wodnych pla-
ców zabaw lub spędzają popołudnia nad 
wodą. Katowice cały czas szukają nowych 
dziedzin, w których mogłyby zaistnieć, 
ożywiając tym samym przestrzeń miasta 
i stwarzając swoim mieszkańcom i gościom 
jeszcze lepsze warunki do życia i pracy – 
wskazuje Marcin Krupa, prezydent Ka-
towic. – Przedstawione wyniki raportu 
pokazują, że Katowice są na dobrej drodze 
do sprostania wyzwaniom przyszłości – 
dodaje prezydent.

Zwycięzcą rankingu jest Warszawa, 
a wiceliderem Wrocław. Poznań i Gdańsk 
zajęły w rankingu ex aequo czwartą po-
zycję. W perspektywie kolejnych 30 lat 
rozwój polskich miast może podążać 
ścieżką wytyczoną przez jeden z trzech 
scenariuszy. Życie w nich może być trud-
niejsze niż dziś. Jak wskazują autorzy ran-
kingu, stolica Górnego Śląska zawdzięcza 
swoje miejsce na podium trzeciej pozycji 
w trzech z czterech podrankingów: biu-
rowym, mieszkalnym i „po godzinach”, 
w których oceniano jakość budynków 
w danym mieście.  

Jako przykład biurowej inwestycji 
przyszłości w Katowicach autorzy raportu 
wskazują budynek .KTW II przy Spodku, 
wyposażony w najnowocześniejsze eko-
logiczne i energooszczędne rozwiązania 
i dbający o dobrostan osób, które będą 
w nim pracować. W budynku zadbano 
o obecność roślin, strefy sportowo-rekre-
acyjne, a do jego budowy użyto materiałów, 
które redukują hałas w budynku. 

W kategorii mieszkaniowej zwrócono 
uwagę na inwestycję Global Office Park, 
opartą na założeniach miasta 15-minuto-
wego (wszystkie potrzebne udogodnienia 
dla mieszkańców dostępne w promieniu 
kwadransa). Zwrócono również uwagę 
na zastosowane rozwiązania, pozwa-
lające na inteligentne zarządzanie bu-
dynkiem (regulacja temperatury, stref 
dostępu, sterowanie energooszczędnymi 
urządzeniami). Deweloper podjął się też 
znalezienia lokalnych, certyfikowanych 
materiałów, co miało wpłynąć pozytyw-
nie na ślad węglowy, ale też wsparcie lo-
kalnej gospodarki.

– Najprawdopodobniej większość 
z nas do 2050 roku będzie mieszkać 
w miastach. Gdy przygotowywaliśmy 
ranking polskich miast przyszłości, zale-
żało nam na zdiagnozowaniu stanu goto-
wości naszych aglomeracji do sprostania 
wyzwaniom, jakie niesie przyszłość. A te, 
okazuje się, nie są wcale tak optymi-
styczne, jak moglibyśmy się spodziewać 
– mówi Henryk Kwapisz, dyrektor ds. re-
lacji instytucjonalnych w Grupie Saint-
-Gobain, która jest inicjatorem rankingu 
„Polskie Miasta Przyszłości 2050”.  

Katowice okazały się również zwy-
cięzcą dodatkowego podrankingu 
w kategorii szkolnictwo (jego wyniki ze 
względu na charakter dostępnych danych 
nie wpływały na pozycję w rankingu 
głównym). W zestawieniu tym stolica 
Górnego Śląska zdeklasowała pozostałe 
miasta pod względem liczby projektów 
inwestycyjnych w szkołach i uczelniach 
współfinansowanych przez NFOŚiGW 
w przeliczeniu na mieszkańca.

Polskie Miasta Przyszłości 2050: 
www.miastaprzyszlosci2050.pl/ 

Katowice wysoko w rankingach
Przypomnijmy, że to już kolejny ranking, 
w którym Katowice uplasowały się bar-
dzo wysoko. Miasto nie dało szans kon-
kurentom w Rankingu Miast Przyjaznych 
Ludziom magazynu „Forbes”, zajęło dru-
gie miejsce w Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” i dostało bardzo dobrą 
notę w plebiscycie „Gmina dobra do ży-
cia” organizowanym przez Polską Agen-
cję Prasową. Wśród największych atutów 
miasta wymienianych przez jurorów są 
np. rekordowo wysoki Budżet Obywatel-
ski, Zielony Budżet i duża dbałość miasta 
o jakość życia mieszkańców. Doceniani są 
też sami katowiczanie.

Katowice zwyciężyły w Rankingu 
Miast Przyjaznych Ludziom
Ranking Miast Przyjaznych Ludziom to 
coroczny konkurs prowadzony przez ma-
gazyn „Forbes”. Na pierwszą lokatę Katowic 
złożyły się działania sprzyjające mieszkań-
com, a także wyliczenia w trzech katego-
riach: wydatki na zaplecze mieszkaniowe 
i bezpieczeństwo, wydatki na wsparcie spo-
łeczne (m.in. dla rodzin) i na edukację oraz 
wydatki na kulturę i zaplecze rekreacyjne. 
Łącznie Katowice jako jedyne miasto brane 
pod uwagę otrzymało trzycyfrową notę – 
100 punktów. Kolejne lokaty w pierwszej 
piątce zajęły: Łódź, Lublin, Gdynia, Poznań.

II miejsce w Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej”
Zestawienie Ranking Samorządów jest przy-
gotowywane odrębnie dla miast na prawach 
powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest 

uwzględniane miasto Warszawa z uwagi 
na inny ustrój prawny oraz jego wielkość. 
Źródłem danych podlegających ocenie są 
informacje udostępniane przez GUS, Mini-
sterstwo Finansów oraz informacje podane 
przez władze lokalne. 

Ranking weryfikuje skuteczność dzia-
łań władz samorządu w kształtowaniu 
zrównoważonego rozwoju wspólnoty lo-
kalnej, ujmowanego w strategicznych kate-
goriach: trwałości ekonomicznej, trwałości 
środowiskowej, trwałości społecznej oraz 
w zakresie jakości zarządzania. 

Katowice wyróżniły się w obszarze dba-
łości o jakość życia mieszkańców, uzyskując 
najwyższą liczbę punktów. To zasługa m.in. 
wysokich wydatków na edukację, kulturę 
czy sport i rekreację.

Pierwsza nagroda w kategorii miast 
na prawach powiatu przypadła Gliwi-
com, trzecie miejsce zajął Kraków, czwarte 
Gdańsk, a piątą nagrodę zdobyło Opole.

Pierwsze miejsce w metropolii 
w rankingu „Gmina dobra do życia”
W rankingu Serwisu Samorządowego Pol-
skiej Agencji Prasowej Katowice zajęły 13. 
miejsce w zestawieniu w kategorii miast 
na prawach powiatu (w całym kraju jest 
ich 66). W tej kategorii najwyższą jakością 
życia mieszkańców mogą pochwalić się 
Warszawa, Wrocław i Poznań. Katowice 
osiągnęły wskaźnik jakości życia na pozio-
mie 59,69, co pozwoliło na zajęcie najwyż-
szej pozycji w rankingu spośród wszystkich 
miast i gmin województwa śląskiego 
(2. miejsce Krzanowice, a 3. Bielsko-Biała), 
a tym samym Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. (SR)
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Zobacz film 
promujący Katowice, 
uruchamiając kod QR. 
Do stworzenia filmu 
udało się zaangażować 
pracowników i menedżerów 
katowickich firm.
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WYWIAD Z EWĄ PIASKOWSKĄ, SPOŁECZNYM DORADCĄ DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

„Świadomość praw człowieka 
i ich respektowanie nie są dane raz 
na zawsze, trzeba o nie nieustannie zabiegać”
Od stycznia dr Ewa Piaskowska peł-
ni funkcję społecznego doradcy pre-
zydenta ds. równego traktowania. Jej 
głównym zadaniem jest współdziałanie 
w realizowaniu polityki Katowic w zakre-
sie równego traktowania w sferach ta-
kich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, 
orientacja seksualna, pochodzenie et-
niczne i narodowe, religia oraz status 
społeczno-ekonomiczny. 

Michał Malina: Jaka będzie pierwsza rzecz, 
którą zajmie się pani po objęciu stanowiska?
Ewa Piaskowska: Przede wszystkim chcę 
podziękować za tym pośrednictwem 
za wsparcie, jakie uzyskałam zaraz po po-
wołaniu mnie na to stanowisko. Jedno-
cześnie zapraszam do współpracy osoby 
i organizacje związane z działalnością 
równościową. 

Moje pierwsze kroki w nowej roli to 
spotkanie z prezydentem Katowic Mar-
cinem Krupą i wiceprezydentem Jerzym 
Woźniakiem. Następnie planuję spotkania 
z pełnomocniczkami i pełnomocnikami zaj-
mującymi się w Urzędzie Miasta Katowice 
różnymi obszarami społecznymi, dotyczą-
cymi organizacji pozarządowych, seniorów, 
osób uzależnionych oraz osób niepełno-
sprawnych. Będę z nimi współpracować 
na poziomie lokalnym w obszarze równego 
traktowania, przeciwdziałać wykluczeniom 
i innym dyskryminacjom. Planuję też spo-
tkać się bezpośrednio z przedstawicielkami 
i przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych. Chcę również nawiązać kontakt 
z pełnomocnikami i pełnomocniczkami re-
alizującymi politykę równościową w innych 
polskich miastach. Następnie ustalę możli-
wości kontaktu ze mną mieszkanek i miesz-
kańców Katowic, zarówno osobistego, 
telefonicznego oraz internetowego. 
Czy Katowice są miastem otwartym na rów-
ne traktowanie?
Nasze miasto staje się coraz bardziej 
otwarte na równe traktowanie. Od kilku 
lat są tu organizowane marsze równości, 
które są radosnym i otwartym świętem, 
pełnym tolerancji i akceptacji dla inno-
ści. W ubiegłym roku w tym wydarzeniu 
po raz pierwszy brał udział przedstawi-
ciel władz miasta – wiceprezydent Jerzy 
Woźniak. 

Jednak w zakresie długofalowego działa-
nia w kwestiach zapobiegania dyskryminacji 
jest jeszcze dużo do zrobienia. Rozpoczęte 
w kilku miastach działania na rzecz równości 
i różnorodności sprawiają, że władze lokalne 
wprowadzają pozytywne zmiany poprzez 
ustalanie priorytetów i wdrażanie polityki 

uwzględniającej te kwestie, a Katowice chcą 
iść za tym przykładem. Musimy zmieniać 
mentalność i postawy ludzi. Kobiety, osoby 
LGBT, osoby starsze, niepełnosprawne i wy-
kluczane z innych powodów wciąż walczą 
o swoje prawa. Świadomość praw człowieka 
i ich respektowanie nie są dane raz na zawsze, 
trzeba o nie nieustannie zabiegać. Będziemy 
tym osobom pomagać. Nie ma miejsca 
w naszym mieście na nienawiść, przemoc 
i wykluczanie.
Jakie wyzwania stoją przed panią, a jakie 
przed naszym miastem?
Moim zadaniem będzie promowanie edu-
kacji antydyskryminacyjnej, przeciw-
stawianie się mowie nienawiści, a także 
podejmowanie działań prowadzących do 
ograniczenia i eliminacji skutków powsta-
łych w wyniku naruszeń zasady równego 
traktowania. Ważne dla mnie jest zmobi-
lizowanie do współpracy jak największej 
liczby osób oraz organizacji kobiecych i in-
nych organizacji społecznych działających 
w obszarze sprawiedliwości społecznej. 
Mam nadzieję na poparcie medialne oraz 
na dobrą współpracę z komórkami orga-
nizacyjnymi Urzędu Miasta. 

Przed władzami Katowic stoi wyzwa-
nie realizowania w strategii miejskiej idei 
równościowych, dawanie szansy na godne 

życie wszystkim mieszkankom i miesz-
kańcom naszego miasta. Chcąc budować 
wspólnotę miejską, w strategii powinno 
się uwzględniać takie wartości, jak so-
lidarność społeczna i równe szanse dla 
wszystkich. To również wyzwanie re-
alizowania dobrej polityki senioralnej 
i prozdrowotnej, to także przeciwdziała-
nie wykluczeniom. Trzeba też uwzględ-
niać dostęp do przestrzeni miejskiej dla 
niepełnosprawnych czy matek z dziećmi. 
Wyzwaniem jest spowodowanie, aby mia-
sto było dla wszystkich bezpieczne, żeby 
było wolne od przemocy względem ko-
biet, aby uwzględniało potrzeby wszel-
kich mniejszości.
Czy widzi pani jakiś szczególny obszar roz-
wojowy w temacie równego traktowania na 
Śląsku?
Od wielu lat działałam społecznie w or-
ganizacjach kobiecych. Będę nadal współ-
pracować ze środowiskami kobiecymi, 
umożliwiając kobietom, w miarę moich 
możliwości, właściwy udział w życiu mia-
sta. Możemy organizować wspólne kampa-
nie społeczne czy konferencje, np. przeciw 
przemocy wobec kobiet, gdyż szczególnie 
w pandemii ten problem niestety narasta. 
Od 2017 roku zajmuję się też aktywiza-
cją społeczną seniorów w stowarzyszeniu 

Aktywni Silesia, którego jestem prezeską. 
Chcę nadal pomagać seniorom oraz osobom 
niepełnosprawnym. Mam także zamiar 
działać przeciw wykluczeniom społecz-
nym spowodowanym biedą lub problemami 
związanymi z orientacją seksualną. Będę 
próbowała organizować kampanie infor-
macyjne dotyczące tolerancji dla inności.
Dołożę też wszelkich starań, aby rozwią-
zywać zgłaszane mi inne problemy. Mam 
nadzieję na dobrą współpracę z wicepre-
zydentem Jerzym Woźniakiem, z którym 
będę miała stały kontakt.
Co pani robiła do tej pory i jak to doświadcze-
nie wykorzysta na aktualnym stanowisku?
Przez wiele lat byłam nauczycielem aka-
demickim. W trakcie mojej pracy zawo-
dowej działałam społecznie w różnych 
organizacjach akademickich, biznesowych 
i kobiecych. Mam doświadczenie w orga-
nizowaniu konferencji, szkoleń, debat czy 
akcji edukacyjnych. Będę przeciwstawiać 
się ksenofobii i dyskryminacji. Reprezen-
tuję z racji wieku osoby 60+, jestem więc 
zwolenniczką umożliwiania seniorom po-
dejmowania aktywnego życia społecznego, 
w tym zawodowego. Jestem gotowa podjąć 
współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy 
w tym obszarze. Działałam na rzecz kobiet, 
samodzielnie wychowałam dwie córki oraz 
brałam udział w Radzie Konsultacyjnej przy 
pełnomocniczce wojewody śląskiego ds. 
równego statusu kobiet i mężczyzn. Mogę 
się teraz swoim doświadczeniem dzielić 
z innymi. 
Skąd bierze pani energię i siły do pracy spo-
łecznej na rzecz różnych kobiet?
To chyba geny. Pochodzę z zasłużonej ślą-
skiej rodziny Stęślickich. Miałam w rodzi-
nie silne kobiety, bardzo aktywne, które 
dużo osiągnęły w życiu. Były samodzielne 
i aktywne społecznie. Była wśród nich 
posłanka I kadencji Sejmu RP oraz profe-
sorka uniwersytecka. Rodzice przekazali 
mi wartości, którymi kieruję się w życiu – 
przede wszystkim poszanowanie drugiego 
człowieka oraz poczucie, że warto walczyć 
o ideały. 

Praca społeczna przynosi mi satysfak-
cję. Dzięki niej poznałam wiele ciekawych 
osób i bardzo sobie to cenię. Pozytywna 
energia, którą dzielimy się z innymi, wraca. 
Moje motto to cytat z Anny Korzeniewskiej 
„W życiu nigdy nie jest po sezonie”. Nie roz-
pamiętuję porażek z przeszłości, cieszę się 
dniem dzisiejszym, natomiast o przyszłości 
myślę pozytywnie z nadzieją, że Katowice 
będą miastem, w którym każda mieszkanka 
i mieszkaniec będą traktowani z szacun-
kiem i będą mieli równe prawa. 

Dr Ewa Piaskowska
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ZWIERZĘTA W MIEŚCIE

KATOkarmnik – zrób to sam 
Katowice rozdały mieszkańcom sto 
karmników dla ptaków w zestawach do 
samodzielnego złożenia. Akcja miała 
m.in. zwrócić uwagę na właściwe do-
karmianie ptaków, ale też promować 
rzemiosło i ponowne wykorzystywanie 
odpadów. 
To kolejna z szeregu inicjatyw podejmowa-
nych przez Katowice w trosce o środowisko 
naturalne, do której zaproszono mieszkań-
ców. Wcześniej miasto m.in. rozdało wraz 
z partnerami domki dla jeży czy budki lę-
gowe dla ptaków, żeby w ten sposób zachę-
cić do dbania o zwierzęta. – Widzimy, jak 
duże jest społeczne zaangażowanie w tego 
rodzaju działania, które m.in. pomagają 
popularyzować wiedzę. W tym przypadku 
wiedzę o tym, jak pomagać ptakom, a przede 
wszystkim im nie szkodzić – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. Do współ-
pracy miasto zaprosiło Fundację Bobrowe 
Żeremia, która przygotowała zestawy 
„karmników do samodzielnego złożenia”. 
– Zestawy elementów do montażu to za-
chęta, żeby zrobić coś samodzielnie: dorośli 
z dziećmi, wnukami. To ułatwia nawiązanie 
relacji i więzi międzypokoleniowych. Nie 

kupujemy gotowego ze sklepu, ale sami mo-
żemy coś poskręcać. W ten sposób uczymy 
się też praktycznych umiejętności – mówi 
Marcin Bober, prezes Fundacji Bobrowe 
Żeremia. 

Dokarmianie ptaków ma swoich prze-
ciwników, ale wielu mieszkańców i tak to 
robi, nie zawsze dobrze. Dla ptaków naj-
zdrowsze jest naturalne pożywienie, które 
same sobie znajdują. Jeśli już chcemy je do-
karmiać, to robimy to teraz, czyli późną 
jesienią i zimą, gdy spadnie śnieg i chwyci 
mróz. – Ptaki szybko się przyzwyczają, 
że znajdą u nas pożywienie, dlatego nie 
możemy ich zawieść – przypomina Mar-
cin Karetta z Górnośląskiego Koła Orni-
tologicznego. Radzi nawet zorganizować 
sobie zmiennika, który zadba, by nie było 
przerw w dostawie smakołyków do ptasiej 
stołówki. Trzeba też wiedzieć, jak i czym 
karmić. Przede wszystkim ptakom nie rzu-
camy chleba ani innych resztek ze stołu, co 
w miastach jest prawdziwą plagą. 

W mieście możemy zaobserwować kil-
kadziesiąt gatunków ptaków, w tym m.in. 
sikorki, grzywacze, wróble, kawki czy sroki. 
Im więcej zieleni w okolicy, zadrzewień 

i zakrzaczeń, a także zachwaszczonych 
nieużytków, tym większa różnorodność 
i liczba ptaków. Pojawiają się kowaliki czy 
sójki, kilka gatunków dzięciołów, można 
też obserwować gile, dzwońce, grubodzioby, 
sierpówki czy kwiczoły i kosy, dla których 
smakołykiem są jabłka. Jak jeszcze mo-
żemy w miastach zadbać o ptaki? – Przede 
wszystkim nie usuwać ich naturalnych kry-
jówek ani miejsc żerowania – skupisk drzew 
i krzewów. Coraz więcej miast ostatnio sa-
dzi drzewa na rozległych, jałowych do tej 
pory, zbyt często wykaszanych trawnikach. 
To cieszy. Można też myśleć o takim dobie-
raniu gatunków drzew, by tworzyły zasobne 
jadłodajnie dla naszych dzikich sąsiadów – 
podpowiada Marcin Karetta. 

BUDŻET OBYWATELSKI

„Gaj dla Merdających Ogonów” i inne 
inwestycje z Budżetu Obywatelskiego
Ostatnie tygodnie obfitują w finalizacje 
inwestycji skierowanych do czworono-
gów, wybranych przez mieszkańców Ka-
towic w poprzednich edycjach Budżetu 
Obywatelskiego. Oddany do użytku zo-
stał kolejny wybieg dla psów, a w schro-
nisku zakończył się remont pawilonu 
dla psów.
– Co roku tysiące katowiczan angażuje się 
w życie miasta poprzez głosowanie w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. Osoby te 
dowodzą, że Budżet Obywatelski jest świet-
nym narzędziem rozwijania dzielnic Ka-
towic i wpływania na życie społeczności 
lokalnych – mówi prezydent Marcin Krupa. 
– Cieszę się, że wśród projektów w ramach 
BO są też te dedykowane czworonogom. To 
ważne, by miasto było przyjazne wszystkim 
– dodaje prezydent.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt przy ul. Milowickiej 1B dobiegł końca 
remont, który obejmował m.in.: wykona-
nie robót ziemnych i rozbiórkowych, nowej 
zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody, 
instalacji hydrantowej oraz odwodnienia 
i kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowych 
boksów wewnętrznych i zewnętrznych 
dla psów, a także posadzek. W pawilonie 

znalazło się łącznie 31 boksów zewnętrz-
nych i wewnętrznych dla psów. Wartość za-
dania wyniosła ponad 807 tys. zł. 

Na ubiegły rok przypadła również re-
alizacja czterech psich wybiegów, wybra-
nych przez mieszkańców do realizacji z VII 
edycji Budżetu Obywatelskiego. Pierwszy 
z nich znajduje się przy ul. Kuśnierskiej. 
Projekt powstał na niezagospodarowanym 

wcześniej terenie. Koszt inwestycji wyniósł 
prawie 300 tys. zł.

Kolejny wybieg dla psów o nazwie „Psia 
Dolina” został ulokowany przy ul. Pułaskiego. 
Strefa relaksacyjna to skwer wyposażony 
w ławki, kosze i śluzy zapobiegające wybie-
gnięciu psa z terenu. Koszt realizacji wyniósł 
prawie 250 tys. zł. – Wybieg dla psów idealnie 
uzupełni rekreacyjny charakter Doliny Trzech 

Stawów, gdzie czas wolny spędza duża część 
mieszkańców okolicznych osiedli, nierzadko 
spacerując ze swoimi czworonożnymi przyja-
ciółmi – mówi Agnieszka Jagła, pomysłodaw-
czyni „Psiej Doliny”.

Trzeci ze zrealizowanych wybiegów to 
„Psotland, czyli Gaj dla Merdających Ogo-
nów!”. Oddany do użytku pod koniec listo-
pada, znajduje się na wzgórzu pomiędzy 
budynkami stojącymi przy ul. Grabowej 1 
i Grabowej 1D w Koszutce. Łączny koszt 
„Psotlandu” to prawie 115 tys. zł.

Ostatni nowy wybieg, na który za-
prowadzimy swoje pieski, powstał dzięki 
projektowi „Gaj Merdających Ogonów” 
wnioskowanemu przez Dariusza Gajew-
skiego. Obiekt przy ulicy Na Obrzeżu w Bo-
gucicach kosztował ponad 115 tys. zł. (KK)

INSTRUKCJA 
DOKARMIANIA PTAKÓW* 
Kiedy dokarmiamy ptaki?
Ptaki dokarmiamy dopiero wtedy, kiedy spadnie 
śnieg i gdy chwyci mróz. W pozostałych porach 
roku, a nawet kiedy zima jest łagodna, nie jest to 
potrzebne, a nawet może być szkodliwe, bo ptaki 
wykorzystują najlepszy dla nich naturalny po-
karm. Dieta ptaków jest różnorodna i dostarcza 
im tego, czego potrzebują w danej porze roku. 

Co powinno się znaleźć w karmniku? 
Nasiona, orzechy, warzywa, ziarna kukurydzy, 
płatki owsiane, słonina, owoce.
Zdecydowanie odradzamy chleb i inne resztki 
ze stołu!

Jak wygląda właściwe dokarmianie ptaków?
Starajmy się, aby ptasie jedzenie nie zalegało 
w karmniku. Dbajmy o czystość, sprzątajmy nie-
zjedzone resztki pokarmu i dezynfekujmy karmnik 
(gorącą wodą, bez detergentów). W ten sposób 
zapobiegamy także przenoszeniu chorób i drob-
noustrojów między ptakami (dla człowieka są one 
nieszkodliwe). Jeśli zaczniemy dokarmiać ptaki – 
powinniśmy to robić regularnie. Ptaki szybko przy-
zwyczajają się do tego, że dostaną u nas jedzenie. 

* Na podstawie informacji Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Ptaków: otop.org.pl/ptasie-porady/dokarmianie/
czym-i-jak-dokarmiac/
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HISTORIA

Zgar z huty trafił do muzeum
Przy ul. Krakowskiej w katowickiej dzielni-
cy Szopienice firma 7R buduje kompleks 
magazynowy o powierzchni blisko 50 tys. 
mkw. (więcej o tej inwestycji na str. 9). 188 
lat temu dokładnie w tym samym miejscu 
10 marca 1834 r. spółka Spadkobierców 
Georga von Giesche rozpoczęła budo-
wę huty cynku, która przyczyniła się do 
gwałtownego rozwoju tego terenu leżące-
go wówczas na południowo-wschodnich 
krańcach Cesarstwa Niemieckiego.
Już 1 sierpnia 1834 r. zapalono pierw-
szy piec, a 20 października uruchomiono 
6 podwójnych pieców destylacyjnych i wy-
produkowano 257 ton cynku. Na cześć ów-
czesnego kierownika Wilhelma von Kessela 
hutę nazwano „Wilhelmina”. Lata mijały, 
szopienicki przemysł hutniczy rozwijał się 
prężnie. Zakupiono hutę Paweł w Dąbrówce 

Małej, uruchomiono hutę ołowiu Walther 
Croneck, odkupiono hutę Norma i urucho-
miono kolejną hutę cynku – Bernhardi. 

W 1900 r. zespół szopienickich hut, 
zatrudniający 2124 robotników, osiągnął 
produkcję cynku wysokości 24 822 ton. 
Po rozbudowie i modernizacji na szeroką 
skalę z początkiem XX wieku szopienickie 
huty stały się największym ośrodkiem pro-
dukcji metali nieżelaznych na Śląsku, w za-
kresie zaś produkcji kadmu największym 
producentem na świecie.

W 1927 roku produkcja w hucie Wilhel-
mina została zatrzymana. Kilkadziesiąt lat 
później, w 1978 roku, w jej miejscu urucho-
mionu Walcownię Taśm z miedzi i jej stopów. 
Z okazji 150-lecia HMN Szopienice, w 1984 
roku ustawiono na tym terenie zgar, czyli 
efekt straty metalu podczas przetapiania, 

upamiętniający powstanie huty w tym 
miejscu.W 2008 roku Walcownia Taśm za-
kończyła działalność, linię produkcyjną 
sprzedano, a zabudowania wyburzono w la-
tach 2013–2014. Ocalał pomnik. 

Pod koniec 2021 roku Rada Dzielnicy Szo-
pienice-Burowiec zwróciła się do inwestora 
z prośbą o przekazanie pomnika do Muzeum 
Hutnictwa Cynku Walcownia. – Jeden z rad-
nych odnalazł na mapach lotniczych zgar, a my 

jako Zarząd Rady Dzielnicy Szopienice-Bu-
rowiec, pod koniec 2021 roku zwróciliśmy 
się do inwestora z prośbą o zachowanie tej 
cennej pamiątki i przekazanie jej do Muzeum 
Hutnictwa Cynku Walcownia. Po wspólnych 
rozmowach udało się zorganizować transport 
i od połowy grudnia zgar znajduję się w szo-
pienickim muzeum – mówi Piotr Łączniak, 
przewodniczący zarządu rady. 

(MICHAŁ MALINA)

NOWA „NIEMAPA” POKAZUJĄCA DOSTĘPNOŚĆ MIASTA

Każdy z nas jest inny, 
ale Katowice są dla wszystkich! 
Każdy z nas jest inny, ale Katowice są dla 
wszystkich! To hasło przewodnie nowe-
go ilustrowanego przewodnika – „Nie-
mapa Katowice dla wszystkich”. „Nie-
mapa” umożliwia zwiedzanie wszystkim 
– niezależnie od wieku, poglądów czy 
ograniczeń. Twórcy „Niemapy” podpo-
wiadają, jak odkrywać miasto, będąc 
osobą niewidomą, niesłyszącą czy z nie-
pełnosprawnościami ruchowymi.
W przewodniku znajdziemy gotowe pomy-
sły na spędzenie czasu w Katowicach. Od-
wiedziny w Muzeum Śląskim, podziwianie 
starej i nowej architektury katowickiego 
rynku czy aktywny czas w nowo otwartych 
basenach Brynów i Burowiec to tylko nie-
które z propozycji zawartych w „Niemapie”. 

– Zapraszamy na spacer po Katowicach, 
który pomoże uwrażliwić nas na potrzeby 
innych ludzi. Na „Niemapie Katowice dla 
wszystkich” podpowiadamy, co miasto 
oferuje osobom z niepełnosprawnościami, 
powodując jednocześnie, że jest lepsze i cie-
kawsze dla nas wszystkich – mówi Joanna 
Studzińska z kolektywu Mamy Projekt.

Jak dobrze poznać miasto? Można 
sprawdzić to na przykładzie osiedla Ni-
kiszowiec. Osoba niesłysząca dostrzeże 
piękno mozaik i wykuszy, a niewidomy 
może zwiedzać z audioprzewodnikiem lub 
poznać charakterystyczny układ budynków, 
podwórek i ulic dzięki makiecie przed ko-
ściołem św. Anny. Parki i lasy również są 
dobre dla każdego. Dla dorosłych, gdy po-
trzebują wyciszenia, i dzieci, gdy muszą się 
wybiegać, dla osób w spektrum autyzmu 

i wrażliwych na bodźce, dla poruszają-
cych się na wózkach (w parkowych alejkach 
i lasach o szerokich ścieżkach), dla niesły-
szących i niewidomych. W Katowicach 
w obcowaniu z lasem pomaga na przykład 
Fundacja Transgresja, która pokazuje, jak 
uprawiać tak zwane leśne kąpiele.  

– Prezydent Marcin Krupa kładzie duży 
nacisk na to, by Katowice były otwarte i do-
stępne dla wszystkich. Nowe inwestycje są 
przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, 
a remonty i renowacje to okazje do usuwania 
barier architektonicznych ze starych obiek-
tów. Dostępność oznacza także tworzenie 
atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego 
– bo niepełnosprawność nie może oznaczać 
wyroku zamknięcia w czterech ścianach wła-
snego mieszkania – mówi Maciej Stachura, se-
kretarz miasta Katowice. – Między innymi 

dlatego w 2021 roku Katowice zajęły pierwsze 
miejsce w kategorii „Urząd otwarty dla niewi-
domych” regionalnego etapu konkursu Idol 
2021 w województwie śląskim, ale też zdo-
były ogólnopolski tytuł tytuł Symbolu Odpo-
wiedzialności Społecznej 2021. I choć wiemy, 
że Katowice z roku na rok stają się coraz bar-
dziej dostępne, to zdajemy sobie także sprawę, 
jak wiele wyzwań i ciężkiej pracy przed nami 
w tym obszarze – dodaje sekretarz.

Papierową wersję „Niemapy Katowice 
dla wszystkich” można za darmo odebrać 
w Centrum Informacji Turystycznej, Mu-
zeum Śląskim, w Ważnym Miejscu oraz in-
nych miejscach współpracujących z osobami 
z niepełnosprawnościami. Wersja online do 
pobrania na stronie: https://niemapa.pl/nie-
mapy/katowice-dla-wszystkich/ 

(MICHAŁ MALINA)

Huta Wilhelmina 
powstała 
w Szopienicach 
w 1834 roku
FOT. ARCHIWUM 

STOWARZYSZENIE MHC

GŁOS MIESZKAŃCÓW
– „Niemapa” jest na pewno pomocna dla 
osób słyszących, żeby uświadomiły so-
bie, że w Katowicach żyją też osoby głu-
che i słabosłyszące, że tutaj mogą nas 
spotkać. Na przykład osoby niesłyszące, 
można powiedzieć, nie są widoczne. Ich nie-
pełnosprawność nie jest widoczna. W Ka-
towicach, kiedy poruszamy się po mieście, 
mijamy się nawzajem, słyszący nie mają po-
jęcia, że ja ja jestem głucha. Kiedy problem 
się zaczyna? Kiedy próbujemy się skomu-
nikować, wtedy nasza niepełnosprawność 
jest czytelna, widoczna i mamy problem.

KATARZYNA SZYMURA, 
LEKTORKA JĘZYKA MIGOWEGO

– Dla osób niewidomych i niedowidzących 
na pewno są to bariery architektoniczne, czy 
jakieś tam kontrasty dla osób słabowidzą-
cych, dla osób niewidomych to może być 
brak właśnie udźwiękowionej sygnalizacji 
czy brak tych linii prowadzących, brak ko-
munikatów głosowych, ale myślę, że za-
wsze największą barierą to jest ta bariera 
mentalna, brak tej świadomości. Najlepszą 
praktyką jest po prostu podejść i zapytać, 
czy osoba potrzebuje pomocy, bo często 
osoby widzące zakładają z góry, że po-
trzebujemy jakiejś pomocy, takiej pomocy, 
która dla tych osób jest właściwa, a tak na-
prawdę najlepiej pomaga się wtedy, kiedy 
te osoby się po prostu pyta o to, jakiej po-
mocy potrzebują.

WOJCIECH DULSKI
FUNDACJA WAŻNI LUDZIE

Obejrzyj relację 
z premiery „Niemapy” 
Katowice dla wszystkich. 
To wyjątkowy przewodnik, 
który pokazuje, 
co miasto oferuje 
osobom z niepeł-
nosprawnościami 
i jakie można dla 
nich tworzyć uła-
twienia w mieście.
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III KADENCJA RADY SENIORÓW MIASTA KATOWICE 
To już III kadencja Rady Seniorów Miasta 
Katowice, której zadaniem jest opiniowanie, 
doradzanie oraz inicjowanie działań na 
rzecz katowickich seniorów. 15-osobowa 
rada w składzie: Halina Adamczyk, Bożena 
Bujoczek, Elżbieta Dąbrowska-Seweryn, 
Kazimierz Dmitryszyn, Józef Gansty, 
Małgorzata Groniewska, Małgorzata Herman, 
Ryszard Jaciubek, Elżbieta Kaczmarek, Iwona 
Kańtoch, Tadeusz Oczko, Izabela Panic, Ewa 
Stebel, Kazimierz Szymiczek, Gabriela Tomala-
-Bogacka będzie w najbliższych czterech 
latach, tj. 2021–2025, wspierać działania 
miasta w zakresie polityki senioralnej.
Obecny zarząd Rady Seniorów Miasta Katowice 
tworzą: przewodniczący Tadeusz Oczko 
wiceprzewodnicząca Gabriela Tomala-Bogacka, 
wiceprzewodnicząca Elżbieta Dąbrowska-Seweryn 
oraz sekretarz rady Iwona Kańtoch.

– Oczekujemy od seniorów – czytelników 
„Naszych Katowic” – telefonów, e-maili, listów 
sygnalizujących problemy osób starszych 
i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, 
aby istotne sprawy i problemy naszych seniorów 
były pozytywnie rozwiązywane. W roku 2022 

będziemy usilnie działać w kierunku tworzenia 
nowych klubów seniora w dzielnicach, które 
potrzebują takiej formy spotkań i działań. 
Rok 2022 będzie też rokiem, w którym 
nawiążemy kontakty ze wszystkimi aktywnymi 
klubami, stowarzyszeniami, organizacjami 

pozarządowymi, spółdzielniami i wspólnotami 
mieszkaniowymi, a także z radami jednostek 
pomocniczych, które już dziś zapewniają sobie 
obecność na mapie Katowic w propagowaniu 
wielorakiej aktywności osób starszych wiekiem 
– mówi Tadeusz Oczko, przewodniczący 
katowickiej Rady Seniorów. – Wprawdzie kolejna 
fala pandemii ogranicza naszą aktywność 
w terenie, zostaje jednak kontakt drogą 
elektroniczną, dzięki czemu możemy wspierać 
naszych katowiczan w wieku senioralnym 
– dodaje przewodniczący. 

Kontakt z Radą Seniorów Miasta 
Katowice: tel. 536 569 236, e-mail: 
radaseniorowkatowice@gmail.com, adres 
korespondencyjny: 40-093 Katowice, 
ul. Słowackiego 27 Katowickie Centrum 
Seniora – Klub „Senior+”. 

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:

11.01, godz. 10.30 – „Senior w akcji” – 
kolejna odsłona cyklu „Włóczką dziergane”,

13.01, godz. 17.00 – „Senior w działaniu” 
– warsztaty „Tworzymy herbaciarkę”,

17.01, godz. 10.00 – „Senior w działaniu” 
– warsztaty „Tworzymy herbaciarkę”,

18.01, godz. 16.00 – „Senior w akcji” – 
kolejna odsłona cyklu „Włóczką dziergane”,

25.01, godz. 10.00 – „Senior w podróży” – 
wyjazd do Groty Solnej w Tychach.
Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z: Dominiką Szoł-
tysik, Judytą Wolną lub Rafałem Ićkiem. 
Adres: Katowice, ul. Gliwicka 92/1, tel.: 502 
032 688, 503 805 269, 501 242 787. Realiza-
tor: MOPS w Katowicach.
W ramach projektu „Bogucice – moje 
miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej – etap II” realizowanego przez 
Miasto Katowice – MOPS dla senio-
rów zaplanowano:

4, 18 i 25.01, godz. 9.00–15.00 – cykl 
pn. „Senior online” – zajęcia komputerowe 
dla seniorów,

10.01, godz. 10.30–13.30 – warsztaty 
kreatywne: „Kwiaty w żywicy”,

27.01. godz. 15.00–17.00 – popołudnie 
planszówkowe i karciane dla seniorów.
Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie prosimy o kontakt z: Kariną Ploch-Oleksy, 
Anną Wołoch, Markiem Mierzwą lub Blanką 
Hasterok. Adres: Katowice, ul. Markiefki 64 
oraz Markiefki 68, tel.: 502 032 604, 720 
779 447, 502 032 544, 503 805 218. Realiza-
tor: MOPS w Katowicach.
W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe w Nikiszowcu – II etap” realizowa-
nego przez Miasto Katowice – MOPS dla 
seniorów zaplanowano:

14.01, godz. 9.30 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
warsztaty rękodzieła,

17.01, godz. 9.00 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane,

24.01, godz. 9.00 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane,

28.01, godz. 9.30 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
warsztaty rękodzieła,

31.01, godz. 9.00 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane.
Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Barbarą Mi-
zerą. Adres: Katowice, ul. Szopienicka 
58, tel. 502  032  623. Realizator: MOPS 
w Katowicach.   
W ramach projektu „Program Aktywności 
Lokalnej Wełnowiec–Józefowiec i Dąb” 
realizowanego przez Miasto Katowice – 
MOPS dla seniorów zaplanowano:

12.01, godz. 10.00 – Klub Społeczno-
ściowy „Strefa Seniora” – „Powieści z doj-
rzałym bohaterem” – warsztaty w Filii nr 6 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach,

13.01, godz. 9.00 – Klub Społecznościowy 
„Strefa Seniora” – warsztaty rękodzielnicze,

20.01, godz. 9.00 – Klub Społeczno-
ściowy „Strefa Seniora” – „Wspomnień czar” 
– spotkanie dla seniorów, 

27.01, godz. 9.00 – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – warsz-
taty rękodzielnicze.
Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z: Magdaleną 
Michałek, Katarzyną Schröder lub Jolantą 
Legierską-Rygiel. Adres: Katowice, ul. Ko-
tlarza 10b, tel. 32 416 22 66, 725 161 463, 720 
776 381. Realizator: MOPS w Katowicach.

Popołudniowe 
kluby społecznościowe
Serdecznie zapraszamy katowic-
kich seniorów do udziału w zajęciach 

organizowanych przez popołudniowe 
kluby społecznościowe. Kluby działają od 
poniedziałku do  piątku w godz. 13.00–
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 prowadzo-
nych przez popołudniowe kluby społecz-
nościowe można uzyskać telefonicznie lub 
w siedzibach klubów:

Klub przy ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69,
Klub przy ul. Głogowskiej 23, tel. 32 202 
87 27,
Klub przy ul. Tysiąclecia 45 , tel. 32 254 06 93,
Klub przy ul. Wiślanej 9, tel. 32 203 80 03,
Klub przy ul. Świdnickiej 35a, tel. 32 202 
13 15,
Klub przy ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32,
Klub przy ul. Gliwickiej 74a, tel. 32 250 
15 34,
Klub przy ul. Dębowej 23, tel. 32 355 51 60 
wew. 4,
Klub przy 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 powodu wieku, choroby lub z innych 
przyczyn wymagają pomocy, a są jej po-
zbawione lub rodzina takiej pomocy nie 
może zapewnić.
Dzienne domy pomocy społecznej działają 
w godz. 8.00–13.00. Świadczą usługi: 

bytowe – poprzez zapewnienie wy-
żywienia w postaci śniadania i obiadu od 
poniedziałku do piątku oraz wydawania 
suchego prowiantu na sobotę, a także 
umożliwienie korzystania 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,

zdrowotne – w zakresie ogól-
nej rehabilitacji ruchowej, zajęć proz-
drowotnych i fizjoterapeutycznych, 
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 pensjonariu-
szy z rodziną i środowiskiem, aktywizacji 
społecznej i integracji ze  społeczno-
ścią lokalną.

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

Dzienny DPS nr 1, ul. Czecha 2, 
tel. 32 259 86 69,
Dzienny DPS nr 2, ul. Głogowska 23, 
tel. 32 202 87 27,
Dzienny DPS nr 3, ul. Tysiąclecia 45, 
tel. 32 254 06 93,
Dzienny DPS nr 4, ul. Wiślana 9, 
tel. 32 203 80 03,
Dzienny DPS nr 5, ul. Świdnicka 35a, 
tel. 32 202 13 15,
Dzienny DPS nr 6, ul. Oblatów 24, 
tel. 32 203 78 32,
Dzienny DPS nr 7, ul. Gliwicka 74a, 
tel. 32 250 15 34,
Dzienny DPS, ul. Dębowa 23, 
tel. 32 355 51 60,
Dzienny DPS, ul. Brata Alberta 4, 
tel. 32 352 99 10.

W celu uzyskania bliższych informa-
cji, a także załatwienia formalności należy 
zgłosić się w terenowym punkcie pomocy 
społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
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ZDOBĄDŹ KALENDARZ NA 2022 ROK

Kalendarzowa zabawa 
z „Naszymi Katowicami”

Konkursy, podczas których można zdo-
być kalendarz na nowy rok, cieszą się 
dużą popularnością wśród naszych czy-
telników. Dlatego po raz kolejny chcemy 
zaprosić do wspólnej zabawy. Do zdo-
bycia kalendarze: „Katowice w obiekty-
wie”, który w tym roku ukazuje najlepsze 
zdjęcia Spodka w 50. rocznicę powstania 
obiektu, oraz „Kalendarz trzech religii”, 
który od lat promuje tradycje ekumeni-
zmu na Górnym Śląsku.
Jak zdobyć kalendarz? Napisz kilka zdań 
o współczesnych lub historycznych przykła-
dach współpracy różnych kościołów i religii 
w Katowicach. Na odpowiedzi czekamy do 
10 stycznia, a należy wysłać je na adres ma-
ilowy konkurs@katowice.eu z dopiskiem, 
który z kalendarzy was interesuje. (RED)

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI

Podstawowy Rachunek 
Płatniczy
Nie masz konta w banku? Płacisz co mie-
siąc sporą kwotę za prowadzenie konta, 
a niewiele z niego korzystasz? Możesz 
założyć Podstawowy Rachunek Płatni-
czy (PRP), który banki i spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe mają w swojej 
ofercie. Założenie i prowadzenie PRP jest 
bezpłatne, instytucja finansowa nie pobiera 
też opłat za podstawowe usługi – do okre-
ślonych limitów.

Podstawowy Rachunek Płatniczy w za-
myśle przeznaczony jest dla seniorów po-
bierających tylko świadczenia emerytalne 
czy rentowe lub młodych, wkraczających 
dopiero na rynek pracy, nieprowadzących 
własnej działalności gospodarczej. Ma 
umożliwić bezgotówkowe otrzymywanie 
wynagrodzeń i świadczeń oraz swobodne 

dysponowanie zgromadzonymi środkami, 
bez obawy o opłaty zwykle pobierane 
przez bank.

Podstawowy Rachunek Płatniczy 
może założyć każdy, kto nie posiada in-
nego rachunku w walucie polskiej. Jeśli 
klient ma już płatne konto, może je za-
mknąć i złożyć wniosek o otwarcie konta 
PRP, które w zakresie podstawowych, 
limitowanych funkcji, jest darmowe. Pa-
miętać jednak należy, że PRP ma ogra-
niczoną funkcjonalność, oferuje jedynie 
podstawowe usługi. 

Podstawowy Rachunek Płatniczy umoż-
liwia wyłącznie: 

 dokonywanie wpłat środków pienięż-
nych na rachunek;

 dokonywanie wypłat gotówki na te-
rytorium państwa członkowskiego UE, 
w bankomacie, w placówce banku lub przy 
użyciu terminala płatniczego

 wykonywanie transakcji płatniczych, 
usług polecenia zapłaty, usług polecenia 
przelewu, w tym stałych zleceń. 

Zasada ogólna stanowi, że Podsta-
wowy Rachunek Płatniczy jest nieodpłatny 
w określonym zakresie: 0 zł za prowadzenie 
konta, 0 zł za wypłatę gotówki z bankomatu 
banku, 0 zł za wydanie i obsługę karty, 0 zł 
za 5 przelewów w ciągu miesiąca, 0 zł za 5 
wypłat gotówki z bankomatów nienależą-
cych do tego banku. Za pozostałe transakcje 
bank pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.

Zgodnie z polskim i unijnym prawem 
banki i SKOK-i mają obowiązek udostęp-
nić konsumentom taką możliwość bezpłat-
nie. Na wniosek konsumenta każdy bank 
winien bezpłatnie przedstawić informacje 
o dostępnym w jego ofercie koncie PRP 
i warunkach korzystania z niego. 

Odpowiedzi na najczęściej zada-
wane pytania można znaleźć na stronie 

Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/
faq-rachunek-darmowy/

Pomoc w rozwiązywaniu problemów 
z bankami i ubezpieczycielami można 
znaleźć w Biurze Rzecznika Finansowego 
www.rf.gov.pl, infolinia: 22 333 73 25 

Bezpłatna pomoc dla konsumentów 
Infolinia Konsumencka: 801 440 220 

oraz 22 290 89 16
Konsumenckie Centrum E-porad: po-

rady@dlakonsumentow.pl
Dla mieszkańców Katowic: Miejski Rzecz-
nik Konsumentów w Katowicach

www.katowice.eu/mrk
tel.: 32 259 38 46; 32 259 39 05
e-mail: mrk@katowice.eu

Korespondencję można  kierować na adres:
Urząd Miasta Katowice 
40-098 Katowice 
ul. Młyńska 4

„Kalendarz trzech religii” cieszy się od lat niesłabnącą popularnością. Ukazuje on silne tradycje 
ekumenizmu na Górnym Śląsku

Jubileuszowy temat „50 lat Spodka” 
zainteresował wielu miłośników fotografowania, 
a zwycięzcą konkursu 
został pan Artur Migdał 
za uchwycenie Spodka we mgle

Międzynarodowo w szkole w Bogucicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach po raz kolejny bierze udział 
w międzynarodowym projekcie eTwinning. Tym razem jest to „Maths is everywhere”. 
Uczniowie współpracują z rówieśnikami ze szkół w Gruzji, Turcji, Chorwacji i Czechach.
Projekt dotyczy zagadnień z zakresu matematyki, przyrody oraz języków obcych. Opiera 
się na założeniu, że matematyka jest wszechobecna w naszym życiu, dlatego powinna być 
interesująca i przyjemna.  Uczniowie mają kreatywne pomysły na tworzenie zabaw i gier 
matematycznych, którymi dzielą się z partnerskimi szkołami. Efektem projektu są pomoce 
dydaktyczne w postaci gier matematycznych oraz międzynarodowy słownik, który wzbogaci 
słownictwo matematyczne w różnych językach. Uczniowie z entuzjazmem realizują zadania 
w ramach projektu.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA  PRACY URZĘDU
Informujemy, że 7 stycznia urząd będzie zamknięty. W tym dniu dyżur od godz. 7.30 do 14.00 
pełni Urząd Stanu Cywilnego przy placu Wolności 12 A (rejestracja zgonów). 
Kontakt telefoniczny pod numerem: 32 259 72 15.
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SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ

Montaż tablic z numerem 
porządkowym budynku
Przypominamy o możliwości bezpłatne-
go pozyskania i montażu tablicy z nume-
rem porządkowym budynku na wszyst-
kich nieruchomościach położonych 
w dzielnicy Śródmieście oraz części 
dzielnic Koszutka, Bogucice, Dąb oraz 
Janów-Nikiszowiec.
Pierwsze tablice Systemu Informacji 
Miejskiej z nazwami ulic oraz numeracją 
porządkową można już zobaczyć w Śród-
mieściu. W połowie 2022 roku tablice poja-
wią się w pozostałych lokalizacjach.

Zapraszamy właścicieli i zarządców, 
których budynki położone są w tym pierw-
szym obszarze wdrożeniowym, do zapo-
znania się z projektem oznakowania ich 
nieruchomości (link do projektu: https://
linia-projekty.pl/simkatowice-adresy/ i do 
składania wniosków o nieodpłatne wyko-
nanie i montaż tablic adresowych Systemu 
Informacji Miejskiej (wniosek również 
można pobrać pod powyższym linkiem). 
Wnioski wraz z oświadczeniem o prawie 

do władania nieruchomością należy przesy-
łać na adres e-mail: zabezpieczenieruchu@
mzum.katowice.pl.

Ostateczny projekt SIM jest efektem 
prac powołanego do tego zadania zespołu 
składającego się z ekspertów, przedstawicieli 
Urzędu Miasta Katowice, a także samych 
katowiczan, którzy wybrali ostateczny 
wariant graficzny, biorąc liczny udział 
w głosowaniu.

„ELEKTRYKI” POMOGĄ UTRZYMYWAĆ KATOWICKIE PARKI

W sezonie letnim będą służyć przede wszystkim do podlewania roślin, natomiast zimą, dzięki zamontowanym pługom śnieżnym, będą odśnieżać 
parkowe alejki. Niewielki rozmiar, fabrycznie zamontowany pług śnieżny oraz zbiornik na wodę będą doskonale sprawdzać się przy pracach 
związanych z utrzymaniem parków, o każdej porze roku – dwa nowe w pełni elektryczne pojazdy dołączyły do taboru Zakładu Zieleni Miejskiej. Będą 
obsługiwać park Kościuszki oraz Katowicki Park Leśny. To pierwsze takie maszyny w Polsce (tzn. z fabrycznie zamontowanym pługiem). Pojazdy 
kosztowały ok. 400 tys. zł. 

POMOC DLA OSÓB 
PRZEBYWAJĄCYCH 
W IZOLACJI 
SPOWODOWANEJ 
ZAKAŻENIEM 
KORONAWIRUSEM
Jeżeli przebywasz w izolacji spowodo-
wanej zakażeniem wirusem SARS CoV-2 i 
(COVID-19), jesteś osobą:

powyżej 60. roku życia,
niepełnosprawną,
samotną bądź niesamodzielną oraz
nie masz możliwości zapewnienia 

sobie wyżywienia we własnym zakresie 
poprzez:
 pomoc ze strony rodziny, znajomych lub 

sąsiadów,
 dokonanie zakupów przez telefon lub 

internet z dostawą pod drzwi (np. Lidl, 
Carrefour, Auchan, Kaufland, Stokrotka, 
Społem, Eleclerc itp.),

możesz zadzwonić pod numer tel. 32 251 
69 00 Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej od poniedziałku do piątku od godz. 
7.30 do godz. 15.30, aby uzyskać pomoc .
Pomoc udzielana jest w formie paczek 
żywnościowych i higienicznych zawierają-
cych podstawowe produkty niezbędne do 
przetrwania okresu izolacji.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitar-
nego w sprawie postępowania z odpa-
dami wytwarzanymi w czasie zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)
Dla osób zarażonych COVID-19 został znie-
siony obowiązek segregacji śmieci. Śmieci 
generowane przez chorych powinny trafić 
do pojemników na odpady zmieszane.

Odpady należy umieścić w worku 
i w miarę możliwości worek spryskać 
preparatem wirusobójczym.
Zapełnić worek odpadami do ¾ jego po-
jemności i nie zgniatać zawartości.
Odczekać min. 72 godziny (3 doby) 
przed wystawieniem worka do od-
bioru przez osobę niebędącą w izolacji 
lub kwarantannie.
Wystawiony przez osobę w izolacji worek 
z odpadami osoba wynosząca odpady 
z miejsca izolacji wkłada (w rękawicz-
kach) do drugiego worka, po czym drugi 
worek zawiązuje/zamyka i zabezpiecza 
przed przypadkowym otwarciem w chwili 
jego odbioru (poza dokładnym zawiąza-
niem drugiego worka można zamknąć go 
dodatkowo przy pomocy taśmy samo-
przylepnej lub sznurka).
Worek z odpadami należy przenieść w rę-
kawiczkach do miejsca przeznaczonego 
do gromadzenia odpadów i umieścić w po-
jemniku na odpady zmieszane (czarny). 
Odpady, których nie można łączyć 
z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte ba-
terie i akumulatory, zużyte świetlówki), 
powinny być pozostawione w domu 
w czasie izolacji i przekazane do sys-
temu gminnego, kiedy będzie można 
opuścić miejsce izolacji.
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Co zrobić ze świątecznym 
drzewkiem?

Dzień dobry,
kończą się święta, na ulicach, nie zawsze 

w wyznaczonych do tego miejscach, pojawiają się 
wyrzucone choinki, co nie wygląda zbyt estetycz-
nie. Gdzie mogę wyrzucić żywą choinkę?

Pozdrawiam,
JAREK

Odp. redakcji: Zgodnie z uchwałą dotyczącą 
odbierania odpadów komunalnych choinki 
naturalne są w Katowicach odbierane z nie-
ruchomości jednorodzinnych w lutym, przy 
pierwszym terminie odbioru odpadów ule-
gających biodegradacji. W przypadku nie-
ruchomości wielorodzinnych ma to miejsce 
w lutym przy pierwszym terminie odbioru 
odpadów wielkogabarytowych. W prak-
tyce pracownicy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej przyznają, 
że wywożą choinki niemal cały styczeń i luty, 
w terminach zgodnych z ogólnym harmono-
gramem, tzn. w dniach odbioru gabarytów 
w przypadku zabudowy wielorodzinnej lub 
odpadów z kategorii bio – w przypadku za-
budowy jednorodzinnej. 
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IN MEMORIAM! WIOLETA WIERZBICKA-NEINERT (1963-2021) 
W grudniu 2021 r. zmarła nie-
spodziewanie Wioleta Wierz-
bicka-Neinert, kierownik Klubu 
Spółdzielczego KSM „Trzy-
nastka” i „Juvenia”. Od 1994 
roku sprawowała pieczę nad 
udziałem mieszkańców KSM 
w życiu kulturalnym, eduka-
cyjnym, w rozwijaniu talentów 
artystycznych i zainteresowań 
najmłodszych, młodzieży, do-
rosłych i seniorów.
Od 1994 r. pracowała w Ka-
towickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w obszarze kultury, 
pełniąc funkcję kierowniczki Klubu Spółdziel-
czego „Juvenia” funkcjonującego na Osiedlu 
im. J. Kukuczki. 
Przy wsparciu władz KSM nieduże pomiesz-
czenie na parterze budynku przy ul. Sandomier-
skiej o pow. 139 mkw. zostało z udziałem Wioli 
urządzone jak przytulne mieszkanie.
Oprócz imprez stacjonarnych Wiola organi-
zowała także wyjazdy dalekie i bliskie o cha-

rakterze rekreacyjnym i tury-
stycznym np. do Goczałkowic, 
Wisły, Żywca, Wrocławia.
Kiedy pojawił się wakat pra-
cowniczy kierownika Klubu 
„Trzynastka” na Osiedlu „Za-
wodzie”, nasza  koleżanka 
Wiola od 1.10 2021 r. objęła 
to stanowisko, służąc swym 
doświadczeniem w tworzeniu 
nowych projektów w zakresie 
pracy klubu. 
Wszystkie plany i zapoczątko-
wana współpraca z jednostka-
mi środowiskowymi przerwa-

ne zostały nagłym przejściem Wioli  do wiecz-
ności w dniu 9.12 br.
Mieszkańcom Katowic, koleżankom i kolegom 
z KSM oraz znajomym ze środowisk artystycz-
nych,  Wiola zostawia wspomnienie o swojej ak-
tywności, radości życia i chęci służenia innym 
w potrzebie. Zachowajmy wszystkie te najmil-
sze wspomnienia i pielęgnujmy je, by zostały na 
zawsze  w naszych sercach i pamięci. (KSM)

ALBUM O KATOWICACH NAGRODZONY
Album „KATOWICE. 
Miasto przemian i muzyki” 
został nagrodzony 
Złotym Medalem podczas 
Budapest International 
Photo Awards 2021. 
Nagrodzone dzieło to 
efekt współpracy fotografa 
Józefa Ligęzy i redaktorki 
Polskiego Radia Katowice 
Ewy Niewiadomskiej, 
odpowiedzialnej za teksty. 
– To dobre zakończenie 
roku i mojej przygody 
z fotografią. Tym większe, 
że zwyciężył ten temat, 
który przez 65 lat tu 
w Katowicach uprawiałem 
z satysfakcją – powiedział 
Polskiemu Radiu Józef 
Ligęza.  Nagroda została 
przyznana w kategorii 
„Książka”. 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W 2021 ROKU ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI 

Szopienice i Zawodzie: 
mieszkańcy mocni razem 
Pracownicy Stowarzyszenia „Mocni Ra-
zem” za cel postawili sobie zachęce-
nie mieszkańców miasta do wspólne-
go wprowadzenia pozytywnych zmian 
w najbliższym otoczeniu. 
– Animatorzy i specjaliści stowarzyszenia 
byli pod wrażeniem pomysłowości miesz-
kańców dążących do poprawy estetyki 
dzielnic. Wybraliśmy do realizacji kilka 
inicjatyw, które cieszyły się największym 
poparciem społecznym, i ruszyliśmy do 
pracy – mówi Agnieszka Rzepecka, pre-
zes zarządu Stowarzyszenia „Mocni Ra-
zem”. W ten sposób powstały w dzielnicach 
murale, które przy współpracy z artystą 
tworzyli sami mieszkańcy. W Szopieni-
cach młodzież przy Szkole Podstawowej 
nr 44 namalowała 2 murale w ramach akcji  
„Rosnę w siłę” i „Moje skrzydła”. Do za-
baw z farbą udało się też namówić senio-
rów z Zawodzia, którzy stworzyli mural 
przy ul. Łącznej 2–4. Nie był to jednak ko-
niec działań artystycznych mieszkańców. 
Naprzeciwko centrum przesiadkowego 
nanieśliśmy napisy z pozytywnym prze-
słaniem, tworząc przestrzeń spacerową 
„Drogę Dobrych Myśli”. Mieszkańcy mieli 
też pomysły proekologiczne. Na wiosnę 
udało się nasadzić kwiaty do nieużywa-
nych donic miejskich i zazielenić balkony 
na Zawodziu dzięki sadzonkom pelargo-
nii.  Młodzież z CAM Kotłownia włączyła 

się natomiast w pomoc najsłabszym. Przed 
Szkołą Podstawową nr 44 pojawił się po-
jemnik na nakrętki w ramach akcji „Od-
kręć Dobro”.

– Na koniec roku miło nam było 
w świątecznym klimacie rozświetlić 
z mieszkańcami Zawodzia choinkę  przy 
Ośrodku Sportowym „Słowian”. Co w tym 
roku? Szukamy pomysłów na dalsze ini-
cjatywy. Zapraszamy na spotkania z cie-
kawymi ludźmi, spotkania edukacyjne, 
integracyjne – mówi Agnieszka Rze-
pecka. Działania są bezpłatne, realizowane 

w ramach projektów Centrum Społecz-
nościowe „Szopki” – II etap oraz Centra 
Społecznościowe w Śródmieściu i Zawo-
dziu, współfinansowane ze środków UE 
w ramach EFS, środków Urzędu Miasta, 
a także wkładu własnego stowarzyszenia.
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 Więcej: tel. 881 454 543  
oraz Fb: CALZawodzie

 Więcej: tel.: 729 974 629 
oraz na Fb: CAMSzopienice

Co w tym roku?
Szukamy pomysłów
na dalsze inicjatywy.
Zapraszamy na spotkania 
z ciekawymi ludźmi,
spotkania edukacyjne, 
integracyjne



Informator
kulturalny

Przyszła pora na kolejną dawkę ko-
medii teatralnych –  XV edycja Kato-
wickiego Karnawału  Komedii zbliża 
się wielkimi krokami. Na przełomie 

stycznia i lutego na deskach Teatru Śląskiego 
i Teatru Korez wystąpią m.in. Izabela Dą-
browska, Ilona Ostrowska,  Beata Rybotycka,  
Hanna Śleszyńska, Ewa Wencel, Magdalena 
Wołłejko, Sławomir Pacek, Krzysztof Pluskota 
oraz Michał Żurawski. Festiwal rozpocznie 
się 28 stycznia, a zakończy 6 lutego.

W 2022 roku podczas XV Katowickiego 
Karnawału Komedii będziemy mogli powi-
tać państwa w murach Teatru Śląskiego oraz 
Teatru Korez. W każdym z teatrów odbę-
dzie się po pięć spektakli, a w Galerii Teatru 
Korez widzowie będą mogli podziwiać od 
1 lutego wystawę „Trzy Twarze” Piotra J. Figla.

Festiwal KKK rozpocznie się 28 stycz-
nia na scenie Teatru Śląskiego spektaklem 
„Umrzeć ze śmiechu” Teatru Kwadrat im. 
Edwarda Dziewońskiego z Warszawy. Ko-
lejno podczas KKK w budynku pod adre-
sem Rynek 10 wystąpią Teatr im. Cypriana 
Kamila Norwida z Jeleniej Góry ze spek-
taklem „Prezent urodzinowy” i Och-Te-
atr ze stolicy ze sztuką pod tytułem „Big 
bang”. Przedostatnim spektaklem Festiwalu 
KKK w Teatrze Śląskim będzie „Tańczący 
z gwiazdami” Teatru Powszechnego z Ło-
dzi, natomiast jako ostatnią zobaczymy tam 
sztukę „Kiedy sobie znowu umierała” Teatru 
STU z Krakowa.

31 stycznia Katowicki Karnawał Ko-
medii rozpoczyna się w Teatrze Korez 
komedią Teatru Capitol „Małżeństwo 

to morderstwo” w reżyserii Olafa Luba-
szenki. 1 lutego Teatr im. Stefana Jaracza 
z Łodzi zaprezentuje na mniejszej sce-
nie KKK spektakl „Mroczne perwersje 
codzienności”, a następnego dnia Teatr 
Polski z Bielska-Białej wystąpi ze spek-
taklem Wyspa Kalina. Przedostatnią fe-
stiwalową sztuką w Teatrze Korez będzie 
„Freda i Zuza” z Lucyną Malec i Magda-
leną Wołłejko. W Korezie festiwal zakoń-
czy się spektaklem muzycznym „Kazik, ja 
tylko żartowałem” Teatru Nowy Proxima 
z Krakowa.

Po zeszłorocznej edycji Katowickiego 
Karnawału Komedii w wersji online miło 
nam będzie ponownie spotkać się z pań-
stwem osobiście i dostarczyć sporej dawki 
humoru oraz pozytywnej energii.

W tej edycji festiwalu będzie możli-
wość skorzystania ze zniżki, jaką daje 
Katowicka Karta Mieszkańca. Do jednej 
karty przysługuje jeden bilet z rabatem. 
Przed wydarzeniem widzowie którzy 
kupili bilet z Kartą Mieszkańca, podczas 
okazywania go będą musieli okazać rów-
nież kartę. Na każdy spektakl ilość biletów 
do kupienia z Kartą Mieszkańca będzie 
ograniczona. 

Po każdym wydarzeniu będzie można 
głosować na swój ulubiony spektakl z reper-
tuaru XV KKK, co pozwoli nam wyłonić zwy-
cięzców festiwalu większej i mniejszej sceny. 
Zapraszamy do głosowania oraz na stronę 
www.2022.karnawalkomedii.pl  oraz www.
facebook.com/KarnawalKomedii. 

 (NATALIA KWAPISIEWICZ)
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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

KSIĄŻKI ONLINE DLA KAŻDEGO! 
To projekt wybrany do realizacji przez mieszkań-
ców województwa śląskiego w  ramach II edycji 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Wo-
jewództwa Śląskiego. Umożliwia mieszkańcom 
województwa śląskiego czytanie książek elektro-
nicznych (e-booków, audiobooków) dostępnych 
w  Internecie w  wybranych przez  koordynatora 
projektu – Bibliotekę Śląską – trzech platformach 
internetowych:  
Ebookpoint BIBLIO (firmy Helion) – platforma 
udostępnia beletrystykę, literaturę z dziedzin pra-
wa, ekonomii, księgowości, inżynierii, przewodniki 
i  literaturę podróżniczą oraz  cenione publikacje 
z branży IT wydawnictwa Helion;
IBUK Libra (Wydawnictwa Naukowego PWN) – 
serwis oferuje literaturę naukową z wielu dziedzin, 
w  tym medycyny, prawa, ekonomii, zarządzania, 
marketingu, psychologii, pedagogiki, socjologii, 
filozofii, historii, nauk politycznych, matematycz-
no-przyrodniczych, techniki;
Legimi (firmy Legimi) – popularna wśród bibliotek 
publicznych i ich czytelników baza kilkudziesięciu 
tysięcy tytułów, głównie literatury pięknej; 
Jeśli jesteś czytelnikiem Biblioteki Śląskiej i chcesz 
otrzymać kod dostępu, wystarczy wypełnić for-
mularz dostępny na stronie Biblioteki Śląskiej →
https://bs.katowice.pl/ksiazki-online-dla-kazdego/.

WYSTAWA 
„ŚLĄSKA FOTOGRAFIA PRASOWA”. 
NAJLEPSZE ZDJĘCIA 2020 ROKU!
W Galerii Biblioteki Śląskiej do końca stycznia 
można oglądać wystawę konkursu „Śląska foto-
grafia prasowa 2020”.  W tegorocznej edycji wzięło 
udział 41 autorów, którzy przysłali ponad 300 prac 
– są to cykle fotografii i pojedyncze prace, podej-
mujące aktualne tematy, jak epidemia Covid-19, 
manifestacje po wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego, ale możemy również podziwiać fotografie 
żywieckich kolędników czy ujęcia malowniczych 
fasad bungalowów.

Przyznano następujące nagrody: 
I nagroda – Dominik Gajda za zdjęcie przedsta-
wiające Jana i Małgorzatę Grzeniów ze swoimi 

dziećmi uczestniczących w transmitowanej Wigilii 
Paschalnej. 
II nagroda – Wojciech Barczyński za: cykl zdjęć: 
„Sprzeciw”
III nagroda ex aequo 
Lukáš Horký za: cykl zdjęć „Lost City”
David Macháč za: cykl zdjęć „Ogrodnicy”
Kapituła podjęła również decyzję o przyznaniu 
dwóch honorowych wyróżnień dla:
Michała Kaczorka za zdjęcie „Tuż po północy” oraz 
Grzegorza Skowronka za zdjęcie „Konferencja”.
Projekt konkursu został objęty Mecenatem Miasta 
Katowice.
Partnerzy konkursu: Instytut Twórczej Fotografii 
w Opawie, Silesia City Center, Instytucja Kultury 
Katowice – Miasto Ogrodów. Patronat nad wydarze-
niem objął ZPAF Okręg Śląski

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

Tworzymy stronę 
internetową w Weebly
od 4 stycznia, 
moodle.pbw.katowice.pl (kurs e-learningowy)
Weebly to dostępny w polskiej wersji językowej 
kreator witryn internetowych. Uczestnicy kursu 
dowiedzą się, jak można z niego korzystać bez-
płatnie i tworzyć własne strony na bazie gotowych 
szablonów. 

Wordwall – interaktywne quizy
20 stycznia, godz. 14.00, 
platforma MS Teams (webinarium)
Kosmos, dżungla, Dziki Zachód… To tylko niektóre 
z motywów, jakie oferuje Wordwall – platforma do 
tworzenia quizów. Można z niej korzystać za dar-
mo, po założeniu konta użytkownika.
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/QQfA-
GWHmhTBzWkKf7 

Genially – genialne materiały 
edukacyjne i reklamowe
28 stycznia, godz. 15.00, 
platforma MS Teams (webinarium)
Interaktywne quizy i prezentacje, infografiki, a na-
wet… escape roomy. Takie materiały opracujemy 
w Genially, tworząc je samodzielnie lub korzysta-

Katowice Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

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 KMO

Otrzymasz oryginalną treść przygotowaną wyłącz-
nie dla zapisanych, jak i garść wieści kulturalnych 
z Katowic. Żadnego spamu. Krótko, na temat 
i z kulturą. W każdej chwili możesz się wypisać.
Zapisz się i wyglądaj maila od nas na początku każ-
dego miesiąca: https://mailing.miasto-ogrodow.eu/
kulturalne-maile

„Spacerownik po 
południowym Śródmieściu”
Kieszonkowa publikacja katowickiego Medialabu 
opisująca tereny na południe od torów kolejowych. 
Osią, wokół której skupia się narracja, jest ulica 
Kościuszki – najdłuższa ulica Katowic. Spacerow-
nik jest częścią serii „Promenada na południe”.
Publikacja dostępna jest w sklepach Biksa, Gryf-
nie, a także w kasie KMO (parter budynku przy pl. 
Sejmu Śląskiego 2) w cenie 25 zł

KONCERTY

Polskie Betlejem w Katowicach
6 stycznia, godz. 17.00, plac przed Spodkiem
Wystąpią: Marek Piekarczyk, Maciej Balcar, Marcin 
Styczeń, Bartas Szymoniak, Arkadio, Magda Anioł, 
Gabriela Gąsior, Viola Brzezińska, Marika, Chór De-
ocentriCity oraz laureaci the Voice of Poland.
Wydarzenie pod honorowym patronatem Archidie-
cezji Katowickiej

WYSTAWY W GALERIACH MIASTA 
OGRODÓW

Galerie Miasta Ogrodów czynne: wtorek–nie-
dziela, godz. 11.00–19.00, wstęp wolny

Dorota Nowak-Rodzińska: 
„Ad Lucem – do światła”
do 30 stycznia, Galeria Engram
Wystawa towarzysząca 11. edycji Triennale Grafiki 
Polskiej.

„Grupa Malarska Zawodzie”
do 13 lutego, Galeria Korez
Wystawę przygotowało Katowice Miasto Ogrodów 
oraz MDK „Bogucice-Zawodzie”.

„Pola widzenia”
do 27 lutego, Galeria 5 
i Galeria Miasta Ogrodów
Wystawa zbiorowa ZPAP w Katowicach.

„5xTAK”
do 30 stycznia, Galeria Pusta
Wystawa zbiorowa Katedry Grafiki Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu.

KONCERTY I SPEKTAKLE 
ZEWNĘTRZNYCH ORGANIZATORÓW

Maria Dębska: 
„We mnie jest seks”. 
Piosenki Kaliny Jędrusik
21 stycznia, godz. 20.00, 
sala koncertowa KMO
Maria Dębska za rolę Kaliny Jędrusik w filmie „Bo 
we mnie jest seks” otrzymała Złote Lwy na 46. Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie 
potrzeba większej rekomendacji!

Bilety: od 99 zł dostępne m.in. na goingapp.pl 
i empikbilety.pl 

Woytek Mrozek Chamber 
Orchestra: Śląska noworoczna 
gala z gwiazdami 2022
5 stycznia, godz. 18.00, sala koncertowa KMO
W programie najpiękniejsze arie, duety, walce i po-
lki Johanna Straussa, a także największe przeboje 
musicalu, muzyki filmowej i światowe przeboje 
popkultury. 

Bilety: od 90 zł dostępne na kupbilecik.pl i bilety.24.pl

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA

aleja Wojciecha Korfantego 6
e-mail: galeria@bwa.katowice.pl

www.bwa.katowice.pl

WYSTAWY. GŁÓWNA PRZESTRZEŃ

„27 Biennale Plakatu 
Polskiego, Katowice 2021”
do 27 lutego 
Wystawa pokonkursowa prezentująca twórczość 
artystów uprawiających sztukę plakatu.

WYSTAWY. MAŁA PRZESTRZEŃ

Wystawa plakatów 
organizatorów oraz jurorów 
27. Biennale Plakatu Polskiego 
do 27 lutego 

EDUKACJA

Sztuka (w) edukacji. 
Warsztaty ekspresji twórczej

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży 
— grup szkolnych z Katowic i okolicznych miast 
oraz dla osób indywidualnych.

Zajęcia są bezpłatne! Wszystkie materiały po-
trzebne do realizacji warsztatów zapewnia Galeria. 
W celu rezerwacji terminu i ustalenia szczegółów 
warsztatów prosimy o kontakt: Dział Programowy 
— Edukacja Artystyczna, edukacja@bwa.katowice.
pl, tel. (32) 259 90 40 wewn. 16

Kadr z filmu „Bo we mnie jest seks”
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MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.pl

Klub Dyskusyjny 
„Cisza. Ścieżka do 
wewnętrznej wolności”
10 stycznia, godz. 18.00
Spotkanie toczyć się będzie wokół pytania – czy 
medytacja, zazen, modlitwa kontemplacyjna, tre-
ning uważności, kontakt z naturą mogą być dla 
nas pomocne w drodze do wewnętrznej ciszy, do 
uwolnienia się od dominacji ego? Omawiany te-
mat przybliży wspólna praktyka medytacji w ciszy. 
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Płonka.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi, 
tel.: 604 988 657; 32 252 32 34

Śpiewaj razem z nami
12 stycznia, godz. 13.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjdź i spędź 
z nami muzyczne popołudnie!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi, tel.: 
604 988 657; 32 252 32 34

Pora dla seniora
13 stycznia, godz. 11.00–13.00
Zajęcia z rękodzieła artystycznego i plastyczne – 
serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów na 
twórczą pierwszą połowę dnia w MDK!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi, tel.: 
604 988 657, 32 252 32 34

Wystawa w Galerii pod Łukami 
– Anna Paprocka – malarstwo
od 14 stycznia do 21 lutego 
Serdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa 
Anny Paprockiej. Wystawę można oglądać od po-
niedziałku do piątku w godzinach 10.00–18.00.

Koncert „Kolęduj 
razem z nami”
15 stycznia, godz. 18.00
Wystąpią uczestnicy muzycznych zajęć z MDK 
„Ligota”.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi, 
tel.: 604 988 657, 32 252 32 34

Spektakl Teatru Młodego 
„Tylko szczury uciekają 
z płonącego teatru”
22 stycznia, godz. 17.00
Sami twórcy mówią o spektaklu, że „to muzyczna 
surrealistyczna próba opowiedzenia o trudnej sy-
tuacji, w jakiej znaleźli się w dobie pandemii ślą-
scy artyści. Głównym środkiem przekazu jest tutaj 
jednak nie nastrój żałobny, a irracjonalny wręcz 
humor, dzięki któremu bohaterowie wprowadza-
ją widownię w świat przedstawiony w krzywym 
zwierciadle”. Serdecznie zapraszamy!
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi, 
tel.: 32 252 32 34, 604 988 657

Klub Dyskusyjny 
„Restauracje ligocko-
-panewnickie na starych 
pocztówkach i fotografi ach”
24 stycznia, godz. 18.00

Zapraszamy na spotkanie Klubu Dyskusyjnego. 
Znów rzucimy okiem na stare pocztówki i foto-
grafi e. Tym razem skupimy się na restauracjach – 
miejscach spotkań i smakowania! Zapowiada się 
wieczór pełen wspomnień.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi, 
tel. 604 988 657, 32 252 32 34

Podczas wszystkich styczniowych wydarzeń 
obowiązują aktualne obostrzenia epidemiczne. 

Będą obowiązywały limity miejsc dla osób 
niezaszczepionych zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

epidemiologicznymi. 
Uprzejmie prosimy wszystkich zaszczepionych 

widzów i gości o wzięcie ze sobą certyfi katu 
szczepienia przeciw COVID.

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

Zbigniew Cybulski 
– pro memoria
10 stycznia, godz. 10.00
Uroczystość upamiętniająca 55. rocznicę śmier-
ci Zbigniewa Cybulskiego.  Aktora wspominać 
będą uczniowie katowickich szkół. W programie 
również spotkanie z Wojciechem Szwiecem – fi l-
mowcem, autorem scenariuszy, regionalistą, który 
opowie o kulisach i praktyce realizacji fi lmowych. 
Po uroczystości złożymy kwiaty na grobie aktora 
na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza.

MDK „Południe” w Piotrowicach 
ul. Jankego 136, tel. 32 205 92 81

„Zaśpiewajmy Jezuskowi…”
9 stycznia, godz. 13.00, kościół przy parafi i 
NSPJ i św. Jana Bosko przy ul. Fredry 
MDK „Południe” oraz parafi a NSPJ i św. Jana Bo-
sko zapraszają na koncert kolędowy w wykonaniu 
chórów dekanatu Katowice-Piotrowice: „Cordis 
Christi”, „Hejnał”, „Modus Vivendi”, „Modus Vivendi 
Cameralis” oraz „Słowiczek”. Gościnnie wystąpi 
także chór „Moniuszko” z Łazisk Średnich. Koncert 
oraz wspólne kolędowanie odbędą się po mszy św. 
o godz. 12.00.

O rybce – warsztaty kulinarne
11 stycznia, godz. 10.00
Poszukujesz kuchennych inspiracji? Chciałabyś 
poznać ciekawe, sprawdzone przepisy? Zaprasza-
my na cykliczne warsztaty kulinarne Basi Murek. 
Podczas styczniowych zajęć omówimy sposoby 
przygotowania pysznych i zdrowych dań z ryb 
na zimno. Zajęcia odbywają się w ramach coty-
godniowych spotkań Klubu Aktywnego Seniora 
„Każdy może”.

Makijaż – jak wydobyć 
piękno cery dojrzałej?
18 stycznia, godz. 10.00
Podczas warsztatów z kosmetologiem dowiemy 
się, jak przygotować skórę do nałożenia makijażu, 
a także dobierzemy i wykonamy makijaż tak, aby 
podkreślić to, co w naszej urodzie najpiękniejsze. 
Zajęcia odbywają się w ramach cotygodniowych 
spotkań Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może”.

Trening umysłu: 
gramy w scrabble
25 stycznia, godz. 10.00

jąc z gotowych szablonów. Usługa posiada plan 
darmowy, którego możliwości zostaną omówione 
podczas szkolenia.
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/EZ5h-
fQbwvPfyfEvv8 

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

Na spotkaniach obowiązują bezpłatne 
wejściówki (do odbioru/rezerwacji w fi liach)

DLA DZIECI

„Opowieść z Zimowej Doliny”
12 stycznia, godz. 17.00. Filia nr 19, 
ul. Obrońców Westerplatte 10, Szopienice
Zimowy teatr dla najmłodszych w wykonaniu akto-
rów z Teatru Bajkowe Skarbki Śląska. 

DLA DOROSŁYCH

Tysiąclecie. 
Historia katowickiego osiedla
13 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 14, 
ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia
Spotkanie autorskie z dr. Jackiem Kurkiem, autorem 
monografi i os. Tysiąclecia.

Recital kolęd i pastorałek
14 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 12, 
ul. Witosa 18B, os. Witosa
Wystąpi Piotr Klima – członek chóru dziecięcego 
Opery Śląskiej w Bytomiu, wokalista w spektaklach 
Stowarzyszenia MusicALL.

Kameralny wieczór gier 
planszowych dla dorosłych
21 stycznia, godz. 18.00–21.00, 
Filia nr 26, ul. Goetla 2, Murcki

Honduras dla odważnych, 
ale nie tylko
28 stycznia, godz. 17.00, 
Filia nr 12, ul. Witosa 18B, os. Witosa
Spotkanie z Kariną Bugałą z Wolontariatu Misyjnego 
Domy Serca.

NIE-ZWYKLI

W labiryncie ludzkich spraw
20 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 1, 
ul. Ligonia 7, Śródmieście
Spotkanie ze Sławomirem Cywką – pedagogiem, wi-
ceprezesem Stowarzyszenia „W Labiryncie” zajmu-
jącego się problemami osób niewidomych i słabo-
widzących, multisportowcem biegającym na długich 
dystansach, trenującym blind football (uczestnik 
Mistrzostw Europy 2015 w Anglii) i zaangażowanym 
w promowanie i trenowanie showdown. Sławomir 
Cywka prowadzi na YouTube kanał informacyjno-
-edukacyjny „TYFLOAkademia”.

WIELOKULTUROWY ŚLĄSK

Nie tylko o Śląsku
26 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 11, 
ul. Grażyńskiego 47, Koszutka
Spotkanie z Januszem Muzyczyszynem – pisarzem, 
poetą, blogerem, redaktorem, animatorem kultury.

WYSTAWY

„Odmęty absurdu”
od 3 do 28 stycznia, Filia nr 14, 
ul. Piastów 20, os. Tysiąclecia
Wystawa rysunków Anny Kłosowskiej

„Z Hamburga do Katowic”. 
110 lat kremu NIVEA
od 1 do 28 stycznia, Filia nr 16, 
ul. Wajdy 21, Bogucice
Wystawa kolekcjonerska Wojciecha Mszycy.

„Ilustracje”. Štěpán Zavřel
od 3 do 31 stycznia, Filia nr 19, ul. Obroń-
ców Westerplatte 10, Szopienice
Wystawa ilustracji książkowych artysty przygotowa-
na przez Wydawnictwo Tatarak.

Wysoki Zamek Lema
od 1 do 31 stycznia, Filia nr 30, 
ul. Rybnicka 11, Katowice-Śródmieście
Wystawa fotografi i ze zbiorów Elżbiety Gepfert i Pio-
tra W. Cholewy.

„Impresje z Rolnej 22”
od 3 do 31 stycznia, Filia nr 32, 
ul. Grzyśki 19A, Ligota
Wystawa prac plastycznych uczniów Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 6.

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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Scrabble  to klasyczny pojedynek intelektualny, 
w którym orężem są litery. A liczy się każde sło-
wo! Gra rozwija umiejętności logicznego myślenia, 
ćwiczy pamięć, spostrzegawczość i pomysłowość. 
Zajęcia odbywają się w ramach cotygodniowych 
spotkań Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może”.

Biżuteria, 
która przykuwa wzrok
27 stycznia, godz. 17.00
Podczas warsztatów dowiemy się, jak wykonać efek-
towną biżuterię z kawałków skóry, koralików i ele-
mentów metalowych. Wykonamy kolczyki lub wisior.
Koszt udziału w zajęciach: 30 zł. Zniżka dla senio-
rów z Kartą Mieszkańca Katowic 50%. Obowiązują 
zapisy w biurze MDK

MDK „Południe” w Murckach
ul. Kołodzieja 42, tel. 32 353 68 16

Nowy Rok – nowa ja
10 stycznia, godz. 17.00
Zaprezentowany zostanie rewelacyjny i skuteczny 
zestaw ćwiczeń dla pań na odzyskanie karnawa-
łowej figury.

Zdrowa dieta z nowym rokiem
11 stycznia, godz. 17.00 
Spotkanie z dietetyczką i porady żywieniowe. Do-
wiemy się, jak wytrwać w noworocznych postano-
wieniach dietetycznych.

MDK „Południe” w Podlesiu 
ul. Sołtysia 25, tel. 32 201 50 10

Radość kolędowania
16 stycznia, godz. 17.00
Otwarte spotkanie Koła Miłośników Godki 
i Pieśni Śląskiej. Przy kołoczu i kawie, w wesołym 
i przyjaznym towarzystwie, powspominamy święta 
i wspólnie będziemy kolędować.

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

Owady i spółka
11 stycznia, godz. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30
Warsztaty edukacyjne dla dzieci, podczas których 
poznają świat owadów.
Cena: 12 zł/uczestnik. Zapisy: sekretariat MDK 
„Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47, tel. 32 258 92 
00, 32 258 99 77, e-mail: domkultury@mdkko-
szutka.pl

„Piosenka w sercu nam gra!”
16 stycznia, godz. 17.30 i 19.00
Koncert karnawałowy w wykonaniu wokalistek 
– dyplomantek Akademii Musicalu i Muzyki Roz-
rywkowej „Cool Music School” pod dyrekcją Ka-
tarzyny Pumy-Piaseckiej z zespołem Cool Band. 
W programie słynne utwory polskie i zagraniczne 
w różnych stylach muzycznych muzyki rozryw-
kowej. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc: tel.: 32 258 92 00, 
32 258 99 77 lub domkultury@mdkkoszutka.pl

KLUB PODRÓŻNIKA

„Japonia – tradycja 
i nowoczesność” 
17 stycznia, godz. 17.00
Spotkanie z Kasią i Markiem Szewczykami, 
podróżnikami z Krakowa. – Japonia to nie tyl-
ko kwitnące wiśnie i zachwycająca estetyka 
wszystkich przedmiotów codziennego użytku. 
To także kraj washletów, shinkansenów i auto-
matów sprzedających wszystko, o czym tylko 
zamarzymy. W Japonii najbardziej rozczuliła nas 
uprzejmość, dopracowana do takiej perfekcji, że 
masz wręcz pewność, że jest szczera… nawet 
wtedy, kiedy niekoniecznie tak jest. Zaprasza-
my na krótką podróż do kraju, do którego sami 
musimy jeszcze kiedyś wrócić! – zachęcają po-
dróżnicy. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc: tel.: 32 258 92 00, 
32 258 99 77 lub domkultury@mdkkoszutka.pl

Akademia Małego Naukowca
20 stycznia, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Cena: 12 zł/uczestnik. Zapisy: sekretariat MDK 
„Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47, tel.: 32 258 92 
00, 32 258 99 77, e-mail: domkultury@mdkko-
szutka.pl

Stwórzmy sobie arcydziełko
26 stycznia, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Twórcze zajęcia dla dzieci pobudzające kreatyw-
ność i chęć do samodzielnego działania.
Cena: 12 zł/uczestnik. Zapisy: sekretariat MDK 
„Koszutka”, tel.: 32  258 92 00, 32  258 99 77, 
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia „Dąb”
ul. Krzyżowa 1

OTWARTA GALERIA „ZA SZYBĄ”

Wernisaż malarstwa Grupy 
IMPAST z MDK „Ligota” 
11 stycznia, godz. 17.00
W ramach cyklu wystaw amatorskich grup malar-
skich działających w miejskich domach kultury. 
„Katowice – barwy dzielnic”.
Obowiązują zapisy: tel. 608 549 089. Czas trwania 
wystawy:  5–29 stycznia

DLA SENIORA

Międzypokoleniowe 
spotkanie integracyjne 
12 stycznia, godz. 17.00   

Warsztaty tworzenia 
kartek walentynkowych

26 stycznia, godz. 17.00
Działania realizowane przez uczestników Akade-
mii Wolontariatu CREATOR prowadzonej w MDK 
„Koszutka” filia „Dąb”. 
Zapisy pod nr. tel. 608 549 089.

Zabawa karnawałowa 
dla dorosłych

29 stycznia, godz. 17.00
W programie: muzyka na żywo w wykonaniu ze-
społu oraz poczęstunek.
Koszt: 100 zł (70 zł z katowicką Kartą Mieszkańca). 
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: tel. 608 549 089.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. Hallera 28; 
tel. 32 256 84 53

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

GALERIA ANTRAKT

„Śląskie impresje – malarstwo 
nieprofesjonalne”
Wystawa prac m.in. H. Matury, J. Gajzlera. 
Wstęp wolny

„Tunezja – wrota pustyni”
10 stycznia, godz.12.00
Prelekcja podróżnicza połączona z prezentacją 
parzenia herbaty po arabsku. Spotkanie w Klubie 
Seniora.

„Śnieżne krajobrazy”
11 stycznia, godz. 10.00
Warsztaty kreatywne dla dzieci. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy 

„Pokoleniowe wyklejanki”
21 stycznia, godz. 10.00
Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy 

Karnawałowe maski
26 stycznia, godz. 10.00
Warsztaty artystyczne dla najmłodszych.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Dzień Seniora 
28 stycznia
Wydarzenie w ramach programu Centrum Społecz-
nościowego „Szopki” – etap II.
Obowiązują zapisy

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

MDKowa jungla 
– czyli wymienialnik 
roślin w Szopienicach
godz. 10.00–14.00, II piętro, 
poddasze Filii nr 1, sala nr 19

Niedzielne spotkanie 
przy bonkawie i maszketach*
9 stycznia, godz. 15.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Spotkanie z kulturą*. 
„Kupiec wenecki”
18 stycznia, godz. 19.00
Spektakl teatralny Teatru Śląskiego.
Bezpłatne bilety do odbioru w sekretariacie

Dzień Babci i Dziadka*.
20, 27 stycznia, godz. 15.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.
*Centrum Społecznościowe „Szopki dla Szopienic” – 
etap II – finansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

W Pracowni Pana Gawlika
1–31 stycznia
Wystawa pokonkursowa obrazów inspirowanych 
twórczością Ewalda Gawlika.

O mama, drama!
12, 13, 26, 27 stycznia, godz. 9.30 
Warsztaty teatralno-ruchowe dla najmłodszych. 
Wstęp: 2 zł/os. Obowiązują zapisy grup zorgani-
zowanych 

LEM – wystawa planszowa
17–31 stycznia
Wystawa promująca dzieła Mistrza poprzez prace 
współczesnych artystów, którzy specjalnie na po-
trzeby tego projektu zinterpretowali plastycznie 
dziesięć książek S. Lema. Wystawa we współpra-
cy z Narodowym Centrum Kultury.
Wstęp wolny

Mała Akademia Jazzu
18 stycznia, godz. 10.00
Koncerty edukacyjne dla dzieci.
Wstęp: 10 zł/os. Obowiązują zapisy grup zorga-
nizowanych

Scena ze spektaklu „Kupiec wenecki”

M
AT

ER
IA

ŁY
 P

RA
SO

W
E



22 www.katowice.euINFORMATOR

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

Promocja książki Jacka Kurka
13 stycznia, godz. 17.00, 
MBP Filia nr 14, ul. Piastów 20
Promocja książki „Tysiąclecie. Historia katowic-
kiego osiedla”. 

WYSTAWY STAŁE

„Z dziejów Katowic”,
„W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność i od-
świętność”,
„W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na po-
kojach i w kuchni”

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA
ul. Rymarska 4

tel. 32 353 95 59

WYSTAWY STAŁE

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

WYDARZENIA

Koncert kolęd
30 stycznia, godz. 17.00
Koncert kolęd w wykonaniu chóru mieszanego Klaster.

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY
ul. Kopernika 11 

tel.: 32 745 17 28, 514 499 614 

WYSTAWY

„Muzeum Barbary 
i Stanisława Ptaków”
Jubileuszowa metamorfoza ekspozycji projektów 
i kostiumów Barbary Ptak ze zbiorów MHK. Wysta-
wa stała.

WARSZTATY

„Mały kostiumograf”
Tworzenie własnych projektów kostiumów z uży-
ciem rozmaitych materiałów i ozdób.

„Szalony Kapelusznik”
Warsztaty plastyczne. Możliwość zaprojektowania 
i wykonania niepowtarzalnych, barwnych kapelu-
szy! 

„Maskarada”
Warsztaty plastyczne przybliżające atmosferę 
słynnego karnawału w Wenecji ze wspaniałymi 
korowodami tajemniczych postaci. Podczas za-
jęć dzieci otrzymają szablony masek, które będą 
zmieniać i ozdabiać, a następnie zabiorą je z sobą 
do domu.

Wstęp: 8 zł/os., rezerwacja: tel. 32 745 17 28, kom. 
514 499 614

UWAGA!

Obecnie według zaleceń dotyczących zapobiega-
nia rozprzestrzenianiu się pandemii możemy przy-
jąć jednorazowo grupę liczącą do 8 uczestników. 

Muzeum Śląskie 
ul. T. Dobrowolskiego 1

tel. 32 779 93 00
muzeumslaskie.pl

OPROWADZANIA AUTORSKIE

„Paryskie fascynacje 
młodej sztuki”
8 stycznia, godz. 14.00
Prowadzący: Andrzej Holeczko-Kiehl.

Wstęp: 7 zł

„O interpretacji obrazu, 
czyli o czym chciał nam 
powiedzieć Mistrz Ociepka” 
15 stycznia, godz. 14.00
Prowadząca: Sonia Wilk.

Wstęp: 7 zł

„Zgłupieli na starość 
– o twórcach pogranicza 
sztuki ludowej” 
22 stycznia, godz. 14.00
Prowadząca: Magdalena Łuków vel Broniszewska.

Wstęp: 7 zł

„Jak to jest zrobione? 
Kulisy warsztatu grafi cznego” 
29 stycznia, godz. 14.00
Prowadzący: Łukasz Szostkiewicz.

Wstęp: 7 zł

Dzień Babci i Dziadka
20 stycznia, godz. 11.00  
Spektakl w wykonaniu podopiecznych Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej.

Akademia Małego Naukowca
24 stycznia,  godz. 9.00, 10.00, 11.00 
Warsztaty edukacyjne dla dzieci.
Wstęp: 10 zł/os. Obowiązują zapisy grup zorga-
nizowanych

Najpiękniejsze kolędy 
i pastorałki
30 stycznia, godz. 17.00
Koncert w wykonaniu Chóru Mieszanego Ogniwo.
Bezpłatne wejściówki do odbioru na portierni 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

Dział „Bogucice”

Warsztaty fotografi i 
portretowej „Praca z modelem”
8 stycznia, godz. 10.00
Warsztaty organizowane przez śląskich fotogra-
fów: Radosława Czaplę oraz Karola Małotę. 
Wstęp płatny u organizatora, zapisy: mailowo pod 
adresem fotograf@radoslawczapla.pl

Popis sekcji – z okazji 
Dnia Babci i Dziadka
24 stycznia, godz. 17.00
Zapraszamy babcie oraz dziadków, a także całe 
rodziny do udziału w spotkaniu prezentującym 
umiejętności artystyczne uczestników sekcji dzia-
łających w MDK „Bogucice – Zawodzie”.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod nr. tel. 32 255 
32 44

30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
30 stycznia, godz. 10.00
Zapraszamy do udziału w niezwykle bogatym pro-
gramie artystyczno-edukacyjnym organizowanym 
w związku z jubileuszowym – 30. Finałem WOŚP. 
W programie: koncerty, warsztaty, pokazy, anima-
cje i wiele atrakcyjnych niespodzianek.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod nr. tel. 32 255 
32 44

Dział „Zawodzie”

Koncert noworoczny 
Zespołu Akordeonistów 
„Katowice – Kleofas” oraz 
Śląskiego Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego Zawodzianki
5 stycznia, godz. 17.00
W programie najpiękniejsze kolędy polskie oraz 
znane i lubiane pastorałki.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod nr. tel. 32 255 
32 44

Warsztaty „Kreatywny 
Przedszkolak z Rodzicami”
12 stycznia, godz. 17.30
Zapraszamy na rodzinne i kreatywne warsztaty re-
alizowane w zimowej tematyce.
Koszt: 5 zł/dziecko. Obowiązują zapisy pod nr. tel. 
32 255 32 44

Spektakl „Mąż i Żona” 
20 stycznia, godz. 18.00
Wydarzenie organizowane we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Kwestia Kultury.
Bilety: 25 zł/ os. do nabycia w MDK

Koncert studium wokalnego 
Na Wodzie pt. 
„Ostatnie kolędowanie”
28 stycznia, godz. 17.00
Zapraszamy do udziału w magicznym koncercie 
realizowanym przez dzieci i młodzież, które na co 
dzień trenują swoje wokalne umiejętności w studium 
wokalnym prowadzonym przez Katarzynę Gojny.
Wstęp wolny. Zapisy pod nr. tel. 32 255 32 44

Koncerty zespołów: Skarles 
(Katowice), Chaos (Bytom) 
i Orchidea (Karvina)
29 stycznia, godz. 17.00
Zapraszamy do udziału w koncertach towarzyszą-
cych 30. Finałowi WOŚP.
Wstęp wolny. Zapisy pod nr. tel. 32 255 32 44
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UKS PAŁAC MŁODZIEŻY KATOWICE

Szachy coraz bardziej popularne

W grudniu po raz kolejny Katowice były 
europejską stolicą szachów. Śląski Zwią-
zek Szachowy trzeci raz organizował 
wspólnie z miastem Katowice Mistrzo-
stwa Europy. Swoja klasę w Spodku 
pokazali m.in. faworyt Jana Krzysztofa 
Dudy oraz Maciej Klekowski. 
W naszym mieście dyscyplina staje się coraz 
bardziej popularna. Dziś prezentujemy Klub 
szachowy UKS Pałac Młodzieży Katowice, 
który powstał w 2005 roku. 

Zajęcia szachowe dla dzieci i mło-
dzieży, które odbywają się w salach Pałacu 
Młodzieży, prowadzone są przez dwóch 
trenerów szachowych z certyfikatem Pol-
skiego Związku Szachowego: Andrzeja 
Wańka i Martina Surmana. Obecnie w za-
jęciach klubowych uczestniczy prawie 40 

młodzików i juniorów, z których 34 posiada 
kategorie szachowe.  W 2020 r. brązowy 
medal na Mistrzostwach Polski Juniorów 
w kategorii do lat 10 zdobył Wojciech Tim, 
a drużyna UKS Pałac Młodzieży Katowice 
odnosiła sukcesy zarówno w rozgrywkach 
regionalnych, jak i ogólnopolskich. W 2019 
r. zawodnicy wygrali Drużynowe Mistrzo-
stwa Śląska Juniorów (I Liga) i awansowali 
do Ekstraligi Śląska Juniorów, gdzie grali do 
2021 r. W roku 2022 będą mierzyć się z dru-
żynami w I Lidze Śląska Juniorów. Dzięki 
zaangażowaniu trenerów i ambicji zawodni-
ków drużyna wystartowała w rozgrywkach 
Drużynowych Mistrzostw Śląska Seniorów 
(I Liga), gdzie zajęła II miejsce. 

Bardzo ważnym osiągnięciem dru-
żyny UKS Pałac Młodzieży był udział 

w Drużynowych Mistrzostwach Polski 
Juniorów (I Liga) w Sypniewie (2020 r.) - V 
miejsce, oraz w Poroninie (2021 r.) - VIII 
miejsce. Wyjazd na Drużynowe Mistrzo-
stwa Polski Juniorów był możliwy dzięki 
dofinansowaniu z budżetu miasta Katowice 
w formie małego grantu. W tym roku dru-
żyna zagra w DMPJ we Wrocławiu. 

Juniorzy i młodzicy odnoszą także do-
skonałe wyniki indywidualne. W ciągu roku 
uczestniczą w wielu lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich turniejach szachowych 
o zróżnicowanej randze. 

Zawodnicy katowickiego klubu za-
grali np. w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Szkół i Przedszkoli w szachach oraz w Mi-
strzostwach Europy w szachach szybkich 
i błyskawicznych. 

W OMSiP Władek Pyciński zajął I miej-
sce w grupie chłopców - V klasa, a Maciek 
Malik był trzeci w kategorii - szkoły ponad-
podstawowe - chłopcy. 

W ME zawodnicy UKS Pałac Mło-
dzieży Katowice - mogli zmierzyć się 
z wieloma znakomitymi szachistami i zy-
skać punkty w klasyfikacji międzynaro-
dowej. Najlepszy wynik w ME uzyskał 
Maciek Malik, który w szachach szyb-
kich był 20 w kategorii do lat 18. Dużym 
wyróżnieniem dla katowickiego klubu 
jest awans aż 4 zawodników do Mi-
strzostw Polski Juniorów 2022. Awans 
uzyskali: Kacper Karut, Maciej Malik, 
Władek Pyciński i Wojciech Tim, którzy 
będą reprezentować UKS Pałac Mło-
dzieży Katowice.   (RED)

PASJE KATOWICZAN

Wojciech Mszyca – człowiek, który lubi jeździć na kole
74-letni katowicki obywatel-senior Woj-
ciech Mszyca, społeczny opiekun za-
bytków, promujący w mieście, regionie, 
kraju i za granicą katowickie artefakty 
związane z Fabryką Rowerów, Gramo-
fonów i Wyrobów Metalowych EBECO 
(1922-1939) i Wytwórnią Specyfików Be-
iersdorfa PEBECO (1925–1939; pierwsza 
polska wytwórnia NIVEAliów), podsumo-
wał miniony rok aktywności.
Ten rok był pracowity dla pana Wojtka i jego 
kolekcji jednośladów. 1 kwietnia 96-letni 
ebeco na katowickim placu Kwiatowym 
brał udział w oficjalnym otwarciu sezonu 
miejskich stacji wypożyczania rowerów. 
W czerwcu pan Wojtek wystartował na damce 
Adler 208 z 1950 roku w tradycyjnym 11. 
rajdzie rowerowym „Na kole kole Nikiszu” 
(Bolina – Galeria Wilson – huta Uthemanna 
– dom Kazimierza Kutza – staw Upadowa 
– Śląska Porcelana – Nowy Nikiszowiec 

– Rynek). Jako jedyny Polak-katowiczanin 
na 47. zlocie międzynarodowego Adler-Mo-
toer-Veteranen-Club w Wiehl koło Kolonii 
otrzymał wyróżnienie – dyplom honorowego 
członka klubu. A to tylko kilka przykładów 
z jego tegorocznych aktywności.

– To był czas ograniczonych działań i od-
woływanych wydarzeń w związku z pande-
mią, ale... to był przede wszystkim 96. rok 
rowerowego żywota katowickiego ebeco 
z 1925 roku, z 5-krotnym tytułem „Najstar-
szy Rower Produkcji Polskiej”. Otrzymałem 
honorowe członkostwo Adler-Motor-Vetera-
nen-Club. To była prawdziwa niespodzianka! 
Radość i satysfakcję dzieliłem ze 107-letnim 
Adlerem 1 i 96-letnim Ebeco – podsumowuje 
mijający rok Wojciech Mszyca, katowicza-
nin, właściciel prywatnego, społecznikow-
skiego minimuzeum techniki prowadzonego 
pod patronatem Urzędu Miasta Katowice 
i Automobilklubu Śląskiego. (RED)
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WIELOSEKCYJNY KLUB GKS KATOWICE

GKS: Mecze, treningi, podsumowania

Styczeń w GKS-ie Katowice rozpocz-
nie się pod znakiem podsumowa-
nia poprzedniego roku w ramach tra-
dycyjnego plebiscytu „Złote Buki”, 
w którym kibice wskazują najlepszych 
sportowców wszystkich sekcji w ostat-
nich miesiącach.
Oczywiście nie zabraknie także emocji 
na boiskach. Po tych związanych z turnie-
jem finałowym Pucharu Polski ligowy ho-
kej nie zwalnia tempa. W pierwszych dniach 
nowego roku hokeiści GKS-u rozegrają 
w „Satelicie” ważne spotkania z Comarch 
Cracovią (4 stycznia) i GKS-em Tychy 
(7 stycznia). W kolejnych tygodniach stycznia 
kibiców GieKSy czekają wrażenia związane 

w rywalizacją z Re-Plast Unią Oświęcim (16 
stycznia), a także z Tauron Podhalem Nowy 
Targ (18 stycznia) i ponownie z GKS-em Ty-
chy (28 stycznia). Wyjątkowo zapowiada się 
walka z klubem z Oświęcimia, jako że w tym 
sezonie ligowym GKS Katowice jeszcze nie 
znalazł sposobu na drużynę Unii i postara się 
przełamać niekorzystną serię, by powrócić 
na szczyt ligowej tabeli.

Siatkarze GKS-u rozpoczną rok 2022 od 
dwóch dalekich wyjazdów, których celem 
będzie zyskanie punktów do ligowej tabeli. 
5 stycznia GieKSa zagra ważne spotkanie 
z Treflem Gdańsk, a już 9 stycznia czeka ją 
mecz w Rzeszowie z miejscową Asseco Re-
sovią. W pierwszym domowym meczu 2022 

roku drużyna pod wodzą trenera Grzego-
rza Słabego zmierzy się z Aluronem CMC 
Wartą Zawiercie, ponadto w styczniu GKS 
podejmie w hali OS Szopienice (ul. 11 Li-
stopada 16, Katowice) ekipę LUK Lublin, 
beniaminka tego sezonu PlusLigi.

Piłkarze GKS-u rundę jesienną sezonu 
2021/22 Fortuna 1 ligi zakończyli na 13. 
miejscu w lidze z dorobkiem 23 punktów. 
Piłkarze po ostatnim meczu 2021 roku 
przeszli serię testów i 8 grudnia udali się 
na urlopy. Te potrwają do 6 stycznia – tego 
dnia odbędzie się pierwszy trening w ra-
mach przygotowań do rundy wiosennej. Za-
planowane zostały dwa obozy treningowe 
w Bielsku-Białej i oba odbędą się w styczniu, 

pierwszy od 13 do 15 stycznia, a drugi od 
24 do 29 stycznia. Ponadto zespół w pierw-
szym miesiącu nowego roku czekają mecze 
kontrolne z Rekordem Bielsko-Biała, GKS-
-em Jastrzębie, Podbeskidziem Bielsko-
-Biała, Ruchem Radzionków oraz LKS-em 
Goczałkowice-Zdrój.

Rundę jesienną zakończyły także pił-
karki GieKSy. Podopieczne trenera Witolda 
Zająca z dorobkiem 20 punktów zajmują 4. 
miejsce w tabeli. W grudniu piłkarki udały 
się na urlopy i do pracy wrócą w styczniu, 
rozpoczynając okres przygotowań do rundy 
wiosennej rozgrywek 2021/22 Ekstraligi, 
w której celem będzie walka o podium ligo-
wej rywalizacji.  (GKS)

MODERNIZACJA OŚRODKA SPORTOWEGO „RAPID”

Będzie gdzie grać szpil. Finał modernizacji boiska „Rapid”
Zakończyła się modernizacja bo-
iska przy ul. Stęślickiego. Odnowiony 
„Rapid” to przede wszystkim blisko 
10 tys. mkw nowej sztucznej trawy, 
a do tego nowe oświetlenie, nagłośnie-
nie, monitoring, piłkochwyty, ławki re-
zerwowych. To kolejna z wielu inwesty-
cji w rozwój infrastruktury sportowej 
w Katowicach. 
– Zależy nam na tym, by katowiczanie 
mieli coraz więcej możliwości aktywnego 
spędzania wolnego czasu, dlatego inwe-
stujemy w rozbudowę i unowocześnianie 
miejskiej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej. Powstały już dwa baseny, a bu-
dowa trzeciego, w Zadolu powoli dobiega 
końca. Podobnie jak budowa wielofunk-
cyjnego obiektu sportowego w miejscu 
dawnego „Kolejarza”. Bardzo cieszę się, 
że mieszkańcy centrum i północnych 
dzielnic naszego miasta już mogą korzy-
stać z odnowionego kompleksu „Rapid” 
w Koszutce – podkreśla Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Kompleks boisk „Rapid” przy ul. 
Stęślickiego był jednym z pierwszych 
miejskich obiektów sportowych, który 
wszedł w XXI wiek. Stało się to za sprawą 

gruntownego remontu przeprowadzonego 
w 2006 roku, w trakcie którego obiekt zy-
skał nowe trybuny, oświetlenie i przede 
wszystkim sztuczną nawierzchnię. Ta 

ostatnia była na ówczesne czasy czymś 
absolutnie nowatorskim i pozwalała 
na korzystanie z obiektu praktycznie 
bez ograniczeń.

– Przez wiele lat „Rapid” był najpopu-
larniejszym boiskiem piłkarskim w mie-
ście. Regularnie korzystało z niego rocznie 
ponad 70 tys. osób. Sezon najczęściej za-
czynał się w lutym i kończył w grudniu, 
a jupitery każdego dnia gasły po godzi-
nie 22.00 – mówi Daniel Muc, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Katowicach, który jest zarządcą obiektu. 
– Tak szaleńcza eksploatacja spowodowała, 
że w ostatnich latach jakość nawierzchni 
pozostawiała już wiele do życzenia. Dla-
tego konieczna była gruntowna moderni-
zacja obiektu – dodaje. 

W 2020 roku miasto pozyskało środki 
na remont tego obiektu z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Zakończony 
w grudniu 2021 r. remont ośrodka rozpo-
czął się wiosną ubiegłego roku. 

(JOANNA GÓRSKA)

Koszt modernizacji wyniósł 3,7 mln zł. W ramach tych środków zrealizowano m.in. wymianę blisko 
10 tys. mkw sztucznej nawierzchni dwóch boisk do piłki nożnej, montaż nowego oświetlenia o mocy 
prawie 400 luksów, zupełnie nowych systemów nagłośnienia i monitoringu oraz piłkochwytów
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