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Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pomoc obywatelom Ukrainy i wsparli miasto w jego działaniach. Słowa uznania kieruję do 
mieszkańców naszego miasta, przedsiębiorców, wolontariuszy, urzędników i pracowników jednostek miejskich, katowickich radnych 
i radnych dzielnicowych, sektora NGO i dziennikarzy, a także strażaków – w tym ochotników, strażników miejskich, policjantów, 
medyków, społeczności przedszkoli, szkół i uczelni wyższych oraz harcerzy. Dzięki Waszej ciężkiej pracy i hojności Ukraińcy przyby-
wający do Katowic, czy to na stałe, czy na chwilę, zatrzymując się w drodze, otrzymują realną pomoc. Każdy gest, nawet najdrobniejszy, 
pozwala wlewać w serca nadzieję na lepsze jutro. Po pierwszym miesiącu ciężkiej pracy teraz czas na kolejne wyzwania – staramy się, by 
ten pierwszy etap pomocy nie okazał się działaniem chwili, ale zamienił się w skuteczny, długofalowy system, dzięki któremu uchodźcy 
będą się czuć bezpiecznie w naszym mieście.

MARCIN KRUPA, PREZYDENT KATOWIC

Więcej o działaniach miasta i mieszkańców związanych z pomocą obywatelom krainy na stronach 3, , 
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POMOC POTRZEBUJĄCYM

Śniadanie Wielkanocne dla samotnych – z dostawą do domu
Święta Wielkanocne to piękny czas, ale 
nie dla wszystkich. Organizatorzy Śnia-
dania Wielkanocnego chcą to zmienić, 
wypełniając czyjąś samotność dobrym 
słowem, obecnością wolontariuszy 
i życzeniami. 
– Wielkanoc to czas, który zawsze 
chcemy spędzić w gronie rodziny, przy-
jaciół i najbliższych osób. Wspólne śnia-
danie to okazja do dzielenia się radością. 
Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali 
także o osobach samotnych, które z róż-
nych przyczyn nie mają z kim się tą ra-
dością dzielić. Dlatego po raz kolejny 
przyjęliśmy zaproszenie Fundacji Wolne 
Miejsce do wspólnego organizowania 
Śniadania Wielkanocnego dla samot-
nych. Podobnie jak podczas Bożego Na-
rodzenia i ubiegłorocznej Wielkanocy, 
osoby samotne mogą liczyć na posiłek 
„z dostawą do domu” – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Jak co roku Fundacja Wolne Miejsce 
wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Me-
tropolią i miastem Katowice organizują 

Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych. 
W Wielką Sobotę (16 kwietnia) po południu 
oraz w Niedzielę Wielkanocną (17 kwiet-
nia) rano wolontariusze wyruszą spod Mię-
dzynarodowego Centrum Kongresowego, 

rozwożąc po miastach metropolii paczki 
zawierające świeże i hermetycznie zapako-
wane śniadanie wielkanocne. W tym roku 
będzie to barszcz biały z jajkiem, sałatka ja-
rzynowa, biała kiełbasa i oczywiście pisanki. 

W paczkach znajdą się również prezenty 
oraz życzenia.

Każda osoba potrzebująca może zgło-
sić chęć przyjęcia paczki poprzez infolinię: 
572 005 558. Będzie ona działać od 7 do 13 
kwietnia, w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zostań wolontariuszem 
i pomóż zorganizować największe 
Śniadanie Wielkanocne w Polsce! 

Wolontariusze potrzebni są w kuchni – by 
tam pod okiem masterchefów przygotowy-
wać wielkanocne posiłki, a także pomagać 
podczas pakowania i rozwożenia paczek. 

Każda osoba, która czuje chęć uczy-
nienia czegoś dobrego dla drugiego czło-
wieka, odnajdzie się w fundacyjnym 
gronie! Co zrobić, żeby się przyłączyć? 
Można zadzwonić pod numer telefonu 
509 455 555, odwiedzić profil na Facebo-
oku www.facebook.com/wolnemiejsce lub 
pobrać aplikację dla wolontariuszy PLZ. 
Każda pomoc jest potrzebna. 

(RED) 

WIELKANOC 

Jarmark Wielkanocny zawitał na Rynek
Na katowicki Rynek wrócił jarmark – tym 
razem w wielkanocnej odsłonie. Potrwa 
do 15 kwietnia. Pojawili się na nim wy-
stawcy z całej Polski, a także z Wę-
gier i Turcji. Na jarmarku można kupić 
barszcz ukraiński lub pierogi i tym sa-
mym wesprzeć obywateli Ukrainy.
– Wielkanoc to czas, który chcemy spę-
dzać w gronie rodziny, przyjaciół i najbliż-
szych osób. Jednym z miejsc, gdzie jak co 
roku można poczuć klimat Wielkanocy 
oraz znaleźć wszystko, co niezbędne do 
udekorowania domu i stołu na święta, jest 
katowicki Jarmark Wielkanocny. Na sto-
iskach znaleźć można m.in. pisanki, stro-
iki, wiosenne wianki, bukszpany, palmy, 
rzeźbione świece oraz koszyczki – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Na najmłodszych czekają: karuzela, ko-
lejka elektryczna, megakura puszczająca 
bańki mydlane, wyjątkowe dekoracje świą-
teczne, które będą składać się z ogromnych 
figur zajączka, pisanki czy koszyczka, a do-
datkowo foto displeje z motywami świą-
tecznymi i wiele innych. Organizowane 
będą warsztaty dla dzieci, a animacje pro-
wadzić będą chodzący królik i pisanka.

– Chcemy, by jarmark przyciągał jak 
najwięcej mieszkańców, dlatego do 10 
kwietnia będzie udostępniona za darmo 
karuzela. Ponadto w ofercie tegorocznego 
jarmarku można znaleźć wyjątkowe upo-
minki dla najbliższych, m.in. ceramikę 
z Bolesławca, malowaną ręcznie biżuterię 
drewnianą, drewniane zabawki, malowane 

obrazy oraz ozdoby z żywicy z zatopionymi 
w niej skarbami natury – wymienia Marta 
Chmielewska, naczelnik Wydziału Promo-
cji. – W związku z trwającą wojną w Ukra-
inie można włączyć się także w pomoc dla 
uchodźców. Na jarmarku do kupienia są 
przygotowane przez uchodźców z Ukrainy 

barszcz ukraiński i pierogi, a pozyskane 
środki zostaną przeznaczone na wsparcie 
uchodźców. Jest też prowadzona zbiórka 
darów – mówi naczelnik.

Klasycznie – jarmark to przede wszyst-
kim różnorodność smaków. Można tu zna-
leźć przysmaki, takie jak: tradycyjne śląskie 

wędliny, sery, chrzan, pieczywo i słodkości, 
ale też np. oleje tłoczone na zimno, mieszanki 
herbat, kawy czy tureckie chałwy i baklawy. 
Na smakoszy w strefie gastronomicznej 
czekają m.in. owoce w czekoladzie, aroma-
tyczna włoska kawa, tradycyjne wielkanocne 
potrawy oraz ukraińskie przysmaki. (RED)

Tegoroczny Jarmark Wielkanocny to 37 stoisk, które będą czynne od godz. 10.00 do 19.00, a strefa gastronomiczna do godz. 22.00
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Otrzymać paczkę mogą osoby samotne, potrzebujące i w trudnej sytuacji materialnej. 
Akcja nie byłaby możliwa gdyby nie praca dziesiątek wolontariuszy
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Oh My Ramen i World Central Kitchen W kręgu natury i MK team 1 Szczep arcerski Z P im. Obrońców Katowic 10 Harcerska 
Drużyna eglarska im. gen. Mariusza Zaruskiego AA erkules ALDI Apteka Zdrowit SA Archidoc Arteria Management sp. 
z o.o. sp. k. Blok Aktywni Razem BusWi i Media sp. z o.o. z Poznania Cafe Bar Bistro Capgemini C  3 Stawy Delta Trans

DINKS – Krzysztof Krot Dobra Pączkarnia (ul. 3 Maja) Dom Aniołów Stróżów Echo taxi Electronic Sport League Euro Bo  
Polska (Lubliniec) abryka Porcelany/ undacja iesche obas (Będzin) undacja In Corpore undacja Inde  do Przyszłości

undacja Iskierka undacja z Pasją aleria Katowicka rupa PRC olding sp. z o.o. rupa Maspe holsäMED
ufiec Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej uhtamaki oodser ice Poland IKEA Katowice Impel acility Ser ices 

sp. z o.o. Izabela Dragon (ul. W. Stwosza 7) Jarosław i Marcin Szeja Rally Team Johnson Electric Katowickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Stowarzyszenie MOST KKP Kotulski Kohler Przybysz – Adwokaci i Radcowie Prawni 
spółka partnerska Komendant Chorągwi Śląskie Z P hm. Anna Peterko La Cucina La Ta ola – Restauracja Włoska Lambertz

Legendia Lu  Med Millenium Inwestycje Naczelna Rada Adwokacka NOSPR Orange Ochotnicza Straż Pożarna 
Katowice Panattoni Piekarnia Król Plus PPCom sp. z o.o. Premiumlek PTWP SA Regionalne Centrum Wolontariatu

Izba Rzemieślnicza Rhenus SCV B2B sp. z o.o. Sport Studio, Rybnik SUPON ® sp. z o.o. Tramwaje Śląskie SA
Tymbark-MWS sp. z o.o., Oddział Tychy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Ustronianka sp. z o.o. Vector

ienna ouse Easy Katowice
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1. CZTERYSTA MIEJSC 
NOCLEGOWYCH W DAWNYCH 
AKADEMIKACH

Kiedyś służyły studentom, dziś mieszkają 
w nich uchodźcy z Ukrainy. Uniwersytet 
Ekonomiczny udostępnił miastu budynki 
dawnych akademików przy ul. Fran-
ciszkańskiej 8–10. Dzięki temu nocleg 
znajdzie w nich 400 obywateli Ukrainy. 
Pierwsze osoby schronienie znalazły tu 
w marcu. 

– Zapewnienie miejsc noclegowych 
dla uchodźców z Ukrainy to obecnie 
jedno z większych wyzwań, z jakim mie-
rzą się Katowice. Dzięki dużej otwarto-
ści władz Uniwersytetu Ekonomicznego, 
z myślą o uchodźcach powstanie kolej-
nych 400 miejsc noclegowych. Staramy 
się, by warunki, które oferujemy, były 
godne i komfortowe – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 

Obiekty były nieużywane od 3 lat. 
Po tym, jak UE udostępnił budynki 
miastu, miejskie spółki i zakłady, wspo-
magane przez wolontariuszy, w ekspre-
sowym tempie doprowadziły je do stanu 
pozwalającego na zasiedlenie. Powstały 
także salki do nauki dla dzieci czy po-
mieszczenia sportowe. 

W obu budynkach mieszkają już 
Ukraińcy. Kilkanaście z zakwaterowa-
nych w pierwszym akademiku kobiet 

zdecydowało się pomóc w przystoso-
waniu kolejnych pomieszczeń. – Wspie-
rają pracowników w porządkowaniu 
– mówi Renata Fortuna z Komunalnego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
– Taka postawa bardzo nas cieszy, a co 
więcej, wciąż możemy liczyć na pomoc 
innych wolontariuszy. To między innymi 
okoliczni mieszkańcy czy uczniowie 
klas mundurowych.

– Jesteśmy zaskoczeni, jak miło nas 
przyjęliście. Na początku trafiliśmy do 
punktu powitalnego, gdzie nas nakar-
miono i dano wszystkie rzeczy potrzebne 
do przeżycia. Przejechaliśmy potem do 
punktu w remizie straży pożarnej. By-
liśmy tam cztery dni, po których prze-
prowadzono nas do akademika. Jest tu 
świetnie! Dzielimy pokój z trzema oso-
bami, mamy łazienkę z prysznicem, kuch-
nię, salę, w której są zabawki i telewizor. 
Niczego nam nie brakuje. Bardzo mar-
twimy się o nasz dom, ale dzięki wam 
wiemy, że jesteśmy bezpieczni – mówi 
pani Yana, która z dwójką dzieci przyje-
chała do Katowic z Ukrainy.

– Za sprawą Urzędu Miasta w akade-
mikach działa gabinet lekarski, jest także 
mobilny punkt nadawania numerów PE-
SEL. Prężnie działa MDK „Ligota”, który 
m.in. przygotowuje na maj piknik inte-
gracyjny. Mamy salę telewizyjną, miejsca 
rekreacji czy plac zabaw – mówi Jaro-
sław Lenartowski, koordynator projektu 

„Akademiki dla Ukrainy”. Punkt pomocy 
medycznej otworzył Lux Med.

Uchodźcy bardzo sprawnie organizują 
się sami. – Jest powołany samorząd, który 
zarządza sprawami bieżącymi, takimi jak 
utrzymanie czystości czy zarządzanie in-
frastrukturą. Chcemy, żeby poczuli u nas 
namiastkę normalnego życia, dlatego prze-
kazujemy wiele wolności w działaniach 
w ich ręce, a my stoimy z boku, pomagając 
i dając możliwości. Jest tu założony przez 
uchodźczynie salon manicure i salon fry-
zjerski, którym w przyszłości pomożemy 
może nawet nadać status działalności go-
spodarczej. Chcemy skorzystać też z róż-
nic kulinarnych i wspólnie zaprezentować 
na Ligocie kilka ukraińskich dań naro-
dowych. Pomysły pojawiają się cały czas 
i staramy się realizować je wszystkie. Chcie-
libyśmy, żeby uchodźcy poczuli się w aka-
demikach jak u siebie w domu, a wspólne 
inicjatywy i integracja na pewno w tym po-
mogą – dodaje Jarosław Lenartowski. (KK)

2. Z KATOWIC DO LWOWA
Katowice przekazały lwowianom trzy 
autobusy wypełnione po brzegi pomocą 
humanitarną. Samorządy województwa 
śląskiego wysłały do Lwowa łącznie 13 
takich pojazdów. Działanie stanowi odpo-
wiedź na słowa lwowskiego mera Andrija 
Sadowego o problemach komunikacyjnych, 
w jakie popadło miasto od początku wojny.

KATOWICE POMAGAJĄ UKRAINIEWOLONTARIUSZKI
DLA 
NASZYCH KATOWIC

Alona Golijenko
Na początku pomagałam jako wolonta-
riuszka przy zbiórce rzeczy w centrum 
handlowym. Tłumaczyliśmy ludziom, 
co jest potrzebne, i sortowaliśmy dary. 
Obecnie zajmuję się pomocą w tłumacze-
niach w Urzędzie Stanu Cywilnego. Bar-
dzo dużo ludzi potrzebuje takiej pomocy, 
cały dzień mamy kolejkę. 
Obecnie widzimy, że istotna jest pomoc 
w wyrobieniu wszystkich dokumen-
tów koniecznych do uzyskania pomocy 
– np. pozyskanie numeru PESEL, zało-
żenie profilu zaufanego, dalej rachunku 
w banku czy wniosku do MOPS-u. 
Uchod cy szukają oczywiście pracy, 
pytają o Urząd Pracy, śledzą ogłosze-
nia – to jedne z najczęstszych pytań. 
Kolejne to pytania o mieszkania. Rozu-
miem, że nie jest to możliwe od razu, 
że muszą poszukiwać ich sami po okre-
sie przejściowym w darmowych miej-
scach noclegowych.
Przebywam w Polsce już od półtora roku. 
Dlaczego zdecydowałam się pomagać  
Naprawdę trudno o tym mówić  nie mo-
głam być w domu sama, nie potrafiłabym 
nie pomagać  to bardzo trudne, wzru-
szające  Większość moich krewnych wy-
jechała z Ukrainy, ci, co zostali, walczą

Sofia Kovalenko 
Zajmowałam się pomocą w tłumacze-
niu biuletynu dla uchod ców, byłam 
dorywczo wolontariuszką na dworcu, 
przy namiotach. Pomagaliśmy przy-
byłym zameldować się i dostać do 
centrów pomocy, by mieli możliwość 
odpocząć. Pierwszy i drugi tydzień 
były najtrudniejsze, przyjechało wiele 
osób. Jak ostatnio ostrzelano Lwów, 
to zwiększyła się liczba przyjeżdżają-
cych. Mam znajomych, którzy są wo-
lontariuszami na dworcu we Lwowie 
i mówią, że obecnie przepływ osób 
się zmniejszył.
Większość osób przybywających po-
trzebuje podstawowych rzeczy, jedze-
nia, ubrań, środków czystości, dachu 
nad głową. Niektórzy potrzebują noc-
legu na kilka dni, by wyjechać dalej, 
a inni szukają mieszkania. Miałam np. 
starszą panią, która uciekała z Char-
kowa i przyjechała do nas w piżamie 
i cienkiej kurteczce. Nie miała na-
wet czasu, by zabrać rzeczy z domu. 
Na szczęście Katowice zapewniają 
nocleg potrzebującym. Musimy być 
wdzięczni, że każdy, kto się zgłosi, ma 
możliwość odpocząć, znale ć spokojny 
nocleg i posiłek. 
Jestem w Polsce już trzy lata na stu-
diach, przyjechałam do Warszawy, a po-
tem na Śląsk. Niestety moja rodzina nie 
wyjechała z Ukrainy, powiedzieli, że nie 
zostawią domów i będą tam, dopóki to 
się nie skończy  To bardzo trudne. 

1
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mity o lepszym
traktowaniu
uchodźców
z Ukrainy

W Katowicach, wg szacunkowych danych z końca 
marca, przebywa blisko 30 tysięcy kraińców, któ-
rzy po zbrodniczej inwazji rosyjskich wojsk zmu-
szeni byli uciekać ze swojego kraju. Zdecydowana 
większość z nich doświadczyła bezpośrednio ter-
roru wojny – widzieli ciała leżące na ulicach, cho-
wali się w schronach przed spadającymi bombami 
i rakietami, widzieli zburzone i spalone bloki miesz-
kalne. Niektórzy stracili najbliższych. By dotrzeć do 
Polski, a potem do Katowic, musieli z reguły odbyć 
kilkudniową podróż w trudnych warunkach. W zde-
cydowanej większości schronienie u nas znalazły 
matki z dziećmi. Mężczyźni zostali walczyć o wol-
ność swojego kraju.
– Dzięki współpracy miasta i tysięcy naszych 
wspaniałych mieszkańców, którzy zaangażowali 
się w akcję pomocową, udało się zapewnić kra-
ińcom w Katowicach bezpieczny dom, a także 
zabezpieczyć pierwsze potrzeby. Wiele osób przy-
jechało do nas w ciężkim stanie psychicznym, nie 
mając nic, poza kilkoma rzeczami, które zmieściły 
się w plecakach – mówi prezydent Marcin Krupa. 
– Niestety nasze działania pomocowe spotkały się 
z krytyką pewnej grupy ludzi, która najwidoczniej 
pozazdrościła tym ludziom bezpłatnych posiłków, 
darmowej opieki szkolnej i łóżek w akademiku. 
Wspólnie z prezydentami największych polskich 
miast widzimy tu celową próbę podsycania niena-
wiści do kraińców i budzenia w Polakach stra-
chu przed naszymi gośćmi. Część tych działań 
zapewne jest celowo realizowana przez rosyjskie 
służby i osoby wynajęte do rozpowszechniania 
kremlowskiej propagandy  tzw. płatne trolle. 
Przykładowo w marcu powstały profile w mediach 
społecznościowych podszywające się pod oficjalne 
kanały miejskie – w tym katowickie, na których 
zamieszczano antyukraińskie treści – podkreśla 
prezydent. 
Niestety rosyjska propaganda doprowadziła do po-
wstania mitów godzących w dobre imię obywateli 

krainy. Poniżej przedstawiamy – i obalamy – trzy 
najczęściej pojawiające się mity.

 MIT: Ukraińcy dostają mieszkania, które należą 
się Polakom

kraińcy nie otrzymują od miasta mieszkań komu-
nalnych, socjalnych lub w ramach TBS. Oferowane 
uchodźcom mieszkania należą do prywatnych 
osób, firm lub instytucji, które z własnej, nieprzy-
muszonej woli oferują je bezpłatnie lub odpłatnie 

kraińcom. W zakresie pomocy miejskiej – udo-
stępniane są miejsca noclegowe m.in. w salach 
gimnastycznych, siedzibach OSP czy też w nie-
używanych wcześniej akademikach, które dzięki 
współpracy z niwersytetem Ekonomicznym za-
adaptowano na czasowe miejsca kwaterunkowe.  

 MIT: Ukraińcy odbiorą pracę Polakom 
Katowice posiadają jeden z najniższych w Polsce 
poziomów bezrobocia, co oznacza, że prawie każda 
osoba chętna do pracy znajdzie zatrudnienie. Jed-
nocześnie wiele firm w Katowicach od miesięcy 
poszukuje dodatkowych rąk do pracy. Już 70 ka-
towickich przedsiębiorców zadeklarowało chęć 
zatrudnienia kraińców. 

 MIT: Ukraińcy mają pierwszeństwo w kolejce 
do lekarza
Każdy pacjent z krainy jest traktowany tak samo 
jak Polak pod kątem dostępu do opieki medycz-
nej. kraińcy nie mają pierwszeństwa w kolejce do 
lekarza. Prawdą jest z kolei chwilowe zwiększenie 
okresu oczekiwania u niektórych lekarzy pierw-
szego kontaktu, do których przychodzą kraińcy, 
którzy zachorowali podczas kilkudniowej podróży 
i postoju na mrozie na granicy. Warto jednak dodać, 
że wśród uchodźców są także lekarze i pielęgniarki, 
którzy już są zatrudniani w polskich placówkach 
pomocy zdrowotnej, co z kolei pozwoli zwiększyć 
możliwości systemu opieki zdrowotnej i podnieść 
jego jakość. (MM)

KATOWICE POMAGAJĄ UKRAINIE

Prezydent Katowic Marcin Krupa 
podczas marcowej wizyty we Lwowie 
zapytał mera miasta Andrija Sadowego, 
czego najbardziej potrzebują. Okazało się, 
że w mieście brakuje autobusów, bo poje-
chały na front.

3. ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
PROWADZĄ DARMOWY 
SKLEP DLA UCHODŹCÓW

Od początku wojny w Ukrainie w Kato-
wicach wolontariusze i organizacje poza-
rządowe połączyli siły, by pomagać. Efekty 
ich pracy możemy oglądać każdego dnia. – 
Zaczęło się od zamysłu zebrania w jednym 
miejscu ludzi, którzy chcą pomagać – coś 
w rodzaju skrzynki kontaktowej, dlatego 
powstała grupa na Facebooku „Katowice 
dla Ukrainy”. Tam pojawiają się ogłosze-
nia – mam mieszkanie, transport, ubrania, 
chcę pomóc w posiłkach dla uchodźców 
itd. – mówi Anna Skrzyńska, prezeska Za-
rządu Fundacji Index do Przyszłości, i do-
daje, że pierwotna idea natychmiast zaczęła 
rosnąć do ogromnych rozmiarów, dlatego 
konieczne było połączenie z innymi orga-
nizacjami pozarządowymi działającymi 
w mieście. 

Tak powstało Społeczne Centrum 
Pomocy Uchodźcom z Ukrainy. W ten 

olbrzymi projekt zaangażowały się nie-
mal wszystkie organizacje pozarządowe 
działające w Katowicach. Koordynato-
rem inicjatywy jest Centrum Integracji 
Międzypokoleniowej „Bezpieczna Twier-
dza” prowadzone przez Fundację Index 
do Przyszłości przy wsparciu Centrum 
Organizacji Pozarządowych, Regio-
nalnego Centrum Wolontariatu oraz 
Urzędu Miasta.

Pod opieką centrum jest około 
300 uchodźców, czyli ponad 80 ro-
dzin. W projekt zaangażowało się po-
nad 700 wolontariuszy i kilkanaście 
organizacji pozarządowych działających 
w Katowicach.

– We współpracy z innymi organiza-
cjami uruchomiliśmy na Grabowej 1 sklep 
społeczny z bezpłatną pomocą rzeczową 
dla uchodźców. Na miejscu uchodźcy 
mogą odebrać żywność, kosmetyki, che-
mię, ubrania i buty, wszystko dla dzieci 
oraz artykuły dla domu. Jesteśmy otwarci 
od poniedziałku do soboty w godzinach 
10.00–18.00, a w niedzielę do 15.00. Dar-
czyńcy mogą przyjeżdżać w tych godzi-
nach, a także godzinę po zamknięciu 
sklepu – mówi Katarzyna Majchrzak ze 
stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic.

– Wszystko zaczęło się od naszego 
poczucia, że nie możemy stać obojęt-
nie wobec koszmaru, jaki przeżywają 
nasi sąsiedzi z Ukrainy. Członkini na-
szego stowarzyszenia Kasia Majchrzak 

zainicjowała i zgromadziła wokół po-
mysłu stworzenia magazynu z pomocą 
rzeczową mnóstwo życzliwych i zaanga-
żowanych ludzi. Dzięki pracy członków 
naszego stowarzyszenia, wolontariuszy, 
przyjaciół i darczyńców w tydzień uro-
dził się sklepik cyrkularny w pełni wy-
posażony i z ciepłą atmosferą – mówi 
Agnieszka Wojdowska, członkini zarządu 
stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic.

Podobny sklep działa także na Osiedlu 
Franciszkańskim, przy ulicy Braci Mniej-
szych 2. Ma służyć gościom z Ukrainy, 
którzy mieszkają na południu Katowic, 
w tym w akademikach na Ligocie. (JG)

4 i 5. STRAŻNICY MIEJSCY 
– DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Katowiccy funkcjonariusze publiczni 
spisują się na medal. Służą uchodźcom 
głównie informacją, ciepłym słowem czy 
zapewnieniem bezpieczeństwa. Jednak 
kiedy sytuacja tego wymaga, nie boją się 
podjąć też zadań specjalnych, np. utulą 
dziecko do snu, gdy jego mama wypeł-
nia dokumenty.

Wśród innych inicjatyw warto wymie-
nić i tę na dworcu – katowiccy strażnicy 
miejscy, policjanci i strażacy przeprowadzili 
akcję profilaktyczną skierowaną do uchodź-
ców z Ukrainy. Każde dziecko otrzymało 
bransoletkę, na której rodzic może wpisać 
swój numer telefonu, co pomoże w sytuacji, 
gdy dziecko się zgubi.

6. STUDENCI POMAGAJĄ
Emilia Karpińska: Jesteśmy grupą studen-
tów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
którzy nie chcieli siedzieć bezczynnie 
w związku z wojną w Ukrainie i patrzeć, 
co będzie dalej. Wymyśliliśmy zbiórkę, 
której celem było zebranie pieniędzy 
na leki, opatrunki, elementy Ratownictwa 
Taktycznego. 

Udało nam się skontaktować z doktor 
Kamilą Gądek i postanowiliśmy, że wszyst-
kimi środkami pomożemy jej działaniom. 
Współpracuje ona ze zbiórką doktor Ivanny 
Bas, która jest Ukrainką, jej brat został 
w Ukrainie, aby walczyć. Dzięki tym kon-
taktom ukierunkowaliśmy cel zbiórki 
i przekazaliśmy bezpośrednią pomoc hu-
manitarną dla miast Dnipro, Mykolaiv 
i Herson.

Nie spodziewaliśmy się aż takiej kwoty, 
ale udało nam się zebrać około 24 tysiące 
złotych, co dało sporo możliwości. Nie 
chcemy na tym kończyć. Bądźmy wielką 
kroplą w morzu pomocy. Nie uprawiajmy 
sprintu, a maraton. Ukraina nas bardzo po-
trzebuje, dajmy z siebie wszystko. 

Więcej na bit.ly/3 pgSn1
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PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W GISZOWCU

Trwają prace przy przebudowie układu 
drogowego w Giszowcu. Do dyspozycji 
kierowców oddawane są kolejne nowe 
odcinki, a o zmianach w organizacji ru-
chu poinformuje kompleksowa kampa-
nia zawierająca między innymi mapy 
i materiały filmowe.

Wkrótce zostaną oddane kolejne 
dwie łącznice nowego układu drogo-
wego. To oznacza, że kierowcy będą 
mogli poruszać się już po 6 z 9 budo-
wanych odcinków. Zaawansowany stan 
prac wiąże się z koniecznością zmian 
w organizacji ruchu i przyzwyczajeń 
użytkowników samochodów. Stąd też 
uruchamiana kampania informacyjna, 
która w sposób szczegółowy ma prezen-
tować obowiązujące zasady poruszania 
się nową infrastrukturą.

Jednym z elementów kampanii in-
formacyjnej jest dedykowana strona in-
ternetowa z dokładnymi informacjami 
na temat zmian w organizacji ruchu. 

Będzie ona zawierać również mapy oraz 
materiały video, pokazujące jak poru-
szać się nowo otwartymi przejazdami. 
Kampania przewiduje ponadto spotkania 
z mieszkańcami dzielnicy. Do przekazy-
wania informacji zostaną też wykorzy-
stane plakaty i ulotki.

Przebudowa układu drogowego 
w Giszowcu to największa inwestycja 
drogowa w mieście od czasu budowy 
tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego 
Ziętka. Zakłada powstanie dwóch wę-
złów. Pierwszy będzie rozprowadzał 
ruch tranzytowy w kierunku Tychów, 
Cieszyna i Skoczowa, a także na północ 
w stronę autostrady A4 i dalej – Krakowa 
i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska. Drugi 
z węzłów będzie przeznaczony dla ru-
chu lokalnego.

Więcej informacji będzie można zna-
leźć na stronie www.katowice.eu oraz 
w mediach społecznościowych miasta 
w kwietniu. (RED)

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualizacja Strategii Rozwoju 
Miasta Katowice 2030
30 marca Prezydent Miasta uruchomił 
konsultacje dot. aktualizacji Strategii 
Rozwoju Miasta Katowice 2030. 
Rozpoczynające się właśnie konsultacje mają 
na celu zgromadzenie informacji nt. wyzwań 
rozwojowych o charakterze ogólnomiejskim 
oraz dzielnicowym w perspektywie do 2030 
roku, a także weryfikację aktualności zapi-
sów obowiązującej Strategii w wymiarze wi-
zji, pól strategicznych, celów strategicznych 
oraz kierunków działań i przedsięwzięć.

Jak wziąć udział w konsultacjach:
Uwagi uczestników konsultacji będą zbie-
rane za pośrednictwem ankiety konsulta-
cyjnej. Zorganizowany zostanie również 
cykl spotkań z mieszkańcami, które odbędą 
się w II turach:

I tura spotkania obejmować będzie we-
ryfikację wyzwań rozwojowych oraz ak-
tualności zapisów obowiązującej Strategii 
w wymiarze wizji, pól strategicznych, ce-
lów strategicznych oraz kierunków działań 
i przedsięwzięć;

II tura spotkania obejmować będzie pre-
zentację wstępnego projektu aktualizacji 
Strategii wraz z zebraniem uwag.

Ostatnim działaniem będzie zebranie 
opinii wobec przygotowanego projektu 
aktualizacji Strategii. Zapraszamy miesz-
kańców Katowic do uczestnictwa w proce-
sie konsultacyjnym na wszystkich etapach. 
Będziemy na bieżąco informować o rozpo-
częciu każdego działania, szczegóły będą 
się pojawiać na stronie Katowice.eu/kon-
sultacje. 

START SEZONU ROWERÓW MIEJSKICH

Rower miejski nie zwalnia tempa 
– będą kolejne stacje
Od początku kwietnia amatorzy jedno-
śladów mogą wypożyczać rowery z miej-
skiej wypożyczalni. System będzie dzia-
łał aż do 1 listopada, a do dyspozycji 
mieszkańców oddana zostanie rekordo-
wa liczba stacji i rowerów.
Systemy rowerów miejskich funkcjonujące 
w dużych miastach na całym świecie cie-
szą się ogromną popularnością. Mieszkańcy 
korzystają z nich w celu codziennego po-
ruszania się po mieście oraz rekreacji. Nie 
inaczej jest w Katowicach, gdzie co roku 
z miejskich jednośladów korzysta coraz 
więcej osób.

– Katowice to miasto przyjazne ro-
werzystom. Inwestujemy znaczne środki 
w rozbudowę infrastruktury rowerowej. 
Od 2015 roku powstało 36 km nowych dróg 
rowerowych za blisko 29 mln zł. Równie 
istotną częścią tej infrastruktury jest sieć 
wypożyczalni rowerów miejskich, którą 
systematycznie rozbudowujemy. W 2015 
roku testowo uruchomiliśmy trzy stacje, 
w roku 2019 było ich już 76, w 2020 – 83, 
a w 2021 roku do dyspozycji mieszkań-
ców było ich 107. W tym roku docelowo 
mieszkańcy będą mogli korzystać ze 125 
stacji oferujących ponad 1000 rowerów. 
Ale na tym oczywiście nie poprzestaniemy, 
w kolejnych latach zakładamy dalsze zagęsz-
czanie i rozszerzanie tej sieci – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic.

Rowery miejskie są w Katowicach 
środkami transportu indywidualnego, 

a w ostatnich latach dla tysięcy osób stały 
się alternatywą dla komunikacji miejskiej. 
Prowadzenie systemu wypożyczalni ro-
werów miejskich, podobnie jak w latach 
ubiegłych, zostało powierzone spółce PKM 
Katowice. Dzięki większej liczbie stacji wy-
pożyczania rowerów miejskich rośnie także 
liczba osób korzystających z tego systemu. 
W ubiegłym roku zarejestrowało się 9 936 

nowych użytkowników (ponad tysiąc osób 
więcej niż rok wcześniej), a ich ogólna liczba 
w dniu startu systemu wyniosła 102 277.

Na funkcjonowanie stacji rowerów 
Katowice przeznaczą w tym roku ponad 
6,6 mln zł. W ramach tej kwoty operator 
– Nextbike Polska – uruchomi dotychcza-
sowe stacje, zamontuje kolejne, a także będzie 
odpowiedzialny za serwis systemu. (RED)

Od  kwietnia do dyspozycji mieszkańców zo-
stałą oddane stacje w lokalizacjach znanych 
z poprzedniego sezonu będą to 3 stacje 
w pełni finansowane przez miasto oraz tzw. 
stacje partnerskie . – Na przełomie wiosny 
i lata system powiększy się o  stacji w no-
wych lokalizacjach – wyjaśnia Paweł Sucheta, 
zastępca naczelnika Wydziału Transportu. 
Będą to stacje w następujących lokalizacjach:
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Najpopularniejszą spośród katowickich stacji rowerowych jest ta zlokalizowana na Rynku 
(w ostatnim sezonie obsłużyła ponad 10 tys. wypożyczeń), a także punkty położone przy dworcu 
PKP, na placu Wolności, w pobliżu kościoła Mariackiego oraz w Dolinie Trzech Stawów
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Inwestycja: 
Droga rowerowa wzdłuż 
ul. Szopienickiej – od ul. Mysłowickiej 
w iszowcu do ul. Bernarda 
Krawczyka w Nikiszowcu
Termin rozpoczęcia prac: 
styczeń 2022 r.
Termin zakończenia prac: 
wrzesień 2022 r.
Koszt:  4,5 mln zł

Prace MZUiM 
w Katowicach
Zadania własne: 

Uniczowska – budowa 
parkingu, wymiana nawierzchni 
jezdni, remont chodnika
Al. Bielska – naprawa 
nawierzchni
Kombajnistów – naprawa 
nawierzchni z frezu
 Strzałowa – naprawa
nawierzchni z frezu
 Maślińskiego – naprawa
nawierzchni z frezu
Al. Korfantego – przebudowa 
jezdni
Lisieckiego – naprawa jezdni
Kijowska – remont nawierzchni 
asfaltobetonowej
 Szczecińska – remont
nawierzchni asfaltobetonowej
Oblatów – remont zatoki 
autobusowej
Tulipanów – remont 
nawierzchni z frezu
Gerberów – remont 
nawierzchni z frezu
Mariacka Tylna – przebudowa 
nawierzchni
Kossak-Szczuckiej – budowa 
miejsc postojowych

Naprawy wykonane na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców: 

Naprawy nawierzchni chodników:

Słoneczna
Rysia
Franciszkańska
Ligonia/Sienkiewicza
Batorego
Mariacka
Zabłockiego

Naprawa nawierzchni jezdni:

Francuska
Przyjazna
Szopienicka
Odrodzenia
Porcelanowa
Lubuska
Stabika
Prusa
Wróblewskiego
Mikusińskiego
Grażyńskiego
Morcinka
Korfantego
Grabowa
Śląska
Kotlarza
Kołodzieja
Karłowicza
Obroki
Dulęby
Kuźnicka
Górniczego Stanu
Kanarków
Rolna
Lipowa 
Opolska
Korfantego 34
Policyjna
Jesionowa 12
Ściegiennego
Grażyńskiego 2
Iłłakowiczówny

Inwestycja: 
Budowa parkingu 
przy stacji w Podlesiu
Lokalizacja: 
ul. Uniczowska 
Termin rozpoczęcia prac: 
pa dziernik 2021 r.
Termin zakończenia prac: 
marzec 2022 r. 
Koszt: 250 tys. zł
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Prace na budowie stadionu miejskiego w Ka-
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PRZEDŁUŻENIE UL. STĘŚLICKIEGO – ZMIANA KONCEPCJI 

Szykuje się ważna inwestycja drogowa
Katowice planują przedłużenie ul. Stę-
ślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy 
Oblatów w kierunku północnym. Odcinek 
od ul. Misjonarzy Oblatów do al. Korfan-
tego będzie drogą węższą od wcześniej 
planowanej. Wzdłuż ulicy nasadzo-
ne zostaną drzewa. Katowice stawiają 
na transport zrównoważony i promują 
dojazd do centrum komunikacją miej-
ską – stąd zmiana koncepcji.
– Planowane przedłużenie ulicy Stęślic-
kiego jest spójne z zasadami zrównowa-
żonego transportu. Chcemy, by nowa 
droga na odcinku od ul. Misjonarzy Ob-
latów do al. Korfantego nie generowała 
dodatkowego ruchu, lecz usprawniała 
funkcjonowanie istniejących rozwiązań 
transportowych, w tym także w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego, ruchu 
pieszego i rowerowego, z jednoczesnym 
uwzględnieniem potencjału rozwojowego 
przyległych terenów. Dlatego będziemy 
zmieniać pierwotne założenia dla prze-
dłużenia ul. Stęślickiego – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Na przedłużonej ul. Stęślickiego pla-
nowana jest tylko jedna jezdnia o trzech 
pasach ruchu, przy czym jeden z nich ma 
służyć praktycznie wyłącznie funkcji 
bezkolizyjnego lewoskrętu, co powinno 
zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjo-
nowanie skrzyżowań oraz bezpieczeństwo 

i płynność ruchu na odcinkach pomiędzy 
skrzyżowaniami. Skrzyżowania z ul. Mi-
sjonarzy Oblatów, Słoneczną, Józefowską, 
Konduktorską i al. Korfantego planowane są 
w formie rond lub z sygnalizacjami świetl-
nymi nadającymi priorytet pojazdom trans-
portu publicznego. 

Utrzymane zostanie skomunikowanie 
ulic Norwida i Kozioła, natomiast na ciągu 
ulic Kozioła, Rysia zapewnione zostanie 

bezkolizyjne połączenie piesze i rowerowe. 
Na całym ciągu drogowym powstaną chod-
niki i ścieżki rowerowe, a w rejonie skrzy-
żowań – przystanki autobusowe. Wzdłuż 
ulicy nasadzone będą drzewa. 

– Priorytetem przy wyborze rozwią-
zań szczegółowych na etapie sporządzania 
dokumentacji technicznej będzie wybór ta-
kich rozwiązań infrastrukturalnych i funk-
cjonalnych, aby poprowadzenie drogi nie 

stanowiło bariery architektonicznej dla 
mieszkańców, zarówno w aspekcie prze-
strzennym, jak i funkcjonalnym. Chcemy, 
by zaproponowane rozwiązania transpor-
towe zostały zaprojektowane w powiązaniu 
z zielenią w pasie drogowym i rozwiąza-
niami dla ochrony mieszkańców przed ha-
łasem – mówi Bogusław Lowak, naczelnik 
Wydziału Transportu.

Przebudowany zostanie także fragment 
linii tramwajowej na skrzyżowaniu z al. 
Korfantego, tak aby uzyskać odcinek dwu-
torowy. Ponadto przeanalizowana zostanie 
możliwość potencjalnego zabezpieczenia 
pasa terenu dla poprowadzenia nowej linii 
tramwajowej od ul. Chorzowskiej.

Natomiast kolejny odcinek przedłu-
żenia ul. Stęślickiego od al. Korfantego 
w kierunku Siemianowic Śląskich będzie 
mieć już nieco inną funkcję i charak-
ter. Droga ta obsługiwać ma dodatkowo 
ruch międzymiejski, zatem planowany 
jest przekrój dwujezdniowy. Podsta-
wową funkcją tego odcinka drogi będzie 
zebranie ruchu z układu dróg miejskich 
w Katowicach i sprawne wyprowadzenie 
w kierunku Siemianowic Śląskich, stano-
wiąc jednocześnie alternatywę dla odcinka 
al. Korfantego przebiegającego w kierunku 
pl. Alfreda. 

Ostateczny projekt poznamy w przy-
szłym roku. 

Odcinek od ul. Misjonarzy Oblatów do al. Korfantego będzie drogą węższą od wcześniej planowanej
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Inwestycja: Budowa stadionu miejskiego
Lokalizacja: zbieg ulic Bocheńskiego, Upadowej i Załęskiej ałdy
Termin rozpoczęcia prac: pa dziernik 2021
Termin zakończenia prac: sierpień 2024
Koszt: I etap – 205 mln zł, II etap – 42 mln zł
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Rusza budowa tramwajowej 
obwodnicy Śródmieścia
Po dekadach przerwy w Katowicach po-
wstanie nowa linia tramwajowa. Kilkuset-
metrowy odcinek wzdłuż ul. Grundmanna 
połączy dwie inne ważne trasy – położone 
na ulicach Chorzowskiej i Gliwickiej. Umowę 
z wykonawcą podpisano w połowie marca. 
Prace zakończą się w przyszłym roku.

Choć nowo budowana trasa nie jest 
długa, to stanowi bardzo ważny fragment 
infrastruktury torowej miasta. Nazwano 
ją już nawet tramwajową obwodnicą Śród-
mieścia, dzięki rozjazdom umożliwiającym 
prowadzenie ruchu we wszystkich relacjach. 
Tramwaje jadące ul. Grundmanna od pół-
nocy będą mogły skręcić zarówno do cen-
trum, jak i na Załęże. W drugą stronę składy 
pojadą do Chorzowa albo w kierunku Ronda 
gen. J. Ziętka czy Koszutki. 

Taka poprawa elastyczności ruchu tram-
wajowego pozwoli na ominięcie odcinka 
zablokowanego wskutek awarii czy kolizji, 
jak również skomunikuje bezpośrednio – 
bez konieczności przesiadki – wschodnie 
dzielnice Katowic z osiedlem Tysiąclecia 
czy Parkiem Śląskim. – Jeśli np. w strefie 
rondo – Rynek będą odbywać się jakieś wy-
darzenia, które nie pozwolą na prowadzenie 
ruchu, tramwaje ominą ten fragment sieci, 
korzystając z  nowego łącznika – dodają 
przedstawiciele Tramwajów Śląskich.

Budowa ma także wymiar symboliczny. 
Choć w ostatnich latach nie brakowało in-
westycji infrastrukturalnych w zakresie 
poprawy jakości komunikacji publicznej, 
będzie to pierwsza nowa trasa dla tramwa-
jów realizowana w Katowicach od 75 lat. 
– W ostatnich latach gruntownie zmoder-
nizowane zostały niemal wszystkie torowi-
ska tramwajowe na terenie miasta. Ponadto 
wybudowaliśmy zintegrowane centra prze-
siadkowe na Zawodziu i Brynowie, które po-
zwalają podróżnym na pozostawienie tam 
samochodu i szybkie dotarcie tramwajem do 
centrum miasta. Jednak wytyczenie i budowa 
zupełnie nowego odcinka sieci tramwajowej 
w Katowicach będzie faktycznie realizowana 
po raz pierwszy od 75 lat. Chcemy, by komu-
nikacja tramwajowa w naszym mieście była 
jak najefektywniejsza, a budowa tej trasy ma 
w tym względzie ogromne znaczenie – po-
wiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Odcinek dwutorowej linii powstanie 
wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Grund-
manna. Utworzy go ok. 1518 m toru po-
jedynczego wraz z rozjazdami. Ponadto 
przebudowane będą ok. 382 m istniejących 
torowisk na ulicach Chorzowskiej i Gliwic-
kiej. Platformy przystankowe przewidziane 
są na dwóch końcach budowanego odcinka 
w pobliżu skrzyżowań. Powstanie most nad 
Rawą oraz wiadukt tylko dla tramwajów nad 
Drogową Trasą Średnicową, zaplanowany 
po zachodniej stronie istniejącego przęsła. 
– Przed wykonawcami pory roku najlepsze 
z możliwych na prowadzenie prac budowla-
nych, dlatego liczymy na duże zaangażowa-
nie ludzi i sprzętu oraz wysokie tempo prac. 
Wyzwania to przede wszystkim wiadukt 
nad DTŚ i most nad Rawą, ale także bardzo 

istotne z punktu widzenia ruchu tramwajo-
wego połączenia z istniejącymi torowiskami 
– skomentował Bolesław Knapik, prezes za-
rządu spółki Tramwaje Śląskie.

Licząc od połowy marca br., kiedy pod-
pisano umowę, wykonawca będzie miał 14 
miesięcy na realizację prac. Wartość kon-
traktu to 39,7 mln zł brutto. Inwestycję 
współfinansuje Unia Europejska.

PLK szykują wielką 
inwestycję kolejową
Budowa trzech nowych przystanków, mo-
dernizacja czterech kolejnych, zmiana loka-
lizacji przystanku na Brynowie, dobudowa 
i przebudowa ponad 120 km torów i moder-
nizacja obiektów inżynieryjnych. To główne 
założenia dużej inwestycji o wartości ok. 3 
mld zł zapowiadanej przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe na terenie Katowic.

Powyższym zakresem robót objęta 
będzie przebudowa trasy Szopienice Płd. 
– Katowice – Piotrowice.  Jej celem jest 
zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności 
kolei w mieście i Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii. Na wskazanym odcinku 
dobudowane będą dwa tory, dzięki czemu 
rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny 
i dalekobieżny. 

PLK zapowiadają dobudowę ok. 22 km 
nowych torów, przebudowę 100 km już ist-
niejących torów i 140 obiektów inżynieryj-
nych. Wymianie podlegać ma sieć trakcyjna 
o łącznej długości ok. 133 km. Do moderniza-
cji przeznaczono stacje i przystanki: Katowice-
-Szopienice Południowe, Katowice-Zawodzie, 
Katowice oraz Katowice-Ligota. Obiekty będą 
dostosowane do obsługi osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Duże zmiany szy-
kowane są na peronie nr 5, który zostanie 
rozebrany i wybudowany od podstaw wraz 
z nową wiatą i dojściem z przejścia podziem-
nego od strony ul. Podgórnej. 

Nie mniejszym udogodnieniem dla pasa-
żerów wydaje się planowana budowa trzech 
zupełnie nowych przystanków. To Katowice 
Uniwersytet (rejon ul. Paderewskiego), Ka-
towice Akademia (ul. Damrota/Francuska) 
i Katowice Kokociniec (rejon ul. Szadoka). 
Przystanek Katowice-Brynów zostanie 
przesunięty w rejon autostrady A4.

W ramach prac także przewiduje się bu-
dowę Lokalnego Centrum Sterowania Ka-
towice, z którego dyżurni będą zarządzali 
ruchem na linii od Sosnowca do Tychów.

– Przebudowa trasy Szopienice Płd. – 
Katowice – Piotrowice to nowe możliwości 
kolei w aglomeracji dzięki korzystniejszej 
ofercie przewozowej dla mieszkańców Ka-
towic. Budowa trzech nowych przystanków 
zwiększy dostęp do kolei. Oddzielenie ru-
chu aglomeracyjnego i dalekobieżnego po-
prawi przepustowość, dzięki czemu będzie 
mogło kursować więcej pociągów. Ponadto 
poprawi się poziom bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego – przekonują PKP PLK.

Na razie ogłoszono przetarg, 
w ramach którego ma zostać wyłoniony 
wykonawca projektu wykonawczego i ro-
bót budowlanych. PLK czekają na zgłoszenia. 

Po podpisaniu umowy firma będzie miała 
cztery lata na realizację zadania.

Współfinansowanie inwestycji pla-
nowane jest z funduszy Unii Europejskiej 
na lata 2021–2027.

Nowa strefa mieszkalna 
na Brynowie
Trwa rozbudowa infrastruktury mieszkal-
nej między osiedlem Ptasim a Śródmieściem. 
Niegdyś planowano tu siedzibę Muzeum Ślą-
skiego, a nieopodal znajdował się poprzemy-
słowy staw i nieużytki. Dziś rejon ulic Wita 
Stwosza i Ceglanej to wielki plac budowy. 
Dotychczas powstało tu ponad pół tysiąca 
nowych mieszkań, a w budowie i przygoto-
waniu do rozpoczęcia realizacji w tym roku 
jest łącznie ok. 750 lokali.

Ta część miasta rozwija się od paru lat, 
choć najpierw powstawały tu prywatne 
obiekty medyczne, hotel, a później basen 
miejski. W 2021 roku ukończono dwa pierw-
sze bloki osiedla Zdrowe Stylove (224 miesz-
kania) przy ul. Ceglanej. Po drugiej stronie 
drogi, pod koniec 2020, oddano do użytko-
wania pierwszy etap inwestycji Ceglana Park 
(80 mieszkań). Kilkaset metrów na południe 
– przy ul. Meteorologów – wybudowano 
cztery budynki z 235 mieszkaniami w ra-
mach przedsięwzięcia Nowe Ptasie.

Obecnie prowadzone są trzy projekty. 
To rozbudowa pierwszego wspomnianego 
osiedla przy ul. Ceglanej, ale już przez no-
wego inwestora (94 mieszkania) oraz inwe-
stycja Rondo Ceglana u zbiegu z ul. Wita 

Stwosza (119 lokali). Obie inwestycje po-
wstają na gruncie, gdzie pierwotnie miała 
stanąć nowa siedziba Muzeum Śląskiego. 
Ostatecznie podjęto decyzję o ulokowaniu 
placówki przy ul. Dobrowolskiego, na tere-
nie byłej KWK „Katowice”.

Ceglana Park to trzeci z realizowanych 
projektów i zarazem największe z nowych 
osiedli w tej okolicy. Wieloetapowa inwe-
stycja powstaje po południowej stronie ul. 
Ceglanej w miejscu zasypanego stawu po-
przemysłowego – pozostawiono tylko nie-
wielki jego fragment od strony drogi. Ma tu 
powstać pomost dla mieszkańców, a także 
ścieżki spacerowe i tężnia solankowa. 
W budowie drugi i trzeci etap osiedla (374 
mieszkania). Na najbliższe miesiące zapo-
wiedziano start realizacji czwartego etapu 
– w dwóch blokach znajdzie się 170 lokali. 
Wraz z ukończoną pierwszą fazą inwestycji 
to w sumie 8 budynków i 624 mieszkania. 

Liczba ta znacząco przekroczy 700, gdyż 
w planach są jeszcze dwa obiekty miesz-
kalne. Dodatkowo teren inwestora rozciąga 
się również na zachód w kierunku miejskiej 
pływalni (w sumie 10 ha). Zostanie tam wy-
budowanych kolejnych kilkaset mieszkań, 
choć w tym przypadku terminów realiza-
cji i dokładniejszych informacji jeszcze nie 
przedstawiono. Nowe mieszkania będą 
także mogły powstać przy ul. Ceglanej w re-
jonie dawnego zajazdu sportowego.  

Grunty pod wymienione inwestycje 
mają ok. 18 ha powierzchni. Cały obszar 
objęty jest miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego. (ZIT)

Ulica rundmanna

Osiedla przy ul. Ceglanej
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STREFA INNOWACJI MIASTA KATOWICE #SHOWROOMIOT

#ShowroomIoT – jedyne takie miejsce w Polsce
Pojęcie Internetu Rzeczy (IoT – Inter-
net of Things) towarzyszy nam już od 
ponad dwudziestu lat. Samo zjawisko 
cyfrowego łączenia przedmiotów w sieć 
i komunikowania danych ma dużo dłuż-
szą historię i sięga lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia.
Przyzwyczailiśmy się do komunikowania ze 
swoimi domowymi, elektronicznymi sprzę-
tami za pomocą smartfonów i przeglądarek 
internetowych. Lodówki, odkurzacze, oświe-
tlenie czy nawet sterowniki ogrzewania na-
turalnie wpisały się w otoczenie człowieka, 
prezentując cały wachlarz korzyści wynika-
jących z możliwości zdalnego odczytu i mo-
dyfikacji wprowadzonych danych. 

Nazwaliśmy te sprzęty „inteligentnymi”. 
Właśnie dzięki urządzeniom IoT nasze 
domy, miejsca pracy, dzielnice i całe miasta 
stały się bardziej inteligentne. 

IoT to dynamicznie rozwijająca się 
branża, którą tworzą również polscy inży-
nierowie i spółki technologiczne. Na mapie 
kraju pojawiło się kilka ośrodków o inno-
wacyjnym charakterze, gdzie nie mogło za-
braknąć Śląska i Katowic.

Szacuje się, że w najbliższych latach kon-
cepcja Internet of � ings będzie się rozwijać, 
a wraz z nią technologie. Ich wykorzystanie 

w praktyce będzie coraz powszechniejsze. 
Dlatego tak ważne stało się utworzenie miej-
sca, które pozwala użytkownikom wręcz fi-
zycznie dotykać innowacji technologicznych, 
a jej twórcom instalować i prezentować no-
winki w „żyjącej” przestrzeni. Tych nie bra-
kuje w samych Katowicach.

Aby ułatwić dostęp do technolo-
gii i poszerzać dostępność rozwiązań 

zainteresowanym, w ubiegłym roku utwo-
rzono pierwszy w Polsce Showroom In-
nowacji IoT. Showroom jest przestrzenią 
cyberfizyczną. Prezentowane w nim techno-
logie można zobaczyć na odpowiedniej stro-
nie internetowej, jednak przede wszystkim 
w sposób namacalny można doświadczyć ich 
w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink w Katowicach (ul. Teatralna 17a). 

To doskonała okazja, nie tylko dla sektora 
IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, 
ale także dla samorządów, by zapoznać się 
z nowościami technologicznymi i  ofero-
wanymi rozwiązaniami, z których mogą 
korzystać już teraz. Celem Showroomu 
Innowacji IoT jest również integracja firm 
technologicznych i umożliwienie testowania 
proponowanych rozwiązań oraz organizacja 
szkoleń. W realizację przedsięwzięcia zaan-
gażowani są członkowie Polskiego Klastra 
Internetu Rzeczy SINOTAIC oraz partnerzy 
z całej Polski.

W Showroomie można podejrzeć m.in. 
rozwiązania w obszarze inteligentnych do-
mów i miast, w zakresie zrównoważonej 
urbanistyki oraz innowacji wykorzystu-
jących IoT w technologiach środowisko-
wych. Ponadto w centrum Katowic można 
sprawdzić, w jaki sposób informacje sate-
litarne wspomagają miasta w reagowaniu 
na czynniki meteo, a czujniki informują 
mieszkańców o aktualnym stanie powietrza 
w mieście. Showroom IoT przybliża tech-
nologie cyberbezpieczeństwa oraz tematykę 
sztucznej inteligencji. Showroom to miejsce, 
które cały czas będzie rozwijane w kierunku 
prezentowania coraz nowszych rozwiązań. 
Więcej: www.showroomiot.pl. (RED)

Z ALEKSANDRĄ DURZYŃSKĄ-PROCHOWSKĄ ROZMAWIA KAMIL KALKOWSKI

Ludzie – największy kapitał Fujitsu
Ze względu na pandemię sposób myślenia 
o wykonywaniu obowiązków w IT ewoluował. 
Jak ujitsu poradziło sobie z wirtualizacją 
pracy w branży
Początki pandemii wymagały od nas pla-
nowania i wysiłku całego zespołu – szybko 
podjęłam decyzję, że przenosimy pracowni-
ków w tryb pracy zdalnej. Zrozumienie dla tej 
inicjatywy dostaliśmy od naszych klientów, co 
ogromnie ułatwiło przebieg akcji. Dzięki za-
angażowaniu ludzi i ich mobilizacji nasze wy-
niki biznesowe wyglądają dobrze, ale nie było 
łatwo. Zdaję sobie sprawę, że okres całkowi-
tego lockdownu był olbrzymim obciążeniem. 
Jestem ogromnie wdzięczna za to, co udało 
się osiągnąć naszym pracownikom zwłasz-
cza w tych okolicznościach. Znaczna część 
relacji z klientami wygląda lepiej niż przed 
rokiem 2020. Sprawdziliśmy się jako partner 
biznesowy w pandemii – dzięki świetnej or-
ganizacji pomogliśmy naszym kontrahentom 
przezwyciężyć trudności.

Od 2018 r. pełni Pani funkcję dyrektor opera-
cyjnej katowickiej placówki ujitsu, od 2020 r. 
jest Pani dyrektor zarządzającą DC ujitsu 
Technology Solutions, jak ocenia Pani 
przyszłość sektora usług biznesowych 
w Katowicach
Doskonała lokalizacja, świetne uczelnie 
wyższe, bardzo proinwestorska i sprawna 

współpraca z zarządem miasta Katowic czy-
nią ten region atrakcyjnym. Sektor usług biz-
nesowych jest już znakiem rozpoznawczym 
Katowic, całej Metropolii i regionu śląskiego. 
Role wysokoprofilowe, techniczne są i będą 
poszukiwane właśnie tutaj. Katowice do-
skonale poradziły sobie z budową wysokiej 
klasy infrastruktury biurowej, drogowej 
oraz budownictwa mieszkaniowego. Patrząc 
na dynamicznie zmieniające się koszty pracy 
w Europie Zachodniej, Azji i USA, uważam, 
że Polska tworzy atrakcyjny stosunek jakości 
do ceny w sektorze usług biznesowych.

Branża, którą reprezentuje fi rma, bezustan-
nie łaknie nowych twarzy. Jakiej rady udzie-
liłaby Pani osobom, które chciałyby dołą-
czyć do Waszego zespołu  Czy ujitsu to do-
bre miejsce, żeby zacząć swoją drogę do Do-
liny Krzemowej
Oczywiście, że tak! Dysponujemy świet-
nie przygotowanymi pakietami szkoleń 
oraz planami rozwoju kariery dla każ-
dego nowego i obecnego pracownika. 
Zespoły projektowe tworzone są z ludzi 
doświadczonych oraz tych stawiających 
pierwsze kroki. Zachęcam do kontaktu 
z nami poprzez social media, stronę in-
ternetową oraz odwiedzanie konferencji 
branżowych, na których można nas spo-
tkać. Ważne, by nie bać się spróbować! 

Bywa, że ogłoszenie brzmi formalnie 
i wydaje się skomplikowane, a przy roz-
mowie kwalifikacyjnej dochodzimy do 
wniosku, że chcemy ze sobą pracować, 
mamy wspólne wartości, osobowość kan-
dydatki/kandydata bardzo pasuje do pro-
filu zespołu i właściwie... czemu nie ;)

Co Pani jako przedstawicielka ujitsu ma do 
zaoferowania katowiczanom  
Działamy w ramach inicjatyw naukowych 
oraz społecznych. Doskonale funkcjonu-
jącym programem jest P-Tech, współtwo-
rzony przez partnerów biznesowych oraz 
miasto Katowice i Śląskie Techniczne 
Zakłady Naukowe. Program pozwala 
na rozpoczęcie przygody z branżą IT już 
na etapie szkoły średniej. Organizujemy 
akcje społeczne w ramach odpowiedzial-
nego biznesu: sadząc drzewa, sprzątając 
tereny zielone, sprawując opiekę nad 
świetlicami środowiskowymi. Pro-
wadzimy też kursy IT i wykłady doty-
czące cyberbezpieczeństwa w szkołach 
i na uczelniach.

Jak chce Pani przyciągnąć i utrzymać no-
wych pracowników
Przede wszystkim – różnorodną ofertą 
stanowisk. Oferujemy indywidualne 
plany szkoleń, elastyczny system pracy, 
dodatkowe dni wolne i atrakcyjny system 
opieki medycznej wraz z opieką psycho-
logiczną dla pracowników i ich rodzin. 
Zmodyfikowaliśmy dodatki językowe 
i system premii motywacyjnych. Lu-
dzie stanowią największy kapitał Fujitsu 
i każdy program, który realizujemy, musi 
uwzględniać ich dobro i dalszy rozwój.

Sektor usług biznesowych 
jest już znakiem 
rozpoznawczym Katowic, 
całej Metropolii i regionu
śląskiego 
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XIV EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 

Europejski Kongres Gospodarczy z nową misją dla Ukrainy
Scenariusze rozwoju sytuacji gospo-
darczej, będące pokłosiem agresji Rosji 
na Ukrainę, oraz propozycje konkret-
nych działań gospodarczych i społecz-
nych stanowiących wsparcie dla Ukrainy 
i jej obywateli zostały ujęte w programie 
14. edycji Europejskiego Kongresu o-
spodarczego, który odbędzie się 25–27 
kwietnia w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym.
Agenda kongresu przeszła zmianę, pojawiły 
się w niej nowe sesje poruszające aktualne 
zagadnienia związane z sytuacją w Ukra-
inie. Program obejmuje blisko 150 debat, 
prezentacji i wystąpień. – Podjęliśmy de-
cyzję o aktualizacji programu, dopasowu-
jąc go do bezprecedensowego wyzwania, 
wobec którego stanęła Europa. Kwietniowy 
Kongres będzie okazją do omówienia klu-
czowych problemów związanych z sytu-
acją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą 
stać się fundamentem tworzenia planów 
na najbliższą przyszłość i tych długoter-
minowych – zapowiada Wojciech Kuśpik, 
prezes Grupy PTWP, inicjator i organiza-
tor wydarzenia. – Zachęcamy wszystkich 
przedsiębiorców, w tym firmy w różny 
sposób związane z Ukrainą, inwestorów, 
eksporterów, a także młody polski biznes, 

organizacje gospodarcze, samorządy i eks-
pertów, by podzielili się z nami pomysłami, 
jak skutecznie pomóc Ukrainie – dodaje. 

W  programie nie zabraknie ana-
lizy tego, jaki wpływ obecne wydarzenia 
będą miały na sektory związane z ener-
getyką, logistyką, handlem międzynaro-
dowym, bezpieczeństwem i digitalizacją. 

Zaproszeni eksperci i praktycy będą szu-
kać odpowiedzi na pytania: czy izolacja 
Rosji – dostawcy surowców – może być 
bodźcem do działań zmieniających sektor 
energii, jak wojna w Ukrainie jako nowy 
czynnik geopolityczny wpłynie na prze-
rwane łańcuchy dostaw oraz w jaki sposób 
podnieść odporność biznesu na perturbacje 

wywołane pandemią i wojną. Eksperci 
omówią także wpływ konfliktu na Wscho-
dzie na stabilność finansów, otoczenie 
rynku kapitałowego czy inflację.

– Dobór panelistów oraz uczestników 
konferencji od lat stanowi o sile debaty, 
jaka co roku toczy się wokół przyszłości 
europejskiej gospodarki w trakcie Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego. Ostatnio 
dyskusje odbywały się w cieniu pandemii 
COVID-19, a w tym roku będzie to rosyj-
ska agresja na Ukrainę. Elastyczne podej-
ście organizatorów oraz próba odpowiedzi 
na bieżące problemy w europejskim dyskur-
sie sprawiają, że ten głos z Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego, z Katowic, jest 
zauważany na świecie, o czym świadczy 
m.in. polecenie Katowicom organizacji 
Światowego Forum Miejskiego, do którego 
pozostało już kilka miesięcy – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

W ramach sesji „#StandforUkraine – 
firmy, na które można liczyć” zostaną za-
prezentowane podmioty, które włączyły się 
w pomoc uchodźcom, dbając nie tylko o ich 
podstawowe potrzeby, ale także integrację 
społeczną i zawodową w Polsce. (RED)

Więcej na: www.eecpoland.eu

W ubiegłym roku wydarzenie zainaugurowała Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula on der 
Leyen, która w swojej przemowie wiele uwagi poświęciła naszemu miastu

HISTORIA

Izba Rzemieślnicza w Katowicach ma już 100 lat
Aż 400 tysiącom rzemieślników Izba 
Rzemieślnicza w Katowicach potwier-
dziła kwalifi kacje zawodowe w  ciągu 
stu lat swojego istnienia. Dziś jest jed-
ną z najstarszych i największych or-
ganizacji zrzeszających pracowników   
w Polsce. 
Już 8 kwietnia w sali NOSPR odbędzie 
się jubileuszowa Wielka Gala Rzemiosła. 
To prawdziwe święto śląskich rzemieśl-
ników i największa tego typu impreza 
branżowa w Polsce. W trakcie gali przy-
znane zostaną statuetki i nagrody – 
Firmy z Jakością, Firmy z Przyszłością, 
Firmy Rodzinnej, Wiarygodnego Lidera 
Biznesu, Spolegliwego Przyjaciela Rze-
miosła, a także najważniejsza – Rzemieśl-
nika Roku.

Historia Izby Rzemieślniczej rozpo-
czyna się w 1922 r. Tuż po przyłączeniu 
części Górnego Śląska do Polski z ini-
cjatywy rzemieślników (a tych w tym 
regionie nie brakowało) w Katowicach 
powstaje organizacja, której głównym 
celem jest reprezentowanie ich intere-
sów. W pierwszych latach istnienia Izba 
ma charakter komisaryczny, a na jej czele 
staje ówczesny dyrektor Ministerstwa 
Handlu i Przemysłu – inż. Jerzy Wojnar. 

Już kilka lat później świat musi 
zmierzyć się z Wielkim Kryzysem 

Gospodarczym. W czasie trudnym dla 
wytwórców Izba staje się samorządem 
gospodarczym, zaczyna organizować 
egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, 
które odbywają się do dnia dzisiejszego. 
Wielkie zmiany przynosi także rok 1934 

– pochodząca z II połowy XIX wieku ka-
mienica przy pl. Wolności 12 staje się sie-
dzibą organizacji. Dziś dla wielu śląskich 
rzemieślników to jeden z ważniejszych 
adresów. 

Działalność Izby przerywa wybuch II 
wojny światowej. Tuż po jej zakończeniu, 
w 1945 roku, rzemieślnicy szybko wra-
cają do swojej katowickiej (na szczęście 
ocalałej) siedziby. Funkcjonowanie w ko-
munistycznych realiach nie jest jednak 
proste. Niedocenianie wartości prywat-
nej inicjatywy, nacjonalizacja przemysłu, 
a także ciągłe niedobory produktów i su-
rowców stawiają rzemieślników w trudnej 
sytuacji. 

Kilkadziesiąt lat później Izba wspiera 
członków w niełatwym procesie trans-
formacji ustrojowej i rodzącego się w Pol-
sce kapitalizmu. Kiedy wejście Polski do 
Unii Europejskiej otwiera nowe perspek-
tywy przed wieloma rzemieślnikami, Izba 
wspiera ich na wielu płaszczyznach. Ostat-
nie lata to z jednej strony szansa na rozwój, 
który niosą wyjazdy, inwestycje zagra-
niczne czy pozyskiwanie dofinansowań, 
z drugiej jednak także zupełnie nowe wy-
zwania. Jednym z nich jest z pewnością 
kształcenie kolejnego pokolenia rzemieśl-
ników, czego nie ułatwia błędny pogląd 
o niższości szkół zawodowych.  (RED)
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Stowarzyszenie „Szlakiem Kobiet” za-
prasza na miejski historyczny spacer 
po Katowicach śladami pięciu posłanek 
Sejmu Śląskiego, który obradował w la-
tach 1922–1939 w murach dzisiejszej 
Akademii Muzycznej im. K. Szymanow-
skiego, ul. Zacisze 3.  Na spacerze moż-
na posłuchać o Janinie Omańkowskiej,  
która była marszałkinią Sejmu Śląskiego 
I kadencji. 
Otwierała jako pierwsza kobieta na świecie 
obrady Sejmu. Była bardzo waleczna i od-
dana walce o polskość  Śląska, np. w 1907 r. 
podczas wiecu w Katowicach, gdy doma-
gała się nauki religii w języku polskim, po-
stawiono ją przed sądem. Ta sytuacja nie 
zniechęciła jej. Za niezłomną postawę Kor-
fanty nazwał ją  Światłem Śląska i Niewiastą 
Opatrznościową. 

Druga posłanka Bronisława Szymko-
wiakówna już jako nastolatka uczyła dzieci 
z Katowic języka polskiego i historii. Za-
łożyła przy parafii kościoła Mariackiego 
w Katowicach pierwszy polski chór ko-
ścielny. Następna posłanka Maria Kujawska 
była lekarką. Podczas III powstania śląskiego 
w Roździeniu (obecnie Szopienice) udzielała 
pomocy medycznej w jednym z wielu punk-
tów sanitarnych, które tworzono w miej-
scach, gdzie spodziewano się największych 
walk. Można ją wspominać na ul. Wita 
Stwosza 5 – tam mieszkała. Przeżyła Ra-
vensbruck, gdzie była bezgranicznie oddana 
chorym, określano ją zbawiennym anio-
łem. Czwarta posłanka Maria Gruchlikowa 

przez długie lata, do wybuchu drugiej wojny 
światowej, pracowała w sekretariacie Kato-
lickiego Towarzystwa Polek w Katowicach, 
a w 1931 roku została radną w katowickiej 
Radzie Miasta.

Piąta posłanka Elżbieta Korfantowa  
była aktywna społecznie m.in. jako człon-
kini Związku Towarzystw Polek praco-
wała w Sekcji Towarzystw Kobiecych (przy 
Polskim Komitecie Plebiscytowym), którą 
kierowała Halina Stęślicka. Można ją wspo-
minać w kilku miejscach w Katowicach. 
Przed wojną mieszkała na ul. Stawowej 3, 
potem na ul. Sienkiewicza. W 1922 kupiła 
wraz z mężem willę przy ul. Powstańców 41. 
Po wojnie mieszkała przy ul. Szafranka 9.

Z Katowicami były związane też inne 
świadome i wykształcone kobiety-pa-
triotki. Pod hasłem „Bóg, rodzina, ojczyzna” 
próbowały obudzić w Ślązaczkach świado-
mość narodową.  Józefa Kantorówna była 
nauczycielką, pochodziła z Szopienic, to 
ciotka Tadeusza Kantora, twórcy teatral-
nego. Pracowała z młodzieżą w harcer-
stwie. W czasie okupacji rozprowadzała 
pismo konspiracyjne „Polska Żyje”. Została 
aresztowana, osadzona w obozie w Ravens-
bruck. Współwięźniarki złożyły wniosek 
do władz kościelnych, aby uznać ją za bło-
gosławioną. Albina Balasowa była działaczką 
niepodległościową, uczestniczyła w powsta-
niach śląskich i w konspiracji w czasie wojny. 
Otwierała stołówki dla kobiet, założyła szo-
pienicką Ligę Kobiet. Była nazywana Szopie-
nicką Królową Polski.

Niektóre kobiety zostały upamiętnione 
w przestrzeni miejskiej Katowic. W Bogu-
cicach jest ulica Zofii Koniarkowej, wnuczki 
Kazimierza Skiby, ostatniego sołtysa Kato-
wic. Uczestniczyła w powstaniach śląskich, 
prezesowała Towarzystwu Polek w Katowi-
cach. Została katowicką radną, w tej samej 
kadencji co Maria Gruchlikowa. Nazywano 
ją Królową Bogucic. 

Druga na świecie kobieta noblistka, Maria 
Goeppert-Mayer, urodziła się przy ul. Młyń-
skiej 5. Odnosiła sukcesy w dziedzinie fizyki. 
Dla upamiętnienia tej uczonej nazwano w cen-
trum Katowic ulicę jej imieniem, powstał też 
mural na ścianie budynku rektoratu Uniwer-
sytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12. 

Krystyna Bochenek, dziennikarka i wi-
cemarszałkini Senatu RP VII kadencji, która 
zginęła w katastrofie samolotu w Smoleńsku 
w 2010 r., została upamiętniona muralem przy 
ul. Wojewódzkiej 48a, jej imię nosi również 
Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów 
znajdująca się przy pl. Sejmu Śląskiego.

Kobiety są atutem naszego miasta, uczest-
niczą w życiu publicznym, kulturalnym i go-
spodarczym. Szczególnie ważna i zauważalna 
w czasie związanym z napływem do nas 
obywateli Ukrainy jest aktywna społecznie 
postawa kobiet. Słowa uznania za empatię i  
pomoc osobom pokrzywdzonym. 

(EWA IASKOWSKA  S OŁEC A DORADC I 
RE DE A DS  RÓW E O RAK OWA IA)

WANDALIZM

KZGM odnawia budynki, wandale niszczą elewacje
O ile murale mogą stanowić wartość ar-
tystyczną i ozdabiać okolicę, to jednak 
nie wszystkie malunki pojawiające się 
na budynkach cieszą oko i są powodem 
do radości. W ostatnim czasie na licz-
nych budynkach w Szopienicach ktoś 
namalował sprayem logo jednego ze ślą-
skich klubów. Dla jednych to zabawa, dla 
innych dodatkowa praca i konieczność 
ponoszenia znacznych kosztów.
Nie jest to jednorazowy problem, z którym 
mierzą się wyłącznie Szopienice. Zjawisko 
dotyczy praktycznie całych Katowic i ma 
miejsce regularnie. – Jeszcze kilka lat temu 
różnego rodzaju malunki pojawiały się nie-
malże po każdym rozgrywanym meczu. Te-
raz dochodzi do tego rzadziej, ale w dalszym 
ciągu stanowi to wyzwanie dla zarządców 
budynków – tłumaczy Bogdan Woldan, kie-
rownik Oddziału Eksploatacji Budynków 
nr 2 Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Niedawno podczas jednej 
nocy zniszczone zostały elewacje około 100 
obiektów, w tym dopiero co poddanego ter-
momodernizacji i odnowionego bloku przy 

ul. Zamenhofa. – Biorąc pod uwagę liczbę bu-
dynków i że wszystkie malunki zostały stwo-
rzone przy pomocy szablonu, widać, że była 
to zorganizowana akcja – dodaje kierownik.

Problem napisów na murach, któ-
rym bliżej jest do wandalizmu niż sztuki 

ulicznej, wymaga ciągłego zaangażowania 
i jak najszybszej reakcji. – Z jednej strony 
psują estetykę okolicy, mieszkańcy zgła-
szają to w bezpośrednim kontakcie z nami 
czy też poprzez takie serwisy, jak Napraw-
myTo.pl. Z drugiej – jest tu pewien efekt 

psychologiczny. Kiedy tacy „artyści” widzą, 
że napis nie utrzymuje się zbyt długo, to być 
może tracą motywację do kolejnych działań. 
Pomalowane sprayem ściany działają zachę-
cająco na innych wandali i problem staje się 
coraz większy. Dlatego działamy na bieżąco – 
w większości przypadków do około 5–10 dni 
odnawiamy elewacje – słyszymy w KZGM.

Zarządcy i właściciele budynków w nie-
kończącej się walce z wandalami pracują nie 
tylko nad swoją cierpliwością, ale także kre-
atywnością. Stąd też od prawie 10 lat nie po-
krywają farbą jedynie niechcianego obrazu czy 
napisu, ale ścianę na całej szerokości i wysoko-
ści do 2–2,5 m. To pozwala zachować większą 
estetykę wykończenia i uniknąć obecności 
różnych odcieni na ścianie. Pozostaje jednak 
kwestia kosztów – zarówno materiału, jak 
i robocizny. W przypadku takich zarządców, 
jak KZGM, oddelegowywany jest do tego pra-
cownik zatrudniony w zakładzie, więc i tak 
pobiera on wynagrodzenie. Jednak z drugiej 
strony mógłby w tym czasie zajmować się in-
nymi pracami, niewymuszonymi aktami wan-
dalizmu.  (DAWID KWIECIE  KAW)

SZLAKIEM KOBIET

Kobiece twarze miasta

Mieszkańcy boją się interweniować i nierzadko udają, że nie widzą, gdy ktoś niszczy klatkę lub 
maluje ściany. Lecz nie możemy zapominać, że to, w jakim otoczeniu będziemy mieszkać, zależy od 
nas, od obywatelskiej postawy oraz okazania braku zgody na niszczenie wspólnej przestrzeni.
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Wizyty studyjne – czas start!

Rozpoczęły się wizyty studyjne uczniów 
klas II szkół podstawowych u przedsię-
biorców, realizowane w ramach progra-
mu Katowice Miastem achowców. 
Dzięki współpracy miasta z lokalnymi 
przedsiębiorcami młodzi ludzie mają oka-
zję „od kuchni” poznać zawody branżowe 
i techniczne.

Partnerami miasta w tegorocznej edy-
cji programu są firmy: BFC Nieruchomości 
Johann Bros, Departament Store Patrycja 
Forfecka-Bąk, Fabryka „Wiertła Baildon” 
SA, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Technik Innowacyjnych EMAG, Stosowa-
nie Maszyn Tadeusz Szwajca. W wizytach 
u katowickich przedsiębiorców weźmie 

udział prawie 300 uczniów klas VII. Pierw-
sze wizyty odbyły się już w firmach: De-
partament Store oraz Stosowanie Maszyn. 
Uczniowie SP nr 58 i SP nr 19 poznali 
kulisy pracy kaletnika, natomiast ucznio-
wie SP nr 67 zapoznali się z takimi zawo-
dami, jak: operator CNC, operator EDM, 
monter i hydraulik. – Przyszedłem tu, 

bo zainteresowało mnie kaletnictwo i szy-
cie – to były główne powody, dla których 
wziąłem udział w warsztatach. Robimy 
breloczki i dowiadujemy się wielu cieka-
wych informacji. Bardzo mi się podoba, jest 
jeszcze lepiej, niż myślałem – mówi Do-
minik Szpanka, uczeń szkoły, który brał 
udział w wizycie studyjnej. (JG)

EDUKACJA

Miasto nie zwalnia tempa w obszarze zmiany jakościowej edukacji
Nauczymy pływać, odczarujemy mate-
matykę, porozmawiamy o Katowicach, 
znajdziemy sposób na wymianę do-
świadczeń wśród nauczycieli – autor-
skie programy w katowickich szkołach 
to dobry przykład zmian, jakie dokonały 
się dzięki programowi Polityka Edukacji 
Miasta Katowice Katowiczanin 2022. 
Przyjęcie dokumentu sprawiło, że zmiany 
w szkołach są realizowane z uwzględ-
nieniem głosu nie tylko dyrektorów i rad 
pedagogicznych, ale również strony spo-
łecznej, dbając o najmłodszych mieszkańców. 
– Kiedy podejmowałem w 2015 roku decy-
zję o opracowaniu i wdrożeniu dokumentu 
strategicznego dla samorządowej oświaty 
w Katowicach, nie przypuszczałem, że opi-
sane cele, kryteria i wskaźniki w tak dużym 
stopniu ułatwią funkcjonowanie samorzą-
dowych przedszkoli, szkół i placówek edu-
kacyjnych. Rzeczywistość zmieniała się 
dynamicznie od reformy ustroju szkolnego, 
poprzez „podwójny rocznik” w szkołach 
średnich, do trudnej sytuacji wywołanej pan-
demią, a obecnie wojną na Ukrainie – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Każdego roku miasto sukcesywnie zwięk-
sza liczbę miejsc w przedszkolach, czy to 
poprzez tworzenie nowych grup lub powięk-
szenie istniejących, czy poprzez  inwestycje.

Miasto stawia na pracę z uczniem o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 
z uczniem szczególnie uzdolnionym. 

Specjalne potrzeby
Promuje się rozwój kompetencji języ-
kowych, aktywność fizyczną, rozwój 
umiejętności społecznych i pomoc psy-
chologiczno-społeczną. Budujemy przy-
szkolne hale sportowe np. przy IV LO 
– koszt to blisko 16 mln zł. Dzięki odda-
niu dwóch basenów miejskich realizujemy 
program powszechnej nauki pływania dla 
uczniów klas III „Jak ryba w wodzie”, a naj-
lepsi kontynuują zajęcia w klasie czwartej 
jako „Pływacka elita Katowic”. Miasto za-
prasza maluchy do pierwszej klasy sporto-
wej o profilu pływanie, która od tego roku 
szkolnego uruchomiona została w SP nr 11. 
Jeśli absolwent przedszkolnej „zerówki” 
wykazuje talenty artystyczne, to znajdzie 
swoje miejsce w SP nr 20. 

Maluch zainteresowany naukami 
przyrodniczymi powinien trafić do SP 
37. Dla uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego mamy 
ofertę oddziałów integracyjnych, specjal-
nych i edukację włączającą. Dla wszystkich 
wsparcie poradni psychologiczno – pedago-
gicznych oraz bogatą ofertę zajęć w placów-
kach pracy pozaszkolnej.

Program autorskie
Miasto zdaje sobie sprawę, że aby młody 
człowiek mógł rozwinąć skrzydła, musi nie 
tylko odkryć swoje pasje i zainteresowa-
nia, ale również, a może przede wszystkim 

wykształcić umiejętność logicznego my-
ślenia i zainteresowania naukami ści-
słymi. Dlatego też zostały opracowane 
dwa autorskie programy, odpowiednio dla 
uczniów klas III i IV szkół podstawowych: 
„Zakodowane Katowice” i „Matematyczne 
Katowice”. Programy realizowane są w 6 
szkołach, a od września 2022 roku zaję-
ciami zostaną objęci wszyscy uczniowie 
klas III i IV. 

W klasach I i II szkół ponadpodstawo-
wych, realizowany jest autorski program 
edukacji regionalnej „Serce Metropolii 
– Katowice moje miejsce na Ziemi”.

Szkolnictwo zawodowe
Katowice stawiają na rozwój szkolnictwa 
zawodowego, czego przykładem są: reali-
zowany projekt Katowice Miastem Fa-
chowców czy program P-TECH polegający 
na edukacji informatycznej na poziomie 
szkół średnich, realizowany z firmami 
informatycznymi. W Katowicach po-
wstały i rozwijane są również pierwsze 
w regionie, na poziomie edukacji technicz-
nej, oddziały dwujęzyczne z wybranymi 
przedmiotami, prowadzonymi w języku 
angielskim. Zajęcia te odbywają się w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych, w zawodzie 
technik ekonomista, a od nowego roku 
również – technik hotelarstwa. 

Szkoły zawodowe, branżowe i tech-
niczne są stale modernizowane i doposażane, 

a baza pozwala na kształcenie w nowych 
zawodach, uwzględniając zapotrzebowanie 
pracodawców i popyt na rynku pracy. 

Jako przykład znaczących inwesty-
cji można też przywołać zrealizowane 
w Zespole Szkół nr 2 za ponad 1,8 mln zł 
Centrum Edukacji Ekologicznej wraz 
z ogrodem sensoryczno–botanicznym, 
oraz wybudowaną w ramach projektu „Mi-
strzowie zawodu” halę warsztatową w Ka-
towickim Centrum Edukacji Zawodowej 
– koszt 4,6 mln zł. 

Bank Dobrych Praktyk
Zachęcamy do odwiedzenia zakładki EDU-
KACJA na miejskiej stronie internetowej, 
a zwłaszcza do zapoznania się z materia-
łami zamieszczonymi w Miejskim Banku 
Dobrych Praktyk.

– Jest to absolutnie wyjątkowy, autorski 
program, pomoc edukacyjna przygotowy-
wana przez nauczycieli dla swoich kole-
gów i koleżanek, ale nie tylko. Wszystkie 
materiały znajdziemy na stronie: www.
katowice.eu/dla-mieszkańca/ucz-się/miej-
ski-bank-dobrych-praktyk  – mówi Gra-
żyna Burek, zastępca naczelnika Wydziału 
Edukacji i Sportu. 

Radni przyjęli, w  uchwale budżetowej, 
oświatowe inwestycje na rok 2022 na kwotę 
19,15 mln zł, w tym zakupy inwestycyjne 937 
tys. zł oraz remonty w wysokości 12,2 mln zł.

(W D IAŁ EDUKAC I I S OR U)
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Z PROF. TADEUSZEM SŁAWKIEM ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Komplikowanie obrazu świata
Niedawno, podczas gali wręczenia Nagro-
dy im. K. Kutza, zostałeś wyróżniony tytu-
łem onorowy Ambasador Śląska. W trakcie 
uroczystości mówiłeś m.in. o Europie i Ślą-
sku, o wzajemnych związkach i wynikającym 
z tego dobru (cyt.: „Europa dała nam dziesię-
ciolecia spokoju”). Niemal nazajutrz, jeszcze 
nie wybrzmiały Twoje słowa, stanęliśmy na-
gle wobec sytuacji, która burzy ów spokój, 
brutalnie zaprzecza wartościom, na których 
opierasz swoje rozumowanie. Czy zmieniłbyś 
cokolwiek w swoim wystąpieniu, gdyby przy-
szło je wygłosić dziś
Nie, ponieważ gdy je wypowiadałem, sy-
tuacja stawała się napięta, więc też do-
dałem: „obym nie wypowiadał tych słów 
w złą godzinę”. Okazało się, że godzina 
była rzeczywiście „zła”. Nie wycofałbym się 
z tej wypowiedzi także dlatego, że okazuje 
się, że Europa wiąże nas z sobą w szcze-
gólny sposób. Nie pozwala zamknąć oczu 
na krzywdę, lokalne czyni uniwersalnym, 
upomina się o uniwersalne w imię lokal-
nego i jednostkowego. Wstrząs, jakim jest 
agresja na Ukrainę, przypomniał o koniecz-
ności wzmożenia wysiłków na rzecz eu-
ropejskiej wspólnoty jako wyrazu ludzkiej 
solidarności. Chciałbym mówić wręcz o eu-
ropejskim obywatelstwie przekraczającym 
partykularyzmy narodowości. Europa jako 
sposób dochodzenia człowieka do świado-
mości swego miejsca w świecie dzielonym 
z innymi, a nie miejsca zabieranego innym.

umaniści, intelektualiści i ludzie nauki wy-
dają się szczególnie predystynowani do czy-
tania „znaków czasu”. Czy nie uważasz, że po 
raz kolejny ich czujność jednak zawiodła  Je-
śli tak, to dlaczego  Znaki gubią znaczenie  

ałszują rzeczywistość  A może tekst już zbyt 
trudny, by go czytać jako poważny alarm
 Ja obawiam się nie tyle trudności samego 
tekstu (choć znaki nie tylko gubią znacze-
nie, ale za sprawą propagandowej maszyny 
znaczenia zacierają, a nawet niepostrzeże-
nie zmieniają, budując fikcyjne światy za-
mieszkiwane przez ludzi z krwi i kości), 
co pogarszającej się umiejętności lektury. 
Szkoła pod presją testów, minimów pro-
gramowych, wyników punktowych itp. nie 
jest już w stanie poświęcić należytej uwagi 
temu, jak uważnie i z namysłem przyglądać 
się słowu. Słowa budują światy, w których 
żyjemy, a światy te mają tendencję, by się 
upraszczać i ujednolicać, formatując ludzi. 
Nasze zadanie to: skomplikować obraz 
świata! Pokazać dalsze konsekwencje na-
szych decyzji. „Dalsze” w sensie czasowym, 
ale „dalsze” także dlatego, że nasze decy-
zje oddziałują poważnie na sfery pozornie 
niezwiązane bezpośrednio z obszarem, ja-
kiego dotyczyły. Gdy kanclerz potężnego 
kraju przechodzi na lukratywną pensję 
w aparacie autokraty, świadczy to o tym, 
że działał w przeświadczeniu o jednoto-
rowości swej decyzji, że dotyczy ona tylko 
ekonomii (czytaj: pieniędzy). Całkowicie 
ignorował wymiar etyczny, a i symboliczny 

postępowania. Przesunięcie całego ciężaru 
życia na ekonomię/gospodarkę oznacza de-
mobilizację sił, które chciałyby ograniczyć 
skłonność do przemocy. 

Wiele Twoich tekstów trafiało do mnie z wy-
jątkową mocą, bo czytałem w nich nie tyl-
ko przenikliwość uczonego, ale również intu-
icję poety. To jest instrument szczególny, nie-
podległy takiej czy innej metodzie, szkole czy 
estetyce. Nie sądzisz, że również poezja za-
brnęła dziś w pewną nieczułość  e skupi-
ła się na sobie samej, czyli samym języku  
A ten tkwi przecież w stanie permanentnej już 

prawie „awarii”.
Rzeczywiście, poezja to słowo w stanie 
podejrzenia, w tym sensie poeta musi być 
czujny. Ale czy to wyklucza możliwość bycia 
„czułym”? Naszym obowiązkiem jest kom-
plikowanie obrazu świata. Wówczas to, co 
wypowiadamy, nie będzie spieszyło się do 
uogólniania ocen. To właśnie mowa będzie 
musiała przeprowadzić nas przez to jeszcze 
nieopanowane terytorium rodzące zupełnie 
nowe problemy. „Awaria języka”, jak mówisz, 
nie martwi mnie tak długo, jak długo chodzi 
o poczucie niepewności, zawahania, zają-
kliwości właściwe mądremu słowu, nie do 
końca ufającemu samemu sobie, doświad-
czyło bowiem tego, jak łatwo je „uprowadzić” 
i zmusić do służby przemocy. Martwi mnie 
natomiast coś, co nazwałbym awarią użyt-
kownika języka. Czyli nas – zobojętniałych 
na sensy i brzmienia, na poziom wypowie-
dzi, marniejący zasób słów, zadowalających 
się jakimś „językiem zastępczym”. Kto godzi 
się na język zastępczy, otrzymuje zastępczy 
świat, sfabrykowany nie dla niego, lecz dla 
potrzeb tych, którzy świat ów fabrykują.

I na koniec raz jeszcze chciałbym wró-
cić do Twoich słów z wystąpienia przywo-
łanego na początku rozmowy: „Trzeba być 

ambasadorem mądrej szkoły i mądrych na-
uczycieli, otwartych na przyszłość, na to, co 
przychodzi ze świata, i gotowych do dys-
kusji na ten temat”. Ważne, mocno i pięk-
nie brzmiące słowa. Ale dzisiaj słowu „przy-
szłość” towarzyszy słowo „lęk”, słowu „mą-
drość” słowo „zawód” , słowu „dyskusja” – 
„pojedynek”, a „starcie” to często „gra”.
Dyskusja może być szlachetnym pojedyn-
kiem (wszak mówiło się dawniej o szer-
mierce słownej), ale – zgadzam się z Tobą 
– dzisiaj niestety nie jest. Wymieniliśmy 
już pobieżnie kilka przyczyn takiego stanu 
rzeczy, dodajmy jeszcze jedną: świat przy-
gotowany na zgubę zgodził się na przemoc. 
Nie na pojedynek, nawet nie na konflikt, 
lecz na czystą przemoc. Widzimy to dzi-
siaj jaskrawo w bandyckiej napaści Pu-
tina na Ukrainę. Przystaliśmy na język 
przemocy, udzieliliśmy błogosławieństwa 
dziennikarzom, którzy go uprawiają w imię 
podwyższonej oglądalności/słuchalności. 
W sporcie przeciwnika nie zwycięża się już, 
lecz miażdży, masakruje, roznosi w puch. 
Nie wystarczy wytknąć komuś błędu, 
trzeba go unicestwić, ośmieszyć, skom-
promitować, rzucić w jego stronę inwek-
tywę. Tymczasem przypomnę mądrą naukę 
Tadeusz Kotarbińskiego: „Żadnego ciosu 
ponad niezbędną konieczność bojową”. 
Dzisiaj specjalizujemy się w słownej prze-
mocy i dyskusja stała się wymianą ciosów 
nawet wtedy, gdy nie ma żadnej koniecz-
ności bojowej. 

A lęk i przyszłość  Powiedzmy szczerze: je-
śli mamy zachować w sobie nadzieję, że 
przyszłość może przynieść jakąś zmianę na 
lepsze, to lęk jest rzeczą zrozumiałą. Najgor-
sze, co mogłoby nas spotkać, to przyszłość 
będąca po prostu całkowicie przewidywal-
nym powtórzeniem tego, co było do tej pory, 
reaktywacją przeszłości z wszystkimi na-
szymi w niej błędami, głupotą i niegodziwo-
ścią. Lękamy się, co oznacza, że nie oddali-
śmy jeszcze sprawy przyszłości walkowerem 
w ręce zawodowych macherów od przyszło-
ści, że widzimy możliwość czegoś nowego, 
świeżego, zmieniającego obecny stan rzeczy.
Czy mądrość zawiodła, jak zdajesz się supo-
nować? Powiedziałbym, że nasza gotowość 
na zgubę wzięła się po części właśnie z ro-
zejścia się dróg kalkującego, technicznego 
rozumu z drogami mądrości. Królestwo 
mądrości jest po części nie z tego świata. 
Ale właśnie dlatego może i jest w stanie 
ten świat próbować zmieniać na lepsze. 
Nie zakazując, lecz ostrzegając i wzywa-
jąc do zastanowienia przed podjęciem ja-
kiegoś działania. Jest jak wewnętrzny głos 
Sokratesa, który nie mówił mu „nie rób!”, 
a jedynie i aż: „pomyśl, czy to, co robisz, jest 
słuszne”. Zatem zawiodła nie tyle mądrość, 
co nasza zdolność do słuchania jej głosu. 
Być może to jest właśnie faza, w której się 
znajdujemy, faza świadomie i skutecznie 
wywołanej głuchoty na wezwania i ostrze-
żenia mądrości. 

Trzeba być ambasadorem 
mądrej szkoły 
i mądrych nauczycieli, 
otwartych na przyszłość, 
na to, co przychodzi ze 
świata, i gotowych do 
dyskusji na ten temat
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KATOWICE DLA SENIORA

Miasto oraz MOPS 
zapraszają seniorów 
do udziału w zajęciach 
W ramach projektu „Centrum Spo-
łecznościowe Nasze Załęże – II etap” 
zaplanowano:

4 kwietnia o godz. 10.00 – „Senior 
w podróży” – wyjazd do Muzeum Histo-
rii Katowic,

6 kwietnia o godz. 10.00 – „Senior 
w działaniu” – warsztaty rękodzielnicze – 
dekorowanie jajek wielkanocnych,

7 kwietnia o godz. 17.00 – „Senior 
w działaniu” – warsztaty rękodzielnicze – 
dekorowanie jajek wielkanocnych,

7 kwietnia o godz. 9.00 i 12.00 – „Senior 
online” – zajęcia komputerowe,

12 kwietnia o godz. 10.00 – „Senior 
w działaniu” – warsztaty z robienia kiszonek,

21 kwietnia o godz. 9.00 i 12.00 – „Se-
nior online” – warsztaty komputerowe.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Domi-
niką Szołtysik, Judytą Wolną lub Kata-
rzyną Loth. Adres: ul. Gliwicka 92/1; 
telefony kontaktowe: 502 032 688, 503 
805 269, 501 242 787.

W ramach projektu „Bogucice – moje 
miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej – etap II” zaplanowano:

6, 13, 20, 27 kwietnia w godz. 10.00–
12.00 – Nordic Walking, 

4 kwietnia w godz. 10.30–13.30 – senio-
rzy dla Hospicjum św. Franciszka,

8 kwietnia w godz. 12.00–14.30 – se-
nioralne spotkanie z kinem polskim w ki-
nie Kosmos,

11 kwietnia w godz. 10.30–13.30 – 
senioralna wymiana sadzonek i warsz-
tat florystyczny,

22 kwietnia w godz. 15.00–17.30 – wie-
czór planszówkowy,

25 kwietnia w godz. 10.30–13.30 – 
ogrodoterapia – bzowe szaleństwo.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Kariną 
Ploch-Oleksy, Anną Wołoch, Markiem 
Mierzwą. Adres: ul. Markiefki 68 oraz Mar-
kiefki 64; telefony kontaktowe: 502 032 604, 
720 779 447 lub 502 032 544.

W ramach projektu „Centrum Społecz-
nościowe w Nikiszowcu – II etap” re-
alizowanego przez miasto Katowice – 
MOPS dla seniorów zaplanowano:

5 kwietnia o godz. 9.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Senior w działaniu” – 
gry karciane,

8 kwietnia o godz. 9.30 – KS „Senior 
w działaniu” – warsztaty z rękodzieła,

12 kwietnia o godz. 9.00 – KS „Senior 
w działaniu” – gry karciane,

19 kwietnia o godz. 9.00 – KS „Senior 
w działaniu” – gry karciane,

22 kwietnia o godz. 9.30 – KS „Senior 
w działaniu” – warsztaty z rękodzieła.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Barbarą 
Mizerą. Adres: ul. Szopienicka 58; telefon 
kontaktowy: 502 032 623.

W ramach projektu „Program Aktyw-
ności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec 
i Dąb” zaplanowano:

5 kwietnia o godz. 9.00 – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – joga dla osób 
w wieku senioralnym,

5 kwietnia o godz. 16.00 – inicjatywa 
lokalna Akademii Aktywnego Mieszkańca 
dla Seniorów: „Kącik Seniora” – rozgrywki 
w darta i gry planszowe,

7 kwietnia o godz. 9.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – warsz-
taty kreatywności,

7 kwietnia o godz. 11.00 i 12.00 – inicja-
tywa lokalna Akademii Aktywnego Miesz-
kańca dla Seniorów – „Senior w tańcu” 
(gr. 1 – godz. 11.00, gr. 2 – godz. 12.00),

9 kwietnia o godz. 9.00 – KS „Strefa 
Seniora” – wielkanocne pichcenie, warsz-
taty kulinarne,

12 kwietnia o godz. 9.00 – KS „Strefa Se-
niora” – joga dla osób w wieku senioralnym,

19 kwietnia o godz. 9.00 – KS „Strefa Se-
niora” – joga dla osób w wieku senioralnym,

21 kwietnia o godz. 11.00 – KS „Strefa 
Seniora” – Senior w Bibliotece,

25 kwietnia o godz. 16.00 – inicjatywa 
lokalna Akademii Aktywnego Mieszkańca 
dla Seniorów – „Diamentowych obrazów 
ciąg dalszy”,

26 kwietnia o godz. 9.00 – KS „Strefa Se-
niora” – joga dla osób w wieku senioralnym,

28 kwietnia o godz. 8.00 – KS „Strefa 
Seniora” – kreatywna kawka,

28 kwietnia o godz. 11.00 i 12.00 – 
inicjatywa lokalna Akademii Aktywnego 
Mieszkańca dla Seniorów – „Senior w tańcu” 
(gr. 1 – godzina 11.00, gr. 2 – godzina 12.00).

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Jolantą 
Legierską-Rygiel, Magdaleną Michałek, 
Katarzyną Schröder. Adres: Katowice, ul. 
Kotlarza 10b; telefon kontaktowy: 32 416 
22 66, 725 161 463, 720 776 381. 

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. SENIORÓW

Kluby seniora wznawiają swoją działalność
Dwa lata pandemii to bardzo trudny 
czas w życiu każdego z nas. To okres 
osamotnienia, niepewności i lęku przed 
chorobą, przed odejściem. Ale jest to 
również czas oswajania się z pande-
mią i uczenia się funkcjonowania w no-
wych warunkach.
Dla osób starszych był to, a może jesz-
cze jest, okres samotności, przeżyć de-
presyjnych. W obawie przed zarażeniem 
wirusem rodziny ograniczały kontakty 
z seniorami – rodzicami, dziadkami. 
Z tego samego powodu organizacje se-
niorskie zawieszały swoją działalność 
i to na długie miesiące. Między innymi 
kluby seniora odwoływały spotkania swo-
ich członków lub funkcjonowały w ogra-
niczonym zakresie.

Zmniejszająca się liczba zakażeń, 
szczepienia osób starszych, decyzje władz 
medycznych – wszystko to przyczyniło 
się do wznowienia działalności orga-
nizacji senioralnych. Jednym z klubów, 
który rozpoczął już normalne funkcjo-
nowanie, jest klub Wspólnie – Razem, 
działający jako stowarzyszenie na osie-
dlu Tysiąclecia.

W krótkim wywiadzie Małgorzata 
Herman, prezeska Stowarzyszenia, przed-
stawiła historię, współczesność i zamie-
rzenia stowarzyszenia co do dalszej 
działalności klubu. Będąc radną pierwszej 
kadencji RJP nr 9 na Tysiącleciu, posta-
nowiła zająć się osobami starszymi, któ-
rych liczba na osiedlu wzrastała z roku 
na rok. Wraz z kilkoma osobami utwo-
rzyła grupę założycielską stowarzyszenia 
Wspólnie – Razem, którego rejestracja 
odbyła się 1 października 2018 r. Przyjęte 
założenia działalności to cykliczność spo-
tkań seniorów z ciekawymi ludźmi, ścisła 
współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową, 
urzędem miasta, strażą miejską, policją 
i parafią oraz stałe miejsce spotkań. 

Od momentu powołania klubu dniem 
spotkań seniorów został czwartek. 
W tym dniu zapraszany jest gość, który 
dzieli się ze słuchaczami wiedzą z róż-
nych dziedzin. Początkowo na spotkania 
przychodziło 10–15 osób, jednak liczba 
uczestników szybko rosła, co pociągało 
za sobą konieczność znalezienia odpo-
wiedniego lokalu. Miejscem spotkań stały 
się pomieszczenia w kościele na Górnym 

Osiedlu Tysiąclecia, które zostały wyre-
montowane dzięki porozumieniu spół-
dzielni mieszkaniowej i parafii, a także 
dzięki dofinansowaniu otrzymanemu 
na ten cel od miasta.

W ciągu ponad trzech lat funkcjono-
wania klubu prowadzone były różnorodne 
zajęcia. Właściwie to każdy dzień został 
zagospodarowany. Zostały zorganizo-
wane m.in. warsztaty komputerowe, zdro-
wotne, zajęcia ruchowe, ciekawe wyjazdy 
do Gliwic czy ogrodów Kapias w Goczał-
kowicach. Dwa razy w ciągu roku orga-
nizowane są spotkania taneczne, w lecie 
wspólny grill, natomiast w grudniu paczki 
dla seniorów przygotowane dzięki dotacji 
miasta. Rzeczą bardzo cenną jest zaanga-
żowanie seniorów, uczestników klubu, 
w prace wolontariackie na rzecz innych. 
Każdy w miarę swoich możliwości włą-
cza się w prace klubu, a nie tylko biernie 
uczestniczy w zajęciach. Nie każdy wie 
i może wszystko, dlatego tak ważne jest 
wspólne działanie.

Na pytanie o motywy takiego zaan-
gażowania w prace na rzecz innych Pani 
Prezes odpowiada krótko: „Tak zostałam 

wychowana, trzeba słuchać ludzi i odpo-
wiadać na ich potrzeby. Poza tym, jak się 
widzi życzliwość i przychylność dla se-
niorów, miejscowych organizacji, to chce 
się pracować”.

Plany na przyszłość to z kolei kon-
tynuacja dotychczasowych zajęć, orga-
nizacja spotkań ogólnorozwojowych dla 
całych rodzin i oczywiście włączenie się 
w aktualne zdarzenia, tj. pomoc Ukraiń-
com. Do działań bardziej prozaicznych, 
należących do lidera klubu, zaliczamy 
zabieganie o sponsorów – podejmowane 
zadania wymagają wsparcia finansowego, 
a dochody seniorów – mimo rewaloryza-
cji – nie należą do najwyższych. Podobnie 
dotacje z miasta nie są za wysokie, a wia-
domo, że seniorów jest coraz więcej.

Wizyta w klubie Wspólnie – Razem 
kolejny raz przekonała o tym, jak ważnym 
elementem w organizacji życia społecz-
nego jest osoba lidera. W naszym mieście 
mamy wiele osób zaangażowanych w życie 
społeczne. Życzymy im dużo sił i pomy-
słów, a sobie coraz więcej takich osób. 

( ELE A RA KIEWIC  EŁ O OC IK 
RE DE A DS  SE IORÓW)
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Sławomir Rybok: 22 marca obchodziliśmy 
Światowy Dzień Wody. 
Prof. dr hab. inż Izabela Zimoch z Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Energetyki i Katedry 
Inżynierii Wody i Ścieków:  Obchodzony jest 
od 30 lat, celem jest propagowanie dostępu 
do czystej, bezpiecznej wody pitnej. W tym 
roku ŚDW organizowany był wirtualnie 
z siedziby Światowej Organizacji Zdro-
wia w Rzymie. Prezentowany był raport 
ONZ „Szacując wartość wody”. Dokument 
dostarcza aktualną wiedzę na temat stanu 
i sposobów gospodarowania zasobami 
wody, a także dostępu do urządzeń sanitar-
nych na świecie, stanowi też zbiór dobrych 
praktyk. Woda to zasób unikalny i niezastą-
piony, niestety o ograniczonej ilości. 

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdzała, 
iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się 
przez systemy wodociągowe. Jaki jest stan 
katowickiej kranówki  
WHO podtrzymuje to stanowisko, do tej pory 
nie zgłoszono żadnego przypadku przenie-
sienia zakażenia przez kontakt ze ściekami 
lub zanieczyszczoną wodą. Z drugiej strony 

badania pokazują, że SARS-CoV-2 może po-
zostać zakaźny, odpowiednio od 4 do 6 dni 
w ściekach i wodzie, oraz że inne gatunki 
koronawirusa mogą pozostać w nich na-
wet powyżej roku. Woda dostarczana przez 
zdecydowaną większość wodociągów jest 
bezpieczna dla zdrowia, także w Katowi-
cach. Najwięcej problemów sprawiać może 
wewnętrzny system wodociągowy. Na tym 
etapie istnieje największe ryzyko połączeń 
krzyżowych i przepływów wstecznych 

zanieczyszczonej wody, która może zetknąć 
się z czystą wodą z sieci. 

Systematycznie powinniśmy odkręcać, 
czyścić i dezynfekować perlatory. Zachęcam, 
by spuszczać z kranu wodę po dłuższych okre-
sach stagnacji (np. po nocy, kiedy używamy 
wody po raz pierwszy) do czasu, aż poczujemy 
wyraźny spadek temperatury wody. W tym 
przypadku nie należy oszczędzać, bo zdrowie 
cenniejsze jest niż pieniądze. Jednak spuszczoną 
wodę można przecież wykorzystać do podle-
wania kwiatów, nie musi ona być marnowana. 

Ja i moja rodzina pijemy wyłącznie wodę 
z kranu, bez przegotowania, bo świeża woda 
zawiera wiele cennych, łatwo przyswajal-
nych mikro- i makroelementów, ale także 
po to, aby ograniczyć zakup wody w plasti-
kowych butelkach. 

Jak uczyć się szanować zasoby wody
Oszczędzając wodę, dbamy o to, aby nie za-
brakło jej dla przyszłych pokoleń, ale także 
o nasze wydatki. Podczas korzystania z krót-
kiego prysznica zużywamy mniej wody 
niż w trakcie kąpieli. Coraz częściej stosu-
jemy urządzenia wodooszczędne – pralki 

Z PROF. DR HAB. INŻ. IZABELĄ ZIMOCH Z POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK

Światowy Dzień Wody za nami

MŁODE TALENTY Z KATOWIC W FINALE
PRESTIŻOWEGO KONKURSU

Nasze wspaniałe trio z katowickiego Pałacu Młodzieży – Julia Topiłko, Kacper Jakubowski 
i Michał Koterba – zwyciężyło w regionalnym etapie konkursu E plory. W pa dzierniku ich 
projekt zmierzy się z innymi w ogólnopolskim finale! Brawo!
Katowiczanie w projekcie „Od pancerzy krewetek do czystych wód – chitozanowy filtr 
przyszłości” pod opieką Arkadiusza Owczarka przeprowadzili badania zanieczyszczenia wód 
i stworzyli innowacyjny filtr czyszczący, wyłapujący metale ciężkie. 
Program E plory to największa w Polsce inicjatywa wyszukująca, sieciująca i rozwijająca  
talenty, która od 11 lat pomaga młodym badaczom i naukowcom odnale ć się w świecie nauki 
i biznesu. Kluczowym elementem programu jest konkurs dla uczniów, w którym młodzi z całej 
Polski opracowują innowacyjne projekty. W tym roku zgłoszono ponad 230 prac. 

 (JG)

SUKCES UCZNIÓW 
I ABSOLWENTÓW
LICEUM PLASTYCZNEGO 
W KATOWICACH 

Tradycyjnie   uczniowie 
oraz absolwenci Zespołu Szkół Plastycznych 
w Katowicach wzięli udział w Międzynarodo-
wych Targach Bursztynu i Biżuterii AMBERIF 
SPRING 2022 w Gdańsku. W Ogólnopolskim 
Konkursie Bursztynowe Rzemiosło najcen-
niejszą nagrodę i pierwsze miejsce w kate-
gorii juniorzy otrzymał Dominik Rybok, ab-
solwent Liceum Plastycznego za pracę wy-
konaną w srebrze w formie grawerowanego 
naszyjnika zatytułowanego „Na straży skar-
bu Bałtyku”. Jury doceniło pomysł wyekspo-
nowania bursztynu, jak i kunszt wykonania. 
Drugie miejsce zdobyła praca dyplomowa – 
naszyjnik „Eliksir” zeszłorocznej absolwentki 
Julii Gąsior. III wyróżnienie zdobyła Katarzyna 
Małysa za pracę „Kolia z naturalnym bursz-
tynem”. W konkursie udział wzięły również 
prace uczennic: Mai Jakubczak, Martyny 
Machały oraz Aleksandry Kucharskiej. Gratu-
lujemy! (IZABELLA KORNAS)

CUGYM W PRZESZŁOŚĆ

Zuzanna, Laura i Paulina, uczennice IV LO im. 
Gen. Stanisława Maczka w Katowicach, reali-
zują projekt „Cugym w przeszłość”, czyli serię 
podcastów, których gośćmi są osoby związa-
ne ze Śląskiem. Jak same mówią o projekcie: 
inicjatywa ma za zadanie szerzenie wiedzy 
o śląskości i uświadamianie Polakom, jak bar-
dzo bogaty kulturowo jest nasz region.
Rozmowy są publikowane na platformie 
Spotify. Na kanale „Cugym w przeszłość” 
gościli już m.in. Grzegorz Franki, Barbara 
Kowaczek-Jędrasik czy Julia Sidyk. Z cieka-
wych rozmów słuchacze mogą dowiedzieć 
się m.in. o działalności domu śląskiego, niu-
ansach pracy w zespole ludowym za czasów 
PRL-u czy dowiedzieć się, czym dokładnie 
jest etnoedukacja.
„Cugym w przeszłość” to także profil na Insta-
gramie oraz fanpage na Facebooku. Weźmie-
my tam udział w quizach, przeczytamy liczne 
ciekawostki bądź najzwyczajniej zobaczymy, 
w jak pięknej części Polski przyszło nam 
mieszkać. (KK)

Zapraszamy do słuchania podca-
stu na: spoti.fi/3IFSGmu. 

czy zmywarki z programami eco. Groma-
dzimy deszczówkę, którą podlewamy nasze 
ogródki. Jeśli każdy z nas codziennie ogra-
niczy straty wody, choćby nawet o jedną 
szklankę, to wszyscy mieszkańcy Katowic 
globalnie ograniczą roczne straty wody 
na poziomie blisko 25 000 m3.
Skąd się bierze woda w kranach  
Jeśli chodzi o wodę w kranach mieszkańców 
Katowic to jest ona ujmowana z zasobów 
wód powierzchniowych zbiornika Czaniec 
na Sole i zbiornika Goczałkowice na Wi-
śle. Poddawana jest procesom oczyszczania 
w stacji uzdatnia w Kobiernicach i zakładzie 
w Goczałkowicach. Woda sieciami poprzez 
zbiorniki sieciowe w Urbanowicach i Pa-
procanach oraz w Mikołowie, znajdujące się 
w gestii GPW SA, transportowana jest do 
Katowic. Eksploatacją systemu zajmują się 
Katowickie Wodociągi SA, które w kluczo-
wych punktach w systemie wodociągowym 
kontrolują jakość wody. Ponadto wdrażają 
one systemy zarządzania ryzykiem dostaw 
wody do konsumenta zgodnie z wytycznymi 
WHO i normą dotyczącą bezpieczeństwa za-
opatrzenia w wodę do spożycia. 

Mogę z pełną odpowiedzialnością stwier-
dzić, iż woda dostarczana do mieszkańców 
Katowic jest wysokiej jakości i bezpieczna 
dla zdrowia. Nie zapominając o konieczności 
okresowej kontroli instalacji, zachęcam do pi-
cia wody z kranu, co będzie stanowiło wkład 
w światowe dążenia na rzecz ochrony zaso-
bów wodnych. 
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MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW WYJAŚNIA
Co to jest phishing 
i jak nie dać się oszukać
Phishing to nazwa, której używamy do 
opisania oszustwa wyłudzenia danych. 
Nieprzypadkowo kojarzy się z angiel-
skim słowem oznaczającym łowienie ryb. 
Przestępcy, podobnie jak wędkarze, sto-
sują bowiem odpowiednio przygotowaną 
„przynętę” i „łowią” swoje ofiary. Z tym 
zjawiskiem można się spotkać na podej-
rzanych stronach internetowych, plat-
formach zakupowych lub w mediach 
społecznościowych. Fałszywe linki prze-
syłane są SMS-em, mailem lub przez ko-
munikatory. Ich adresy mogą znajdować 
się w różnych domenach, nie tylko w do-
menie polskiej (.pl).

Miejski rzecznik konsumentów wska-
zuje kilka prostych sposobów, jak zadbać 
o swoje bezpieczeństwo w sieci i nie stać 
się ofiarą phishingu:

Dokładnie sprawdzaj wygląd i ad-
res strony, na której podajesz dane do lo-
gowania, dane osobowe czy numer karty 
płatniczej. Na pierwszy rzut oka może ona 
nie różnić się od tej oficjalnej, którą znasz. 
Wystarczy się jednak przyjrzeć, by znaleźć 
np. drobną literówkę w nazwie.

Nie działaj pod presją czasu. Nie re-
aguj odruchowo na maile, SMS-y, strony 
internetowe, aplikacje i telefony, które skła-
niają do natychmiastowej reakcji.

Uważaj na sensacyjne wiadomości, 
strony wymagające dodatkowego logowa-
nia, również te udostępniane z kont znajo-
mych w mediach społecznościowych.

Weryfikuj źródła informacji, zanim 
podejmiesz jakieś działanie lub skopiujesz 
link czy prześlesz dalej.

Jeśli nie jesteś pewien, że dana in-
formacja jest prawdziwa, skontaktuj się 
z rzekomym nadawcą innym kanałem – 
na przykład za pomocą telefonu – żeby po-
twierdzić wiadomość. 

Konsumencie, uważaj, gdy: 
dostajesz SMS z informacją, że musisz 

dopłacić kilka złotych do przesyłki wraz 
z linkiem do przelewu;

sprzedajesz na portalu aukcyjnym, 
a potencjalny klient chce się kontakto-
wać poza nim – np. tylko mailowo lub po-
przez komunikator;

ktoś prosi o podanie numeru twojej 
karty płatniczej i kodu CVV/CVC;

odbierasz telefon od osoby przedstawia-
jącej się jako pracownik banku, z którego 
usług korzystasz, z informacją o nieautory-
zowanej transakcji; 

ktoś prosi cię o zainstalowanie aplikacji 
na komputerze lub telefonie.

Oszust może chcieć uzyskać do-
stęp do twojego konta i autoryzować 
każdą transakcję.

Zwracaj uwagę na SMS-y z banku, po-
nieważ informują, co autoryzujesz, czyli 
na jakie transakcje wyrażasz zgodę. Oszu-
ści mogą poprosić o zgodę na zmianę nu-
meru telefonu do autoryzacji transakcji. Jeśli 
wyrazisz zgodę, to będą mogli ze swojego 
telefonu potwierdzić każdy przelew wyko-
nywany z twojego konta.

Phishing można zgłosić  do zespołu 
reagowania na incydenty komputerowe 
poprzez formularz na stronie CERT 
Polska: incydent.cert.pl/. Jeśli masz uza-
sadnione podejrzenie, że padłeś ofiarą 
oszustwa, zgłoś ten fakt także policji lub 
do prokuratury. 

ZYSKAJ ZNIŻKĘ 20% W NOSPR 
Z KATOWICKĄ KARTĄ MIESZKAŃCA 

NOSPR to ważny punkt na mapie Katowic, 
dlatego dołączył do programu Katowicka Kar-
ta Mieszkańca i proponuje zniżki na koncerty. 
Można z niej skorzystać, kupując bilety na 
serie koncertowe: „Po Mistrzowsku”, „Muzy-
ka Dawna”, „Echo Rising Stars”, „JazzKlub”, 
„NOSPR Kameralnie”, „Orkiestry świata”, 
„Scena Młodych” oraz na koncerty abona-
mentowe i koncerty rezydentów, a także in-
nych artystów wskazanych przez NOSPR. 

Zniżka nie obowiązuje na koncerty organizo-
wane przez zewnętrzne podmioty, nie dotyczy 
zakupu abonamentów oraz oferty Mój Karnet. 
Nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 
Bilety z ulgą dostępne są w kasach oraz na 
www.nospr.bilety24.pl.
Przy zakupie biletów w kasie należy okazać ka-
sjerowi Katowicką Kartę Mieszkańca. Przy zaku-
pie biletów przez Internet należy podać numery 
KKM. Bilety zostaną przesłane na adres e-mail.

Porady dla mieszkańców Katowic:
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
telefon: 32 25 93 846  32 2593 946
Korespondencję proszę kierować na adres:
40-098 Katowice  ul. Młyńska 4.
mail: mrk@katowice.eu
www.katowice.eu/mrk

ZMIENIŁA SIĘ LOKALIZACJA 
PUNKTÓW OBSŁUGI WNIOSKÓW
Jeśli chcesz złożyć wnioski w sprawach:

dodatków mieszkaniowych,
dodatków osłonowych,
zasiłków rodzinnych,
zapomóg w związku z urodzeniem dziecka,
świadczenia pielęgnacyjnego,
zasiłku pielęgnacyjnego,
funduszu alimentacyjnego,

możesz to zrobić w jednym z poniższych Punk-
tów Obsługi Wniosków.

Punkt Obsługi Wniosków nr 1, 
ul. Czecha 2, tel. 32 352 06 18, 
lokalizacje:

Śródmieście,
Zawodzie-Bogucice,
Os. Paderewskiego-Muchowiec,
Załęże.

Punkt Obsługi Wniosków nr 2, 
ul. Oblatów 24, tel. 32 258 36 52, 
lokalizacje:

Koszutka,

Os. Witosa,
Os. Tysiąclecia,
Dąb,
Wełnowiec-Józefowiec.

Punkt Obsługi Wniosków nr 3, 
ul. ętowskiego 6, tel. 32 201 00 42, 
lokalizacje:

Piotrowice-Ochojec,
Zarzecze-Kostuchna,
Podlesie-Brynów,
Ligota-Panewniki.

Punkt Obsługi Wniosków nr 4, 
ul. Krakowska 138, tel. 32 255 35 80, 
lokalizacje:

Murcki-Nikiszowiec,
Szopienice-Burowiec,
Janów- iszowiec,
Dąbrówka Mała. 

Więcej o tym, 
jak zadbać 

o swoje cyber-
bezpieczeństwo,

dowiesz się
w portalu O .PL.

CPK: KONSULTACJE 
DOT. ROZBUDOWY LINII
KOLEJOWYCH W POLSCE
CPK wznawia spotkania konsulta-
cyjne dotyczące rozbudowy linii ko-
lejowych w Polsce, które odwołano 
w lutym z uwagi na sytuację epide-
miczną w kraju.

Dla mieszkańców Katowic zostaną 
zorganizowane dwa spotkania 
19 kwietnia:

o godz. 15.30 w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących nr 3 (Piotrowice, ul. 
Harcerzy Września 1939 2);

o godz. 18.00 w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 21 (Podlesie, 
ul. Malczewskiego 1).

Z przebiegiem wariantów pro-
jektowanej linii kolejowej w regionie 
można się zapoznać na stronie Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego 
cpk.pl oraz na stronach urzędu Kato-
wice.eu/konsultacje w zakładce Plany 
CPK dotyczące linii kolejowych. 
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Choć dziesiąta edycja Katowice Jaz-
zArt esti alu przypadła na zeszły 
rok, dopiero teraz festiwal może 
w pełni świętować swoje dziesię-

ciolecie. Początek już 19 kwietnia.
Katowice JazzArt Festival zaczął się dzięki 
wyznaczeniu przez UNESCO w 2012 
roku dnia 30 kwietnia Międzynarodo-
wym Dniem Jazzu. Katowice były jednym 
z pierwszych miast, które uczciły ten dzień 
z pełnym rozmachem – kilkudniowym fe-
stiwalem. Od tamtej pory, już przez dziesięć 
lat 30 kwietnia rozbrzmiewa w Katowi-
cach jazzem.

Z oczywistych powodów przez ostat-
nie dwa lata muzyka na festiwalu pły-
nęła głównie z głośników komputerów, 

organizowano bowiem edycje online. 
Dopiero tej wiosny JazzArt Festival po-
nownie rozwija skrzydła. Pomimo prze-
rwy pewne rzeczy pozostały niezmienne. 
JazzArt to dalej festiwal pokazujący całe 
bogactwo jazzu – od klasycznych składów, 
po eksperymenty, które na pierwszy rzut 
ucha z jazzem mają niewiele wspólnego. 
Wciąż na równi traktuje się uznanych 
twórców, jak i obiecujących debiutantów. 
No i nieustająco wspiera utalentowane ar-
tystki – jako członek międzynarodowej 
inicjatywy Keychange zapewnia przynaj-
mniej połowę miejsca w programie kobie-
cym składom. 

Tak będzie i tym razem. Już na kon-
cercie poprzedzającym główny program 

festiwalu – 19 kwietnia w sali kameralnej 
NOSPR – wystąpi kwartet, któremu prze-
wodzi harfistka Julie Campiche. Harfa 
w składzie jazzowym to rzadkie zjawisko. 
Jeśli dodamy do tego sporo elektroniki, to 
zapowiada się wyjątkowy koncert.

Najważniejsze wydarzenia rozegrają się 
jednak od 26 do 30 kwietnia. W pierwszym 
dniu organizatorzy oddają hołd Ukrainie. 
W Teatrze Śląskim zagra Katherine Zy-
abluk, uznawana już za jedną z najbardziej 
obiecujących ukraińskich pianistek – wraz 
z polską wokalistką Natalią Kordiak wy-
kona program dedykowany narodowej po-
etce Łesi Ukraince. 

Francuskie trio Suzanne to do-
bry przykład tej części programu, która 

promuje młody, kobiecy jazz. Tworzą go 
altowiolistka Maëlle Desbrosses i klarne-
cistka Hélène Duret, a dopełnia gitarzysta 
Pierre Tereygeol.

Tradycyjnie największa gwiazda festi-
walu wystąpi podczas finału, który odbę-
dzie się w Międzynarodowy Dzień Jazzu. 
Tym razem będzie nim Large Unit – jeden 
z wielu składów wybitnego norweskiego 
perkusisty Paala Nilssena-Love’a. Na scenie 
stanie aż czternastoosobowy skład. Można 
by go nazwać big bandem, gdyby nie fakt, 
że Large Unit to odpowiedź na big ban-
dową tradycję. „Nowy rozdział w historii 
jazzowych big bandów” – tak napisał o nich 
magazyn „Rock’n’Roll”. Więcej na jazzartfe-
stival.eu. (ŁUKA)

DEKADA JAZZARTU 
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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

Szanowni Państwo, decyzją Wojewody Śląskiego 
w siedzibie instytucji Katowice Miasto Ogrodów 
utworzono punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukra-
iny. Punkt jest czynny całą dobę i będzie funkcjono-
wać do odwołania. W związku z powyższym wszyst-
kie nasze galerie i prezentowane w nich wystawy są 
tymczasowo niedostępne. Nasza pozostała działal-
ność jest kontynuowana.

    Kontakt z punk-
tem recepcyjnym : +48 538 517 441

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

Zapisz się i wyglądaj maila od nas na początku każ-
dego miesiąca: https://mailing.miasto-ogrodow.eu/
kulturalne-maile.

11. Katowice JazzArt esti al
od  do 0 kwietnia (r ne oka iza e)
Pełen program, bilety dostępne na www.jazzart-
festi al.eu.

PROJEKTY KONKURSOWE

Dzielnica Brzmi Dobrze
W zgłoszeniu wystarczy przedstawić krótki fi lm 
prezentujący zespół i jego oryginalną twórczość. Na 
zgłoszenia czekamy do 22.04.2022. 
Regulamin, formularze zgłoszeniowe: miasto-ogro-
dow.eu/strona/dbd. Dodatkowe informacje: dbd
miastoogrodow.eu.

JazzCamp for irls 
– zapisy
Wakacyjny kurs jazzowej improwizacji i kompozycji 
dla uczennic szkół muzycznych ruszy zaraz po za
kończeniu roku szkolnego i potrwa do 1 lipca. To pro
pozycja dla uczennic szkół muzycznych I i II stopnia 
w wieku 10–15 lat z Katowic i okolic. 
Obowiązuje opłata wpisowa (50 zł). Regulamin, 
formularze zgłoszeniowe na miasto-ogrodow.eu/
strona/jazzcamp.

SPEKTAKL OPEROWY

ACIS  ALATEA 
– mas ue/serenata w 1 akcie 

eorga riedricha ndla
 oraz  kwietnia, godz. 18.00, 
a a kon ertowa 

W ramach realizowanego we współpracy z Aka
demią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach projektu zapraszamy na dwa 
pełnowymiarowe spektakle operowe. Studenci 
Wydziału Wokalno Aktorskiego oraz Zakładu 
Tańca ze Stowarzyszeniem Akademickiej Or
kiestry Barokowej zaprezentują jednoaktową 
wersję pastoralnej opery eorga Friedricha 

ndla, opowiadającej historię miłości nimfy 
alatei i pasterza Acisa w sielskiej scenerii mi

tycznej Arkadii. 
Wejściówki: 32 609 03 32, rezerwacje miasto-
-ogrodow.eu.

POZOSTA E WYDARZENIA

Zajęcia twórcze dla dzieci 
(i nie tylko) z Ukrainy

potkania ą ezp atne. 
oka iza a   pi tro, a a 11 

poniedziałki, godz. 13.30
Prowadzenie: Magdalena Sołtysik (artystka wizu
alna, pedagożka). Tematyka zajęć: zabawy z papie
rem, czyli origami i nie tylko.
wtorki, godz. 11.00
Prowadzenie: Monika Ostrowska Cichy (artetera
peutka i nauczycielka). Tematyka zajęć: malowanie, 
i to na kolorowo.
środy, godz. 17.00
Prowadzenie: Irena Imańska (artystka wizualna). 
Tematyka zajęć: malowanie, i to abstrakcyjnie.
czwartki, godz. 17.15
Prowadzenie: Ewa Kokot (tutorka i pedagożka). Te
matyka zajęć: między chaosem a harmonią, czyli 
szukanie ładu albo zabawy z kompozycją.
piątki, godz. 11.00
Prowadzenie: Mateusz Świstak (badacz baśni, pięk
nie je opowiada). Tematyka zajęć: obraz na ekranie, 
czyli akcja i zabawa.
soboty, godz. 13.00
Prowadzenie: Marzena Paciej (artystka wizualna). 
Tematyka zajęć: dekoracja i ornament, czyli zabawy 
z kształtem i linią.

Muzykodrom i iolin Di
 i 9 kwietnia, godz. 11. 0, a a zykodro  
 zykodro  d a dzie i 

9 kwietnia, godz. 10.00, a a zykodro  
 io in i d a a zk w 

Informacje: anna.czubak miasto-ogrodow.eu.

AKADEMIA DOŚWIADCZENIA
Akademia Doświadczenia to bogaty program spo
tkań, warsztatów i zajęć ruchowych dla seniorów 
obejmujący m.in. warsztaty modowe, warsztaty 
florystyczne, zajęcia jogilates, zajęcia z ergonomii 
ruchu. dział w Akademii Doświadczenia jest bez
płatny. Spotkania co tydzień. 
Obowiązują zapisy. Więcej na miasto-ogrodow.eu/
strona/akademia doswiadczenia. Zapisy: Dominika 
Lange, dominka.lange miasto-ogrodow.eu.

Szwendania okoliczne
9 i  kwietnia  tra y a odzienne
W kwietniu wybierzemy się do Rudy Śląskiej oraz 
pospacerujemy brzegiem Sztoły. 
Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja
miasto-ogrodow.eu.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA 

al. Wojciecha Korfantego 6, 
tel. 32 259 90 40
@bwakatowice

galeria@bwa,katowice.pl
www.bwa.katowice.pl 

„Niezidentyfi kowany teren”
do 30 kwietnia
Międzywydziałowa wystawa artystek i artystów 
oraz projektantek i projektantów związanych 
z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach daje 
wgląd w projekty, działania i realizacje, które wy
mykają się uczelnianym ramom. 
W wystawie udział biorą: Judyta Bernaś, Jan Dybała 

 Piotr Ceglarek (Biuro Dźwięku Katowice), Katarzy
na Fober  Bartłomiej Polak (K FA. Design), Jolanta 
Jastrząb, Magdalena Kilarska, Michalina W. Klasik, 
Bogdan Kosak, Aleksander Kozera, Barbara Kubska 

 Anna Sielska  Paulina rbańska (ABC Tychy), Pa
weł Mendrek  Martin Newth  Da e Beech, anna 
Sitarz Pietrzak, Joanna Zdzienicka Obałek.
Dla naszych gości z krainy wstęp na wystawę jest 
bezpłatny.
Oferujemy również możliwość bezpłatnego udziału 
w warsztatach artystycznych dla ukraińskich rodzin 
z dziećmi.
Warsztaty odbywać się będą od 14 marca do 
30 kwietnia, od poniedziałku do piątku, w godz. 
10.00–11.30, 12.00–13.30.
Wszystkich, którzy chcieliby wziąć w nich udział, 
prosimy o kontakt: edukacja bwa.katowice.pl. Ist
nieje możliwość pomocy tłumacza podczas warsz
tatów.
Zapraszamy serdecznie.
Prosimy o rozpowszechnianie tej informacji przez 
osoby goszczące lub mające kontakt z gość-
mi z Ukrainy. bwakatowice solidarnizUkrainą  

Centrum Sztuki Filmowej 
- Kino Kosmos

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

www.kosmos.katowice.pl
Kino Kosmos zastrzega sobie 
prawo zmian w repertuarze.

KLUB ILMOW  AMBASADA: 
„Trędowata” (1976)

 kwietnia, godz. 18. 0
Na 140. spotkaniu Klubu Filmowego AMBASADA 
zaprezentujemy fi lm Jerzego offmana „Trędo
wata”, ekranizację powieści eleny Mniszkówny. 
Prelekcję przed seansem wygłosi i dyskusję popro
wadzi koordynatorka klubu Alicja Kubies. Pokaz 
towarzyszy premierze książki Agaty Tecl Szubert 
„W stronę niemożliwego. Zespół Filmowy Silesia  
1 72–1 3”, dostępnej w kasie kina. „Trędowata” 
została wyprodukowana właśnie w Zespole Filmo
wym „Silesia”.
Bilety: 16 zł (normalny), 13 zł (ulgowy).

2022. ROK Z KINEM ROZ : 
„Wilkołak” (1941)

8 kwietnia, godz. 18. 0
W 2022 roku mija 100 lat od premiery fi lmu „Nos
feratu – symfonia grozy” Friedricha Wilhelma Mur
naua – arcydzieła niemieckiego ekspresjonizmu 
fi lmowego. Z tej okazji w Kinie Kosmos przygo
towaliśmy całoroczny cykl ROK Z KINEM ROZ . 
W kwietniu zapraszamy na „Wilkołaka” w reż. 

eorge a Waggnera. To klasyczna wersja horroru, 
będącego jednym z największych sukcesów w ca
łej historii wytwórni ni ersal. Oto zaatakowany 
przez wilka mężczyzna zaczyna przeobrażać się 
w krwiożerczą bestię  
Bilety: 16 zł (normalny), 13 zł (ulgowy).

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
Ateneum w Katowicach

ul. św. Jana 10 
tel. 32 253 82 22

www.ateneumteatr.pl

„Babcia na jabłoni”
8, 1 , 1  kwietnia, godz. 9. 0 i 11. 0  
9 kwietnia, godz. 11. 0  
10 kwietnia, godz. 1 .00

„Tkaczka chmur. 
Baśń o trzech Zorzach”

1, , , 8, 9 kwietnia, godz. 9. 0  
 kwietnia, godz. 9. 0 i 1 .00  
 kwietnia, godz. 11. 0  
 kwietnia, godz. 1 .00  

0 kwietnia, godz. 11. 0  

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży
Od kwietnia kobiety będą integrować się, uczest
niczyć w zabawach teatralnych, tworzyć pacynki 
oraz przygotowywać minispektakle dla swoich dzie
ci. Większość zajęć odbędzie się w Miejskim Domu 
Kultury Bogucice Zawodzie w Katowicach przy ul. 
Markiefki 44a. dział bezpłatny. Liczba miejsc ogra
niczona.
Zapisy: tel. 505 360 244, 
annajadwiganowak gmail.com
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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

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

SOLIDARNI Z UKRAINĄ! 
OFERTA ZAJ  W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ!

Nauka języka polskiego 
dla dzieci
ART LEKCJE to długofalowy program nauki języka 
polskiego dla dzieci ukraińskich w wieku przed-
szkolnym i szkolnym. 

Spotkania w każdą środę:
o godz. 12.00 dla dzieci przedszkolnych (do 6 lat),
o godz. 15.30 dla dzieci szkolnych (7–12 lat).
Prowadzenie: Ewa Kokot wraz z tłumaczem.
Udział bezpłatny! Obowiązuje limit miejsc i kolejność 
zgłoszeń! Zapisy: domoswiatowy bs.katowice.pl.

„Sceny z życia” – wystawa 
prac członków Klubu Twórców 
„Różni” przy ZNP w Katowicach
kwie ie , a , a a a eria i ioteki 

ą kie  w atowi a , . igonia 

Wystawa „Noto – Notatnik 
Artysty 2022”
do 1  a a 
Oprócz zwiedzania wystawy zaplanowano działa-
nia towarzyszące m.in. wykład, warsztaty. 
Szczegóły na FB Domu Oświatowego.

„Słownik Powstań Śląskich”
Publikacja pod redakcją dr. hab. Macieja Fica 
i prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka przybli-
żać będzie wydarzenia, miejsca i osoby mające 
związek z III powstaniem śląskim.

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

Słoneczniki warte miliony. 
incent an ogh

 kwietnia, godz. 11.00, ena eatr  
ą kiego w a erii atowi kie

„Sztukowanie”, czyli historia sztuki dla każdego. Cykl 
comiesięcznych zajęć dla seniorów w każdym wieku. 

Mistrzostwa Powiatowe 
„Wielkiej Ligi Czytelników”. 
Test półfinałowy

 kwietnia, godz. 10.00, on ine
Półfinał Wojewódzkiego Konkursu „Wielka Liga Czy-
telników” dla uczniów szkół podstawowych w trzech 
kategoriach wiekowych: klasy 1–3, 4–6 i 7– .

ista Create – profesjonalne 
materiały reklamowe (webinarium)

 kwietnia, godz. 1 .00
Formularz rejestracyjny: forms.gle/mMH Zn58o-
1acm6hR6.

Voki i Bitmoji w edukacji 
(webinarium)
1  kwietnia, godz. 1 .00, 
p at or a  ea
Formularz rejestracyjny: forms.gle/5Yhj1j55 u-

w b4T6.

Tworzenie materiałów 
promocyjnych w aplikacji 
Can a (webinarium)

1 kwietnia, godz. 1 .00, 
p at or a  ea
Formularz rejestracyjny: forms.gle/u e WkwA-
p t34 A.

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11 
tel. 32 254 60 98

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

CZYTAJ DLA ODMIANY

Spotkanie autorskie 
z Da idem Camus 
pisarzem i tłumaczem, 
wnukiem noblisty Alberta Camus

 kwietnia 0  r., godz. 1 .00,
i ia nr , . iwi ka 9 , a e

Spotkanie autorskie 
z Jackiem Piekiełko
autorem powieści 
z cyklu „Arkadiusz Lubosz”
8 kwietnia, godz. 1 .00,

i ia nr , . iwi ka 9 , a e

„ łośno o książkach!” 
– happening czytelniczy

 kwietnia, godz. 11.00 1 .00,
ko i e ynk  w atowi a  

Przeczytaj do mikrofonu fragment jednej z książek 
oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 
a będziesz mógł zabrać ją do domu. Dla mniej od-
ważnych: książki niespodzianki.

Spotkanie autorskie 
z Mirosławem orzką
autorem serii powieści 
„Cienie przeszłości”, „Wściekłe psy”

 kwietnia, godz. 1 .00,
i ia nr 1 , . ia t w 0, . y ią e ia

Spotkanie autorskie 
z Beatą Sabałą-Zielińską
autorką książek „TOPR. eby inni mogli 
przeżyć”, „TOPR 2. Nie każdy wróci”

 kwietnia, godz. 1 .00,
i ia nr , . . ro rego , . y ią e ia

CZYTELNICY PODRÓŻNICY

Urocza Samotnia. ico. Korsyka  
 kwietnia, godz. 1 . 0,
i ia nr 1 , . a dy 1, og i e

Prelekcja Aleksandry Kalarus, towarzysząca wy-
stawie fotografii pod tym samym tytułem. Wysta-
wa czynna będzie w dniach od 6 do 30 kwietnia.

o Chi Minh czy Sajgon  
Zaskakujący Wietnam 

 kwietnia, godz. 1 .00,
i ia nr , . yto ka 8 , 
e nowie ze owie

Spotkanie z Anną i Krzysztofem Kucharskimi.

Wyspy niepoliczone. 
Indonezja z bliska 
1  kwietnia, godz. 1 .00,

i ia nr 0, . y ni ka 11, r d ieś ie
Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Tadeuszem 
Biedzkim.

Czarnobyl 
– fikcja a rzeczywistość 

 kwietnia, godz. 1 .00,
i ia nr 1 , . ito a 18 , . ito a 

Spotkanie z Dominikiem Wójcikiem, dziennika-
rzem i eksploratorem miejsc opuszczonych.

ZDROWIE W BIBLIOTECE

Dobre życie po Co idzie 
– spotkanie z Lidią Machaj

 kwietnia, godz. 1 .00,
i ia nr , . . ro rego , 

. y ią e ia 

WIELOKULTUROWY ŚLĄSK

Spotkanie z Raisą Misztelą 
– pochodzącą z Ukrainy 
wokalistką, finalistką 
drugiej edycji programu 
„The oice Senior”
8 kwietnia, godz. 1 .00,

i ia nr 11, . ra y kiego , o z tka

NIEZWYKLI

Spotkanie z kulturą łuchych 
– spotkanie z Kingą ołdą-
-Justycką, Klaudią Wysiadecką, 
Rafałem Bołdysem 
i Michałem Justyckim 
– niesłyszącymi artystami

1 kwietnia, godz. 1 .00
i ia nr 1, . igonia , r d ieś ie 

Tłumaczenie: Irena Piecha.

LABORATORIUM SZTUKI

ECOtorba dla mieszkańca 
8 kwietnia, godz. 1 .00, i ia nr 19, 
. ro w e terp atte 10, zopieni e

Rodzinne warsztaty z artystką Sonią Włodarczyk  
projektowanie i ręczne malowanie płóciennych toreb.

Piękna fotografia 
– książka i herbata 
od  do 18 kwietnia,

i ia nr , . oet a , r ki
Konkurs fotograficzny dla czytelników. Regulamin 
dostępny w filii.

MDK „Ligota”
ul. ranciszkańska 33

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

www.mdkligota.pl

KLUB DYSKUSYJNY

„Alkoholizm – objawy i leczenie” 
– spotkanie z terapeutami Michałem 
Kurdziejem i Krzysztofem Trelą

 kwietnia, godz. 18.00
W tematykę uzależnienia od alkoholu wprowadzą 
terapeuci Michał Kurdziej i Krzysztof Trela. Spo-
tkanie odbędzie się w ramach cyklu „Zdrowe ciało, 
umysł i duch”. 
Wstęp wolny. Ograniczona liczba miejsc. Zapisy 
w biurze obsługi (tel. 604 988 657  32 252 32 34).

Ligocianie i Panewniczanie 
na starych zdjęciach 
i pocztówkach 
11 kwietnia, godz. 18.00
Tym razem w Klubie Dyskusyjnym spojrzymy na 
stare zdjęcia i pocztówki, przyglądając się szcze-
gólnie uwiecznionym na nich mieszkańcom Ligoty 
i Panewnik. Może w tym zwierciadle czasu znaj-
dziemy odrobinę siebie. 
Wstęp wolny. Ograniczona liczba miejsc. Zapisy 
w biurze obsługi (tel. 604 988 657  32 252 32 34).

Wystawa w alerii pod ukami 
– rupa Malarska „Światło”, 
MDK „Koszutka”, ilia „Dąb”
od  do 0 kwietnia
Serdecznie zapraszamy na wystawę rupy Malar-
skiej „Światło”, działającej przy MDK „Koszutka” 
(Filia „Dąb”). Wystawę można oglądać od ponie-
działku do piątku w godzinach od 10.00 do 1 .00.
 Wstęp wolny.

Pora dla seniora 
 kwietnia, godz. 11.00 1 .00 

Zajęcia z rękodzieła artystycznego – 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).

Warsztaty makramowe: 
wielkanocne ozdoby świąteczne
9 kwietnia, godz. 10.00
Wraz z grupą „Szydełko i Druty” zapraszamy na 
warsztaty makramowe. Tym razem wykonamy 
wielkanocne ozdoby. Dodatkową atrakcją będzie 
wystawa rękodzieła grupy „Szydełko i Druty”. 
Koszt: 15 zł/osoba zawiera wszystkie potrzebne 
materiały. Prosimy o wpłaty do 5 kwietnia, dopie-
ro wpłata jest równoznaczna z zapisem. Ograni-
czona liczba miejsc. Zapisy w biurze obsługi (tel. 
604 988 657  32 252 32 34).

Koncert „Solo i w duecie”
9 kwietnia godz. 1 .00
Zapraszamy na koncert, podczas którego wystą-
pią uczestnicy zajęć nauki gry na pianinie z MDK 
„Ligota”. 
Wstęp wolny. Ograniczona liczba miejsc. Zapisy 
w biurze obsługi (tel. 604 988 657  32 252 32 34).
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„Śpiewaj razem z nami” 
– spotkanie śpiewacze 
dla seniorów
13 kwietnia, godz. 13.00
Przyjdź i spędź z nami muzyczne popołudnie  
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi (tel. 
604 988 657  32 252 32 34).
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Polana bajkowej przygody 
– strefa dla dzieci podczas 
Biegu na Kokocińcu
24 kwietnia, godz. 11.00–12.30
Zabawy i konkurencje pod znakiem postaci 
z bajek. bierzcie się wygodnie, będzie dużo ruchu 
i śmiechu  I upominkowe medale

Bajkowy wehikuł czasu
27 i 29 kwietnia, godz. 17.00 
Pokazy bajek z diaskopu, rzutnika przeźroczy z cza-
sów PRL. 
Wstęp wolny. Ograniczona liczba miejsc. Zapisy 
w biurze obsługi (tel. 604 988 657  32 252 32 34).

Moja własna bajka 
26 kwietnia, godz. 16.00–17.30 
Warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci w wieku 
szkolnym. 
Wstęp wolny. Ograniczona liczba miejsc. Zapisy 
w biurze obsługi (tel. 604 988 657  32 252 32 34). 

MDK „Południe”
ul. Boya- eleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

Aktywni IT
wtorki, godz. 19.00; niedziele, godz. 9.00
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia  fitness (wtorek, 
godz. .00) i nordic walking (niedziela, godz. .00) pro-
wadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. 

Pieśni Wielkopostne (kościół 
pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Kostuchnie)
3  kwietnia, godz. 18.00  
Wystąpią chóry działające na południu Katowic: 
„Słowiczek”, „ ejnał”, „Modus i endi Cameralis”, 
„Modus i endi” i „A ista”. 

„Zero czy less waste  
O co tu chodzi ” – warsztaty
7 kwietnia, godz. 17.00
Warsztaty, podczas których zastanowimy się, po 
co starać się żyć, nie produkując śmieci. Będziemy 
gościć dr Patrycję Pawłowską Bielawską.

Warsztaty ekorękodzieła
8 i 13 kwietnia, godz. 17.00
Stworzymy wielkanocnego baranka.

„Jak ograniczyć ilość odpadów, 
robiąc zakupy ” – warsztaty
21 kwietnia, godz. 17.00 
Warsztaty krawieckie – szyjemy ekotorby oraz 
siatki na owoce i warzywa. 
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Kino z bajką
25, 26 kwietnia, godz.10.00 
Projekcje filmowe dla dzieci.

Wieczorynka w kinie
27 kwietnia, godz. 17.00
Projekcja filmowe dla dzieci.

„O ajowym Chrobotku”
28 kwietnia, godz. 10.00
Spektakl teatralny dla najmłodszych przygotowa-
ny przez grupę teatralną „O  Teatr”. 

Jak nie marnować jedzenia
28 kwietnia, godz. 17.00 
W jaki sposób ekologicznie przechowywać jedze-
nie  Na ekowarsztatach przygotujemy woskowijki.

Wiosenne Disco Senior 
29 kwietnia, godz. 17.00 
Taneczne spotkanie z klubem „Malinowa chmurka”.

MDK „Południe” w Piotrowicach 
ul. Jankego 136, tel. 32 2059281

Senior itness
środy i piątki, godz. 9.00 (od 1 kwietnia)
Zajęcia gimnastyczne dla seniorów, które pomo-
gą utrzymać dobrą kondycję, sprawność układu 
krążeniowo oddechowego, zwiększyć mobilność 
ciała, a także poprawić sylwetkę. 
Koszt: 14 zł.

„Spotkajmy się!” – warsztaty
2 kwietnia, godz. 11.00
Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe na 
pilotażowe warsztaty taneczno ruchowe dla osób 
niepełnosprawnych. Zajęcia poprowadzi Monika 
Orlof Jagiełło – terapeutka zajęciowa i instruktor-
ka rekreacji ruchowej.

„Tańcem w głąb siebie” 
– warsztaty dla kobiet
2 kwietnia, godz. 13.30
Warsztaty, które poprzez wykorzystanie tańca i ru-
chu zapewnią Wam relaks i odprężenie oraz dużą 
dawkę życiowej energii i siły.

„Zrób to sama. Włóczkowe 
pisanki” – zajęcia rękodzielnicze
5 kwietnia, godz. 10.00
Podczas zajęć stworzymy dekoracje świąteczne 
do wykorzystania przy zdobieniu okien, stroików 
i stołów wielkanocnych.

„Szukając siebie”
7 kwietnia, godz. 18.00
Wernisaż wystawy kolaży Anny Cichy. Obrazy 
stworzone przez artystkę przedstawiają proces 
poszukiwania własnego ja, a ich motywem prze-
wodnim jest głębia kobiecej tożsamości. 

Olejkowe warsztaty
9 kwietnia, godz. 10.00
Zajęcia edukacyjne na temat właściwości olejków 
eterycznych. Podczas warsztatów będziemy two-
rzyć lawendowe kule zapachowe i serduszka do 
kąpieli. Zajęcia poprowadzi Marta Sitko – eduka-
torka zdrowia publicznego.

Kolaż, scrapbooking, 
decoupage
12 kwietnia, godz. 10.00
Warsztaty twórcze, podczas których nauczymy się 
tworzyć obrazy, zestawiając ze sobą fragmenty 
grafik, tekstu i różnego rodzaju galanterii papier-
niczej. 

Spotkanie z fotografią 
portretową
19 kwietnia, godz. 10.00
Tematem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom 
zasad, którymi powinni się kierować, wykonując 
zdjęcia ludzi, zarówno portretów jednoosobowych, 
jak i grupowych podczas rodzinnych spotkań. Za-
jęcia poprowadzi Marcin Liberski.

Warsztaty zielarskie
23 kwietnia, godz. 10.00
Jak działają zioła  Jak łączyć je ze sobą, aby kom-
ponować smaczne i bezpieczne mieszanki  Na 
wszystkie Wasze pytania odpowie zielarka, kultu-
roznawczyni i właścicielka sklepu zielarskiego Zie-
larnia „Zdrowe Chwasty” – Martyna Kleszcz.

„Zjadam kaszę – nie grymaszę!” 
– warsztaty kulinarne
26 kwietnia, godz. 10.00
Na warsztatach porozmawiamy, dlaczego w na-
szym jadłospisie nie powinno zabraknąć kaszy. 
Poznamy rodzaje kasz, ich wartości odżywcze, 
a także dobroczynny wpływ na nasz organizm. 
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Baśnie i bajki Dalekiego 
Wschodu
28 kwietnia, godz. 17.00
Zapraszamy na II spotkanie klubu Anime i Mangi, 
w ramach którego zobaczymy, jak japońscy twórcy 
anime adaptują bajkowe i baśniowe motywy z całe-
go świata, tworząc magiczne opowieści w wybitnej, 
a zarazem niekonwencjonalnej oprawie wizualnej. 
Koszt wstępu: 10 zł.

Piwonie z krepiny – warsztaty 
rękodzieła ludowego cz. II
29 kwietnia, godz. 17.00
O bibułkarstwie i sztuce ludowej raz jeszcze. Tym 
razem wykonamy letnie kwiaty do ozdoby naszych 
mieszkań w stylu rustykalnym. Warsztaty popro-
wadzi florystka Ewa Dyjan. 
Koszt: 30 zł, dla seniorów z Kartą Mieszkańca Ka-
towic 50  zniżki. Obowiązują zapisy w biurze MDK.

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

Breakdance show. Improwizacja
6 kwietnia, godz. 18.00 
Tradycje breakdance w Murckach mają swoją hi-
storię. Zapraszamy na pokaz taneczny w wykona-
niu Marcina Bałdysa, który w Murckach prowadzi 
zajęcia dla małych b boy i b girl.

istoria powstańców z Murcek
7 kwietnia, godz. 17.00
Na spotkaniu Koła Miłośników Murcek Barbara 
Kurzak Kawka podzieli się ze słuchaczami histo-
rycznymi rewelacjami z okresu powstań śląskich.

MDK „Południe” w Zarzeczu
ul. P. Stellera 4, tel. 32 202 97 67

Przystań dla uchod ców
piątki, godz. 18.00 

ruchamiamy miejsce spotkań dla uchodźców 
z krainy mieszkających w Zarzeczu. Na spotkanie 
zapraszamy zarówno naszych ukraińskich przyja-
ciół, jak i osoby chętne do współpracy w formie 
wolontariatu. Spotkania odbędą się z tłumaczem. 

Warsztaty wielkanocne
7 kwietnia, godz. 17.00 
Stworzymy jajka, kurki i zajączki w ekologicznym 
wydaniu.

„Mały naukowiec” 
– warsztaty
14, 21 kwietnia, godz. 17.00
Eksperymenty i doświadczenia to najlepsza droga 
dla najmłodszych do polubienia nauki i czerpania 
radości z poznawania. 

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

Palmy wielkanocne
6 kwietnia, godz. 18.00
Rodzinne warsztaty rękodzieła, na których zrobi-
my tradycyjne palmy. 
Wstęp wolny.
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Bajkowe warsztaty
27 kwietnia, godz. 10.00
Spotkanie otworzy projekcja multimedialna o bohate-
rach bajek. Następnie dzieci wykonają wybraną postać 
bajkową za pomocą różnych technik plastycznych. 
W czasie zajęć prowadzone będą konkursy bajkowe.

MDK „Koszutka”
ul. rażyńskiego 47  ul. Krzyżowa 1

tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

acebook @mdkkoszutka
Instagram mdkkoszutka

KATOkultura

Akademia Małego Naukowca
7 kwietnia, godz. 8.30, 9.30, 10.30, 
11.30, 12.30
Cena 12 zł/uczestnik. Obowiązują zapisy.

Klub Podróżnika
11 kwietnia, godz. 17.00
„Wokół książki Ameryka. Ziemia kolorowych pu-
styń ” – spotkanie z Janem aciem, historykiem, 
podróżnikiem i fotografikiem, autorem książek hi-
storycznych, religijnych i podróżniczych, członkiem 
elitarnego klubu podróżników i odkrywców The 
E plorers Club w Nowym Jorku. Spotkanie połą-
czone z pokazem zdjęć poprowadzi abriela ęcka
Bilet wstępu: 10 zł (5 zł – zniżka dla seniorów po-
wyżej 60 r. ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca).

Salon Artystyczny
20 kwietnia, godz. 17.00
„Nikaj  Kajś  Zbigniewa Rokity opowieść o órnym 
Śląsku”. Ale nie tylko  Bo wszak nie tylko zgłębia 
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nasz region, ale i te nieco odleglejsze: historię, 
przemiany społeczne, polityczne i ich wpływ na 
różne dziedziny  Na przykład sport  Zbigniew 
Rokita, dziennikarz, publicysta, literat i laureat Na
grody Nike, którego książki są chętnie adaptowane 
na potrzeby sceny, będzie naszym gościem. Pro
wadzenie: anna rabowska Macioszek.

Spektakl „Tango” 
Teatru Anatomia
28 kwietnia, godz. 17.30
Czarna komedia, w której znerwicowany dentysta 
próbuje odmienić swój podły los, oddając się pracy 
naukowej w nieprzyzwoicie skromnym mieszka
niu, gdzie gnębią go: pasożytnicza eksdziewczyna, 
piekielny szef, głucha ciotka hazardzistka, siejący 
zniszczenie hydraulik oraz zdemoralizowana mat
ka. Jak mu pójdzie  Przekonajcie się sami.
Bilet wstępu: 20 zł (10 zł zniżka dla seniorów po-
wyżej 60 r. ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca).
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Projekcje bajek Studia Filmów 
Rysunkowych z Bielska-Białej
25 kwietnia, godz. 8.30, 9.45, 11.00
Koszt: 5 zł/osoba.

Projekcje bajek Studia Filmów 
Rysunkowych z Bielska-Białej
26 kwietnia godz. 9.00, 11.00
Koszt: 5 zł/osoba.

Spotkanie z bajką 
„Babcia robi na drutach” 
Uriego Orleva
26 kwietnia, godz. 17.00
Prezentacja fi lmowa spektaklu pt. „Są dzieci skó
rzane, są dzieci wełniane” oraz spotkanie z autor
kami projektu i warsztaty plastyczne dla dzieci

Warsztaty kreatywne 
dla dzieci
27 kwietnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
29 kwietnia, godz. 10.00, 11.00
Koszt: 12 zł/osoba. 

Spektakl teatralny „Na tropie 
zaginionej opowieści” 
w wyk. Teatru TRIP
29 kwietnia, godz. 10.00
Koszt: 16 zł/osoba.

Rozstrzygnięcie konkursu 
literackiego 
„Bajka rozśmieszajka” 
i rozdanie nagród laureatom
29 kwietnia, godz. 17.00
Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy pod 
numerem telefonu 32 25 200, 32 25 77 lub 
mailowo domkultury mdkkoszutka.pl

MDK „Koszutka”, Filia „Dąb”
ul. Krzyżowa 1

Otwarta Galeria ZA SZYBĄ

Wystawa „Barwy Dzielnic”
9 kwietnia, godz. 17.00
Wystawa rupy Janowskiej z Miejskiego Domu 
Kultury „Szopienice iszowiec” w Katowicach. 

Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 60  54  
0 , czas trwania wystawy: od 4 do 30 kwietnia.

„Florystyczna kompozycja 
wiosenno-wielkanocna”
6 kwietnia, godz. 17.30
Warsztaty twórcze prowadzone przez Marię Kabelis. 
Koszt: 45 zł/osoba, zapisy pod numerem telefonu: 
608 549 089, liczba miejsc ograniczona.
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Warsztaty „Kąpiel jak z bajki”
25 kwietnia, godz. 8.30, 10.00, 12.00
Warsztaty dla dzieci szkolnych, tworzenie kul do 
kąpieli. Koszt: 12 zł/osoba.

„Bajeczki z dębowej książeczki”
26 kwietnia, godz. 9.30, 11.30, 13.30
Interdyscyplinarne warsztaty literacko-twórcze. 
Koszt: 12 zł/osoba.

Projekcja bajek Studia Filmów 
Rysunkowych z Bielska-Białej 
dla dzieci szkolnych 
i przedszkolnych
27 i 29 kwietnia, godz. 8.30, 10.05, 11.30
Koszt: 5 zł/osoba. 

Spotkanie z bajką „Babcia robi 
na drutach” Uriego Orleva
27 kwietnia, godz. 17.00
Prezentacja fi lmowa spektaklu „Są dzieci skórza
ne, są dzieci wełniane” oraz spotkanie z autorkami 
projektu i warsztaty plastyczne dla dzieci.

„Na tropie zaginionej opowieści”
28 kwietnia, godz. 10.00
Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru TRIP. Koszt: 
16 zł/osoba. 

Ślonsko Bajarka 
29 kwietnia, godz. 17.00
Spotkanie dla rodzin z dziećmi. Prowadzenie Do
minika Kierpiec Kontny. Koszt:  zł/osoba. 
Działanie towarzyszące: konkurs literacki dla 
dzieci szkolnych i przedszkolnych (indywidualny 
i grupowy) na „Bajkę rozśmieszajkę”. Szczegóły na 
stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl.
Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy pod 
numerem telefonu: 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

Wernisaż wystawy 
„Barwy Dzielnic” Grupy 
Malarskiej FILAR
8 kwietnia, godz. 17.00
Wernisaż wystawy grupy działającej w MDK „Ko
szutka”, Filia „Dąb”

Wystawa „Barwy Dzielnic” 
od 8 do 29 kwietnia
Wystawa rupy Malarskiej FILAR działającej 
w MDK „Koszutka”, Filia „Dąb”. 

Kwiatki, bratki i stokrotki 
– wiosenne warsztaty dla dzieci 
11 kwietnia, godz. 10.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy. 

Tusze alkoholowe – warsztaty 
zdobienia ceramiki użytkowej 
12 kwietnia, godz. 12.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy. 

Andaluzja – prelekcja po-
dróżnicza dla seniorów 
25 kwietnia, godz. 12.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

„Czy Śpiąca Królewna ” 
28 i 29 kwietnia, godz. 17.30
Spektakl dla dzieci w wykonaniu członków Sto
warzyszenia Artystycznego Into dram w ramach 
Katowickich spotkań z bajką 2022
Rezerwacja biletów pod nr tel. 604 513 075. Cena: 15 zł.

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

Spotkanie „Bezpieczny maluch”*
4 kwietnia, godz. 10.00
Spotkanie edukacyjne dla dzieci oraz projekcja 
fi lmu „Niebajka o porwaniu” realizowane przez 
Komendę Miejską Policji w Katowicach. Spotkanie 
ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa oraz 
zapobieganie porwaniom i zagubieniom. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Portugalia – podróżnicza 
prelekcja multimedialna
6 kwietnia, godz. 15.00
Wstęp wolny. Impreza dla Klubu Seniora w Szo-
pienicach.

Kurs samoobrony dla kobiet*
8 kwietnia, godz. 16.30
Prowadzi dyplomowany trener sztuk walki Krzysz
tof Mróz, właściciel szkoły: Droga Do Mieszanych 
Sztuk Walki TEMPO. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Niedzielne podwieczorki 
przy bonkawie i maszketach*
24 kwietnia, godz. 15.00
Integracyjne spotkania dla mieszkańców dzielnicy 
przy muzyce i poczęstunku. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

Kulturalny bajtel* 
26 kwietnia, godz. 9.30 
Warsztaty teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru 
Czarnego Tła z Chorzowa.  czestnicy zajęć pozna
ją zasady panujące w „czarnym teatrze”,  różne ele
menty scenografi i oraz rekwizyty. Podczas warsz
tatów dzieci aktywnie uczestniczą w działaniach 
scenicznych. Wydarzenie organizowane w ramach 
Katowickich spotkań z bajką 2022. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy.

Centrum Społecznościowe Szopki dla Szopienic – 
etap II – fi nansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

tel./fa  32 206 46 42

Wielkanocny spektakl 
w wykonaniu podopiecznych 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego 
im. M. Trzcińskiej- ajfrowskiej
7 kwietnia, godz. 11.00
Wstęp wolny.

Koncert fi nałowy 
Wojewódzkiego Festiwalu 
Młody Amadeusz
9 kwietnia, godz. 11.00
Wstęp wolny.

Wiosenna Rewia Gwiazd 
Śląskich Przebojów
22 kwietnia, godz. 18.00
Wystąpią: Mirek Szołtysek, Blue Party, Arkadia Band. 
Bilety: 45 zł.

„Piękno jest w Tobie, czyli jak 
Cię widzą, tak Cię piszą, jak się 
czujesz, tak wyglądasz” 
– spotkanie
24 kwietnia, godz. 16.00
W programie: spotkanie z autorką książek dla ko
biet – Ewą Kassalą  wykład: „Sztuka wystąpień pu
blicznych, czyli jak mówić, by nas słuchano”  panel 
dotyczący zdrowia i urody  poczęstunek i upominki 
dla wszystkich uczestników. 
Wstęp wolny. Wydarzenie realizowane w ramach 
Inicjatywy lokalnej.

Mała Akademia Jazzu 
– koncerty edukacyjne 
dla dzieci
25 kwietnia, godz. 10.00
Wstęp 10 zł/osoba. Obowiązują zapisy grup zor-
ganizowanych. 

Akademia Małego Naukowca 
– warsztaty 
edukacyjne dla dzieci
26 kwietnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00 
Wstęp 10 zł/osoba. Obowiązują zapisy grup zor-
ganizowanych. 

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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Wielka wyprawa pana 
Maluśkiewicza
27 kwietnia, godz. 09.30, 11.00 
Spektakl dla dzieci w wykonaniu grupy „O! Teatr”.
 Wstęp 10 zł/osoba. Obowiązują zapisy grup zor-
ganizowanych.

O mama, drama!
28 kwietnia, godz. 09.30
Warsztaty ruchowo-teatralne dla dzieci. 
Wstęp 5 zł/osoba. Obowiązują zapisy grup zorga-
nizowanych.

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”

Zajęcia szachowe dla juniora 
4, 11, 25 kwietnia, godz. 16.30
Dzieci zainteresowane nauką gry w szachy zapra-
szamy do udziału w zajęciach współorganizowa-
nych z Klubem Szachowym „Hetman”. 
Szczegóły: tel. 32 203 05 17 (wew. 2).

Język włoski dla dzieci 
4, 11, 25 kwietnia, godz. 17.15
Dzieci zainteresowane nauką języka włoskiego 
zapraszamy do udziału w projekcie „Streetworking 
w Bogucicach” współorganizowanym z Fundacją 
„Jesteśmy Dla Was”. 
Szczegóły: tel. 32 203 05 17 (wew. 2).

Wernisaż grupy malarskiej 
IMPAST z MDK „Ligota”
5 kwietnia, godz. 17.00
Wydarzenie realizowane w ramach cyklu „Katowi-
ce – Barwy Dzielnic” organizowanego przez Miej-
skie Domy Kultury w Katowicach. 
Wstęp wolny!

Język hiszpański dla dzieci 
(gr. 6–10 i 11–15 lat)
6, 13, 20, 27 kwietnia, godz. 16.00 i 17.15
Dzieci zainteresowane nauką języka hiszpańskie-
go zapraszamy do udziału w projekcie „Streetwor-
king w Bogucicach” współorganizowanym z Fun-
dacją „Jesteśmy Dla Was”. 
Szczegóły: tel. 32 203 05 17 (wew. 2).

Integracyjne warsztaty kulinarne
7 kwietnia, godz. 16.30
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Boguci-
ce – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 203 
05 17, wew. 2.

Poetycka uczta z bogami greckimi 
8 kwietnia, godz. 17.30
Zapraszamy na autorskie spotkanie „Mitosonety” 
Mariusza Szczepaniaka. 
Wstęp wolny!

Spotkania relaksacyjno-
-muzyczne dla rodzin 
9 i 23 kwietnia, godz. 10.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Bogu-
cice – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 203 
05 17, wew. 2.

Akademia kreatywnego seniora
12 kwietnia, godz. 14.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Boguci-
ce – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 203 
05 17, wew. 2.

„Siłownia pamięci” – ćwiczenia 
wzmacniające pamięć
12 kwietnia, godz. 17.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Boguci-
ce – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 203 
05 17, wew. 2.

Spotkania ze śląską tradycją
14 kwietnia, godz. 17.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Boguci-
ce – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 203 
05 17, wew. 2.

SENIORIADA 
20 kwietnia, godz. 15.00
W imieniu Stowarzyszenia ART PROM zapraszamy 
lubiących się bawić seniorów do udziału w tanecz-
no-koncertowym programie. 
Szczegóły i zapisy: tel. 530 106 730.

Klub Podróżnika dla Smyka 
20 kwietnia, godz. 18.30
Działanie realizowane w ramach projektu „Stre-
etworking w Bogucicach” współorganizowane 
z Fundacją „Jesteśmy Dla Was”. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 203 
05 17, wew. 2.

Twórcze warsztaty fotograficzne
23 kwietnia, godz. 10.00
Warsztaty organizowane przez fotografów Radosła-
wa Czaplę i Karola Małotę. Motywem przewodnim 
będzie fotografia reportażowa (reportaż w Polsce, 
sposoby pracy, obsługa lamp reporterskich, pomiar 
światła, spacer w plenerze). 
Zapisy i bilety wstępu u organizatora: www.rado-
slawczapla.pl/kontakt.

ŻYWA BIBLIOTEKA

25–26 kwietnia
Zapraszamy do udziału w niezwykłym wydarzeniu 
społecznym – spotkaniach z interesującymi ludź-
mi, które współorganizujemy we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Nasze Osiedle Ścigały”. Szcze-
góły: tel. 32 203 05 17 (wew. 2).
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Rodzinne warsztaty plastyczne
26 kwietnia, godz. 17.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Bogu-
cice – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 203 
05 17, wew. 2.

Z bajką za pan brat
27 kwietnia, godz. 10.00
Spotkanie autorskie z ilustratorką Alicją Kocurek 
realizowane w ramach projektu „Bogucice – moje 
miejsce na ziemi. PAL Etap II”. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 203 
05 17, wew. 2.

Dział „Zawodzie”

Cykl spotkań rękodzielni-
czych „Uszyte Zawodzie”
5 i 26 kwietnia, godz. 17.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Cen-
tra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”. 
Daj się porwać szyciowym wariacjom i stwórz wła-
sne niepowtarzalne dzieło. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 255 32 44.

„Mamy Czas!” – spotkanie 
z fizjoterapeutą dziecięcym
12 kwietnia, godz. 11.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Centra 
Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”. 
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: tel. 32 255 32 44.

Warsztaty „Kreatywny 
Przedszkolak z Rodzicami”
13 kwietnia, godz. 17.30
Twórcze i kreatywne warsztaty skierowane do ro-
dzin z dziećmi. 
Obowiązują zapisy: tel. 32 255 32 44. Koszt: 10 
zł/dziecko.

Wspólne budowanie – warsztaty 
z klockami dla rodziny
19 kwietnia, godz. 17.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Cen-
tra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”. 
Wstęp bezpłatny. 
Obowiązują zapisy: tel. 32 255 32 44.

„W zdrowym ciele zdrowy duch!” 
– zakwas z buraków i cytryny 
w syropie na zdrowie!
21 kwietnia, godz. 10.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Cen-
tra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”. 
Wstęp bezpłatny. 
Obowiązują zapisy: tel. 32 255 32 44.

Koncert Wiosenny Śląskiego 
Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego „Zawodzianki”
23 kwietnia, godz. 17.00
Ludowy koncert, w programie którego usłyszycie 
Państwo znane i lubiane pieśni folklorystyczne 
opracowane i zaaranżowane przez kierownika arty-
stycznego zespołu – prof. Stanisława Wodnickiego. 
Wstęp wolny!

Dancing Bogucicki – artetera-
pia poprzez taniec dla seniorów
29 kwietnia, godz. 17.00
Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie arteterapeu-
tyczne organizowane z okazji Międzynarodowego 
Dnia Tańca. Ceny biletu: 60 zł (normalny), 40 zł 
(ulgowy – z Katowicką Kartą Mieszkańca dla osób 
pow. 60 r. ż.). W cenie: kawa/herbata, ciastko, ciepła 
kolacja i doskonała zabawa przy znanej i lubianej mu-
zyce. Bilety do nabycia w kasach MDK.

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9 

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

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

WYSTAWY

wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamienicy 
mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, „W kamie-
nicy mieszczańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni”
wystawy czasowe: „Odczarować czarownice. Wiedźmy, 
wieszczki, zielarki” – czynna do 15 maja
9 kwietnia, godz. 11.00 – oprowadzanie kuratorskie 
20 kwietnia, godz. 17.00 – pokaz filmu dokumental-
nego „Od pomówienia do spalenia”

Dział Etnologii Miasta
ul. Rymarska 4, Nikiszowiec, tel. 32 3539559

WYSTAWY 
wystawy stałe: „Mistrzowie Grupy Janowskiej”, „U nos 
w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego 
mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. W pral-
ni i maglu na Nikiszowcu”
wystawa czasowa: „Kruche arcydzieła. Kroszonki Lesz-
ka Jęczmyka” – czynna do maja

WYDARZENIA

Spotkanie z Leszkiem 
Jęczmykiem i pokaz zdobienia 
jajek wielkanocnych
7 kwietnia, godz. 17.00  

Dział Teatralno-Filmowy 
ul. Kopernika 11, tel. 32 7451728, 514499614 

WYSTAWY

wystawa stała: „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”
wystawa czasowa: „Portrety subiektywne. Kadry z pla-
nu programu telewizyjnego w obiektywie Tomasza 
Szymborskiego” – czynna do 17 czerwca

WYDARZENIA

4 kwietnia, godz. 17.00 – JÓZEF SKRZEK – spotkanie 
podczas wystawy „Portrety subiektywne. Kadry z planu 
programu telewizyjnego w obiektywie Tomasza Szym-
borskiego” – spotkanie poprowadzi Marianna Dufek
21 kwietnia, godz. 18.00 – „Okno na muzykę”, wystąpi 
duet Mateusz Wąż (gitara klasyczna) i Kuba Kupiec 
(akordeon), w programie muzyka południowoamery-
kańska 
28 kwietnia, godz. 18.00 – spotkanie z cyklu „Przyja-
ciele Barbary i Stanisława”. 
Wystąpią studenci Szkoły Aktorskiej przy Teatrze Ślą-
skim w Katowicach.

ŚRODA DLA SENIORA W MHK

27 kwietnia, godz. 16.00 – prelekcja Marcina Iwa-
na „Różnorodność narodowa mieszkańców Katowic 
w przeszłości miasta”, dla osób 60+, miejsce: Mu-
zeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, udział 
bezpłatny 
20 kwietnia, godz. 15.00 – zwiedzanie z przewodni-
kiem wystawy stałej „W kamienicy mieszczańskiej. 
Codzienność i odświętność” oraz „W kamienicy miesz-
czańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni”, miej-
sce: Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9, 
udział 8 zł/osoba 



24 www.katowice.euSPORT I REKREACJA

SPORT W SKRÓCIE
Sukces hokeistów GKS-u
Sezon 2021/2022 na pewno zapisze się 
w historii hokejowej sekcji GKS-u Katowice. 
Najpierw w znakomitym stylu wygrali sezon 
zasadniczy, co pozwoliło im przystąpić do 
fazy play-off z najlepszym rozstawieniem. 
W ćwierćfinałach zawodnicy trenera Jacka 
Płachty pewnie rozprawili się z Zagłębiem 
Sosnowiec, wygrywając rywalizację 4:1. 
Półfinałowe derbowe starcie z GKS-em 
Tychy stało na fenomenalnym poziomie 
i dostarczyło mnóstwo emocji fanom obu 
drużyn. O losach awansu musiało rozstrzy-
gnąć siódme spotkanie, które rozegrano 
w wypełnionym po brzegi „Satelicie”. Mecz 
był niezwykle wyrównany, a w regulamino-
wym czasie nie udało się wyłonić zwycięzcy. 
O wyniku spotkania, a tym samym całych 
półfinałów przesądził przepiękny gol zdobyty 
strzałem z dystansu przez obrońcę Jakuba 
Wanackiego. Awans oznacza, że GKS ma już 
zapewniony medal. Rywalem w wcale o złoto 
jest Re-Plast Unia Oświęcim. (GKS)

UKKS Katowice w drodze 
po zwycięstwo
Podopieczne trenera Tomasza Nawrockiego 
idą jak burza. Dwa miesiące temu dziewczyny 
wygrały międzynarodowy turniej PROFBUD 
w Krośnie, a przy okazji ich drugi zespół zajął 
trzecie miejsce. Dziewczyny poszły za cio-
sem i 5 marca w Płocku wygrały mocno ob-
sadzony turniej FUTBOLGANG. Przed klubem 
jest teraz bardzo intensywny okres – zbliża się 
kolejna edycja turnieju „Z Podwórka na sta-
dion o Puchar Tymbarku”, a także ćwierćfi-
nały Młodzieżowych Mistrzostw Polski U13 
dziewcząt. W obu zawodach są w ścisłym 
gronie faworytów.
UKKS Katowice to obrońca mistrzowskiego 
tytułu ostatniej edycji „Z Podwórka na sta-
dion o Puchar Tymbarku”. W tym roku piłkarki 

z UKKS będą reprezentować Katowice we 
wszystkich trzech kategoriach w Tymbarku 
w finale wojewódzkim 18–20 maja. Zwycięzca 
w kategorii U10 i U12 jedzie na finał ogólnopol-
ski 11–14 czerwca w Warszawie.
UKKS Katowice jest istną kuźnią solidnych 
piłkarek, wiele z nich zasila dziś drużyny mło-
dzieżowe Akademii Młodej GieKSy. UKKS 
Katowice od 2017 roku wygrywa regularnie 
Śląską Ligę Orliczek. Nie mając sobie rów-
nych, w 2021 roku piłkarki UKKS ustanowiły 
rekord, jakiego w Polsce nie osiągnął żaden 
kobiecy klub na tym poziomie rozgrywek, 
zdobywając w 20 meczach 217 bramek, nie 
tracąc ani jednej. Klub ma na swoim koncie 
wiele wygranych w turniejach. W poprzednim 
sezonie dziewczynki, grając w lidze woje-
wódzkiej E1 (liga chłopców), zajęły 3. miej-
sce, wygrywając m.in. z chłopcami z Ruchu 
Chorzów. (KK)

Meltwater Champions Chess Tour
Jan-Krzysztof Duda zaliczył fantastyczny wy-
stęp w Meltwater Champions Chess Tour. Po-
lak zostawił w tyle całą światową czołówkę, 
a w finale po bardzo emocjonującym meczu 
przegrał 2–1 (2,5–0,5; 1,5–2,5; 2–0) z samym 
Mistrzem Świata Magnusem Carlsenem. Ki-
bice w zbiórce charytatywnej zebrali ponad 
158 tys. dolarów, które wspomogą działania 
UNICEF na Ukrainie.
– To już jest koniec – parafrazując Kubę 
Sienkiewicza. Sobota była o niebo lepsza od 
piątku i pokazała, że Mistrza Świata można 
„ugryźć”. Nie zmienia to faktu, że zasłużył 
on na zwycięstwo w CharityCup, bo pokazał 
świetne szachy i grał po prostu lepiej. Jednak 
prawdziwymi wygranymi są Dzieci z Ukrainy 
oraz kibice szachowi, którzy hojnie wsparli 
UNICEF.  – wierzę, że się nie nudziliście i by-
liście ze mną do samego końca – mów Jan-
-Krzysztof Duda. (MM)

HOKEJOWE ORLICE WALCZĄ O AWANS 

Biało-czerwone 
potrafią wygrywać!

Od 8 do 14 kwietnia na lodowisku Jan-
tor rozgrywane będą Mistrzostwa Świata 
Kobiet Dywizji IB. Celem reprezentacji 
Polski jest awans do wyższej dywizji.
Hokejowe Orlice zmierzą się z Kazach-
stanem, Słowenią, Włochami, Chinami 
i Koreą Południową. W światowym ran-
kingu biało-czerwone plasują się na 19. 
miejscu. Z drużyn, z którymi Polki będą 
rywalizować, tylko Włochy (16. pozycja) 
i Korea Południowa (17. miejsce) są klasy-
fikowane wyżej.

W poprzednim roku Hokejowe Orlice 
pokazały, że potrafią wygrywać z silnymi 
rywalkami. W turnieju prekwalifikacyjnym 
do Igrzysk Olimpijskich 2022, który odbył 
się w Bytomiu, Kadra Narodowa pokonała 
mocne Holenderki 3:2. To był bardzo drama-
tyczny mecz, bo na osiem minut przed koń-
cem spotkania rywalki prowadziły 2:0, Polki 
zaczęły jednak przeważać i w 105 sekund 

strzeliły trzy gole! – Dla mnie to najważniej-
szy i najlepszy moment w życiu – zaznaczała 
wtedy wzruszona Kamila Wieczorek, która 
świetnie spisywała się w tym meczu i zagra 
także w kwietniowych mistrzostwach. 

W tym roku reprezentacja rozgrywała 
mecze w ramach EWHL (Europejskiej 
Ligi Hokeja Kobiet), gdzie występowała 
pod szyldem Silesian Metropolis Katowice. 
Polki wypadły w tych rozgrywkach dobrze, 
wygrywając m.in. z włoską drużyną EVB 
Eagles South Tyrol oraz austriackim zespo-
łem KSV Neuberg Highlanders.

Zapraszamy na mecze mistrzowskie 
na lodowisko Jantor. Wstęp na spotkania 
jest bezpłatny. Mecze będą transmitowane 
w TVP Sport. Partnerami Mistrzostw są 
województwo śląskie, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, miasto Katowice i Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów. Terminarz: 
https://bit.ly/3J7yg6l. (RED)

XXIV MIĘDZYNARODOWY MARATON PIŁKI SIATKOWEJ MŁODZIEŻY ŁEBA 2022

Ogromny sukces siatkarek z UKS ŹRÓDEŁKO 
Zespół po raz kolejny uczestniczył 
w Maratonie Piłki Siatkowej, który odbył 
się w marcu w ebie. Dziewczęta, mimo 
składu liczącego tylko osiem osób, 
świetnie się zaprezentowały, pewnie 
wygrywając kolejne mecze i zdobywa-
jąc finalnie drugie miejsce. W przeciągu 
zaledwie trzech dni musiały rozegrać 
aż 9 spotkań. 
Postawa katowickiego zespołu przykuła 
uwagę honorowych gości, którzy nie-
jednokrotnie chwalili dziewczęta oraz 
sposób prowadzenia zespołu przez sztab 
trenerski. 

W pierwszym etapie zawodniczki ry-
walizowały w grupach sześciozespoło-
wych. Etap zakończył się zdecydowanym 
zwycięstwem UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 
i awansem do grupy walczącej o miejsca 
1–8. Kolejny mecz decydował o awansie do 

półfinału. Dziewczęta stanęły na wysoko-
ści zadania i pewnie wygrały całe spotka-
nie 2:0 (25:14; 25:18). Najważniejsze jednak 
dopiero miało nadejść. Przeciwnikiem 
siatkarek z UKS ŹRÓDEŁKO Katowice 

w meczu półfinałowym była reprezentacja 
Polski. Przeciwniczki dysponowały bardzo 
dobrymi warunkami fizycznymi. Po dru-
giej stronie siatki stanęły katowickie siat-
karki, z wielkim sercem do gry i wolą walki. 

Chciały pokazać się z jak najlepszej strony, 
ale wiedziały, że z takimi zawodniczkami 
można wygrać tylko precyzją i sprytem. 
W pełni wykorzystały wskazówki przedme-
czowe. Tym oto sposobem zasłużenie wy-
grały z reprezentacją Polski i awansowały 
do ścisłego finału turnieju.

Dziewczęta po zaledwie godzinnej prze-
rwie musiały przystąpić do walki o złoty 
medal. Zmęczone, ale szczęśliwe z wcze-
śniejszych wyników spotkań dzielnie wal-
czyły o każdą piłkę. Zabrakło naprawdę 
niewiele, ponieważ przegrały po walce 
na przewagi w tie-breaku i ostatecznie za-
jęły drugie miejsce w całym turnieju. Wy-
jazd na tak prestiżowe wydarzenie jest 
nagrodą za ciężko przepracowany sezon. 
Zaproszenie na Maraton Piłki Siatkowej 
dostają najlepsze kluby z całej Polski. 

(EWA CIESIELSKA UKS ŹRÓDEŁKO)

W poprzednim roku okejowe Orlice pokazały, że potrafią wygrywać z silnymi rywalkami. 




