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NASZE

Wpołowie września pierwsi miesz-
kańcy pływali w basenie w Za-
dolu. To trzeci tego typu kryty 
obiekt, z którego mogą korzystać 

katowiczanie. Mają tu do dyspozycji m.in. ba-
sen sportowy, basen rekreacyjny z licznymi 
atrakcjami, strefę saun, a także halę sportową.

– Pomysł budowy kompleksów baseno-
wych to odpowiedź na zapotrzebowanie 
mieszkańców. W moim programie wybor-
czym, tj. „umowie z mieszkańcami Kato-
wic”, zadeklarowałem, że wybudujemy trzy 
kompleksy basenowe. Dwa lata temu otwo-
rzyliśmy basen Brynów i basen Burowiec. 
Teraz czas na Zadole – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Zależy mi na tym, by 
całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas 
wolny. To ważne, by do uprawiania sportu 
zachęcać najmłodszych katowiczan i kształ-
tować w nich pozytywne nawyki. Trzy ba-
seny oznaczają, że większość mieszkańców 
ma ogólnodostępną pływalnię w promieniu 
5 km. Mieszkańcy Katowic na basenach są 
traktowani preferencyjnie – płacą za go-
dzinę 8 zł lub 4 zł – w przypadku biletów 
ulgowych – dodaje prezydent. 

Basen przy ul. Wczasowej – podobnie 
jak pozostałe dwa obiekty – ma umożli-
wiać atrakcyjne spędzanie czasu mieszkań-
com niezależnie od ich preferencji. Lubiący 
intensywny wysiłek mają do dyspozycji 
6-torowy basen sportowy o wymiarach 
25 × 16 m i głębokości od 120 do 180 cm. 
Drugi z basenów – przeznaczony do nauki 
pływania i rekreacji – ma 3 tory oraz głębo-
kość od 80 do 120 cm. 

Znajdują się tu m.in. wodne masażery 
siedzące, leżanki, gejzery, jacuzzi, bro-
dzik dla dzieci czy zjeżdżalnia. W obiekcie 
można także skorzystać ze strefy saun. Dla 
fanów piłki nożnej, siatkówki czy koszy-
kówki udostępniono halę sportową, a przed 
lub po aktywnie spędzonym czasie można 
nabrać sił, korzystając z oferty punktu ga-
stronomicznego Cafe Zadole.

– Chcemy, by każdy katowiczanin – 
niezależnie od swojego wieku i miejsca 
zamieszkania – miał łatwy dostęp do 
obiektu i mógł w nim spędzać czas w swój 
ulubiony sposób. Miejskie baseny są do 
siebie podobne, jednak każdy z nich jest 
inny. Znakiem rozpoznawczym pływalni 

w Zadolu będzie specjalna strefa ze-
wnętrzna. Wiosną oraz latem goście pły-
walni będą mogli skorzystać z ogrodzonej 
przestrzeni z leżakami i parasolami, by 
wypoczywać w promieniach słońca – 
mówi Tomasz Szpyrka, dyrektor ds. eks-
ploatacji i sprzedaży usług basenowych 
Katowickich Wodociągów SA.

Pływalnia w Zadolu, ze względu na ko-
nieczność zmiany wykonawcy, otwarta zo-
stała z opóźnieniem. Wartość umowy 
z wykonawcą inwestycji – DOMBUD SA 
– to 33,5 mln zł.

Popularność basenów potwierdzają 
statystyki. Od momentu otwarcia baseny 
w Brynowie i Burowcu zostały odwiedzone 
ponad 830 tys. razy. Posiadacze Katowic-
kiej Karty Mieszkańca mogą korzystać 
z pływalni z aż 60% zniżką. Dzięki temu 
w pierwszych dwóch latach w portfelach 
mieszkańców korzystających z basenów 
Brynów i Burowiec pozostało ponad 2,5 
mln zł. 

Basen w Zadolu jest czynny od 6.00 do 
22.00. Więcej na www.baseny.wodociagi.
katowice.pl.  (JG)
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Piotr Uszok Honorowym 
Obywatelem Katowic
Podczas urodzinowej sesji Rady Miasta wy-
brano nowego Honorowego Obywatela Kato-
wic. Został nim były prezydent Piotr Uszok, 
zasłużony w realizacji kontynuowanej obecnie 
metamorfozy przemysłowego niegdyś miasta 
w tętniącą życiem stolicę metropolii górnoślą-
sko-zagłębiowskiej. Z Piotrem Uszokiem roz-
mawia Maciej Szczawiński.
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Od początku tego roku strażnicy podjęli pra-
wie 20,5 tysiąca interwencji, w tym ponad 13,5 
tysiąca związanych z łamaniem przepisów ru-
chu drogowego. Przypominamy o tym, a także 
o innych działaniach Straży Miejskiej z okazji 
obchodzonego właśnie jubileuszu 30-lecia. 

 S. 

C    
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim, 
szczególnie w tym roku dotkliwe wobec braku 
paliwa bądź jego wysokich cen, pytanie – 
czym palić w piecu. Przypominamy!

 S. 7

Ciekawe rozmowy 
Z Olgierdem Łukaszewiczem, pochodzącym 
z Katowic aktorem teatralnym, telewizyjnym 
i fi lmowym oraz działaczem kulturalnym i spo-
łecznym, o Katowicach, Ligocie i pięknych 
wspomnieniach rozmawia Sławomir Rybok.
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We wrześniu rządzący wprowadzili nowe roz-
wiązania dotyczące obniżenie ceny ciepła dla 
odbiorców końcowych oraz dodatek dla tak 
zwanych podmiotów wrażliwych. Przedsta-
wiamy najważniejsze informacje, w tym o istot-
nych terminach na złożenie oświadczeń. 

 S. 5

BASEN W ZADOLU OTWARTY 
FO

T.
 K

. J
UR

KI
EW

IC
Z/

W
KA

TO
W

IC
AC

H.
EU

FO
T.

 G
. B

AR
GI

EŁ
A/

W
KA

TO
W

IC
AC

H.
EU



2 www.katowice.euMIASTO

Budżet Obywatelski: mieszkańcy wybrali

INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTOWY

Nowoczesne technologie 
pomogą zarządzać ruchem

Katowice będą miały system zarządzania 
transportem. TS to kolejny krok w zakre-
sie komunikacyjnej rewolucji w Katowi-
cach. Ten system doskonale wpisuje się 
w inne działania miasta dotyczące trans-
portu zrównoważonego – takie jak budo-
wa centrów przesiadkowych czy zakup 
nowych autobusów. Wykonawca rozpo-
czyna montaż urządzeń niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania systemu.
– Głównym celem ITS jest podniesienie 
atrakcyjności transportu publicznego 
oraz poprawa płynności ruchu na tere-
nie miasta. Dodatkową funkcją systemu 
będzie m.in. informacja dla kierowców 
o trasach alternatywnych poprzez ta-
blice zmiennej treści, np. w przypadku 
zamknięcia tunelu. Priorytetowo zostaną 

potraktowane autobusy i tramwaje. Będą 
także tablice informujące o liczbie do-
stępnych miejsc parkingowych w strefie 
śródmiejskiej – mówi Marcin Krupa pre-
zydent Katowic. – To wszystko powinno 
sprawić, że ruch na głównych arteriach 
będzie płynniejszy i dzięki temu zmniej-
szy się emisja spalin oraz poziom gene-
rowanego hałasu. Dodatkowo powstaje 
platforma planowania podróży, gdzie 
mieszkańcy znajdą informacje o natę-
żeniu ruchu, prowadzonych robotach 
drogowych czy wolnych miejscach par-
kingowych – dodaje prezydent.

ITS zostanie wdrożony w ciągach ulic 
obejmujących 112 skrzyżowań. Jego dzia-
łanie oznaczać będzie automatyczne ste-
rowanie sygnalizacją, co ma zapewnić 

większą niż dotychczas płynność ruchu. 
Ważną funkcją będzie także bieżące in-
formowanie o zatorach oraz wprowa-
dzenie priorytetu w postaci zielonego 
światła dla tramwajów na skrzyżowa-
niach. 112 skrzyżowań będzie zmo-
dernizowanych – zostaną wyposażone 
w nowoczesne narzędzia do monitoro-
wania ruchu i sterowania nim. Pojawi 
się 17 znaków zmiennej treści. Ponadto 
2 tys. miejsc postojowych będzie objętych 
systemem inteligentnego parkowania. Po-
jawi się również internetowa platforma 
komunikacyjna — także w formie apli-
kacji — która ułatwi znalezienie wolnych 
miejsc w strefie płatnego parkowania 
czy centrach przesiadkowych. Informa-
cja ta będzie uzupełniona 12 tablicami 

pokazującymi stan zajętości miejsc. Plat-
forma informować będzie o warunkach 
na drodze czy prowadzonych robotach. 

– W ramach robót mogą pojawiać się 
czasowe wyłączenia sygnalizacji świetl-
nych, a drogowcy będą instalować pętle 
w nawierzchniach jezdni. Z uwagi na za-
pewnienie płynności ruchu, prace będą od-
bywać się głównie w godzinach nocnych, 
a w przypadku większych prac, z wyprze-
dzeniem poinformujemy o tym mieszkań-
ców – mówi Konrad Wronowski, zastępca 
dyrektora MZUiM.

Za inwestycję odpowiada firma Sprint 
z Olsztyna. System o wartości ok. 88,6 mln zł 
jest dofinansowany ze środków unijnych 
kwotą ponad 67,2 mln zł. Będzie gotowy 
w IV kwartale 2023.  (RED)

Od września płacimy
za parking 
w Strefie Kultury

Od drugiej połowy września parking 
w Strefie Kultury jest płatny. Kierowcy 
płacą 10 zł za godzinę. Posiadacze 
Karty Mieszkańca Katowic o połowę 
mniej – 5 zł. Zachęcamy do pozosta-
wiania samochodów w centrach prze-
siadkowych (Brynów, Zawodzie, 
Ligota), gdzie działają parkingi dla kil-
kuset pojazdów. Można z nich w kilka 
minut dostać się tramwajem lub pocią-
giem do centrum!
– W Katowicach jesteśmy w trakcie 
zmiany polityki parkingowej, która po-
przedzona została badaniami, a także 
konsultacjami społecznymi. Efektem 
wdrożonych zmian ma być wymusze-
nie rotacji pojazdów w centrum miasta, 
dlatego ich wdrażanie poprzedzone zo-
stało otwarciem trzech centrów prze-
siadkowych, na których znajduje się 
w sumie kilkaset miejsc parkingowych. 
Kolejnym etapem są zmiany w obrębie 
Strefy Płatnego Parkowania – mówi 
Sandra Hajduk, rzecznik katowickiego 
magistratu. 
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System zostanie zintegrowany z systemem SD P Zarządu Transportu Metropolitalnego, aby zapewnić priorytet przejazdu pojazdom komunikacji 
publicznej. Dodatkowo innowacyjna integracja systemów TS pomiędzy Katowicami a miastami ościennymi, w których działają systemy zarządzania 
ruchem, pozwoli na przekazywania informacji o ruchu na kluczowych drogach łączących miasta.

9
tyle edycji 
Budżetu 

Obywatelskiego 
odbyło się 
w mieście

148
zadań 

wybrano 
do realizacji 

na kolejny rok

12
zadań będzie 
realizowanych 
w Śródmieściu 
najwięcej wśród 

dzielnic

38985 
osób, 

które wzięły udział w głosowaniu

23,47%
to frekwencja 

w najaktywniejszej 
dzielnicy 

– Dąbrówce Małej

3678
to największa 
liczba głosów 

oddana na projekt 
lokalny 

39
osoby 

w tym wieku 
najchętniej brały 

udział 
w głosowaniu
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REWITALIZACJA

Zielona rewitalizacja placu Sejmu Śląskiego: 
konserwator nie zgadza się na zmiany
Przestrzenie w Katowicach do tej pory 
zajmowane przez samochody przechodzą 
metamorfozę i zmieniają się w zielone, 
atrakcyjne dla estetyki i przyjazne natu-
rze miejsca. Trwają prace na ul. Warszaw-
skiej, zawężona i zazieleniona została 
al. Korfantego, projektowana jest rewitali-
zacja placu Sejmu Śląskiego. Tę ostatnią 
opó nia jednak wojewódzki konserwator 
zabytków, który nie zgadza się na plano-
waną przez miasto metamorfozę.
Każdego dnia plac Sejmu Śląskiego zajęty 
jest przez ok. 150 zaparkowanych samo-
chodów. Ta sytuacja miała ulec zmianie. 
Wielki parking zostałby zastąpiony przez 
zielony skwer z roślinami i kilkudziesię-
cioma drzewami dającymi cień. Fragment 
placu pomiędzy pomnikiem a ul. Jagiel-
lońską miał zostać obniżony i zamieniony 
w nieckę z kładką, gdzie zbierałaby się 
woda deszczowa, a to z kolei miałoby po-
zytywny wpływ na retencję i przeciwdzia-
łanie tzw. miejskim wyspom ciepła. Całość 

uzupełniłyby elementy małej architektury, 
np. ławki czy leżaki. Tym samym plac 
zmieniłby swoje przeznaczenie. Zostałby 
odebrany samochodom i udostępniony 
mieszkańcom, stając się miejscem sprzy-
jającym spędzaniu wolnego czasu. Pro-
ponowane pomysły spotkały się jednak 

z negatywną reakcją wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków.

Swoją decyzję konserwator uzasadnia hi-
storycznym wyglądem miejsca i konieczno-
ścią zachowania reprezentacyjnego charakteru 
placu, na którym mogą odbywać się uroczy-
stości państwowe. Powinien on stanowić 

niezagospodarowaną przestrzeń – projekt 
zakładał pozostawienie wolnego terenu wokół 
pomnika. Według konserwatora niemożliwe 
jest także wypełnienie placu drzewami. Te 
mogą się pojawić, ale w zredukowanej liczbie 
i jedynie na obrzeżach. Nie powinny też być 
zbyt wysokie, by nie zasłaniać elewacji gmachu 
Sejmu Śląskiego ani pomnika.

Stawiane przez konserwatora wymaga-
nia są sprzeczne z oczekiwaniami miesz-
kańców. Nawet jeśli pojawią się tam nowe 
drzewa – zgodnie z sugestią konserwatora 
niskie i zasadzone na obrzeżach – prze-
strzeń pozostanie nagrzewającym się od 
słońca i niezachęcającym do spędzania 
wolnego czasu miejscem. Takiej prze-
miany raczej nie oczekują mieszkańcy, 
którzy z aplauzem przyjęli przeprowa-
dzoną zmianę na al. Korfantego czy też 
rozpoczętą rewitalizację ul. Warszawskiej, 
jak i decyzję prezydenta Marcina Krupy 
o wprowadzeniu zieleni na plac Sejmu 
Śląskiego.  (RED)
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Niebawem zacznie się metamorfoza 
terenu wokół Stargańca
Zaadaptowany na kąpielisko staw, po-
most z częścią pływającą, nowa plaża 
i ścieżki, strefa małej gastronomii – to 
tylko część prac, jakie mają zostać zre-
alizowane w ramach rewitalizacji terenu 
rekreacyjnego wokół stawu Starganiec. 
Chociaż oferty złożone w postępowaniu 
przetargowym Zakładu Zieleni Miejskiej 
w Katowicach przekraczały przygoto-
wany budżet, to inwestycja ma szansę 
na realizację. Prezydent i radni zgodzili 
się na przekazanie dodatkowych środków 
na ten cel.
– Inwestycje w zieleń i tereny przeznaczone 
do rekreacji są bardzo pożądane przez miesz-
kańców, mam tego świadomość, dlatego podją-
łem decyzję o tym, aby przeznaczyć dodatkowe 
środki na modernizację Stargańca. Priorytetem 
jest powrót do dawnej świetności tego miej-
sca. Chcemy, żeby ten obszar znów mocno żył, 
a dołożenie środków na realizację tego projektu 
pozwoli na szybsze rozpoczęcie prac – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Niestety 
dynamiczna sytuacja gospodarcza i szalejąca 
inflacja wpływają na przetargi, a wcześniejsze 
wyceny szybko stają się nieaktualne, gdyż ceny 
rynkowe stale rosną – dodaje.

W ostatnim czasie Zakład Zieleni 
Miejskiej prowadził dwa postępowania 

przetargowe na modernizację terenu wo-
kół stawu Starganiec. Pierwszy prze-
targ ze względu na koszt złożonych ofert 
został unieważniony. Pod koniec lipca 
ZZM ogłosił drugie postępowanie. Zakła-
dany budżet wynosił 5,1 mln zł. Ponow-
nie złożone oferty były jednak wyższe. 
W tym przetargu najdroższa z propo-
zycji została oszacowana na 8,9 mln zł. 

Z kolei najniższą cenę zaproponowała 
spółka GEOSOLID sp. z o.o. – 6,8 mln zł. 
ZZM zwrócił się jednak z wnioskiem o do-
finansowanie z budżetu miasta. Ze względu 
na ważność inwestycji prezydent zgodził 
się na przekazanie dodatkowych środków 
na jej realizację, zgodę wyraziła również 
Rada Miasta. Realizacja zadania potrwa 
3 lata. Znajdujący się na pograniczu Katowic 

i Mikołowa teren wokół stawu Starganiec ma 
przejść kompleksową metamorfozę. W pla-
nach jest przystosowanie stawu do funkcji 
kąpieliskowej, umocnienie i realizacja no-
wego zagospodarowania plaży, wykonanie 
boisk do siatkówki plażowej. Wypoczywać 
będzie można także w zamontowanych tu 
altanach piknikowych, na ławkach i leżakach 
miejskich. Atrakcyjnym elementem prze-
miany ma być ponadto pomost.

W pobliżu plaży umieszczona zostanie 
także strefa małej gastronomii z miejscem 
na postawienie foodtrucków. Ścieżki będą do-
stosowane do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Co ważne, drogi dla pieszych zostaną 
zrealizowane w taki sposób, by w jak najmniej-
szym stopniu ingerować w systemy korzeniowe 
drzew. – Takie miejsca jak Starganiec i jego oko-
lice mają ogromny potencjał. Zieleń sprzyja 
odpoczynkowi i jest ważna dla naszego samo-
poczucia, ale równie istotne jest, by teren został 
odpowiednio przystosowany do korzystania 
z jego zalet. Starganiec po zrealizowaniu inwe-
stycji będzie sprzyjał różnym formom rekreacji 
– od uprawiania sportu po spokojne spacery 
przygotowanymi ścieżkami czy wypoczynek 
na leżakach – mówi Mieczysław Wołosz, dy-
rektor ZZM. Inwestycja obejmuje również na-
sadzenia nowych roślin. (RED)

Znajdujący się na pograniczu Katowic i Mikołowa teren wokół stawu Starganiec – niegdyś popularny 
ośrodek wodno-rekreacyjny Huty Baildon – ma przejść kompleksową metamorfozę
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Każdego dnia na placu Sejmu Śląskiego zaparkowanych jest przez ok. 50 samochodów. Ta sytuacja 
miała ulec zmianie, a przestrzeń miała zostać oddana pieszym
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Podczas urodzinowej sesji Rady Miasta 
zgodnie z tradycją wybrano nowego ho-
norowego obywatela Katowic. Został nim 
Piotr Uszok, prezydent Katowic w latach 

998-20 4, zasłużony w realizacji konty-
nuowanej obecnie metamorfozy przemy-
słowego niegdyś miasta w tętniącą ży-
ciem stolicę górnośląsko-zagłębiowskiej 
metropolii. Tego dnia przyznano również 
tytuły „Zasłużony dla Miasta Katowi-
ce”, który otrzymali: prof. Aniela Korzon, 
zba zemieślnicza oraz Małej i Śred-

niej Przedsiębiorczości w Katowicach 
i Polskie adio – egionalna ozgłośnia 
w Katowicach „ adio Katowice” S.A.
Nowy honorowy obywatel miasta – Piotr 
Uszok – był przez prawie 30 lat zwią-
zany z katowickim samorządem. Od 
1990 roku jako radny, w 1994 wszedł 
do zarządu miasta. Sprawując funkcję 
wiceprezydenta Katowic, zajmował się 
najtrudniejszymi wyzwaniami, przed ja-
kimi stało miasto w tamtym okresie, czyli 
uporządkowaniem gospodarki odpadami 
oraz odbudową zaniedbywanego przez lata 
budownictwa mieszkaniowego. Trafne 
i śmiałe decyzje doprowadziły do stworze-
nia w Katowicach nowoczesnego systemu 
gospodarowania odpadami oraz powsta-
nia Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego – jednego z pierwszych tego typu 
podmiotów w Polsce. W 1998 roku Rada 
Miasta wybrała go – w formule wybo-
rów pośrednich – na prezydenta Katowic. 
W 2002 roku, kiedy to Polacy po raz pierw-
szy samodzielnie wybierali prezydentów 
miast w wyborach bezpośrednich, Piotr 
Uszok, jako jeden z nielicznych w Polsce, 
został wybrany na prezydenta już w pierw-
szej turze wyborów. Wysoką ocenę pracy 
prezydenta Uszoka mieszkańcy Katowic 
po raz kolejny wystawiali w następnych 
wyborach na ten urząd, zarówno w 2006 
i 2010 roku. Piotr Uszok wygrywał je już 
w pierwszej turze. Swoją pracę w samorzą-
dzie zakończył w 2014 roku po 16 latach 
pełnienia funkcji prezydenta.

Piotr Uszok angażował się także w pracę 
samorządową na poziomie ogólnopolskim. 
W latach 1999–2002 był prezesem Związku 
Miast Polskich, członkiem Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego (w latach 
2003–2011 był jej współprzewodniczącym), 
a także sekretarzem polskiej delegacji stałej 
do Kongresu Władz Lokalnych i Regional-
nych Rady Europy w Strasburgu. W latach 
2003–2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu 
Unii Metropolii Polskich, a w latach 2002–
2006 był członkiem Narodowej Rady Inte-
gracji Europejskiej.

Zasłużeni dla Miasta Katowice
Podczas uroczystej sesji w NOSPR przy-
znano również tytułu Zasłużony dla Miasta 
Katowice. Jedno z nich trafiło do profesor 
Anieli Korzon, autorki licznych publika-
cji z zakresu pedagogiki specjalnej i pre-
legentki międzynarodowych i krajowych 

konferencji naukowych, która wniosła zna-
czący wkład w podniesienie poziomu świa-
domości społecznej w zakresie rozumienia 
problemów i możliwości rozwojowych osób 
z wadą słuchu. Za swoje zasługi została wie-
lokrotnie nagrodzona. Otrzymała Złotą 
Odznakę ZNP, nagrodę Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej, Złotą Odznakę Honorową 
Polskiego Związku Głuchych, Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski.

– Jestem ogromnie wzruszona. Bardzo 
dziękuję za to wyróżnienie, szczególnie dla 
mnie ważne, bo jestem katowiczanką, jak 
to się mówi, z dziada pradziada. Choć przez 
wiele lat mieszkałam w innych miastach, 
zawsze czułam się i czuję nadal – katowi-
czanką. Życzę sobie i Państwu, by nasze Ka-
towice były coraz piękniejsze – powiedziała, 
dziękując za przyznane wyróżnienie prof. 
Aniela Korzon.

Drugi z tytułów trafił do "Radia Kato-
wice". Założone w 1927 to jedna z najstar-
szych rozgłośni w kraju. Pierwsza siedziba 
rozgłośni mieściła się w gmachu byłego 
Banku Spółek Zarobkowych przy ul. War-
szawskiej 7. W 1937 roku przeniesiono ją do 
budynku przy ul. Juliusza Ligonia 29. Dzięki 
tej największej rozgłośni regionalnej w Pol-
sce mieszkańcy Katowic i województwa 
śląskiego przez całą dobę mają dostęp do 
najważniejszych informacji z regionu. 

Oprócz audycji radiowych Radio Kato-
wice włącza się w organizację wydarzeń 
kulturalnych. „Dyktando” czy „Po naszymu, 
czyli po śląsku” weszły już na stałe w kalen-
darz imprez i cieszą się dużą popularnością, 
kultywując tym samym język polski oraz 
kulturę śląską. Poza emisją programu radio-
wego Polskie Radio Katowice od ponad 20 
lat zajmuje się działalnością wydawniczą. 
Wydawane przez tę rozgłośnię płyty kil-
kukrotnie uzyskiwały status Złotej Płyty. 
Studio nagrań należy do najnowocześniej-
szych w regionie. Nagrywali w nim między 

innymi Leszek Możdżer, grupa Myslovitz 
oraz Kwartet Śląski. Radio Katowice patro-
nuje wielu imprezom kulturalnym, przy-
czyniając się do promocji regionalnych oraz 
krajowych artystów, jak również populary-
zując kulturę wysoką.

– Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi 
oraz radnym Rady Miasta Katowice za to 
wyróżnienie, które traktuję jako wspaniały 
prezent jubileuszowy dla naszej rozgło-
śni, która w tym roku obchodzi 95-lecie 
– powiedział Piotr Ornowski, prezes Ra-
dia Katowice.

Ostatnim laureatem jest Izba Rzemieśl-
nicza oraz Małej i Średniej Przedsiębior-
czości w Katowicach. Powstała w 1922 roku 
z inicjatywy samych rzemieślników, którzy 
zdecydowali się na stworzenie organizacji 
chroniącej ich interesy. W pierwszych latach 
istnienia izba miała charakter komisaryczny, 
a na jej czele stanął ówczesny dyrektor Mi-
nisterstwa Handlu i Przemysłu – inż. Jerzy 
Wojnar. W roku 1934 rzemieślnicy postano-
wili utworzyć własną siedzibę, którą do dziś 
jest kamienica przy placu Wolności 12. Dzia-
łalność Izby przerwał wybuch II wojny świa-
towej. Tuż po jej zakończeniu, w 1945 roku, 
rzemieślnicy szybko wrócili do katowickiej 
siedziby. W 2022 roku przypada jubileusz 
100-lecia powstania Izby Rzemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości, która 
stała się nieodzownym elementem gospo-
darczego rozwoju Katowic. – To, co charak-
teryzuje samorządy gospodarcze i samorząd 
terytorialny to nastawienie na współpracę. 
Nie ma możliwości współpracy bez wza-
jemnego zaufania. Bardzo dziękuję Panu 
Prezydentowi za to, że podczas apogeum 
pandemii, dwa lata temu, dzięki wspólnym 
działaniom udało się w Katowicach obronić 
tysiące miejsc pracy, zapewniając Katowickie 
Pakiety Przedsiębiorcy – powiedział, dzię-
kując za tytuł Zasłużonego dla Miasta Ka-
towice, prof. Jan Klimek, prezes katowickiej 
Izby Rzemieślniczej.  

(KAMIL KALKOWSKI)

PIOTR USZOK HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA KATOWICE
Jerzy Buzek

– Porządek, systematyczność i pracowitość 
to cechy charakteryzujące Piotra szoka. 
To również cechy opisujące śląską trady-
cję patriotyczną. Ten patriotyzm wyraża się 
w trosce o swoje miasto i region (…) Jedną 
z największych zasług jest to, że właśnie 
dzięki Piotrowi szokowi zaczęła się doko-
nywać wizerunkowa przemiana Katowic

Piotr Uszok

– Dzisiejszy dzień jest dla mnie dniem 
wyjątkowym. Nie byłoby to możliwe bez 
współpracującej ze mną kadry kierow-
niczej rzędu Miasta, jego pracowników 
oraz zaufania państwa Radnych. Jesteśmy 
w gmachu NOSPR-u, więc myślę, że uza-
sadniona będzie alegoria, że choć ja byłem 
dyrygentem, to Wy wszyscy byliście mu-
zykami tworzącymi orkiestrę, a to właśnie 
orkiestra decyduje o jakości wykonania kon-
certu.  radością obserwuję, jak kultura i na-
uka zmieniają oblicze naszej małej ojczyzny.

Marcin Krupa

– Piotr szok wykonał wiele bardzo dobrej 
roboty dla naszego miasta. Przede wszyst-
kim są to inwestycje. Są pośród nich takie, 
których może nie dostrzega się na pierwszy 
rzut oka, ale mają ogromny wpływ na obecne 
możliwości naszego miasta, jak np. blisko mi-
liardowa inwestycja w kompleksową moder-
nizację ponadstuletniej wówczas miejskiej 
infrastruktury podziemnej, czyli m.in. sys-
temu kanalizacyjnego czy energetycznego. 
Są też takie dające miastu blichtr. Koronnym 
przykładem jest tutaj Strefa Kultury. To ele-
ment stawiający kropkę nad i  prezydentury 
Piotra szoka. Bez niej nie byłoby w Kato-
wicach COP i W F, nie byłoby wielkiej siat-
kówki, nie byłoby Bocelliego.
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Pięknie i niezwykle celnie za-
brzmiały słowa Jerzego Buzka. Wy-
głaszając laudację na uroczystej 
sesji ady Miasta, gdy przyznawa-
no Panu zaszczytny tytuł Honoro-
wego Obywatela Katowic, powie-
dział: – Jedną z największych za-
sług jest to, że właśnie dzięki Pio-
trowi Uszokowi zaczęła się doko-
nywać wizerunkowa przemiana Ka-
towic! Dzisiaj ów wizerunek jest już 
naturalnym obrazem i prawdą miej-
sca, a dla młodych katowiczan co-
dziennością i normą.
O to przecież chodziło, taki był 
zamiar i obowiązek. Co tu dużo 
mówić, w Polsce wizerunek Ka-
towic był dość kiepski. Mnie to 
bolało, irytowało, ale też mocno 
inspirowało, żeby ów stan rzeczy 
zmienić. Łatwo się mówi... Cho-
dziło przecież o wielowymiarową 
transformację dużego miasta, a ja 
nie wiedziałem, ile mam przed sobą 
kadencji. Proces nawet niewielkich 
zmian trwa w tym przypadku la-
tami. No cóż, towarzyszyła mi duża 
determinacja i dwie idee, nie wiem 
na ile dobre – nie mnie to oceniać. 
Po pierwsze: radykalna zmiana 
układu komunikacyjnego, bo to 
bezsprzecznie wpływa na wszelki 
rozwój. I po drugie: zrobić 
wszystko, by w końcu przebudować 
centrum. To zajęło mi właściwie 
16 lat, po osiem na każde z zadań. 
Zmotywowany byłem niesamo-
wicie, miasto stawało się czymś 
w moim życiu najważniejszym.

Nawet przed rodziną? 
Nawet, co też nie jest najlepsze, 
bo na pewnym etapie przypłaci-
łem to wszystko zdrowiem. Szpi-
tal etc. Na szczęście dość szybko się 
pozbierałem, a czekały na realiza-
cję duże przedsięwzięcia „drugiej 
ośmiolatki”, czyli budowa Strefy 
Kultury, zmiany w centrum i oko-
licy dworca.

Był Pan pewien sukcesu?
Szczerze? Nie wiedziałem, jak to 
wszystko się zakończy, jak bę-
dzie odbierane. W aspekcie badań, 
które przeprowadzono i które nie 
zostały upublicznione, poparcie dla 
poszczególnych inwestycji w Strefie 
Kultury nie było duże. Zresztą nie 
bawmy się w eufemizmy: było zde-
cydowanie niskie. W pewnej chwili 
chwyciłem się wręcz za głowę, ale 
wiedziałem, że bez zainwestowa-
nia w  tę przestrzeń po prostu nie 
jesteśmy w stanie zmienić miasta. 

Potrzebne było też miejsce na duże 
eventy międzynarodowe, a mo-
gła to zapewnić tylko inwestycja 
taka jak Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe.

Kontekstem tych prac była też, jak 
sądzę, mało krzepiąca świado-
mość, że Katowice nie dysponują 
„rentą historyczną” jak Kraków, Po-
znań czy Gdańsk.
Dlatego pomysł na miasto musiał 
być inny. Ale powtarzam, róż-
nie, zwłaszcza tworzenie Strefy 
Kultury, mogło się to wszystko 
zakończyć. Podejmując decyzję 
o realizacji powyższych inwestycji, 
zdecydowałem, że kadencja 2010–
2014 jest moją ostatnią kaden-
cją Prezydenta Miasta Katowice. 
Po zrealizowaniu tych inwestycji 
odchodzę. Tak też się stało.

Wtedy chyba już nikt nie miał wąt-
pliwości, że kierunek był słusz-
ny i że treść słowa Katowice ulega 
redefinicji.
Teraz to się tak łatwo mówi, 
ale wtedy byłem naprawdę 
pod potężną presją oponentów. 
Rzecz jasna zjawisko generalnie 
pozytywne, mieszkańcy chcą za-
bierać głos, miasto ich obchodzi, 
demokracja ma się dobrze. Ale nie 
obrażając się na rzeczywistość, 
zawsze trzeba mieć jednak świa-
domość, do jakiego celu się dąży. 
Można na przykład objąć funkcję 
prezydenta, przetrwać cztery czy 
osiem lat, nie narażać się podejmo-
waniem trudnych działań i odejść, 
odczuwając psychiczny komfort. 
To też jest jakaś „filozofia” za-
rządzania miastem. Ja te kwestie 
postawiłem inaczej, wychodząc 
z prostej zasady, że budowa mia-
sta jest jak budowa domu. Czy nam 
się podoba czy nie, trzeba zacząć 
od fundamentów. Owszem, zasy-
piemy je, nie będą widoczne, ale to 
od nich zależy, co uda się zbudo-
wać, jaki to będzie „dom”. Żeby był 
potem naprawdę żywy, trzeba go 
napełnić duchowością, czyli takimi 
treściami, jak kultura, nauka. 

Sytuacja była trudna i ryzykowna. 
Mimo tych ambitnych działań mia-
sto przez długi czas nie zmieniało 
się w sposób widoczny. Pamiętam 
narastające zniecierpliwienie róż-
nych środowisk.
No tak, ten etap nie był, bo nie mógł 
być, spektakularny. Gruntowne 
zmiany podziemnej infrastruktury, 

np. kanalizacji – to trwa długo i nie-
koniecznie działa na wyobraźnię, 
prawda? Co więcej wiąże się z sze-
regiem wiadomych utrudnień dla 
mieszkańców. Tym większa moja 
wdzięczność, że oni tyle lat ze mną 
wytrzymali i dawali mi mandat, 
by te prace kontynuować. Nie 
chciałem ich jednak zbyt długo za-
nudzać swoja osobą, stąd decyzja 
o odejściu.

Mieszkańcy, pamiętam dobrze, 
przyjęli to ze zdziwieniem i niedo-
wierzaniem, bo miasto wyra nie 
złapało już drugi oddech.
A propos, zawsze ceniłem so-
bie kontakty bezpośrednie, takie 
twarzą w twarz. Są jakieś kon-
trowersje? Problemy? Żale? Pro-
szę mi je przedstawić, rozważę 
możliwość ich rozwiązania, być 
może rozwiążę, lecz nie będę 
obiecywał rzeczy niemożliwych. 
Nieraz musiałem zderzać się z po-
lemiką, czasem nawet bardzo ostrą, 
wręcz z atakami, ale z reguły się to 
wszystko dobrze kończyło. Zazwy-
czaj po spotkaniu mieszkańcy do 
mnie podchodzili i okazywali sym-
patię, nierzadko serdeczność.

Przypominam sobie pewien czerw-
cowy wieczór. Z grupą dziennikarzy 
towarzyszę Panu w krótkim spa-
cerze po mocno już ożywionej Ma-
riackiej. Sobota, głównie młodzież, 
słychać muzykę itd. Błyskawicznie 
Pana rozpoznali. Gdybym nie był, 
to nie uwierzyłbym... Mieszkańcy 
Pana po prostu lubili! Był Pan pre-
zydentem popularnym i jak by nie 
patrzeć – odważnym... Okoliczno-
ści przyrody sprzyjać mogły róż-
nym zachowaniom.
No tak, zawsze jakieś ryzyko nie-
przewidywalnych zachowań istnieje. 
Ale ja o tym jakoś nigdy nie myśla-
łem. Pamiętam taką sytuację podczas 
konferencji poświęconej bezpieczeń-
stwu w miastach, a pełniłem wów-
czas funkcję Prezesa Zarządu Unii 
Metropolii Polskich, dziennika-
rze zadali jednemu z prezydentów 
pytanie: „czy bałby się wyjść nocą 
na ulice swojego miasta?”. Odpo-
wiedź brzmiała: „Nocą nie. Bałbym 
się wyjść w dzień na miasto”. Pomy-
ślałem sobie wtedy, że w moim przy-
padku jest dokładnie odwrotnie. 
Nocami z bezpieczeństwem w Ka-
towicach (lata 2002–2004) bywało 
tu różnie, ale za dnia? Bać się podejść 
do ludzi? Trzeba oczywiście uwa-
żać, przykład Pawła Adamowicza 

jest bardzo tragiczny i wymowny. 
Ale powtarzam: nigdy nie miałem 
z tym kłopotu. Owszem, zdarzało 
się usłyszeć czasem i „wiązankę”, ale 
to w końcu prawo obywatela i trzeba 
sobie cenić, że ludzie są otwarci, 
że mówią w oczy, kiedy ich coś boli.

Wróćmy do tematu kultury. Jest 
Pan z wykształcenia inżynierem 
po krakowskiej AGH. Umysł ścisły. 
Skąd ta wrażliwość i docenianie du-
chowych wartości?
Jedno drugiego przecież nie wy-
klucza. Mówiąc konkretnie, inwe-
stowanie przez Rządy w „czasach 
słusznie minionych” w naukę i kul-
turę na Śląsku było znikome. To 
trwało latami, w przeciwieństwie 
np. do wsparcia sportu. I zmusiło 
mnie to do tego, żeby na tych ob-
szarach mocno się skoncentrować, 
chociaż inwestowanie w naukę 
nie jest kompetencją samorządu, 
przynajmniej bezpośrednią. Mia-
sto było nieustannie postrzegane 
przez pryzmat przemysłu. Koja-
rzyło się z przygnębiającym zanie-
czyszczeniem, brakiem głębszych 

intelektualnych czy artystycz-
nych ambicji, co w tym ostatnim 
przypadku było akurat głęboko 
niesprawiedliwe. Zatem rozwój 
kultury i nauki był dla mnie jako 
prezydenta jednym z najważniej-
szych wyzwań. 

Kiedy dzisiaj Piotr Uszok przecho-
dzi albo przejeżdża przez Katowi-
ce – zadam teraz mało oryginal-
ne pytanie – jakie uczucia? Jakie 
refleksje?
Czas prezydentury to jeden z naj-
ważniejszych, kto wie, może na-
wet najważniejszy okres mojego 
życia. Dzisiaj pracuję na północy, 
a mieszkam na południu Katowic 
i przejeżdżając różnymi zresztą 
trasami, codziennie oglądam to 
miasto „na całej szerokości”. Patrzę 
rzecz jasna na obiekty, które za mo-
ich czasów powstały, ale z jeszcze 
większą satysfakcją na wszystko, co 
wybudowano potem! To, co zostało 
przygotowane w trakcie „moich” 
szesnastu lat, dobrze chyba owo-
cuje, a prezydent Marcin Krupa na-
dal niezwykle racjonalnie to miasto 
rozwija. Kiedyś powiedziałem mu, 
że chciałbym bardzo, żeby zmiany 
w Katowicach oceniano nie tylko 
poprzez osoby, które w danym 
okresie tę funkcję pełniły, ale głów-
nie przez pryzmat zmian, jakie 
nastąpiły w latach 1998–2028. Bo 
tylko to dać może w miarę obiek-
tywny pogląd na skalę i na zakres 
rozwoju naszego miasta. 

PIOTR USZOK HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA KATOWICE
 ONOROW  O WATE E  P OTRE  S OK E  RO AW A AC EJ S C AW SK
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Budowa miasta 
jest jak budowa domu. 
Czy nam się podoba 
czy nie, trzeba zacząć 
od fundamentów
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Straż Miejska w Katowicach 
już od 30 lat dba o nasze bezpieczeństwo
Codziennie realizują setki zgłoszeń, 
czuwają nad bezpieczeństwem i po-
rządkiem w Katowicach. eagują na ła-
manie przepisów o ruchu drogowym, 
weryfikują, czym mieszkańcy palą 
w piecach. To niezwykle ważne dzia-
łania wpływające na bezpieczeństwo 
i zdrowie katowiczan. Od początku 
tego roku strażnicy podjęli prawie 20,5 
tysiąca interwencji, w tym ponad 3,5 
tysiąca związanych z łamaniem prze-
pisów ruchu drogowego. 30-lecie ist-
nienia obchodzi w tym roku katowicka 
Straż Miejska.
– Serdecznie dziękuję za trzy dekady 
służby dla Katowic. Jednocześnie życzę 
Wam, aby sprawne wykonywanie po-
wierzonych zadań spotykało się z ludzką 
życzliwością i przychylnością. Niech 
Wasze postawy w służbie nadal budują 
autorytet i sławią dobre imię Straży Miej-
skiej. W tym szczególnym dniu życzę 
Wam również sukcesów w dalszej pracy, 
satysfakcji oraz pomyślności w życiu za-
wodowym i osobistym mówił podczas 
obchodów jubileuszu Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Strażnicy realizują zadania w trzech 
najważniejszych obszarach: dbając 
o porządek publiczny i w ruchu dro-
gowym, zapewniając bezpieczeństwo 
dzieciom i młodzieży oraz działając 
na rzecz ochrony środowiska. W su-
mie w katowickiej straży miejskiej jest 
151 etatów. Część funkcjonariuszy 
pracuje w terenie, inni np. obsługują 
Katowicki Inteligentny System Moni-
toringu i Analiz. To system składający 
się z blisko 300 kamer uzupełniony 
o sztuczną inteligencję, która wspiera 
pracę operatorów. Zastosowana tech-
nologia informatyczna wspomaga wy-
krywanie szeregu zdarzeń, takich jak 
np. kolizja pojazdów czy zbiegowisko 
ludzi; wówczas po zarejestrowaniu 
zdarzenia przez kamery system za po-
mocą alertów powiadamia o nim dys-
pozytorów monitoringu, a ci oceniają 
sytuację i wzywają na miejsce odpo-
wiednie służby.

– Decyzja prezydenta Krupy o wdro-
żeniu w Katowicach w 2016 roku sys-
temu KISMiA podniosła poziom 
bezpieczeństwa publicznego – za-
równo tego wyrażonego statystykami, 
jak i bezpieczeństwa subiektywnie od-
czuwanego przez katowiczan. KISMiA 
pozwala reagować strażnikom i policjan-
tom w czasie rzeczywistym i dostarcza 
materiał dowodowy dla organów ściga-
nia, co wpływa z kolei na wzrost wy-
krywalności sprawców przestępstw. 
W 2021 roku operatorzy na podstawie 

zarejestrowanego obszaru z kamer za-
inicjowali łącznie 3517 zdarzeń. 339 
sprawców zostało ukaranych mandatem 
po przeprowadzeniu czynności wyja-
śniających, a 69 osób zostało ukaranych 
mandatem karnym w czasie i miejscu 
ujawnienia wykroczenia. Strażników 
miejskich spotkamy w Katowicach na pa-
trolach pieszych, rowerowych. Pomagają 
oni także likwidować dzikie wysypiska 
śmieci czy prowadzą kontrole smogowe 
– troszcząc się tym samym o jakość po-
wietrza i porządek w terenach zielonych 
– podkreśla Maciej Stachura, sekretarz 
miasta odpowiedzialny za funkcjonowa-
nie straży miejskiej.

Katowicka straż miejska jest jedną 
z najnowocześniejszych w kraju. Straż-
nicy miejscy mają do swojej dyspozycji 
13 samochodów – w tym 1 pojazd elek-
tryczny oraz 1 pojazd specjalny będący 
do dyspozycji zespołu zajmującego się 
ochroną środowiska. Ponadto na stanie 
katowickiej straży miejskiej znajdują się 
4 skutery, 3 rowery elektryczne i 2 ro-
wery zwykłe.

Praca funkcjonariuszy wymaga także 
wykorzystania urządzeń audiowizual-
nych. Katowiccy funkcjonariusze mogą 
korzystać z 31 kamer do służby, rejestru-
jących przebieg interwencji. Dodatkowo 
mają do dyspozycji 40 aparatów fotogra-
ficznych i 13 fotopułapek.

W wykonywaniu zadań służbowych 
funkcjonariuszom straży miejskiej poma-
gają czworonożni przyjaciele – to cztery 
psy o imionach: Demo, Wader, Dragon 
i Ares. Każdy z nich ma swojego prze-
wodnika-opiekuna, z którym na co dzień 
pracuje. Ci czworonożni funkcjonariusze 
są pomocni przy pilnowaniu porządku 
na ulicach miasta, zabezpieczaniu dużych 
imprez, tzn. pilnowaniu czy wszystkie 
osoby zachowują się zgodnie z prawem, 
a także do obrony przewodnika. 

– Oprócz realizowania bieżących 
zgłoszeń mieszkańców, dbania o ich 
bezpieczeństwo, interwencji niejedno-
krotnie wymagających podjęcia pilnych 
działań ratujących ludzkie życie i zdro-
wie funkcjonariusze straży miejskiej 
zaangażowani są w szereg działań zwią-
zanych z wydarzeniami odbywającymi 
się na terenie Katowic. Prowadzimy dzia-
łania profilaktyczne – np. angażując się 
w akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad 
wodą”, gdzie uczulamy dzieci na to, by 
korzystały z basenów i legalnych miejsc 
kąpieli. Wkładamy wiele serca i energii 
w to, by mieszkańcy Katowic mogli czuć 
się bezpiecznie w mieście – mówi Pa-
weł Szeląg, komendant Straży Miejskiej 
w Katowicach.  (RED)

JAK PRAWIDŁOWO ZGŁOSIĆ MAILOWO 
ŹLE ZAPARKOWANY POJAZD?

porząd  zawiadomienie skierowane do traży 
Miejskiej w Katowicach i wyślij je mailowo  in-
terwencje katowice.eu. awiadomienie 
musi zawierać imię, nazwisko oraz adres do 
korespondencji zgłaszającego  opis sprawy  
wskazanie daty, miejsca, czasu popełnionego 
wykroczenia, opis wykroczenia – sposób i oko-
liczności. Do zawiadomienia dołącz zdjęcie 
samochodu z widocznym numerem rejestracyj-
nym wraz z podaniem czasu i miejsca, w którym 
doszło do popełnienia wykroczenia. głasza-
jący może zostać poproszony o uzupełnienie 
dokumentacji oraz może otrzymać wezwanie 
do złożenia zeznań w charakterze świadka.
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Wyzwanie parkowanie we wrześniu 2022 r.

49,7

20,4

14,9

8,1

5,2
1,7

PROC. 

1768  wykroczenia przeciwko porządkowi 
w komunikacji

725  Niestosowanie się do znaków zakazu 
zatrzymywania i postoju

531  Niestosowanie się do innych niż znaki 
drogowe ograniczeń i zakazów

290  Wykraczanie przeciwko innym 
przepisom prawa o ruchu drogowym

185  Parkowanie w sposób powodujący 
niszczenie zieleni publicznej

60  Naruszenie zakazu ruchu 
w obu kierunkach
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WALKA O CZYSTE POWIETRZE

Czym hajcować w piecu? 
ozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim, 

szczególnie w tym roku dotkliwe wobec 
braku paliwa bąd  jego wysokich cen, pyta-
nie – czym palić w piecu. Podczas sezonu 
grzewczego jak bumerang wraca problem 
większego zanieczyszczenia powietrza. 
Spalanie nieodpowiednich rzeczy nie tylko 
źle wpływa na powietrze, którym oddy-
chamy, co może z kolei prowadzić do chorób 
układu oddechowego, a nawet nowotworu, 
ale też powoduje szybsze zanieczyszczenie 
komina. Spalając niedozwolone substancje 
i paliwa, narażamy się także na mandat od 
straży miejskiej – do 500 zł. W piecach i ko-
tłach absolutnie nie można palić śmieciami, 
starymi lakierowanymi meblami, piankami 
tapicerskimi, kolorowym papierem, bu-
telkami PET. Dozwolone są tylko paliwa, 
które podczas spalania nie uwalniają sub-
stancji silnie toksycznych. Najlepiej palić 
węglem dobrej jakości,  suchym drewnem 
(przy czym nie może być ono malowane ani 
impregnowane), ekogroszkiem, brykietami 
drzewnymi, pelletem, papierem i tekturą, 

Paliwa zakazane 
– uchwała antysmogowa
Problem ze smogiem spowodował, że pol-
skie samorządy ustanowiły zasady ogrze-
wania domów, rodzaje dopuszczalnych 
urządzeń grzewczych oraz sporządziły spis 
paliw, które są zakazane.

1 września 2017 roku w życie weszła 
uchwała sejmiku województwa zakazująca 
wykorzystywania do ogrzewania domów 

i mieszkań m.in. mułów i flotokoncentra-
tów węglowych oraz węgla brunatnego. 
W świetle tego wyjątkowo istotna stała się 
rola straży miejskiej, która odpowiedzialna 
jest za egzekucję przepisów.

Kogo dotyczy uchwała 
antysmogowa?
Mieszkańców, osób prowadzących działal-
ność gospodarczą (mających kotły o mocy 
do 1 MW), właścicieli budynków wieloro-
dzinnych, spółdzielni, wspólnot, samorzą-
dów lokalnych. 

Paliwa zakazane
Węgiel brunatny, muły i flotokoncen-
traty węglowe, paliwa, w których udział 
masowy węgla kamiennego o uziarnie-
niu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, 
biomasa stała, której wilgotność w stanie 
roboczym przekracza 20%.

W związku z rozpoczętym sezonem 
grzewczym katowicka Straż Miejska 
rozpoczęła kontrole kotłów, w tym 
również przy użyciu dronów. 
Straż Miejska będzie sprawdzać, czym miesz-
kańcy palą w piecach. Podczas jednego lotu 
(4 godziny) strażnicy są w stanie sprawdzić za-
wartość dymu w kilkunastu, a czasami w kil-
kudziesięciu budynkach. – Priorytetowym 
stałym zadaniem zespołu ds. Ochrony Śro-
dowiska Straży Miejskiej w Katowicach jest 
eliminowanie zagrożeń dla środowiska natu-
ralnego powodowanych spalaniem odpadów 

i paliw zabronionych w paleniskach pieców 
grzewczych. Zadania stałe z zakresu ochrony 
środowiska wykonuje w tym roku 34 straż-
ników upoważnionych do przeprowadzania 
kontroli i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska. Docelowo, w przypadku wystą-
pienia stanów alarmowych istnieje możliwość 

zintensyfikowania działań kontrolnych po-
przez oddelegowanie pozostałych, posia-
dających upoważnienia 28 strażników. Ich 
działaniach często wspierane są przez no-
woczesne technologie – mówi Dariusz Sier-
szeń, zastępca komendanta ds. komunalnych 
Straży Miejskiej w Katowicach. (JG)

ON OT C  NA PO S  ES KA C W

Magistrat przeznacza milion złotych na pomysły mieszkańców
535 inicjatyw zgłoszonych przez miesz-
kańców w ciągu ostatnich 0 edycji 
w ramach nicjatywy okalnej. W ostat-
niej edycji milion złotych pomaga zreali-
zować 20 pomysłów katowiczan. Teraz 
czas na kolejne! Na początku pa dzierni-
ka wystartował nowy nabór na nicjatywy 

okalne. Pomysły można zgłaszać do po-
łowy listopada.
– Inicjatywa lokalna to sprawdzony, obok 
budżetu obywatelskiego, instrument włą-
czania się katowiczan w kształtowanie 
przestrzeni publicznej oraz wzmacniania 
sąsiedzkiego współdziałania – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. – To narzę-
dzie społecznej aktywizacji nie spełniałoby 
swojej roli bez pomysłów i zaangażowania 
mieszkańców, którzy są kluczem do jego 
sukcesu. To przede wszystkim nasi miesz-
kańcy tworzą i rozwijają miasto, a znając 
potrzeby lokalnych społeczności, chętnie 
korzystają z Inicjatywy Lokalnej, bo widzą 
efekty swojego zaangażowania.

Inicjatywa Lokalna nie mogłaby być 
realizowana bez działań mieszkańców. 

Przykładowo w 105 inicjatywach w 2021 
roku mieszkańcy wnieśli 26 552 godziny 
pracy społecznej – warto to podkreślić, 
bo praca społeczna jest kluczowym elemen-
tem inicjatyw. Praca ta została wyceniona 
na kwotę ponad 720 tys. złotych. Wkład rze-
czowy wniesiony przez mieszkańców wy-
ceniony został na kwotę 664 tys. zł, a wkład 
finansowy na 42 tys. zł.

W 2022 rok mieszkańcy zgłosili 196 po-
mysłów, z czego do realizacji trafiło 120 
inicjatyw wartych milion zł. – Najwięk-
szą aktywnością wykazali się mieszkańcy 
Zawodzia i Giszowca, zgłaszając po 14 ini-
cjatyw, a następnie dzielnicy Szopienice–
Burowiec (12), Ligoty–Panewniki, Załęża, 
Bogucic (po 9) – mówi Agnieszka Lis, 
pełnomocnik prezydenta ds. organizacji 
pozarządowych. 

Inicjatywy adresowane są do osób w róż-
nym wieku. Wśród pomysłów mieszkańców 
są np. konkursy i warsztaty dla młodzieży, 
muzyczne wydarzenia, aktywizacja senio-
rów, festyny sąsiedzkie, warsztaty ręko-
dzielnicze, akcje sprzątania oraz inicjatywy 

sportowe. Ciekawe były również: ogród desz-
czowy, zajęcia żeglarskie dla dzieci i mło-
dzieży oraz kurs samoobrony dla kobiet.

– Warto korzystać z narzędzia, jakim 
jest program Inicjatywa Lokalna. W tym 
roku realizujemy trzy projekty: Zazieleń 
Szopienice, W Kręgu Natury – cykl bie-
gów i marszów nordic walking oraz Żubry 
Murckowskie – powrót do korzeni. Dzięki 
otrzymanemu wsparciu mamy szansę 
na zrealizowanie naszych planów i zamie-
rzeń. Z pewnością będziemy składać kolejne 
wnioski, by działać lokalnie! – mówi Piotr 
Łączniak, jeden z wnioskodawców.

Nabór wniosków na 2023 rok ruszył 
1 października i potrwa do 15 listopada. 
Przy tej okazji przypominamy, że opinia Rad 
Dzielnicy jest jednym z kryteriów oceny.

Więcej informacji, w tym wzór wniosku, 
jest dostępnych na stronie www.katowice.
eu w zakładce: Dla Mieszkańca / Zaangażuj 
się / Inicjatywa lokalna. Informacje można 
również uzyskać dzwoniąc pod numer te-
lefonu 322593118 lub mailowo inicjatywa-
lokalna@katowice.eu. (JG)

W latach 2011 – 2021 wykonano ponad 20 tys. kontroli 
Od  stycznia do 30 czerwca 2022 r. funkcjo-
nariusze przeprowadzili  kontroli z użyciem 
drona wspólnie z pracownikami firmy F -
T ON C S.A. z Gliwic . Dron wykonał kon-
trolę wszystkich wytypowanych budynków 
mieszkalnych 209 posesji , każdorazowo 
pobierając próbki z kontrolowanych kominów. 
W trakcie kontroli uzyskano łącznie 77 wy-
ników negatywnych tj. wskazujących na brak 
spalania odpadów , 32 wyniki podwyższone. 
Najwięcej podwyższonych odczytów zare-
jestrowano w dzielnicach Piotrowice oraz 
Podlesie. Kontrole w tych budynkach, po-
twierdzone sporządzeniem protokołu kontroli, 
nie potwierdziły spalania odpadów.

Czynności z wykorzystaniem drona  pro-
wadzone były przez  44 godziny w tym 
około 2 godzin po zmroku . Monitoringowi 
z powietrza poddano obszar 70 km .
Strażnicy  mandatami karnymi w łącznej 
kwocie 200 złotych ukarali  sprawców, 
a wobec  kolejnych  sprawców wykro-
czeń z przepisów uchwały antysmogowej 
dla województwa zastosowali pouczenia. 
Były to wykroczenia stwierdzone jedy-
nie w związku z eksploatacją instalacji 
grzewczych. Nie ujawniono przypadków 
palenia zabronionym przez uchwałę an-
tysmogową węglem brunatnym, flotem 
czy mułem
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Wszystko, co poważne ma tu swoje korzenie 
Spotykamy się na Festiwalu miast partner-
skich „Łączy nas chleb” w igocie, w parku 
Zadole. To dla Pana miejsca szczególnie bli-
skie, prawda?
Ligota to jest prawdziwe rodzinne zakorze-
nienie, tu w końcu pochowani są na cmenta-
rzu moi rodzice, moja piastunka... Tu są moi 
koledzy, to jest mój kraj… najkrócej można 
powiedzieć. Nie ma w tym nic stylizowanego. 
Ligota jest bardzo szczególnym miejscem, tu 
zaczęło się rozpoznawanie świata. Każdy ma 
swój świat, te punkty orientacyjne – wzdłuż 
rzeki Kłodnicy, tam gdzie jest nadleśnictwo, 
zjeżdżało się na nartach, teraz wszystko już 
wygląda inaczej… Ul. Śląska – tu poznałem 
wspaniałego druha Alfonsa Burzyńskiego, 
tu sadziliśmy topole. Dziś przyjechałem 
na skrzyżowanie Piotrowickiej z Panewnicką 
– w najwcześniejszym dzieciństwie tam były 
ruiny, a na tym fundamencie wybudowano 
sklep MHD, potem mieszkał tam kolega, 
który wychylał się z okna i pięknie śpiewał… 
był chory na Heinego-Medina.

Pejzaż się zmienia, my się zmieniamy... 
Szkoła siódemka stała w lesie, a wokół były 
pola, zboże... Tuż obok na ulicy Piotrowic-
kiej, troszkę w dół od Panewnickiej, była 
chałupa drewniana, taka jaka jest w „Soli 
ziemi czarnej” – jak chałupa Basistów. Cały 
ten pejzaż, jak się szło do dworca, to też były 
wtedy pola.

W aptece urzędowała moja przyszywana 
ciotka, bardzo bliska, pani Janina Miś – ro-
dzice się bardzo przyjaźnili. W ogóle krąg 
rodziców to była miejscowa inteligencja, 
typowo śląska np. pan Sołtysek. Bardzo 
specyficzny sznyt tych ludzi – z muszką, 
eleganckich na co dzień, np. Karol Stryja, 
państwo Radajewscy. Rodzice mieli tutaj 
swój krąg, a dla mnie najbardziej istotny był 
ten wynikający ze szkoły i z harcerstwa. To 
był mój żywioł. Pewnie mi to harcerstwo 
dało kwalifikacje, żeby zostać prezesem 
Związku Artystów Scen Polskich, a byłem 
trzykrotnie wybierany na to stanowisko. 
Przeszedłem wszystkie szczeble od członka 
zastępu do zastępowego, drużynowego, 

szczepowego i wreszcie członka komendy 
hufca. Oczywiście od spraw artystycznych...

Zapadło w pamięć jakieś jedno wyjątkowe 
miejsce?
Nie – to cała mapa, każdy kierunek budzi 
inne skojarzenia. To miejsce, w którym się 
znajdujemy, było związane z powstańcami 
śląskimi – dopiero po latach się dowiedzia-
łem, że od czasów przedwojennych było to 
tradycyjne miejsce polskości. Nieopodal 
dzisiejszego basenu było boisko. Nie lubiłem 
grać w piłkę i mówiłem kolegom, że będę 
pisał sprawozdania do gazetki ściennej… 
Kościół to wiadomo – Franciszkanie, tam 
mama pędziła, ale też jak się czasami szło 
na pogrzeb ze Starych Panewnik, to na pie-
chotę kondukt szedł. Okolice Kołobrzeskiej 
– tam wcześniej rezydowało tak zwane SP 
– Służba Polsce. Rosły niskie sosny i ja-
gody, tak zwane pijanice. Kiedyś żeśmy się 

objedli, uważając, że jesteśmy mądrzejsi, to 
się pochorowaliśmy. To jest ten pejzaż. 

Z kolei z ojcem najdalej żeśmy się wybie-
rali aż w stronę na Bagry, Kamionkę… tam 
się kąpać chodziliśmy. Ojciec biedny, jak on 
miał siły nieść bliźniaków – dziś profesora 
od filmów i mnie. Ojciec lubił spacerować. 
Każde miejsce budzi tutaj wspomnienia 
i z przyjemnością weryfikuję nazwy, spo-
sób orientacji… czy to rzeczywiście było tu.

Czytał Pan fragmenty książki Hanny Krall 
„Synapsy Marii” np. „ igota ma to do siebie, 
że się za nią tęskni. Zwłaszcza za chlebem”. 
A własne wspomnienia chleba z dzieciństwa?
Oczywiście – mama krzyczała, dlaczego są 
wyjedzone chleby, powyrywane skórki, zo-
stawał miąższ, a chleb był ogołocony… (śmiech). 
Uwielbialiśmy to. Jesienią czy w zimie zaglą-
dało się z tyłu piekarni, jak w baliach ciasto 
przygotowywano do pieczenia – to było zaj-
mujące, a piekarze byli tolerancyjni dla małych 
chłopców i pozwalali przyglądać się… Czasami 
jak nie sprzedawali od strony sklepu u Grzą-
dziela, to się szło z tyłu piekarni i tam sprzeda-
wali. Chleb od Bittmanna, nie wiem dlaczego, 
był podłużny, a obok kościoła okrągły…

A najbliższe miejsce w centrum Katowic?
Zawsze Teatr Śląski, bo tam „zassałem”, 
żeby zostać aktorem. Widziałem tu wielu 
wspaniałych aktorów – Tadeusza Kali-
nowskiego czy ludzi, którzy grali jeszcze 
we Lwowie. Chierowski, Żetecki. Kwiat-
kowski. Świetni majstrowie tego fachu.

A reszta to są już pejzaże, które odkrywa-
łem dzięki Kutzowi, trzeba było się wybrać 
troszkę dalej z Ligoty na Nikiszowiec. Wtedy 
za moich czasów dwunastka nie jeździła…

Jeszcze taki miejscem, do którego zaglą-
dałem, był sklep ze znaczkami pocztowymi 
przy ul. Wieczorka. Miejscem tajemniczym, 
do którego chciało się wejść, był klub arty-
styczny przy ul. 3 Maja. Niedaleko, na placu 
Wolności, był też klub przyjaźni ze Związ-
kiem Radzieckim – tam wygrałem w kon-
kursie recytatorskim zegarek Błonie. 

Matka nas brała do centrum rzadko. 
Głównie w miejsca związane z ojcem 
– jak szpital wojskowy, potem MSW, 
na ul. Poniatowskiego. Miejsce, gdzie-
śmy odwiedzali ojca w pracy, tam też 
byłem operowany. Ojciec później zmarł 
we własnym szpitalu. Są też w pamięci 
miejsca, gdzie mieszkała dziewczyna… 
na ul. Rymera. W samych Katowicach – 
Pałac Młodzieży – to było miejsce, gdzie 
się angażowałem, spełniałem. Był klub 
literacki prowadzony przez panią Józe-
finę Rebeś. Nie załapałem się na pływal-
nię… starszy brat za to był zawodnikiem, 
a ja się zapisałem do klubu literacko-te-
atralnego. A do klubu filmowego zapi-
sał się mój bliźniak, co skutkowało tym, 
że został operatorem, m.in. „Seksmisji”, 
„Doliny Issy”, „Vabanków” czy swoich fil-
mów, do których pisał scenariusze. Od 
lat jest wykładowcą w szkole filmowej. 
Wszystko, co poważne, co stało się póź-
niej w życiu, tu ma swoje korzenie.

A współcześnie?
Na Nikiszu ciągle można zjeść dobro wo-
dzionka, byłem tam zaproszony przez 
bratanka Kazimierza Kutza, Krzysztofa. 
W nowej siedzibie NOSPR-u występowa-
łem i czytałem ze zbioru pieśni Adolfa Dy-
gacza. Sala ma opinie jednej z najlepszych 
w Europie, jeśli chodzi o akustykę. Stało się 
tam z wielką przyjemnością i poczuciem 
luksusu na scenie. 

Jak współpracowało się Panu z Kazimierzem 
Kutzem?
Sama rozkosz dla mnie – byłem wtedy 
w gruncie rzeczy świeżo po szkole, raptem 
zalazłem się wśród żywiołu śląskiego, więc 
nie musiałem być sztywny i wyuczony… 
Tak jakbym był na podwórku. Kutz okazał 
się niezwykle ciepłym, życzliwym partne-
rem, troszkę ojcował nam i głęboka przy-
jaźń została na całe życie…

Dziękuję za rozmowę.
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Zgłoś swojego bohatera
Czy znasz osobę, która bezinteresownie 
działa dla mieszkańców Katowic – pro-
wadzi warsztaty dla dzieci, aktywizuje 
seniorów, pomaga osobom zagrożo-
nym wykluczeniem społecznym, dba 
o bezdomne zwierzęta, chroni środowi-
sko, a może w inny sposób udziela się 
na rzecz lokalnej społeczności? Zgłoś ją 
w konkursie o Nagrodę im. Józefa Kocur-
ka w dziedzinie działalności społecznej 
za szczególne zaangażowanie na rzecz 
mieszkańców. Spraw, by bohaterowie po-
czuli się docenieni! 

Druga z nagród, o którą mogą ubiegać się 
katowiccy społecznicy, to nagroda za dzia-
łalność charytatywną za szczególne za-
angażowanie na rzecz mieszkańców 
w zakresie: pomocy społecznej, wspiera-
nia rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa, działalności na rzecz in-
tegracji i reintegracji zawodowej i spo-
łecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, działalności charytatywnej 
na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz 

rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka, 
przeciwdziałania uzależnieniom i patolo-
giom społecznym.

Do 31 października trwa nabór wniosków 
w obu konkursach. Na stronie www.kato-
wice.eu w zakładce dla mieszkańca/władze 
miasta/prezydent miasta/nagrody prezydenta 
dostępne są wzory wniosków oraz inne przy-
datne informacje dotyczące sposobu zgłasza-
nia kandydatów. W przypadku pytań prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nr 32 2593118 lub 
mailowy ps@katowice.eu. (KK)
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Na zdjęciu ubiegłoroczna laureatka Wioletta 
wanicka- ichter w środku  z klubu Wysoki 

Zamek
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Projektują nową siedzibę 
katowickiej Policji
Trwa projektowanie nowej Komendy Miej-
skiej Policji w Katowicach, która powsta-
nie przy ul. Kolońskiej na os. Witosa. Grunt 
pod budowę przekazało miasto. Z aktual-
nych szacunków wynika, że roboty bu-
dowlane mają kosztować blisko 95 mln 
zł. Dzięki inwestycji poprawione zostaną 
warunki lokalowe pracy policjantów oraz 
obsługi mieszkańców.

Akt notarialny, w którym miasto Kato-
wice przekazało teren pod budowę nowej 
siedziby Komendy Miejskiej Policji, podpi-
sano dwa lata temu, w październiku 2020 
roku. Niezabudowany grunt po wschodniej 
stronie ul. Kolońskiej ma ponad 37 tys. m2. 
Planowany na działce obiekt będzie sąsia-
dem budynku biurowo-usługowego Ko-
lońska Park, który po drugiej stronie ulicy 
otwarto w ubiegłym roku.

W pierwszej połowie 2022 Komenda 
Wojewódzka Policji w Katowicach rozstrzy-
gnęła przetarg na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej nowej siedziby. 
Za 2,54 mln zł zadanie wykonuje Meritum 
Grupa Budowlana z Krakowa. To doświad-
czona firma, która ma na koncie projekty 
kilkudziesięciu obiektów dla służb mun-
durowych, takich jak komisariaty, budynki 
komend, w tym m.in. zespół strzelnic ćwi-
czebnych Szkoły Policji w Katowicach czy 
kompleks budynków Komendy Miejskiej 
Policji w Bielsku-Białej.

W koncepcji założono, że inwesty-
cja obejmie budynek administracyjny 
o wysokości do czterech kondygnacji 
z podziałem na strefy – ogólnodostępną, 
ograniczonego dostępu i zamkniętą 
o łącznej powierzchni netto ok. 10 600 m2. 
Ponadto powstanie obiekt dla psów poli-
cyjnych wraz z kojcami i wybiegiem o po-
wierzchni użytkowej ok. 400 m2, a także 
jednokondygnacyjny budynek garażowy 
dla ok. 60 pojazdów służbowych (sa-
mochody osobowe, furgony, motocykle) 
o powierzchni użytkowej ok. 1300 m2. 
Przewiduje się także realizację budynku 
magazynowego i obiektów pomocniczych, 
jak agregat czy stacja trafo.

Dokumentacja projektowo-koszto-
rysowa powinna być gotowa w trzecim 
kwartale 2023 roku. Później Komenda Wo-
jewódzka Policji w Katowicach, która jest 
inwestorem przedsięwzięcia, będzie mogła 
rozpisać przetarg na wykonanie budynków. 
Przy ogłaszaniu postępowania konkurso-
wego KWP szacowała, że roboty budowlane 
będą kosztowały 138,8 mln zł, natomiast 
szacunkowa wartość tych robót wskazana 
w pracy konkursowej przez firmę Meri-
tum Grupa Budowlana była znacznie niższa 
i wyniosła 94,73 mln zł. Ich ostateczny koszt 
będzie jednak znany dopiero po wyborze 
generalnego wykonawcy.

Do nowej siedziby miejscy policjanci 
przeniosą się z gmachu przy ul. Lompy 19, 
gdzie panują trudne warunki zarówno do 
pracy, jak i obsługi mieszkańców. Nowy bu-
dynek ma spełniać wszystkie kryteria no-
woczesnego urzędu.

Magazyny w miejsce 
ciężkiego przemysłu
Przy ul. Krakowskiej 173–175 w Szopieni-
cach trwają zaawansowane roboty na bu-
dowie dużego kompleksu magazynowego. 
Oprócz utworzenia nowych miejsc pracy 
w dzielnicy w ramach inwestycji na nowo 
zagospodarowywane są tereny, które nie-
gdyś zajmowała huta.

Rynek magazynowy, obok biur, obiek-
tów handlowych i hotelowych, to jeden 
z filarów sektora nieruchomości komer-
cyjnych. O ile biurowce, centra handlowe 
i hotele powstają w mieście od dawna, o tyle 
nowoczesne przestrzenie na wynajem dla 
branży przemysłowo-logistycznej to wciąż 
rozwijający się segment nieruchomości 
w Katowicach. Wcześniej tego typu obiekty 
również powstawały na terenie miasta, ale 
były realizowane na wyłączne potrzeby 
ich właścicieli lub jedynych dzierżawców 
z sektora produkcyjnego (np. hala dla Roc-
kwell Automation).

Zwrot w tym aspekcie nastąpił wraz z ro-
snącą popularnością handlu internetowego 
i koniecznością szybkiej realizacji dostaw 
– również tych spożywczych – w obrębie 
dużych miast, w związku z czym magazyny 
na obrzeżach aglomeracji przestały być wy-
starczające i konkurencyjne.

Odpowiedzią zmian na rynku są po-
wierzchnie przemysłowo-logistyczne ulo-
kowane w granicach Katowic. Pierwszy 
tego typu obiekt przeznaczony wyłącz-
nie na wynajem powstał w ubiegłym roku 
przy ul. Miedzianej (68 250 m2). Najem-
cami powierzchni są tu m.in. duża sieć 
elektromarketów, dystrybutor materiałów 
i systemów budowlanych czy internetowy 
sklep spożywczy.

W przypadku inwestycji przy ul. Kra-
kowskiej o najemcach jeszcze oficjalnie nie 
informowano, ale wiadomo, że dwa budynki 
dostarczą 49 700 m2. Projektem objęto po-
nad 10,4 ha terenu, który wcześniej był czę-
ścią Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”. 
W jej ramach na działce niegdyś funkcjo-
nowała walcownia taśm i blach z miedzi 
o powierzchni ok. 48,5 tys. m2. Dzięki 
przedsięwzięciu uda się nie tylko na nowo 
wykorzystać poprzemysłowe tereny, ale 
także utworzyć miejsca pracy – zarówno 
na etapie budowy, ale przede wszystkim 
po zakończeniu prac. Najemcy będą potrze-
bowali pracowników fizycznych i umysło-
wych – w budynkach zaplanowano także 
przestrzenie biurowe.

We wrześniu 2022 bryła większego 
z budynków była gotowa niemal w cało-
ści, trwały ostatnie prace przy montażu 
elewacji. Mniejszy magazyn czekał jesz-
cze na realizację ścian i pełne pokrycie 
dachowe. Cała inwestycja ma być gotowa 
w pierwszym kwartale przyszłego roku. 
I choć roboty budowlane wciąż trwają, to 
dotychczasowy inwestor i właściciel nie-
ruchomości – krakowska firma realizująca 
magazyny na wynajem w całej Polsce – zna-
lazł już chętnego na zakup. Budynki sprze-
dano potentatowi branżowemu z Czech. 
Firma posiada 9,5 mln m2 powierzchni 

przemysłowo-logistycznej na wynajem w 10 
krajach Europy.

Nieco dalej na południe, przy ul. Lwow-
skiej 38 inna firma planuje kolejny projekt 
magazynowy z częścią biurową, który 
również zajmie obszar poprzemysłowy. 
Na gruncie o powierzchni 4,7 ha ma po-
wstać hala, oferując 22 800 m2. Pozwolenie 
na budowę już jest, ale na razie inwestor nie 
podał terminów realizacji prac.

Wysoko przy pętli 
Słonecznej
W pobliżu pętli Słonecznej na Koszutce trwa 
budowa aktualnie jednej z największych 
inwestycji mieszkaniowych w mieście. 
Budynki powstające przy al. Korfantego, 
w dodatku położone na wzniesieniu, będą 
zamykać oś widokową w kierunku północ-
nym, stanowiąc dominantę.

Pierwszy z wysokościowców osiągnął do-
celową wysokość 50 metrów w sierpniu br. 
We wrześniu budowlańcy prowadzili prace 
przy izolacji dachu. Na piętrach stawiane są 
ściany działowe, ponadto trwają roboty in-
stalacyjne. 14-kondygnacyjny budynek jest 
częścią pierwszego etapu projektu, w ramach 
którego realizowane są jeszcze dwa wyso-
kościowce o bliźniaczych parametrach. Tu 
realizacja prac na razie obejmuje wznoszenie 
kolejnych pięter. Obiekty mają być gotowe 
w pierwszej połowie 2024 roku, łącznie znaj-
dzie się w nich 316 mieszkań. W planach są 
następne trzy budynki położone od strony 
pętli Słonecznej, w tym 35-kondygnacyjna 
dominanta (121 m).

Bloki powstają na działce o powierzchni 
2,2 ha i choć zaplanowano ich tam sześć, to 
inwestor zapowiada, że 1,5 ha terenu bę-
dzie przestrzenią wypełnioną m.in. zielenią 
i strefą rekreacyjną. Zieleń pojawi się także 
na dachach wysokościowców, umożliwia-
jąc gromadzenie wody deszczowej, która 
zostanie wykorzystana do nawadniania 
roślinności w okresie suchym. Miejsca par-
kingowe, komórki lokatorskie i pomiesz-
czenia na rowery znajdą się w podziemnej 
części kompleksu.

Okolica zyskuje na popularności, jeśli 
chodzi o nowe budownictwo mieszkaniowe. 
Nie tylko działka przy pętli Słonecznej zy-
ska nowe zagospodarowanie. Trzy niewyso-
kie budynki mieszkalne powstają u zbiegu 
al. Korfantego i ul. Słonecznej. Znajdzie się 
w nich 145 mieszkań.

250 m na zachód, przy ul. Słonecznej 
18–20, w ostatnich miesiącach oddano 
do użytkowania dwa 11-kondygnacyjne 
budynki ze 121 lokalami mieszkalnymi. 
W ramach tej samej inwestycji, w głębi 
terenu realizowany jest trzeci, 8-kon-
dygnacyjny blok, w którym znajdzie się 
80 mieszkań.

Wraz z rozbudową oferty mieszkanio-
wej będzie rozwijać się infrastruktura miej-
ska. Po zachodniej stronie budynków przy 
ul. Słonecznej 18–20 ma powstać nowa 
droga. Miasto Katowice planuje przedłużyć 
ul. Stęślickiego aż do al. Korfantego na wy-
sokości ul. Konduktorskiej. Obecnie inwe-
stycja jest na etapie projektowania, którego 
zakończenie przewidziano na drugą połowę 
przyszłego roku.  (ZIT)

Budowa mieszkań przy pętli Słonecznej

Budynki magazynowe przy ul. Krakowskiej
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PREST OWA NA RO A

Nagroda „Marka Śląskie” dla Katowic!
Katowice otrzymały prestiżową nagro-
dę Marka Śląskie w dwóch kategoriach. 
W kategorii gospodarka nagrodzony zo-
stał projekt Kopalnia start-upów, a w ka-
tegorii usługi – sklep socjalny. 
– Pierwszą nagrodę otrzymaliśmy w dziedzi-
nie usług, w której nominowane były nasze 
sklepy socjalne. To w Katowicach dwa lata 
temu otwieraliśmy w Polsce pierwszy taki 
sklep, a dziś pracujemy nad tym, by urucho-
mić już trzecią lokalizację. Natomiast w dzie-
dzinie gospodarki nagrodzono nasz autorski 
projekt – Kopalnia start-upów – realizowany 
przez katowicki Inkubator Przedsiębiorczo-
ści Rawa.Ink – powiedział Marcin Krupa, 
prezydent Katowic

Sklep socjalny w Katowicach został 
otwarty w grudniu 2020 roku. Był to pierw-
szy taki sklep w Polsce. Aktualnie w Katowi-
cach prowadzone są dwa – jeden znajduje się 
przy ulicy Tysiąclecia 82, a drugi przy ulicy 
Świdnickiej 25. Oba sklepy prowadzi kato-
wicka organizacja pozarządowa – Fundacja 
Wolne Miejsce, która na ten cel otrzymała 
z miasta lokale do remontu oraz dofinan-
sowanie w formie dotacji. Oferta spichlerzy 
kierowana jest przede wszystkim do osób, 

które znalazły się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, są zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym. Najważniejszą zasadą działania 
sklepów jest sprzedaż produktów, których 
ceny za ogólny koszyk zakupów nie przekra-
czają 50% wartości ceny rynkowej.

Projekt Kopalnia start-upów realizowany 
przez Miejski inkubator Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink to pierwszy w Polsce konkurs 

organizowany całkowicie przez samorząd 
lokalny skierowany do młodych, innowa-
cyjnych firm, które rozpoczynają swoje 
projekty, przygotowując się do wdrożenia 
ich na rynek. 

Poza nagrodą finansową (w puli jednej edy-
cji 330 tys. zł brutto – w ramach planowanych 
trzech edycji przeznaczony zostanie 1 mln 
zł brutto) wartość dodaną stanowi program 

akceleracyjny dla najlepiej rokujących projek-
tów oraz dwuletnie pakiety biura w Miejskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

Konkurs Marka Śląskie ma na celu 
promocję województwa śląskiego, która 
koncentruje się nie tylko na jego atutach 
przemysłowo-gospodarczych, ale także 
na zjawiskach społecznych, kulturalnych, 
politycznych czy sportowych. (RED)

W konkursie uhonorowana może zostać każda 
osoba czy instytucja, która swoją działalnością 
i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska,
 cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest 
ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie

PR E PROPERT  PR E

Miasto przyjazne inwestorom? Katowice!
Nagroda Miasto Przyjazne nwestorom 
to jedna z dwunastu kategorii Prime 
Property Prize przyznawanych podczas 
Property Forum – wydarzenia poświęco-
nego rynkowi nieruchomości komercyj-
nych w Polsce. Katowice rywalizowały 
w tej kategorii z Gdynią, ublinem, Ło-
dzią i Poznaniem.
– To wyróżnienie ma dla nas duże znacze-
nie, ponieważ jest ono docenieniem działań 
i starań miasta Katowice, ale i przedsiębior-
ców oraz inwestorów obecnych w naszym 
mieście. Aby miasto było atrakcyjnym 
miejscem do życia, musi mieć dobrą ofertę 
mieszkaniową, ciekawe propozycje pracy 
oraz bogatą ofertę spędzania czasu wol-
nego. Szczególnie ważnym działaniem 
w tym obszarze jest zaangażowanie inwe-
storów, którzy otwierając swoje biura w Ka-
towicach, z jednej strony dają pracę naszym 
mieszkańcom, a z drugiej odprowadzają tu 
swoje podatki – powiedział Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – To idealny przykład 
sytuacji win-win, w której zyskują miasto, 
inwestorzy i mieszkańcy – dodał prezydent.

Miasto Przyjazne Inwestorom to na-
groda przyznawana za działania na rzecz 
poprawy klimatu inwestycyjnego i two-
rzenia warunków do zwiększenia aktyw-
ności inwestorów. Pod uwagę brane są 
również jakość obsługi przedsiębiorców 
oraz sprawne realizowanie procedur ad-
ministracyjnych. Dbanie o inwestorów 

przekłada się nie tylko na nowe miejsca 
pracy, ale również wpływy do budżetu mia-
sta – czy to z podatku od nieruchomości, 
CIT czy PIT pracowników zatrudnionych 
w nowych firmach. Dla Katowic w skali 
bieżącego roku spodziewane dochody wy-
niosą 246 mln z tytułu podatku od nie-
ruchomości od osób prawnych, 138 mln 
z tytułu udziału w podatku CIT i 561,5 mln 
z tytułu udziału w podatku PIT. Z danych 
Urzędu Statystycznego w Katowicach (USK) 
wynika, że w lipcu 2022 bezrobocie w Ka-
towicach kształtowało się na poziomie 1,7% 

i było jednym z najniższych w Polsce. Na-
tomiast liczba spółek handlowych prowa-
dzących działalność w Katowicach wynosiła 
ponad 13,7 tys.

Katowice osiągnęły już poziom 715 000 m2

przestrzeni biurowej i nadal się w tym zakre-
sie rozwijają. Największe realizowane obec-
nie projekty to Global Office Park przy ul. 
Sokolskiej, .KTW II przy rondzie gen. Ziętka, 
Face to Face Business Campus przy ul. Cho-
rzowskiej, czy budowany właśnie budynek 
Craft, który powstaje u zbiegu ul. Chorzow-
skiej i Ściegiennego. Oprócz powierzchni 

biurowych Katowice oferują również zrów-
noważony transport, liczne przestrzenie 
zielone oraz silne tradycje akademickie, a ich 
dodatkowym atutem jest dostęp do trzech 
międzynarodowych lotnisk oraz bogata 
oferta tzw. przemysłu czasu wolnego. Te 
wszystkie aspekty tworzą ze stolicy woje-
wództwa śląskiego wyróżniające się miejsce 
dla potencjalnych inwestorów.

Z raportu „Sektor usług biznesowych 
w Katowicach”, który w czerwcu został 
opracowany przez ABSL – Związek Liderów 
Sektora Usług Biznesowych – jednoznacznie 
wynika, że rośnie rola Katowic w sektorze 
nowoczesnych usług biznesowych stano-
wiących jeden z najszybciej rozwijających się 
obszarów gospodarki w Polsce. Efektem ak-
tywności miasta jest niemal 25 tys. osób już 
zatrudnionych w 96 centrach (dane tylko dla 
Katowic), przez co usługi biznesowe można 
uznać za mocną specjalizację lokalną. Ofero-
wane miejsca pracy to najczęściej stanowiska 
o wysokim stopniu specjalizacji, co przekłada 
się na wzrost wynagrodzeń – w lipcu 2022 
przeciętne wynagrodzenie w Katowicach 
wynosiło 9204,45 zł (za USK).

Nagrodę portalu PropertyDesign.pl 
w kategorii „Architektura” dla biurowców 
.KTW odebrali Bartłomiej Solik, Partner 
Zarządzający w TDJ Estate oraz architekt 
Przemo Łukasik z Medusa Group. Lista 
wszystkich nagrodzonych: bit.ly/3L-
teWmv  
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AN KAJ CE AWO

13 guzików i dużo szczęścia
Kominiarze są bardzo szczęśliwymi 
lud mi – mówi afał Dydak – mistrz ko-
miniarski, prezes Korporacji Mistrzów 
Kominiarskich w Katowicach. Dawniej 
kominiarza łapało się za symboliczny 
guzik i wciągało do swojego domostwa. 
Było ich mało, a każdy chciał mieć wy-
czyszczony komin i uniknąć pożaru. Dziś 
wygląda to nieco inaczej.
Z okazji 100-lecia katowickiej Izby Rze-
mieślniczej i Małej i Średniej Przedsiębior-
czości z kominiarzem Rafałem Dydakiem 
rozmawia  Joanna Grzonka. 

Czy zawód kominiarza bardzo zmienił się 
w ostatnich latach?
Kominiarz to tradycyjnie sadza, ale nie 
tylko. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, 
historia zawodu kominiarskiego zmienia się 
– od pieców opalanych węglem i drewnem 
przeszliśmy do przewodów spalinowych, 
gazowych, pomp ciepła. Zmienia się też 
technologia, używamy nowych urządzeń 
elektronicznych, takich jak kamery, anemo-
metry czy analizatory spalin. Kiedyś ta pod-
stawowa tradycyjna działalność stanowiła 
80% naszej pracy, dziś to bardziej 40–60%. 

Stale tłumaczymy ludziom kwestie związane 
z dopływem powietrza, które trzeba wpuścić 
do mieszkania, żeby wszystko dobrze funk-
cjonowało. Wywietrzone pomieszczenie 
szybciej się nagrzewa i łatwiej się w nim od-
dycha. Prawda jest też taka, że ludzie, zwłasz-
cza młodsi, nie potrafią korzystać z urządzeń 
grzewczych. I ten kominiarz będzie im jesz-
cze długo potrzebny, żeby nauczyć rozpala-
nia i korzystania np. z kominka. 

Dobrze być dziś kominiarzem?
Ja do swojego zawodu trafiłem 22 lata 
temu i zaczynałem od wynoszenia sadzy 
z piwnicy. Dziś nasz zawód został skatego-
ryzowany jako „zanikający”, mamy mało 
uczniów, ale ja codziennie przekonuję ich, 
że ta praca jest piękna, bo codziennie je-
steśmy w innym miejscu, pojawią się nowe 
problemy i nowe sprawy. W pracy koniarza 
nie ma monotonii i to jest fantastyczne.

A Pan co najbardziej lubi?
Ja uwielbiam kontakty z ludźmi. Nie zawsze 
jest czas napić się kawy czy herbaty, ale jak 
jest chwila, to siadamy i rozmawiamy, bo ko-
miniarz ma w sobie też trochę z psychologa. 

Ludzie, zwłaszcza dziś, po pandemii, potrze-
bują rozmowy, wysłuchania. Spotkanie się 
z nimi, wysłuchanie pomaga obu stronom.

To ilu mamy w tej chwili kominiarzy 
w Katowicach? 
Jakieś 600 osób, z czego ponad 150 to 
mistrzowie kominiarscy, a każdy z nich 
zatrudnia pracowników, czeladników 
i uczniów. My może na co dzień tego ko-
miniarza nie widzimy, ale on jest i codzien-
nie wychodzi do pracy. Do biurowców, do 
starych kamienic, których w Katowicach 
mamy sporo. 

Ma Pan w Katowicach swój ulubiony widok 
z dachu?
Nikiszowiec to dla mnie wyjątkowa dziel-
nica. Kiedy pierwszy raz wszedłem na dach 
i zobaczyłem z góry te ceglane budynki, to 
się zakochałem. Później przeczytałem rys 
historyczny i pokazałem to miejsce synowi.

Co powinni usłyszeć dziś od kominiarzy 
mieszkańcy Katowic?
Że jesteśmy, że czekamy, aż ktoś się do nas 
odezwie. Bezwzględnie musimy pamiętać 

o bezpieczeństwie, bo ono zależy tylko od 
nas samych. Jeżeli wpuścimy powietrze, za-
prosimy kominiarza, który wyczyści prze-
wód kominowy, pokażemy przed sezonem 
nasz kocioł, zrobimy analizę spalin – bę-
dziemy bezpieczni. 

To jak to jest z tymi kominiarzami, przynoszą 
szczęście czy nie?
Oczywiście, że tak, ale trzeba spełnić je-
den warunek – trzeba w to wierzyć! Jak 
widzimy kominiarza, podejdźmy, złapmy 
za guzik i weźmy sobie trochę tego szczę-
ścia ze sobą. 

TEC NO O C NE W OCN EN E A KATOW C

GlobalLogic otwiera 
nowe biuro na Śląsku 

ozwój Katowic oraz Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii przyciąga firmy z całe-
go świata, które coraz częściej decydują się 
otwierać tu swoje siedziby. Ten potencjał 
planuje również wykorzystać pochodzą-
ca z Doliny Krzemowej Global ogic, która 
właśnie w Katowicach otwiera swój nowy 
oddział. W ciągu roku pracę w biurze or-
ganizacji w kompleksie Face2Face Busi-
ness Campus przy ulicy Żelaznej 2 znajdzie 
ponad stu specjalistów T zajmujących się 
projektami dla sektora automoti e.
Dla działającego na całym świecie giganta 
i wiodącego gracza w branży inżynierii cy-
frowej inwestycja w nowy oddział w Kato-
wicach stanowi naturalny element rozwoju. 
Organizacja planuje zbudować mocne rela-
cje z działającymi w metropolii wyższymi 
uczelniami, a dzięki bliskiej współpracy 
z lokalną społecznością oraz samorządami 
szybko stworzyć zespół, który będzie od-
grywał kluczową rolę na informatycznej 
mapie Europy Środkowo-Wschodniej.

Tego rodzaju bliska współpraca z za-
granicznymi inwestorami pozwala miastu 
skutecznie realizować założenia polityki 
zrównoważonego rozwoju i otwiera miesz-
kańcom nowe możliwości na lokalnym 
rynku pracy. 

GlobalLogic zamierza aktywnie dzia-
łać w kierunku „learning & development”, 
oferując studentom, absolwentom, ale też 
osobom myślącym o przebranżowieniu 
oraz doświadczonym inżynierom szansę 
na zdobycie nowych lub poszerzenie już 
posiadanych umiejętności. 

Do końca roku organizacja planuje zbu-
dować w Katowicach zespół liczący po-
nad stu specjalistów, na których barkach 
spoczywać będą zadania związane z sze-
roko rozumianym segmentem embedded 
automotive. Rekrutacje trwają. W dalszej 
perspektywie firma planuje rekrutacje do 
zespołów skupiających się na gałęziach em-
bedded telecom oraz JAVA.  

RAWA NK

Grono partnerów Miejskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink powiększa się!
Dostrzegając potrzeby katowickich 
przedsiębiorców, przede wszystkim 
firm z sektora małych, średnich przed-
siębiorstw oraz start-upów, Miejski n-
kubator Przedsiębiorczości awa. nk 
podpisał kolejne listy intencyjne doty-
czące współpracy – będzie ona dotyczy-
ła promocji, wsparcia przedsiębiorczości 
i innowacyjności. 
– Współpraca z partnerami stanowi wspar-
cie w zakresie sieciowania kontaktów, 
poszerzania wiedzy, zdobywania doświad-
czenia, inspiracji, rozwoju projektów oraz 
internacjonalizacji. Wzajemna współpraca 
powoduje wzrost kompetencji oraz pod-
noszenie kwalifikacji osób prowadzących 
i zainteresowanych prowadzeniem działal-
ności gospodarczej. Nowe partnerstwa po-
zwolą również rozwinąć projekty z zakresu 
rozwijania ekosystemu innowacji w Kato-
wicach i pozwolą na kontynuację działań 
rozpoczętych przy okazji konkursu Kopal-
nia start-upów – mówi Mariusz Jankowski, 
naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów. 

Co więcej, partnerzy stanowią wsparcie 
merytoryczne dla Miejskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Wspólnie 
organizowane są cykliczne szkolenia, 

warsztaty, konferencje (więcej na www.ra-
waink.katowice.eu/wydarzenia). Współ-
praca stanowi o podniesieniu kompetencji 
wszystkich przedsiębiorczych mieszkańców 
Katowic, obopólna wymiana oraz promocja 
informacji m.in. z zakresu: finansowania 
działalności gospodarczej, projektów oraz 
konkursów dotyczących internacjonaliza-
cji, promocji zawodów rzemieślniczych, roli 
firm rodzinnych, promocji zrzeszania się 
przedsiębiorstw w izbach, stowarzyszeniach, 
bezpieczeństwa prawnego firm, wsparcia 
inicjatyw społecznych oraz rozwoju lokal-
nego ekosystemu innowacji. Wśród nowych 
partnerów znalazły się instytucje otocze-
nia biznesu tj.: Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A., Business Centre Club Loża Katowicka, 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczo-
ści w Katowicach,  Izba Rzemieślnicza oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kato-
wicach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział Katowice,  Stowarzyszenie Inicja-
tywa Firm Rodzinnych,  KTW.Legal Medaj 
Sobota Drząszcz Magaczewski Radcowie 
Prawni spółka partnerska, Fundacja Fortis 
Pro Nobis oraz Fundacja Venture Cafe War-
saw, Open Innovation House, fundusz VC 
Terra Seed.  (RED)

afał Dydak
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Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 coraz bliżej

Jednym z kluczowych wydarzeń minionego roku akademickiego było przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. 
To prestiżowe wyróżnienie nadawane przez stowarzyszenie EuroScience po raz pierwszy trafi a do polskiego miasta akademickiego! Uwieńczone 
sukcesem starania są efektem wspólnego wysiłku miasta Katowice oraz środowiska akademickiego uczelni publicznych mających siedziby 
w stolicy regionu. We wrześniu podpisano porozumienie dotyczące współpracy przy organizacji wydarzenia EuroScience Open Forum, które ma się 
odbyć w 2024 r. w Katowicach oraz współpracy w ramach zadań wynikających z tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 i długofalowych inicjatyw 
związanych z ideą Miasta Nauki.
Sygnatariuszami porozumienia byli prezydent Katowic, wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, przewodniczący Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, rektorzy uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim „Katowice – Miasto Nauki”. Katowice to pierwsze w historii 
miasto z Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymało to wyróżnienie. nstytucją przyznającą tytuł oraz organizującą konferencję ESOF jest 
współpracujące z Komisją Europejską stowarzyszenie EuroScience Europejskie Stowarzyszenie na zecz ozwoju Nauki i Technologii . (RED)
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Prezydent Katowic Honorowym Członkiem Międzynarodowej Fundacji im. Raoula Wallenberga
Globalny NGO z biurami w Nowym Jorku, Berlinie, 
Jerozolimie i Buenos Aires – Międzynarodowa 
Fundacja im. Raoula Wallenberga – zaprosiło 
prezydenta Marcina Krupę do przyjęcia Honoro-
wego Członkostwa.
Fundacja została nazwana na cześć szwedz-
kiego dyplomaty Raoula Wallenberga – osoby 
odpowiedzialnej za uratowanie wielu istnień 
podczas Holokaustu. Jest to organizacja po-
zarządowa, zajmująca się rozwijaniem progra-
mów edukacyjnych i prowadzeniem kampanii 
promujących wartości takie jak solidarność 

i odwaga cywilna. Pracownicy Fundacji two-
rzą programy edukacyjne, inicjują kampanie 
uświadamiające, przyznają wyróżnienia spra-
wiedliwym oraz ich rodzinom. 
Fundacja ma wsparcie 300 głów państw, rodzin 
królewskich, laureatów Nagrody Nobla, liderów 
politycznych i prezydentów miasta oraz wybit-
nych osobistości. – Wraz z nimi stara się przy-
bliżyć światu osiągnięcia takich osób, jak Raoul 
Wallenberg, osób, które odważnie walczyły z dys-
kryminacją i nietolerancją i które narażając wła-
sne życie ratowały prześladowanych ludzi 

podczas Holokaustu, jednego z najczarniejszych 
okresów w historii ludzkości – napisali w liście 
Eduardo Eurnekia, przewodniczący oraz Baruch 
Tenembaum, założyciel fundacji. 
Prezydent Katowic, akceptując honorowe 
członkostwo w organizacji, podkreślił, że za-
szczytem będzie zaangażowanie w działal-
ność fundacji, której misją jest budowanie 
w świecie świadomości społecznej opartej 
na ponadczasowych wartościach, a jednocze-
śnie wspieranie realizacji projektów, których 
intencją jest sprawiedliwość społeczna i troska 

o zachowanie wspólnego dziedzictwa. – Dzię-
kując za złożoną propozycję, życzę Fundacji 
pomyślności w dalszym wypełnianiu przyję-
tych planów i zamierzeń, które – zwłaszcza 
w obliczu rozgrywającej się na ukraińskiej 
ziemi niewyobrażalnej tragedii – zdają się 
nieść, szczególnie młodemu pokoleniu, które 
nie doświadczyło dramatu wojny, jeszcze 
silniejsze przesłanie o tym, jak ważne jest 
budowanie przyszłości na fundamencie wza-
jemnego szacunku i pojednania – dodał pre-
zydent.  (JG)
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Jak Katowice 
dbają o seniorów?
Katowice wiedzą, jak ważna jest pomoc i po-
lityka społeczna – w szczególności w obec-
nych, trudnych czasach. Cele socjalne co-
rocznie stanowią znaczną część miejskiego 
budżetu. W 2022 roku przeznaczono na ich 
realizację blisko pół miliarda złotych.
Jeśli przyjrzymy się w budżetowi miasta 
na rok 2022, zauważymy, między wieloma 
innymi działaniami z zakresu pomocy 
i polityki społecznej, że około 9 mln zł za-
rezerwowano  na usługi związane z opieką 
specjalistyczną dla osób starszych. Zdrowie 
jest najważniejsze, jednak to dopiero pod-
stawa pomocy jaką, należy otoczyć senio-
rów. Właśnie dlatego sporządzono ekspercki 

program „Katowicki Senior w Mieście” 
na lata 2022–2027, na który tylko w obec-
nym roku przeznacza się ponad 50 mln zł. 
To kompleksowy plan poprawy jakości życia 
osób starszych w najbliższych latach. Już te-
raz podejmuje się liczne działania, m.in. in-
tegracyjne, edukacyjne, kulturalne, sportowe 
czy aktywizacyjne. W ramach planu orga-
nizowane są popularne działania, np. Kato-
wicka Senioriada, Katowicki Dzień Seniora, 
Sport dla Seniorów, Złota Rączka, Srebrna 
książka czy Rada Seniorów. Jak wygląda 
pomoc udzielana starszym przez Miasto 
Katowice w liczbach? Zobaczmy przykłady 
działań.  (KK)

Pomoc w liczbach

„Katowicki Senior w Mieście” 
– wysokość środków fi nansowych 
w 2022 r. to aż

ok. 52,3 mln zł ! 
Dzienne Domy Pomocy 
Społecznej i Popołudniowe Kluby 

Społecznościowe 3,75 mln zł
Profi laktyka i promocja zdrowia 
dla osób starszych w ramach 
„Programu profi laktyki i promocji 
zdrowia dla miasta Katowice na 

lata 202 -2027” 635 tys. zł
Posiłki z dowozem dla osób 

starszych 1,4 mln zł
„Aktywny senior 55  i jego 

środowisko lokalne” 89 tys. zł

Działalność Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, w tym:
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie Śląskim 

60 tys. zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
przy Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym 60 tys. zł
„ ntegracja i aktywizacja osób 
starszych, w tym kombatantów 

i osób represjonowanych”

116,6 tys. zł
Koszt pomocy dla 3 869 osób 
starszych w 202  roku wyniósł: 

30,3 mln zł
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KULTURA

Kultura zawsze w cenie. 
Poznajcie nagrodzonych!
Renata Bonczar, Regina Gowarzewska, 
Robert Ciupa i Grzegorz Chudy zostali 
tegorocznymi laureatami nagrody pre-
zydenta Katowic w dziedzinie kultury. 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się w ramach wrześniowych obchodów 
urodzin miasta. 
– Zarówno przyznanie tytułu Kreatyw-
nego Miasta Muzyki UNESCO, jak i bu-
dowa Strefy Kultury, to czynniki, które 
znacząco wpłynęły na rozwój całego 
miasta, a u podstaw tych projektów leży 
właśnie kultura. Dziś mamy już wyro-
bioną markę, ale tych wszystkich działań 
nie byłoby, gdyby nie osoby angażujące się 
w kulturę – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic.

Wśród tegorocznych laureatów są 
twórcy, plastycy, muzycy oraz historyk. Ro-
bert Ciupa – członek redakcji półrocznika 
„CzasyPismo”, autor artykułów naukowych 
i dyrektor Śląskiego Centrum Wolności 
i Solidarności. Na szczególną uwagę zasłu-
guje ukończona w 2021 roku rozbudowa 
ŚCWiS, w efekcie której powstała multime-
dialna wystawa prezentująca historię oporu 
demokratycznego, okres stanu wojennego 
oraz pacyfikację kopalni „Wujek”.

Kolejny nagrodzony – Grzegorz Chudy – 
to filolog, muzyk i plastyk, popularyzator kul-
tury śląskiej. W znajdującej się na Nikiszowcu 

pracowni artysta tworzy akwarele, na których 
uwiecznia śląskie i katowickie pejzaże, a także 
bohaterów śląskich bajek i legend np. serię 
akwarel przedstawiających śląskie beboki. 
Tworzy oprawy plastyczne przedstawień te-
atralnych oraz działa jako ilustrator książek. 
W latach 2002–2018 występował z zespołem 
muzyki celtyckiej Beltaine. 

Regina Gowarzewska to z kolei przed-
stawicielka świata muzyki – m.in. po-
pularyzatorka muzyki, prelegentka 
na koncertach, dziennikarka, autorka 
koncertów edukacyjnych i szefowa Biura 
Koncertowego Filharmonii Śląskiej. Pisała 
m.in. teksty do programów Opery Śląskiej 
i Gliwickiego Teatru Muzycznego, redaguje 

dwumiesięcznik Opery Śląskiej „Opera 
Cafe”, którego jest pomysłodawczynią. Jest 
koordynatorką Międzynarodowych Dni 
Henryka Mikołaja Góreckiego, uczy historii 
wokalnej literatury specjalistycznej w Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Za swoje 
działania otrzymała m.in. tytuł zasłużonej 
dla Kultury Polskiej.

Kolejna nagrodzona osoba reprezentuje 
świat plastyki. Renata Bonczar studiowała 
w pracowniach prof. Adama Hoffmanna, 
prof. Andrzeja Pietscha i prof. Jerzego 
Dudy-Gracza.  W ASP w Katowicach uzy-
skała stopień doktora sztuki. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, projektowaniem, 
jest wykładowczynią akademicką, wielo-
krotną laureatką najważniejszych konkur-
sów malarskich w Polsce. Za pracę twórczą 
otrzymała wiele nagród, jej obrazy i rysunki 
były prezentowane na ponad dwustu wy-
stawach zbiorowych w Polsce i w świecie. 

Przypomnijmy – nagrody prezydenta 
w dziedzinie kultury przyznawane są od 
1984 roku za wybitne osiągnięcia arty-
styczne oraz organizacyjne mające wpływ 
na rozwój i upowszechnianie kultury w mie-
ście. W ostatnich latach wyróżnienie zostało 
przyznane między innymi takim artystom, 
jak: Grzegorz Płonka, Tomasz Kurpierz, 
Marcin Marten czy Robert Talarczyk. 

(SŁAWOMIR RYBOK)
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Na zdjęciu laureaci: enata Bonczar, egina Gowarzewska, Grzegorz Chudy i obert Ciupa

Robert Ciupa
Historyk, dyrektor Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności.
Katowice to moje miasto. Tu się urodzi-
łem, wychowałem, tu żyję. W śródmieściu 
znam chyba każdy kawałek. Lubię czuć, 
że jestem u siebie i to jest mój dom. Na-
wet jak się wyjeżdża, dobrze się tu wraca. 
Katowice to niegdyś było miasto przemy-
słu, miasto, które wyrosło na węglu, mia-
sto młode – przez to dynamiczne. Miasto 
mocnych przemian, które ma ledwie po-
nad 150 lat, a jest stolicą województwa, 
metropolią. Katowice dzięki tej dynamice, 
zmianom, jakie zaszły, mają ogromną 
przyszłość. 
Właśnie dzięki mieszkańcom, którzy są 
aktywni i zmiany wprowadzają w życie, 
nastąpiła przemiana perspektywy i ukie-
runkowanie na kulturę. Ciągle jednak 
chodzi o to, aby aktywność była moc-
niejsza i silniejsza, i – powiedziałbym 
– wydajna.
Moje ulubione miejsca w Katowicach, 
to prócz śródmieścia z architekturą mo-
dernistyczną i niegdysiejszą szkołą trzy-
dziestką, do której chodziłem, również 
Podlesie, gdzie się urodziłem. 

Grzegorz Chudy
Filolog, muzyk i plastyk, 
popularyzator kultury śląskiej.
Moja działalność zawsze szła trzema to-
rami: muzyk, nauczyciel, plastyk, ale póź-
niej pojawiła się pandemia, a twórczość 
plastyczna była niezależna od tej sytuacji. 
Więc ostatnie lata głównie malarz akwa-
relista. Miejsca szczególnie bliskie sercu 
to: Nikiszowiec oraz hałda w Kostuchnie, 
na którą miałem widok przez całe dzie-
ciństwo, ale też piękne lasy Murckowskie, 
Dolina Trzech Stawów, gdzie cudow-
nie się biega… i w zasadzie każda dziel-
nica… Spodek, który zachwyca do dzisiaj, 
a współcześnie wieżowiec .KTW – cudow-
nie się go maluje. 
Czerwony balonik to mój podpis, a Be-
boki to nic innego jak pomysł mojej córki, 
która kazała mi je narysować. Stworzyłem 
straszną bestię – na co ona powiedziała – 
nie tato, beboki nie są straszne, one tylko 
udają, żeby ludzie dawali im spokój, a na-
prawdę są miłe… No i miłe beboki stały się 
moim głosem. Czasami to, czego boję się 
powiedzieć – to pedzom one. Nagroda 
prezydenta jest dla mnie nieprawdopodob-
nym wyróżnieniem.

Regina Gowarzewska
Popularyzatorka muzyki, prelegentka, 
dziennikarka, autorka koncertów edukacyj-
nych i kierowniczka Biura Koncertowego 
Filharmonii Śląskiej. 
Prócz muzyki i dziennikarstwa mam jeszcze 
trzecią stronę – bo w Filharmonii Śląskiej 
jestem menadżerką, szefową biura koncer-
towego, piszę wnioski, pozyskuję finanse, 
organizuję koncerty… Dziś czuję ogromną 
radość, bo zawsze powtarzam, że jestem 
katowiczanką całym sercem. To jest najważ-
niejsze dla mnie miejsce, tu się urodziłam, 
wychowałam i Katowice są moim miejscem 
na ziemi, a jeśli jeszcze docenia się tu to, co ro-
bię – to jest to ogromna radość. Jeżdżę po ca-
łym kraju na koncerty, głównie festiwale, ale 
trzon mojej pracy jest tutaj. 
Swoich gości zabieram na Nikiszowiec, czy 
do Farbryki Porcelany – aby pokazać trochę 
dawnego Śląska. Muszę się przyznać, że by-
łam kiedyś na rozmowie o pracę na drugim 
końcu Polski. W życiu nie sądziłam, że taką 
euforię może wywołać w człowieku to, że po-
ciąg wracał do Katowic… 
Obecnie pracuję szczególnie nad Festiwa-
lem Dni Mikołaja Henryka Góreckiego, pa-
trona Filharmonii.

Renata Bonczar
Malarka, rysowniczka, projektantka, au-
torka wystaw i wykładowczyni akademicka. 
Nagroda ta jest dla mnie bardzo cenna, ponie-
waż od urodzenia żyję tutaj, pracuję i zawsze 
pozostaję w Katowicach. Dziś to jest podsu-
mowanie 40-lecia pracy. Cudownie się składa, 
bo zaczęłam wystawą w Muzeum Historii Ka-
towic, następnie w Pałacu Sztuki w Krakowie, 
później w muzeum w Bielsku-Białej oraz w Mi-
kołowie, gdzie przez wiele lat prowadziłam 
Impresje Mikołowskie i w Chorzowie, bo tam 
chodziłam do szkoły średniej. 
Katowice kiedyś były czarne, brudne… a ja 
chodziłam swoimi drogami, mając pod ręką 
zawsze farby, starałam się im tego koloru do-
dać… Poszukiwałam go w wielu miejscach, 
podróżowałam, ale zawsze wracałam do mo-
ich Katowic. Miałam propozycję pozostania 
gdzieś w świecie, ale nie wyobrażałam sobie 
życia gdzie indziej. Katowice pozwoliły mi 
rozwijać się i znaleźć w tym mało barwnym 
kiedyś mieście coś kolorowego, cieszyłam 
się, że znajdując kolory w świecie, mogę je 
pokazać właśnie tutaj – mojej publiczności. 
Pozostałam i będę wierna temu miastu. Nie 
mam za bardzo czasu na odpoczynek, jeśli 
już to jakiś koncert czy dobry spektakl. 
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KATOWICE DLA SENIORA
Zapraszamy seniorów 
na zajęcia!
W ramach projektu „Bogucice – moje 
miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej – etap ”:

5, 2, 9, 2  pa dziernika w godz. 9.00–
.00 – „Senior w ruchu” – nordic walking,
4, , 8, 25 pa dziernika o godz. 0.00

– „Senior w ruchu” – zajęcia z samoobrony 
krav maga,

3 pa dziernika o godz. 2.00 – senioralne 
spotkanie z kinem polskim w kinie Kosmos, 

10 pa dziernika o godz. .30 – senio-
ralne grzybobranie na Jurze,

24 pa dziernika o godz. 0.30 – „Senior 
w działaniu” – zajęcia hortiterapii,

27 pa dziernika o godz. 5.00
– „Senior w działaniu” – popołu-
dnie planszówkowe.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Kariną 
Ploch-Oleksy, Anną Wołoch lub Markiem 
Mierzwą. Telefony kontaktowe: 502 032 
604, 720 779 447 lub 502 032 544.

W ramach projektu „Centrum Społecz-
nościowe w Nikiszowcu –  etap”:

3 pa dziernika o godz. 9.30 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w działa-
niu” – zajęcia z rękodzieła,

4 pa dziernika o godz. 9.30 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w działa-
niu” – gry karciane,

10 pa dziernika o godz. 9.30 – spo-
tkanie Klubu Społecznościowego „Senior 
w działaniu” – zajęcia z rękodzieła,

1  pa dziernika o godz. 9.30 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w działa-
niu” – gry karciane,

17 pa dziernika o godz. 9.30 – spo-
tkanie Klubu Społecznościowego „Senior 
w działaniu” – zajęcia z rękodzieła,

18 pa dziernika o godz. 9.30 – spo-
tkanie Klubu Społecznościowego „Senior 
w działaniu” – gry karciane,

24 pa dziernika o godz. 9.30 – spo-
tkanie Klubu Społecznościowego „Senior 
w działaniu” – zajęcia z rękodzieła,

25 pa dziernika o godz. 9.30 – spo-
tkanie Klubu Społecznościowego „Senior 
w działaniu” – gry karciane.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Barbarą 
Mizerą. Telefon kontaktowy: 502 032 623.

W ramach projektu „Program Aktyw-
ności okalnej Wełnowiec–Józefowiec 
i Dąb”:

4 pa dziernika o godz. 9.00 – joga dla 
osób w wieku senioralnym w ramach Klubu 
Społecznościowego „Strefa Seniora”,

6 pa dziernika o godz. 9.00 – warsztaty 
rozwojowe z Panem Michałem pt. „Mój styl 
życia” w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora”,

1  pa dziernika o godz. 9.00 – joga dla 
osób w wieku senioralnym w ramach Klubu 
Społecznościowego „Strefa Seniora”,

13 pa dziernika o godz. 9.00 – spotka-
nie w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora” – warsztaty w ramach 
inicjatywy lokalnej seniorów pt. „Warsz-
taty lawendowe”,

18 pa dziernika o godz. 9.00 – joga dla 
osób w wieku senioralnym w ramach Klubu 
Społecznościowego „Strefa Seniora”,

20 pa dziernika o godz. 0.00 – warsz-
taty z żywicą epoksydową w roli głów-
nej w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora,

24 pa dziernika o godz. 9.00 – warsztaty 
tworzenia kartek świątecznych i zaproszeń 
w ramach Klubu Społecznościowego „Strefa 
Seniora” – warsztaty w ramach inicjatywy 
lokalnej seniorów pt. „Senior w oczekiwaniu 
na święta”,

25 pa dziernika o godz. 9.00 – joga dla 
osób w wieku senioralnym w ramach Klubu 
Społecznościowego „Strefa Seniora”,

27 pa dziernika o godz. 9.00 – spotka-
nie w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora” – warsztaty w ramach 
inicjatywy lokalnej seniorów pt. „Warsz-
taty lawendowe”,

27 pa dziernika o godz. 9.00 – spotka-
nie w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora” – warsztaty w ramach 

inicjatywy lokalnej seniorów pt. „Warsz-
taty lawendowe”,

28 pa dziernika o godz. 8.45 – wyj-
ście kulturalne na „Galę muzyki filmo-
wej” w Spodku w ramach wsparcia udziału 
uczestników projektu i ich otoczenia w lo-
kalnych i regionalnych imprezach kultural-
nych i sportowych. 

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Jolantą 
Legierską-Rygiel, Magdaleną Michałek lub 
Katarzyną Schröder. Telefon kontaktowy: 
32 416 22 66, 725 161 463 lub 720 776 381.

W ramach projektu „Centrum Społecz-
nościowe Nasze Załęże –  etap”:

3 pa dziernika o godz. 0.00 – „Senior 
w ruchu” – joga dla seniora,

5 pa dziernika o godz. 0.00 i .00 – 
„Senior w ruchu” – zajęcia taneczne,

6 pa dziernika o godz. 7.00 – „Senior 
w akcji” – „Mindfulness dla zdrowia”,

7 pa dziernika o godz. 7.00 – „Senior 
w działaniu” – makrama,

10 pa dziernika o godz. 0.00 – „Senior 
w działaniu” – makrama,

12 pa dziernika o godz. 0.00 i .00 – 
„Senior w ruchu” – zajęcia taneczne,

13 pa dziernika o godz. 7.00 – „Senior 
w akcji” – „Mindfulness dla zdrowia”,

17 pa dziernika o godz. 0.00 – „Senior 
w ruchu” – joga dla seniora,

19 pa dziernika o godz. 0.00 i .00 – 
„Senior w ruchu” – zajęcia taneczne,

20 pa dziernika o godz. 7.00 – „Senior 
w akcji” – „Mindfulness dla zdrowia”,

24 pa dziernika o godz. 0.00 – „Senior 
w ruchu” – joga dla seniora,

2  pa dziernika o godz. 0.00 i .00 – 
„Senior w ruchu” – zajęcia taneczne,

27 pa dziernika o godz. 7.00 – „Senior 
w akcji” – „Mindfulness dla zdrowia”,

3  pa dziernika o godz. 0.00 – „Senior 
w ruchu” – joga dla seniora.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Dominiką 
Szołtysik lub Katarzyną Loth. Telefony kon-
taktowe: 502 032 688, 503 805 269. 

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW 
Miejski zecznik Konsumentów 
przypomina, jakie mamy prawa. 
Zakupy w sklepie i online

Zakupy w sklepie 
stacjonarnym
Gdy wybieramy towar i dokonujemy zakupu 
na miejscu, sprzedawca nie ma obowiązku 
przyjmowania zwrotu towaru, jeśli konsu-
ment się rozmyśli. Zasady zwrotu zależą od 
jego dobrej woli. Może, ale nie musi propono-
wać taką możliwość, określić termin i ustalić 
warunki np. tylko z paragonem i oryginal-
nymi metkami, w stanie nienaruszonym, 
zwrot środków w postaci bonu do wykorzy-
stania w określonym terminie. Taka praktyka 

wynika z polityki konkretnego przedsię-
biorcy, a nie z przepisów prawa. W stosunku 
do rzeczy kupionych na wyprzedaży mogą 
obowiązywać inne zasady niż zwykle! 

Zakupy online
Nie mamy możliwości sprawdzenia czy 
przymierzenia produktu, który zama-
wiamy na odległość – zatem czasem nie 
trafiamy z rozmiarem lub fasonem. Za-
mówiony towar, nawet jeśli był z wyprze-
daży, możemy zwrócić na takich samych 
warunkach jak podczas zakupów bez ob-
niżek. Mamy 14 dni na wysłanie oświad-
czenia o odstąpieniu od umowy. Towar 
powinniśmy odesłać w ciągu kolejnych 

14 dni. Ale pamiętajmy, że nie wszystko 
możemy zwrócić. Jeśli zamówimy towar 
personalizowany – wykonany na zamó-
wienie – zwrot może być ograniczony lub 
niedozwolony. Podobnie jest z produktem 
o krótkim terminie przydatności, bielizną, 
szczoteczką do zębów, odpakowaną płytą 
CD czy biletem na  koncert.

Bezpłatna pomoc
Infolinia Konsumencka – w sprawach 

prostych bez analizy dokumentów, nr tel. 
801 440 220 oraz 222 66 76 76.

Konsumenckie Centrum E-porad – 
w sprawach prostych oraz wymagających 
analizy dokumentów, adres e-mail: porady@

dlakonsumentow.pl, w języku ukraińskim 
na uaporady@dlakonsumentow.pl.

Europejskie Centrum Konsumenckie – 
w sprawach transgranicznych, które dotyczą 
sprzedawców z obszaru Unii Europejskiej, 
Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii. Strona 
internetowa: konsument.gov.pl.

Więcej informacji na www.prawakon-
sumenta.uokik.gov.pl

Porady dla mieszkańców Katowic: 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 

Telefon: 32 25 93 846; 32 25 93 905
 Korespondencję proszę kierować 
na adres: 40-098 Katowice, 
ul. Młyńska 4, 
e-mail: mrk@katowice.eu 

Tegoroczny Dzień Seniora przyciągnął na rynek setki mieszkańców

Zajęcia proponowane przez miasto i MOPS 
cieszą się sporym zainteresowaniem seniorów
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DODATKI DO OGRZEWANIA

Obniżenie ceny ciepła dla odbiorców końcowych 
oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych: ważne informacje!
We wrześniu rządzący wprowadzili roz-
wiązania dotyczące obniżenia ceny 
ciepła dla odbiorców końcowych oraz 
dodatek dla tak zwanych podmiotów 
wrażliwych - w życie weszła ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach w zakre-
sie niektórych ródeł ciepła w związku 
z sytuacją na rynku paliw.
Ustawa ma na celu ograniczenie negatyw-
nych skutków i ryzyka znacznego wzrostu 
ubóstwa energetycznego. Wprowadza me-
chanizm ustalania przez przedsiębiorstwa 
energetyczne prowadzące działalność w za-
kresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich 
cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. 
Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostar-
czanego z przeznaczeniem na cele mieszka-
niowe i użyteczności publicznej. Zgodnie 
z ustawą istnieje możliwość obniżenia 
kosztów ciepła sieciowego w okresie od 1 
października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 
r. poprzez złożenie odpowiedniego oświad-
czenia. Składa je: wspólnota, spółdzielnia 
lub inny podmiot uprawniony lub zobo-
wiązany do  zapewnienia dostawy ciepła 
do lokali mieszkalnych i lokali podmiotów 

wrażliwych oraz podmiot wrażliwy bę-
dący bezpośrednim odbiorcą ciepła. Od-
biorcy ciepła składają do sprzedawcy 
ciepła oświadczenie nie później niż do 10 
października. 

Rząd wprowadził też dodatek dla pod-
miotów wrażliwych. Ustawa wprowadza 
mechanizm ograniczania wzrostu cen 
ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody 

dla instytucji użyteczności publicznej ta-
kich jak szpitale, szkoły, żłobki. Dodatek 
dla podmiotów wrażliwych przysługuje 
podmiotom: które ponoszą koszty zakupu 
węgla kamiennego, brykietu lub pelletu 
zawierających co najmniej 85% węgla ka-
miennego, pelletu drzewnego albo innego 
rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG 
albo oleju opałowego, wykorzystywanych 

na cele ogrzewania, w związku z wyko-
nywaniem przez te podmioty ich podsta-
wowej działalności; oraz których główne 
źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
Wniosek składają osoby uprawnione do re-
prezentowania podmiotów wrażliwych do 
30 listopada. W przypadku wniosku w wer-
sji papierowej wniosek składa się w Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta (Ry-
nek 1). Wykaz podmiotów wrażliwych: bit.
ly/3y8cnkr.

Podpis w przypadku obu wniosków 
może być własnoręczny.

Więcej informacji: Infolinia Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska (zagadnienia meryto-
ryczne): +48 22 36 92 900.

Informacje w sprawie sposobu złożenia 
oświadczenia lub wniosku do Urzędu Mia-
sta Katowice: +48 32 25 93 285.

Jeśli chodzi o dodatek dla gospodarstw 
domowych - więcej informacji na stronie 
www.mops.katowice.pl (zakładki Dodatek 
węglowy i Dodatek dla gospodarstw domo-
wych (pellet drzewny, drewno kawałkowe, 
skroplony gaz LPG, kocioł olejowy). 

BOHATERSKI KIEROWCA

Niezwykła historia z katowickiego autobusu 
Bohaterska postawa i zimna krew kie-
rowcy katowickiego PKM uratowała ży-
cie ,5 roczego dziecka. 
19 września pan Sebastian wyjeżdżał 
z placu Wolności autobusem T-20. Na świa-
tłach na ul. Gliwickiej usłyszał z wnętrza 
pojazdu krzyk kobiety. Natychmiast wy-
szedł z kabiny, aby zobaczyć co się dzieje. 
1,5-roczne dziecko przestało oddychać i nie 
ruszało się. Jedna z pasażerek zadzwoniła 
pod numer alarmowy 112, a kierowca wy-
szedł z dzieckiem na świeże powietrze, 
gdzie z pomocą pasażerki rozpoczął masaż 
serca. Brzuszek dziecka zaczął się unosić, 
po kolejnych uciśnięciach otworzyło oczy, 
ale nadal było bardzo słabe. Pan Sebastian 
dokładał starań, aby nie straciło przytom-
ności. Chwilę później wszyscy wrócili do 
autobusu i położyli dziecko na siedzeniu. 
Po kilku minutach przyjechało pogotowie 
i przyjęło dziecko, a kierowca autobusu 
kontynuował kurs.

Bohaterska postawa pana Sebastiana, 
który w PKM Katowice pracuje od 14 lat, 
sprawiła, że maluch przeżył. Sytuacja po-
kazała wszystkim, jak ważna jest znajomość 
zasad udzielania pierwszej pomocy. Szyb-
kie działanie może uratować życie w nagłej 
sytuacji. Każdy powinien co jakiś czas od-
świeżać sobie wiedzę, jak takiej pomocy na-
leży udzielić. Pierwsze minuty są w takich 

wypadkach najważniejsze. Należy pamiętać, 
że pomoc małym dzieciom różni się od po-
mocy osobom dorosłym.

– Jesteśmy dumni z pana Sebastiana – 
pomimo stresu, który w takiej sytuacji się 
pojawia, zachował zimną krew i udzielił 
niezbędnej pomocy. Cieszymy się, że nasi 
pasażerowie mogą się czuć bezpiecznie, 
jeżdżąc autobusami w naszym mieście, po-
nieważ mogą mieć pewność, że jeżeli będą 

potrzebować pomocy, zostanie im ona 
udzielona. Dodatkową trudnością było to, 
że pomocy potrzebowało tak małe dziecko, 
jednak to nie zniechęciło kierowcy – nie 
bał się działać, mimo że udzielana pomoc 
w tej sytuacji wygląda inaczej niż w przy-
padku dorosłej osoby. Osobiście złożę panu 
Sebastianowi podziękowania za tak mężną 
postawę – mówi prezes PKM Roman 
Urbańczyk. (RED)

MOPS

Katowice czekają 
na środki rządowe 
za zapewnienie 
zakwaterowania 
i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ka-
towicach realizuje wypłatę świadczenia pie-
niężnego za zapewnienie zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy 
przybyli do Polski w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy. Wypłata 
świadczeń następuje z opóźnieniem pomimo, 
iż wnioski są rozpatrywane w ustawowo 
określonym terminie, następują opóźnienia 
w przekazywaniu przez Śląski Urząd Woje-
wódzki środków na wypłatę tych świadczeń.

Obecnie w Katowicach, osoby które 
przyjęły obywateli Ukrainy, złożyły 5 079 
wniosków o przyznanie niniejszego świad-
czenia, z czego 4 520 wniosków zostało roz-
patrzonych, natomiast świadczenie z 3 871 
wniosków zostało wypłacone. Obecnie wy-
płacono świadczenia za prawidłowo złożone 
wnioski do dnia 24 czerwca 2022 roku.

Dalsze wypłaty ruszą po przekazaniu 
kolejnych transzy z Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. W przypadku Katowic zgłoszone 
zapotrzebowanie na podstawie 450 złożo-
nych wniosków to ponad 2 mln zł. (RED)
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KOSZYKÓWKA

Świetny debiut koszykarzy KS 27 Katowice
W Katowicach powstał nowy projekt ko-
szykarski: Klub Sportowy 27 Katowice. 
Ma promować koszykówkę oraz dać 
możliwość gry na poziomie seniorskim 
młodym i utalentowanym zawodnikom 
z katowickich klubów młodzieżowych. 
Nowy klub występować będzie na poziomie 
2 Ligi Mężczyzn, a jego siedzibą będzie wy-
budowana kilka lat temu przez miasto hala 
przy ZSTiO nr 2 przy ul. Mikołowskiej 131. 

W swoim debiutanckim meczu przy 
komplecie publiczności pokonał Exact 
Systems Śląsk Wrocław (87–73). Klub liczy 
na powtórzenie sukcesu frekwencyjnego 
przy okazji kolejnych meczów, np. 8 paź-
dziernika. KS 27 Katowice podejmie dru-
żynę Basket Club Obra Kościan.

Nazwa nowego klubu może nakiero-
wywać na już od dawna istniejący klub 
młodzieżowy UKS SP27 Katowice i rzeczy-
wiście tak jest. Projekt powstał z inicjatywy 
tego klubu, który w ostatnich latach stał się 
jednym z najlepiej szkolących ośrodków 
w Polsce, a w jego szeregach występują mło-
dzieżowi reprezentanci Polski. Do stworze-
nia drużyny seniorskiej zostały zaproszone 
wszystkie kluby młodzieżowe zrzeszone 
w Katowicach – MKS MOS Katowice, KŚ 
AZS Katowice, UKS Sprint Katowice czy też 

Stowarzyszenie Projekt Basket, które jest or-
ganizatorem pierwszej ligi jr. NBA w Polsce.

– Nasz klub ma być nowym impulsem 
w katowickim koszykarskim środowisku. 
Wsparcie wielu osób z tego otoczenia daje 
nam ogromną motywację do dalszej pracy. 
Tworzymy jedną wielką rodzinę. Głęboko 
wierzymy, że takie podejście pozwoli nam 
zbudować najlepszy klub szkolący młodzież 
i wyjątkowy klub seniorski – mówi Michał 
Bentkowski, wiceprezes KS 27 Katowice.

Trenerem zespołu jest Marcin Lich-
tański, jeden z najlepszych trenerów ko-
szykówki w Polsce. Swoje doświadczenie 
z poziomu Ekstraklasy (Trefl Sopot, Polski 
Cukier Toruń oraz Polpharma Starogard 
Gdański) będzie chciał wykorzystać w tre-
nowaniu katowickiego zespołu senior-
skiego. Trener ma również doświadczenie 
w pracy z młodzieżą. Od 2021 roku pracuje 
w UKS SP27 Katowice jako koordynator 
szkolenia. Asystować mu będzie Jarosław 

Jakubiec, który ma za zadanie pomagać 
młodzieży odnaleźć się w realiach „doro-
słej” koszykówki.

– Wierzę, że w tym zestawieniu zespołu 
będziemy w stanie walczyć jak równy 
z równym z każdym przeciwnikiem. Po-
łączenie młodości z doświadczeniem bę-
dzie świetnym polem do rozwoju naszych 
młodszych zawodników, ale również klubu 
– przekonuje trener Lichtański.  

(MAREK WYKURZ)

XX SFKiF

Spotkanie łączące 
liderów samorządu, 
finansów i biznesu
2 dni spotkań, 2 równoległych kon-
ferencji tematycznych, ponad 000 
uczestników i 350 ekspertów – jubile-
uszowe  Samorządowe Forum Kapi-
tału i Finansów odbędzie się 2– 3 pa -
dziernika w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym. 
Forum łączy najbardziej wpływowych 
przedstawicieli administracji samorzą-
dowej i  publicznej ze  światem biznesu 
i finansów. Przed nimi debaty, warsztaty, 
strefa ekspercka, wystawy targowe i pro-
mocyjne oraz uroczysta Gala Inwestorów 
Samorządowych. 

W ciągu 19 edycji wydarzenie to wyro-
sło na największą i najważniejszą profesjo-
nalną konferencję dla władz samorządowych 
w Polsce, podczas której dyskutuje się o pro-
blemach wykorzystania zasobów i aktywów, 
którymi dysponuje samorząd, do jak najsku-
teczniejszego realizowania polityk, strategii 
i zadań o charakterze lokalnym. Nie zabrak-
nie też wskazania trendów, kierunków roz-
woju i najważniejszych innowacji. Forum 
to doskonałe miejsce pozyskiwania wiedzy, 
wymiany doświadczeń oraz nawiązywania 
długotrwałych relacji i współpracy.  (ORG)

TRWA REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ PRECOP 27 

PRECOP poprzedzi przygotowania 
do Szczytu Klimatycznego w Egipcie
Trwa rejestracja uczestników na konfe-
rencję P ECOP 27, która odbędzie się 

8– 9 pa dziernika w  Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym i poprzedzi 
przygotowania do Szczytu Klimatyczne-
go w Egipcie. Spotkanie stanowi konty-
nuację tematów szeroko dyskutowanych 
na COP 24, który w 20 8 roku zorganizo-
wano w Katowicach. Wydarzenie zgro-
madziło 20 tysięcy osób z prawie 200 
krajów członkowskich ONZ. 
Wiodącym celem PRECOP 27 jest wypra-
cowanie – w toku dyskusji – wspólnego 
stanowiska różnych środowisk wobec naj-
ważniejszych tematów omawianych podczas 
corocznego Szczytu Klimatycznego, a zebra-
nego w końcowym podsumowaniu katowic-
kich dyskusji. Wydarzenie PRECOP 27 to dwa 
dni paneli, rozmów oraz spotkań zorganizo-
wanych z udziałem ponad stu prelegentów. 
W prestiżowym gronie polskich i unijnych 
polityków, ludzi gospodarki, przedstawicieli 
ważnych instytucji i organizacji poruszone 
zostaną najistotniejsze tematy związane ze 
zmianami klimatycznymi, również w kon-
tekście obecnej sytuacji na świecie, która ma 
istotny wpływ na dynamikę zmian klimatu.

W jaki sposób kształtować cele klima-
tyczne w świecie niestabilności, napięć 
i  kryzysów? Jakie będą skutki pandemii 
i wojny w Europie, a przede wszystkim jak 
przełożą się na warunki realizacji, dostęp-
ność narzędzi, hierarchizację celów polityki 
klimatycznej i zielonej transformacji? Czy 
można już mówić o wizji odbudowy nisko-
emisyjnej Ukrainy? Jak zmienia się globalna 
gospodarka surowcami i zasobami w dobie 
geopolitycznych perturbacji i ostrej glo-
balnej konkurencji potęg ekonomicznych? 

Na te i inne pytania odpowiedzą prelegenci 
zaproszeni do zabrania głosu w czasie sesji 
inauguracyjnej np. Strategia dla Ziemi.

Ponadto uczestnicy dyskutować będą 
o  stanowisku Europy podczas COP 27 
i opowiedzą o jego głównych założeniach 
i wyzwaniach, odpowiadając na pytania: 
w jaki sposób zaspokoić rosnące potrzeby 
i skutecznie zapobiegać ubóstwu energe-
tycznemu, czy odnawialne źródła energii 
są dostępne i wystarczająco wydajne, jak 
jednocześnie żywić społeczeństwo i dbać 
o środowisko, czym walczyć z globalnym 
problemem, jakim jest wszechobecny 
plastik? Agenda obejmuje również zagad-
nienia, takie jak: biznes wobec zielonej 
rewolucji, ESG, technologie dla klimatu, 
zrównoważony transport, zielone budow-
nictwo, miasta dla klimatu, zasoby wodne 
i retencja.

Organizatorami PRECOP 27 są United 
Nations Global Compact Network Poland 
– polskie biuro największej na świecie ini-
cjatywy skupiającej zrównoważony biznes 
– oraz Grupa PTWP. Partnerem meryto-
rycznym wydarzenia została Komisja Eu-
ropejska. Więcej na stronie precop.pl  (RED)

Spotkanie stanowi 
kontynuację
tematów szeroko 
dyskutowanych
na COP 24, który w 20 8 r. 
zorganizowano
w Katowicach

FO
T.

 K
S 

27
 K

AT
OW

IC
E



Informator
kulturalny

WYSTAWY 18  MUZYKA 18  KINO 19  TEATR 19  BIBLIOTEKI 19  MDK 20  MUZEA 22  SPORT 24

W pa dzierniku w Katowicach odbędzie 
się awa Blues Festi al, największe 
i najbardziej rozpoznawalne wydarzenie 
bluesowe w Polsce. Trudno wyobrazić 
sobie festiwal awa Blues bez jego twór-
cy i dyrektora. O jubileuszowej awie 
z reneuszem Dudkiem rozmawia Sła-
womir ybok.

awa znów w Spodku – w tym roku jeszcze 
bardziej muzycznie różnorodna!
Tak. Po dwóch latach nieobecności wra-
camy 8 października do katowickiego 
Spodka. W poprzednich latach mieliśmy 
„rozgrzewkę” w Radiu Katowice, potem Si-
lesian Sound w Pałacu Młodzieży – gdzie 
odbyła się pierwsza Rawa – i wreszcie festi-
wal w Spodku z wspaniałą gwiazdą Macy 
Gray! To znakomita amerykańska woka-
listka, laureatka nagrody Grammy, znana 
z takich hitów, jak: „I Try”, „Do Something” 
czy „Sweet Baby”. Pojawiły się głosy, że jej 
twórczość to przecież nie blues… jednak 

Macy, która uwielbia bezpośredni kontakt 
z publicznością, ma wspaniałą barwę, wi-
dać, że wychowała się na bluesie, spirituals. 
W swoim głosie ma dużo soulu i przynależy 
z pewnością do festiwalu, który szerzej pa-
trzy na muzykę. 

Nie obyło się bez problemów, miał zagrać gi-
tarzysta Eric Gales… 
Niestety odwołał europejską część trasy. 
W jego miejsce pojawią się wspaniali gita-
rzyści. Chris Cain – podopieczny słynnej 
wytwórni Alligator Records. To świetny gi-
tarzysta będący pod silnym wpływem takich 
mistrzów, jak: B.B. King czy Albert Collins. 
Jego utwory tkwią w najlepszej bluesowej 
tradycji, ale oczy zwrócone są w przyszłość 
gatunku. B.B. King mówił o nim, że nie zna 
drugiego takiego białego gitarzysty. Dalej 
Kris Barras, który znany jest już bywalcom 
Festiwalu – wystąpił w katowickim Spodku 
w 2017 roku. Od tamtego czasu brytyjski gi-
tarzysta i wokalista wydał trzy bardzo dobre 

płyty, dołączył również do bluesowej grupy 
Supersonic Blues Machine, w której gra z mu-
zykiem ZZ Top Billym Gibbonsem. Ostrym 
brzmieniem zakończy on tegoroczny festiwal.

Zagra również wielokrotny laureat Blues 
Music Awards, czyli „bluesowych Oscarów”, 
znakomity muzyk, ceniony producent i wy-
dawca – Mike Zito. Mała scena wystartuje 
o 11.00, a od 15.00 zabrzmi scena duża. Wy-
stąpią też między innymi Magic Piskorczyk, 
Sławek Wierzcholski, Free Blues Band. Wy-
stąpię z Big Bandem, zapraszając gości – 
wirtuoza skrzypiec Henryka Gembalskiego, 
czarodzieja fletu Krzysztofa Popka oraz gita-
rzystę SBB Antymosa Apostolisa.

40 lat zobowiązuje. Jak widzisz przyszłość 
festiwalu?
Mam nadzieję, że dzięki Macy Gray przyjdą 
po raz pierwszy ci, którzy nie interesowali 
się bluesem,  przekonają się, że to niesa-
mowita muzyka. Może ta publiczność się 
rozszerzy na przyszłe lata. Chcę imprezę 

utrzymać w Spodku z uwagi na to, że Rawa 
Blues Festival to najstarszy festiwal blu-
esowy w Polsce, jeden z najbardziej uzna-
nych w Europie i największy na świecie 
odbywający się pod dachem. To laureat 
prestiżowej nagrody Keeping ¥ e Blues 
Alive 2012 w kategorii Festiwal Między-
narodowy przyznanej przez amerykańską 
¥ e Blues Foundation. Byłoby to dobre, dla 
Rawy, dla miasta Katowice, dla Spodka. 

Tyle młodzieży słuchającej bluesa nasi 
zagraniczni goście nie widzą nigdzie. Cała 
przyszłość jest w tych ludziach, muszą tylko 
dostać bardzo dobry, zróżnicowany pro-
dukt, dobrze nagłośniony i oświetlony – i to 
im gwarantuję! W jakimś stopniu to jest też 
festiwal edukacyjny, pokazujemy walor żywej 
muzyki, a z drugiej strony możemy bawić się 
całymi rodzinami, bez alkoholu, przez 11 go-
dzin – to też ewenement w skali światowej! 
Myślę, że to jest dobre. Ludzie zawsze mogą 
liczyć na to, że na Rawie będzie coś cieka-
wego. 

40. RAWA BLUES FESTIVAL
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www.miasto-ogrodow.eu

Koncert Voo Voo
5 października, godz. 19.00, sala koncertowa
Grają już ponad 35 lat. Niedawno wydali jubileuszo-
wą płytę „Nabroiło się (1986–2021)” zawierającą 
autorski wybór 35 utworów podsumowujący do-
tychczasową działalność zespołu. Bilety w cenie 30 
zł dostępne na interticket.pl i kupbilecik.pl.

Sebastian iedel i jego goście 
– koncert specjalny
6 października, godz. 19.30 
– sala koncertowa
Tego wieczoru na jednej scenie razem z Sebastia-
nem Riedlem wystąpią: Józef Skrzek (SBB), Jerzy 
Styczyński (Dżem), Dariusz Kozakiewicz (Perfect), 
Marek Raduli (Budka Suflera), Piotr Kupicha (Feel), 
Piotr Nalepa, Michał Kielak, Krzysztof Głuch, An-
drzej Stagraczyński, Ma  Ziobro, a także zespół 
Cree i Kwartet Smyczkowy Piotra Steczka. Bilety 
w cenie 59 zł (50  zniżki z Katowicką Kartą Miesz-
kańca) dostępne m.in. na Interticket.pl.

Poznaliśmy ich 
po czarnym kapeluszu
7 października, godz. 20.00, sala koncertowa
Koncert finałowy Szlaku Śląskiego Bluesa 2022. 
Bilety wyprzedane.

Ogólnopolskie D KTANDO 2022
22 października, godz. 11.00 – sala koncertowa
Zapisy na Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny 
„Dyktando 2022” prowadzone są do 14 paździer-
nika poprzez formularz internetowy dostępny na 
stronie: dyktando.info.pl. Liczba uczestników dyk-
tanda jest ograniczona. Decyduje kolejność zgło-
szeń. Udział bezpłatny.

Archiwum Historii 
Mówionej ul. Kościuszki
20, 21 października, godz. 17.00, 
Masz wspomnienia związane z ul. Kościuszki  Podziel 
się nimi! Medialab Katowice zaprasza osoby powyżej 
60. roku życia do dzielenia się wspomnieniami zwią-
zanymi z ul. Kościuszki. Podczas spotkań moderowa-
nych przez badaczkę annę Kostrzewską będziemy 
pytać o skojarzenia związane z tą ulicą. Zgłoszenia: 
tel. 530 635 461, mail: info medialabkatowice.eu. 

32. M Z  ST  
M  T  K K S  

M Z Z
2 a dziernika, godz. 18.00, sala koncertowa
Inauguracja Festiwalu: Polska Orkiestra Sinfonia Iu entus 
im. Jerzego Semkowa, Anna Sułkowska-Migoń – dyry-
gent-rezydent Sinfonii Iu entus, Andrzej Grygier – gitara. 
9 a dziernika, godz. 18.00, Studio Koncertowe 

adia Katowice
Mistrzowie klasycyzmu: Orkiestra Kameralna Mia-
sta Jaworzna ARC ETTI, Maciej Tomasiewicz – 
dyrygent, Andrzej Wierciński – fortepian.
12 a dziernika, godz. 18.00, Studio Koncertowe 

adia Katowice
W kręgu kameralistyki: Bartłomiej Dobrowolski – 
klarnet, Dominik Kossakowski – skrzypce, Elżbieta 

Rychwalska-Dobrowolska – wiolonczela, Magdalena 
Duś – fortepian. 
15 a dziernika, godz. 16.45, Katowice Panewni-
ki, Bazylika ranciszkan w
ARS ET GLORIA: Laureaci I  Międzynarodowego 
Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej (Dominika 
Noskiewicz – mezzosopran, Daniel Oktawian Pio-
trowski – kontratenor, Dawid Czerwiński – baryton, 
Grzegorz Biegas – fortepian). Wstęp wolny.
16 a dziernika, godz. 18.00, Studio Koncertowe 

adia Katowice
Wspólnota koncepcji – Cohaere Ensemble: Marta Gaw-
las – flet tra erso, Marta Korbel – skrzypce, Monika 

artmann – wiolonczela, Natalia Olczak – klawesyn. 
17 a dziernika, godz. 19.30, SP , sala ka eralna
Scena Młodych: Laureaci Konkursu Muzycznego 
ARD Monachium 2022. Bilety w cenie 10–20 zł do 
nabycia w kasach NOSPR lub na nospr.org.pl
19 a dziernika, godz. 18.00, Studio Koncertowe 

adia Katowice
Laureaci Międzynarodowego Konkursu Skrzypco-
wego im. Mieczysława Wajnberga: Christine Bern-
sted (Dania) – skrzypce, Maciej Słapiński – forte-
pian. Grażyna Brewińska – prowadzenie koncertu.
23 a dziernika, godz. 18.00, Katowice Miasto 

grod w, sala koncertowa
Laureaci 11. Międzynarodowego Konkursu Wokal-
nego im. Stanisława Moniuszki: Zuzanna Nalewa-
jek – mezzosopran, Szymon Mechliński – baryton, 
Natalia Pawlaszek – fortepian.
26 a dziernika, godz. 18.00, Studio Koncertowe 

adia Katowice
Laureaci Śląskiej Jesieni Gitarowej 2018: Koki Fu-
jimoto (Japonia) – gitara, Fran ois- a ier Dangre-
mont (Francja) – gitara. 
 Bez łatne wej ci wki na koncerty w Mie cie 
grod w i adiu Katowice dost ne s  w kasie 

Miasta grod w od 5.09, od oniedziałku do i t-
ku w godz. 10.00 17.00, tel. 32 609 03 32  21, 
rezerwacje iasto-ogrodow.eu.

Nowy mural 
w przestrzeni Katowic
lokalizacja  asada budynku 
przy ul. acieja 3 ( atowice–Zał że)
„Bezpieczne miejsce” – mural Bogdany Da ydiuk. 
Mural lwowskiej artystki to symboliczny gest 
wsparcia dla ukraińskich artystów. 

ST

Zdzisław Mackiewicz „ ewers 2” 
– wystawa grafiki i fotografii
do 23 października, Galeria Pusta

Stanisław Kulawiak 
„Kody asymetryczne” 
– wystawa fotografii
wernisaż 27 października, godz. 18.00

Michał Minor „Epitety 
i przymiotniki. Obrazy z lat 
2020–2022” – wybór
do 13 listopada, Galeria iasta grodów
Wystawa we współpracy z ASP w Katowicach i w Ło-
dzi jest częścią Międzyuczelnianej Inauguracji Roku 
Akademickiego 2022 2023 w Mieście Nauki Katowice 
– ASP Katowice.

wona Germanek „Moje życie 
– Twoja krew” – wystawa fotografii
wernisaż 20 października, 
godz. 18.00, Galeria ngram
Przestrzenie Sztuki Taniec – Katowice

Kino Tańca
26 października, godz. 18.00, 

tre a Centralna
Wydarzenie bezpłatne. 

Spektakl „DE GHT” 
12 października, godz. 19.00, 
sala koncertowa
Spektakl nagrodzony w otwartym konkursie na 
prezentacje spektakli programu Przestrzenie Sztu-
ki Taniec Katowice. Bilety na interticket.pl.

Spektakl „Ashes 
– The Color of the Dead Frog” 
14 października, godz. 19.00, 
sala koncertowa
Wznowienie spektaklu Jacka Łumińskiego wysta-
wionego w 2006 roku przez Nai Ni Chen Dance 
Company w Nowym Jorku. Bilety na interticket.pl.

Tera ino Tera
wtorki, godz. 19.30, czwartki, 
godz. 18.30, sala baletowa
Otwarte zajęcia pracy z ciałem dla każdego, nie-
zależnie od stopnia zaawansowania i poziomu 
sprawności fizycznej. Warsztaty bezpłatne.

Contact mpro isation 
5, 12, 19, 26 października, 
godz. 19.30, sala 211

arsztaty ez łatne.

Jam taneczny
27 października, godz. 19.00, sala 211
S otkanie ez łatne.

Potańcówka
25 października, godz. 20.00, sala 211
S otkanie ez łatne.

Zajęcia z tańca tradycyjnego 
4, 11, 18, 25 października, 
godz. 18.30, sala 211
Bilety na interticket. l.

„Więcej lat to więcej życia!” – 
zajęcia taneczne dla seniorów 
5, 12, 19, 26 października, 
godz. 10.30, sala 211
Bilety na interticket. l.

Zajęcia z tańca współcze-
snego dla dorosłych
5, 12, 19, 26 października, 
godz. 18.00, sala 211
Bilety na interticket. l.

MUZ KOD OM
15 października, godz. 11.30 
– zaj cia z Asi iną i jej goś mi

8 października, godz. 10.00 – iolin I 
(zaj cia dla maluszków), sala uzykodromu
Bilety w cenie 5 zł do na ycia na nterticket. l.

Szwendania okoliczne
15 października
W październiku eksplorujemy obszar Beskidów 
(Bielsko-Biała) oraz Sokole Góry (gmina Olsztyn).

dział ez łatny. n or acje, za isy  awel.graja
iasto-ogrodow.eu.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA 

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

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

„Amerykańska zabawa 
– portrety wielokrotne”
do 6 listopada, Galeria ztuki 
Współczesnej BWA, al. W. or antego 6
Wystawę otwierają unikalne portrety kilku znanych ar-
tystów, które zostały pozyskane ze światowych kolek-
cji prywatnych i muzealnych. Wystawa zrealizowana 
we współpracy z Atelier 34ZERO Muzeum w Brukseli.

„Koniec związku albatrosów” 
– wystawa prac Joanny 
Zdzienickiej-Obałek
do 6 listopada, ała Przestrze  Galerii ztuki 
Współczesnej BWA, al. W. or antego 6
Autorka w swoich pracach ukazuje proces ich po-
wstawania. Porusza się w obrębie zasad recyklin-
gu i upcyklingu. Wykorzystuje elementy już istnie-
jące, często posiadające swoją historię, dokonuje 
przeobrażenia, co sprawia, że nadaje im możliwość 
dalszego bytu w nowym wcieleniu. 

Zespół Śpiewaków 
Miasta Katowice 

„Camerata Silesia”
pl. Wolności 2a, 40-078 Katowice

tel. biuro 32 20  97 97
tel. kom. 0  30  504

nstytucja kultury Miasta Katowice

Najnowsza płyta nagrana przez Zespół Śpiewaków 
Miasta Katowice „Camerata Silesia” zdobywa presti-
żowe wyróżnienia

Nagranie „Re uiem” – jazzowej kompozycji w kla-
sycznej, tradycyjnej formie autorstwa Andrzeja Jago-
dzińskiego w ciągu niecałych dwóch miesięcy od pre-
miery zdążyło odnieść dwa duże sukcesy. Wspólny 
album Cameraty Silesii, Grażyny Auguścik, Agnieszki 
Wilczyńskiej, Wojciecha Myrczka i Andrzeja Jago-
dzińskiego Trio wydało ostatniego lata Polskie Radio 
Katowice.

Pierwszym wyróżnieniem dla „Re uiem” jest tytuł 
„płyty miesiąca” przyznany mu we wrześniowym nu-
merze magazynu Jazz Forum 

Drugie wyróżnienie „Re uiem” zyskało już na polu 
międzynarodowym. Nagrana z udziałem katowickie-
go chóru płyta została ujęta we wrześniowej edycji 
prestiżowego zestawienia Europe Jazz Media Chart. 
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Kinoteatr Rialto
ul. Świętego Jana 24, 

tel. 32 25  04 3
www.rialto.katowice.pl

Koncert Pablopa o i udziki
13 października, godz. 19.00 

M  K B S  

„Pracownik miesiąca”, 
reż. J. Commandeur, 
Francja, 2022, 83 min
16 października, godz. 15.00 

WIELKA SZTUKA W KINOTEATRZE 
RIALTO

„Napoleon. W imię sztuki”, 
reż. G. Piscaglia, 2022, 
Włochy, 00 min 
16 października, godz. 18.00 

4. Katowicki Przegląd 
Filmów Górskich
od  21 do 23 października

Kino Kosmos
ul. Sokolska  

tel. 32 258 05 08 program
e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów: 32 258 05 08

www.kosmos.katowice.pl

Andr  ieu „Niech znów na-
staną szczęśliwe dni!” – re-
transmisja nowego letniego 
koncertu z Maastricht 2022
8 października, godz. 17.00
Na kolejny show holenderskiego króla walca i jego 
orkiestry – Johanna Straussa – złożą się nie tyl-
ko największe przeboje muzyki klasycznej, ale też 
e ergreeny muzyki popularnej. 

Bilety  40 zł nor alny , 35 zł ulgowy .

„Salome” wg . Straussa  
– retransmisja z Paryskiej 
Opery Narodowej
30 października, godz. 17.00
Najnowszą paryską premierę „Salome” Straus-
sa przygotowują kobiety. Reżyserię powierzono 
Lydii Steier, a kierownictwo muzyczne obejmie 
Simone oung. W postać tytułową wcieli się Elza 
an den ee er – wybitna południowoafrykańska 

sopranistka. W potężnej i wymagającej obsadzie 
znajdzie się też polski śpiewak: tenor Maciej Kwa-
śnikowski.

Bilety  46 zł nor alny , 40 zł ulgowy .

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
ATENEUM
Św. Jana 0

tel. 32 02 92 5 , tel. 32 253 82 22
tel. 5 5 903 320

slaski@ateneumteatr.pl,
www.ateneumteatr.pl

„Piaskowy Wilk”
5, 6, 7 października, godz. 9.30
8 października, godz. 11.30
9 października, godz. 16.00  

„Piotruś Pan” – P EM E A 
15 października, godz. 17.00 (premiera)
16 października, godz. 16.00  

„Kopciuszek”
19, 20, 21 października, godz. 9.30

„Kopciuszek”
22 października, godz. 11.30
23 października, godz. 16.00  

„Calineczka”
26, 27, 28 października, godz. 9.30
29 października, godz. 11.30
30 października, godz. 16.00  

TEATR KOREZ
plac Sejmu Śląskiego 2

tel. 32 785 70 5
www. teatrkorez.pl

Z. okita „Weltmajstry” 
3, 28 października, godz. 19.00
16 października, godz. 19.30
„Miss Końca Świata” 
7 października, godz. 19.00 (premiera)
8, 15 października, godz. 19.00
Scenariusz i reżyseria: Leonard Dreszer. Na scenie: 
Piotr Rybak, Dariusz Stach.

„Nie daj sobie wejść na głowę” 
12 października, godz. 18.00
Jak pozostać sobą w kulturze zapier lu  Spotka-
nie autorskie Jarosława Gibasa.

Koncert zespołu Dom 
o Zielonych Progach
17 października, godz. 20.00
Nowa płyta „Pytasz mnie”. Przenosimy Góry do Katowic!

S. Twardoch „Byk”
19, 20 października, godz. 19.00

B. Schaeffer „Scenariusz 
dla 3 aktorów”
21 października, godz. 18.00

 Meta era Art Festi al
21 października, godz. 20.00, Galeria eatru orez
Wernisaż wystawy Metawerystów oraz I zlot Oby-
wateli Metawery. 
F. Apke „Mrożona papuga”
23 października, godz. 16.00 i 20.00
Teatr BE FEgo  
„Drugie piętro po prawej”
24 października, godz. 19.00

T. Jachimek „Obserwator”
29 października, godz. 19.00

T. Jachimek „Wiwise ia”
30 października, godz. 19.00

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

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

Wielka iga Czytelników
6 października, godz. 11.00, R  
W , ul. Wyszy skiego 7

Konferencja inaugurująca kolejną edycję konkursu 
czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych.

Jak przygotować prostą witrynę 
w Google Sites?
12 października, godz. 13.30, plat orma  eams
Własną witrynę internetową może stworzyć każdy, bez 
wiedzy informatycznej. W tym celu można skorzystać 
z darmowego kreatora stron internetowych Google 
Sites. Jego obsługa zostanie omówiona podczas spo-
tkania. Formularz rejestracyjny: https: bit.ly 3DpA7Ea.

Tworzymy edukacyjny 
escape room w Genially
20 października, godz. 13.30, plat orma  eams
Escape room online stanowi alternatywę dla stacjonar-
nych pokoi zagadek. Uczestnicy webinarium dowiedzą 
się, jak przygotować go w darmowej wersji aplikacji Ge-
nially. Formularz rejestracyjny: https: bit.ly 3BDE32 .

Biblioteka Śląska
pl. ady Europy  
tel. 32 208 37 40

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

BibliotekaSlaskaKatowice

n or acje dotycz ce działania y o yczalni 
i  zytelni Gł wnej Bi lioteki l skiej

poniedziałek w godz. 12.00–18.00
wtorek–piątek w godz. 10.00–18.00
sobota w godz. 10.00–15.00
W niedziele biblioteka jest nieczynna.

i cej o zasadach korzystania z Bi lioteki l skiej 
na stronie internetowej  www. s.katowice. l.

o  wiatowy Bi lioteki l skiej 
ul. rancuska 12

do oswiatowy s.katowice. l
tel. 32 255 43 21

Wystawa „Ukryte zasoby” 
w Galerii ntymnej
Na wystawie można zobaczyć m.in. najnowszą reali-
zację Małgorzaty Jabłońskiej pt. „Limity”. Artystka 
zajmuje się wizualnym opowiadaniem historii za po-
mocą piktogramów i podobnych im prostych elemen-
tów – przedstawiających i abstrakcyjnych. 

„Kolor forma d więk” 
– koncert , kompozycja 
25 października, godz. 10.00
Założeniem cyklu koncertów jest stymulowanie roz-
woju dziecka poprzez wybrane fragmenty muzyki 
klasycznej i improwizacji. 
Zgłoszenia: domoswiatowy bs.katowice.pl lub tele-
fonicznie: 32 255 43 21.
O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
Wstęp bezpłatny.

Klub Miłośników Podróżowania 
im. Alfreda Szklarskiego
Zapraszamy na cykl warsztatów podróżniczych dla 
młodzieży. Zgłoszenia: domoswiatowy bs.katowi-
ce.pl lub telefonicznie: 32 255 43 21.

ział Bi liotera eutyczny Bi lioteki l skiej
ul. igonia 7

tel. 32 251 42 21, wew. 233, 234

KONWERSATORIUM BIBLIOTEKI 
SK J  K  Z J   S

„Zgrajmy się” – spotkanie 
z grami planszowymi
11 października, godz. 9.00

„Czytać albo żyć? Czytać, żeby żyć?” 
19 października, godz. 9.00
Spotkanie w ramach cyklu „Powroty do przyszłości” 
prowadzonego przez dra Artura Madalińskiego.

 wystawa rysunku, 
malarstwa i ceramiki uczniów 
SP nr 55 Specjalnej 
do 31 października w ałej Galerii B  
przy ul. igonia 7

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha  
tel. 32 254 0 98

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

IV FESTIWAL 
G T T B B T K

Ama, Anka i inne szczyty. 
4 relacji z wypraw 

z yszardem Pawłowskim
3 października, godz. 17.00, 
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Spotkanie autorskie z Ryszardem Pawłowskim 
i Ryszardem Zawadą.

Spotkanie autorskie 
z Jędrzejem Pasierskim 
6 października, godz. 17.00, 
Filia nr 14, ul. Piastów 20
Promocja powieści „Gniazdo”, której akcja toczy 
się w Beskidzie Niskim.

Szkocja – śladami Johna Baildona
12 października, godz. 17.00, 
Filia nr 11, ul. Graży skiego 47
Spotkanie z Wojciechem Malinowskim, preze-
sem PTTK Baildon. 

Szerpowie nadziei
17 października, godz. 17.00, 
Filia nr 1, ul. igonia 7
Spotkanie z członkami Chorągwi Śląskiej Z P.

Giro d Alpi – alpejskie 
wspinaczki i piękne jeziora
19 października, godz. 17.00, 
Filia nr 6, ul. Bytomska 8A
Spotkanie z Michałem Kandeferem.
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Kilimandżaro – wyprawa 
na Dach Afryki
20 października, godz. 17.00, 
Filia nr 12, ul. Witosa 18B
Spotkanie z Aleksandrem Czarnikiem.

Opowieści pod psem 
z górami w tle
21 października, godz. 17.00, 
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11

Spotkanie autorskie 
ze Stanisławem Cholewą
26 października, godz. 17.00, 
Filia nr 16, ul. Wajdy 21
Architektura drewniana w Beskidzie Śląskim

Spotkanie z Anną Łęczyńską. 
Mercedesem przez Jedwabny Szlak
27 października, godz. 17.00, 
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2
Spotkanie z Olą Osadnik i Tomaszem Zocłońskim.

INNE:

Zbiórki darów dla podopiecznych 
schronisk dla zwierząt
od 1 do 31 października
Zbieramy dobrej jakości karmę mokrą i suchą dla psów 
i kotów, koce, ręczniki, bezzapachowy bentonitowy 
żwirek dla kotów, płyny do dezynfekcji, rękawiczki jed-
norazowe w różnych rozmiarach, płyny do dezynfekcji.
Zbiórki prowadzą: Filia nr 23, ul. Paderewskiego 
65; Filia nr 26, ul. Goetla 2; Filia nr 28, ul. Uni-
czowska 36; Filia nr 16, ul. Wajdy 21; Filia nr 31, 
ul. Marcinkowskiego 4 C.

Malezja i Singapur 
– państwa wielu kontrastów
5 października, godz. 17.00, 
Filia nr 12, ul. Witosa 18 B
Spotkanie z Kasią Irzeńską z bloga obserwatoriumpo-
drozy.com i Anią Gulan – zdobywczynią Kazbeku.

Koncert gitarowy Mariusza 
Goliego, buskera i kompozytora
7 października, godz. 17.00, 
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93

Kameralny wieczór gier plan-
szowych dla dorosłych
7 października, godz. 17.00, 
Filia nr 26, ul. Goetla 2

Spacer szlakiem bohaterów 
książki P. Fuglewicza „Cokoły 
przechodnie. Życiorysy z po-
granicza” oraz spotkanie autor-
skie z Piotrem Fuglewiczem
11 października, godz. 16.00 (spacer), 
zbiórka przy pomniku na placu Wolności,
godz. 17.30 (spotkanie autorskie), Filia nr 30, ul. Rybnicka 11

Mowy nie ma!
12 października, godz. 17.00, 
Filia nr 25, ul. B. Chrobrego 2
Spotkanie autorskie z Żanetą Pawlik.

Kwiaty w pudełku. 
Japonia oczami kobiet
12 października, godz. 17.00, 
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19A
Spotkanie autorskie z Karoliną Bednarz, reportażyst-
ką, założycielką wydawnictwa i księgarni Tajfuny.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.pl

Historyczny spacer 
po dzielnicy Panewniki
3 października, godz. 17.00, 
zbiórka o 16.45 przed kościołem 
św. Antoniego, ul. Panewnicka 463
Podczas spaceru po dzielnicy zapraszamy Was 
na przechadzkę po Starych Panewnikach. Jak 
zwykle dowiemy się czegoś nowego i porusza-
my w miłych gronie. Wstęp wolny. Liczba miejsc 
ograniczona. Zapisy w biurze obsługi (604 988 
657; 32 252 32 34).

Śpiewaj razem z nami
12 października, godz. 13.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjdź i spędź 
z nami muzyczne popołudnie! Zajęcia bezpłatne. Za-
pisy w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

„Wewnętrzna Bogini” 
– wystawa fotografii z MDK 
Bogucice–Zawodzie
14 października – 10 listopada, 
Galeria pod Łukami
Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii 
pt. „Wewnętrzna Bogini”. Wystawę można oglą-
dać od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 18.00 w Galerii pod Łukami.

«Доброго ранку, 
ми з України!». 
„Jesteśmy z Ukrainy”
15 października, godz. 11.00, 
aula św. Franciszka, ul. Związkowa 20
Występ oraz wystawa prac dzieci ukraińskich 
uczestniczących w zajęciach teatralnych, ta-
necznych i plastycznych organizowanych przez 
MDK „Ligota” w punkcie recepcyjnym przy ul. 
Franciszkańskiej 8. W programie flash mob, 
konkursy oraz koncert zespołu New Line Pro-
ject. Impreza finansowana ze środków Miasta 
Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii.

Klub Dyskusyjny 
– Czy to prawda, że…? 
Spotkanie z red. Beatą Tomanek
17 października, godz. 18.00
Po letniej przerwie zapraszamy do Klubu Dysku-
syjnego. Wstęp wolny.

Klub Dyskusyjny 
– Panewnicka nekropolia
24 października, godz. 18.00
W kolejnym październikowym Klubie Dyskusyj-
nym zagości już nastrój listopadowej zadumy, 
poznamy historię oraz znane i mniej znane po-
stacie spoczywające na Cmentarzu Komunal-
nym przy ul. Panewnickiej. Wstęp wolny.

Muzyka na strychu 
– KSMicroband
29 października, godz. 17.00
Duet Kuba Kołodziejczyk (skrzypce) i Łukasz Śli-
wiński (gitara elektryczna i akustyczna) w autor-
skiej muzyce łączą korzenie rockowych i klasycz-
nych dźwięków. Koncert KSMicroband to również 

niezwykła podróż poprzez inspiracje muzyką fol-
kową, bałkańską, hebrajską. Nie zabraknie impro-
wizacji, jazzowych i filmowych brzmień. Wydarze-
nie w ramach Inicjatywy Lokalnej Miasta Katowice.

Pora dla seniora 
każdy czwartek, godz. 11.00–13.00 
Warsztaty artystyczne dla seniorów – serdecznie 
zapraszamy wszystkich seniorów na twórczą pierw-
szą połowę dnia w MDK! Zajęcia bezpłatne. Zapisy 
w biurze obsługi (604 988 657; 32 252 32 34).

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

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

Piękny świat roślin – warsztaty
czwartki, godz. 17.00
Rośliny to temat przewodni październikowych 
warsztatów „Bliżej natury”. Inspiracją będzie bo-
gactwo roślinnych form przyrody. W programie: 
8.10 – Barwierstwo naturalne. Kontynuacja upcy-
klingowych warsztatów wrześniowych. Barwimy 
tkaniny naturalne barwnikami pozyskanymi z roślin. 
Przynieś ze sobą np. bawełnianą koszulkę, obrus 
lub szmatki kuchenne w jasnym kolorze i nadaj im 
oryginalny, naturalny kolor.  13.10 – Ekoprinting. 
Nanoszenie na tkaniny wzorów liści i kwiatów natu-
ralnymi metodami barwierskimi. Przynosimy jasne 
rzeczy z tkanin naturalnych, które chcemy „odno-
wić” lub „przerobić”. 20.10 –  Florystyka. Zabawa 
z kwiatami. Będziemy tworzyć kompozycje z kwia-
tów ciętych w piance florystycznej. 27.10 – Flory-
styka. Tworzymy wieńce nagrobne z kwiatów natu-
ralnych i darów jesieni. Obowiązują zapisy.

Ceramiczne dynie
21 i 28 października, godz. 17.00
Warsztaty, na których przygotujemy małe formy 
rzeźbiarskie nawiązujące do jesiennego ogrodu. 
Zajęcia w ramach realizacji inicjatywy BO „Eko-
rękodzieło”. Obowiązują zapisy.

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

„Moja dzielnica w obiektywie” 
– konkurs fotograficzny
do 10 października
Rada Dzielnicy nr 19 oraz MDK „Południe” zapra-
szają do wzięcia udziału w amatorskim konkursie 
fotograficznym. Regulamin konkursu dostępny na 
stronie www.mdkpoludnie.com.

Przygotuj swoją 
odporność przed zimą!
4 października, godz. 10.00
Zapraszamy na warsztaty zielarskie, podczas któ-
rych dowiemy się, jakie zioła stosować dla popra-
wy naszej odporności na okres jesienno-zimowy, 
jak je zbierać, suszyć i preparować. Warsztaty po-
prowadzi zielarka i naturopatka Martyna Kleszcz.

Wycieczka dla miłośników 
sztuk plastycznych
8 października, godz. 8.00
Koło Twórców Piotrowic zaprasza do udziału 
w wycieczce edukacyjnej do Krakowa. W progra-
mie m.in. wystawa twórczości Tamary Łempic-
kiej w Muzeum Narodowym, Dom Jana Matejki 

oraz Muzeum Witrażu. Wycieczkę poprowadzi 
Anita Sadlej-Stelmach – instruktorka prowadzą-
ca Piotrowickie spotkania przy sztaludze. Koszt 
udziału: 120 zł, seniorzy 100 zł. Bliższe informa-
cje i zapisy w biurze MDK „Południe”.

Nie taki owad paskudny, 
jak się wydaje
11 października, godz. 10.00
Zapraszamy na warsztaty entomologiczne, pod-
czas których poznamy te fascynujące formy 
życia z zupełnie innej perspektywy. Spotkanie 
poprowadzi Miłosz Morawski, instruktor Ogrodu 
Botanicznego w Mikołowie.

Warsztaty florystyczne 
18 października, godz. 10.00, cz. I
Wykonamy trwałe kwiaty z pianki irańskiej do 
wieńców na Dzień Wszystkich Świętych. 

25 października, godz. 10.00, cz. II
Tradycyjnie pod koniec października zaprasza-
my do wspólnego tworzenia wieńców na Dzień 
Wszystkich Świętych. Wykorzystamy żywy pod-
kład i kwiaty z pianki irańskiej. 
Zajęcia organizowane w ramach Klubu Aktyw-
nego Seniora „Każdy może”. Obowiązują zapisy 
w biurze MDK.

Pracownia makramy
21 października, godz. 18.00
Zapraszamy na pilotażowe zajęcia w Pracowni 
makramy, podczas których przybliżymy sobie 
technikę wyplatania poprzez wiązanie sznur-
ków. Bliższe informacje i zapisy w biurze MDK. 
Koszt udziału w zajęciach wynosi 40 zł.

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

Warsztaty taneczne dla dzieci 
4 października, godz. 17.00. 
Warsztaty pod nazwą „Tańcowała igła z nitką” gwa-
rantują dobrą zabawę i przyjemną naukę tanecz-
nych kroków. Zajęcia w ramach inicjatywy lokalnej 
„Aktywny Przedszkolak” prowadzi Ania Malik.

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

Ekowarsztaty artystyczne
6, 20 października, godz. 17.00
Warsztaty, na których dzieci tworzą wyjątkowe arty-
styczne drobiazgi pod hasłem „Nie wyrzucaj – wy-
korzystaj!”. W programie: 6.10 – Ptasie opowieści. 
Wykonamy ekoptaszki z okazji Światowego Dnia 
Ptaków. 20.10 – Dyniowe szaleństwo. Stworzymy 
jesienne ozdoby. Zajęcia w ramach realizacji inicja-
tywy BO „Wesołe Zarzecze”. Obowiązują zapisy.

Jesienne wianuszki
7 października, godz. 17.00
Warsztaty integracyjne dla wnucząt oraz ich 
dziadków i babć w ramach Katowickiego Dnia 
Seniora. Obowiązują zapisy.

Akademia Małego Naukowca
13, 27 października, godz. 17.00
Dzieci, które lubią poprzez eksperymenty i doświad-
czenia uczyć się i bawić jednocześnie, zapraszamy 
na fascynujące warsztaty z Panią Szkiełko. Zajęcia 
w ramach realizacji inicjatywy BO „Wesołe Zarzecze”.

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

Tradycyjne dożynki śląskie
16 października, godz. 17.00
Otwarte spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni 
Śląskiej. Naszym gościem Będzie Alojzy Lysko – 
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wybitny regionalista, pisarz i działacz społeczny, 
który opowie o górnośląskich tradycjach rolni-
czych.

Jesienne warsztaty plastyczne
26 października, godz. 17.00
W roli głównej pani Dynia. Zainspirowani bar-
wami jesieni spróbujemy stworzyć wyjątkowe 
dzieła poświęcone temu pysznemu i pomarań-
czowemu warzywu. 

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47 

tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
www.mdkkoszutka.pl

Facebook @mdkkoszutka
nstagram mdkkoszutka

KATOkultura
Dlaczego „Katowice 
nie wierzą łzom”? Co to znaczy, 
że miasto jest magiczne? 
Jak to jest być „gorolicą”, 
katowiczanką i Ślązaczką? 
3 października, godz. 17.00
Na te i inne pytania odpowie autorka książki o mie-
ście nad Rawą, Marta Fo , poetka i powieściopisarka. 

ARTVENTURE, 
Z  P Z G  Z  SZT K

Akademia Małego Naukowca 
– interdyscyplinarne 
warsztaty dla dzieci
6 października, godz. 8.30, 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30

ena  14 zł uczestnik. Za isy.

„Ślonsko Bajarka”
13 października, godz. 9.00 i 10.15
Warsztaty gwary śląskiej z Dominiką Kierpiec-Kont-
ny dla dzieci z rodzicami.

ena  14 zł uczestnik. Za isy.

Stwórzmy sobie arcydziełko 
– interdyscyplinarne 
warsztaty dla dzieci
19 i 21 października, godz. 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30

ena  12 zł uczestnik. Za isy.

Owady i Spółka – warsztaty 
interdyscyplinarne dla dzieci
25 października, godz. 8.30, 
9.20, 10.10, 11.00, 11.50

ena  14 zł uczestnik. Za isy.

SALON ARTYSTYCZNY

Koszutka na kartach 
powieści yszarda enca
10 października, godz. 17.00
Spotkanie autorskie wokół książki „My z Koszutki”. 
Ryszard Lenc wraz z bohaterami swojej powieści 
przeniesie nas na Koszutkę lat sześćdziesiątych. 
W trakcie spotkania porozmawiamy m.in. o tym, 
jak to w ogóle zadziać się mogło, że autor wpadł 
na pomysł napisania powieści o jednej z katowic-
kich dzielnic.

K B P Ż K

„Seszele – raj na ziemi”
24 października, godz. 17.00
Spotkanie z Przemysławem Wiktorczykiem, au-
torem bloga Antek w podróży, podróżnikiem i fo-
tografem szukającym ciekawych miejsc oraz ka-
drów, który odwiedził już 35 krajów.
Bilet wst u  10 zł 5zł ze zni k  dla senior w o-
wy ej 60 r. . z Katowick  Kart  Mieszkańca .

Bezpłatne warsztaty 
dla dzieci z Ukrainy

5, 12, 19, 26 października, godz. 16.00
Zapewniamy tłumacza. Obowiązują zapisy w sekre-
tariacie, telefonicznie pod numerem 322589200 lub 
mailowo domkultury mdkkoszutka.pl.

o nansowano ze rodk w G rno l sko-Zagł -
iowskiej Metro olii.

Z J  ST  
M K K SZ TK

Trwaj  za isy na zaj cia.  o ercie

indywidualna nauka gry na gitarze, na fortepianie,
zespoły taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
D.G.R.O FAMIL : Taneczny Klub Malucha, D.G.R.O. 
KIDS, D.G.R.O. JUNIOR, D.G.R.O. CLUB, D.G.R.O. FRES , 
D.G.R.O. TEAM, D.G.R.O. CREW, D.G.R.O. S UAD,
TWERK dla kobiet,
zespół stepu amerykańskiego Scuff Dance,
Laboratorium Praktyk Teatralnych CREATORIUM – 
grupa teatralna dla dorosłych,
warsztaty kreatywne dla dzieci.

Miejski o  Kultury Koszutka , 
lia , ul. Krzy owa 1 

„D P OM 2022” z jubilerstwa 
– prace uczniów iceum 
Plastycznego z Katowic 
12 października, godz. 17.00, 

twarta Galeria Za zybą
Wernisażowi towarzyszyć będzie prezentacja multi-
medialna pozostałych specjalizacji liceum. Wysta-
wa: od 3 do 31 października.

Maraton Ballad i omansów 
w ramach projektu 
„ omantyczność 22” MKiDN
26 października, godz. 17.00
Wspólne inscenizowane czytanie utworów Ada-
ma Mickiewicza z okazji dwusetlecia wydania 
pierwszego tomu poezji z udziałem dramaturż-
ki Zuzanny Bojdy oraz aktorów Teatru TRIP. 
Spotkanie przeznaczone dla dzieci i dorosłych. 
W programie: premiera animacji zrealizowanej 
przez uczestników letnich warsztatów „Dziecięca 
Wytwórnia Filmowa Romantyczność” oraz poczę-
stunek.

owi zuj  za isy. o nansowano ze rodk w Mi-
nistra Kultury i ziedzictwa arodowego ocho-
dz cych z unduszu Pro ocji Kultury.

Dancing czy party?
28 października, godz. 17.30
Zabawa taneczna dla rodzin z dziećmi integrująca 
rodziny. Wstęp: 30 zł od jednego rodzica z dziec-
kiem. Obowiązują zapisy.

Z  M Z Z

Gabriela S A zaprasza
29 października, godz. 17.00, 
Akademia uzyczna w atowicach
Wykonawcy: Marta Jakubowska – sopran, Weroni-
ka Kowolik – sopran, ejia in – sopran, Mari ama-
guchi – sopran, Oskar Sil a – baryton, dr hab. prof. 
AM Gabriela Sil a – sopran
akompaniament: Joanna Steczek. Wstęp: 10 zł (5zł 
ze zniżką dla seniorów powyżej 60 r. ż. z Katowicką 
Kartą Mieszkańca).
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na zaję-
cia taneczne w naszej Przestrzeni Tańca – taniec 
towarzyski, klasyczny, hip-hop, breaking, rytmika, 
balet, jazz. Zapraszamy również na zajęcia grupo-
wej nauki gry na gitarze, warsztaty kreatywne dla 
dzieci, najmłodszych z rodzicami na logosensorykę, 
a panie i nie tylko na zajęcia fitness – acti e body 
i plus size. Seniorów do grupy malarskiej ŚWIATŁO 
oraz na poranną gimnastykę. Szczegóły na stronie 
internetowej www.mdkkoszutka.pl.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. Hallera 28 
tel. 32 25  84 53

www.mdk.katowice.pl

„Weekend seniora z kulturą” 
– kreatywne warsztaty 
artystyczne, malowanie 
tuszami alkoholowymi na 
płytkach ceramicznych
do 10 października, godz. 10.00 

st  wolny. Za isy  lastyk dk.katowice. l.

Widowisko poetycko-muzyczne 
,,Wierzyliśmy w Polskę” 
5 października, godz. 17.00 
Widowisko z okazji setnej rocznicy przyłączenia 
Górnego Śląska do Polski – przygotowane przez LO 
nr 6 im. J. Długosza w Szopienicach. Wstęp wolny.

5. Katowickie Warsztaty Gospel 
– organizator Stowarzyszenie 
GOSPE  bez G AN C
od 8 do 9 października

st  wolny. Za isy  gos el ezgranic. l.

Cykl spektakli 
teatralno-edukacyjnych
10 października
bajka „Dorotka po drugiej stronie tęczy” dla przed-
szkoli i klas SP 1–3, godz. 8.30 i 10.30 
spektakl „Ten Inny. Opowieść o tolerancji” – rezer-
wacje dla grup zorganizowanych Teatr Alert, godz. 
12.15,  tel. 71 780 10 80.

Akcja charytatywna
od 14 do 19 października
Wystawa prac artystów z całej Polski przekazują-
cych swoje prace na aukcję charytatywną Stowa-
rzyszenia „Pomagam, więc jestem”. Wstęp wolny.

Spektakl „Matka Boska 
Szopienicka”
15 października, godz. 18.00
Spektakl w reżyserii Agnieszki Cygan. Po spektaklu 
odbędzie się spotkanie z Jolantą Wadowską-Król. 

Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie MDK.

Spotkanie mieszkańców 
dzielnicy
16 października, godz. 17.00–19.00
Spotkanie dotyczące najbardziej istotnych problemów 
w lokalnym środowisku. Kontakt do organizatora: Fun-
dacja Rzecz Społeczna, barbara rzeczspoleczna.pl .

Spektakl muzyczny 
dla dzieci „O kocie w butach 
przy wesołych nutach”
17 października 
Bilet 25 zł, rezerwacje tel. 690 003 496.

Aukcja charytatywna 
twórców o wielkich 
sercach – Stowarzyszenia 
„Pomagam, więc jestem”
19 października, godz. 18.00 
Aukcję poprowadzi Jacek Łapot. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w sekretariacie MDK.

Spektakl dla dzieci „Teatr 
Cieni baśni Andersena” 
26 października, godz. 18.30 
Odkryj magię cieni na pięciu ekranach! Od pokoleń 
baśnie Andersena zaspokajają dziecięcą potrzebę 
magii, cudowności oraz wiarę w działanie nad-
przyrodzonych mocy. Bilety do kupienia na www.
artystyczni.pl.

Miejski o  Kultury Szo ienice-Giszowiec  
ilia nr 1

Katowice, ul. r. ester latte 10 
tel. a  32 256-99-77

„MDKowa jungla” 
– czyli wymienialnik 
roślin w Szopienicach
październik

Wystawa plakatów filmowych 
związanych z ekranizacją 
polskich lektur szkolnych oraz 
z filmami echa Majewskiego
październik
Sala Widowiskowa. Wstęp wolny.

Warsztaty dziennikarstwa 
online dla dzieci 0– 4 lat 
od 1 do 31 października
W ramach Projektu Unijnego – Cyfrowi Eksperci 
w Podregionie Katowickim – realizowanego przez 
Wyższą Szkołę umanitas w Sosnowcu. Wstęp wol-
ny. Obowiązują zapisy.

Weekend seniora z kulturą 
– niedzielne spotkania 
przy bonkawie i maszketach
2 października, godz. 15.00
Integracyjne spotkanie dla mieszkańców dzielnicy przy 
muzyce i poczęstunku. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Warsztaty szkoleniowe 
dla seniorów z zakresu 
bezpieczeństwa ogólnego 
z UKS OKTAGON
5, 12, 19, 25 października, godz. 15.00 
Cykl spotkań dla Klubu Seniora w Szopienicach.
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,,Bezpieczny maluch”*
6 października, godz. 10.00
Edukacyjno-animacyjne zajęcia dla najmłodszych – 
pierwsza pomoc (Firma Eduna igator). Wstęp wol-
ny. Obowiązują zapisy.

Kurs samoobrony dla kobiet*
13 października, godz. 8.00
Prowadzi dyplomowany trener mieszanych sztuk wal-
ki – Krzysztof Mróz. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Szkółka szachowa dla dzieci 
od lat 5  i młodzieży

16 października, godz. 16.30
Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy.

Pora dla zdrowia  
26 października, godz. 15.30
Prezentacja multimedialna dotycząca medycyny 
chińskiej połączona z ćwiczeniami i gong i aku-
presurą dłoni – prowadzi dr Iwona Korlacka. Wstęp 
wolny. Obowiązują zapisy.

Spotkanie z kulturą  
28 października, godz. 19.30
Koncert laureatów I Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. enryka Wieniawskiego w Poznaniu. 
NOSPR Katowice. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Spotkanie z kulturą
30 października, godz. 18.00
Po mistrzowsku – J.S. Bach – Wariacje Goldber-
gowskie. NOSPR Katowice. Fortepian – Tymoteusz 
Bies. Wstęp wolny obowiązują zapisy.

entru  S ołeczno ciowe Szo ki dla Szo ienic  
eta    nansowane ze rodk w nii uro ejskiej 
w ra ach uro ejskiego unduszu S ołecznego.

Miejski o  Kultury Szo ienice-Giszowiec  
ilia nr 2

Katowice, ul. Plac od i a i 1, 3 3  10 
tel. a  32 206 46 42

Warsztaty dziennikarstwa 
online dla dzieci 10–14 lat 
od 1 do 31 października
W ramach Projektu Unijnego – Cyfrowi Eksperci 
w Podregionie Katowickim – realizowanego przez 
Wyższą Szkołę umanitas w Sosnowcu. Wstęp wol-
ny. Obowiązują zapisy.

Weekend Seniora z kulturą 
1 października, godz. 11.00
Warsztaty tworzenia świec sojowych. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy. 
„Panta rhei – wszystko płynie” – wystawa malarstwa Kry-
styny Nowak. Wstęp wolny, hol budynku głównego MDK. 

W Pracowni Pana Gawlika 
– warsztaty w ramach 
konkursu plastycznego
od 1 do 31 października
Kopiujemy obrazy Ewalda Gawlika w dowolnej tech-
nice, w trzech kategoriach wiekowych (dzieci, mło-
dzież, dorośli). Konkurs zakończą wystawa i wręcze-
nie nagród. Zadanie współfinansowane z budżetu 
Miasta Katowice. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Akademia Małego Artysty 
4, 11, 18, 25 października, godz. 17.30 
Kreatywne zajęcia interdyscyplinarne (rysunek, 
malarstwo, grafika, rzeźba, projektowanie, szycie). 
Roczny cykl zajęć dla dzieci w wieku 7–12 lat. Za-
pisy: tel. 884 603 300. 

Ogród w słoju – warsztaty 
florystyczne
6 października, godz. 17.00 
Wykonane kompozycje uczestnicy zabierają do 
domu. Koszt uczestnictwa: 68 zł, zapisy pod nr tel. 
510 917 984, 32 206 46 42.

Akademia Małego 
Naukowca - warsztaty 
edukacyjne dla dzieci
10 października, godz. 8.30, 9.30, 10.30 
Obowiązują zapisy grup zorganizowanych. Wstęp 
12 zł.

Mała Akademia Jazzu
11 października, godz. 10.00 
Koncert edukacyjny dla dzieci. Obowiązują zapisy 
grup zorganizowanych. Wstep10 zł. 

Zajęcia edukacyjne „Planeta 
Ziemia nie  do zjedzenia”
20 października, godz.10.00

st  wolny. owi zuj  za isy. Zaj cia dla gru  
zorganizowanych. 

Koncert zespołu wokalnego 
„Spi anochka” z Ukrainy 
30 października, godz. 17.00 
Młodzież wykona ukraińskie pieśni ludowe, pieśni 
współczesnych kompozytorów ukraińskich oraz 
współczesne piosenki pop. Wstęp wolny. Bezpłatne 
wejściówki do pobrania na portierni MDK. Na miej-
scu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na odbu-
dowę szkoły w Ukrainie.

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a 

ul. Marcinkowskiego 3
tel. 32 203 05 7, 32 255 32 44

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

ział Bogucice
ydarzenia realizowane w ra ach rojektu 

Bogucice  oje iejsce na zie i. P  ta  

„Muzyka łączy pokolenia –
cykl koncertów”. Koncert 
zespołu Old B EAKOUT 
8 października, godz. 18.00

ntegracyjne warsztaty 
kulinarne 
13 października, godz. 16.30

odzinne warsztaty plastyczne 
18 października, godz. 17.00

a wszystkie wydarzenia wst  ez łatny, za isy  
tel. 32 203 05 17, wew. 2.

Spektakl dla dzieci 
w wykonaniu teatru T P 
pt. „Królewna Fasolka”
14 października, godz. 18.00 
S ektakl w j zyku ukraiński . st  wolny.

Żywa Biblioteka
17 października, godz. 9.00
Cykl spotkań z interesującymi ludźmi współorgani-
zowany ze Stowarzyszeniem Nasze Osiedle Ścigały. 

st  ez łatny.

Darek Band & Mirek 
Szołtysek – biesiada
23 października, godz. 18.00 

st  iletowany  80 zł os. Zni ka dla senior w  50 .

ział Zawodzie

Warsztaty ceramiczne 
7 października, godz. 17.00 

ena  60 zł os. Za isy  tel. 32 255 32 44, wew. 204.

Festiwal Organowy 
„Francuskie brzmienia”
7, 9 i 23 października, godz. 17.00 

ydarzenie od dzie w Ko ciele atrzno ci Bo ej 
w Zawodziu.

Czuwaj Zawodzie,  edycja – 
biwak dla mieszkańców oraz 
przybiżenie sylwetki patrona  
Szczepu ZHP Pawła Stellera
8 października 

ydarzenie organizowane w ra ach nicjatywy o-
kalnej.  lanie ani acje dla dzieci, gra terenowa 
oraz warsztaty gra czne. st  wolny. 

„Mamy czas!” – spotkanie 
z fizjoterapeutą dziecięcym
11 października, godz. 11.00
Wydarzenie w ramach projektu „Centra Społeczno-
ściowe w Śródmieściu i Zawodziu”. Warsztaty dla mło-
dych mam z dziećmi – stymulacja zmysłu słuchu oraz 
piknik w ogrodzie. 

st  ez łatny, za isy  tel. 32 255 32 44, wew. 204.

Warsztaty „Kreatywny 
Przedszkolak z rodzicami” 
14 października, godz. 17.00 
Zaj cia lastyczne dla rodzin z dzie i. Koszt udzia-
łu  10 zł dziecko, za isy  tel. 32 255 32 44, wew. 204.

Spektakl teatralny pt. „Wdowy”
16 października, godz. 18.00 
S ektakl w wykonaniu gru y teatralnej Tartak . 
Bilety w cenie  25 zł os.

Poplenerowy wernisaż wystawy 
malarstwa członków projektu 
pn. „Zmalowany Senior”
19 października, godz. 17.00

ydarzenie w ra ach rojektu entra S ołeczno-
ciowe w r d ie ciu i Zawodziu . st  wolny.

Warsztaty robienia 
bukietów z liści 
21 października, godz. 17.00 

ena  15 zł os. owi zuj  za isy  tel. 32 255 32 
44, wew. 204.

Turniej Brydża Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku
22 października, godz. 10.00
Za rasza y senior w do istrzowskich rozgry-
wek. st  ez łatny, za isy  tel. 32 255 32 44, 
wew. 204.

Warsztaty wokalno-taneczne 
dla dzieci z Ukrainy i z Polski
7, 14, 21, 28 października
Dzieci 7–10 lat: 15.00–16.00. Młodzież 11–16 lat: 
16.00–17.00. Zapisy: tel. 32 255 32 44, wew. 204.

Muzeum Historii Katowic
BUD NEK GŁ WN
ul. ks. J. Szafranka 9

tel. 32 25  8 0, 32 209 00 2
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl

www.mhk.katowice.pl

ST
wystawy stałe  Z dziej w Katowic ,  ka ienicy 

ieszczańskiej. odzienno  i od wi tno ,  
ka ienicy ieszczańskiej.  s siad w na oko-
jach i w kuchni
wystawa czasowa  ok 1922 z ers ektywy Ka-
towic. ykorzystana szansa   czynna do 27 li-
sto ada

Z

„ ok 922 z perspekty-
wy Katowic. Wykorzystana 
szansa?” – oprowa-
dzania kuratorskie 
8, 22 października, godz.11.00 

dział z ilete  wst u na wystaw  10 zł os.

Wykład Krzysztofa 
Homańczyka „Wielka wy-
stawa sztuki religijnej 
w Katowicach w 93  roku”
19 października, godz.13.00 

Z  T G  M ST
ul. y arska 4
tel. 32 3539559

ST  
wystawy stałe  ok ł Mistrz w Gru y Janow-
skiej ,  nos w do a na ikiszu. e wn trzu ni-
kiszowieckiego ieszkania , oda i ydło naj-
le sze ielidło.  ralni i aglu na ikiszowcu
wystawa czasowa  l ski Bruegel. Tw rczo  
Pawła r la   czynna do 31 grudnia

Z

„ epszy Wróbel w garści 
niż Bruegel na dachu” 
15 października, godz. 12.00 
Oprowadzanie kuratorskie Magdaleny Toboły-Fe-
liks po wystawie „Śląski Bruegel. Twórczość Pawła 
Wróbla”.

Z  T T - M  
ul. Ko ernika 11 

tel. 32 7451728, 514499614 

ST
wystawa stała  Muzeu  Bar ary i Stanisława Ptak w  
wystawa czasowa   ojciechu Kilarze  takty, 

otywy, razy   czynna do 30 a dziernika

Z

Spotkanie Barbar śląskich
12 października, godz. 13.00

la wszystkich ań o i ieniu Bar ara. st  wolny.
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„Wojciech Kilar – Krzysztof 
Zanussi”. O życiu, filmach i przy-
ja ni z Krzysztofem Zanussim 
rozmawia Barbara Gruszka-Zych
12 października, godz. 17.00

st  2 zł os.

„Silesia Press Cafe” – spotkanie 
z Aleksandrą Szatan, dziennikarką 
13 października, godz. 18.00

st  wolny.

Prelekcja pt. „Z Draculą 
mu do twarzy”. 
20 października, godz. 17.00 

st  wolny.

O muzyce Wojciecha Kilara 
do filmu w reż. Francisa Forda 
Coppoli opowie filmoznawca 
dr Marek Kosma Cieśliński.
Spotkanie z cyklu „Przyjaciele 
Barbary i Stanisława”. 
27 października, godz. 18.00
Wystąpi primadonna Opery Śląskiej w Bytomiu 
Aleksandra Stokłosa, której akompaniować będzie 
Grażyna Griner. Wstęp wolny.

Finisaż wystawy „O Wojciechu 
Kilarze – takty, motywy, frazy” 
i oprowadzanie kuratorskie 
– Angelika Szepiszczak
28 października, godz. 17.00

st  wolny.

Warsztaty „Muzyka Pana 
Kilara – awangarda” 
Zaj cia dost ne w ra ach czasowej o erty edu-
kacyjnej. zas trwania  45 60 in, li it  15 os , 
wst  8 zł os., rezerwacja  tel. 32 745 17 28, ko . 
514 499 614.

Z   S

Zwiedzanie wystaw stałych z rzewodnikie
5 a dziernika, godz. 12.00, zwiedzanie wystawy 
stałej „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”, Dział 
Teatralno-Filmowy Muzeum istorii Katowic, ul. Ko-
pernika 11. Obowiązuje bilet ulgowy 5 zł os.
12 a dziernika, godz. 13.00, zwiedzanie wystaw 
stałych „Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”, „U nos 
w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego 
mieszkania”, „ Woda i mydło najlepsze bielidło. W 
pralni i w maglu na Nikiszu”, Dział Etnologii Miasta 
Oddział Muzeum istorii Katowic ul. Rymarska 4. 
Obowiązuje bilet 8 zł os.
19 a dziernika, godz. 15.00, zwiedzanie wystaw: 
„W kamienicy mieszczańskiej. Codzienność i od-
świętność” oraz „W kamienicy mieszczańskiej. U 
sąsiadów na pokojach i w kuchni”, budynek główny 
M K, ul. ks. J. Szafranka 9. Obowiązuje bilet 8 zł os.

Zwiedzanie wystawy stałej indywidualnie  
5 a dziernika, godz. 13.00, oglądanie filmów: „Wie-
lobarwna Barbara Ptak-benefis”, „Kronika rodzinna i 
towarzyska”, „Oskarowe kostiumy Barbary Ptak” w 
ramach zwiedzania wystawy stałej „Muzeum Barbary 
i Stanisława Ptaków”, Dział Teatralno-Filmowy, ul. 
Kopernika 11. Obowiązuje bilet 5 zł os.
5 a dziernika, godz. 11.00, warsztaty dla seniorów „Wi-
traż”, ul. ks. J. Szafranka 9. Obowiązuje opłata 8 zł os.

ри ма ни  унк  
 но ому м

З 1 вересня приймальний пункт для бі-
женців з України перенесено до будинку 
Сілезької вищої духовної семінарії в Ка-
товіцах, вул. Віта Ствоша 17. Раніше він 
функціонував у закладі культури ім. 
Кристини Бохенек Krystyny - Катовіце 
Місто садів.  Також продовжує бути 
відкритим інформаційно-консульта-
ційний пункт на залізничному вокзалі 
в Катовіцах.

озна ом  з м ом!
Місто Катовіце живе своїм власним рит-
мом 365 днів на рік, а велика кількість 
закладів харчування та культурних цен-
трів означає, що тут кожен знайде щось 
для себе.

а роном
 Як Катовіце виглядає зсередини в ас-
пекті кухні?  Смачно!  У місті можна 
легко знайти ресторани, де подають 
страви практично з усіх куточків світу.  
Серед гастрономічних точок, звісно, не 
може бракувати й закладів з регіональ-
ними стравами – роладами, червоною 
капустою, журеком і, звісно ж, сілез-
ськими галушками «клусками».  Варто 
почати пошук ресторанів з околиць ву-
лиці Маріацької, św.  Jana, Warszawskiej, 
Stawowej, Wawelskiej, Staromiejskiej та 
площі Grunwaldzkiej.

оз аги
Маємо також щось для тих, хто ве-
чірньою порою любить потанцювати 
на танцполі або посидіти в компанії. 

Температуру (і не тільки) суботнього 
вечора ви можете відчути в музичних 
клубах (шукайте їх, зокрема, на вулицях 
Mariackiej, Dworcowej, Matejki, 3 Maja або 
Opolskiej).  Практично у всьому центрі 
міста ви знайдете атмосферні паби.

Деякі з них пропонують крафтове 
пиво нішевих пивоварень.  Такі місця ви 
знайдете, наприклад, на вулицях 3 Maja, 
Staromiejskiej, Francuskiej чи Słowackiego.

уз ї, а ри а 
к но а ри
Для тих, хто цінує мистецтво більше, ніж 
ритм музики та метушню пабу, рекомен-
дуємо відвідати кіно, театри, музеї чи га-
лереї.  Відкриває список найважливіша 
сцена міста – Театр Сілезькі.  У Серед-
місті також грають: Театр Korez, Театр 
A Part, Театр Bez Scene,  Театр Młodych 
і Театр Ateneum, які спеціалізуються на 
виставах для дітей.  А куди піти в кіно-
театр? Крім великих мультиплексів, де 
представлені сучасні новинки кіно, у Ка-
товіцах також є менші екрани з амбітним 
репертуаром - Кінотеатр Kosmos, Кіно-
театр Światowid або Кінотеатр Rialto.

Шанувальники музейних колекцій 
перші кроки повинні скерувати до 
нового будинку Сілезького музею в 
Культурній зоні, який був заснований 
на місці колишньої кам’яновугільної 
шахти, де, серед інших,  на вас чекає 
виставка, присвячена долям регіону 
(щовівторка вхід вільний).  Також має 
багато чого запропонувати Музей 
Історії Катовіц, який має свої філії в 
Середмісті та на головній площі Ні-
кішовця (у вівторок вхід також безко-
штовний).  Любителів промисловості 
зацікавить Музей металургії цинку, 
зі збереженою виробничою лінією 

та однією з найбільших у Польщі 
колекцій старовинних мотоциклів 
Harley-Davidson та Indian.  Любите-
лів мистецтва запрошуємо до галереї 
сучасного мистецтва BWA та галереї 
Szyb Wilson.

Cities of Freedom
документальний проект про справжню 
душу та дух українських міст, яких заче-
пила війна: Маріуполь, Харків, Херсон, 
Чернігів, Буча і Ірпінь з"явилися у ЗМІ 
всього світу, але чи знають люди, що сто-
їть за цими назвами? Зрештою, на фото 
більшість зруйнованих війною міст ви-
глядають однаково.

Проект Cities of Freedom має на меті 
показати повсякденне життя міст, пред-
ставити їх історію, розказати про уні-
кальні постаті та історії людей. Ми 
хочемо поділитися цим зі світом!

Допоможіть розповісти світові 
справжню історію героїчних україн-
ських міст, представити їх неповторний 
образ та культуру!

Використовуйте наші матеріали 
TOOLKIT та долучайтеся до кампанії 
#CitiesOfFreedom, щоб ділитися інфор-
мацією про міста України з тими, кому 
це буде цікаво.

Матеріали: https://cutt.ly/sCn51bw, 
https://cutt.ly/ECmvIMZ

Д н  а окро и
14 жовтня у день свята Покрови – До-
гляду Найсвятішої Марії Богородиці. 
Запрошуємо всіх на урочисте богослу-
жіння до православної церкви св. Віри, 
Надії, Люби та їх мами Зофії в Сосновці, 
при вул.  Кіліньськего 39, тел.: 600 216 
059, parafia@sosnowiec.cerkiew.pl.  
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WASKO HETMAN GKS KATOWICE

Z mistrzynią Europy o Katowicach i szachach
Monika Soćko od lat uznawana jest za naj-
lepszą polską szachistkę. Z końcem sierp-
nia tego roku arcymistrzyni udowodni-
ła swoją dominację również na całym 
starym kontynencie! Zawodniczka re-
prezentująca barwy Wasko Hetman 
GKS Katowice nie dała bowiem szans 
rywalkom podczas mistrzostw Europy 
w szachach kobiet 2022. Co miała do po-
wiedzenia Kamilowi Piętakowi i Kamilowi 
Kalkowskiemu? Przekonajcie się sami:

Pani tytuł szachowy to arcymistrz GM , ale 
reszta najlepszych polskich zawodniczek po-
siada tytuł arcymistrzyń WGM , na czym po-
lega różnica pomiędzy tytułami?
Tytuł GM to tytuł arcymistrzowski. Tytuł 
WGM to tytuł arcymistrzyni kobiecej. Róż-
nica polega na tym, że na tytuł GM potrzeba 
uzyskać ranking 2500 oraz zrobić 3 normy, 
które przekroczą ranking 2600. Tytuł WGM 
został wprowadzony dlatego, że wcześniej 
żadnej z kobiet nie udało się przekroczyć 
tej rankingowej granicy (2500). W Polsce je-
stem jedyną kobietą posiadającą tytuł GM. 
A na świecie jest nas około 30.

Zaczęła Pani swoją karierę szachową już 
w wieku przedszkolnym, czy to znaczy, że 
osoby, które zaczną swoją przygodę z sza-
chami w pó niejszym wieku, nie mają szans 
na duże sukcesy w świecie szachów?

Tak, znacznie łatwiej jest, gdy zacznie się 
naukę gry w szachy jak najszybciej. Zresztą 
jak w każdym sporcie (np. tenisie). Choć 
są wyjątki, że ktoś zacznie w późniejszym 
wieku, a także osiągnie sukcesy.

Wśród najlepszych szachistów nie ma wie-
lu kobiet. Najlepsza szachistka ma 2 50 

punktów E O, a najlepszy szachista ma ich 
ponad 2800. Myśli Pani, że w przyszłości te 
różnice ulegną zatarciu?
To jest często zadawane mi pytanie. 
Na przykładzie własnych dzieci – mamy 
2 córki i syna. Syn bardzo interesował się 
grami komputerowymi, potrafił nad tym 
spędzić wiele godzin. Córki miały różne 
zainteresowania, ale żadne ich tak nie ab-
sorbowało. Mężczyźni bardziej skupiają się 
na wykonaniu zadania, a kobiety w tym cza-
sie myślą o wielu różnych rzeczach na raz. 
Widać to także na turniejach szachowych, 
gdzie już od najmłodszych lat dużo więcej 
chłopców gra w szachy (niż dziewczynek).

Co według Pani trzeba by było zrobić, by za-
chęcić więcej kobiet do gry w szachy?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Może 
robić więcej turniejów szachowych z więk-
szymi nagrodami.

Świat szachów jest pełen wyrazistych posta-
ci, o których krążą liczne anegdoty. Czy ma 
Pani swoje ulubione osoby bąd  historie ze 
świata kobiecych szachów?
Dość często zabierałam na turnieje sza-
chowe dzieci. Moja najmłodsza córka miała 
2 miesiące, jak musiałam wyjechać na tur-
niej do Jekaterynburga. Wciąż ją karmiłam, 
a ona nie chciała przestawić się na inny po-
karm. Podczas partii robiłam ruch i biegłam 

karmić Julkę. W dniu wyjazdu załatwiłam 
adnotację w paszporcie, że córka może le-
cieć ze mną. Niestety nie zdążyłam zrobić 
wizy dla mojej mamy, i w czasie grania Julką 
opiekował się znany trener szachowy – Ad-
rian Michalczyszyn.

Już od kilku lat zawodniczki i zawodnicy zwią-
zani z Wasko Hetman GKS Katowice i innymi 
katowickimi klubami osiągają regularnie duże 
sukcesy zarówno w zawodach krajowych, jak 
i na arenie międzynarodowej. Czy to oznacza, 
że jesteśmy już szachową kolebką Polski?
Rzeczywiście od wielu lat zawodnicy z Ka-
towic, głównie z klubu Wasko Hetman GKS, 
regularnie zdobywają medale w indywidual-
nych oraz drużynowych mistrzostwach Pol-
ski. Ale nie tylko oni, mamy również wielu 
zdolnych juniorów, którzy plasują się na czo-
łowych pozycjach w swoich kategoriach wie-
kowych. To wszystko powoduje, że Katowice 
od wielu lat są jednym z największych i naj-
silniejszych ośrodków szachowych w kraju.

Wygrała Pani osiem razy mistrzostwa Polski 
w szachach. Mamy nadzieję, że niedługo 
pobije Pani rekord Krystyny adzikowskiej 
i zdobędzie minimum dziesięć takich tytułów! 
Życzymy też wszelkich sukcesów na zarówno 
krajowej, jak i międzynarodowej arenie 
zmagań.
Też mam taką nadzieję, dziękuję bardzo! 

WIELOSEKCYJNY KLUB

Pracowita jesień w GKSie
Pa dziernik będzie niezwykle intensyw-
nym okresem dla hokeistów z Katowic. 
W najbliższych tygodniach czekają ich 
ostatnie starcia w ramach rozgrywek 
Hokejowej igi Mistrzów. 
Najpierw podejmą na Jantorze węgierski 
Fehérvár AV19 (4.10), a kilka dni później 
zmierzą się z tym rywalem na wyjeździe 
(12.10). Katowiczanie staną przed szansą 
na wywalczenie pierwszego w tym sezo-
nie trofeum. W meczu o Superpuchar Pol-
ski jako mistrzowie kraju zmierzą się ze 
zdobywcą Pucharu Polski, czyli Cracovią. 
To prestiżowe spotkanie zaplanowano 
na 19.10. Do tego trzeba dodać aż dziewięć 
październikowych spotkań ligowych. 
Szczególnie warto odnotować datę 14.10. 
Tego dnia GieKSa rozegra pierwszy mecz 
sezonu w „Satelicie”. Własna hala była wiel-
kim atutem GKS-u w ostatnich sezonach 
i wszyscy liczymy, że podczas obecnych 
rozgrywek będzie podobnie.

W październiku na dobre rozkręca się 
siatkarska PlusLiga. Siatkarski GKS Kato-
wice 4.10 rozegra swój pierwszy domowy 
mecz, a rywalem drużyny kierowanej przez 
trenera Grzegorza Słabego będzie Projekt 
Warszawa. Katowicki zespół przystępuje 

do kolejnej edycji rozgrywek PlusLigi tuż 
po historycznym sukcesie, jakim był awans 
do ćwierćfinałów mistrzostw Polski. Dru-
żynę GieKSy czeka długi, pełen emocji 
sezon rywalizacji z najlepszymi klubami 
Polski oraz całej Europy, jak choćby z aktu-
alnym mistrzem siatkarskiej Ligi Mistrzów 
Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. 
W październiku siatkarze GKS-u Katowice 
zagrają przed własną publicznością z Volley 
Club Barkom Lwów (ukraińskim uczestni-
kiem PlusLigi w nadchodzącym sezonie), 
Cerrad Enea Czarnymi Radom oraz Ślep-
skiem Malow Suwałki.

Piłkarze GKS-u Katowice po jedena-
stu meczach sezonu 2022/2023 zajmo-
wali miejsce w środku tabeli Fortuna 1 
Ligi. Ich pozycja pozwalała im atakować 
czołówkę, do której tracili zaledwie kilka 
punktów. Przed zespołem trenera Rafała 
Góraka bardzo intensywny paździer-
nik, czeka nas bowiem aż sześć meczów 
o stawkę. Oprócz spotkań ligowych zespół 
ma przed sobą starcie 1/16 finału Pucharu 
Polski, które zapowiada się szczególnie 
ciekawie z uwagi na klasę naszego ry-
wala. Mecz pomiędzy GKS-em Katowice 
i Górnikiem Zabrze odbędzie się przy 

Bukowej 20 października o godz. 20.30 
i będzie zdecydowanie jednym z najcie-
kawszych wydarzeń sportowych w re-
gionie. Wcześniej (8.10) GieKSa zmierzy 
się u siebie z Chrobrym Głogów. Kolejny 
domowy mecz ligowy rozegramy 24.10, 
podejmując Stal Rzeszów.

Znakomicie radzą sobie piłkarki 
GKS-u Katowice, które notują najlepszy 
start do sezonu Ekstraligi w historii swo-
ich występów na najwyższym poziomie 
rozgrywkowym. Podopieczne trenerki 
Karoliny Koch wygrały pięć spotkań 
z rzędu, nie tracąc w nich żadnej bramki! 
To znaczące osiągnięcie, które podkreśla 

pracę wykonaną przez drużynę w trakcie 
okresu przygotowawczego. W paździer-
niku GKS Katowice przy Bukowej roze-
gra dwa mecze ligowe. Najpierw (15.10) 
zmierzymy się z ligowym beniaminkem, 
czyli HydroTruckiem Radom. Miesiąc 
zamkniemy starciem na szczycie Ekstra-
ligi. GieKSa podejmie 29.10 aktualnego 
Mistrza Polski – TME SMS Łódź.

Szczegółowe informacje o terminach me-
czów wszystkich drużyn GKS-u na gkskato-
wice.eu. Bilety i karnety dostępne w internecie 
na bilety.gkskatowice.eu oraz stacjonarnie 
w Regionalnym Centrum Informacji Tury-
stycznej (Katowice, Rynek 13).  
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