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Dobre wiadomości dla fanów sportu 
w Katowicac   zako czyła się 
budowa obiektu sportowego przy 
ul. Asnyka w Piotrowicac , który 

powstał w miejscu dawnego stadionu Kole
jarz . – Oddajemy mieszkańcom nowoczesną 
przestrzeń do rekreacji i uprawiania sportu 
– zarówno amatorskiego, jak i profesjonal-
nego, zgodnego z wymogami organizacji 
zawodów lekkoatletycznych oraz piłkar-
skich – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Zależy nam na tym, by katowi-
czanie mieli coraz więcej możliwości ak-
tywnego spędzania wolnego czasu, dlatego 
inwestujemy w rozbudowę infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. Dużą popularno-
ścią cieszą się oddane w ostatnich latach do 
użytku obiekty, m.in. lodowiska w Murc-
kach i Janowie, hala sportowa przy ul. Mi-
kołowskiej czy też nowa nitka rolkostrady 
w Dolinie Trzech Stawów. Ponadto otwo-
rzyliśmy baseny na Burowcu, Brynowie 
i Zadolu oraz halę sportową przy IV Liceum 
Ogólnokształcącym. Teraz nowy obiekt 

przy ul. Asnyka stanie się bazą dla piłkarzy, 
lekkoatletów i baseballistów. To wszystko 
pozwala rozwijać sport w naszym mieście 
– podkreśla Marcin Krupa, prezydent Ka-
towic, który zobowiązał się do realizacji 
tej inwestycji jesienią 2018 roku w ramach 
Umowy z mieszkańcami Katowic.

Kompleks przy ul. Asnyka to nowoczesny 
stadion wielofunkcyjny z boiskiem piłkarskim 
z nawierzchnią z trawy syntetycznej. W skali 
miasta jest to obiekt wyjątkowy – znajduje 
się tu 5-torowa bieżnia lekkoatletyczna z na-
wierzchnią poliuretanową oraz dodatkowy 
tor z fragmentem bieżni prostej do biegu 
na 100 metrów, ponadto rozbieg i skocznia 
do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, 
rozbieg i skocznia do skoku o tyczce oraz pia-
skownica z rozbiegiem do skoku w dal. 

Do dyspozycji mieszkańców oddane 
zostają także: boisko do baseballu z na-
wierzchnią z trawy naturalnej i mączki, dwa 
boiska do piłki plażowej, boisko wielofunk-
cyjne, strefa street workout czy ścieżka ro-
werowa. Sportowe zmagania kibice będą 

mogli obserwować z jednej z trzech trybun, 
których łączna pojemność to ponad 500 
miejsc. Ponadto w ramach inwestycji po-
wstał budynek zaplecza sanitarno-szatnio-
wego. Obiekt został ogrodzony i oświetlony, 
pojawiła się tu też nowa zieleń. Budowa 
kompleksu kosztowała 40,9 mln zł.

– Obiekt sportowy przy ul. Asnyka jest 
owocem szerokich konsultacji społecznych 
z mieszkańcami przeprowadzonych w dwóch 
etapach – pierwszy raz w 2014 roku, gdy dia-
gnozowaliśmy wśród mieszkańców potrzeby 
wobec nowego obiektu oraz dwa lata później, 
gdy przedstawiliśmy wypracowaną na pod-
stawie wcześniejszych konsultacji koncepcję 
architektoniczno-urbanistyczną – mówi Ju-
styna Buchalik, naczelniczka Wydziału Ko-
munikacji Społecznej. 

Z obiektu mogą korzystać zarówno 
mieszkańcy, jak i kluby sportowe m.in. 
Rozwój Katowice, APN oraz Rawa Kato-
wice.   (JG)

DO OŃCZENIE NA STR  

NOWY STADION W PIOTROWICAC
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ANALIZA WYPAD OWO CI NA SIECI DROGOWEJ MIASTA ATOWICE

Bezpieczniej na drogach w Katowicach
Liczba zarejestrowanych samochodów 
rośnie, maleje liczba wypadków na dro-
gac   to wnioski płynące z dokumentu 
Analiza wypadkowości na sieci drogo-

wej iasta Katowice  sporządzonego 
przez Wydział Transportu rzędu iasta 
na podstawie danyc  Policji.
Dokument zawiera m.in. analizę porów-
nawczą ostatnich pięciu lat oraz 2008 roku, 
w którym wystąpiła największa liczba 
wypadków drogowych na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat. Zauważalny jest 
znaczący spadek wypadkowości – z 449 
w 2008 roku do 163 w 2021. Jednocześnie 
w tym okresie wzrosła liczba pojazdów 
– ze 194 tys. do niemal 322 tys. Tym samym 
w 2008 roku mogliśmy mówić średnio 
o 1 wypadku przypadającym na 433 po-
jazdy, a w ubiegłym roku o jednym wypadku 
na 1973 pojazdy. W 2021 ofiar śmiertelnych 
było 6, podczas gdy w 2008 – 27.

– W trosce o bezpieczeństwo pieszych, 
rowerzystów i kierowców podjęliśmy sze-
reg działań w miejscach o podwyższonej 
wypadkowości. Pomimo rosnącej z roku 
na rok liczby rejestrowanych pojazdów 
odnotowaliśmy w ubiegłym roku aż o 64% 
mniej wypadków niż 13 lat temu. Do 
najważniejszych zadań zrealizowanych 
przez nas w ubiegłym roku należy m.in. 
zakończenie przebudowy skrzyżowania 
ulicy Kościuszki z ulicą Armii Krajowej, 
zmieniliśmy organizację ruchu na kato-
wickim Rondzie, a także systematycz-
nie prowadzimy działania poprawiające 
bezpieczeństwo pieszych w dzielnicach 

poprzez wprowadzanie przejść wynie-
sionych oraz innej infrastruktury uspo-
kajającej ruch, rozbudowujemy też sieć 
dróg rowerowych – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic, i dodaje, że kolejne 
działania są w trakcie realizacji. – Wdra-
żany jest Inteligentny System Transpor-
towy. Modernizacji zostanie poddanych 
112 skrzyżowań – będą one wyposażone 
w nowoczesne narzędzia do monitoro-
wania ruchu i sterowania nim. W mieście 

pojawi się też 17 znaków zmiennej treści 
– dodaje prezydent.

Raport potwierdza, że spadła liczba wy-
padków z udziałem pieszych – w 2021 r. od-
notowano 44 takie zdarzenia, a w 2018 roku 
– 88. Nieznacznie wzrosła liczba wypadków 
z udziałem rowerzystów – z 20 w 2018 roku 
do 21 w 2021 roku.

W porównaniu do 2020 roku minimal-
nie wzrosła liczba osób rannych w wy-
padkach, chociaż w dalszym ciągu jest ich 

mniej niż w 2008, kiedy to rannych zostało 
559 osób. W 2020 roku 183 osoby zostały 
ranne, a w 2021 – 193.

– Z analizy wynika, że w 2021 doszło do 
163 wypadków drogowych, z czego najwięcej 
(22%) w piątek, a najmniej (6%) w niedzielę. 
Przedział czasowy o największej liczbie wy-
padków to godziny popołudniowego szczytu 
komunikacyjnego – podsumowuje Bogusław 
Lowak, naczelnik Wydziału Transportu. – 
Najczęstszy rodzaj wypadków (32,5%) to zde-
rzenie boczne, a wśród przyczyn przeważają: 
niezachowanie bezpiecznej odległości mię-
dzy pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu lub innemu pojazdowi oraz niedo-
stosowanie prędkości do warunków ruchu 
– dodaje naczelnik.

Do największej liczby wypadków w 2021 
dochodziło na ul. Chorzowskiej (17), al. Roź-
dzieńskiego (9) i ul. Kościuszki (8). Wśród 
163 wypadków 44 to te z udziałem pieszych, 
najwięcej było ich na ul. Piotrowickiej. Zaś 
z udziałem rowerzystów odnotowano 21 
wypadków – najwięcej na ul. Chorzowskiej 
i Trzech Stawów.

Jak wynika z podsumowania raportu, to 
właśnie modernizacja i rozbudowa układu 
drogowego oraz działania z zakresu inży-
nierii ruchu spowodowały na przestrzeni 
ostatnich lat znaczący spadek liczby wy-
padków w Katowicach, szczególnie tych 
z udziałem pieszych, przy jednocześnie ro-
snącej liczbie rejestrowanych pojazdów. Jed-
nym z ważniejszych działań, które znacząco 
poprawiły bezpieczeństwo, było wprowa-
dzenie Strefy Tempo 30.  (RED)
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RO  BEZPIECZNEGO R DMIE CIA  CZYLI NOWE AMERY MONITORING  I INNY SC EMAT DZIAŁANIA PATROLI

Bezpieczeństwo pod specjalnym nadzorem
ija rok od startu programu Bezpieczne 

ródmieście, który ma na celu zwiększenie 
bezpiecze stwa w centrum miasta. W cen-
trum Katowic pojawiło się  nowyc  ka-
mer włączonyc  do systemu K S iA, a tak-
e więcej funkcjonariuszy w katowickiej 

Stra y iejskiej i nowa formuła działania 
patroli w ścisłym centrum miasta.
– Bezpieczeństwo mieszkańców jest jed-
nym z naszych priorytetowych zadań. 
Dlatego w ubiegłym roku zapowiedziałem 
wprowadzenie w życie konkretnych dzia-
łań w tym obszarze. Do systemu KISMiA 
włączonych zostało kolejnych 20 kamer 
monitoringu i łącznie jest ich 312. Operator 
KISMiA ma do swojej wyłącznej dyspozycji 
patrol, który w czasie rzeczywistym reaguje 
na zgłoszenia. To rozwiązanie, wdrożone 
w tym miesiącu, pozwala szybciej podej-
mować interwencje – a tym samym łapać 
więcej sprawców wykroczeń i przestępstw 
na gorącym uczynku. Ta zmiana nie by-
łaby możliwa, gdyby nie zwiększenie liczby 
etatów w Straży Miejskiej i zwiększenie 

wynagrodzeń funkcjonariuszy – mówi 
prezydent Marcin Krupa.

Strażnicy miejscy towarzyszą policjan-
tom w pieszych patrolach weekendowych, 
monitorując rejon Rynku i takich ulic jak 
Mariacka, Tylna Mariacka i Dworcowa, 
czyli pojawiają się tam, gdzie w weekend jest 
najwięcej osób. Do tych działań włączony 
został także patrol złożony ze strażnika-
-przewodnika wraz z psem. W ostatnim roku 

(wrzesień 2021 – wrzesień 2022) Straż Miej-
ska interweniowała w śródmieściu ponad 15 
tys. razy.

By zwiększyć możliwości działania Straży 
Miejskiej, prezydent Marcin Krupa zdecydo-
wał w zeszłym roku o zwiększeniu liczby eta-
tów w tej formacji o 29. – Sytuacja kadrowa 
poprawia się w związku z decyzją prezydenta 
o podwyżkach dla naszych pracowników. 
Widzimy zainteresowanie pracą w naszej 
jednostce ze strony strażników miejskich 
pracujących w innych miastach. Cieszymy 
się z tego, bo to oznacza, że prace podejmą 
wyszkolone i doświadczone osoby – mówi 
Paweł Szeląg, Komendant Straży Miejskiej, 
i dodaje, że docelowo w straży będzie 150 
etatów. Aktualnie zatrudnione są 134 osoby.

Wielu katowiczan podkreśla, że jednym 
z ważniejszych obszarów pracy strażników 
miejskich jest walka z nielegalnych parko-
waniem. W październiku strażnicy inter-
weniowali ponad 2000 razy w związku 
z wykroczeniami przeciwko porządkowi 
w komunikacji.

Na terenie Katowic działają też do-
datkowe patrole policjantów – opłacane 
z budżetu miasta. Tylko w ubiegłym roku 
na wsparcie Policji Katowice przeznaczyły 
ok. 693 tys. zł.  

Kolejnym z filarów jest Katowicki In-
teligentny System Monitoringu i Analizy 
(KISMiA). W KISMiA działa obecnie 312 
kamer. System jest cały czas rozbudowy-
wany. Ostatnio w śródmieściu pojawiło 
się 20 nowych kamer. – Często nagrania 
uzyskane dzięki monitoringowi pozwa-
lają zidentyfikować i zatrzymać sprawców 
wielu przestępstw, ułatwiają prowadzenie 
postępowania, stanowiąc dowód, który 
wykorzystany jest przed sądem. Nie mam 
wątpliwości, że obecność kamer wpływa 
też na wzrost bezpieczeństwa. Często in-
terwencje podejmowane są w wyniku za-
obserwowania na monitoringu niepokojącej 
sytuacji, co pozwala na szybką reakcję służb 
i przywrócenie ładu i porządku – mówi 
insp. Arkadiusz Konowalski, komendant 
miejski Policji. (RED)

ok. 693 tys. zł 
w  roku Katowice przeznaczyły 
na wsparcie Policji 

częś  tej kwoty 

blisko 250 tys. zł) 
przeznaczono na dodatkowe patrole 
policjantów
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22 NOWE ZIELONE PRZYSTANKI W KATOWICACH

Zielony przystanek na wiosnę. Zdecyduj, gdzie powstanie
d  do  listopada mieszka cy Ka-

towic i osoby korzystające z katowickiej 
komunikacji miejskiej będą mogły zde-
cydowa  o lokalizacji  zielonyc  przy-
stanków w mieście. 
Wspólny projekt Miasta Katowice i AMS 
– lidera reklamy Out-of-Home w Polsce 
– zakłada wybudowanie 22 wiat z zie-
lonym dachem w mieście. Wiosną 2023 
roku w każdej dzielnicy Katowic pojawi 
się zielony przystanek. O jego lokalizacji 
i akcentach kolorystycznych zdecydują 
mieszkańcy, wypełniając ankietę dostępną 
na stronie przystanekkatowice.ams.com.pl.

System zielonych przystanków 
w Katowicach będzie miał znaczący wpływ 
na środowisko, tworząc nowe oazy zie-
leni w mieście. Jest to rozwiązanie typu 
nature-based solutions – inspirowane 
i wspierane przez naturę, opłacalne, zapew-
niające korzyści środowiskowe, społeczne 

i ekonomiczne. Dach przystanku pokryty 
jest dywanem rozchodnikowym, dzięki 
czemu magazynuje wodę deszczową, ob-
niża o 3–5 °C temperaturę powietrza wo-
kół przystanku w upalne dni, zmniejszenie 
zapylenia wokół wiaty o 15–20% i absorbuje 
374 kg CO2 rocznie.

Rośliny tworzące dywan rozchodni-
kowy, który pokrywa dach, są niezwykle 
wytrzymałe na warunki środowiskowe, 
dodatkowo mają długi okres kwitnienia 
i wysoką klasę miododajności, są przyja-
zne m.in. dla pszczół. Natomiast kropki, 
którymi oklejone są szyby przystanku, są 
widoczne dla ptaków, co zapobiega ich ko-
lizjom z wiatą. Oznaczenie szyb jest certy-
fikowane przez Fundację Szklane Pułapki.

System EKO wiat tworzonych przez 
AMS został finalistą konkursu Dobry Wzór 
2021 – na najlepiej zaprojektowany produkt 
i usługę na polskim rynku. (RED)

SYMBOLICZNE WBICIE PIERWSZEJ ŁOPATY ROZPOCZYNA MODERNIZACJĘ STARGAŃCA

Popularny Starganiec czekają duże zmiany
Prezydent Katowic  arcin Krupa, bur-
mistrz ikołowa  Stanisław Piec ula, 
i zaproszeni goście wbili symboliczną 
pierwszą łopatę przy stawie Starganiec, 
a to oznacza, e rozpoczęła się reali-
zacja oczekiwanej przez mieszka ców 
inwestycji. Teren przejdzie gruntowną 
rewitalizację  powstanie tu m.in. kąpie-
lisko z zagospodarowaną pla ą, boiska 
oraz ście ki dla spacerowiczów. nwe-
stycja o wartości ,  mln zł będzie go-
towa latem przyszłego roku.
– Symboliczne wbicie łopaty zaczyna duży 
proces inwestycyjny na Stargańcu. To miej-
sce będzie sprzyjało rekreacji i aktywnemu 
wypoczynkowi. Cieszę, się że ten moment 
w końcu nastąpił, bo wiem, jak bardzo 
mieszkańcom zależało na tej inwestycji. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
to w trakcie przyszłorocznych wakacji 
będziemy mogli cieszyć się z efektów tej 
metamorfozy – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Ka dy znajdzie tu coś dla siebie
Chociaż zlokalizowany tu ośrodek wodno-
-rekreacyjny huty „Baildon” należy już do 
przeszłości, to jednak teren wokół stawu Star-
ganiec wciąż cieszy się popularnością i jest 
chętnie wybierany na miejsce spędzania wol-
nego czasu zarówno przez katowiczan, jak 
i mieszkańców Mikołowa. Właśnie dlatego 
prezydent Katowic – chociaż oferty złożone 
w dwóch postępowaniach przetargowych 
przekraczały zarezerwowany budżet – zdecy-
dował się wygospodarować dodatkowe środki 
i rozpocząć realizację tej istotnej inwestycji.

– Leżący przy granicy z Katowi-
cami Starganiec jest miejscem o bardzo 

dużym potencjale. Mimo że dawno tu 
nie inwestowano, mieszkańcy naszych 
miast wiosną i latem nadal chętnie od-
wiedzają to miejsce. Świadczy to o jego 
uroku i walorach. Gdy tylko podaliśmy 
publicznie informację, że Starganiec zo-
stanie zrewitalizowany, przez internet 
natychmiast przeszła fala entuzjazmu 
i pozytywnych komentarzy. Wielu na-
szych mieszkańców zna to miejsce od 
dziecka. Jestem przekonany, że po za-
kończeniu prac będzie ono tętniło ży-
ciem, będzie się tu można zrelaksować, 
przyjść odpocząć z rodziną i poprzeby-
wać na łonie przyrody – mówi Stanisław 
Piechula, burmistrz Mikołowa.

Dzięki modernizacji ta przestrzeń nie 
tylko zyska na estetyce, ale także będzie ofe-
rować nowe możliwości spędzania wolnego 
czasu w bezpieczny i komfortowy sposób. 
Główną atrakcją miejsca będzie staw do-
stosowany do funkcji kąpieliskowych wraz 
z zagospodarowaną plażą oraz pomostem 
z częścią pływającą. Miłośnicy uprawiania 
sportu zyskają boiska do siatkówki plażo-
wej, a dla spacerowiczów przygotowany 
zostanie nowy układ ścieżek dostosowany 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
i pozbawiony barier architektonicznych. 
Co istotne, ta infrastruktura ma w jak naj-
mniejszym stopniu ingerować w systemy 
korzeniowe drzew. 

Strefa małej gastronomii, mała 
arc itektura, nowe drzewa i byliny
Przestrzeń wypełnią także altany, leżaki 
miejskie i ławki, a przyroda zyska nasa-
dzone tu nowe rośliny – niemal 30 różnych 
gatunków drzew i bylin, takich jak: jabło-
nie, czereśnie, gruszki, baptysje błękitne, tu-
rzyce palmowe czy proso rózgowate „Heavy 
Metal”, oraz budki dla owadów zapylają-
cych. Zakres prac obejmuje także powstanie 
strefy małej gastronomii, gdzie będą mo-
gły pojawiać się foodtrucki. Ponadto teren 
zostanie wyposażony w energooszczędne 
lampy solarne LED, a parking przy ulicy 
Owsianej zyska nową nawierzchnię.  (RED)
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JA  MOGĘ OSZCZĘDZA  ENERGIĘ
osnące ceny prądu spędzają sen z powiek milio

nom Polaków. o  w pa dzierniku Sejm przyjął 
ustawę, która zamra a  ceny prądu w  roku 
dla gospodarstw domowyc   to jednak wprowa
dzono restrykcyjne limity. Przyszłoroczne stawki 
za prąd będą liczone jak tegoroczne, pod warun
kiem, e gospodarstwo domowe nie zu yje więcej 
prądu ni   kW ,  kW  dla gospodarstw 
domowyc , które zamieszkuje osoba niepełno
sprawna  lub  kW  rodziny z trójką i więcej 
dzieci . Według danyc  S statystyczny Polak zu

ywa rocznie około  kW  energii, co oznacza, 
e zmieszczenie się w limitac  mo e by  trudne. 

W związku z powy szym, a tak e w nawiązaniu do 
interpelacji zło onej przez radnyc  Koalicji bywa
telskiej, zamieszczamy w aszyc  Katowicac  
porady ekspertów inisterstwa Klimatu i rodowi
ska dotyczące tego, jak płaci  mniej za prąd. Warto 
doda , e program oszczędzania energii wdro yło 
te  iasto Katowice. atarnie uliczne będą świeci  
codziennie o  minut krócej, a iluminacje obiek
tów będą zupełnie wyłączane w godzinac  od .  
w nocy do .  rano.

Oszczędzanie energii ma służyć obniżeniu kosztów 
i zmniejszeniu wpływu na środowisko. Może to oznaczać 
używanie mniejszej ilości energii elektrycznej, gazu ziem-
nego, ciepła sieciowego lub jakiejkolwiek innej formy ener-
gii, którą otrzymujemy od dostawcy i za którą płacimy.

Oszczędzanie energii może być naprawdę bardzo proste. 
Aby zmniejszyć jej zużycie, wystarczy wyłączać światło lub 
urządzenia elektryczne, kiedy ich nie potrzebujemy, ograni-
czyć przepływ ciepła na termostacie w zimie i mniej inten-
sywnie korzystać z klimatyzatora w lecie. Wystarczą małe 
gesty, abyśmy szybko zauważyli rezultaty takich oszczęd-
ności w naszych portfelach. 

Poniżej przedstawiamy kilkanaście dobrych praktyk, 
które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii w na-
szych domach. 

Korzystanie z oświetlenia punktowego, gdy jest 
to możliwe.

Ustawianie klimatyzacji na temperaturę nie mniejszą 
niż 25 st. Celsjusza.

Ustawianie ogrzewania na temperaturę nie wyższą niż 
19 st. Celsjusza.

Odsłonięcie i odpowietrzenie grzejników.
Korzystanie z urządzeń zgodnie z wytycznymi produ-

centa (według instrukcji).
Niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku/czuwania.
Wyłączanie zasilaczy i odłączanie ładowarek po za-

kończeniu pracy.
Wyłączanie światła w pomieszczeniach w momen-

cie wyjścia.
Krótkie i intensywne wietrzenie pomieszczeń przed 

uruchomieniem ogrzewania.
Zamykanie okien przy włączonej klimatyzacji/ogrzewaniu.

Maksymalne wykorzystanie oświetlania świa-
tłem dziennym.

Maksymalne odsłonięcie okien w dzień, w nocy wyko-
rzystanie żaluzji, zasłon lub okiennic do ich zasłonięcia.

Zamykanie drzwi i okien na klatkach schodowych, 
w piwnicach czy suszarniach.

Stosowanie ustawień trybu oszczędzania energii 
w laptopie/komputerze.

Ustawianie lodówek z dala od źródeł ciepła i regularne 
ich rozmrażanie.

Wyłączanie lodówek przy dłuższej nieobecności w domu.
Korzystanie tylko z takiej ilości ciepłej wody użytkowej, 

jaka jest potrzebna.

Rezygnacja z długich kąpieli w wannie na rzecz szyb-
kiego prysznica.

Kluczową kwestią w sezonie grzewczym jest utrzy-
manie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach 
– możliwie jak najniższej, w jakiej czujemy się komfor-
towo. Warto zwrócić uwagę na odpowiednio ciepły ubiór. 
Obniżenie temperatury jest szczególnie zasadne na noc 
– niższa temperatura wspomaga jakość snu i poprawia 
stan naszego zdrowia.

Przed każdym planowanym wietrzeniem dobrą prak-
tyką jest wyłączenie grzejników – najlepiej jest zakręcić 
zawory na ok. 10 minut wcześniej. Dzięki temu unik-
niemy niepotrzebnych strat ciepła, a także obniżymy 
rachunki. Podczas chłodnych dni lepiej wietrzyć krótko 
a intensywnie – energia cieplna zakumulowana w ścia-
nach, podłodze, stropie czy meblach szybko przywróci 
nam dawny komfort termiczny. Nie należy doprowa-
dzać do zbytniego wychłodzenia pomieszczenia, spo-
woduje to zwiększony pobór ciepła przy uruchomieniu 
ogrzewania, a tym samym większe koszty. Zamiast 
uchylenia okna należy otworzyć je na oścież na kilka 
minut, oczywiście przy wyłączonych grzejnikach.

Mając na uwadze, że każde okno zużywa się pod wpły-
wem warunków atmosferycznych oraz normalnego użyt-
kowania, warto sprawdzić ich stan. Należy zweryfikować 
uszczelnienie okien – najprostszą metodą jest sprawdzenie 
na skórze dłoni przeciągu wydobywającego się z granicy mię-
dzy ościeżnicą a skrzydłem lub między framugą a futryną. 
W przypadku zidentyfikowania przeciągu należy uszczelnić 
okno, wykorzystując np. taśmę uszczelniającą bądź wymienić 
uszczelkę okienną. 

Na podstawie www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/
jak-skutecznie-oszczedzac-energie-elektryczna
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DO OŃCZENIE ZE STR 

Na obiektach dawnego „Kolejarza” powstał nowy stadion
Oficjalne otwarcie kompleksu sporto-
wego przyciągnęło nie tylko wielu miesz-
kańców Katowic, ale także sportowców, 
którzy swoimi osiągnięciami zapisali 
się w historii poszczególnych dyscyplin. 
Wśród nich byli m.in.: Piotr Lisek – wie-
lokrotny medalista mistrzostw świata 
w skoku o tyczce, Magdalena Stefano-
wicz – wicemistrzyni Europy w sztafecie 
4 × 100 m, Iwona Niedźwiedź – piłkarka 
ręczna i reprezentantka Polski czy też 
Aleksander Matusiński – trener lekko-
atletyczny prowadzący reprezentację Pol-
ski i „Aniołki Matusińskiego”.

– Serce rośnie, patrząc jaki obiekt po-
wstał w Katowicach. Sport stanowi bardzo 
ważną część mojego życia od momentu 
kiedy skończyłam 12 lat i choć teraz jestem 
już na sportowej emeryturze to wspólnie 
z innymi wybitnymi sportowcami jeździmy 
po Polsce i zachęcamy dzieci do uprawiania 
sportu, by przywrócić modę na sport. Ten 
obiekt z pewnością będzie się do tego przy-
czyniał, aby ta moda rosła i rosły nam ko-
lejne pokolenia sportowców – powiedziała 
Iwona Niedźwiedź.

W trakcie oficjalnego otwarcie czas 
wypełniały pokazy i warsztaty obejmu-
jące różne dyscypliny sportowe, baseball, 

koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną czy 
lekkoatletykę. Ponadto murawa nowego 
boiska przeszła „chrzest bojowy” podczas 
rozgrywanych meczów piłki nożnej re-
prezentacji Urzędu Miasta z reprezentacją 
dziewczynek z UKKS Katowice oraz za-
wodnikami KS Rozwój Katowice. 

– Stadion przy Asnyka to kolejne miejsce 
na sportowej mapie Katowic, gdzie miesz-
kańcy będą mogli spędzać wolny czas. Wie-
lofunkcyjny obiekt jest ogólnodostępny 

i oferuje szerokie możliwości miłośnikom 
różnych dyscyplin. Obiekt otwarty jest dla 
mieszkańców przez cały tydzień, od go-
dziny 6.30 do 21.30. Oczywiście korzysta-
jąc z kompleksu sportowego należy używać 
obuwia sportowego. Murawa do piłki noż-
nej oraz boisko do baseballa – ze względu 
na specjalną nawierzchnię – wymaga 
obuwia uzgodnionego z obsługą obiektu 
– mówi Daniel Muc, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Mieszkańcy mogą bezpłatnie i bez wcze-
śniejszej rezerwacji korzystać z bieżni lek-
koatletycznej. Wejście na bieżnię będzie 
odbywało się furtką od strony parkingu. 
Również ogólnodostępne i bezpłatne 
są boiska do koszykówki, piłki ręcznej 
i siatkówki. Natomiast w przypadku boiska 
piłkarskiego i boiska baseballowego wy-
magana jest wcześniejsza rezerwacja przez 
kluby sportowe, stowarzyszenia lub grupy 
zorganizowane pod numerem telefonu 570 
875 780 oraz uiszczenie opłaty według cen-
nika MOSiR.

Stadion przy ul. Asnyka to kolejna z re-
alizacji miejskiej spółki Katowickie Inwe-
stycje S.A. Uroczyste wbicie łopaty miało 
miejsce 21 września 2020 roku, a koszt in-
westycji wyniósł 40,9 mln zł brutto. - Ten 
kompleks sportowy to miejsce o szerokim 
wachlarzu możliwości, gdzie każdy miesz-
kaniec Katowic znajdzie coś dla siebie. 
Infrastruktura została zaplanowana i zre-
alizowana tak, by umożliwiała zarówno 
organizację profesjonalnych wydarzeń 
sportowych, jak również spędzanie wol-
nego czasu przez amatorów rekreacji i ak-
tywnego wypoczynku – wyjaśnia Andrzej 
Hołda, prezes zarządu Katowickich Inwe-
stycji S.A. (RED)

A CJA ZAZIELENIANIA

Zieleń. Reaktywacja 
Postępują prace nad metamorfozą ulicy 
Warszawskiej. We wrześniu  częściowo 
zamknięty został kolejny odcinek. War-
szawska to nie jedyne miejsce, gdzie 
trwa zielona ofensywa. KTBS właśnie 
zazielenia swoje osiedla.

Warszawska: będzie więcej zieleni
– Prace na ulicy Warszawskiej trwają. 
Na odcinku od ulicy Dyrekcyjnej do 
Mielęckiego zakończono prace rozbiór-
kowe, zrobiono odwodnienie i elementy 
podziemne. Instalowana jest warstwa 
wierzchnia. Mam nadzieję, że wszystko 
przebiegnie zgodnie z planem i w drugim 
kwartale przyszłego roku zobaczymy 
efekty tej metamorfozy. To jeden z waż-
niejszych projektów, jaki obecnie realizu-
jemy. Po przebudowie ulicy Dworcowej 
ulica Warszawska będzie kolejną, gdzie 
pojawi się zieleń i zostanie ograniczony 
ruch samochodów – przypomina Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. – Równie 
ważne co zazielenianie centrum miasta jest 
także podejmowanie tych działań w kolej-
nych dzielnicach. Wykonawcy wciąż mogą 
składać oferty na realizację czterech par-
ków na terenie Katowic. Dzięki tym dzia-
łaniom na terenie Wełnowca, Kostuchny, 
Ochojca oraz pograniczu Bogucic, Zawo-
dzia i Dąbrówki Małej powstaną nowe 

przestrzenie parkowe. Teraz do akcji za-
zielenienia miasta włącza się także miejska 
spółka – KTBS, by mieszkańcy kolejnych 
osiedli także zyskali więcej zielonych prze-
strzeni – dodaje prezydent.

W drugiej połowie października za-
mknięty został odcinek ulicy Warszaw-
skiej od ulicy Mielęckiego do Francuskiej. 
Jest to związane ze startem prac rozbiór-
kowych. Ograniczenia w ruchu obejmują  

południową stronę ulicy Warszawskiej. 
Ruch pojazdów w kierunku od ulicy Szkol-
nej do ulicy Francuskiej odbywa się po to-
rowisku tramwajowym. Utrzymana została 
ciągłość ruchu pieszych oraz dojścia i do-
jazdy do poszczególnych posesji. Po północ-
nej stronie ulicy Warszawskiej (przy kościele 
ewangelickim) utrzymane są dotychczasowe 
dwa pasy ruchu, chodnik oraz przystanek 
autobusowy. Natomiast na skrzyżowaniu 

ulic Warszawskiej i Szkolnej tymczasowo 
wyłączono sygnalizację świetlną, skręcanie 
pojazdów w prawo z ulicy Warszawskiej 
w ulicę Szkolną odbywa się wyłącznie jed-
nym pasem ruchu. Na skrzyżowaniu zostały 
utrzymane istniejące przejścia dla pieszych.

Zielone dzielnice i osiedla
Zieleń pojawia się też w dzielnicach. Przy 
ul. Sławka na os. Witosa posadzono 12 
drzew – to 3  śliwy wiśniowe, 3 jarząby 
pospolite oraz 3 klony royal red. Drzewa 
zostały posadzone dzięki współpracy Ka-
towickiego Towarzystwa Mieszkaniowego 
i przedsiębiorstwa ciepłowniczego Dalkia. 
Świeżo posadzone śliwy nawiązują do już 
istniejącego zagospodarowania terenów 
zielonych, tj. do rosnących w tej okolicy 
drzew tego gatunku. Nowe zielone ak-
centy, które w ostatnim okresie pojawiły 
się na osiedlach TBS-u, nie są tam pierw-
szymi – to kontynuacja opracowanej 
w tym celu koncepcji zagospodarowania 
terenów  zielonych. Niedawno mieszkańcy 
osiedli KTBS, m.in. przy ulicach Złotej, 
Krasińskiego, Skowrońskiego, Równole-
głej czy Bohaterów Monte Cassino, mo-
gli napotkać przy swoich domach donice 
z ozdobnymi krzewami i kwiatami lub za-
uważyć sporo nowych roślin na terenach 
zielonych. (RED)

Jednym z przykładów zazieleniania jest ul. Asnyka
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KATOWICKIE DNI PROMOCJI ZDROWIA

Zadbaj o zdrowie na jesień! 
uszają Katowickie ni Promocji Zdro-

wia, w ramac  któryc  posiadacze Ka-
towickiej Karty ieszka ca mogą sko-
rzysta  z szeregu bezpłatnyc  bada  
i sprawdzi  stan swojego zdrowia. o -
na te  bezpłatnie zaszczepi  się prze-
ciwko grypie.
Akcja Katowickie Dni Promocji Zdrowia 
trwa do 30 listopada. Dla posiadaczy Ka-
towickiej Karty Mieszkańca przewidziano 
następujące świadczenia zdrowotne:

szczepienia przeciwko grypie,
uroflometria,
densytometria,
OCT z poradą okulistyczną,
porady urologiczne, pielęgniarskie,
badania krwi.

Z usług tyc  mo na skorzysta  
w przyc odniac :

ul. Mickiewicza 9, tel. 32 605 71 77,
ul. PCK 1, tel. 32 259 51 36,
ul. Ordona 3, tel. 32 259 94 91.
Zapisy prowadzone są do wy-

czerpania liczby zakontraktowanych 
świadczeń. O udziale w akcji decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

Przypominamy, że grypa jest ostrą, bar-
dzo zakaźną chorobą układu oddechowego, 
przebiega z gorączką, kaszlem i ogólnym 
osłabieniem, jednakże można się przed nią 

stosunkowo łatwo uchronić. Podstawowym 
sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej 
powikłaniami jest szczepienie. Szczepienia 
ochronne przeciwko grypie są rekomendo-
wane jako podstawowa metoda profilaktyki 
zachorowań przez kilkanaście uznanych to-
warzystw naukowych na świecie, w tym Ko-
mitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP), WHO, 
Amerykańską Akademię Pediatrii. (RED)

Katowicka 
Karta Mieszkańca
Program Katowicka Karta Mieszkańca 
działa od 1 września 2020 roku. Do tej pory 
wydanych zostało ponad 88 tys. kart, o które 
mogą starać się osoby spełniające co naj-
mniej jeden z poniższych warunków: 

są zameldowane w Katowicach na pobyt 
stały (bez względu na wiek),

są zameldowane na pobyt czasowy i roz-
liczają w Katowicach podatek dochodowy 
od osób fizycznych (dzieci do 18. roku życia 
mogą otrzymać kartę, jeżeli choć jeden z ro-
dziców/opiekunów prawnych rozlicza poda-
tek w Katowicach),

rozliczają w Katowicach podatek docho-
dowy od osób fizycznych (dzieci do 18. roku 
życia mogą otrzymać kartę, jeżeli choć jeden 
z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza po-
datek w Katowicach),

przebywają w katowickich placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku 
życia), a także są wychowawcami i dyrekto-
rami tych placówek,

studiują na uczelniach i są zameldowane 
w Katowicach na pobyt czasowy,

są zameldowane na pobyt czasowy 
w Katowicach i  nie ukończyły 26. roku życia,

przebywają w całodobowej placówce 
pomocy społecznej na terenie mia-
sta Katowice.
Więcej informacji, w tym Regulamin Programu, 
znajduje się na stronie kkm.katowice.eu, 
w aplikacji mobilnej KKM oraz w Biurze Obsługi 
Mieszkańca – Rynek 1. 

(RED)
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ORANGE THE WORLD 2022

Razem przeciw przemocy wobec kobiet
W ubiegłym roku na pomara czowo 
zaświecił m.in. Spodek, Teatr ląski, 
Pałac Kultury i auki, wie a iffla, pi-
ramida egipska i Sfinks w izie. Sorop-
tymistki nie zwalniają tempa i w tym 
roku wracają z kolejną edycją akcji 

range t e World. d  listopada do 
 grudnia w Katowicac  będzie domi-

nował kolor pomara czowy, który jest 
symbolem światowej kampanii spo-
łecznej przeciwko przemocy i dyskry-
minacji wobec kobiet i dziewcząt. 
Kampania została zainicjowana przez Or-
ganizację Narodów Zjednoczonych w 2008 
roku, organizuje ją Międzynarodowa Orga-
nizacja Kobieca Soroptimist International, 
a jej działania w Katowicach koordynuje SI 
Klub Silesia Katowice.

W ciągu 16 dni trwania wydarzenia 
Soroptymistki w wielu miastach świata 
organizują spotkania, akcje promocyjne, 
panele dyskusyjne, nagłaśniając temat 
przemocy fizycznej, psychicznej, werbal-
nej, ekonomicznej. – Celem kampanii jest 
uwrażliwienie społeczeństwa na te pro-
blemy, a jest o czym mówić, skoro co piąta 
kobieta w Polsce doświadczyła różnych 
form przemocy. Przemoc może przeja-
wiać się na wiele sposobów – czasem to 

cios pięścią, czasem obraźliwe słowa, wul-
garne gesty, ale również ciągła krytyka, 
obrażanie, ograniczanie środków finan-
sowych czy cybernękanie. Celem kampa-
nii jest również promowanie rzecznictwa 
i stworzenie okazji do dyskusji na temat 
aktualnych wyzwań – mówi  Bożena 
Czekańska-Mirek, prezydentka-elektka 
Klubu Silesia. 

– W tegorocznej edycji kampanii ka-
towickie Soroptymistki zaplanowały 
akcję informacyjną w środkach komuni-
kacji publicznej i instytucjach publicznych 
oraz 3 otwarte debaty tematyczne „Po-
marańczowe Katowice – Razem przeciw 
przemocy wobec kobiet”, które odbędą 
się z udziałem ekspertów w Katowicach 
w pierwszych dniach grudnia. Szczegó-
łowe informacje o debatach zostaną za-
mieszczone w drugiej połowie listopada 
w mediach społecznościowych miasta 
i na stronie Katowice.eu – mówi Agnieszka 
Lis, pełnomocniczka prezydenta ds. orga-
nizacji pozarządowych. 

Pomyślmy o pomarańczowym świe-
cie bez przemocy! Zapraszamy na debaty 
wszystkie osoby, które nie akceptują jakiej-
kolwiek formy przemocy w relacjach z ko-
bietami. (JG)

Co zrobić, jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem
Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem, 
możesz w bezpieczny sposób zgłosić ten fakt pra-
cownikowi socjalnemu w Terenowym Punkcie Po-
mocy Społecznej, policji, pedagogowi szkolnemu 
lub pracownikowi ochrony zdrowia. Nie czekaj, 
bo problem sam się nie rozwiąże, zgłoś się do: 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Katowicach, ul. Mikołowska 13A, 
(wejście od ul. Kamiennej) 
 e-mail: oik@mops.katowice.pl 
 telefon: 32 251 15 99; 32 257 14 82 
poniedziałek–piątek: 8.00–19.00

Poza tym pomoc i wsparcie mo esz uzyska  
tak e w: 

Komisariatach Policji, 
Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 
MOPS Katowice, 
Katowickim Stowarzyszeniu 
Trzeźwościowym „Dwójka”, który prowadzi 
telefon zaufania: 694 952 067, 
czynny codziennie w godz. 18.00-6.00 
Stowarzyszeniu „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci 
im. Marii Niepokalanej, ul. Krasińskiego 21, 
Katowice, tel. 32 255 38 69. 
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JODE  POTAS  WSZYST O  CO M SISZ WIEDZIE

Tabletki z jodkiem potasu już w Katowicach
Katowice dla swoic  mieszka ców otrzy-
mały od wojewody ponad  tys. table-
tek z jodkiem potasu.
Dystrybucja tabletek jest standardową pro-
cedurą przewidzianą w przepisach prawa 
i stosowaną na wypadek wystąpienia za-
grożenia radiacyjnego. Zgodnie z aktual-
nymi wytycznymi rządowymi procedura 
zostanie uruchomiona dopiero po zaistnie-
niu zdarzenia uzasadniającego jego poda-
nie, np. awarii elektrowni jądrowej będącej 
skutkiem działań wojennych w Ukrainie.

Należy zaznaczyć, że w obecnej chwili ta-
kie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest 
na bieżąco monitorowana przez Państwową 
Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo są w ciągłej gotowości.

Tymczasem uspokajamy i apelujemy:
nie nale y bra  tabletek na własną rękę

Osobom chorym przewlekle rekomendu-
jemy konsultacje z lekarzem specjalistą w za-
kresie ewentualnego przyjęcia jodku potasu.

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele 
pytań, czy w Polsce powinno się przyjmo-
wać preparaty jodu w dawkach blokujących 
jodochwytność tarczycy w związku z wy-
darzeniami w Ukrainie. Odpowiedź na to 
pytanie brzmi zdecydowanie NIE. Poziom 
promieniowania w Polsce i w Europie nie 
uległ zwiększeniu.

– Obecnie zagrożenie nie występuje, ale 
chcemy być przygotowani na każdą ewen-
tualność. Wiemy, że mieszkańcy mają w tym 
zakresie wiele pytań, dlatego uruchamiamy 
specjalną zakładkę z informacjami na naszej 
stronie internetowej – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic i dodaje, że dzisiaj 
nie występuje zagrożenie, a sytuacja jest 
na bieżąco monitorowana. Służby miejskie 

są w gotowości, by w razie konieczności roz-
począć dystrybucję, gdyż wcześniejsza jej ak-
cja nie uzyskała akceptacji służb wojewody. 
– Szczególnie dzisiaj ważne jest skontrolo-
wanie swojego stanu zdrowia i bezwzględna 
konsultacja w przypadku chorób przewle-
kłych. Apeluję do naszych mieszkańców, 
by sprawdzili u swojego specjalisty kwestię 
ewentualnego przyjęcia tabletek – mówi 
prezydent. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że z opinii lekarzy i naukowców wynika 
jednoznacznie, że nie należy na własną rękę 
stosować preparatów z jodkiem czy też płynu 
Lugola. Polskie Towarzystwo Endokryno-
logiczne, Polskie Towarzystwo Endokryno-
logii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo 
Tyreologiczne oraz Polskie i Europejskie 
Towarzystwo Medycyny Nuklearnej stoją 
na stanowisku, że profilaktyczne przyj-
mowanie preparatów zawierających jod 
(w tym płynu Lugola) w dawkach blokują-
cych jodochwytność tarczycy, tj. w ilościach 

miligramowych, nie jest rekomendowane, 
ponieważ może ono wywołać niekorzystne 
skutki zdrowotne dla organizmu, takie jak:

ryzyko wystąpienia objawów chorób au-
toimmunologicznych tarczycy – jeśli będą 
to objawy nadczynności, może zwiększać 
ryzyko nasilenia objawów niewydolno-
ści krążenia;

preparaty takie jak płyn Lugola mogą do-
datkowo powodować zaburzenia układu po-
karmowego (podrażnienie błony śluzowej, 
bóle brzucha, biegunka);

podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła;
w przypadku objawów uogólnionej alergii 

na jod mogą pojawić się także objawy ogólne 
(gorączka), a także objawy ze strony skóry 
(wysypka, świąd, trądzik jodowy);

preparaty zawierające duże dawki jodku 
potasu są przeciwwskazane u kobiet ciężar-
nych i karmiących.

– Przyjmowanie preparatów jodu 
w dawkach blokujących jodochwytność tar-
czycy jest uzasadnione w przypadku osób 

przebywających na terenach skażenia pro-
mieniotwórczego jodem radioaktywnym, 
w bezpośrednim pobliżu miejsca wypadku 
jądrowego. Przyjmowanie preparatów jodu 
przez inne osoby może okazać się także 
niezbędne, jeśli warunki pogodowe (prądy 
powietrzne, wiatry, opady atmosferyczne) 
spowodują rozprzestrzenianie się skażenia 
promieniotwórczego – podkreśla prof. dr 
hab. n. med. Beata Kos-Kudła, prezes Pol-
skiego Towarzystwa Endokrynologicznego

W naszym kraju prowadzony jest ciągły 
monitoring poziomu promieniowania w at-
mosferze – przez Państwową Agencję Ato-
mistyki i Centralne Laboratorium Ochrony 
Radiologicznej. W przypadku wystąpienia 
zagrożenia wszystkie media, a także środki 
komunikacyjne, którymi dysponuje urząd, 
będą ukierunkowane na przekazanie jak 
najszybciej informacji mieszkańcom o roz-
poczęciu dystrybucji tabletek z jodkiem 
potasu. – Mieszkańcy Katowic będą ko-
rzystać z 46 punktów dystrybucji tabletek 
z jodkiem potasu, które będziemy urucha-
miać w szkołach podstawowych. Ich lista 
znajduje się na naszej stronie internetowej. 
Zgłaszamy się do szkoły podstawowej, która 
jest placówką obwodową dla naszego adresu 
zamieszkania – mówi Ewa Lipka, zastępca 
naczelnika Wydziału Komunikacji Społecz-
nej. Lista punktów dystrybucji znajduje się 
na stronie internetowej www.katowice.eu 
w zakładce „Jodek potasu”. Tam znajdziemy 
również broszurę informacyjną w zakresie 
profilaktyki jodowej, a także ulotkę pro-
duktu, tj. kwestie dawkowania, ostrzeże-
nia i środki ostrożności, przeciwskazania, 
a także FAQ – listę najczęściej zadawanych 
pytań wraz z odpowiedziami. (JG)

Lista punktów wydawania tabletek z jodkiem potasu w mieście Katowice
�Szkoła Podstawowanr 1 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, 40-035 Katowice, ul. Jagiellońska 18
Szkoła Podstawowanr 10 im. Marii urie-
Skłodowskiej, 40-086 Katowice, ul. Sokolska 23
Szkoła Podstawowanr 15 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II, 
40-069 Katowice, ul. bpa Adamskiego 24
Szkoła Podstawowanr 37 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego w SO 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 40-039 Katowice, 
ul. .Sienkiewicza 74/ul. Józefa ompy 17
�Szkoła podstawowanr 12 im. I.J. Paderewskiego 
w espole Szkół i Placówek nr 1, 40-282 Katowice, 
ul. I.J. Paderewskiego 46
�SzkołaPodstawowanr4 z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Jerzego iętka w espole Szkolno-
Przedszkolnym nr 9, 40-018 Katowice, ul. raniczna 46
Szkoła Podstawowanr 36 im. K. K. Baczyńskiego, 
40-134 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 13
Szkoła Podstawowanr 62 im. Józefa Kocurka 
w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 17, 
40-164 Katowice, ul. Ordona 3d
Szkoła Podstawowanr 40 im. Jerzego Kukuczki, 
40-216 Katowice, ul. Słowiańska 1
Szkoła Podstawowanr 13 im. w. Barbary 
w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, 
40-214 Katowice, ul. Wróblewskiego 42-44
Szkoła Podstawowanr 22 im. Juliusza 
Słowackiego, 40-859 Katowice, ul. Wolskiego 3
Szkoła Podstawowanr 20 im. Tadeusza Rejtana 
w espole Szkół i Placówek nr 2, 40-854 Katowice, 
ul. arębskiego 2

�Szkoła Podstawowanr 33
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława 

igonia, 40-832 Katowice, ul. Witosa 23
Szkoła Podstawowanr 58 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej, 
40-870 Katowice, al. B. Krzywoustego 11
Szkoła Podstawowanr 66 im. Janusza Korczaka, 
40-870 Katowice, al. Krzywoustego 7
Szkoła Podstawowanr 59 im. Jana Matejki, 
40-881 Katowice, ul. B. hrobrego 5
Szkoła Podstawowanr 19 im. Wojciecha 
Korfantego, 40-111 Katowice, ul. Krzyżowa 12
�Szkoła Podstawowanr 18 im. Karola Miarki 
w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 
40-106 Katowice, ul. Sportowa 29
Szkoła Podstawowanr 17
im. Tadeusza Kościuszki, 40-140 Katowice, 
40-144 Katowice, ul. Dekerta 1 
i ul. Józefowska 52–54
Szkoła Podstawowanr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, 
40-551 Katowice, ul. Nasypowa 16
Szkoła Podstawowanr 5 im. Dziewięciu órników 
z Wujka w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, 
40-594 Katowice, ul. allusa 5
Szkoła Podstawowanr 8 im. Stanisława Staszica 
w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, 
40-560 Katowice, ul. etmańska 8
Szkoła Podstawowanr 65 im. ustawa Morcinka, 
40-533 Katowice, ul. Kukułek 2a
Szkoła Podstawowanr 9 im. Jana Brzechwy, 
40-772 Katowice, ul.Panewnicka 172

Szkoła Podstawowanr 64 im. Ratowników 
órskich, 40-751 Katowice, ul. Medyków 27

Szkoła Podstawowanr 67 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Komisji dukacji Narodowej, 
40-756 Katowice, ul. ielona 5
Szkoła Podstawowanr 35 z Oddziałami 
dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w espole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 14, 40-710 Katowice, 
ul. ielonogórska 23
�Szkoła Podstawowanr 34 im. Mikołaja Kopernika 
w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, 
40-710 Katowice, ul. ielonogórska 3
�Szkoła Podstawowanr 16 w espole Szkół nr 1 
im. en.Jerzego iętka, 40-230 Katowice, 
ul. Staszica 2
�Szkoła Podstawowanr 2 im. Jana III Sobieskiego 
w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, 40-203 
Katowice, al. Roździeńskiego 82
Szkoła Podstawowanr 31 im. enryka 
Sienkiewicza w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, 
40-232 Katowice, ul. Marcinkowskiego 17
Szkoła Podstawowanr 47 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Józefa ompy w espole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 3, 
40-309 Katowice, ul. rzegorzka 4
Szkoła Podstawowanr 44 im. Marii urie-
Skłodowskiej, 40-354 Katowice, ul. Morawa 86
Szkoła Podstawowanr 45 im. Kornela 
Makuszyńskiego, 40-338 Katowice, ul. Korczaka 11
�Szkoła Podstawowanr 42 im. Józefy Kantorówny 
w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, 
40-374 Katowice, ul. Wiosny udów 22

�Szkoła Podstawowanr 53 im. Stefana 
eromskiego, 40-423 Katowice, pl. Wyzwolenia 18

�Szkoła Podstawowanr 51 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ryderyka hopina w espole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 13, 40-467 Katowice, 
ul. Przyjazna 7a
�Szkoła Podstawowanr 54 im. Marii Konopnickiej 
w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 16, 
40-474 Katowice, ul. Wojciecha 9
�Szkoła Podstawowanr 48 im. Juliusza igonia, 
40-749 Katowice, ul. Bielska 14
�Szkoła Podstawowanr 27 im. Prof. Władysława 
Szafera, 40-648 Katowice, ul. ętowskiego 18
Szkoła Podstawowanr 28 im. Karola Miarki, 
40-614 Katowice, ul. gen. Jankego 160
Szkoła Podstawowanr 56 im. enryka Sławika 
w espole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
40-642 Katowice, ul. Spółdzielczości 21
Szkoła Podstawowanr 32 im. Bohaterów monte 

assino w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 
40-685 Katowice, ul. Sobańskiego 86
Szkoła Podstawowanr 29 im. wirki i Wigury 
w espole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, 
40-750 Katowice, ul. epszego 2
Szkoła Podstawowanr 38 z Oddziałami 
Integracyjnymi nim. Józefa Nowary w espole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 11, 40-750 Katowice, 
ul. Wantuły 11
Szkoła Podstawowanr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Karola Miarki, 40-748 Katowice, 
ul. Malczewskiego 1

  Stan na: . .
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WYWIAD

Z noblistką o Mieście Nauki
Donna Strickland to kanadyjska ba-
daczka, która otrzymała w  roku 

agrodę obla w dziedzinie  zyki. Jej 
odkrycia umo liwiły m.in. wykonywa
nie operacji laserowej korekcji wzroku, 
która przeprowadzana jest corocznie 
na milionac  oczu pacjentów z całego 
świata. W ramac  inicjatywy uropej
skie iasto auki  noblistka od
wiedziła ostatnio Katowice. o miała do 
powiedzenia Joannie órskiej i Kamilo
wi Kalkowskiemu

Jednym z kluczowyc  wydarze  minione
go roku akademickiego było przyznanie Ka
towicom tytułu uropejskiego iasta auki 

. To presti owe wyró nienie przyznawa
ne przez stowarzyszenie uroScience po raz 
pierwszy tra  a do polskiego miasta akade
mickiego. zy nauka mo e by  motorem roz
woju miasta i regionów
Oczywiście słyszałam, że otrzymaliście to 
wyróżnienie i to jako pierwsze miasto Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej! Nie mogę 
powiedzieć ze stuprocentową pewnością, 
że wywoła to olbrzymie zmiany, bo jesteście 
pionierami. Natomiast to zawsze właściwe, 
kiedy uczymy lokalną społeczność o tym, 
jak ważna jest nauka. Często politycy nie 
są tak świadomi i odpowiedzialność za do-
tarcie do społeczeństwa zostaje złożona 
na ręce samych naukowców. Trzeba tłu-
maczyć mieszkańcom, jak nauka wpływa 
na ich życie i co my, naukowcy, przynosimy 
dobrego. W 2024 dostaniecie ten wspaniały 
tytuł i związaną z nim uwagę z różnych 
stron świata. To może pomóc, ale trzeba 
umiejętnie z tego skorzystać!

agroda, którą otrzymali Pa stwo w  
roku razem z erardem ourou, zgodnie 
z uzasadnieniem komisji agrody obla, była 
przyznana za wymyślenie metody genero
wania bardzo intensywnyc , ultrakrótkic  im
pulsów optycznyc . Zwykłemu człowieko
wi nie jest łatwo zrozumie , co to znaczy  zy 
wyjaśni nam Pani, na czym polegało odkrycie 
i jakie ma ono wpływ na współczesny świat
Opracowaliśmy wspólnie metodę pozwa-
lającą wzmocnić wiązkę laserową na tyle, 
że dało to nowe możliwości wpływania 
światłem na materię. Wcześniej było tak, 
że gdy cięliśmy coś laserem, to był to proces 
termiczny – identyczny z tym, który zacho-
dzi, gdy promienie słoneczne docierają do 
człowieka i nasze ciało się nagrzewa. Kiedy 

intensywność światła znacznie wzrosła, 
proces przestał podlegać termice. Promień 
jest na tyle mocny, że wchodzi w elektrony 
niczym młot. Dzięki temu możemy bez pro-
blemu ciąć delikatne materiały, takie jak 
szkło, wycinać w środku „czegoś”, nie naru-
szając przy tym jego zewnętrznej powłoki, 
czy np. przeprowadzać operacje na oczach.

Jakim dzieckiem była przyszła noblistka
Idealnym… Oczywiście, żartuję. Byłam 
nerdem i to bardzo nieśmiałym. Zajęciem, 
któremu poświęcałam naprawdę dużo 
czasu, było bawienie się klockami Lego. Za-
uważyłam, że nawet obecnie podczas pracy 
z laserami ciągle czerpię z tego okresu. Nie 
lubię ani wielkich laserów, ani takich zbyt 

małych. Najlepiej jak są idealnego rozmiaru 
– takiego jak Lego.

Na ogół uczyłam się całkiem dobrze, 
ale świetna byłam jedynie z matematyki, 
fizyki i inżynierii. Traktuję to jako szczę-
ście, bo nie musiałam potem zastanawiać się, 
jaką karierę zawodową powinnam wybrać. 
To było dla wszystkich oczywiste. Zawsze 
współczuję ludziom, którzy musieli stanąć 
przed tak trudnym dylematem.

Poprzednią kobietą, która otrzymała agrodę 
obla w dziedzinie  zyki, była urodzona w Ka

towicac  aria oeppert ayer. To ju  prawie 
 lat temu  Jak to jest, e naukami ścisłymi in

teresuje się stosunkowo niewiele kobiet
Myślę, że w ostatnich latach coraz częściej 
sygnalizuje się potrzebę obecności kobiet 
w środowisku nauk ścisłych i robi się dużo, 
żeby zachęcić je do zajęcia się taką tematyką. 
Kiedy zaczynałam swoją karierę naukową 
w latach 80., na moim wydziale nie było ani 
jednej wykładowczyni. Teraz bardzo się to 
zmieniło. Około 17% pracowników dydak-
tycznych i 30% studentów to kobiety.

Mimo że mężczyźni są liczniejsi, to 
nigdy nie czułam, że mam w świecie na-
uki „pod górkę” ze względu na płeć. Wiele 
razy podczas mojej kariery akademickiej 
zdarzało się, że czy ja, czy inne kobiety 
zdobywałyśmy prestiżowe nagrody, wygry-
wałyśmy wielkie konkursy i nikt nie pod-
chodził do tego ze zdziwieniem czy krytyką. 
Studiowałam nauki ścisłe i nigdy nie spo-
tkałam się z sugestią, że jestem w niewła-
ściwym miejscu. A nawet jeśli coś takiego 
by się stało, to ta osoba, która krytykuje, ma 
problem, a nie ja.

TARGI SI I 

Zró nicowana oferta ponad  wystawców 
z całej Polski, ksią kowe premiery 
i bestsellery, spotkania z autorami, warsztaty, 
dyskusje, wymiana ksią ek oraz atrakcje dla 
dzieci  to wszystko w ciągu trzec  dni, które 
będą dla mieszka ców całej aglomeracji 
świetną okazją do udziału we wspólnym 
czytelniczym święcie.

Przez trzy dni w iędzynarodowym 
entrum Kongresowym na trzec  

scenac  jednocześnie odbywa  się będą 
spotkania autorskie, panele i debaty, a przy 
stoiskac  będzie mo na zdoby  autografy 
swoic  ulubionyc  pisarzy. W tym roku 
udział w Targac  Ksią ki w Katowicac  
zapowiedziało wielu znanyc  i lubianyc  
autorów, a wśród nic  m.in.: prof. Jerzy 
Bralczyk, Zbigniew okita, arek Krajewski, 

aciej Siembieda, Katarzyna Bonda, obert 
ałecki, Anna Ka toc , yszard wirlej, 

Sylwia utnik, Adam Wajrak, Jarosław Kurski, 
ina ajewska Brown, Joanna okosa, 

Barbara Kosmowska, Anna alinowska, 
Jakub owak, Piotr W. uglewicz, arta 

Kisiel, Aneta Jadowska, Bartosz Szczygielski, 
Przemysław arski, ałgorzata Starosta, 
zabela Janiszewska, Anna órna, Joanna Ja , 

Katarzyna Barli ska i onika utka, a tak e 
Sara i Wikuś oraz Przemek orso i arcelina.

a Targac  mo na będzie znale  nowości 
i bestsellery wszystkic  gatunków literackic , 
wartościowe ksią ki z zakresu literatury 
pięknej, faktu, popularnonaukowej i naukowej, 
poradniki, albumy i komiksy. Wydawcy z całej 
Polski przygotowali ofertę dla dorosłyc , 
młodzie y i dzieci, a obecnoś  antykwariatów 
umo liwi uzupełnienie domowyc  bibliotek 
tak e o starsze tytuły.

iędzynarodowe entrum Kongresowe 
w Katowicac
plac Sławika i Antalla , 
wejście od ul. limpijskiej
piątek  listopada   w godz. . .
sobota  listopada   w godz. . .
niedziela  listopada   w godz. . .
WSTĘP BEZPŁATNY!

Targi Ksią ki w Katowicac  
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MIĘDZYNARODOWY ONGRES JA O CI SZTAŁCENIA

W Katowicach o jakości kształcenia
Od 16 do 18 listopada w Katowicach 
odbędzie się iędzynarodowy Kon-
gres Jakości Kształcenia organizowany 
przez Konsorcjum Akademickie Katowi-
ce  iasto auki. Spotkania odbędą 
się w budynkac  uczelni Konsorcjum, 
a tak e w siedzibac  uzeum ląskie-
go i onda Sztuki. 
To nowe przedsięwzięcie, którego zamie-
rzeniem są coroczne spotkania poświęcone 
problematyce kształcenia. Wydarzenie ma 
służyć wymianie doświadczeń oraz podej-
mowaniu wspólnych projektów w zakre-
sie jej jakości i udoskonalania. Dla kogo 
jest Kongres? – Dla wszystkich, których 
interesują zagadnienia związane z kształ-
ceniem wyższym, przede wszystkim dla 
uczelni Konsorcjum – ich interesariuszy 
wewnętrznych: osób pracujących i studiu-
jących, a to niemała społeczność – w sumie 
ponad 71 000 osób. Jesteśmy przekonani, 
że jednym z trudniejszych wyzwań kształ-
cenia akademickiego jest sprostanie wy-
maganiom, jakie stawia przed nami świat 

i nasze najbliższe otoczenie. W czasie 
Kongresu będziemy dyskutować o nowo-
czesnych metodach dydaktycznych, pro-
gramach studiów, międzynarodowych 
aspektach jakości kształcenia, akredytacji 
jako kluczowym mechanizmie monitoro-
wania jakości kształcenia, innowacyjno-
ści w kształceniu, a także o wzmacnianiu 
kompetencji dydaktycznych naszych na-
uczycielek i nauczycieli akademickich 
oraz dostępności kształcenia dla osób ze 
specjalnymi potrzebami – mówi dr Ka-
tarzyna Trynda, prof. UŚ, prorektorka ds. 
kształcenia i studentów UŚ.

Formuła Kongresu pozwala na organi-
zację zarówno wydarzeń wewnętrznych, 
jak i otwartych na uczestników ze wszyst-
kich uczelni Konsorcjum oraz zaproszonych 
gości: z uczelni wyższych z całej Polski, 
uniwersytetów zagranicznych, instytucji 
akredytujących, oświatowych, samorządo-
wych oraz państwowych. (JG)

Więcej na iceq.pl

WYWIAD

Miasto przyciąga jak magnes
W Katowicac  mo na znale  ludzi z nie-
mal ka dej długości i szerokości geogra-

cznej. Przybywają tu z ró nyc  przyczyn 
 niektórzy, by znale  szansę na godny 

zarobek, inni, by zaczerpną  dobrej jakości 
edukacji, a jeszcze inni np. w odpowiedzi 
na wezwanie serca. Powodów jest mnó-
stwo, ale miasto tylko jedno. Kim są ludzie, 
którzy zdecydowali się u nas mieszka  
Poznamy dziś jedną z takic  osób.

Kamil Kalkowski: Kim jesteś i jak znalazłeś 
się w Katowicac
Nazywam się Diego Largo i jestem z Qu-
ito, stolicy Ekwadoru. Przeprowadziłem 
się do Katowic pięć lat temu, nieco z in-
spiracji mojego taty. Mieszkał tu wów-
czas już od jakiegoś czasu i pracował dla 
IBM. Zapytał mnie i mojej siostry, czy nie 
chcemy do niego dołączyć i się tu uczyć 
lub pracować. To była zbyt dobra oferta, 
aby ją odrzucić.

o robisz w naszym mieście
Kiedy się tu wprowadziłem, rozpocząłem 
od nauki języka polskiego na Uniwersyte-
cie Śląskim. Zamieszkałem w Katowicach 
jakoś na rok, a później postanowiłem spró-
bować innego miasta i przeprowadziłem się 
do Lublina… Wróciłem. Teraz pracuję jako 
tester gier komputerowych w katowickim 
oddziale Keywords Studios. W czasie wol-
nym trenuję również piłkę nożną. Obec-
nie w klubie MKS Siemianowiczanka, 
ale wcześniej był to m.in. Górnik Zabrze. 
Bardzo lubię Katowice, to naprawdę dobre 

miasto. Odpowiednie zarówno do zwiedze-
nia podczas jakiegoś weekendowego wy-
padu, jak i do zamieszkania. Jest tu kilka 
naprawdę wyjątkowych miejsc, do których 
czuję się przywiązany i lubię spędzać w nich 
czas ze znajomymi i rodziną.

Pozytywne cec y Katowic to
Siłą Katowic jest to, że miasto jak ma-
gnes przyciąga zagraniczne firmy. To 

idealne miejsce, żeby znaleźć dobrą 
pracę, szczególnie jeśli znasz więcej 
języków niż polski i angielski. Drugą 
wielką zaletą jest bezpieczeństwo. Czuję 
się tu swobodnie. Chodzę, gdzie chcę 
i kiedy chcę. W innych częściach świata 
nie jest to wcale takie oczywiste. Bar-
dzo doceniam też transport miejski. Co 
prawda nie ma metra, ale cała reszta 
działa świetnie.

ad czym musimy popracowa
Myślę, że Katowicom przydałyby się ko-
lejne miejsca do spędzania czasu wolnego 
– np. muzea czy atrakcje turystyczne. 
Uważam, że jest ich tu stosunkowo nie-
wiele. Bardzo podoba mi się np. koncepcja 
ulicy Mariackiej i z chęcią zobaczyłbym 
więcej takich przestrzeni. Uważam też, 
że bilety komunikacji miejskiej są nieco 
zbyt drogie.  (KK)
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iędzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia jest kolejnym  po iędzyuczelnianej nauguracji oku 
Akademickiego  wspólnym przedsięwzięciem Konsorcjum Akademickiego Katowice  iasto auki
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
ajwiększy budynek Starego 
worca wraca do ycia

Katowicka starówka może pochwalić się 
kolejnym odnowionym obiektem. W ostat-
nich tygodniach zakończono prace mo-
dernizacyjne w największym budynku 
Starego Dworca. Wraz z wyremontowaną 
ul. Dworcową całość znów staje się jednym 
z najbardziej reprezentacyjnych miejsc 
w Śródmieściu.

Za inwestycją stoi katowicka firma Opal 
Maksimum, która kupiła dworcowe zabu-
dowania na licytacji komorniczej w 2015 
r. Ponadstuletnie budynki były w fatalnym 
stanie. Elewacje wykazywały znaczny sto-
pień zniszczenia – zidentyfikowano zabru-
dzenia, spękania, osypujące się fragmenty, 
głębokie wżery wynikające z działania 
czasu, warunków atmosferycznych oraz 
uszkodzeń mechanicznych. Brakujące lub 
niekompletne orynnowanie dodatkowo 
powodowało ingerencję wody w elewacje 
i cokół.

Zaniedbanie budynków przez lata nara-
żało na intensywną eksploatację również 
stolarkę okienną. W rezultacie powstały 
uszkodzenia mechaniczne i odkształce-
nia. Część okien przez cały rok była niedo-
mknięta, co powodowało duże straty ciepła 
i wzmagało działanie wilgoci.

Na szczęście zniszczenia nie były tak 
silne, by nie pozwalały na podjęcie zabie-
gów konserwatorskich oraz choć częściowe 
zachowanie i odnowienie zdegradowanych 
fragmentów. Mimo to konieczna była grun-
towna renowacja oraz dostosowanie obiek-
tów do obecnych standardów i przepisów.

Pierwsze prace ruszyły jesienią 2016 
roku i postępowały w kierunku zachod-
nim, tj. najpierw odrestaurowano budynki 
przy ul. Dworcowej 2–6. Pod koniec 2019 
roku rozpoczęto renowację 6-kondygna-
cyjnego gmachu przy ul. Dworcowej 8. To 
największy obiekt kompleksu (4,6 tys. m2), 
który pełnił funkcje biurowe.

Roboty budowlane właśnie się zakoń-
czyły i z zewnątrz obejmowały oczyszczenie 
elewacji, wzmocnienie piaskowca, uzupeł-
nienie ubytków, a następnie ocieplenie, tyn-
kowanie i malowanie. Ponadto wymieniono 
okna, drzwi i dach.

Jak podają architekci z katowickiej 
pracowni Forma, zaangażowani w przy-
gotowanie dokumentacji projektowej prze-
budowy, wewnątrz drewniane stropy 
wymieniono na sprężone, które składają się 
ze strunobetonowych belek oraz wypełnień 
z pustaków. To metoda nowoczesna, szybsza 
i tańsza w realizacji w porównaniu z trady-
cyjnymi stropami.

Ponadto w środku dokonano nie-
zbędnych wyburzeń, zamurowań 
i budowy nowych ścian działowych, co 
wynikało z nowego podziału funkcji 
i przeznaczenia budynku. Wymieniono 
instalacje wodno-kanalizacyjne i elek-
troenergetyczne, a także zainstalowano 
nowy system wentylacyjno-klimatyza-
cyjny oraz ogrzewania. Fundamenty mają 
nową izolację, dach ocieplono od wewnątrz. 
Aby ułatwić poruszanie się po obiekcie, 

wybudowano szyby windowe i zamonto-
wano dźwigi pasażerskie.

Teraz we wnętrzach dominują ściany 
z odkrytą cegłą lub jasnymi tynkami. Nieco 
industrialnego charakteru dodają oszczędne 
w formie klosze lamp i nieosłonięte instala-
cje poprowadzone bezpośrednio na ścianach 
czy sufitach. Udało się zachować m.in. ele-
menty starych okien i barierki na klatkach 
schodowych. Elegancji dodają lśniące pod-
łogi z kamienia w ciepłych odcieniach.

Całość prac odbywała się pod nadzorem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach i była konsultowana z urzęd-
nikami. – Należy pamiętać, że budynki 
zostały wpisane w roku 1975 do rejestru za-
bytków, a w momencie zakupu były w naj-
gorszym możliwym stanie. Proszę sobie 
wyobrazić niezliczoną liczbę telefonów od 
mieszkańców, którzy z nadzieją, ale i niepo-
kojem obserwowali, co wydarzy się z miej-
scem, które traktują bardzo osobiście. Z tego 
też powodu projekt był i wciąż jest dla nas 
bardzo wymagający. Szczególnie w aspek-
cie rewitalizacji społecznej – powiedziała 
Katarzyna Ciężarkiewicz, menedżerka ds. 
wynajmu w Opal Maksimum.

I właśnie rewitalizacja jest kolejnym ele-
mentem całego procesu inwestycyjnego. 
Założeniem przedsięwzięcia jest nie tylko 
renowacja i aspekt biznesowy, ale także 
funkcje społeczno-kulturalne i aktywiza-
cja mieszkańców. Jak wpisano w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Miasta Katowice 
na lata 2016–2023, zadaniem inwestora 
będzie stworzenie przestrzeni przezna-
czonej na klub rozwoju dzieci i młodzieży 
oraz osób starszych z elementami komer-
cyjnymi i infrastrukturą wspomagającą 
działalność gospodarczą, społeczną i edu-
kacyjną na rzecz środowisk wykluczonych. 
Wiadomo już, że w Starym Dworcu swoje 
miejsce znajdzie m.in. Klub Wysoki Zamek 
działający na rzecz młodzieży z proble-
mami uzależnień.

Gmach przy ul. Dworcowej 8 to także 
wspomniany biznes i nowe miejsca pracy. 
Na trzech piętrach i powierzchni 2,2 tys. m2

ulokowała się firma Cluster Offices, która 
oferuje biura serwisowane na wynajem, 
a także sale spotkań i konferencyjne oraz 
strefę coworkingu. W piwnicach i na parte-
rze Dworcowej 8 zaplanowano przestrzeń 
dla restauracji.

Firmie Opal Maksimum została jeszcze 
do dokończenia renowacja niedużego bu-
dynku Starego Dworca na rogu ulic Dwor-
cowej i św. Jana, gdzie na powierzchni ok. 
1,3 tys. m2 znajdą się przestrzenie biurowe 
i handlowo-usługowe.

otel przy awie 
znów w budowie
Na niedużej działce przy ul. Moniuszki 
znów można zobaczyć robotników. 
Po ponad dwóch latach przerwy sieć ho-
telowa Qubus wznowiła prace na budowie 
4-gwiazdkowego obiektu.

Pierwotnie budynek miał być gotowy 
w kwietniu 2021 roku. Realizacja inwestycji 

rozpoczęła się w listopadzie 2019, ale już 
wczesną wiosną kolejnego roku została 
wstrzymana. Były to pierwsze tygodnie 
pandemii koronawirusa w Polsce i pojawie-
nie się COVID-19 podawano jako powód 
zatrzymania robót. Przez kilka miesięcy 
prac wybudowano tylko fundamenty i część 
podziemną budynku.

We wrześniu, po 2,5-rocznej przerwie, 
Qubus zlecił wnowienie budowy. Kilka 
dni po ogłoszeniu ponownego startu prac 
budowlańcy pojawili się na działce, rozpo-
czynając realizację pierwszej nadziemnej 
kondygnacji hotelu.

Obiekt stanie w pobliżu skrzyżowania 
ulic Moniuszki i Uniwersyteckiej, tuż przy 
Rawie. Budynek niemal w całości zajmie 
niewielką 841-metrową działkę w kształcie 
trójkąta. 8-kondygnacyjny hotel zaoferuje 
97 pokoi, lobby, restaurację z barem, sale 
bankietowo-konferencyjne i strefę fitness 
oraz zielony taras z widokiem na rzekę. 
Wszystko ma zmieścić się na 5,5 tys. m2 po-
wierzchni użytkowej.

Sieć Qubus już wcześniej była obecna 
w Katowicach, przez 13 lat – do końca 
2016 – dysponując 150 pokojami na kilku 
piętrach wieżowca Altus przy ul. Uniwer-
syteckiej 13. Wtedy jedynie dzierżawiła 
powierzchnię budynku, w 2019 roku posta-
nowiła zakupić działkę przy ul. Moniuszki 
i wybudować własny obiekt. Finał prac za-
planowano na koniec 2023.

Przekazują klucze 
przy ul. eglanej
W sierpniu rozpoczęto wydawanie kluczy 
do mieszkań drugiego etapu osiedla Ce-
glana Park. Na listopad zaplanowano prze-
kazanie lokali z trzeciego etapu inwestycji. 
Okolica bardzo szybko się zmienia – w po-
bliżu powstają jeszcze dwa osiedla: Rondo 
Ceglana i Modena Ceglana.

Przy ul. Ceglanej kończy się budowa ko-
lejnych budynków mieszkalnych. Okoliczny 
teren już niczym nie przypomina nieużyt-
ków sprzed kilku lat, a nowa zabudowa po-
zwoli w większym stopniu scalić Brynów 
z centrum Katowic.

Zmiany na tym obszarze zaczęły się 
od budowy miejskiego basenu przy ul. 
Kościuszki. Później między ul. Ceglaną 
a budynkiem szpitala EuroMedic oddano 
do użytkowania pierwsze bloki miesz-
kalne. Obecnie w rejonie budują trzy 
firmy. Nic dziwnego, to obszar dobrze 
położony – blisko stąd do parku Ko-
ściuszki, Śródmieścia, a obok przebiega 
linia tramwajowa.

Największe osiedle powstaje po połu-
dniowej stronie ul. Ceglanej. Z końcem 
wakacji rozpoczęto przekazanie kluczy 
178 lokali w dwóch 5-kondygnacyjnych 
budynkach, które powstały w ramach dru-
giego etapu inwestycji Ceglana Park. Jeszcze 
w tym roku ukończone zostaną trzy bloki 
trzeciej fazy przedsięwzięcia (196 lokali). 
Jednocześnie ruszyła realizacja czwar-
tego i piątego etapu, w ramach których 
do połowy 2024 powstaną trzy budynki 
i 198 mieszkań.

Osiedle starano się zaplanować 
w taki sposób, aby ograniczyć ruch ko-
łowy. W zamian główną oś komunikacyjną 
tworzy promenada, na jej końcu budowany 
jest pomost nad stawem. Ponadto inwestor 
zapowiada powstanie mniejszych alejek 
spacerowych z nawierzchniami antysmogo-
wymi, placów zabaw czy tężni solankowej. 
W sumie ponad połowę obszaru stanowią 
tereny zielone.

Tężnia solankowa także działa 
po północnej stronie ul. Ceglanej przy bloku 
pod numerem 65, który ukończono dwa 
lata temu. Obecnie trwa rozbudowa rów-
nież tego osiedla. Gotowy jest stan surowy 
otwarty 7-kondygnacyjnego budynku przy 
ul. Ceglanej 63, a w ostatnich tygodniach 
ruszyła budowa fundamentów bliźniaczego 
bloku pod numerem 61 (oba na wysokości 
szpitala EuroMedic). Łącznie znajdzie się 
w nich 188 mieszkań.

Kilkadziesiąt metrów na zachód, 
u zbiegu ulic Ceglanej i Wita Stwosza, po-
wstaje trzecia inwestycja. Tu prace są za-
awansowane, a ich koniec spodziewany 
jest w pierwszej połowie przyszłego roku. 
W jednym 8-kondygnacyjnym budynku, 
który jest pierwszym etapem projektu, za-
planowano 119 mieszkań. (ZIT)
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P-TECH

Jak odnaleźć się na rynku pracy? Oni wiedzą! 

P-Tech to globalny projekt, pierwot-
nie stworzony przez IBM, przygoto-
wujący młodyc  ludzi do pracy w  
wieku w zakresie umiejętności akade-
mickic , tec nicznyc , społecznyc  
i zawodowyc . 
P-Tech jest oparty na partnerstwie samo-
rządów, biznesu oraz szkół. W Katowicach 
działa od 2019 roku. W październiku odbyło 
się spotkanie partnerów projektu, podczas 
którego jasno wybrzmiało, że formuła pro-
gramu została całkowicie zaakceptowana 
przez młodzież i uczestnictwo w zajęciach 
jest rodzajem wyróżnienia.

W Katowicach P-Tech współpracuje 
z dwiema szkołami – Śląskimi Tech-
nicznymi Zakładami Naukowymi 
oraz Zespołem Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących nr 2 – mając 
pod swoimi skrzydłami 296 uczniów. Dla 
młodzieży to świetny sposób na rozpoczę-
cie kreowania ścieżki zawodowej dzięki 
treściom dostosowanym do zmiennych 
realiów rynku pracy. Młodzi poznają te-
maty związane z nowymi technologiami, 
takimi jak: Blockchain, Data Science, Cy-
berbezpieczeństwo, AI, chmura czy kom-
putery kwantowe, uczą się funkcjonowania 
w zespole oraz systematyczności i godzenia 
wielu obowiązków naraz.

Partnerami programu są: IBM, Fujitsu, 
Kyndryl, Samsung, Zeto Rzeszów, Asseco, 
Artex IT, Instytut Badań Edukacyjnych, 
Quantum AI, Humansoft, AGH, Radwag, 
Pawelec Info, MR Solutions, Centrum Tech-
nologii Kosmicznych, Masterdew. (JG)

WIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZO CI W MIEJS IM IN BATORZE PRZEDSIĘBIORCZO CI RAWA IN

Jak rozpocząć przygodę z biznesem? 
lastycznoś  bez granic   to tegorocz-

ne asło wiatowego Tygodnia Przedsię-
biorczości. Ten międzynarodowy projekt 
organizowany od  r. w ponad pa -
stwac  świata i w tym roku ma wątek ka-
towicki  wydarzeniu partnerowa  będzie 

iejski nkubator Przedsiębiorczości 
awa. nk reprezentujący Katowice. a ono 

na celu  promocję przedsiębiorczości oraz 
poszerzanie wiedzy z zakresu przedsię-
biorczości. dbędzie się   listopada.

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink wraz z partnerami przygotował 
wiele aktywności: 

.   szkolenie Jak przygotowa  do-
brego pitc  decka inwestorskiego” oraz 
warsztat Filipa Dębowskiego, który jest 
twórcą projektu Dobry Przodek „Impact 
w biznesie. Dlaczego organizacje przyszło-
ści stawiają na pozytywny wpływ”. 

.   konferencję Społeczna odpo-
wiedzialnoś  biznesu  S  we współpracy 

z katowickim oddziałem Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego, Planetą Jublama 
Sp. z o.o., Little Bit Academy, Akademią 
Górnośląską im. Korfantego w Katowicach, 
Fundacją Aureus Link, Uniwersytetem Eko-
nomicznym w Katowicach, Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego, Akademią WSB,  
TiM S.A., Ośrodkiem Edukacyjno-Reha-
bilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu, 
Fundacją Pomoc Maltańska – Maltańska 
Służba Medyczna. 

.   seminarium pn. Praktyczne 
aspekty zatrudniania pracowników  zor-
ganizowane we współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Katowicach, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział Cho-
rzów, Fundacją OPTEA oraz DPM Sp. z o.o. 
– firmą członkowską Stowarzyszenia Inicja-
tywa Firm Rodzinnych. 

.   webinar Katowice  po prostu 
smart. ziałania Katowic w zakresie smart 
city  we współpracy z Polskim Klastrem 
Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji 

SINOTAIC oraz podsumowanie całego cy-
klu webinarów w ramach konferencji „Cy-
fryzacja”. W tym samym dniu odbędzie się 
kolejne spotkanie z cyklu Business Lab pn. 
„Budowanie skutecznych strategii sprze-
dażowych” zorganizowane we współpracy 
z marką Flip Mind. 

.   konferencję nternacjonaliza-
cja  dobre praktyki, szanse i zagro enia , 
zorganizowaną we współpracy z Business 
Centre Club, HyperView Sp. z o.o., STMW, 
Biomass Energy Project S.A., KOTRAK S.A. 
oraz Funduszem Górnośląskim S.A.

W trakcie wydarzeń można posłuchać 
i porozmawiać o tym, jak: rozpocząć przy-
godę z biznesem, pozyskać finansowanie 
na otwarcie i rozwój firmy, ułożyć współ-
pracę nauki z biznesem, rozwijać działal-
ność i zbudować własną markę, pozyskiwać 
klientów i tworzyć sieć kontaktów. (RED)

Więcej na ace .c a a. n  
a  a ain . a ice.e . 

Mateusz Trębacz 
z klasy 4b Śląskich Technicznych
Zakładów Naukowych
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sp rowa �nas�do�zdo wan a�w dz �
w� ran � � a a�s � ardzo� kaw �
a �okaz �do�poznawan a� dz �kt -
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n �dz �s �swo �do w ad z n �
Pozna �now �dz dz n � n or at k �
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rza � tno �
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p t n � kk � kt r � tak� ardzo�
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kaw � w darz n � ł� tak �
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d a� nas� Patr k� ozak w z� z� r �
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� t � rok � a � tak � o wo �
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sz �poz o

Mikołaj Rup 
z klasy 3d Śląskich Technicznych 
Zakładów Naukowych
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t � � tr dno� �wsz stk �w n �
odatkowo�spot ka �s �z� ntora �
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Z ANTONIM PIECHNICZKIEM — ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBO

Czułem się tutaj najlepiej...
Doktor honoris causa AWF Katowice, statu-
etka lązaka roku, a ostatnio nagroda u  e  
Silesia. ląsk Pana lubi.
Urodziłem się na Śląsku. Między 
pierwszym moim wejściem na sta-
dion piłkarski z babcią, kiedy mia-
łem 5 lat, a ostatnią nagrodą Lux 
ex Silesia minęło 75 lat... Całe 
moje życie jest ze Śląskiem 
związane. Jestem usatysfakcjo-
nowany, szczególnie ostatnią 
nagrodą, choć każda jest cenna. 
Byłem pierwszym sportowcem, 
który dostał to wyróżnienie, 
a Śląsk miał przecież tylu wybit-
nych zawodników czy trenerów 
w różnych dyscyplinach. Mam wy-
jątkowe szczęście, że akurat do mnie ta 
nagroda została skierowana, że ja tego za-
szczytu dostąpiłem. Jednocześnie traktuję 
to jako ukłon dla całego śląskiego sportu. 
Musieliśmy tutaj nadganiać wiele spraw... 
Podkreślam z pokorą, że tę nagrodę mo-
głoby otrzymać bardzo wielu ludzi. 

ląsk dawał szansę rozwoju
Czułem się tutaj najlepiej. Tutaj chodziłem 
do szkoły średniej i zaczynałem swoją ka-
rierę w szkółce piłkarskiej, a jako wielki 
kibic Ruchu mogłem na żywo oglądać 
Cieślika, Szymkowiaka, Wyrobka i wielu 
innych. Jako nastolatek z największą przy-
jemnością biegałem też oglądać wielkie 
mecze Górnika Zabrze w europejskich pu-
charach. Piłka nożna w latach 50. i 60. to 
było swego rodzaju okno na świat. Przyjeż-
dżały drużyny z Europy i ze świata. Na Ślą-
sku mieliśmy lekcję sportu wyczynowego, 
powiedziałbym, na światowym poziomie. 
45 minut spaceru na Stadio Śląski z Cho-
rzowa-Batorego, czyli z Hajduk Wielkich 
– to było swego rodzaju szczęście. Trudno 
Śląska nie kochać – jeśli ktoś sport kochał, 
Śląsk dawał mu szansę rozwoju!

Szczególne miejsce na tej mapie mają te  
Katowice.
Pamiętam, że wyjazd do Katowic za dziecka 
to było wielkie wydarzenie – tak jakby się 
jechało za granicę. Oczywiście w sensie 
dużego miasta, pięknych sklepów, domów 
towarowych. Już jako dorosły piłkarz 
uwielbiałem wycieczki do katowickich kin 
na nagradzane Oskarami filmy.

Z Katowicami byłem też związany jako 
wykładowca w Akademii Wychowania Fi-
zycznego, była to dobra praca ze studen-
tami i młodymi trenerami. Mój związek 
z Katowicami był jeszcze taki, że GKS Ka-
towice to wielki przeciwnik Ruchu Cho-
rzów w rozgrywkach ligowych. Grałem 
na prawej obronie naprzeciwko lidera, któ-
rym był Rother, a potem Szmidt. Krótko 
mówiąc, rywalizowaliśmy ze sobą na bo-
isku, ale jednocześnie byliśmy kolegami, 
którzy spotykali się, pili kawę czy oglądali 
mecze – bo przecież GKS też zdobywał se-
ryjnie Puchar Polski. Jak GKS grał przeciw 

Górnikowi na Stadionie Śląskim, to czło-
wiek na tych meczach był. 

Pracowałem też jako szef wyszkolenia 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej i wtedy 
przyszła ta propozycja objęcia trenera re-
prezentacji Polski. Ta funkcja spotkała mnie, 
kiedy pracowałem w Katowicach. Więź z tym 
miastem zawsze była bardzo duża!

a Pan ulubione miejsce w Katowicac
Parokrotnie byłem na koncertach w nowej 
siedzibie NOSPR-u, jest to w ocenie fachow-
ców jedna z najlepszych sal koncertowych 
na świecie. Robi imponujące wrażenie. 
Muzycy zagraniczni przyjeżdżający tutaj 
podkreślają jej niesamowite walory. Także 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 
gdzie odbywają się różnego rodzaju im-
prezy, np. targi książki, w których miałem 
okazję nieraz uczestniczyć.

ntliczek, pętliczek, co zrobi Piec niczek
 starsi czytelnicy pamiętają nie tylko piosen-

kę Bo dana azuki, ale sukces polskiej re-
prezentacji w mistrzostwac  świata w  r. 

zy mo emy marzy  o podobnym sukcesie w 
Katarze w tym roku
Wydaje mi się, że tak, że te aspiracje są 
uzasadnione. Nasi piłkarze grają w liczą-
cych się klubach. Dziś coraz wyraźniej sły-
szy się o Lewandowskim, że to najlepszy 
polski piłkarz w historii… Ja bym powie-
dział, że na pewno piłkarz, który najwięcej 
osiągnął. Z tym trzeba być zawsze bardzo 
ostrożnym. Nasza piłka wydała wielu pił-
karzy światowej klasy. Nie wszyscy mieli 
takie możliwości rozwoju. Gdyby w takiej 
sytuacji znaleźli się: Cieślik, Szymkowiak, 
Oślizło czy Lubański, też by sobie świetnie 
poradzili. 

A kto dla Pana był numerem jeden w istorii 
piłki no nej
Ja skłaniałbym się ku Pele i Maradonie. Wy-
bitnych piłkarzy było wielu. 

Trener po wygranym meczu z  w ipsku, awans do nałów mistrzostw świata, . . . 
Po pięciu minutac  meczu Polacy prowadzili :

Antoni Piec niczek witany przez kibiców i sąsiadów po powrocie z mundialu w iszpanii. 
orzów mieszkanie przy ul. Wrocławskiej

Antoni Piec niczek podczas treningu ze Stefanem ajewskim
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ATOWICE MIASTEM PRZYJAZNYM DLA BIZNES  MIESIĘCZNI A ORBES

Katowice na podium
Katowice zajęły pierwsze miejsce w ran-
kingu iast Przyjaznyc  dla Biznesu 
presti owego miesięcznika orbes . 
– To kolejna nagroda, którą otrzymujemy 
za działalność na rzecz biznesu. Cieszę 
się, że takie działania, jak powstanie Biura 
Obsługi Inwestora czy funkcjonowanie 
Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink, 
przynoszą efekty. Aby miasto było atrak-
cyjnym miejscem do życia, musi mieć dobrą 
ofertę mieszkaniową, ciekawe propozycje 
pracy oraz bogatą ofertę spędzania czasu 
wolnego. Szczególnie ważnym działa-
niem w tym obszarze jest zaangażowa-
nie inwestorów, którzy otwierając biura 
w Katowicach, z jednej strony dają pracę 
mieszkańcom, a z drugiej odprowadzają tu 
swoje podatki – powiedział Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. W tegorocznym zesta-
wieniu w kategorii miast z liczbą ludności 
150–299 tys. tuż za Katowicami znalazła 
się Gdynia i Białystok.

Katowice osiągnęły już poziom 715 000 m2

przestrzeni biurowej i nadal się w tym za-
kresie rozwijają. Największe realizowane 
obecnie projekty to Global Office Park przy 
ul. Sokolskiej, KTW. II przy rondzie gen. 
Ziętka, Face to Face Business Campus przy 
ul. Chorzowskiej czy budynek Craft, który 
powstaje u zbiegu ul. Chorzowskiej i Ście-
giennego. Oprócz powierzchni biurowych 
Katowice oferują również zrównoważony 

transport, liczne przestrzenie zielone oraz 
silne tradycje akademickie, a ich dodatko-
wym atutem jest dostęp do 3 międzyna-
rodowych lotnisk oraz bogata oferta tzw. 
przemysłu czasu wolnego. Te wszystkie 
aspekty tworzą ze stolicy województwa 
śląskiego wyróżniające się miejsce przyja-
zne dla potencjalnych inwestorów. Dbanie 
o to przekłada się nie tylko na nowe miej-
sca pracy, ale również wpływy do budżetu 

miasta – z podatku od nieruchomości, CIT 
czy PIT pracowników zatrudnionych w no-
wych firmach. Dla Katowic, w skali bieżą-
cego roku, spodziewane dochody wyniosą 
246 mln zł z tytułu podatku od nierucho-
mości od osób prawnych, 138 mln zł z ty-
tułu udziału w podatku CIT i 561,5 mln zł 
z tytułu udziału w podatku PIT. 

Z raportu „Sektor usług biznesowych 
w Katowicach” ABSL – Związku Liderów 

Sektora Usług Biznesowych – wynika, 
że rośnie rola Katowic w sektorze nowo-
czesnych usług biznesowych stanowiących 
jeden z najszybciej rozwijających się ob-
szarów 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. Ofe-
rowane miejsca pracy to najczęściej sta-
nowiska o wysokim stopniu specjalizacji, 
co przekłada się na wzrost wynagrodzeń 
– w lipcu 2022 przeciętne wynagrodze-
nie w Katowicach wynosiło 9 204,45 zł 
(za USK). (RED)

LECIE IZBY RZEMIE LNICZEJ ORAZ MAŁEJ I REDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZO CI

Rzemieślnik na wagę złota
iezmiennie od setek lat złoto uc odzi 

za jeden z najcenniejszyc  kruszców  
dla jednyc  jest lokatą kapitału, dla in-
nyc  ozdobą i przejawem artyzmu. ziś, 
mimo e prawdziwyc  złotników jest co-
raz mniej, warto odwiedzi  ic  zakłady 
i poczu  duc a rzemiosła artystycznego. 
Z okazji 100-lecia Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach z Jerzym Kurczokiem – ka-
towickim mistrzem złotniczym i grawer-
skim oraz założycielem Śląskiego Cechu 
Złotników, Jubilerów i Grawerów – roz-
mawia Joanna Grzonka. 

Złotnik to bardziej rzemieślnik czy artysta
Żeby powstał pierścionek czy broszka, 
my złotnicy musimy mieć jakąś wizję ar-
tystyczną. Musimy włożyć w to wiele 
– najpierw trzeba narysować, potem wygra-
werować. Złotnik to zdecydowanie artysta.

d czego  Pana zdaniem  zale y sukces 
złotnika
Wiele zależy od tego, w jaki sposób pod-
chodzi się do klienta i wykonuje usługę. 
Pracuję w zawodzie już 57 lat i mam wielu 
klientów, którzy mają do mnie zaufanie, 

są zadowoleni i wracają. Często pracuję 
na podstawie rysunków czy zdjęć przynie-
sionych przez klientów i chodzi o to, żeby 
spełniać oczekiwania.

zy znane, sieciowe sklepy jubilerskie są 
du ą konkurencją dla tradycyjnyc  zakładów 
złotniczyc
Oczywiście, że są konkurencją, ale klienci 
muszą mieć świadomość, że jeżeli chodzi 
o sprzedaż gotowej, niewykonanej przez 
nas, biżuterii, to niezależnie od sklepu pro-
dukt, najczęściej włoski, jest dokładnie ten 
sam. Różnica – tylko w cenie i oczywiście 
w opakowaniu. Większą konkurencją są dla 
nas niestety lombardy.

Warto by  dziś złotnikiem  Poleciłby Pan ten 
zawód młodym ludziom
Jak najbardziej, ale warunkiem są chęci 
i zmysł artystyczny, zwłaszcza jeśli chodzi 
o rysunki. Taką decyzję trzeba podjąć odpo-
wiednio szybko, najlepiej od razu po szkole 
podstawowej. Niestety z roku na rok na eg-
zamin zgłasza się coraz mniej uczniów. Pa-
miętam, że w latach 90. było to ponad 20 
osób rocznie, obecnie zaledwie 2–3. W tej 
chwili w całym województwie jest jedynie 

trzech grawerów i coraz mniej mistrzów 
złotniczych. Praca wciąż jest.

zy przez ostatnic   lat ten zawód bardzo 
się zmienił
Zdecydowanie, dziś są zupełnie inne me-
tody pracy. Kilkadziesiąt lat temu klient 
przynosił złoto, które się przetapiało i od 
podstaw robiło nową rzecz. Teraz używa 
się głównie metody odlewniczej. Ona sta-
nowi 80% pracy, a tylko 20% to wykoń-
czenie, szczegóły czy osadzenie kamieni. 
Zamawia się gotowe elementy w odlewni, 
które złotnik tylko ozdabia wedle życzenia 
klienta. Oczywiście niektóre wyroby trzeba 
zrobić od zera, ale stanowią one w tej chwili 
zdecydowaną mniejszość. Z drugiej strony 
istnieją jeszcze stare, stuletnie rzeczy, któ-
rych dziś nie da się zrobić, bo nie ma tak 
precyzyjnych rzemieślników jak kiedyś. 

zy w Pana karierze znalazły się jakieś nie-
zwykłe lub ciekawe projekty
Wiele rzeczy się robiło, np. sygnety herbowe, 
które obecnie wracają do łask. Zajmuję się 
także wykonywaniem pozłacanych insy-
gniów miejskich, a ostatnio także pamiątko-
wych kluczy do miast. Oczywiście najdroższe 

zawsze są diamenty. Robiłem kiedyś nową 
oprawę dla 5-karatowego, drogocennego ka-
mienia przyniesionego przez klientkę.

ie w ka dym zakładzie jubilerskim pracuje 
złotnik, artysta. Jak rozpozna  takie miejsce
Cechy istnieją ponad 700 lat, kiedyś każdy, 
kto miał zakład, musiał należeć do cechu. 
Dziś sklep jubilerski może otworzyć ktokol-
wiek. Jak rozpoznać, z czym mamy do czy-
nienia? Najważniejsze to rozejrzeć się przed 
wejściem i sprawdzić, czy gdzieś zawieszona 
lub przyklejona jest plakietka o treści „Czło-
nek Śląskiego Cechu Złotników”. Warto też 
rozejrzeć się po wejściu do zakładu i szukać 
na ścianie dyplomu mistrzowskiego. Jeśli 
jest, wtedy mamy do czynienia z wiarygod-
nym zakładem rzemieślniczym. 
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Z PISAR  MART  O  O JEJ NAJNOWSZEJ P BLI ACJI ATOWICE NIE WIERZ  ŁZOM  ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃS I

Kolejne przetarcie oczu...
Twoja ksią ka jawi się jako całoś  od począt-
ku do ko ca metodycznie przemyślana. Za-
wsze tak piszesz  czywiście nie mam na 
myśli wierszy.
W tym wypadku musiało tak być. Zaczy-
nam przecież od krainy dzieciństwa, od 
ulicy Brzozowej i tragicznej historii mo-
jego ojca. Potem kolejne fragmenty, czyli 
mieszkania w Ochojcu, w Piotrowicach... 
Zamysł dosyć prosty, jak widzisz, ujęcie 
w miarę chronologiczne. Ostatnim etapem 
jest Osiedle Odrodzenia zwane Manhat-
tanem, gdzie od trzydziestu lat mieszkam 
przy ulicy Radockiego. Właśnie wokół tej 
mapy nawarstwiają się różne historie ludzi, 
których poznałam, różne zdarzenia i na-
stroje. Całość nakreśliłam od początku jako 
obraz swojego miejsca w Katowicach i wi-
zerunek ludzi stąd, którzy wywarli wpływ 
na moje życie. Publikacja dla mnie bardzo 
ważna ukazuje się w roku, gdy mija dokład-
nie trzydzieści lat od mojego debiutu i kiedy 
obchodzę swoje siedemdziesiąte urodziny.

Ksią kę otwiera katowicki wiersz Piotra 
Zaczkowskiego.
Domyślam się podtekstu… dlaczego nie mój 
wiersz, tak? No więc wyobraź sobie, że nie-
jednokrotnie próbowałam coś napisać, ale 
efekty uznałam za zupełnie nieudane. 
Potrafię na swoje teksty spojrzeć z boku, 
nigdy nie oddaję ich do publikacji ad hoc, 
a wiersz „Hamlet na katowickim rynku” 
„siedzi” we mnie od ponad trzydziestu lat. 
Pamiętam konkurs na wiersz o Katowicach 
i jak młodziuteńki wówczas Piotr, już jako 
laureat, przed Teatrem Śląskim ten wiersz 
odczytuje. To było przejmujące, prawdziwe, 
w żaden sposób niewymuszone. Szybko 
uznałam, że ten właśnie utwór winien 
otwierać moją książkę. Może kiedyś się 
jeszcze odważę na katowicki wiersz... Ale 
dla mnie nasze miasto jest tak pełne czy-
nów, energii i tak mało w nim łez, że wolę 
pisać o nim w swoich felietonach i esejach.

Jesteś w tej swojej najnowszej ksią ce lirycz-
no nostalgiczna, miejscami melanc olijna, 
ale te  bardzo konkretna i dociekliwa.
O tak, to znowu cechy mojego charak-
teru. Popatrz, jak to się wszystko ujawnia 
nawet bez specjalnych zamiarów czy in-
tencji (śmiech)... Pamiętasz może ten duży 
rozdział o rzeźbie? „Śniadanie na trawie” 
na Muchowcu? Ona towarzyszy mi od 
wielu lat i wciąż mocno działa na wyobraź-
nię. Kiedy zaczęłam pisać, szukałam jej au-
tora, włożyłam w to naprawdę dużo trudu 
i uporu, ale udało się! Jest nim Andrzej 
Szczepaniec, artysta, który w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych mieszkał 
na Śląsku, potem wyemigrował do Ameryki 
i tam żyje do dziś. Rzeźba została w końcu 
pięknie odnowiona, wiadomo, kto ją two-
rzył (i jest tu jakaś kapka mojej zasługi). Kra-
ina mojego dzieciństwa, czyli Ochojec, to 
też przestrzeń melancholii i dociekliwości, 
jak to ładnie nazwałeś. Wciąż powracały do 

mnie obrazy, czasem bardziej ich strzępy, 
a ja chciałam za wszelką cenę jakoś je spraw-
dzić, przywołać, na napisanie jednego roz-
działu poświęcałam więc nieraz dwa–trzy 
miesiące. Na przykład wydawało mi się nie-
ustannie, że w Ochojcu było kino! Wszyscy 
potwierdzali „tak, tak, kino Piast”, ale kino 
Piast było przecież w Piotrowicach – tam 
gdzie teraz Old Timers Garage. Pomogli mi 
dawni mieszkańcy Ochojca, bo w końcu się 
okazało, że rzeczywiście kiedyś tuż przy 
przystanku autobusowym, gdzie dawniej 

stał „Zameczek”, działało kino, ale… kino 
objazdowe! Dlatego nie mogłam go znaleźć 
w żadnych rejestrach! Może się to wszystko 
wydać analizą przesadnie drobiazgową, ale 
dzięki Facebookowi i spotkaniom autor-
skim wiem już dzisiaj, jak wielu mieszkań-
ców odnalazło w tych szczegółach odcisk 
własnych wspomnień. 

a jednym z takic  spotka  byłem świadkiem 
jak wysoka mo e by  temperatura odbioru 
Twojej ksią ki.

Rzeczywiście, bywa bardzo energetycznie, 
bo ludzie odnoszą się do kolejnych miejsc, 
które opisałam, a zwłaszcza tych nieist-
niejących. Prawie każdy ma o nich jakąś 
własną historię, osobisty szczegół, chce 
o tym opowiedzieć, porównać z moją re-
lacją. Na przykład wspominam w książce 
kawiarnię Marago. Albo Teatr Rozmaito-
ści na dawnej ulicy Wieczorka. I zaraz sły-
szę: „A pamięta pani Miszkolc i te malutkie 
krzesełka? Jaka tam była kawa pyszna!” albo 
„W Rozmaitościach świetnie zagrali »Ucie-
kła mi przepióreczka«, a potem był tam ma-
gazyn z butami”. 

Kiedy ludzie włączają się do rozmowy i, idąc 
Twoimi ście kami, odnajdują swoje ślady, jest 
wspaniale. Katowice nie wierzą łzom  to jed-
nak tekst mocno autobiogra czny.
Jeden z czytelników powiedział „znam 
Cię czterdzieści lat, ale tyle, ile się dowie-
działem z tej książki o T o b i e, to nie 
dowiedziałem się z żadnej innej. Nawet 
z Twojej poezji”. Piszę między innymi 
o tym pierwszym mieszkaniu przy ulicy 
Brzozowej, o traumie, o historii mojego 
ojca, żołnierza Armii Krajowej, który 
po wojnie ukrywał się w Kopalni „Ka-
towice”, bo był prześladowany i w 1956 
roku dopiero wypuszczono go z więzie-
nia. Pytają mnie, czy ten dom nadal ist-
nieje... No oczywiście, że nadal istnieje, 
ale nigdy nie odważyłam się tam pójść. 
Jak widzisz, spotkania z czytelnikami, 
rozmowy, pytania, cała aura, jaka temu 
towarzyszy – wszystko jest źródłem na-
prawdę silnych emocji. Bardzo różnych, 
właściwie nieporównywalnych, ale nie-
słychanie cennych, jak myślę.

Katowice znasz od podszewki, yjesz tutaj, 
piszesz, powracasz z bli szyc  i dalszyc  po-
dró y. zy jest coś, co mo na by nazwa  ko-
lejnym przetarciem oczu  odzi o c wilę, 
kiedy to, co jest znane, nagle wyświetla jakąś 
nową treś .
Dobrze, że o to pytasz. Jakiś czas temu, 
goszcząc u siebie znajomych pisarzy np. 
z Gdańska czy Wrocławia, słyszałam, co 
im się tutaj najbardziej podoba. Po ich wy-
jeździe postanowiłam raz jeszcze spojrzeć 
na znane budynki, ulice i niektóre place, ale 
już nie swoimi, tylko właśnie ich oczami. 
I nagle zaczęłam dostrzegać tak wiele pięk-
nych, dawnych i całkiem nowych rzeczy, 
że „przecieranie oczu” chyba jest rzeczywi-
ście najwłaściwszym określeniem. Wiesz, 
to są takie sekundy… na przykład staję 
sobie przy placu Andrzeja u wylotu ulicy 
Krzywej, patrzę w górę i widzę tarasowo 
spiętrzone, bardzo „paryskie” dachy, wieżę 
Garnizonowego Kościoła i te „kafkowskie” 
kamienice przy Kopernika. Albo idę Ko-
ściuszki w dół i nie mogę oderwać wzroku 
od monumentalnej, trochę jak z powieści 
science fiction, „pudełkowej” wieży .KTW, 
która do starych Katowic dopowiada wła-
sną, zgeometryzowaną legendę. 

Wiesz, to są takie sekundy  na przykład 
staję sobie przy placu Andrzeja u wylotu 
ulicy Krzywej, patrzę w górę i widzę tarasowo 
spiętrzone, bardzo paryskie  dac y, wie ę 

arnizonowego Kościoła i te kafkowskie  
kamienice przy Kopernika. Albo idę Kościuszki w dół 
i nie mogę oderwa  wzroku od monumentalnej, 
troc ę jak z powieści science ction, pudełkowej  wie y 
.KTW, która do staryc  Katowic dopowiada własną, 
zgeometryzowaną legendę 
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KATOWICE DLA SENIORA

Miasto Katowice oraz realizator pro-
jektów  iejski środek Pomocy Spo-
łecznej w Katowicac   zaprasza miesz-
ka ców miasta w wieku senioralnym do 
udziału w zajęciac

W ramac  projektu Program Aktyw-
ności okalnej Wełnowiec Józefowiec 
i ąb :

3 listopada o godz. .  – warsztaty roz-
wojowe „Nieograniczony umysł” z Panem 
Michałem w ramach Klubu Społecznościo-
wego „Strefa Seniora”;

4 listopada o godz. .  – spotkanie 
z podologiem w ramach Klubu Społeczno-
ściowego „Strefa Seniora;

7 listopada o godz. .  – warsztaty 
tworzenia makramowych ozdób choinko-
wych w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora”;

8 listopada o godz. .  – joga dla osób 
w wieku senioralnym w ramach Klubu Spo-
łecznościowego „Strefa Seniora”;

 listopada o godz. .  – warsztaty 
pt. „Ekokosmetyki” w ramach inicjatywy 
lokalnej seniorów pt. „EkoSenior”;

 listopada o godz. .  – wyjście 
kulturalne na koncert pt. „Wodecki twist” 
w  Spodku w ramach wsparcia udziału 
uczestników projektu i ich otoczenia w lo-
kalnych i regionalnych imprezach kultural-
nych i sportowych;

 listopada o godz. .  – joga dla osób 
w wieku senioralnym w ramach Klubu Spo-
łecznościowego „Strefa Seniora”;

 listopada o godz. .  – warsztaty 
lawendowe w ramach inicjatywy lokal-
nej seniorów;

 listopada o godz. .  – spotkanie 
z podologiem w ramach Klubu Społeczno-
ściowego „Strefa Seniora”;

2  listopada o godz. .  – joga dla osób 
w wieku senioralnym w ramach Klubu Spo-
łecznościowego „Strefa Seniora”;

2  listopada o godz. .  – warsz-
taty szycia świątecznych woreczków 
w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora”;

2  listopada o godz. .  – warsztaty 
dekorowania bombek świątecznych w ra-
mach inicjatywy lokalnej seniorów pt. „Se-
nior w oczekiwaniu na święta”;

2  listopada o godz. .  – joga dla osób 
w wieku senioralnym w ramach Klubu Spo-
łecznościowego „Strefa Seniora”.

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

W ramac  projektu entrum Społecz-
nościowe asze Załę e :

3 listopada o godz. .  – „Senior w ak-
cji” – Mindfulness dla zdrowia;

4 listopada o godz. .  i .  – 
„Piękna Seniorka i przystojny Senior” – 
warsztaty stylizacji;

7 listopada o godz. .  – „Senior 
w działaniu” – warsztaty kulinarne;

 listopada o godz. .  i .
– „Senior w ruchu” – zajęcia taneczne;

 listopada o godz. .  i .
– „Senior w ruchu” – zajęcia taneczne;

 listopada o godz. .  – „Senior 
w działaniu” – warsztaty kulinarne;

2  listopada o godz. .  – „Senior 
w działaniu” – warsztaty kulinarne;

2  listopada o godz. .  i .
– „Senior w ruchu” – zajęcia taneczne;

2  listopada o godz. .  – „Senior 
w działaniu” – lampiony świąteczne;

3  listopada o godz. .  i .
– „Senior w ruchu” – zajęcia taneczne.

 Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Domi-
niką Szołtysik oraz Katarzyną Loth. Te-
lefony kontaktowe: 502 032 688, 503 805 
269, Katowice, ul. Gliwicka 92/1.

W ramac  projektu Bogucice  moje 
miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej  etap :

7 listopada o godz. .  – 
„Senior w działaniu” – spotkanie z ki-
nem polskim;

8, ,  i  listopada o godz. .  – 
„Senior w ruchu” – zumba dla seniora;

, ,  i  listopada w godz. .  
 .  – „Senior w ruchu” – nordic wal-

king/luźne gadki do kawy – w zależności 
od pogody;

 listopada o godz. .  – „Senior 
w akcji” – zazielenianie Bogucic – sadzimy 
drzewa w dzielnicy;

 listopada o godz. .  – „Senior 
w działaniu” – senioralne pichcenie – zupa 
z dyni;

 listopada o godz. .  – „Senior 
w działaniu” - wyjście na kręgle;

2  listopada o godz. .  – „Senior 
w działaniu” – hortiterapia;

2  listopada o godz. .  – 
„Senior w działaniu” – popołu-
dnie planszówkowe;

2  listopada o godz. .  – „Senior 
w akcji” – Seniorzy seniorom – warsztat 
kreatywny Basi.

 Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie prosimy o kontakt 
z Markiem Mierzwą. Telefony kontaktowe: 
502 032 544, Katowice, ul. Markiefki 68 
oraz Markiefki 64.

W ramac  projektu entrum Społecz-
nościowe w ikiszowcu   etap :

7 listopada o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia rękodzieła;

8 listopada o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane;

 listopada o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia rękodzieła;

 listopada o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane;

2  listopada o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia rękodzieła;

2  listopada o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane;

2  listopada o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia rękodzieła;

2  listopada o godz. .  – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane.

 Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Barbarą 
Mizera. Telefon kontaktowy: 502032623, 
Katowice, ul. Szopienicka 58.

W ramac  projektu entrum Społecz-
nościowe Szopki w Szopienicac   

 etap :
codziennie, od poniedziałku do piątku 

o godz. .  – spotkania dla seniorów pt. 
„Akcja codziennie szklanka soku”.

 Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Marianem 
Stoleckim. Telefon kontaktowy: 603  773 
661, Katowice, ul. Bednorza 14.

Popołudniowe Kluby 
Społecznościowe
Zapraszamy katowickich seniorów do 
udziału w zajęciach organizowanych 
przez Popołudniowe Kluby Społeczno-
ściowe. Kluby działają od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 13.00 do 16.00, 
a udział we wszystkich zajęciach jest 
bezpłatny. Miesięczne harmonogramy 
zajęć dostępne są na stronie interneto-
wej pod adresem: http://web.mops.org/
node/3362.

Więcej informacji o zajęciach prowadzo-
nych przez Popołudniowe Kluby Społecz-
nościowe można uzyskać telefonicznie lub 
w siedzibach Klubów:

Klub przy ul. zec a ,
tel. 32 259 86 69,
Klub przy ul. łogowskiej , 
tel. 32 202 87 27,
Klub przy ul. Tysiąclecia , 
tel. 32 254 06 93,
Klub przy ul. Wiślanej , 
tel. 32 203 80 03,

Klub przy ul. widnickiej a,
tel. 32 202 13 15,
Klub przy ul. blatów ,
tel. 32 203 78 32,
Klub przy ul. liwickiej a, 
tel. 32 250 15 34,
Klub przy ul. ębowej , 
tel. 32 355 51 60, wew. 4,
Klub przy ul. Brata Alberta ,
tel. 32 355 51 60, wew. 4.

zienne omy Pomocy 
Społecznej
Dzienne Domy Pomocy Społecznej są 
ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla 
osób samotnych lub osób w rodzinach, 
które z powodu wieku, choroby lub in-
nych przyczyn wymagają pomocy, a są jej 
pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie 
może zapewnić.

W chwili obecnej Dzienne Domy Po-
mocy Społecznej dysponują wolnymi miej-
scami i zapraszają do skorzystania z bardzo 
ciekawej oferty.

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

TPPS nr  ul. Andrzeja ,
tel. 32 251 60 99,
TPPS nr  ul. Warszawska , 
tel. 32 253 77 30,
TPPS nr  ul. blatów ,
tel. 32 258 07 09,
TPPS nr  ul. liwicka ,
tel. 32 353 02 78,
TPPS nr  ul. ębowa ,
tel. 32 254 70 61,
TPPS nr  ul. zec a , 
tel. 32 209 00 23,
TPPS nr  ul. widnicka a, 
tel. 32 252 56 35,
TPPS nr  ul. ętowskiego a, 
tel. 32 206 15 68,
TPPS nr  ul. Krakowska , 
tel. 32 255 35 67,
TPPS nr  ul. Krakowska ,
tel. 32 256 80 39. 
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Święto przedsiębiorców w MCK
Face the Challenge. Biznes w obliczu 
wielkic  wyzwa   to asło największe-
go wydarzenia w Europie skierowanego 
do sektora małyc  i średnic  przedsię-
biorstw. . uropejski Kongres ałyc  
i rednic  Przedsiębiorstw odbędzie 
się od  do  listopada w iędzy-
narodowym entrum Kongresowym 
w Katowicac  pod patronatem Parla-
mentu uropejskiego.
Kongres to miejsce stworzone z myślą 
o przedsiębiorcach. Specjalnie dla nich 
wystąpią najlepsi praktycy, zostaną zor-
ganizowane dyskusje i debaty z udzia-
łem przedstawicieli Komisji i Parlamentu 
Europejskiego, najwyższych władz pań-
stwowych, ministerstw i agend rzą-
dowych. Nieprzerwanie od 2011 roku 
Kongres jest miejscem inspiracji, spotkań 
i networkingu. 

– Kongres tworzy przestrzeń, w której 
przedsiębiorcy znajdują wiedzę, umiejęt-
ności i inspiracje do rozwoju i stawienia 
czoła aktualnym wyzwaniom – mówi To-
masz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach, która jest 
organizatorem wydarzenia. 

Jedenaście ubiegłych edycji zgro-
madziło kilkadziesiąt tysięcy uczest-
ników, w tym przedstawicieli świata 
biznesu, nauki, polityki i środowisk 

gospodarczych. Tegoroczny Kongres 
będzie podzielony na osiem ścieżek te-
matycznych, w ramach których zostaną 
poruszone największe problemy i wy-
zwania stojące przed przedsiębiorcami. 
„Face the Challenge” – to główny temat 
dotyczący problematyki transformacji 
energetycznej i jej wyzwań, bezpieczeń-
stwa łańcuchów dostaw, rosnących kosz-
tów prowadzenia biznesu, niestabilnych 
warunków gospodarczych oraz przyszło-
ści Polski w UE. Drugim trzonem będzie 
temat „Firma to ludzie”, czyli aktualne 
wyzwania rynku pracy, edukacja, roz-
wój i przywództwo, problemy sukcesji, 
a także budowanie zespołów w warun-
kach pracy zdalnej i hybrydowej. Ko-
lejny filar wydarzenia to prawo i podatki 
– a konkretniej: Polski Ład i jego kon-
sekwencje, najważniejsze planowane 
zmiany prawne oraz wskazówki, jak się 
zabezpieczyć na trudne czasy konkret-
nymi zapisami w umowach. 

To tylko trzy z ośmiu ścieżek tema-
tycznych, na których skupią się eksperci 
Europejskiego Kongresu MŚP. Wszyst-
kie opisy znajdują się na stronie www.
ekmsp.eu. Już teraz zachęcamy do wzię-
cia udziału w wydarzeniu. Udział jest 
bezpłatny, wystarczy zarejestrować się 
na www.ekmsp.eu/.  

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW
ałszywe opinie w sieci

Sprawdzasz w internecie opinie o produk-
cie lub usłudze? Niestety nie zawsze są one 
prawdziwe. „Moja ocena 5/5”, „Firma godna 
polecenia”, „Polecam z całego serca” – cza-
sami nie są to oceny klientów, lecz wpisy 
tworzone na zlecenie, bez kontaktu z oce-
nianym produktem lub usługą.

Fałszywe opinie są tworzone na wzór 
tych wystawianych przez prawdziwych 
konsumentów, są jednak pisane na zamó-
wienie, często w hurtowych ilościach. Mogą 
być pozytywne lub negatywne – w zależ-
ności od celu, jaki marka chce osiągnąć.  
Fałszywe zdjęcia – podobnie jak opinie – 
wprowadzają użytkowników w błąd, a ich 
zamieszczanie może być uznane za nie-
zgodne z prawem. Opracowywanie zestawu 
komentarzy, a następnie zlecanie ich za-
mieszczania w sieci jest niezgodne z pra-
wem. Niektórzy przedsiębiorcy ukrywają 
część opinii i ocen negatywnych oraz nie 
uwzględniają ich w statystykach, gdy nawią-
zali kontakt z konsumentem i zaoferowali 
gratyfikację. Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów ostrzega, że za tworzenie, 
pozyskiwanie i zamieszczanie fałszywych 
opinii w sieci grozi kara finansowa.

Korzystasz z opinii w sieci:
Uważaj na recenzje wystawione przez 

osoby bez zdjęć profilowych, z kont fikcyj-
nych, np. ze zdjęciami modeli lub modelek.

Bądź sceptyczny, jeśli opinia pojawia się 
w momencie wzrostu komentarzy o danym 
produkcie lub usłudze.

Zwracaj uwagę na sposób pisania opi-
nii. Ostrożnie podchodź do komenta-
rzy przyznających 5 gwiazdek, bez opisu 
albo bardzo lakonicznych, np. polecam, 
supersprzedawca.

Zwróć uwagę, czy zasady publikowania 
opinii są jasne i jednoznaczne. W szczegól-
ności, kto może wystawić ocenę i czy są to 
osoby, które dokonały zakupu.

Unikaj sprzedawców, którzy zachęcają 
do składania wyłącznie opinii o określonej 
treści, np. pozytywnych.

Jeśli zostałeś poproszony o wystawienie 
opinii w zamian za korzyści rzeczowe lub 
finansowe – oznacz, że jest to komentarz 
po otrzymaniu zachęty. Zwróć uwagę, czy 
takie opinie są oznaczone.

Jeśli zostałeś poproszony o wystawienie 
opinii w sprawie towaru, z którego nie ko-
rzystałeś – nie rób tego, bo zostaniesz wyko-
rzystany przez nieuczciwego przedsiębiorcę.

Zawiadom UOKiK, jeśli notorycznie spo-
tykasz się z manipulowaniem opiniami, np. 
poprzez blokowanie czy opóźnienie publi-
kacji – najczęściej negatywnych. 

Pomoc dla konsumentów:
 Infolinia konsumencka 801 440 220
 e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
 prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

ONS LTACJE SPOŁECZNE

Mieszkańcy Zawodzia wypowiedzą się 
w sprawie nocnej prohibicji

 pa dziernika prezydent Katowic podpi-
sał zarządzenie o przeprowadzeniu kon-
sultacji społecznyc  z mieszka cami Za-
wodzia w sprawie wprowadzenia zakazu 
nocnej sprzeda y alko olu w tej dzielnicy. 
– Miasto ma służyć mieszkańcom, a my je-
steśmy otwarci na każde rozwiązanie, które 
spotka się z aprobatą lokalnej społeczności. 
Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śród-
mieściu Katowic w 2018 roku spotkało się 
z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców 
pomimo początkowych obaw. O tym, czy ta-
kie regulacje zostaną wprowadzone w kolej-
nych dzielnicach, decydują mieszkańcy. Ich 
głos jest dla nas bardzo ważny, dlatego tam, 
gdzie mieszkańcy wskazywali, że chcą ta-
kiego rozwiązania, zostało ono wprowadzone 
i obowiązuje. Wprzypadku Giszowca, którego 
mieszkańcy nie wyrazili aprobaty dla takiego 
rozwiązania, ten głos również uszanowali-
śmy – przypomina Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Tym bardziej już dzisiaj zachęcam 
mieszkańców Zawodzia do uczestnictwa 
w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii 
w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji 
w tej dzielnicy – dodaje prezydent.

Konsultacje z mieszkańcami Zawodzia od-
będą się w drugiej połowie listopada. Podob-
nie jak w poprzednich dzielnicach konsultacje 

zostaną przeprowadzone w formie otwartego 
spotkania oraz za pośrednictwem formularza 
ankietowego. Spotkanie odbędzie się 21 listo-
pada (poniedziałek) o godz. 17.00 w Miejskim 
Domu Kultury „Bogucice–Zawodzie” przy ul. 
Marcinkowskiego 13a, natomiast ankietę on-
line będzie można uzupełnić od 16 do 30 listo-
pada poprzez stronę Katowice.eu/konsultacje. 
Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną 
również przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
licji. Całość działań konsultacyjnych zostanie 
zakończona do końca grudnia.

Nocna prohibicja obowiązuje w godzi-
nach od 22.00 do 6.00 rano. Zakaz nocnej 
sprzedaży alkoholu nie dotyczy pubów czy 
restauracji, które swoim klientom dalej mogą 
serwować tego rodzaju asortyment. Staty-
styki pokazują, że nowe przepisy odniosły 
zamierzony skutek: liczba interwencji służb 
porządkowych związanych z nietrzeźwością 
i spożywaniem alkoholu w miejscach publicz-
nych spadła po wprowadzeniu tzw. nocnej 
prohibicji. Po pierwszym roku obowiązywa-
nia ograniczeń w sprzedaży alkoholu spadła 
o 54% liczba udzielanych pouczeń oraz o 29% 
liczba doprowadzeń do izby wytrzeźwień 
przez policję. Podobne efekty odnotowali rów-
nież strażnicy miejscy: w 2017 roku interwe-
niowali 2043 razy.  

ZNAMY WYR NIONYC

Katowice w obiektywie 2022
Tegoroczna edycja konkursu Katowi-
ce w obiektywie  spotkała się z bardzo 
przyjaznym przyjęciem. Temat ląskie 
tradycje , nawiązujący do obc odzo-
nego w tym roku jubileuszu stulecia 
przyłączenia części órnego ląska 
do Polski, zainteresował wielu miłośni-
ków fotografowania.
Spośród przyjętych do konkursu zdjęć jury, 
składające się z przedstawicieli wydziału 
promocji urzędu miasta Katowice i Okręgu 
Śląskiego Związku Polskich Artystów Fo-
tografików, wybrało 30 fotografii, które 
znajdą się na grudniowej wystawie w nale-
żącej do ZPAF-u galerii. Komisja wybrała 
również prace, które zostaną opubliko-
wane w kalendarzu na przyszły rok, oraz 
trzy zdjęcia zwycięskie, których autorzy 
otrzymają nagrody finansowe (dwa pierw-
sze miejsca) lub zaproszenie do udziału 
w warsztatach fotograficznych prowadzo-
nych przez ZPAF (trzecie miejsce).

O tym, czyja praca znalazła się na wysta-
wie czy w kalendarzu oraz kto zdobył na-
grody specjalne, będzie można dowiedzieć 
się podczas wernisażu, który odbędzie się 
w czwartek 1 grudnia o godz. 18:30 w sie-
dzibie ZPAF-u przy ul. Dąbrowskiego 2. 

W tegorocznej edycji konkursu w gro-
nie osób, których zdjęcia zostały wybrane 
przez jury, znaleźli się: Wiktoria Biegun, 

Marcin Cekus, Piotr Cieślak, Krzysztof 
Chmielewski, Agnieszka Drobniak, Rado-
sław Dybała, Jakub Dyl, Grażyna Gałczyń-
ska-Janus, Urszula Gładka, Julia Jambor, 
Katarzyna Janota, Tomasz Kawka, Irene-
usz Kaźmierczak, Sylwia Lubiecka, Maciej 
Ochnio, Aleksandra Olszówka, Artur Mig-
dał, Krzysztof Podlejski, Patrycja Sompol-
ska, Joanna Turek.   
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Po pandemicznej przerwie do Kato-

wic wraca najlepszy polski teatr.
21 listopada rozpoczyna się 21. 
edycja Ogólnopolskiego Festiwalu 

Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” 
Siedem festiwalowych dni (od 21 do 27 

listopada) będzie podsumowaniem dwóch 
ostatnich sezonów na polskich scenach te-
atralnych. I to zarówno w teatrze młodym 
(w konkursie biorą udział spektakle reżyserów, 
którzy debiutowali najpóźniej dekadę temu), 
jak i teatrze telewizji i teatrze radiowym.

W tym roku o najważniejszą nagrodę fe-
stiwalu, czyli Laur Konrada – nazwaną tak 
na cześć patrona „Interpretacji” – walczyć 
będzie jedna reżyserka i czterech reżyserów:

– Jagoda Szelc ze spektaklem „Maszyna” 
według scenariusza Jagody Szelc, Marty Keil 

i we współpracy z zespołem aktorskim z Te-
atru Polskiego w Bydgoszczy (24 listopada, 
sala widowiskowa MDK Bogucice-Zawo-
dzie, ul. Markiefki 44);

– Michał Telega ze spektaklem „Anioły 
w Ameryce, czyli demony w Polsce” we-
dług autorskiego scenariusza z Teatru 
Barakah w Krakowie (21 listopada, Te-
atr Korez);

– Wiktor Bagiński ze spektaklem „Serce” 
według scenariusza Wiktora Bagińskiego 
i Martyny Wawrzyniak z TR Warszawa (22 
listopada, Pałac Młodzieży);

– Jakub Skrzywanek ze spektaklem 
„Śmierć Jana Pawła II” z dramaturgią 
Pawła Dobrowolskiego z Teatru Polskiego 
w Poznaniu (23 listopada, sala koncer-
towa KMO);

– Damian Josef Neć ze spektaklem „Der 
Szturem. Cwiszyn/Burza. Pomiędzy” we-
dług autorskiego scenariusza z Teatru Ży-
dowskiego w Warszawie (25 listopada, sala 
211 w KMO, spektakl zostanie pokazany 
dwukrotnie tego samego dnia).

Pula nagród w konkursie to 55 000 zł. 
Spektakle oceniać będzie pięciu jurorów. 
Każdy z nich dysponować będzie 1/5 tej 
sumy, tj. 11 000 zł, którą przekaże – we-
dług własnego uznania – najlepszemu 
reżyserowi. Jurorzy ogłoszą swoje de-
cyzje przed publicznością podczas fi-
nału festiwalu. Kto zdobędzie minimum 
trzy głosy, wyjedzie z Katowic z Laurem 
Konrada. 

Swoje nagrody przyzna rów-
nież publiczność.

Galę 26 listopada, podczas której po-
znamy laureatów Interpretacji, poprzedzi 
spektakl mistrzowski. Będzie to „Imagine”, 
najnowsze dzieło Krystiana Lupy. Jego pre-
miera odbyła się w kwietniu tego roku w ra-
mach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. 
Przedstawienie jest koprodukcją Teatru Po-
wszechnego im. Zygmunta Hübnera w War-
szawie oraz Teatru Powszechnego w Łodzi.

„Imagine” to artystyczna podróż do 
świata kontrkultury, czasów tożsamościo-
wej i kulturowej rewolucji przełomu lat 60. 
i 70. XX wieku. Spektakl zostanie zapre-
zentowany dwukrotnie – 26 i 27 listopada 
na scenie Teatru Śląskiego. Szczegółowy 
program festiwalu na stronie festiwal-in-
terpretacje.pl. ( KA)
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Katowice 
Miasto Ogrodów

Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu ląskiego 

tel.   
e mail: sekretariat miasto ogrodow.eu

www.miasto ogrodow.eu

Poznaj kulturalną stronę Katowic
Otrzymasz garść wieści kulturalnych z Katowic. 

Żadnego spamu. Krótko, na temat i z kulturą. 
W każdej chwili możesz się wypisać: 

mailing.miasto-ogrodow.eu/kulturalne-maile

 gólnopolski estiwal 
Sztuki e yserskiej 
INTERPRETACJE
od 21 do 27 listopada 
Więcej na festiwal-interpretacje.pl

Koncert z okazji więta 
iepodległości

11 listopada, godz. 18.00, sala koncertowa
Wystąpi Siemianowicka Orkiestra Symfoniczna pod 
batutą maestro Jana Bembena. Solistka: Marta 
Magdalena Lelek – skrzypce. W programie: Stani-
sław Moniuszko – Mazur z opery „Halka”, Ludwig 
van Beethoven – Koncert skrzypcowy D-dur op. 61, 
Ludwig van Beethoven – I Symfonia C-dur op. 21. 
Wstęp na koncert jest bezpłatny. Obowiązują wej-
ściówki.

Kato ej estiwal
25 listopada, sala koncertowa
VI edycja festiwalu dla miłośników gór, poezji 
śpiewanej, szant, folku i piosenki turystycznej. Kto 
uświetni wieczór w tym roku – zdradzimy już wkrót-
ce. W programie również spotkania z podróżnikami, 
pokazy GOPR, sprzętu turystycznego i tradycyjnie 
góralskie afterparty. Bilety dostępne na Interticket.
pl (50% zniżki z Katowicką Kartą Mieszkańca).

SPOTKANIE AUTORSKIE

Premiera ksią ki ie zdobyta 
góra. Broad Peak i K  . 
Z arc iwum Jerzego Kukuczki
4 listopada, godz. 18.00, sala 211
W programie prelekcja Cecylii Kukuczki, rozmowa 
o książce z Cecylią Kukuczką, Danutą Wach, Anielą 
Łukaszewską, Iloną Chylińską i Wojciechem Lemań-
ski. Prowadzenie: Beata Tomanek (Radio Katowice). 
Wstęp bezpłatny.

BIURO DŹWIĘKU KATOWICE

Kino dla uc a: Karol inaski
4 listopada, godz. 19.00, sala BDK (204)
Kino dla ucha to dj set składający się fragmentów 
utworów muzyki konkretnej. Słuchacze siedzą na 
krzesłach, w ciemności, jak w kinie. Wstęp wolny.

Podsumowanie 
mikrorezydencji: Anna Zaradny
18 listopada, godz. 19.00, sala BDK (204)
Koncert. Wstęp wolny.

Marcin Dymiter 
 Soundscape set

24 listopada, godz. 19.00, sala BDK (204)
Koncert i spotkanie. Wstęp wolny.

WYSTAWY

wona ermanek 
oje ycie  Twoja krew  

 wystawa fotogra i
3 listopada, godz. 18.00, Galeria Engram 
(wernisaż), wystawa do 25 grudnia

ic ał inor pitety 
i przymiotniki . brazy 
z lat   wybór
do 13 listopada, Galeria Miasto Ogrodów
Wystawa powstała we współpracy z ASP w Katowi-
cach i w Łodzi jest częścią Międzyuczelnianej Inau-
guracji Roku Akademickiego 2022/2023 w Mieście 
Nauki Katowice – ASP Katowice

abi Buzek  
wystawa malarstwa
29 listopada, godz. 18.00 (wernisaż), 
Galeria Miasto Ogrodów, Galeria 5, 
wystawa do 26 lutego 2023

Plakaty wystawiennicze 
alerii iasta grodów

do 20 listopada, Galeria 5

Stanisław Kulawiak: 
Kody asymetryczne   

wystawa fotogra i
do 26 lutego, Galeria Pusta

JA W AT
do 30 listopada, Galeria 
Ściana Sztuki Dziecka
Wystawa prac dzieci z całego świata ze zbiorów 
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka 
w Toruniu zorganizowana w ramach projektu FUTU-
RE ARTIST – Pamiętniki Nomadów. 

PRZESTRZENIE SZTUKI TANIEC 
– KATOWICE

Kino Ta ca
17 listopada, godz. 18.00, Strefa Centralna
Wydarzenie bezpłatne. Prowadzenie: dr Adriana 
Świątek. W programie prezentowane są filmy ta-
neczne, rejestracje spektakli, teatrów fizycznych, 
teatrów tańca oraz nowatorskie formy typu screen-
dance. 

af  ller
15 listopada, godzina 19.00
Ikoniczny tanzteather Piny Bausch odczytany na 
nowo! Koncepcja, choreografia, wykonanie: Domi-
nik Więcek. Bilety: 20 zł (50% zniżki z Katowicką 
Kartą Mieszkańca) do nabycia na Interticket.pl.

rajda, granda, bzik
16 listopada, godz. 18.00 
Spektakl dla dzieci od 3. roku życia i bliskich im 
dorosłych. Spektakl uwrażliwia na odmienność, 
jest o dostrzeganiu różnic i reagowaniu na nie, ak-
ceptowaniu ich. Co ciekawe, artyści posługują się 
wyłącznie mową ciała – nie używają słów. Bilety: 
20 zł (50% zniżki z Katowicką Kartą Mieszkańca) do 
nabycia na Interticket.pl.

Prezentacja spektaklu konkur-
sowego na koncepcję c ore-
ogra czną du ego formatu
18 listopada, godz. 19.00

Laureat: Bartłomiej Mieszczak. Bilety: 20 zł (50% 
zniżki z Katowicką Kartą Mieszkańca) do nabycia 
na Interticket.pl.

ałe formy c oreogra-
czne: T ST  

Sebastiana Wiertelaka 
i Słyszę dzwony w głębi 
oceanu  ukasza Zgórki
25 listopada, godz. 19.00
Bilety: 20 zł (50% zniżki z Katowicką Kartą Miesz-
kańca) do nabycia na Interticket.pl.

Tera ino Tera
wtorki, godz. 19.30, czwartki, 
godz. 18.30, sala baletowa
Otwarte zajęcia pracy z ciałem dla każdego. Warsz-
taty bezpłatne.

Contact Improvisation 
9 listopada, godz. 19.30, sala 211
Prowadzenie: Ewelina Cieśla. Warsztaty bezpłatne.

Jam taneczny
9 listopada, godz. 19.00, sala 211
Spotkanie bezpłatne.

Pota cówka
29 listopada, godz. 20.00, sala 211
Spotkanie bezpłatne.

Warsztat dpuś  
16, 23, 30 listopada, godz. 19.30, sala 211
Warsztat świadomości i wzmacniania ciała. Udział 
bezpłatny.

Zajęcia z ta ca tradycyjnego 
8, 15, 22, 29 listopada, godz. 18.30, sala 211
Prowadzenie: Bartłomiej Mieszczak. Zajęcia z tańca 
tradycyjnego są skierowane do młodzieży oraz osób 
dorosłych bez względu na wcześniejsze doświad-
czenie taneczne. Bilety dostępne na interticket.pl.

Więcej lat to więcej ycia  
zajęcia taneczne dla seniorów 
środy, godz. 10.30, sala 211
Prowadzenie: Karolina Januszek. Bilety dostępne 
na interticket.pl.

Zajęcia z ta ca współcze-
snego dla dorosłyc
środy, godz. 18.00, sala 211
Bilety dostępne na interticket.pl.

Zajęcia dla młodzie y  
taniec współczesny
5 listopada, godz. 11.00–17.45, sala 211
Bilety na interticket.pl.

Z K
5 i 19 listopada, godz. 11.30 – zajęcia 
z Asi Miną i jej gośćmi, 12 listopada, 
godz. 10.00 – Violin DI (zajęcia dla 
maluszków), sala Muzykodromu
Bilety w cenie 5 zł do nabycia na Interticket.pl.

Szwendania okoliczne
5 i 26 listopada, trasy całodzienne
Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja@
miasto-ogrodow.eu.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA 

al. Wojciec a Korfantego , 
tel.   

bwakatowice
galeria bwa.katowice.pl

www.bwa.katowice.pl 

isc a Kuball Pokoje 
referencyjne  eferenzr ume
18 listopada – 29 stycznia 2023
Kurator: Marek Zieliński

Kinoteatr Rialto
ul. więtego Jana , 

tel.    
www.rialto.katowice.pl

FILMOWY KLUB SENIORA

Ania , re . . Bandurski, 
K. Kuczkowski, Polska, ,  min
6 listopada, godz. 15.00

Koncert Mai Kleszcz
11 listopada, godz. 19.00 

WIELKA SZTUKA

Wenecja. Awangarda bez granic
6 listopada, godz. 18.00  
26 listopada, godz. 15.30 
reż. M. Mally, Włochy, 2022, 90 min

opper. Ameryka ska lo e story  
27 listopada, godz. 18.00
reż. P. Grabsky, Wielka Brytania, 2022, 90 min

Kino Kosmos
ul. Sokolska  

tel.    program
e mail: kasa kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów:    

www.kosmos.katowice.pl

Z  P : ata 
dwudzieste... lata trzydzieste
11 listopada, godz. 18.00
Prelekcję do filmu wygłosi Maciej Kędziora.

K Z K  Z : 
abirynt fauna

24 listopada, godz. 18.30
reż. Guillermo del Toro, Hiszpania/Meksyk/USA 
2006, 112 min

P A W K : aust  
. ounod , retransmisja 

z p ra national de Paris 
27 listopada, godz. 17.00 
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Śląski Teatr Lalki i Aktora 
ATENEUM

w. Jana 
tel.    , tel.    

tel.   
slaski ateneumteatr.pl,
www.ateneumteatr.pl

Pan Tom buduje dom
3, 4 listopada, godz. 9.30
5 listopada, godz. 11.30
6 listopada, godz. 16.00

Tkaczka c mur. 
Baś  o trzec  Zorzac
9, 10 listopada, godz. 9.30
12 listopada, godz. 11.30
13 listopada, godz. 16.00

Babcia na jabłoni
16, 17, 18 listopada, godz. 9.30
19 listopada, godz. 11.30 
20 listopada, godz. 16.00

obinson
23, 24, 25 listopada, godz. 9.30
26 listopada, godz. 11.30
27 listopada, godz. 16.00

Teatr Korez
plac Sejmu ląskiego 

tel.    
www. teatrkorez.pl

. Ba e erwica natręctw
5, 12 listopada, godz. 16.00, 19.00
23, 24 listopada, godz. 19.00

T. Jac imek Wiwise ia
6, 26 listopada, godz. 16.00, 19.00

Z. okita Weltmajstry  
7 listopada, godz. 18.00
19, 20 listopada, godz. 16.00, 19.00
28 listopada, godz. 19.00

: iulandia  
7 listopada, godz. 20.00
Premiera książki i audiobooka Henryka Wańka. Roz-
mowę z autorem poprowadzi prof. Zbigniew Kadłubek.

. reszer iss Ko ca wiata
11 listopada, godz. 19.00

: S. Twardoc  Byk
13 listopada, godz. 19.00

Klaudia ata ywioł myśli  
wystawa

od 16 listopada do 16 grudnia

T. Jac imek Kolega ela ibsona
18 listopada, godz. 19.00

: Anioły w Ameryce, 
czyli demony w Polsce
21 listopada, godz. 19.00
Teatr Barakah w Krakowie  I Ogólnopolski Festi-
wal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE

: Beboki
27 listopada, godz. 12.00, 14.30
TEATR TRIP

A. ysko ianujom mie anka
27 listopada, godz. 18.00

Swing  
30 listopada, godz. 18.00 i 20.30

spektakl tylko dla widzów doros ych

Teatr A Part
www.apart.art.pl

Przejrzystoś  pustki
3 listopada, godz. 18.00, 
Scena/Atelier Teatru A Part
Cykl: Sztuka w służbie ducha i ciała.

our ore
13 listopada, godz. 18.00, Sce-
na/Atelier Teatru A Part

Przejrzystoś  pustki
18 listopada, godz. 18.00, Nowa Sól, 
Sala eatralna im. . Cieślaka
Spotkanie Teatru Otwartego.

Zespół Śpiewaków 
Miasta Katowice 

„Camerata Silesia”
pl. Wolności a,  Katowice

tel. biuro    
tel. kom.   

nstytucja kultury iasta Katowice

Koncert z okazji . rocznicy 
urodzin yszarda abrysia
26 listopada, godz. 18.00, 
NOSPR, pl. Wojciecha Kilara 1
Wykonawcy: Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 
Camerata Silesia, soliści Cameraty Silesii, Wojciech 
Myrczek, instrumentaliści NOSPR, Anna Szostak – 
dyrygent. Program: R. Gabryś – „E audi antico e mo-
derno” na dwa głosy improwizujące, chór mieszany 
divisi i instrumenty, R. Gabryś – „Inskrypcja gdańska 
I i II” (prawykonanie), R. Gabryś – „Muzyka z Istebne-
go II” (prawykonanie), R. Gabryś – „Wniebogłosy II”, 
R. Gabryś – „Voyelles de Arthur Rimbaud”.

Scena za szybą
ul. Przedwiośnie A

www.scenazaszyba.pl

więki Katowic: 
dward Bogusławski 

20 listopada, godz. 17.00
Koncert i wystawa poświęcona pamięci kompozy-
tora. K. Nowak – flet, L. Mac – obój, A. Dobrowol-
ski – fortepian, B. Sudnikowicz – gitara, A. Badu-
ra – słowo o muzyce. W programie m.in. muzyka 
Edwarda Bogusławskiego.

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. Ks. kard. S. Wyszy skiego 
tel.    ,   

e mail: biblioteka pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

ista reate  atrakcyjne 
materiały reklamowe
3 listopada, godz. 11.00, MS Teams
Webinarium z zakresu obsługi prostej i bezpłatnej 
aplikacji do tworzenia materiałów promocyjnych. 
Rejestracja: https://bit.ly/3SW Osi.

dPuzzle  edukacyjne 
materiały wideo
10 listopada, godz. 11.00, MS Teams
Webinarium o tworzeniu bezpłatnych materiałów 
interaktywnych dla dzieci i młodzieży. Rejestracja: 
https://bit.ly/3MnukBB.

Zaburzenia lękowe u dzieci
16 listopada, godz. 17.00, MS Teams
Spotkanie online z pedagogiem adresowane do na-
uczycieli, wychowawców i rodziców. Rejestracja: 
https://bit.ly/3RSrRjL.

u o, mnóstwo, jak najwięcej  
zyli co i jak czyta  dzieciom 

w wieku przedszkolnym
21 listopada, godz. 13.00, MS Teams
Webinarium poświęcone kształtowaniu nawy-
ków czytelniczych u najmłodszych. Rejestracja: 
https://bit.ly/3VkDpPD.

Biblioteka Śląska
pl. ady uropy  
tel.   

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

BibliotekaSlaskaKatowice

Program Bi lioteki ląskiej 
na Targach Książki Katowice  

MCK, plac S awika i Antalla 

Wszyscy pragną tego 
samego  dupy

 listopada, godz. 1 .00–1 .50, Scena Główna
O nowym przekładzie „Lizystraty” Arystofanesa 
rozmawiają Olga Śmiechowicz – tłumaczka, Moni-
ka Glosowitz, Zbigniew Kadłubek i Jan Baron. 

adio Wojna  wygrywa  
4 listopada, godz. 16.00–16.50, Forum 1 
Spotkanie z Januszem Radwańskim, tłumaczem 
książki „  . Radio Wojna ” Daryny 
Hładun. Rozmowa z udziałem poetów (online) Da-
ryny Hładun i Łesyka Panasiuka – redaktora ukraiń-
skiej wersji książki. Prowadzenie: Jakub Pszoniak.

ląska Akademia Komiksu
5 listopada, godz. 18.00–18. 0, orum 1
Spotkanie z Markiem Turkiem i Tomaszem Kont-
nym – twórcami „Wydziału ” oraz rysownikami 
Łukaszem Godlewskim i Krzysztofem Budziejew-
skim. Prowadzenie: Matylda Sęk-Iwanek i Wacław 
Forajter.

Pamię  pogranicza. 
powieści o ydowskim yciu 

i Zagładzie na órnym ląsku 
i Zagłębiu ąbrowskim
6 listopada, godz. 14.00–14.50, Forum 1
Spotkanie z autorami książki – Karoliną i Piotrem 
Jakoweńko. Prowadzenie: Anna Dudzińska.

Dom Oświatowy Bi lioteki ląskiej, 
ul. Francuska , 

domoswiatowy s.katowice.pl, 
tel.   

Wystawa kryte zasoby  
w alerii ntymnej
do 30 listopada
Na wystawie można zobaczyć m.in. najnowszą re-
alizację Małgorzaty Jabłońskiej pt. „Limity”. 

Kolor  forma  d więk  
 Koncert   Kompozycja

29 listopada, godz. 10.00
Założeniem koncertów jest stymulowanie rozwoju 
dziecka poprzez wybrane fragmenty muzyki kla-
sycznej i improwizacji.

KLUB MI O NIK W PODR ŻOWANIA 
IM. ALFREDA SZKLARSKIE O

ykl warsztatów 
podró niczyc  dla młodzie y
Konwersatorium 
Biblioteki ląskiej 

 cykl zaję  dla seniorów 

Dzia  Bi lioterapeutyczny Bi lioteki ląskiej, 
ul. Ligonia 

Zgrajmy się  
9 listopada, godz. 9.00 
Spotkanie z grami planszowymi.

Zaczytani w sieci  
 warsztaty internetowe

23 listopada, godz. 9.00
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak 
docierać do wartościowych materiałów w sieci 
związanych z kulturą, literaturą, i czytaniem.

Promocja ksią ki wydanej 
przez Bibliotekę ląską 
Tadeusz Barucki  Arc itekt 
 Podró nik  Badacz  

24 listopada, godz. 18.00, KluboGaleria 
SA P, ul. Dyrekcyjna 9

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossut a  
tel.   

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

dział w Targac  Ksią ki
4 listopada, godz. 12.00–19.00 
5 listopada, godz. 11.00–19.00 
6 listopada, godz. 11.00–17.00
W programie MBP Katowice: spotkanie autorskie z Anną 
Kańtoch – na scenie głównej w piątek, godz. 15.00–
15.50  warsztaty artystyczne „Słów Kącik” dla uczniów 
– w Forum I w piątek. Na stoisku Biblioteki: kiermasz 
książek antykwarycznych, Czytelnia pod Sówką.
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Spotkanie autorskie 
z Agnieszką Włoką 
8 listopada, godz. 17.00, 
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
Spotkanie z autorką powieści „Wszystkie śmierci 
Klary” i opowiadań z antologii „Tarnowskie Góry”, 
autorką bloga „Pomiędzy stronami”.

Pora ony yciem
9 listopada, godz. 17.00, 
Filia nr 1, ul. Ligonia 7
Spotkanie z Rafałem Miszkielem i Ewą Raczyńską, auto-
rami książki „Porażony życiem. Jak wyjechać z piekła”.

ilipiny i Borneo
9 listopada, godz. 17.15, 
Filia nr 12, ul. Witosa 18B
Spotkanie podróżnicze z Mieczysławem „Hajerem” 
Bieńkiem.

powieś  o przedwojennej 
Koszutce
10 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 11, ul. Graży skiego 7
Spotkanie z Katarzyną Ossolińską – historyczką 
i badaczką dziejów Koszutki.

Senior świadomy swyc  praw
1  listopada, godz. 15.00–16.30, 

ilia nr 11, ul. Graży skiego 7
Spotkanie z radcą prawnym Maciejem Giermakiem 
poświęcone umowom zawieranym z konsumenta-
mi, w szczególności prawie do odstąpienia i rękojmi.

Samo ycie i ju  
1  listopada, godz. 17.00, ilia 
nr 12, ul. Witosa 18B
Spotkanie autorskie z Markiem Pietrzykowskim 
– podróżnikiem, uczestnikiem akcji ratunkowych 
GOPR oraz samochodowych wypraw do Tehera-
nu i Bagdadu, autorem książki autobiografi cznej 
„Samo życie i już!”.

grody na popiołac
15 listopada, godz. 17.00, 
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
Spotkanie autorskie z Sabiną Waszut.

owy nie ma
16 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 15, ul. Przyjazna 7A
Spotkanie autorskie z anetą Pawlik promujące 
debiut pisarski „Mowy nie ma!”.

Koncert ariusza oliego
17 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 1 , ul. Piastów 20
Koncert w wykonaniu gitarzysty, kompozytora, arty-
sty grającego na ulicach miast w Polsce i za granicą.

Ale eksyk
17 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 26, ul. Goetla 2
Warsztaty podróżnicze dla dzieci w wieku 5–  lat 
prowadzone przez grupę „Poznajemy świat”. Obo-
wiązują zapisy.

Sycylia  Wyspa Sło ca
18 listopada, godz. 18.00, 

ilia nr 16, ul. ajdy 21
Spotkanie podróżnicze z Ewą Zawadzką i Eugeniu-
szem Szwarcerem.

Kameralny wieczór gier 
planszowyc  dla dorosłyc
18 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 26, ul. Goetla 2

Spotkanie autorskie 
z Joanną Ja
21 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 10, ul. adockiego 70 A
Spotkanie z autorką powieści obyczajowych two-
rzących cykle „Saga wołyńska” czy „Duchy minio-
nych lat”.

Bogucice z węglowym artystą
22 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 16, ul. ajdy 21
Wernisaż wystawy rysownika Jordana L. Rodgersa.

Spotkanie z podró niczką 
anią Ziele nik ybak

23 listopada, godz. 17.00, 
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93
Spotkanie z autorką bloga „HiHa – podróż za nieje-
den uśmiech”, backpackerką, lingwistką.

as na ścianie 
23 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 19, ul. ro ców esterplatte 10
Teatr cieni dla dzieci, z wykorzystaniem lalek stwo-
rzonych z surowców wtórnych. 
Spotkanie poprowadzi Anna Nowak, arteterapeut-
ka i instruktorka teatralna. Obowiązują wejściówki.

Ja jadę, Ty pomagasz. 
Kierunek: Portugalia
2  listopada, godz. 17.00, 
Filia nr 12, ul. Witosa 18 B
Spotkanie podróżnicze z Tomaszem Dziergą.

wiąteczny upominek
25 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 26, ul. Goetla 2
Warsztaty scrapbookingu dla dorosłych. Obowią-
zują zapisy.

Birma i Tajlandia. 
Krainy tysiąca świąty
30 listopada, godz. 17.00, 

ilia nr 30, ul. y nicka 11
Spotkanie z Aliną Chechelską, aktorką teatralną 
i podróżniczką
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MDK „Ligota”
ul. ranciszka ska 

tel.   
e mail: mdk mdkligota.pl

www.mdkligota.pl

Pora dla seniora  Bezpłatna 
prelekcja i konsultacja 
podologiczna 
3 listopada, godz. 12.00–1 .00 

twarta próba i nabór do Koła 
iłośników ląskiej Pieśni

7 i 30 listopada, godz. 18.00

Pora dla seniora  
10 listopada, godz. 12.00–1 .00 
Zapraszamy na kreatywne zajęcia plastyczne. 

zie  iepodległości. 
Koncert z okazji  listopada
10 listopada, godz. 18.00
Wystąpią: Maria Gorajska, Krzysztof Skrzydło 
i Krzysztof Gorajski. Usłyszymy piękne, patrio-
tyczne utwory, m.in. „Biały krzyż”, „Opowiedzcie 
wiatry”, „Ułani, ułani” i wiele innych. 

Jubileuszowy koncert 
z okazji lecia Koła 

iłośników ląskiej Pieśni
13 listopada, godz. 17.00, Aula 
św. ranciszka, wiązkowa 20
Wystąpią m.in.: Grzegorz Poloczek, Justyna Kwiat-
kowska, Patryk Filipowicz, Ireneusz Osiecki i Mi-
chał Nit.

piewaj razem z nami
16 listopada, godz. 13.00
Spotkanie dla seniorów. 

Pora dla seniora 
 spotkanie z dzielnicowymi 

17 listopada, godz. 12.00–1 .00 
Ligoccy policjanci opowiedzą, jak zadbać o bezpie-
czeństwo.

Wystawa w alerii pod ukami 
 arta Zemła. alarstwo

od 17 listopada do 2 grudnia
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 10.00 do 1 .00 w Galerii pod 
Łukami.

uzyka na stryc u 
 Piosenki o miłości 

w jesiennym lirycznym nastroju
19 listopada, godz. 17.00
Zapraszamy na kolejny koncert na poddaszu MDK.

Klub yskusyjny 
 zieje kopalni Wujek

21 listopada, godz. 18.00 
W listopadowym klubie gościem będzie inż. Alek-
sander Zembok, który przybliży historię kopalni 
„Wujek”.

gólnopolski zie  Seniora 
 Wspominajki niezapominajki  

Pora dla seniora  
2  listopada, godz. 12.00–1 .00 
Podczas spotkania powspominamy, porozmawiamy 
i posłuchamy opowieści o niezapomnianych czasach 
młodości. Będzie też parę słów o wspomnieniach 
jako kulturowym czynniku pamięci i gość specjalny! 

MDK „Południe”
ul. Boya ele skiego 

tel.   
e mail: mdk mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

Kostuchna, ul. T. Boya-Żele skiego  
tel.   

pcykling w kuc ni
3 listopada, godz. 17.00
Będziemy robić włóczkę t-shirtową, z której wykona-
my chwytaki do garnków lub podkładki pod garnki.

Ziołowe skarby dla zdrowia
10 listopada, godz. 17.00
Wracamy do tematów ziołowych i budowania od-
porności. Przygotujemy uodparniające mikstury 
na jesienno-zimowy czas.

Koncert dla Zosi
10 listopada, godz. 18.00
Koncert charytatywny na rzecz 1 -miesięcznej Zosi, 
która walczy z SMA. Wystąpią: Dziewczyny na waliz-
kach, A To My, Muzykanty, Claudia i Kasia Chwołka, 
Kasia Lorenc, Eugeniusz Loska z zespołem B.A.R.

Aromaterapia  warsztaty
15 i 22 listopada, godz. 17.00
Przygotujemy pachnące, kolorowe świece kojące 
duszę i ciało.

Kuc nia ukrai ska po polsku
16 i 23 listopada, godz. 11.00
Warsztaty językowo-kulinarne. Nauczymy się re-
ceptur na zawsze udane dania ukraińskie.

dzie zima zła
17 listopada, godz. 17.00
Nasza skóra potrzebuje ochrony przed zimnem 
– przygotujemy aromatyczne, zimowe masło do 
ciała i pomadkę do ust z naturalnych składników.

dą, idą święta
2  listopada, godz. 17.00
Wykonamy cztery aromatyczne świece sojowe, 
które wykorzystamy na następnych zajęciach do 
ozdoby wieńca adwentowego.

Adrzejkowy isco Senior
29 listopada, godz. 17.00
Po letnio-jesiennych wojażach zapraszamy na an-
drzejkową zabawę w domu kultury. Będzie – jak 
zawsze – gościnnie, sympatycznie i apetycznie.

Piotrowice, ul. en. ankego , tel.   

Pamię , serce i wątroba
8 listopada, godz. 10.00
Warsztaty o ziołolecznictwie dla seniorów. Dowie-
my się, jakie zioła wspomagają pracę mózgu, serca 
i wątroby.



21www.katowice.eu INFORMATOR

Serwetkowe origami
15 listopada, godz. 10.00
Warsztaty, podczas których dowiemy się, jak skła-
dać serwetki, aby wyglądały efektownie i zasko-
czyły wszystkich gości.

Moja dzielnica w obiektywie
17 listopada, godz. 17.00
Otwarcie fotograficznej wystawy pokonkursowej 
ukazującej Piotrowice i Ochojec.

Andrzejki w Pracowni Ceramiki
18 listopada, godz. 18.00
W Pracowni Ceramiki poleje się wosk – nieko-
niecznie przez dziurkę od klucza. Dowiemy się, jak 
dekorować wyroby biskwitowe za pomocą maski 
wykonanej z wosku. Koszt: 0 zł.

kokosmetyki własnej produkcji
22 listopada, godz. 10.00
Nauczymy się, jak wykonać samemu maści lecznicze.

Spotkanie medyczne
26 listopada, godz. 11.00
Naszym gościem będzie kardiolog prof. Krystian Wita. 

kośrodki czyszczące
29 listopada, godz. 10.00
W trakcie warsztatów dowiemy się, jak wykonać 
ekologiczne mleczko do czyszczenia sanitariatów.

Murcki, ul. P. Ko odzieja ,   

awne murckowskie ulice
7 listopada, godz. 17.00
Zaprasza Koło Miłośników Murcek. Zaczniemy od 
Rynku i ulicy Wolności. 

Popły my w rytmie walca
8 listopada, godz. 17.00
Zapraszamy dzieci do nauki pierwszych tanecz-
nych kroków.

Kolorowo papierowe
14 listopada, godz. 17.30
Finisaż wystawy Oli Matyszczak uświetnią warsz-
taty kolażu. Zapraszamy dzieci i dorosłych – rodzi-
ny z dziećmi 3 .

murckani z bady auzu
18 listopada, godz. 18.00 
Wernisaż Twórców Murckowskich jest jednocześnie 
wystawą prac powstałych w trakcie pleneru, którego 
tematem przewodnim była kopalniana ła nia – ba-
dyhauz – ostatni ślad murckowskiej kopalni. W pro-
gramie: występ Sylwestra Szwedy i kabaretu Trudki.

Zarzecze, ul. P. Stellera, tel.   

Ekowarsztaty artystyczne
3, 17 listopada, godz. 17.00
Warsztaty, podczas których dzieci tworzą wyjątko-
we artystyczne drobiazgi pod hasłem „Nie wyrzu-
caj – wykorzystaj”. W programie: „Jesienne lam-
piony” (3.11), „Dzień Pluszowego Misia” (1 .11).

Wazoniki and made 
– warsztaty
8 listopada, godz. 17.30
Warsztaty międzypokoleniowe, w trakcie których, 
wykorzystując materiały z recyklingu, przygotuje-
my wyjątkowe wazoniki.

Akademia ałego aukowca
10, 24 listopada, godz. 17.00
Dzieci, które lubią poprzez eksperymenty i do-
świadczenia uczyć się i bawić jednocześnie, zapra-
szamy na fascynujące warsztaty z Panią Szkiełko. 

Warsztaty świąteczne
25 listopada, godz. 17.00
Stworzymy wyjątkowe, oryginalne ozdoby bożona-
rodzeniowe.

Podlesie, ul. So tysia , tel.   

Tradycje barbórkowe
27 listopada, godz. 17.00
Otwarte spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni 
Śląskiej. Gośćmi specjalnymi będą Grzegorz Płon-
ka oraz Koło Miłośników Śląskiej Pieśni z Ligoty.

Andrzejki dla dzieci
30 listopada, godz. 17.00
W programie andrzejkowe wróżby, zabawy i słodki 
poczęstunek. Koszt: 10 zł.

MDK „Koszutka”
ul. ra y skiego  

tel.   ,   
www.mdkkoszutka.pl

acebook mdkkoszutka
nstagram mdkkoszutka

KAT kultura

Podró e ze sztuką
7 listopada, godz. 17.00
Oksford – moc angielskiej tradycji i uroki histo-
rycznego miasta. Prowadzenie: Jolanta Mackie-
wicz.

A T enture, czyli przygoda 
ze sztuką. Akademia 

ałego aukowca
10 listopada, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci.

Patriotyczny piknik 
rodzinny na Koszutce
11 listopada, godz. 12.00–17.30
W programie m.in. grupa rekonstrukcyjna wrze-
sień 1939 wraz z czołgiem tankietką i armatą 302 
z transporterem  Ku nia Mordoru – warsztaty two-
rzenia w skórze  wystawa figurek historycznych 
związanych z polską wojskowością. Godz. 16.00 
– finałowy koncert w wykonaniu zespołu Familok.

Koncert stepowania 
  więto Stepowania

12 listopada, godz. 18.00
Jubileuszowy Koncert „Aura Ostatniej Dekady”, 
podczas którego na scenie zaprezentują się 
uczestnicy warsztatów oraz zaproszeni goście, 
m.in. Hanna Pokrason (Ukraina), Kostiantyn Zha-
ivoronok (Ukraina).

A T enture, czyli przygoda 
ze sztuką. lonsko Bajarka
18 listopada, godz. 9.00 i 10.15
Warsztaty gwary śląskiej z Dominiką Kierpiec-
-Kontny dla dzieci z rodzicami.

W at a wonderful world
19 listopada, godz. 18.30
Koncert w wykonaniu Beaty Kolasińskiej wraz z ze-
społem Cool Band pod dyrekcją Katarzyny Pumy 
Piaseckiej. Wystąpią również wokalistki AMiMR 
Cool Music School oraz zespół wokalny Cool Vo-
ices.

A T enture, czyli przygoda 
ze sztuką  Stwórzmy 
sobie Arcydziełko
23 i 25 listopada, godz. 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci.

Cykliczne Koncerty 
na Koszutce
20 listopada, godz. 17.00
Recital fortepianowy. W programie utwory Jana 
Sebastiana Bacha, Józefa Haydna i Fryderyka 
Chopina. Koncert poprowadzi dr Aleksandra Ko-
nieczna.

Miejski Dom Kultury Koszutka , Filia Dą  
ul. Krzyżowa 

tel.   

twarta aleria Za Szybą
4 listopada, godz. 17.00
Wernisaż fotografii kobiet autorstwa Zuzanny Je-
glorz połączony z czytaniem performatywnym.

 Turniej szac owy o Puc ar 
yrektora K Koszutka

od 5 do 6 listopada, godz. 9.00

Katowicka Senioriada 
 emisja  

23 listopada, godz. 15.00

Andrzejkowy dancing
26 listopada, godz. 17.00
Zabawa taneczna dla osób dorosłych. W progra-
mie: muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Danut-
ka, poczęstunek.

Wieczory muzyczne
27 listopada, godz. 17.00
Koncert warsztatowy muzyki rozrywkowej w wyko-
naniu: Patrycji Garus, Julii Garus, Wiktorii Rakoczy, 
Matyldy Dulemby, Klaudii Ulbrich – soliści, duety, 
tercety, kwartety. W programie: znane utwory pol-
skich i zagranicznych wykonawców m.in. Sanah, 
Billie Eilish, Dua Lipy, Sia i innych.

AKADEMIA WOLONTARIATU CREATOR 

Zapraszamy m odzież w wieku od  do 
 lat do dzia a  wolontarystycznych 
w MDK Koszutka , Filia Dą .

Szyjemy i ju  Kreatywne 
zajęcia szycia dla 
dzieci i młodzie y 
poniedziałki, godz. 16.00–17.00 
– grupa dla dzieci od 7 do 11 lat

poniedziałki, godz. 17.30–18.30 
– grupa dla dzieci od 12 do 14 lat

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. allera  
tel.   

www.mdk.katowice.pl

Jesienne zwierzaki  
4, 8 listopada, godz. 10.00
Kreatywne warsztaty plastyczne dla przedszkolaków.

Pustynne Tajemnice  
 rientalny Spektakl Taneczny 

5 listopada, godz. 19.00 
Pokaz taneczny Suraiya Dance Academy Katowice.

Patrz przez palce  
12 listopada, godz. 20.00
Stand-up Magdy Kubickiej.

Jubileusz lecia K 
Szopienice iszowiec  

przy ul. en. J. allera  
19 listopada, godz. 18.00
Uroczystość jubileuszowa, w programie część ofi-
cjalna oraz koncert the polish TENORS.

Andrzejkowa impreza 
taneczna Pod ó kę  
26 listopada, godz. 18.00 

Miejski Dom Kultury Szopienice– iszowiec  
Filia nr 

Katowice, ul. O r. Westerplatte  
tel./fa    

Kowa jungla
listopad
Wymienialnik roślin w Szopienicach.

Wystawa plakatów lmowyc  
związanyc  z ekranizacją 
polskic  lektur szkolnyc  oraz 
z lmami ec a ajewskiego
listopad

Warsztaty dziennikarstwa 
on line dla dzieci  lat
od 1 do 21 listopada, godz. 15.00

więto Seniora
16 listopada, godz. 15.00–18.00
Integracyjna zabawa dla seniorów przy muzyce, 
poczęstunku i konkursach.

Spotkanie z kulturą
19 listopada, godz. 19.00
Wyjście do Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego 
w Katowicach na premierę spektaklu pt. „Łaska-
we”, reż. Maja Kleczewska.

Spotkanie z kulturą
20 listopada 
Wyjście do Multikina w Katowicach na seans fil-
mowy wg aktualnego repertuaru.

Bezpieczny maluc
22 listopada, godz. 9.30
„Z Lego nam po drodze” – spotkanie edukacyjno-
-warsztatowe dla przedszkolaków ze strażą miej-
ską dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych.
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XXVIII Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki im. Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
w Katowicach Szopienicach 
25 listopada, godz. 17.00
Wieczór fi nałowy, ogłoszenie wyników konkursu, 
wręczenie nagród laureatom, hyde park poetycki.

 Miejski Dom Kultury „Szopienice–Giszowiec” 
Filia nr 2

 Katowice, ul. Plac pod Lipami 1, 3–3a, 10 
tel./fa    

ała Akademia Jazzu 
8 listopada, godz. 10.00

Szkółka języka śląskiego
9 listopada, godz. 9.00, 9.50, 10.40
Niepowtarzalne warsztaty śląskiej godki dla fest 
gryfnych bajtli.

Stand up  aciej Brudzewski 
„Skok na strach”
15 listopada, godz. 20.00

Beboki   spektakl Teatru Trip
23 listopada, godz. 10.00
Niezapomniana podróż w głąb dziecięcej wyobra ni. 

W pracowni Pana Gawlika 
od 24 do 30 listopada
Wystawa pokonkursowa laureatów i uczestników 
konkursu plastycznego.

Akademia ałego aukowca 
24 listopada, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Warsztaty i pokazy eksperymentów. 

Spotkanie z pisarką ucyną 
eśniewską, autorką ksią ki 

dla młodzie y iebieska łódka
28 listopada, godz. 18.00

MDK „Bogucice‒Zawodzie”
ul. Markiefki 44a 

ul. Marcinkowskiego 13
tel.   ,   

e mail: sekretariatmdk
mdkbogucice zawodzie.pl

Dzia  Bogucice

Premiera Audio 
i ideoprzewodników 
po Bogucicac  online
4 i 5 listopada

Siłownia pamięci   wiczenia 
wzmacniające pamię  
14 listopada, godz. 16.30 

Akademia Kreatywnego Seniora
 warsztaty rękodzielnicze

15 listopada, godz. 16.00 

Integracyjne warsztaty 
kulinarne 
15 listopada, godz. 16.30 

Pracownia nastolatka  zajęcia 
plastyczne dla młodzie y
16 listopada, godz. 10.00 

Koncert iepodległościowy 
w wykonaniu Orkiestry 

ętej Katowice
18 listopada, godz. 18.00 

odzinne warsztaty plastyczne 
22 listopada, godz. 17.00 

uzyka łączy pokolenia 
 cykl koncertów

27 listopada, godz. 18.00 
Ponadto zaczynamy nowy cykl wydarzeń związa-
nych z realizacją programu „Kultura bez barier”. 

Spotkania relaksacyjne 
 joga i koncert 

na gongac  tybeta skic
12 i 26 listopada, godz. 10.00

Warsztaty teatralne 
nspiracja, improwizacja

12 i 26 listopada, godz. 12.00 

Zapachowo-smakowe 
warsztaty kawowe
19 listopada, godz. 10.00 

Dzia  Zawodzie

Warsztaty wokalno-taneczne 
dla dzieci i młodzie y 
z Polski i Ukrainy
4, 11, 18, 25 listopada, godz. 15.00 

Koncert Zespołu Akordeonistów 
i Z  Zawodzianki z okazji 

więta iepodległości
5 listopada, godz. 17.00 

amy zas   spotkanie 
z  zjoterapeutą dziecięcym
8 listopada, godz. 11.00
Warsztaty młodych mam z dziećmi – stymulacja 
zmysłu słuchu oraz piknik w ogrodzie. 

zie  dla seniora 
 zabawa taneczna

10 i 19 listopada, godz. 16.00

W zdrowym ciele zdrowy duc  
 warsztaty dotyczące 

zdrowia dla seniorów
8 listopada, godz. 11.00

Warsztaty ceramiczne
18 listopada, godz. 17.00

Spektakl teatralny improwizowany 
grupy teatralnej Bez Puenty mpro
20 listopada, godz. 18.00 

Warsztaty „Kreatywny 
Przedszkolak z rodzicami
25 listopada, godz. 16.15 i 17.15 
Zajęcia plastyczne dla rodzin z dziećmi.

Andrzejki na Zawodziu
26 listopada, godz. 20.00

Muzeum Historii Katowic
B K W
ul. ks. J. Szafranka 9

tel.    ,   
e mail: m k m k.katowice.pl

www.mhk.katowice.pl

WYSTAWY

wystawy sta e: Z dziejów Katowic , W kamieni-
cy mieszcza skiej. Codzienność i odświętność , 
W kamienicy mieszcza skiej. U sąsiadów na po-

kojach i w kuchni”
wystawa czasowa: Rok  z perspektywy Ka-
towic. Wykorzystana szansa  – czynna do  li-
stopada

WYDARZENIA

prowadzanie kuratorskie 
po wystawie „Rok 1922 
z perspektywy Katowic. 
Wykorzystana szansa?”
19 listopada, godz. 11.00

Promocja publikacji 
„Rok 1922 z perspektywy 
Katowic. Wykorzystana szansa?”
24 listopada, godz. 17.00

DZIA  ETNOLO II MIASTA
ul. Rymarska 
tel.  

WYSTAWY 

wystawy sta e: Wokó  Mistrzów rupy anow-
skiej , U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu ni-
kiszowieckiego mieszkania , Woda i myd o naj-
lepsze ielid o. W pralni i maglu na Nikiszowcu
wystawa czasowa: ląski Bruegel. Twórczość 
Paw a Wró la  – czynna do  grudnia

DZIA  TEATRALNO-FILMOWY 
ul. Kopernika 11 

tel.  ,  

WYSTAWY

wystawa sta a: Muzeum Bar ary i Stanis awa 
Ptaków  
wystawa czasowa: ola Barnaś Równonoc  – 
czynna od  listopada do  stycznia 

WYDARZENIA

Silesia Press Cafe
17 listopada, godz. 18.00
Spotkanie z Dagmarą Drzazgą, reżyserką i dzienni-
karką, prowadzi Maria Trepińska

Wernisa  wystawy 
Joli Barnaś ównonoc
18 listopada, godz. 17.00

kno na muzykę. 
ania i Kuba erej 
a jazzowo i nie tylko

24 listopada, godz. 18.00

WYDARZENIA DLA SENIOR W

PRELEKC E

austyna oras 
„Kreowanie nowoczesnego 
miasta. a tropie arc itektury 
międzywojennyc  Katowic
9 listopada, godz. 16.00

Zo  a Szota 
ląsk w obiektywie 

Anny ojnackiej
23 listopada, godz. 16.00

Zwiedzanie wystaw stałyc  
z przewodnikiem:

uzeum Barbary 
i Stanisława Ptaków  
9 listopada, godz. 12.00, Dział eatralno

ilmowy M , ul. opernika 11

Wokół istrzów rupy 
Janowskiej ,  nos w doma 
na ikiszu. We wnętrzu 
nikiszowieckiego mieszkania , 
Woda i mydło najlepsze 

bielidło. W pralni i maglu 
na ikiszowcu
9 listopada, godz. 13.00, 
Dział tnologii Miasta, ul. ymarska  

Z dziejów Katowic
16 listopada, godz. 15.00, udynek 
główny M , ul. ks. . Szafranka 9

Warsztaty Witra
9 listopada, godz. 11.00, Muzeum 

istorii atowic, ul. ks. . Szafranka 9

O L DANIE FILM W

Wielobarwna Barbara 
Ptak bene  s , Kronika rodzin
na i towarzyska , skarowe 
kostiumy Barbary Ptak  
w ramac  zwiedzania wysta
wy stałej uzeum Barbary 
i Stanisława Ptaków
9 listopada, godz. 13.00, 
Dział eatralno ilmowy, ul. opernika 11

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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Вже понад 30 років Карітас Архієпархії 
Катовіцької допомагає тим, хто цього 
найбільше потребує. Ми надаємо до-
помогу там, де люди потребують її 
найбільше, прагнемо постійно розши-
рювати сферу нашої допомоги. На да-
ний час ми надаємо підтримку людям, 
які тікають із районів, постраждалих 
від війни чи збройних конфліктів, та-
ких як Україна.

Карітас Архієпархії Катовіцької пра-
цює для людей, які приїхали до нас з 
України з 24 лютого. Наша місія поля-
гає в наданні всебічної допомоги в різ-
них сферах, починаючи від матеріальної 
допомоги і закінчуючи спеціалізова-
ною допомогою, пов’язаною з набуттям 
компетенцій, навичок, необхідних для 
адаптації в Польщі. Для нас дуже важ-
ливо надавати підтримку на духовному 
та психологічному рівні. Ми організову-
ємо зустрічі з психологами, що є однією 
з основних потреб біженців. Порятунок 
людської гідності, зустріч, братерство 
та християнський підхід – це ідеї, які 
постійно супроводжують працівників 
Центру Допомоги Мігрантам та Біжен-
цям. Ми не дивимося на колір шкіри, 
вік, релігію, які до нас звертаються, і та-
ким чином ми відкриті для всіх, – каже 
священик Лукаш Ставаж, Директор Ка-
рітас Катовіцької Архієпархії.

На замовлення Уряду Сілезького Воє-
водства громадська організація Карітас 
спільно зі Спільнотою Доброго Пастиря 
та Мальтійським Орденом забезпечує 
роботу Пунктів допомоги українцям 
в Катовіцах. На даний час функціонує 
2 пункти:

 
Інформаційно-консультаційний пункт 
знаходиться на залізничному вокзалі мі-
ста Катовіце та працює щодня з 7.00 до 
19.00. Пункт надає інформаційно-кон-
сультаційну підтримку для громадян, 
які прибувають з території України, 
щодо місць отримання допомоги укра-
їнцями та будуть скеровані до них, від-
повідно до виявлених потреб.

У разі продовження подорожі Ви мо-
жете отримати необхідне харчування 
та воду. В інформаційно-консультатив-
ному пункті можливо отримання допо-
моги українською мовою.

 
Пункт допомоги – це місце, де можна 
переночувати під час поїздки, поїсти 
гарячої їжі та відпочити. Пункт пра-
цює цілодобово за адресою: вул. Wita 
Stwosza 17, Катовіце (будівля духовної 
семінарії). Допомога надається україн-
ською мовою.

Працівники пункту надають допо-
могу з пошуку місця подальшого пе-
ребування, надають інформацію щодо 
отримання медичної допомоги, пра-
цевлаштування, отримання послуг дер-
жавних установ, наприклад, отримання 
номеру PESEL та їх розташування.

Також у нас працює медичний пункт, 
яким опікується Мальтійський Орден. 
Перебувати в пункті прийому (допомоги) 
можна максимум 2 доби та отримати за 
цей час необхідну допомогу і підтримку.

Першочергово, громадяни, які звер-
нулися до пунктів прийомів українців, 
будуть спрямовані до Центру Допомоги 
Мігрантам, який знаходиться за адре-
сою: вул. Jordana 18, на 4 поверсі, тел.: 
+48 536 779 910, cpmiu@caritas.katowice.pl

   - це місце, 
де люди з різних країн можуть отримати 
безкоштовну інформаційну, речову, ін-
теграційно-розважальну допомогу та 
підтримку. Ми намагаємося знайти 
вихід у кожній, навіть найскладнішій 
ситуації. Ми індивідуально підходимо 
до потреб кожної людини та родини.

 
індивідуальна та групова психоло-

гічна допомога;
соціальна допомога;
допомога в організації комуніка-

цій з питань вирішення побутових 
питань з державними  і приватними 
закладами, підготовка листів та заяв, 
переклад з польської під час відвідувань 
цих установ;

допомога в пошуку роботи 
та працевлаштуванні;

підтримка і розваги для дітей;
курси польської мови різних рівнів;
міжкультурні інтеграційні заходи 

та виїзди;
фінансова підтримка іноземців (у 

вигляді передплачених карток);
підтримка співфінансування 

незначних медичних процедур, візитів 
лікарів та закупівлі ліків;

 гаряча лінія підтримки;
 індивідуально підібрані 

форми підтримки.
На етапі формування нового життя 

українців на території Польщі ми також 
пропонуємо допомогу у вигляді гарячого 
обіду. Карітас Архієпархії Катовіцької 
разом із Верхньосілезьким Благодійним 
Товариством запрошує українців, які 
перебувають у Катовіце за адресою: вул. 
Jagiellońskа, 19. Ми разом працюємо над 
тим, щоб ніхто з наших братів і сестер з 
України не залишився голодним.

Детальна інформація доступна на 
сайті: www.katowice.caritas.pl, за но-
мером телефону: +48 536 779 910 та 
електронною поштою: cpmiu caritas.
katowice.pl
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WIELOSEKCYJNY KLUB

Historyczny sukces hokejowej GieKSy 

Za dru ynami KS u bardzo intensyw
ny miesiąc, który ob tował w liczne wy
darzenia sportowe. ajwięcej razy za
grali okeiści. Katowiczanie prezentują 
się tak jak na mistrzów Polski przystało 
i nadają ton ligowym rozgrywkom. 
Po niezwykle efektownej wygranej 
nad Cracovią (7:1) GKS po raz pierwszy 
w historii sięgnął po Superpuchar Polski. 
Na początku listopada liga nieco zwolni 
ze względu na przerwę reprezentacyjną. 
Później czeka nas aż pięć atrakcyjnych 
spotkań w „Satelicie”, w tym hitowy poje-
dynek z wicemistrzami Polski – Re-Plast 
Unią Oświęcim.

Siatkarska GieKSa dopiero co rozpo-
częła sezon PlusLigi, a już zdążyła udo-
wodnić, że nie straciła charakteru i woli 
walki, wygrywając w pięciu setach w Lu-
blinie spotkanie z miejscowym LUK-iem 
oraz w zwycięskim meczu z Projektem 
Warszawa. Warto podkreślić, że znako-
micie do zespołu wprowadził się nowy 
środkowy Sebastian Adamczyk. W listo-
padzie zespół pod wodzą trenera Grze-
gorza Słabego rozegra aż pięć ligowych 
starć, w tym dwa na swoim terenie. Za-
wodnicy GKS-u Katowice podejmą w hali 
OS Szopienice Cuprum Lubin oraz PGE 
Skrę Bełchatów.

Dzięki dobrej serii piłkarze GKS-u za-
meldowali się w górnej części tabeli For-
tuna 1 Ligi. Z racji tegorocznego mundialu 
rozgrywki ligowe zakończą się szybciej 
niż zwykle. W listopadzie czekają nas dwie 
potyczki, którymi zamkniemy rundę je-
sienną. W sobotę 5 listopada o godz. 20.00 
podejmiemy beniaminka Chojniczankę 
Chojnice, natomiast w piątek 11 listo-
pada o godz. 20.30 zagramy z mierzącym 
w awans ŁKS-em Łódź. 

Ligową rywalizację kontynuują piłkarki 
GieKSy, które prezentują w ostatnim czasie 
imponującą formę. Katowiczanki to w tym 
sezonie ścisły ligowy top. Podopieczne 

trener Karoliny Koch z pewnością będą 
chciały podtrzymać pasmo sukcesów 
w ostatnich tegorocznych spotkaniach. 
W listopadzie czeka nas wyjazdowy mecz 
ze Śląskiem Wrocław, a rundę jesienną ka-
towiczanki zamkną domowym meczem 
z Medykiem Konin. To spotkanie odbędzie 
się 19 listopada o godz. 13.00. 

Szczegółowe informacje o terminach me-
czów wszystkich drużyn GKS-u na www.
gkskatowice.eu. Bilety i karnety dostępne 
w internecie na bilety.gkskatowice.eu oraz 
stacjonarnie w Regionalnym Centrum Infor-
macji Turystycznej (Katowice, Rynek 13).  

(GKS)

BIEGI

3, 2, 1 start! 
Panewnicki Bieg Dzika
Jesie  nie zniec ęca prawdziwyc  bie
gaczy. Panewnicki Bieg zika to impre
za dla całyc  rodzin, która przybli y  
ma piękno lasów, nauczy  zdrowego 
stylu ycia, a tak e sprawdzi  wydol
noś . Kolejna odsłona ju   listopada 
oraz  grudnia. 
Bieg jest imprezą dla całych rodzin. 
Zawodnicy mogą przebiec lub prze-
maszerować od jednego do czte-
rech okrążeń (jedno to 4882 m). 
Bieg kończy się wspólnym ogniskiem. Li-
mit czasu w zawodach biegowych i nordic 
walking to 3 godziny.

Zawodnicy Panewnickiego Biegu Dzika 
chętnie włączają się też w akcje charyta-
tywne, np. w akcję rejestracji potencjal-
nych dawców szpiku kostnego z Fundacją 

„DKMS”, a każdego miesiąca zbierane są 
korki dla schroniska dla zwierząt. 

Pierwsza edycja biegu organizowa-
nego przez Akademię Wychowania Fi-
zycznego w Katowicach i KS AZS AWF 
odbyła się w 2011 roku. Imprezy bie-
gowe dla mieszkańców regionu i nie 
tylko uczelnia zaczęła organizować 
w roku 2008. W 2011 zorganizowano 
Biegową Koronę Himalajów, rok póź-
niej Biegową Koronę Ziemi. Wszystkie 
te imprezy nie tylko były zawodami bie-
gowymi, ale miały również znaczenie 
społeczne.   (ORG)
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Piłkarki ieKSy prezentują w ostatnim czasie imponującą formę




