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Cz sto wspomina si  o różnicach 
pokoleniowych… Wierzymy jed-
nak, że pewne sprawy nie zmie-
niają się ani trochę z biegiem lat. 

Jedną z nich jest szczera radość uczniów z 
okazji zbliżających się ferii zimowych. Je-
steśmy przekonani, że młodzi katowiczanie 
zacierają już ręce z zadowolenia, planując, 
co zrobią podczas czasu wolnego od szkoły. 
Jak co roku, z myślą o najmłodszych, ale 
też starszych urlopowiczach, Urząd Mia-
sta i jednostki miejskie przygotowali wiele 
atrakcji mających umilić ten wyjątkowy 
okres. W tym wydaniu „Naszych Katowic” 
chcemy zainspirować Was najciekawszymi 
inicjatywami!

Przygotowując zestawienie, nie możemy 
zacząć inaczej niż od jednej z głównych 

zimowych atrakcji miasta – toru sanecz-
kowego w parku Kościuszki. Ulubiona 
ślizgawka jest gotowa do jazdy już od grud-
nia. Obiekt oświetlono, a na start prowadzą 
schody z poręczami. Rynna toru na od-
cinku 186 metrów jest wyłożona igelitem, 
a wszystkie zakręty są odpowiednio wy-
profilowane. Całkowita długość to ponad 
350 metrów, co przy zimowym sztucznym 
naśnieżaniu powoduje, że zjazdy mogą być 
imponujące, a przy tym bezpieczne. Nawet 
gdy nie będzie akurat śniegu, nie przeszko-
dzi w dobrej zabawie. Prosimy, by wybierać 
wówczas plastikowe bolidy.

– Katowice tworzą i rozwijają przede 
wszystkim nasi mieszkańcy, a otwieranie 
się na ich potrzeby uważam za swój obo-
wiązek. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że to 

właśnie od mieszkańców wyszła propozy-
cja reaktywacji toru saneczkowego w Parku 
Kościuszki. Okazało się to strzałem w dzie-
siątkę! Zimą z atrakcji chętnie korzystają 
nasi mieszkańcy. – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Wielki ślizg to jednak tylko sam począ-
tek miejskich atrakcji. Przygotowaliśmy 
m.in. ekspresową naukę jazdy na łyżwach, 
zajęcia ze sztuk walki czy gimnastyki, 
warsztaty artystyczne, seanse kinowe, 
kolejną edycję “Ferii z Książką”, integra-
cję polsko-ukraińską, czy wyprawy fil-
mowe… w kosmos! O wszystkim tym, jak 
i wielu innych aktywnościach, przeczy-
tacie na stronie 11 oraz w informatorze 
na stronie 17-21. 

K MI  K KOWSKI
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Koniec roku to czas podsumowań i zarazem okazja do 
nakreślenia celów na rok kolejny. 2022 miał by  rokiem 
wytchnienia po pandemii CO ID-1 . Niestety rosyjska 
agresja na Ukrain  zdeterminowała bieg wydarzeń 
w kolejnych miesiącach. Ponadto zmiany podatkowe 
i globalny kryzys energetyczny zmusiły każdego z nas 
do oszcz dności, dotyczy to również miast. Pomimo 
wyst powania takich nieprzewidywalnych okoliczności 
miasto musi si  rozwija , oto wybrane wydarzenia i in-
westycje, które zostały ukończone w 2022 roku, oraz 
działania planowane na rok 2023.
– To ważne by pamiętać, że o jakości życia w każdym mie-
ście coraz bardziej decydują zielone inwestycje, sprawnie 
zorganizowany transport czy też szeroka oferta możliwo-
ści spędzania czasu wolnego – podkreśla Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Podsumowując mijający rok, życzę 
wszystkim, by nadchodzący 2023 był czasem spełnienia 
marzeń zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych, 
a nasze działania determinowane były chęcią rozwoju – 
dodaje prezydent.

KOMPLEKS SPORTOWY PRZY UL. ASNYKA

Pod koniec października otwarty został stadion przy ul. 
Asnyka. Kompleks sportowy powstał w miejscu, gdzie 
mieścił się stadion „Kolejarz”. Za 40,9 mln zł wzniesiono 
nowoczesny obiekt z boiskiem piłkarskim o nawierzchni 
syntetycznej, boiskiem do baseballu z nawierzchnią z trawy 
naturalnej i mączki, a także dwoma boiskami do piłki plażo-
wej i boiskiem wielofunkcyjnym. Stadion umożliwia rów-
nież trenowanie wybranych dyscyplin lekkoatletycznych.

ZE  DR   ISZ C

Przebudowa układu drogowego w Giszowcu to najważ-
niejsza inwestycja drogowa w Katowicach od 13 lat, czyli 

od czasu budowy tunelu pod rondem im. gen. Jerzego 
Ziętka. Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 300 mln 
zł, z czego niemal 240 mln zł to dofinansowanie pozyskane 
ze środków unijnych. Węzeł, który stanowi skrzyżowanie 
DK 81 i DK 86 z drogami lokalnymi w znacznym stopniu 
poprawił bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogo-
wego, usprawnił przejazd oraz oddzielił ruch tranzytowy 
od lokalnego. 

ASEN ZAD E

W połowie września otwarty został Basen Zadole. To trzeci 
tego typu kryty obiekt, z którego mogą korzystać katowi-
czanie. Do dyspozycji mieszkańcy mają m.in. basen spor-
towy, basen rekreacyjny z licznymi atrakcjami, strefę saun, 
a także halę sportową w strefie suchej obiektu. Wartość 
umowy z wykonawcą basenu to 33,5 mln zł. 

STANICA E ARS A 

Nowa stanica żeglarska za 6,5 mln zł stanęła przy stawie 
Morawa w Szopienicach-Burowcu. To pierwszy etap in-
westycji zakładającej nowe zagospodarowanie katowickiej 
Doliny 5 Stawów. Powstał trzykondygnacyjny budynek 
wyposażony między innymi w hangar na łodzie, szkutnię 
oraz żaglownię. Wokół stanicy powstały alejki wraz z no-
wym oświetleniem, a także keja, pomost, infrastruktura 
kąpieliskowa i altana na grilla.

NASADZENIA NA A  R ANTE

Zielona metamorfoza al. Korfantego stanowi znakomity 
przykład zielonej rewolucji, jaką przechodzą Katowice. 
Prace rozpoczęły się pod koniec 2021 roku od zmiany or-
ganizacji ruchu na rondzie im. gen. Ziętka. Następnie aleję 
Korfantego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. 

Moniuszki zwężono do jednego pasa ruchu w każdym kie-
runku, a w wygospodarowanej przestrzeni powstały pasy 
zieleni – zasadzono tam 45 drzew oraz krzewy.

IAT E R  IE S IE

Katowice były gospodarzem WUF11, czyli Światowego 
Forum Miejskiego – największego na świecie wydarzenia 
poświęconego rozwojowi miast organizowanego przez 
UN-Habitat, jedną z agend ONZ. Po raz pierwszy wy-
darzenie odbyło się w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Gospodarzami, a zarazem współorganizatorami 11. sesji 
WUF było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regional-
nej i miasto Katowice. W WUF11 uczestniczyli przed-
stawiciele 174 państw, ponad 10 tys. osobiście i ponad 
6 tys. osób, które dołączyły online. Hasło polskiej edy-
cji WUF brzmiało: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej 
przyszłości”. 

T  NAS CZE A  

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, która wpływa 
na wszystkie miasta w Polsce, w 2023 roku Katowice będą 
kontynuowały realizację dużych inwestycji przyczyniają-
cych się nie tylko do podniesienia jakości życia w mieście, 
ale też sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy 
i napędzania gospodarki. W budżecie miasta na wydatki 
majątkowe zaplanowano łącznie 787 mln zł, co stanowić 
będzie 26% ogółu wydatków miasta. 

– Gdy rozmawiam z prezydentami największych polskich 
miast w ramach Unii Metropolii Polskich, wszyscy zgodnie 
mówią, że czeka nas bardzo trudny rok. Dla nas, jako miasta, 
priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej 
jakości życia katowiczanom, dlatego z większości zadań nie 
rezygnujemy i będziemy je kontynuować. Na przykładzie 
otwartych w ubiegłym roku inwestycji, takich jak basen Za-
dole i kompleks sportowy przy ul. Asnyka, widzimy jak ważne 
są one dla jakości życia naszych mieszkańców – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. – Myśląc o rozwoju miasta, 
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musimy  patrzeć w perspektywie kolejnych lat. Dlatego in-
tensyfikujemy działania w obszarze rewitalizacji terenów 
po kopalni „Wieczorek”, gdzie chcemy stworzyć HUB Ga-
mingowo-Technologiczny – dodaje prezydent.

HUB GAMINGOWO-TECHNOLOGICZNY 

Katowice od lat stawiają na innowacje, stąd pomysł 
powstania katowickiego HUB-u Gamingowo-Techno-
logicznego. Miejsce to ma stanowić wspólną przestrzeń 
m.in. dla firm technologicznych, game developerów - 
czyli producentów gier, a także środowiska związanego 
z e-sportem, zajmującego się organizacją rozgrywek, 
turniejów i realizacją transmisji. Zlecone obecnie prace 
projektowe dotyczą pierwszego z sześciu przewidzia-
nych etapów projektu i polegają na stworzeniu doku-
mentacji dla adaptacji i rewitalizacji już istniejących 
budynków po KWK „Wieczorek”, w których znajdą 
się między innymi powierzchnie biurowe i coworkin-
gowe, studia nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruk-
tury IT, a także sale konferencyjne i pomieszczenia 
edukacyjne. Wartość pierwszego etapu szacowana jest 
na około 200 mln zł. Projekt budowlany powinien być 
gotowy wiosną 2023 roku. Kolejny etap to wyłonienie 
wykonawcy inwestycji.

PARKI W DZIELNICACH

W ramach przetargu na inwestycje w katowickie parki za-
planowano szereg działań na terenie Wełnowca, Kostuchny, 
Ochojca oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki 
Małej. Na ten cel miasto przeznaczy 48 mln zł, a miesz-
kańcy zyskają nowe zielone przestrzenie z placami zabaw, 
wybiegami dla psów, strefami relaksu z hamakami, ścieżką 
pod rolkostradę, torem pump track dla rowerzystów, krę-
giem tanecznym. Parki mają oferować szerokie możliwości 
spędzania wolnego czasu. Ponadto zakres prac obejmuje 
zasadzenie około 350 drzew oraz tysięcy bylin, krzewów, 
pnączy i traw.

O WIELKICH KATOWICZANACH

W katowickim Brynowie, przy ul. Kościuszki 165, mieszkał 
i komponował przez kilkadziesiąt lat, tworząc muzykę do 
ponad 130 filmów i zdobywając światową sławę - Wojciech 
Kilar. Teraz w domu należącym do znanego kompozytora 
powstanie Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom 
Kilara”. Miejsce będzie nie tylko upamiętniać dorobek arty-
sty, ale także stanie się przestrzenią do realizacji wydarzeń 
z udziałem kolejnych pokoleń twórców. Obecnie ogłoszony 
został przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowla-
nych, które mają ruszyć w tym roku. 

W Bogucicach natomiast powstanie Centrum Hima-
laizmu im. Jerzego Kukuczki, które jest obecnie na etapie 
przygotowywania projektu budowlanego, a w tym roku 
powinien być wyłoniony wykonawca prac budowlanych. 
Centrum z jednej strony ma upamiętniać wybitnego himala-
istę Jerzego Kukuczkę, a z drugiej stać się miejscem spotkań 
miłośników gór i przestrzenią o charakterze edukacyjnym, 
która ma inspirować kolejne pokolenia.

ZIELONA WARSZAWSKA

W lipcu 2022 roku rozpoczęły się prace, które znacząco 
odmienią jedną z ważniejszych ulic Katowic. Przy War-
szawskiej pojawi się ok. 70 nowych drzew, a do tego ok. 
2700 krzewów i bylin. To jednak nie wszystko. Przebu-
dowa zakłada również zmianę organizacji ruchu na od-
cinku od ul. Szkolnej do ul. Mielęckiego. Dzięki temu piesi 
zyskają kolejną przyjazną przestrzeń w ścisłym centrum 
miasta. Deptak i liczna roślinność spowodują, że miejsce 
nabierze reprezentacyjnego charakteru. Inwestycja o war-
tości około 19 mln zł ma być gotowa w drugim kwartale 
2023 roku.

RE ITA IZAC A STAR A CA

Za prawie 7 mln zł dokonana będzie zmiana wokół stawu 
Starganiec znajdującego się na pograniczu Katowic i Miko-
łowa. Niegdyś popularny ośrodek wodno-rekreacyjny huty 
„Baildon” przechodzi kompleksową metamorfozę. Prowa-
dzone prace obejmują m.in. przystosowanie stawu do funkcji 
kąpieliskowej, umocnienie i realizację nowego zagospoda-
rowania plaży oraz wykonanie boisk do siatkówki plażo-
wej. Wypoczywać będzie można także w zamontowanych 
tu altanach piknikowych, na ławkach i leżakach miejskich. 
Atrakcyjnym elementem przemiany ma być ponadto pomost 
z częścią pływającą. W pobliżu plaży umieszczona zostanie 
także strefa małej gastronomii z miejscem na postawienie 
foodtrucków. W poruszaniu się po terenie o powierzchni 
około 16 hektarów pomoże nowy układ ścieżek. Wieczorne 
spacery będzie ułatwiać energooszczędne oświetlenie skła-
dające się z kilkudziesięciu lamp solarnych LED. 

MIASTO
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ZIE E   IE CIE

Czas na nowe drzewa – mówią Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej zasadził w ubie-
głym roku na terenie miasta prawie 600 
drzew. Nasadzenia prowadzi również 
Nadleśnictwo Katowice, dzi ki które-
mu w mieście przybyło ponad 287 tys. 
roślin. 
– Mieszkańcy chcą mieć więcej zieleni wo-
kół siebie. Dzięki niej miasto jest przestrze-
nią przyjazną do życia dla każdego. Sporą 
część powierzchni Katowic stanowią lasy, 
ale mamy również liczne parki, które chęt-
nie odwiedzają mieszkańcy naszego miasta. 
Staramy się też walczyć z wyspami ciepła, 
co znajduje odzwierciedlenie we wprowa-
dzaniu zieleni tam, gdzie wcześniej jej nie 
było albo było mało – stąd nasadzenia na 
al. Korfantego, nowe drzewa na ul. Dworco-
wej, a niebawem również na ul. Warszawskiej 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Jesień i wiosna – najlepszy czas 
na sadzenie drzew
Sadzenie w jesiennej turze odbyło się 
na przełomie listopada i grudnia. Najwięcej 
drzew w jednej lokalizacji zasadzono przy 
ul. Bagiennej – były to sosny zwyczajne 
i czeremchy. Posadzono także 18 grabów 

pospolitych przy ul. Rataja oraz 5 buków 
przy ul. Ossowskiego. W kilku miejscach 
posadzone zostały jabłonie – trzy stanęły 
przy placu Gwarków, jedna na placu Grun-
waldzkim. Sadzone były również drzewa 
„wiecznie zielone”, czyli iglaki, które nie gu-
bią igieł na zimę i cieszą swoim wyglądem 
przez cały rok. Świerki kłujące stanęły przy 
ul. Bałtyckiej, ul. Pierwiosnków czy ul. Cy-
ranek, natomiast świerk pospolity pojawił 
się przy placu św. Herberta.

– Drzewa sadzimy w czasie późnej je-
sieni, a także wczesnej wiosny. To najlep-
sze momenty na nasadzenia. Wynika to 
z warunków klimatycznych. Mamy wtedy 
do czynienia z większą wilgotnością i ni-
ską temperaturą, ale nie poniżej zera. Takie 
warunki zmniejszają prawdopodobieństwo, 
że drzewa się nie przyjmą – tłumaczy Mie-
czysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni 
Miejskiej. 

Nowe drzewa w Katowicach
Zakład Zieleni Miejskiej posadził w ubie-
głym roku prawie 600 drzew. Wybierane 
rośliny są przystosowane do środowiska 
miejskiego i warunków atmosferycznych 

naszego regionu. Przede wszystkim są to 
gatunki rodzime, np. klony, dęby, głogi. 
Kilkanaście klonów pospolitych stanęło 
przy ul. Krakowskiej, a dwa pojawiły się 
w parku Giszowieckim. Dąb szypułkowy 
został zasadzony przy skrzyżowaniu 
ul. Francuskiej z ul. Trzy Stawy, natomiast 
cztery głogi zasadzono przy ul. Ligockiej. 

Na zielone inwestycje Zakład Zie-
leni Miejskiej wydał w 2022 roku ponad 
5,8 mln zł, przy czym same drzewa koszto-
wały 510 tys. zł. Duży udział we wskazaniu 

miejsc nasadzeń nowych drzew mają sami 
mieszkańcy Katowic poprzez Budżet 
Obywatelski, Zielony Budżet oraz apli-
kację wCOP drzewo. Część prac prowa-
dzona jest w ramach nasadzeń zastępczych, 
najczęściej związanych z inwestycjami 
w nową infrastrukturę transportową. Ak-
tualnie najważniejsze inwestycje, realizo-
wane przez ZZM, to m.in. zazielenienie ul. 
Warszawskiej, które będzie kosztować ok. 
19 mln zł, cztery parki na terenie Katowic 
za 45 mln zł czy rewitalizacja Stargańca 
za 6,8 mln zł.

Aż 40% powierzchni Katowic stanowią 
lasy. Nadleśnictwo Katowice również in-
tensywnie rokrocznie sadzi nowe drzewa. 
W ubiegłym roku pojawiło się ponad 
287 tys. nowych roślin zasadzonych przez 
pracowników nadleśnictwa, m.in. 175 tys. 
sosen, 23,3 tys. buków, 10,4 tys. świerków, 
7 tys. lip oraz tysiące innych gatunków.

W ubiegłym roku Katowice zostały 
uhonorowane nagrodą Zielonego Orła 
za realizację Zielonego Budżetu. Dzięki temu 
programowi mieszkańcy są bezpośrednio 
zaangażowani w życie miasta i mogą decy-
dować o wydatkach na tereny zielone. (MM)
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Na zielone inwestycje 

Zakład Zieleni Miejskiej

wydał w 2022 roku

ponad 5,8 mln zł, 

przy czym same drzewa

kosztowały 510 tys. zł
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MIESZKANIE ZA REMONT

Wyremontuj lokal od miasta i zamieszkaj!
Aż 33 mieszkania w różnych miej-
scach miasta znalazły si  na liście naj-
nowszej akcji „Mieszkanie za remont”. 
Idea wynaj cia mieszkania od miasta 
na dogodnych warunkach w zamian 
za przeprowadzenie remontu cieszy 
si  w Katowicach dużą popularnością. 
To już dziewi tnasta edycja programu, 
dzi ki któremu ponad 500 lokali znala-
zło swoich najemców.
– W tej edycji programu mamy do wyboru 
33 mieszkania o powierzchni od niespełna 
20 m2 do ponad 77  m2. Stawka czynszu 
za 1 m2 waha się od 4,23 zł do 7,65 zł i jest 
uzależniona m.in. od lokalizacji, a także 
standardu mieszkania – mówi Katarzyna 
Betka, zastępczyni naczelnika Wydziału Bu-
dynków i Dróg. Lokale znajdują się przede 
wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. 3 Maja, 
al. Korfantego, ul. Piotra Skargi, Warszaw-
ska, Kościuszki, Dąbrowskiego, Sienkiewi-
cza, Żwirki i Wigury, Skłodowskiej-Curie, 
Batorego), Ligocie–Panewnikach (ul. Ko-
szalińska, Piotrowicka, Grunwaldzka 
i Panewnicka), Zawodziu (ul. Reja) oraz Pio-
trowicach–Ochojcu (ul. Małachowskiego).

– „Mieszkanie za remont” to świetna oka-
zja na znalezienie swego lokum dla osób, które 

nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania 
ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem 
na rynku komercyjnym. Program jest bar-
dzo ważny dla miasta, bo pozwala zaspokajać 
istotne potrzeby mieszkańców, jak również 
sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. 

Zdarzają się przypadki, gdy osoby spoza Ka-
towic otrzymują mieszkanie za remont, mel-
dują się w Katowicach i odprowadzają podatki 
w naszym mieście, a to bardzo ważne w cza-
sie wyzwań demograficznych – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie 
za remont, należy spełnić kilka warunków. 
Po pierwsze – nie można być właścicielem 
innego mieszkania. Po drugie – należy 
spełnić kryterium dochodowe. Przykła-
dowo – dla gospodarstwa jednoosobowego 
to dochód mieszczący się w widełkach 
od 2007,66 do 5353,76 zł, a w przypadku 
gospodarstwa wieloosobowego dochód 
na jedną osobę musi mieścić się w prze-
dziale od 1338,44 do 3479,94 zł. Trzecim 
warunkiem jest brak zaległości z tytułu: 
najmu, bezumownego zajmowania lokalu 
lub roszczenia regresowego.

W przypadku zainteresowania wynajmem 
lokalu należy w terminie 2–16 stycznia zło-
żyć w Urzędzie Miasta (Rynek 1, I piętro, sta-
nowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy 
najmu. Informacje na temat mieszkań odda-
wanych w najem można uzyskać telefonicz-
nie: 32 25 93 634, 32 25 93 204, 32 25 93 949, 
32 25 93 288, 32 25 93 194, 32 25 93 351.   (RED)

D ET IASTA  PI CE

Jasne i przejrzyste finanse miasta
27 głosami za, przy jednym wstrzymu-
jącym si , Rada Miasta Katowice przy-
j ła budżet miasta na 2023 rok. Z myślą 
o mieszkańcach, którzy chcą si  zapozna  
z syntezą tego dokumentu, powstała ko-
lejna edycja projektu pod tytułem „Budżet 
w pigułce”. To uproszczona informacja o -
nansach, przygotowana przez służby nan-
sowe miasta w przyst pnej formie gra k, 
dost pna na stronie katowice.eu. Za po-
mocą czytelnych wykresów dowiemy si , 
z jakich ródeł miasto pozyska dochody, 
a także na jakie cele te środki przeznaczy. 
W 2023 roku wydatki z budżetu miasta 
wyniosą ponad 3 mld 66 mln zł, a  łączne 
dochody – ponad 2 mld 703 mln zł. 
Rok 2023 będzie pod tym względem trudny 
– widać to w dokumentach finansowych. 
Planowane wydatki związane z funkcjono-
waniem miasta – na utrzymanie placówek 
oświatowych, wypłatę świadczeń, utrzyma-
nie przestrzeni publicznych i inne zadania bie-
żące – są wyższe od planowanych bieżących 
wpływów do budżetu. Oznacza to, że część 
wydatków nie znajduje pokrycia w dochodach 
i tym samym trzeba szukać oszczędności. 

– Dla nas, jako miasta, priorytetem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej 
jakości życia katowiczanom, dlatego z więk-
szości zadań nie rezygnujemy i będziemy 
je kontynuować, bo widzimy na przykła-
dzie otwartego niedawno basenu Zadole 

i kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, 
jak ważne są one dla jakości życia naszych 
mieszkańców. Biorąc pod uwagę obecne re-
alia, staramy się to uwzględnić w budżecie – 
podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Publikacja pokazuje także, że każdy ka-
towiczanin ma wpływ na to, jak wydawane 
są pieniądze w mieście – m.in. poprzez za-
dania realizowane w ramach Budżetu Oby-
watelskiego i Zielonego Budżetu.

W „Budżecie w pigułce” znajdziemy rów-
nież informacje, w jaki sposób kształtują 
się wydatki na poszczególne dziedziny, ale 
i dzielnice. Rosnąca inflacja, zmiany podat-
kowe skutkują drastycznym spadkiem do-
chodów z podatków PIT i CIT, wzrost cen 
energii elektrycznej i ogrzewania – to sytu-
acja, z którą borykają się wszystkie miasta 
w Polsce. 

– Wydatki bieżące nie znajdują pokrycia 
w dochodach. W żadnym z dotychczasowych 
budżetów nie zakładano ujemnego wyniku 
operacyjnego. Planowany deficyt operacyjny 
wynosi 35,4 mln zł. Decydujemy się jednak 
na kontynuację realizacji dużych inwestycji, 
które przyczyniają się nie tylko do podniesie-
nia jakości życia w mieście, ale też do tworze-
nia nowych miejsc pracy – zaznacza Danuta 
Lange, skarbnik miasta Katowice.

Wydatki majątkowe to łącznie 787 mln zł. 
Dzięki tym środkom planowana jest kon-
tynuacja działań takich jak: m.in. powsta-
nie HUB-u Gamingowo-Technologicznego, 
budowa czterech parków, rewitalizacja 
Stargańca, budowa Doliny 5 Stawów w Szo-
pienicach, nowe drogi rowerowe, rozbudowa 
układu drogowego w Strefie Kultury, a także 
wspieranie inwestycji w obszarze kultury, 
sportu, w tym budowa Domu Kultury 
na Osiedlu Witosa, Centrum Himalaizmu 
im. Jerzego Kukuczki i Centrum Edukacji 
Muzycznej Dom Kilara. (SR)

Katowice zrealizowały już osiemnaście edycji „Mieszkania za remont”. Do tej pory ponad 500 lokali 
znalazło najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była wielokrotnie wyższa niż liczba 
dost pnych mieszkań

Lista lokali w ramach programu oraz do-
datkowe informacje są dostępne na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Katowice, 
pod adresem: bit.ly/3HgbQ5v. 

Dochody miasta

2 703,46 mln zł

Wydatki

3 066,69 mln zł

Powierzchnia miasta 

165 km2

Liczba mieszkańców wg GUS

286 960 osoby

stan na 31.12.2021

Przykładowe wydatki 
w 2023 r. 
oświata i opieka edukacyjna 

892 mln zł subwencja 
oświatowa zabezpieczy 467 mln zł  

pomoc społeczna, wypłata 
świadczeń i pomoc dla rodzin 
w tym zapewnienie opieki 

w żłobkach , pomoc dla osób 
z niepełnosprawnościami

303 mln zł

gospodarka komunalna i środowisko

317 mln zł – są to zadania 
z obszaru gospodarki odpadami, 
walki o czyste powietrze – w tym 
do nansowania dla mieszkańców
na wymian  ródeł ciepła czy też 
działania schroniska dla zwierząt

dotacje dla różnych podmiotów, w tym 
szkół niepublicznych, organizacji 
pozarządowych,instytucji kultury

295 mln zł
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Zuzanna i Jakub – to najczęściej nadawane 
imiona w 2022 roku w Katowicach

Koniec roku to czas podsumowań. Ka-
towicki magistrat przygotował zesta-
wienie najpopularniejszych imion. Jak 
wynika z danych Urz du Stanu Cywilne-
go w Katowicach, Zuzanna jest najpopu-
larniejszym imieniem dla dziewczynek 
w naszym mieście. Wśród chłopców naj-
wi cej pojawiło si  Jakubów.
– Rywalizacja dotycząca najczęściej nada-
wanego imienia jest bardzo zacięta. Różnice 
są niewielkie, a o zwycięstwie zdecydował 
wybór raptem kilkorga rodziców. W przy-
padku dziewczynek imię Zuzanna nadano 
109 razy, Julia – 102 razy, a Hanna – 98 razy. 
Podobnie jest w przypadku chłopców. Tu 

prym wiodło imię Jakub nadane 108 razy. 
Następny pod względem popularności był 
Antoni (100 razy) i Nikodem (93 razy) – 
mówi Ewa Lipka, zastępca naczelnika Wy-
działu Komunikacji Społecznej. – W 2022 
roku zdarzyły się pojedyncze przypadki, 
kiedy kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego odmówił nadania imienia. Tak było 
w przypadku zdrobnień imion oraz pro-
pozycji nadania chłopcu imienia Marcepan. 
Rodzice dziecka tłumaczyli, że bardzo lubią 
marcepan, dlatego chcieli, by syn miał tak 
na imię – dodaje.

Po raz pierwszy w Katowicach poja-
wiło się imię męskie Filemon, które w skali 

całego kraju jest imieniem rzadko występu-
jącym, a także żeńskie imię Lilli.

– Po raz kolejny najpopularniejszym 
imieniem dla chłopców został Jakub. 50 
lat temu to piękne imię męskie zostało 
nadane w Katowicach zaledwie dwa razy, 
ale już 20 lat temu aż 136 razy. Najpopu-
larniejszy w Polsce Antoni zajął drugą 
pozycję. Do pierwszej dziesiątki po raz 
pierwszy awansował Nikodem wybrany 
przez 93 rodziców, i to od razu na trzecią 
pozycję, minimalnie wyprzedzając bar-
dzo popularnego od wielu lat Jana – pod-
sumowuje Mirosław Kańtor, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach.  

– Wśród imion żeńskich liderką po raz 
kolejny została Zuzanna, pokonując Julię 
i zwyciężczynię z ubiegłego roku - Hannę. 
Pola, która w zeszłym roku wskoczyła do 
pierwszej dziesiątki, umocniła swoją po-
zycję. Pierwszą dziesiątkę zamyka Emi-
lia, wybrana przez 64 rodziców – dodaje 
kierownik Kańtor, podsumowując żeń-
skie imiona.

Wśród imion ukraińskich Timur mini-
malnie pokonał Arsenija, a Olena – Alisę.

W 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego 
w Katowicach zarejestrował 5230 nowo-
rodków, czyli o 1000 mniej niż 2021 roku. 

(RED)

METROPOLITALNA WIGILIA DLA SAMOTNYCH

Po dwóch latach przerwy do Mi dzynarodowego Centrum Kongresowego wróciła Metropolital-
na Wigilia dla Samotnych. Każdy przeżywający samotnie świ ta, b dący w trudnej sytuacji ży-
ciowej, miał możliwoś  sp dzenia Wigilii Bożego Narodzenia przy świątecznym stole, podzie-
lenia si  opłatkiem i porozmawiania z innymi. – Samotnoś  to choroba naszej cywilizacji, którą 
możemy uleczy  wyłącznie przez żywą i życzliwą obecnoś  drugiego człowieka. Może si  ona 
zdarzy  każdemu z nas, bez wzgl du na status społeczny i materialny, dla każdego potra  by  
tak samo dotkliwa. Naszą służbą, poprzez organizacj  wydarzeń świątecznych oraz przez inne 
projekty społeczne, wychodzimy naprzeciw osobom samotnym, dając im okazj  do życzliwego 
kontaktu z naszymi wolontariuszami, dzi ki czemu spotkania te, stają si  prawdziwie rodzinne 
– mówi Mikołaj Rykowski, prezes fundacji Wolne Miejsce, organizator wydarzenia. 

FO
T.

 J
. G

ÓR
SK

A

Lista najpopularniejszych imion nadanych w Katowicach w 2022 roku

IMIO A E SKIE IMIO A M SKIE
Zuzanna Jakub
Julia Antoni
Hanna Nikodem
Zo a Jan
Maja Leon
Laura Franciszek
Alicja Mikołaj
Pola Filip
Oliwia Aleksander
Emilia Wojciech
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ST DI  PRA  NA 
Uniwersytet ajlepszych  to bezpłatny program edukacyjny, którego organizatorami jest Uniwersytet 
ląski, miasto Katowice i miasto Sosnowiec. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Projekt wsparł Wydział Prawa i dministracji Uniwersytetu ląskiego, przygotowując seri  wykładów 
i warsztatów skierowanych do szkół. Wykłady i warsztaty z prawa dla licealistów dost pne są na stro-
nie us.edu.pl wydzial wpia uniwersytet-najlepszych ppwp 1, hasło: Propedeutyka.

 Kiedyś pierwszą myślą były pieniądze. o oczywiście prawda, ale trzeba pami ta , e wszystko 
zale y od tego, kim b dziemy po tym prawie. o wa ny kierunek, bo b dziemy pracowa  z lud mi. 
Rozwijający i satysfakcjonujący, ale te  wymagający. o praca z człowiekiem, który szuka pomocy. 
Wiele osób twierdzi, e na prawo powinni iś  tylko humaniści. ie zgodz  si  z tym. akniemy wr cz 
osób o charakterze technicznym  przekonuje dr hab. gnieszka iółkowska z U .
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ROZWÓJ E-SPORTU

Magia świata elektronicznej rozrywki
Z Patrykiem „Rojo” Rojewskim, socjo-
logiem, youtuberem subskrybowanym 
przez ponad 1,5 mln użytkowników, re-
cenzentem, let s playerem, znawcą bran-
ży gier wideo i aktywistą, rozmawia Sła-
womir Rybok.

Sławomir Rybok  Katowice wśród młodych 
ludzi na całym świecie znane są już nie 
z w gla i stali, ale z e-sportu. Intel treme 
Masters cieszy si  ogromną popular-
nością, a kolejnym wyzwaniem i szan-
są jest powstanie Katowickiego HUB-u 
Gamingowo-Technologicznego.
Patryk „Rojo” Rojewski  Działam w branży 
gier wideo od wielu lat i gdy usłyszałem 
o pierwszej edycji IEM w Katowicach bar-
dzo się ucieszyłem, że wreszcie będę miał 
blisko (śmiech). Zrobiłem mnóstwo relacji 
ze wszystkich edycji, które niestety zostały 
na jakiś czas zablokowane przez pandemię. 
Obecnie wracamy, mam nadzieję, ze zdwo-
joną siłą i bardzo się cieszę, że będę miał 
szansę być twarzą czegoś fenomenalnie 
zapowiadającego się pod kątem ułatwienia 
wielu ludziom wejścia w magię pięknego 
świata szeroko rozumianej elektronicz-
nej rozrywki.

Urodzony w Katowicach – jak przeczytałem 
w mediach społecznościowych – „Kato za-
wsze w sercu. Paderewa – podstawówka, 
Tauzen – liceum”. Twoje ulubione miejsce
Wiele… bo, jak słusznie zauważyłeś, urodzi-
łem się w Katowicach, dorastałem na osiedlu 
Paderewskiego, potem było Liceum Pla-
styczne i osiedle Tysiąclecia, następnie cen-
trum i Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk 
Społecznych, kierunek socjologia. Miejsc 
jest dużo, wydaje mi się, że ulubione to ul. 
Stawowa – tam były jakieś pierwsze randki, 
kawiarenki. Myślę, że mógłbym wymie-
nić kilkanaście nośników wspomnień, 

jeśli chodzi o moje kochane Katowice! Ja 
się przede wszystkim cieszę, że dworzec zo-
stał tak zmodernizowany, że nie ma wstydu. 
Jest się czym pochwalić, a mam skalę po-
równawczą... Bardzo się cieszę, że Katowice 
się rozwijają też pod względem kontrastu 
– powstają nowe, futurystyczne, zaawanso-
wane obiekty, przy poszanowaniu i dbałości 
o naturę, zieleń i nie tylko.

Jestem profanem, jeśli chodzi o gaming. 
Co byś powiedział rodzicom martwiącym 
si , że ich pociechy sp dzają za dużo czasu 
przed komputerem, grając w gry
Sam jestem rodzicem dwójki fantastycz-
nych dzieci i mam świadomość problemu. 
Nie bez powodu powstały oznaczenia, tak 
zwane PEGI, które informują rodziców, 
od jakiego wieku dozwolona jest gra i ja-
kie treści zawiera. To powinien być te-
mat po stronie rodzica, aczkolwiek wiem, 
że rodzic czasem musi odetchnąć i na rękę 

jest mu, że dziecko sobie przez godzinkę 
pogra... Przyglądam się, w co gra moje 
dziecko. Wykorzystuję to do integracji, 
by np. zbudować coś kreatywnego w Mi-
necrafcie lub pograć w jakąś grę przygo-
dową, która ma elementy edukacyjne 
związane z matematyką czy ortografią. 
Takich gier familijnych – nie kosztem 
atrakcyjności – jest naprawdę wiele. Tylko 
trzeba tego szukać. Siedzę w tej branży 
ponad 30 lat, więc wiem, jaką grę dziecku 
dobrać, i bardzo się cieszę, że moja córka 
odnalazła się w Minecrafcie. Kreatyw-
ność, którą wyniosła z gry, przełożyła 
na prace manualne, rysunki, rzeźby, ko-
laż. Trzeba gry dobierać, obserwować 
i korygować, a najważniejsze: wchodzić 
w interakcję. Jeśli mówimy o bezpiecz-
nym hobby, to ja nie widzę zagrożenia. 
Lampka powinna się zapalać wtedy, kiedy 
gaming w domu odbywa się kosztem in-
nych codziennych obowiązków.

A ci, którzy sami widzą, że mają kłopot, by ode-
rwa  si  od ekranu... masz dla nich jakąś rad
Tak, np. Paintball – to przede wszystkim 
integracyjna inicjatywa sportowa, która 
ma na celu oderwać od komputera dzieci, 
młodzież i dorosłych, nie fundując im 
zatracenia tego gamingowego siedliska. 
Różne tryby zabawy w paintball odwołują 
się do trybów gry w sieci. Tutaj zachodzi 
integracja, jest świeże powietrze, zdrowa 
rywalizacja, ale też relacje. Na moich pa-
intballach powstało bardzo dużo związków, 
które nierzadko kończyły się małżeństwem 
– z czego jestem dumny. Ja sam „mania-
czyłem” w gry i stwierdziłem w pewnym 
momencie, że  kocham tę branżę, czytam 
dużo, rozmawiam o tym, piszę… znam się 
na tym, więc wypada zacząć w ten sposób 
zarabiać. Jeśli dużo gracie, postarajcie się 
przekuć to w jakiś pieniądz, żeby nie był 
to tylko konsumpcjonizm. Branża gier jest 
szeroka. Tutaj pojawia się też temat HUBU
Gamingowo-Technologicznego.

Przyszłoś  gamingu  Czy rzeczywiście może 
by  tak, że miasto i region wykorzystają swo-
ją szans  biznesowo-promocyjną poprzez 
stworzenie HUBU

Za moich czasów nikt nie wybrzydzał, 
bo było 12 gier premium i każdy grał we 
wszystko. Teraz jest ogromny wybór. Różne 
gry mają różne targety – w zależności od 
tego, czy są kierowane do graczy niedziel-
nych czy profesjonalistów (np. e-sportow-
ców). To jest tak szalenie rozwijająca się 
branża, że potrzebujemy takich hubów, co 
pokazuje przykład Digital Dragons. Uwa-
żam, że jesteśmy do tego jak najbardziej 
przygotowani. Nie chcę ryzykować stwier-
dzenia, że to nie może się nie udać, ale 
siedzę długo w tej branży i chyba byłbym 
ślepy, gdybym nie widział w tym wszystkim 
ogromnej szansy i potencjału. 

IEM KATOWICE 2023

IEM: milion dolarów i najlepsi zawodnicy świata w Katowicach
I M Katowice po raz jedenasty powraca 
do Spodka, wypełniając miasto rozgryw-
kami e-sportowymi najwyższej rangi 
z udziałem 24 najlepszych zespołów CS  
GO na świecie. Drużyny zmierzą si  w wal-
ce o łączną pul  nagród 1 miliona dolarów 
i szans  wpisania si  w histori  e-sportu.

31 stycznia – 1 lutego  Faza play-in ro-
zegrana zostanie w środowisku studyjnym. 
Weźmie w niej udział 16 zespołów, w tym 
zwycięzca aktualnie trwającego 25. sezonu 
ESL Mistrzostw Polski w CS: GO. Osiem dru-
żyn awansuje do następnego etapu turnieju.

2–5 lutego  Osiem drużyn, które awan-
sują z fazy play-in, dołączy do ośmiu już za-
kwalifikowanych. Sześć najlepszych ekip 
przejdzie do fazy finałowej.

10–12 lutego  W tych dniach legendarny 
Spodek otworzy swoje drzwi na tysiące fa-
nów gotowych kibicować sześciu zespołom, 
które zmierzą się w ostatecznej walce o upra-
gniony tytuł mistrzowski.

Podczas IEM Katowice 2023 rozegrane 
zostaną też zawody mistrzostw świata 
w StarCraft® II, gdzie 36 najlepszych za-
wodników z całego świata stanie w szranki 
w walce o tytuł Mistrza Świata. Zawody 
rozpoczną się w drugim tygodniu lutego, 
a przewidziana pula nagród to 500  ty-
sięcy dolarów. Finały odbędą się w MCK 
w dniach 10–12 lutego. 

Tegoroczna edycja wydarzenia oznacza 
też powrót IEM Expo. 

(KK)

O Intel Extreme Masters
Intel treme Masters to najdłu ej 
trwający cykl turniejów e-sporto-
wych na świecie. Intel treme Ma-
sters w Spodku udowadnia, e jest 
jednym z najwa niejszych wydarzeń 
na esportowej mapie świata.
W 2022 r. finał przed odbiorni-
kami zgromadził 1 122 015 widzów 
w szczytowym momencie, a łącznie 
turniej wygenerował blisko 30 milio-
nów obejrzanych godzin contentu. 

rednia liczba osób śledzących roz-
grywki wyniosła 330 000. (KK)
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INWESTYCJE

Dobre wiadomości dla rowerzystów

Nowa droga dla rowerów połączyła 
Nikiszowiec z Giszowcem
Odległość od zabytkowych zabudowań 
w Nikiszowcu do Giszowca to 2,4 km. Dy-
stans ten można pokonać już na rowerze, 
korzystając z przeznaczonej dla jedno-
śladów infrastruktury. Odebrana została 
nowa droga rowerowa prowadząca wzdłuż 
ul. Szopienickiej.

– Wielu miłośników jazdy na rowerze 
czekało na tę inwestycję. Droga rowerowa 
łącząca Nikiszowiec z Giszowcem nie 
tylko usprawni przemieszczanie się mię-
dzy nimi, ale także pozwoli na zwiedzanie 
zabytkowych dzielnic właśnie przy użyciu 
rowerów – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. Nowa droga rowerowa zo-
stała poprowadzona po wschodniej stronie 
ul. Szopienickiej. Jej początek zlokali-
zowany jest w okolicach skrzyżowania 
z ul. Bernarda Krawczyka, następnie pro-
wadzi do ul. Mysłowickiej w Giszowcu. 
W ramach inwestycji powstała nie tylko 
asfaltowa droga dla rowerów z poziomym 
i pionowym oznakowaniem, ale także 
nowe chodniki i dodatkowe oświetlenie 
uliczne. 

Budowa rozpoczęła się w marcu 2022 
roku i trwała do końca września. Następ-
nie Katowickie Inwestycje SA przystąpiły do 
procedury odbioru. Wartość tej inwestycji to 
niespełna 4,5 mln zł.

Powstanie droga rowerowa w okolicy 
Muchowca
Wybrano wykonawcę, który zrealizuje 
drogę rowerową – około 700-metrowy 
odcinek wzdłuż ulicy Francuskiej. Połączy 
on popularne wśród mieszkańców miej-
sce wypoczynku i rekreacji – Muchowiec 
– z drogą rowerową w ciągu ul. Lotnisko. 
Na realizację wykonawca będzie miał 9 
miesięcy od podpisania umowy.

Inwestycja dotyczy około 700-metro-
wego odcinka wzdłuż ulicy Francuskiej, 
od skrzyżowania z ulicą Trzech Stawów do 
skrzyżowania z ulicą Lotnisko. Co ważne, 
zakres prac obejmuje nie tylko realizację 
drogi rowerowej, ale także chodnika i ele-
mentów towarzyszących. Bezpieczeństwo 
w poruszaniu się tym odcinkiem ul. Fran-
cuskiej – zarówno rowerem, jak i pieszo, 
poprawi dodatkowe oświetlenie – doświe-
tlone zostaną również przejścia dla pie-
szych. W ramach inwestycji przewidziano 
także montaż ławek i koszy na śmieci oraz 
nasadzenia nowych roślin, takich jak hor-
tensje czy tawuły.

Swoje oferty w postępowaniu prze-
targowym, prowadzonym przez miejską 
spółkę Katowickie Inwestycje SA., złożyło 
sześciu wykonawców. Spośród nich wy-
brano firmę DROGOPOL Sp. z o.o., która 
koszt realizacji tej inwestycji wyceniła 
na około 2,5 mln zł.

Ten odcinek połączy Muchowiec nie 
tylko z istniejącą już drogą rowerową 
w ciągu ul. Lotnisko, ale docelowo rów-
nież z infrastrukturą dla rowerzystów na 
ul. Damrota – tu miasto wybrało niedawno 
projektanta, który przygotuje niezbędną do-
kumentację projektową dla inwestycji.

Katowice ogłosiły przetarg 
na inwestycj  w Burowcu
Nowa infrastruktura rowerowa łącząca Dą-
brówkę Małą z Burowcem poprawi bez-
pieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza 
w kontekście przejazdu pod al. Roździeń-
skiego, ale też usprawni przemieszczanie się 
między tymi dzielnicami – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – W dalszym 
etapie powstanie połączenie rowerowe ze 
stawem Borki, co oznaczać będzie rowe-
rowe skomunikowanie z objętą planem 
rewitalizacji katowicką Doliną 5 Stawów 
– dodaje prezydent.

Wyczekiwane przez mieszkańców 
północno-wschodnich dzielnic Kato-
wic jest połączenie rowerowe ul. Konnej 
z ul. Techników i al. Niepodległości oraz 
trasą rowerową nr 5. Będzie ono reali-
zowane w dwóch etapach, a na prace bu-
dowlane w ramach pierwszego z nich 
ogłoszono właśnie postępowanie przetar-
gowe. Inwestycja dotyczy rozbudowy ul. 
Hallera. Na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Wandy do skrzyżowania z drogą ekspre-
sową S86 powstanie droga dla rowerów, 
która przy tej trasie – równolegle do ul. Po-
godnej – odbije w stronę torów kolejowych 
i wzdłuż nich pobiegnie w kierunku al. 
Niepodległości. Długość tego odcinka wy-
niesie około 1,4 km, a zakres prac obejmie 
również ciągi piesze, peron przystankowy 
przy ul. Hallera, przebudowę publicznych 
oraz indywidualnych zjazdów, przebu-
dowę i rozbudowę oświetlenia drogowego. 
Na zrealizowanie tej inwestycji wybrany 
wykonawca będzie miał 12 miesięcy od 
podpisania umowy.

W drugim etapie zostanie rozbudowana 
ul. Korczaka na odcinku od rejonu skrzyżo-
wania z ul. Wandy do rejonu skrzyżowania 
z ul. Borki. Ogłoszenie przetargu planowane 
jest w pierwszej połowie roku.

Przybywa dróg rowerowych
Przybywa dróg rowerowych w Katowicach, 
ich łączna długość wynosi około 190 km, 
a w tym roku powstaną kolejne. Trwa rów-
nież przetarg na zaprojektowanie trzech 
odcinków o łącznej długości 2,3 km, a ko-
lejne 5,9 km jest już w trakcie projektowania 
i zostanie wybudowane w najbliższych latach. 
Wśród zaplanowanych inwestycji jest pierw-
szy etap velostrady. Pobiegnie ona po śladzie 
nieczynnej linii kolei piaskowej, na odcinku 
od ul. Huberta do ul. Kolistej. 

Droga dla rowerów wzdłuż Szopienickiej

Giszowiec–Nikiszowiec Burowiec Hallera

Muchowiec oraz Dolina Trzech Stawów to popularne miejsca 
wypoczynku i rekreacji mieszkańców Katowic
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Kolej Plus prowadzi 
do Katowic
Samorządowcy kilku gmin Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym Katowic, 
podpisali z PKP PLK umowy na uspraw-
nienie lokalnej infrastruktury kolejowej. 
W ramach programu Kolej Plus polepszą się 
możliwości dojazdu do stolicy województwa, 
jak również rozbudowana zostanie sieć to-
rowa w obrębie miasta.

Umowy na realizację projektów zawarły 
PKP Polskie Linie Kolejowe oraz prezydenci 
i burmistrzowie Bytomia, Dąbrowy Górni-
czej, Katowic, Mikołowa, Pyskowic i Rudy 
Śląskiej – liderzy projektów. Szacowana 
wartość sześciu inwestycji w wojewódz-
twie śląskim to prawie 1,5 mld zł. Partne-
rem we wszystkich tych przedsięwzięciach 
jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, 
która zapewniła samorządom sfinansowanie 
wkładu własnego do realizowanych inwesty-
cji w wysokości 317 mln zł. Projekty te zo-
stały ocenione najlepiej w skali całego kraju.

– Dzięki tym dotacjom w Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii wybudowa-
nych i wyremontowanych zostanie łącznie 
ok. 100 km torów – podkreśla Kazimierz 
Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. 
– To poprawi skomunikowanie naszych 
gmin z miastem wojewódzkim i stolicą me-
tropolii, Katowicami – dodaje. Na trasach po-
wstanie 14 nowych przystanków osobowych.

Infrastruktura kolejowa Katowic 
uwzględniona jest w trzech z sześciu pro-
jektów. Jeden z nich to dobudowa drugiego 
toru między Piotrowicami a Orzeszem Jaś-
kowicami. Dzięki inwestycji zwiększy się 
przepustowość linii – więcej pociągów bę-
dzie mogło kursować między Katowicami 
a Rybnikiem, Raciborzem i dalej w kierunku 
Czech. W ramach zadania wybudowane zo-
stanie 20 km toru i sieci trakcyjnej. Nowe 
przystanki – Kamionka, Reta i Osiedle Mic-
kiewicza – powstaną w Mikołowie. Wartość 
projektu to ok. 460 mln zł.

Kolejna umowa dotyczy utworzenia al-
ternatywnego połączenia aglomeracyjnego 
Tychy – Katowice-Murcki – Katowice-
-Ligota na linii kolejowej nr 142. Dzięki 
przywróceniu ruchu pasażerskiego między 
Ligotą a Tychami mieszkańcy południo-
wych dzielnic Katowic – Ochojca, Murcek, 
Kostuchny i Podlesia – zyskają lepszy do-
stęp do pociągów. Obecnie trasa jest wyko-
rzystywana głównie w ruchu towarowym, 
natomiast po realizacji projektu w ramach 
programu Kolej Plus skorzystają z niej rów-
nież pociągi pasażerskie. Mijanka w Murc-
kach usprawni przewozy, a budowa trzech 
bezkolizyjnych skrzyżowań torów z dro-
gami w miejscu przejazdów w poziomie szyn 
zwiększy bezpieczeństwo. Wartość tego za-
dania to ponad 140 mln zł.

Trzeci projekt dotyczący bezpośrednio 
Katowic to utworzenie alternatywnego po-
łączenia z Gliwicami i Rudą Śląską. Linia, 
która przebiega przez Rudę Kochłowice i łą-
czy Gliwice ze stolicą województwa – wyko-
rzystywana w ruchu towarowym – będzie 
przygotowana do przewozów pasażerskich. 
W ramach projektu wybudowanych zostanie 

siedem nowych stacji i przystanków: Gliwice 
os. Wyzwolenia, Zabrze-Makoszowy, Ruda-
-Bielszowice, Ruda-Halemba, Ruda-Wirek, 
Ruda-Kochłowice, Chorzów-Hajduki. Po-
ciągi z Rudy-Kochłowice dojadą do Katowic 
w 18 min. Wartości inwestycji to ponad 350 
mln zł.

– Realizacja inwestycji kolejowych w ra-
mach Kolei Plus to efekt wspólnych starań 
naszego miasta i GZM. Dzięki temu miesz-
kańcy zyskają nowe możliwości transpor-
towe, wpisujące się w przyjętą przez nas 
strategię rozwoju transportu zrównowa-
żonego, w którym transport szynowy jest 
niezwykle istotny. Wybudowaliśmy centra 
przesiadkowe o wartości ponad 260 mln zł, 
jesteśmy w trakcie zmiany polityki parkin-
gowej, która ma na celu zwiększenie rotacji 
samochodów w centrum miasta. Stawiamy 
na rozwój tramwajów, a także regularnie 
wymieniamy tabor autobusowy na komfor-
towy i ekologiczny. Do dyspozycji mieszkań-
ców jest system rowerów miejskich oraz ok. 
190 km dróg rowerowych. Ważnym rozsze-
rzeniem tych działań będą inwestycje ko-
lejowe, które wpłyną na komfort podróży, 
szczególnie mieszkańców południowych 
dzielnic Katowic – powiedział Bogumił So-
bula, wiceprezydent Katowic.

Dokładnych terminów realizacji prac 
na razie nie podano ze względu na plano-
wane procedury administracyjne. Przed 
PKP PLK jest jeszcze ogłoszenie postępo-
wań przetargowych na opracowanie szcze-
gółowej dokumentacji projektowej, która 
będzie podstawą do przygotowania prze-
targów na prace budowlane. Wyjątkiem 
jest projekt zakładający odtworzenie ruchu 
pasażerskiego pomiędzy Gliwicami a cen-
trum Katowic przez południowe dzielnice 
Zabrza, Rudy Śląskiej, z nowym przystan-
kiem w Chorzowie, gdzie od razu zostanie 
ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj 
i wybuduj.

UŚ przygotowuje 
centrum kreatywnej 
przedsi biorczości
Przy ul. Bankowej 5 trwają zaawansowane 
prace modernizacyjne, które prowadzone są 
na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego. Uczel-
nia jest właścicielem zabytkowego gmachu 
i przygotowuje obiekt na potrzeby centrum 
kreatywnej przedsiębiorczości Spin Place.

Realizacja inwestycji przekroczyła pół-
metek. – Obecnie zaawansowanie umowy 
na roboty budowlane szacowane jest na po-
ziomie 60 proc. Prace w obiekcie powinny 
zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 r., 
jednakże z uwagi na uwarunkowania ze-
wnętrzne szacuje się możliwe opóźnienie 
na trzeci kwartał 2023 – podała Małgorzata 
Poszwa, rzeczniczka prasowa Uniwersy-
tetu Śląskiego.

Do tej pory wykonano roboty rozbiór-
kowe, konstrukcyjne m.in. w zakresie 
budowy szybów wind i schodów wewnętrz-
nych, zabezpieczenia przeciwpożarowe 
elementów konstrukcyjnych, montaż wę-
zła cieplnego wraz z automatyką, tynki 

ścian i sufitów, wylewki wraz z warstwami 
podposadzkowymi, orurowanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego 
ogrzewania. – Jesteśmy w trakcie m.in. wy-
miany stolarki okiennej, renowacji elewacji, 
docieplenia ścian zewnętrznych, montażu 
windy w jednym z segmentów – dodaje 
rzeczniczka UŚ.

Po zakończeniu prac będzie tu działać 
centrum kreatywności i coworkingu Spin 
Place. Stanie się ono elementem wszechstron-
nego kształcenia m.in. w zakresie umiejętno-
ści miękkich i praktycznego przygotowania 
młodych ludzi do tworzenia własnych miejsc 
pracy. W gmachu znajdzie się strefa pracy gru-
powej, wykładów popularnonaukowych, tre-
ningu przedsiębiorczości i biznesu. Jak podaje 
uczelnia, publiczny charakter przestrzeni oraz 
organizowane w niej wydarzenia mają sprzy-
jać wymianie myśli i doświadczeń.

Obecnie szacunkowa wartość inwestycji 
to 30 mln zł. Przedsięwzięcie dofinansowane 
jest z funduszy unijnych.

Najlepsze biurowce 
w U  powstają w Katowicach
Na północy Katowic – jak przekonuje inwe-
stor – powstają najbardziej przyjazne użyt-
kownikom i energooszczędne biurowce 
w Polsce. Inwestycja Eco City Katowice zy-
skała najwyższą w Unii Europejskiej ocenę 
94 proc. w ramach certyfikacji BREEAM, 
a blisko 60 proc. jej powierzchni zajmą tereny 
zielone. Budynki dają drugie życie pohutni-
czemu terenowi przy ul. Konduktorskiej.

BREEAM to jedna z najbardziej po-
wszechnych metod wielokryterialnej, nie-
zależnej oceny budynków pod kątem ich 
ekologiczności, stosowana w wielu krajach 
świata od 1990 r.

Znakomity wynik certyfikacji kom-
pleks biurowców Eco City Katowice 

osiągnięto m.in. dzięki zastosowaniu rów-
noczesnej produkcji energii elektrycz-
nej, ciepła i chłodu (trigeneracja), systemu 
okienno-fasadowemu z wysoką izolacyj-
nością termiczną czy pozyskiwaniu ener-
gii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. 
Dodatkowo w biurowcach znajdą się ener-
gooszczędne windy odzyskujące energię, 
gazowe pompy ciepła, zintegrowany sys-
tem zarządzania budynkiem oraz instalacja 
umożliwiająca pozyskiwanie naturalnego 
chłodu z otoczenia (freecooling).

– Ponadto z myślą o komforcie pracy 
i zdrowiu użytkowników zastosujemy w po-
mieszczeniach system klimatyzacji oparty 
na belkach grzewczo-chłodzących oraz 
regulatorach przepływu wraz z wysoko-
sprawnym systemem wentylacji zapewnia-
jącym najwyższą jakość powietrza, a także 
z pełnym monitoringiem gwarantowanych 
parametrów komfortu cieplnego – wylicza 
Janusz Mitręga, prezes spółki realizują-
cej inwestycję.

Dzięki powyższym rozwiązaniom nieza-
leżni audytorzy systemu BREEAM przyznali 
Eco City Katowice najwyższą ocenę „Out-
standing” na rekordowym poziomie 94 proc. 
To najlepszy wynik spośród precertyfiko-
wanych ekologicznie budynków biurowych 
w całej Unii Europejskiej.

W obiektach przy ul. Konduktorskiej 
właśnie kończy się montaż szklanej elewacji 
z powłoką z jonów srebra, która ma zapew-
nić ponadstandardowy dostęp światła na-
turalnego i optymalny komfort termiczny 
użytkowników. W suficie holu wejściowego 
łączącego biurowce Eco 1 i 2 rozpoczął się 
montaż świetlika o imponujących rozmia-
rach 106 m2. Wkrótce zakończy się również 
demontaż rusztowań wokół budynków. Od-
danie do użytkowania pierwszego etapu Eco 
City Katowice planowane jest na przełomie 
2023 i 2024 roku. (ZIT)

Modernizacja budynku przy ul. Bankowej 5

co City Katowice
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W Spodku zakończyła się modernizacja dachu
Spodek jest symbolem Katowic rozpo-
znawalnym daleko poza granicami mia-
sta. Historia Hali Widowiskowo-Sporto-
wej Spodek to 51 lat wielkich wydarzeń. 
W ostatnim czasie zakończyła si  kom-
pleksowa wymiana pokrycia dachu, te-
raz podpisano umow  na modernizacj  
układu zasilania. ączna wartoś  tych 
inwestycji to ponad 7,5 mln zł.
– W Spodku organizuje się nie tylko wyjąt-
kowe koncerty największych gwiazd pol-
skiej i światowej muzyki. Odbywają się tu 
również wielkie imprezy sportowe, jak te-
goroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Siat-
kowej Mężczyzn czy nadchodzące wielkimi 
krokami Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcz-
nej. To m.in. w Spodku realizowano kon-
gresy o globalnym zasięgu, takie jak Szczyt 
Klimatyczny ONZ w 2018 roku czy ubie-
głoroczne Światowe Forum Miejskie. Od 
2013 r. oczy widzów z różnych zakątków 
świata kierują się na rozgrywane tu finały 
Intel Extreme Masters, jednej z najwięk-
szych imprez e-sportowych – przypomina 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Cieszę 

się, że zarówno Mistrzostwa Świata w Piłce 
Ręcznej, jak i IEM odbędą się już w odno-
wionym Spodku – dodaje prezydent.

Spodek z nowym dachem
Zakończyła się gruntowna moder-
nizacja dachu Spodka, dzięki której 

charakterystyczny obiekt został zabez-
pieczony na kolejne lata. By było to moż-
liwe, należało najpierw przeprowadzić 
wymianę zużytych elementów, takich jak: 
wyłaz dachowy, elementy uszczelniające 
okna świetlika centralnego, oraz zabez-
pieczyć istniejące łączniki. Następnie 

dach został pokryty membraną hydroizo-
lacyjną EPDM. Kolejnym krokiem było 
uszczelnienie oraz pokrycie wszelkiego 
rodzaju wpustów, progów przewyższe-
nia, obróbek blacharskich czy kierownic 
spływu wody. Inwestycja, której wartość 
to 4,3 mln zł, została zakończona w po-
łowie grudnia.

Serce Spodka zabije mocniej
Na wymianie pokrycia dachu lista reali-
zowanych w Spodku prac jednak się nie 
kończy. W połowie grudnia 2022 r. zo-
stała podpisana umowa na modernizację 
układu zasilającego halę w energię elek-
tryczną. Wybrany wykonawca rozpocz-
nie prace od wykonania inwentaryzacji 
i oceny stanu technicznego aktualnego 
układu zasilania, aby następnie opraco-
wać projekt jego wymiany oraz rozbu-
dowy i wdrożyć planowane modyfikacje. 
Dzięki tej inwestycji układ zasilania zo-
stanie zabezpieczony przed potencjal-
nymi awariami związanymi z zanikiem 
napięcia w obiekcie. (MM)

HISTORIA

Katowice przejmują trzy budynki – w tym 
Łaźnię Łańcuszkową kopalni „Wujek”
Trzy budynki Oddziału KWK Staszic-Wu-
jek, Ruchu Wujek – w tym cenny histo-
rycznie budynek a ni ańcuszkowej 
– przej ło miasto Katowice od Polskiej 
Grupy Górniczej. Budynki zostaną włą-
czone do Śląskiego Centrum Wolności 
i Solidarności, powi kszając tym sa-
mym siedzib  instytucji i uatrakcyjnia-
jąc jej ofert .
Budynek Łaźni Łańcuszkowej, byłego Od-
działu Instalacyjnego i dawnej siedziby 
Straży Pożarnej, od 12 grudnia 2022 roku 
znajduje się w zasobie Katowic. Miasto 
przejęło je od Polskiej Grupy Górniczej 
w formie darowizny. Rozmowy dotyczące 
przejęcia obiektów rozpoczęły się w 2019 
roku, teraz nastąpił ich finał.

– Śląskie Centrum Wolności i Solidarno-
ści to ważny kompleks historyczno-eduka-
cyjny, którego zadaniem jest kultywowanie 
pamięci o tragicznych wydarzeniach, jakie 
miały miejsce 16 grudnia 1981. Dzięki no-
wym budynkom miejsce to zyska dodat-
kową przestrzeń i zwiększy oraz uatrakcyjni 
swoją ofertę – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. – W lipcu 2021 podpisaliśmy 
list intencyjny w tej sprawie. Dziś dopinamy 
formalności, jesteśmy o kolejny krok bliżej do 
rozszerzenia działalności Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności – dodaje.

– Z naszej strony nie było cienia wątpli-
wości, że te obiekty muszą trafić do Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności. Zwiedzając 
wystawę, rodzą się w nas głębokie refleksje. 
Chcielibyśmy, żeby przyjeżdżali tu nasi mło-
dzi pracownicy wraz z całymi rodzinami, by 

poznać historię, która wydarzyła się w tym 
miejscu – mówi Jerzy Janczewski, wiceprezes 
zarządu ds. pracowniczych PGG SA.

Największą wartość ma budynek dawnej 
Łaźni Łańcuszkowej. W grudniu 1981 roku 
strajkujący modlili się w niej, uczestniczyli 

w mszach św. i otrzymali absolucję generalną 
przed starciem z siłami wojska i milicji. Budy-
nek ma dziś unikatowy charakter także z in-
nego powodu. Obecnie w kopalniach nie stosuje 
się już tej metody zawieszania ubrań górników 
na łańcuchach. Obiekt Łaźni Łańcuszkowej ma 
być docelowo udostępniony do zwiedzania jako 
element ekspozycji stałej ŚCWiS.

– Łaźnia Łańcuszkowa to niemy świadek 
historii. To właśnie w jej murach rozgry-
wały się niezwykłe sceny strajku w grudniu 
1981 roku po wprowadzeniu stanu wojen-
nego. Tam spotykali się strajkujący górnicy 
i wspólnie podejmowali kluczowe decyzje 
w sprawie przystąpienia do protestu. Tam ks. 
Henryk Bolczyk odprawiał dla nich msze św., 
a przed tym gmachem, krótko przed krwawą 
pacyfikacją, udzielił zgromadzonym absolucji 
zbiorowej, czyli rozgrzeszenia na wypadek 
śmierci. Tym bardziej cieszymy się z tego, 
że wejdzie on w skład centrum – mówi Ro-
bert Ciupa, dyrektor ŚCWiS.

Budynki Straży Pożarnej i Oddziału 
Instalacyjnego mają być przeznaczone 
na biura, magazyny, bibliotekę oraz ar-
chiwum instytucji. Dodatkowa prze-
strzeń będzie także wykorzystana do 
przeprowadzania warsztatów dla naj-
młodszych. Dzięki temu ŚCWiS posze-
rzy swoją ofertę.  (RED)

Zobacz lm 
przedstawiającego 
wyremontowany 
dach Spodka
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ERIE  IE CIE
NA SPORTOWO

W czasie ferii dzieci i młodzież z katowic-
kich szkół, świetlic środowiskowych oraz 
domów dziecka będą mogły korzystać 
z obiektów MOSIR w ramach akcji Zima 
w Mieście. Będzie można w nich uprawiać 
gimnastykę artystyczną, zapasy, capoeirę 
czy łyżwiarstwo rekreacyjne (ślizgawki 
ogólnodostępne). Na lodowisku w Murc-
kach MOSiR zorganizuje Wspólną Ekspre-
sową Naukę Jazdy na łyżwach. 

Lodowisko Murcki 
Wspólna Ekspresowa Nauka Jazdy 
na łyżwach zrealizowane ze środków 
Narodów Zjednoczonych na rzecz dzie-
ci UNICEF)

18, 25 stycznia w godz. 17.00–18.00
21, 28 stycznia w godz. 12.30–13.30

Lodowisko Rynek 
16–27 stycznia 
Od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–21.30
Soboty, niedziele w godz. 10.30–21.30

Zajęcia organizowane przez kluby spor-
towe na obiektach MOSiR w ramach akcji 
Zima w Mieście 

UKS Carramba - Hala OS Kolejarz
gimnastyka artystyczna

16–20 stycznia w godz. 9.00–15.00

UKS Dąb - Hala OS Kolejarz
gimnastyka artystyczna 

23–27 stycznia w godz. 9.00–15.00

KS Capoeira Camangula 
Hala ul. Józefowska 40
capoeira

16–20 stycznia w godz. 9.00–11.00

ZUKS GKS Katowice 
Hala ul. Józefowska 40
zapasy

16–20 stycznia w godz. 12.00–14.00

UKS Katowice 
Hala ul. Józefowska 40
gimnastyka artystyczna

23–27 stycznia w godz. 10.00–13.00

CIE A E PR P Z C E IE S IC
D  T R

O wszystkich dzieciach wypoczywających 
podczas przerwy zimowej nie zapomniały 
oczywiście Miejskie Domy Kultury.

W MDK Bogucice–Zawodzie odbędą 
się m.in. warsztaty artystyczne i anima-
cje dla dzieci szkolnych w klimacie „Opo-
wieści z Narnii”. MDK Koszutka zaprasza 
z kolei na Feriadę – czyli warsztaty twór-
cze, edukacyjne, kreatywne, plastyczne 
i wiele innych atrakcji na wesoło, zdrowo 
i kolorowo. 

Może ferie to okazja do odnalezienia 
nowej pasji? MDK Ligota zaprasza do sko-
rzystania z zimowej oferty różnych warsz-
tatów artystycznych.

MDK Południe poleca m. in. projekcje 
filmowe dla dzieci, a tuż po nich warsz-
taty jogi.

Miejski Dom Kultury Szopienice–Gi-
szowiec proponuje zaś zajęcia świetlicowe 
i wyjazdowe dla dzieci w wieku 7–12 la. In-
tegracyjne gry, zabawy, konkursy i zagadki, 
warsztaty kreatywne i warsztaty z Filmo-
teką Śląską, a także małą olimpiadę – nie 
tylko sportową.

I I TE A, I S I A 

Ferie z książką to akcja przygotowana z my-
ślą o młodych miłośnikach książek.

Co roku już od ponad trzydziestu lat Bi-
blioteka Miejska organizuje Ferie z Książką 
– kulturalnie spędzany czas wolny od 
szkoły dla tych dzieci, które nie wyjeżdżają 
z miasta. MBP zaprasza wszystkich miło-
śników powieści graficznych, superbohater-
skich serii komiksowych, klasyki polskiego 
komiksu czy japońskiej animacji i mangi. 

Podczas Ferii z Książką to właśnie obraz 
stanie się głównym punktem obserwacji, 
eksperymentów i poznania, podczas zimo-
wych warsztatów, spotkań czy spacerów or-
ganizowanych w bibliotece lub w kooperacji 
z przyjaznymi siłami katowickich instytu-
cji kultury. Czasem nie potrzeba wiele, by 
przemierzyć galaktykę, uratować świat czy 
zamienić się w Asteriksa lub przeżyć wielką 
przygodę z Kajkiem i Kokoszem, albo nawet 
Wiedźminem. Biblioteka zaprasza do wy-
branych filii, młodych (7–12 lat) na spotka-
nia ze słowem, warsztaty i zabawy literackie. 

Warsztaty i spotkania odbywają si  w wy-
brane dni ferii 16-20 stycznia oraz 23-27 
stycznia w liach

Filia nr 6 (Wełnowiec–Józefowiec), 
Filia nr 12 (Osiedle Witosa), 
Filia nr 16 (Bogucice), 
Filia nr 17 (Dąb), 
Filia nr 23 (Osiedle Paderewskiego), 
Filia nr 25 (Osiedle Tysiąclecia), 
Filia nr 26 (Murcki), 
Filia nr 28 (Podlesie), 
Filia nr 32 (Brynów–Ligota).

Pami tajcie – wszystkie zajęcia prowa-
dzone w bibliotece na miejscu są bezpłatne. 
Na wydarzenie obowiązują zapisy oraz pi-
semna zgoda rodziców.

Czytanie na dywanie i inne atrakcje
Niezależnie od ferii, w filiach Biblioteki 
wciąż odbywa się znane od lat „Czytanie 
na dywanie”, a w Filii nr 5 nowy cykl „Środa 
z bajką”. Oprócz czytania Filia nr 19 zapra-
sza na pierwsze w tym roku przedstawienie 
– na małej bibliotecznej scenie wystąpi Te-
atr Bajkowe Skarbki Śląska, z widowiskiem 
„Najcenniejszy skarb zimy”. Pamiętajcie 

o wejściówkach! Zapisy obowiązują również 
na warsztaty plastyczne w Filii nr 33, organi-
zowane z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

AT ICE IAST  R D  

Atrakcje na ferie przygotowała też Insty-
tucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

„Jak karnawał, to zabawa” – to warsztaty 
muzyczne Zdzicha Smucerowicza. W ter-
minie 23–27 stycznia odbędą się warsztaty 
dla grup zorganizowanych: trzy tury: godz. 
10.00, 11.15, 12.30. Udział jest bezpłatny, 
obowiązują zapisy. Warsztaty dla dzieci 
zgłoszonych indywidualnie: trzy tury: godz. 
14.00 – dla dzieci 3–6 lat, godz. 15.00 – dla 
dzieci 7–9 lat, godz. 16.00 – dla młodzieży 
10–15 lat. Więcej informacji w informatorze.

„Wspólnota radości i malarstwa” 
– to z kolei warsztaty programu 
Future Artist – wspólnota sztuki

Od 18 do 21 stycznia uczestnicy zain-
spirowani twórczością mistrzów będą two-
rzyć prace malarskie w formie abstrakcji 
geometrycznych, prac typu informel i prac 
surrealistycznych. Wszystkie warsztaty będą 
poprzedzone wizytą w galerii sztuki i poka-
zami slajdów. Spotkania są bezpłatne, dedy-
kowane grupom zorganizowanym, jest też 
możliwość indywidualnego ustalenia ter-
minu spotkania grupy Obowiązują zapisy.

Świetlica twórcza polsko-ukraińska
Poznajmy si  Dzieci i młodzież z Polski 
i Ukrainy KMO zaprasza na wspólne, bez-
płatne zajęcia artystyczne. Na spotkaniach 
muzycznych i plastycznych będzie okazja 
nie tylko twórczo i ciekawie spędzić wolny 
czas, odkrywać i rozwijać własne zaintere-
sowania, ale i wzajemnie się poznać, dowie-
dzieć co nieco o kraju i kulturze kolegów 
i koleżanek. 

TA E NICE SZEC IATA,
S ICZNE PRA  I E

Filmowe popołudnie dla dzieci, cykl 
Rodzina w kinie czy warsztaty Planeta-
rium – Śląski Park Nauki, a także seans 
w Mobilnym Planetarium, Urodziny Mi-
kołaja Kopernika w Kosmosie – to atrak-
cje, które szykuje na Ferie Kino Kosmos.  
Wszystko to na cześć Mikołaja Kopernika 
– polskiego astronoma wszechczasów, 
którego 550. rocznicę urodzin będziemy 
świętować w 2023 roku w całym kraju. 
Zimowym seansom filmowym będą 
towarzyszyły pokazy w Dmuchanym 
Planetarium połączone z warsztatami 
z szukania gwiazd na niebie, tworzenie 
komiksów o Mikołaju Koperniku oraz 
zwiedzanie Filmoteki Śląskiej i rysowanie 
„stop-klatki” z urodzin astronoma!

Więcej na kosmos.katowice.pl. 
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EDUKACJA

Z rajdowcami o bezpieczeństwie 
Bezpieczeństwo mieszkańców to priory-
tet, dlatego miasto zintensy kowało dzia-
łania w ramach akcji „Katowice Motorem 
Bezpieczeństwa Śląska” i ruszyło z pre-
lekcjami w szkołach. Kierowcy Jarosław 
i Marcin Szeja odwiedzą uczniów katowic-
kich szkół, z którymi przeprowadzą zaj -
cia oraz wyposażą w odblaski.
– Najważniejsze jest wyrobienie w sobie od-
powiednich nawyków i wiedza, jak istotne 
jest właściwe zachowanie wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego. Organizujemy 
kolejne spotkania dla dzieci i młodzieży, by 

uświadomić im, jak ważne jest zachowanie 
ostrożności na drodze. Zarówno jako kie-
rowcy, jak i inni uczestnicy ruchu – piesi czy 
rowerzyści – musimy pamiętać o zasadach 
i bezpieczeństwie – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Dlatego cieszę się, 
że kontynuujemy akcję „Katowice Motorem 
Bezpieczeństwa Śląska”. W grudniu ruszy-
liśmy z kolejnymi prelekcjami, tym razem 
w katowickich szkołach. Na takich spotka-
niach z załogą rajdową wiedza zostanie prze-
kazana w sposób ciekawy i na dłużej zapadnie 
młodzieży w pamięć – dodaje prezydent.

Kampania ruszyła wiosną 2022 roku. Bracia 
Szejowie poprzez zabawę edukowali mieszkań-
ców w trakcie Dnia Dziecka, urodzin miasta, 
pikniku lotniczego, a także Światowego Forum 
Miejskiego. Teraz pojawiają się w szkołach, 
gdzie przeprowadzają prelekcje dla uczniów. 
Uczestnicy otrzymują odblaski, a także mogą 
poznać ciekawostki ze świata motosportu. 

– Młodzież często nie rozumie zagrożeń, 
które mogą ją czekać w drodze do szkoły. 
Odpowiednie prelekcje oraz wzorce do-
świadczonych osób, liderów w swoich dzie-
dzinach, pomogą uzmysłowić im, w jaki 

sposób należy uczestniczyć w ruchu dro-
gowym. Dlaczego tak ważne jest zapinanie 
pasów, jak odpowiednio przechodzić przez 
jezdnię i gdzie należy to robić. Czym sko-
rupka za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci – wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
i pamiętajmy, aby wpajać odpowiednie za-
chowania dzieciom od najmłodszego wieku 
– mówi kierowca rajdowy Jarosław Szeja.

„Katowice Motorem Bezpieczeństwa Ślą-
ska” to wspólna akcja partnerów: Miasta Ka-
towice, KSSE, Komendy Miejskiej Policji oraz 
Jarosław & Marcin Szeja Rally Team.  (KK)

N RS R ZSTRZ NI T !

Katowice w obiektywie: 
tak miasto widzą mieszkańcy

Temat ostatniej edycji konkursu „Kato-
wice w obiektywie” spotkał si  z dobrym 
przyj ciem. Myślą przewodnią trzynastej 
edycji były „śląskie tradycje w Katowi-
cach”, a zwyci zcą został Piotr Cieślak.
Temat konkursu nawiązywał do ważnych 
faktów z historii naszego regionu – trzech 
powstań śląskich, których jubileusze obcho-
dziliśmy w ostatnich latach, oraz do setnej 
rocznicy przyłączenia części Górnego Ślą-
ska do Polski, którą wspominaliśmy w ubie-
głym roku. 

Konkurs „Katowice w obiektywie” orga-
nizowany jest od trzynastu lat. Od pierwszej 
edycji realizowany przy współpracy miasta 
Katowice ze Związkiem Polskich Artystów 
Fotografików Okręgu Śląskiego. Spośród 
przyjętych do konkursu fotografii kapituła, 
złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta Ka-
towice i Okręgu Śląskiego Związku Polskich 

Artystów Fotografików, wybrała trzydzie-
ści, z których została przygotowana wystawa 
w Galerii Katowice mieszczącej się w siedzi-
bie ZPAF-u przy ul. Dąbrowskiego 2. 

– Temat przewodni był niezwykle po-
jemny. Dał autorom duże pole interpreta-
cyjne. Przyjemnością było dla mnie oglądanie 
fotografii nie tylko laureatów, których zdjęcia 
możemy zobaczyć na wystawie oraz w ka-
lendarzu, ale także pozostałych uczestników. 
Wiele osób podeszło do tematu wprost. Przy-
kładem są fotografie Grażyny Gałczyńskiej-
-Janus pokazujące strój śląski czy portret 
Alojzego Lysko z charakterystyczną wieżą 
wyciągową w tle, którego autorem jest Ire-
neusz Kaźmierczak. Wspaniale rozpracował 
temat konkursu Piotr Cieślak – jego na pozór 
zwykła czarno-biała fotografia kobiet w stroju 
śląskim zainteresowała jury zwłaszcza 
ze względu na pewien istotny szczegół 

– bohaterki zdjęcia widzimy od tyłu, stoją one 
przed wielką ścianą. Ta właśnie symbolika 
tradycji i zatrzymania urzekła mnie w sposób 
szczególny – mówi Arkadiusz Ławrywianiec, 
prezes Okręgu Śląskiego ZPAF.

Zwycięzcą XIII edycji konkursu „Ka-
towice w obiektywie” został Piotr Cieślak, 
drugą nagrodę otrzymał Ireneusz Kaźmier-
czak, a trzecią Grażyna Gałczyńska-Janus. 
Ponadto wśród wyróżnionych udziałem 
w wystawie znaleźli się: Wiktoria Biegun, 
Marcin Cekus, Krzysztof Chmielewski, 
Agnieszka Drobniak, Radosław Dybała, 
Jakub Dyl, Urszula Gładka, Julia Jambor, 
Katarzyna Janota, Tomasz Kawka, Sylwia 
Lubiecka, Maciej Ochnio, Aleksandra Ol-
szówka, Artur Migdał, Krzysztof Podlejski, 
Patrycja Sompolska, Joanna Turek.

– Autorzy prac, które zyskały najwięk-
sze uznanie komisji, zostali wyróżnieni 

nagrodami pieniężnymi, za dwa pierwsze 
miejsca otrzymali odpowiednio 1200 zł 
i 1000 zł, natomiast zdobywczynię trzeciej 
nagrody zaproszono do udziału w warszta-
tach fotograficznych organizowanych przez 
ZPAF – mówi Marta Chmielewska, naczel-
niczka Wydziału Promocji. – Jednak udział 
w konkursie to również szansa, by nazwi-
sko laureata czy osoby wyróżnionej wraz ze 
zdjęciem znalazło się w miejskim kalendarzu, 
który od wielu lat cieszy się dużą popular-
nością wśród mieszkańców – dodaje. (SR)

Mamy dla Was zabaw , w której mo na zdo-
by  nowy kalendarz Katowice w obiektywie. 

ale y do 9 stycznia na adres mailowy kon-
kurs@katowice.eu napisa  kilka ciekawych 
zdań o śląskich tradycjach. 

ajciekawsze opublikujemy.
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SZKOLNICTWO

Edukacja klimatyczna w katowickich szkołach
Katowice wprowadzą edukacj  klima-
tyczną do szkół. Wcześniej jednak po-
wołany przez Prezydenta Miasta Kato-
wice zespół, składający si  z nauczycieli 
szkolnych i akademickich oraz przedsta-
wicieli miasta, opracuje autorski pro-
gram pilotażowy.
– Miasto Katowice już teraz realizuje 
szereg działań na rzecz przeciwdziała-
nia zmianom klimatu i adaptacji do ich 
konsekwencji. To m. in. zielone przy-
stanki, zazielenienie ulicy Dworcowej 
i alei Korfantego czy trwająca właśnie 
modernizacja ulicy Warszawskiej, na któ-
rej zasadzonych zostanie w sumie ok. 70 
drzew. Na terenie miasta powstaną też 
nowe parki i realizowane są projekty 
w ramach Zielonego Budżetu. Do tych 
działań chcemy dołożyć edukację naj-
młodszych, bo to od nich zależy i do nich 
należy przyszłość – podkreśla Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Program ma na celu wieloaspektowe 
oddziaływanie w czterech obszarach tema-
tycznych: bioróżnorodności, wpływie czło-
wieka na zmiany klimatu, zrównoważonej 
konsumpcji i transformacji energetycznej. 
Prace nad jego szczegółami trwają. Zespół 
składający się z nauczycieli akademickich, 
szkolnych i przedstawicieli urzędu oraz 

Rady Miasta Katowice, zebrał kilkadzie-
siąt pomysłów na wprowadzenie eduka-
cji klimatycznej do programu nauczania 
w klasach siódmych przy okazji nauczania 
innych przedmiotów.

– Edukacja klimatyczna jest częścią 
edukacji ekologicznej, wychodzi ona jed-
nak poza pojęcia ochrony środowiska 
i nauki postaw prośrodowiskowych. Sku-
pia się przede wszystkim na tematyce 

ochrony klimatu, wpływie czynników na-
turalnych i działalności człowieka na jego 
zmiany, możliwościach przystosowania 
się do tych zmian oraz na skutkach global-
nego ocieplenia. Pomaga młodym ludziom 
zrozumieć wpływ degradacji środowiska 
przyrodniczego na ich przyszłość, rozsze-
rza wiedzę, umiejętności i rozwija postawy 
potrzebne do skutecznego działania i odpo-
wiedzi na globalne wyzwania – tłumaczy 

Beata Urych, pełnomocnik prezydenta ds. 
klimatu.

Program realizowany będzie pilotażowo 
od września w trzech szkołach podstawo-
wych. Dodatkowo uzupełni go oferta zajęć 
praktycznych zaproponowanych przez Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w Murckach, 
będą to m.in. warsztaty o tematyce przyrod-
niczej i zajęcia w terenie.

– Należy podkreślić, że program będzie 
zawierał gotowe scenariusze zajęć, z których 
będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele. 
Zależy nam, by uczniowie pracowali metodą 
projektów, gdyż tylko takie zdobywanie 
wiedzy przynosi oczekiwane efekty – do-
daje Grażyna Burek, zastępca naczelnika 
Wydziału Edukacji i Sportu. (RED)

Z PI TRE  R S I  R Z A IA S A IR R

Pokochałem to miasto
Pan Piotr Borkowski, aktywny w miej-
skich mediach społecznościowych, 
odbierając nagrod  w jednym z na-
szych konkursów, wspomniał o tym, jak 
z rodzinnego Pomorza tra ł do Katowic 
i dlaczego pokochał to miasto  

Mówi Pan „Katowice to moje ulubione mia-
sto”. Jak Pan tutaj tra ł  
Mam tu przyjaciela, którego znam ponad 
26 lat. Kilka razy byłem w Katowicach w la-
tach dziewięćdziesiątych. Może nie było tu 
wtedy zbyt ładnie, ale miasto miało dużo 
zieleni, a to jest właśnie to, co lubię. Nie 
ukrywam, że pasjonują mnie spacery, bie-
ganie, więc to był duży plus, to mnie tutaj 
najbardziej urzekło – zieleń. 

Od ilu lat mieszka Pan w Katowicach  
Dziewięć lat. Jestem z trójmiasta, wcze-
śniej pracowałem w sklepie przemysło-
wym. Właściciel z Gdańska przeniósł 
mnie później do Warszawy, tam praco-
wałem 14 lat, ale niestety sklep upadł 
i musiałem coś zmienić w swoim życiu. 
Postanowiłem przenieść się do Kato-
wic, pracuję obecnie w księgowości. Jeśli 
chodzi o Warszawę – z dystansu widzę, 
że tam jest ciągła pogoń za pieniądzem, 
ludzie mają mało czasu dla siebie. Tutaj, 

w Katowicach, ludzie tak nie biegną… są 
milsi, rzetelni i pomocni.

Wiele osób pomogło mi na początku, 
mimo że ich nie znałem. Starali się, że-
bym się zaaklimatyzował, poczuł jak 
w domu. Wprawdzie, patrząc przez okno, 
nie widzę morza, tak jak miałem to w domu 

rodzinnym, ale też mam fajne widoki, wła-
śnie na ulicę Mariacką.

Już wiem, że ulubione miejsce to ulica Ma-
riacka, dlaczego
Tak, tutaj mieszkam. Ulica ma swoje 
uroki. Kiedy był lockdown i wszystko 

było pozamykane, widzieliśmy, jak bar-
dzo pusta była wtedy Mariacka… Bra-
kowało ludzi, gwaru, zabawy. Mam okna 
wychodzące właśnie na tę ulicę i lubię, jak 
coś się tutaj dzieje, kiedy ludzie śpiewają, 
odbywają się koncerty. Obecnie zabawa 
rozszerzyła się też na ul. Dworcową. To 
jest centrum miasta i chciałbym, aby było 
jeszcze więcej koncertów, wydarzeń. Nie 
ukrywam, że jestem też fanem świąt Bo-
żego Narodzenia, pięknych iluminacji. 
Rynek w Katowicach jest imponująco 
ozdobiony i ładniejszy niż w Krako-
wie. Znajomi mówili, po wizycie u nas, 
że mamy zdecydowanie lepszy jarmark 
świąteczny niż w Krakowie!

A gdzie jeszcze zaprasza Pan w Katowicach 
przyjaciół
Bardzo lubię Muzeum Śląskie i wszystkie 
jego ekspozycje. Kiedy pojawiają się nowe 
wystawy czy przestrzenie, dzieje się coś 
ciekawego, to zaraz odwiedzam placówkę. 
Kolejne bliskie mi miejsce to Dolina Trzech 
Stawów. Świetny park, miejsce rekreacji, 
odpoczynku. Kiedy ktoś mnie odwiedza, 
często idziemy tam na spacer. Mogę po-
wiedzieć, że pokochałem to miasto, no 
i przylgnęła do mnie ksywka – „Gorol znad 
morza” – tak czasem mówią… (śmiech). 

– Bardzo lubi  Muzeum Śląskie i jego ekspozycje – mówi pan Piotr Borkowski 
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Katowice Miastem Fachowców to jeden 
z autorskich programów edukacyjnych Katowic

Ogród sensoryczno-botaniczny przy Centrum dukacji Klimatycznej w Murckach
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Katowice to wszystko mają!
Z Adamem Rozlachem, pochodzącym 
z Katowic wybitnym publicystą i komen-
tatorem muzycznym, rozmawia Maciej 
Szczawiński. 

Wszystko w Twoim życiu zaczyna si  tutaj. 
W Katowicach. 
Mieszkaliśmy w domu na rogu Sienkie-
wicza i Dąbrowskiego. Pamiętam dobrze 
klopsztangę, centralny punkt podwórko-
wych spotkań, pamiętam bardzo charakte-
rystyczny mur, który to podwórko oddzielał 
od Straży Pożarnej. Okna mieliśmy na tę 
stronę, więc każdy wyjazd strażaków był 
natychmiast mocno odczuwalny. Zwłasz-
cza dźwiękowo. Mama trzymała mnie i sio-
strę… może nie krótko, ale bardzo dbała, 
byśmy zawsze byli w zasięgu jej wzroku. 
Sztauwajery… Jak koledzy szli się kąpać, 
nam pozostawało jedynie im pomachać. 
Natomiast zasmakowałem trochę sportu. 
Często kopałem piłkę, a nawet hokej mnie 
pociągał, rzecz jasna wszystko na poziomie 
gier i zabaw podwórkowych, a hokej… bez 
lodu, ale byłem i w roli kibica na Torkacie 
czy potem w Spodku. Wtedy królował GKS, 
Baildon, trwały zacięte mecze z Podhalem 
Nowy Targ, pamiętam do dziś srebrną taflę 
lodowiska, wyniki już niekoniecznie. Wy-
chodzenie poza dom i poza muzykę było 
jednak sporadyczne. Muzyka zaczęła pa-
nować w domu właśnie dzięki muzykalnej 
mamie – już w szkole podstawowej zaczą-
łem uczęszczać na lekcje gry na akordeonie, 
potem uczyłem się w Karłowiczu, a następ-
nie zdałem do Liceum Muzycznego, oczy-
wiście też w Katowicach.

Wciąż akordeon
Przez całe liceum. Nawet moja matura 
to „Podstawowy instrument akordeon. 
Dodatkowy – fortepian”. Ukończyłem to 
liceum zawodowe na tym właśnie instru-
mencie, dopiero później dałem spokój, ale 
już wcześniej zapragnąłem zdawać na teo-
rię muzyki – bardzo możliwe, że po prostu 
nie chciałem za bardzo być dalej kojarzony 
z tym instrumentem, może nieco drugo-
rzędnym, choć przecież wielu grało wtedy 
i gra dziś na nim świetnie. Chciałbym bar-
dzo mocno podkreślić, że moje późniejsze 
studia teoretyczne w katowickiej Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej i w ogóle 
dalsze moje zawodowe losy wynikają z fe-
nomenu, jakim były te dwie katowickie 
szkoły – liceum i akademia – może dlatego, 
że obie szkoły mieściły się wtedy w jed-
nym budynku.

Najważniejsze lata
Bez wątpienia te licealne. To, że zdałem po-
tem na najtrudniejszy i taki dość elitarny 
wydział, czyli Wydział Kompozycji, Teorii 
Muzyki i Dyrygentury, wynikało bezpośred-
nio z faktu, że mieliśmy w liceum naprawdę 
znakomitych, fenomenalnych pedagogów. To 
oni nas wychowali, uczyli wrażliwości, przy-
gotowali do studiowania.

Cztery lata siedziałeś w jednej ławce z kimś, kto 
także odegrał znaczącą rol  w Twoim życiu…
Mówisz oczywiście o Krystianie Zimer-
manie. Kiedy ukończyliśmy liceum, zaraz 
po wakacjach wygrał Międzynarodowy 
Konkurs Chopinowski w Warszawie. Po-
tem już go w zasadzie nie było, ale przez tych 
kilka lat i ja, i – być może – koledzy byliśmy 
pod ogromnym jego wpływem. Tak, to niesły-
chanie silna osobowość, chociaż on nigdy tego 
nie podkreślał. Dzięki niemu poznawaliśmy 
np. literaturę muzyczną, ale już często wy-
kraczającą poza ramy szkolnego programu. 
Klimat tamtych rozmów, słuchanie muzyki 
z jego płyt, kaset, rozmawianie o niej... Także 
nowinki techniczne, magnetofony, mikro-
fony. No tak, to było absolutnie bezcenne. Ale 
mógłbym wymienić jeszcze kilka innych na-
zwisk moich rówieśników, które chociaż nie 
na tak wielką skalę, również zaznaczyły swoją 
twórczą obecność. Wszyscy – jako się rzekło 
– uczyliśmy się w tym samym budynku, gdzie 
piętro wyżej wykładały takie sławy, jak: Bole-
sław Woytowicz, Bolesław Szabelski, Henryk 
Mikołaj Górecki, Witold Szalonek czy Marian 
Wallek-Walewski...

Wallek-Walewski – kolejna szalenie ważna 
posta  na Twojej drodze...
Tak, był uosobieniem znakomitego krytyka, 
wyśmienitego prelegenta i wytrawnego ra-
diowca, jakimś moim zawodowym ideałem. 
Wszyscy słuchaliśmy też wtedy radiowych 
audycji red. Jana Webera, z którym potem by-
łem nawet zaprzyjaźniony.

W 1 77 roku Wallek-Walewski został dyrekto-
rem WOSPR-u. Rok pó niej to on wprowadza 
Ci  do Polskiego Radia Katowice.
Tak, 5 grudnia 1978 roku, notabene w dniu 
urodzin Krystiana, zaczęła się moja, trwająca 
do dziś, cudowna przygoda z radiem. 

Miałeś szcz ście tra  wówczas na najpraw-
dziwsze mocarstwo muzyczne. Właśnie tu-
taj, w Katowicach. Przecież od tych nazwisk 
może zakr ci  si  w głowie…
W związku z tym, że studiowałem teorię 
muzyki, miałem możność bezpośredniego 
kontaktu z tymi osobistościami. Oprócz już 
wymienionych obecni byli też tak świetni pe-
dagodzy, kompozytorzy, dyrygenci, soliści, 
jak: Leon Markiewicz, Karol Stryja, Józef Świ-
der, Edward Bogusławski, a zaczynali wtedy 
uczyć Eugeniusz Knapik, Julian Gembalski...

Nigdy nie marzyła Ci si  kariera muzyka 
solisty
Nigdy. Profesorowie też na pewno nie widzieli 
mnie w tym miejscu. Grając na akordeonie, 
nie robiłem spektakularnych postępów, nie 
wygrywałem konkursów, za to bardziej wie-
działem, że trzeba kupować książki, czytać 
literaturę muzyczną i nie tylko muzyczną, 
dużo słuchać, poznawać partytury.

Wró my do Radia.
Polskie Radio Katowice to też mój bardzo 
ważny „uniwersytet”. Te wszystkie komen-
tarze, recenzje koncertów, konieczność od-
powiedzenia sobie na pytanie, w jaki sposób 
mówić o muzyce, jak mądrze i skutecznie ją 
popularyzować. Wtedy kierownikiem redak-
cji muzycznej była pani Teresa Lessaerowa, 
wielki autorytet, autorka znakomitych wy-
wiadów, niesłychanie wymagająca, dużo jej 
zawdzięczam. Ruszyłem ostro do przodu 
i wtedy, jak pamiętasz, w grudniu 1981 roku 
wprowadzono stan wojenny. Wyrzucili nas 
z pracy, wszystko zamarło.

Po jakimś czasie pojawiasz si  znowu, ale 
wtedy można było Ci  czyta , nie słucha .
Pisałem wpierw do katowickich „Poglądów”, 
potem przez wiele lat do „Dziennika Za-
chodniego” i jeszcze kilku innych tytułów, do 
„Przekroju”, a także pism muzycznych. Były 
to recenzje, relacje z koncertów, festiwali, wy-
wiady etc. To było powolne i trudne ze względu 
na tamten czas „dochodzenie do siebie”, dużo 
by mówić, ale radia dotkliwie mi brakowało... 
Jeszcze we wrześniu 1982 pozwolono mi wy-
emitować gotową, godzinną audycję, poświę-
coną Jerzemu Gablenzowi, o którego pieśniach 
pisałem pracę magisterską, audycję z udziałem 
m.in. Wiesława Ochmana, notabene emito-
wana była w radiowej Jedynce, gdzie pracuję 
etatowo od kilkunastu lat…

Do Radia wróciłeś po ośmiu latach. Był to gru-
dzień 1 8  roku.
Tak, na zaproszenie pana Andrzeja Drawi-
cza, mam to pismo do dziś – przeprasza-
jąc za swoich poprzedników, zaprosił mnie 

znowu do pracy w radiu. W międzyczasie 
dużo się u mnie i ze mną działo. Miałem prze-
cież bardzo „nieładne” papiery jako „zwol-
niony z jednostki zmilitaryzowanej”. Ludzie 
bali się mnie wtedy zatrudnić. Wspomniany 
prof. Markiewicz znalazł mi w końcu miejsce 
w WSP w Częstochowie, a w 1985 roku skoń-
czyłem studium doktoranckie w Akademii 
Muzycznej w Warszawie. Słowem gruszek 
w popiele nie zasypiałem.

Katowice mimo wszystkich pot żnych za-
wirowań nie przestawały by  muzycznym 
centrum.
Oczywiście! Wysyłałem stąd po kilka razy 
w miesiącu materiały do Programu Trzeciego 
i Drugiego w Warszawie, potem co tydzień 
miałem swoje płytowe magazyny w Radiu Bis, 
przygotowywałem tam cotygodniowe maga-
zyny publicystyczne „Fermata”, no i wszedłem 
w krąg fantastycznych radiowych erudytów, 
ludzi o szerokich, nie tylko muzycznych, ho-
ryzontach. Zawsze starałem się też robić nie 
gorsze rzeczy. Jeszcze przed przeprowadzką 
do stolicy byłem w gremiach przyznających 
m.in. nagrody „Orfeusza” na Warszawskich 
Jesieniach, płytowe „Fryderyki”, a także – do 
dziś – „Paszportów Polityki”, a od 1990 ko-
mentowałem konkursy: Chopinowski, Wie-
niawskiego, Fitelberga, Didura dla wszystkich 
anten, także w Warszawie, a od 2005 roku 
regularnie prowadzę studia konkursowe 
w TVP Kultura. No tak – pracy, wspaniałej 
pracy, miałem i mam do dziś sporo. 

Co uznajesz za moment kluczowy
To trudne pytanie. Ale chyba rok 2006, kiedy 
w Programie 1 Polskiego Radia powierzono 
mi przygotowywanie prawie godzinnych 
Koncertów Chopinowskich. Historia au-
dycji trwa od wiosny 1928 roku, to najstar-
szy muzyczny program, który prowadzę 
do dziś, tydzień w tydzień. Niezależnie od 
tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, 
chcę mocno podkreślić: cały czas jestem też 
obecny w Radiu Katowice! Przyjeżdżam tu 
co miesiąc i z największą radością przygo-
towuję swoje coniedzielne audycje. W dal-
szym ciągu uważam zresztą, że nasze miasto 
to pierwsze miejsce muzyczne w skali kraju. 
Do Akademii Muzycznej im. K. Szymanow-
skiego nadal przyjeżdżają najlepsi młodzi 
adepci pianistyki z całej Polski, wciąż uczą 
tu wybitni pedagodzy, najczęściej absolwenci 
prof. Jasińskiego, ale i on sam... A nowa sie-
dziba NOSPR-u jest moim zdaniem naj-
piękniejszą, o fenomenalnej akustyce, salą 
koncertową na świecie, czegoś podobnego 
nie widziałem nigdzie. Sama Orkiestra też 
wspaniała. Wybitni szefowie – dyrygenci, 
kiedyś z Janem Krenzem, Antonim Witem, 
Gabrielem Chmurą, dziś z Lawrencem Fo-
sterem na czele, i to dynamiczne, tak bogate 
życie koncertowe. NOSPR, Filharmonia Ślą-
ska, Opera Bytomska… Muzyka klasyczna, 
jazz, festiwale, konkursy i wykonawcy z naj-
wyższej światowej półki. Katowice wszystko 
to mają! 

Nowa siedziba NOSPR-u 
jest moim zdaniem
najpi kniejszą, 
o fenomenalnej akustyce, 
salą koncertową na świecie,
czegoś podobnego 
nie widziałem nigdzie
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MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW OSTRZEGA 
”

STRACISZ DANE, STRACISZ PIENIĄDZE!”
Podszywanie si  pod pracowników in-
stytucji, fałszywe SMS-y, e-maile, linki 
do płatności, namawianie do instalowa-
nia aplikacji.

Uważaj Oszuści nie muszą kraść port-
fela. Wystarczy, że ukradną Twoje dane 
do logowania.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów ostrzega przed próbami wyłudza-
nia danych i kradzieży pieniędzy.

Metoda „na niedopłat ”
Polega na wysłaniu SMS-a lub e-maila, 
w którym oszust informuje o  rzeko-
mej zaległości w płatnościach, czasami 
dotyczącej niewielkiej kwoty, np. 2–3 
złotych. Jednocześnie grozi natychmia-
stowym odcięciem np. gazu lub telewizji 
czy wstrzymaniem dostawy przesyłki. 
W wiadomości jest link do płatności. 
Kliknięcie przekierowuje na fałszywą 
stronę przypominającą strony pośred-
ników płatności. W ten sposób oszuści 
zdobywają dane uwierzytelniające.
Podszywanie si  pod pracownika instytucji 
Często dochodzi również do sytuacji, 
w których oszust podaje się za pracownika 
banku i straszy, że zagrożone są pieniądze 
na rachunku bankowym. Prosi o podanie 

loginu i hasła do konta. Może też namawiać 
do kliknięcia w link lub zainstalowania 
aplikacji, która w rzeczywistości będzie 
umożliwiać śledzenie aktywności i pozy-
skanie w ten sposób danych do logowania.

Nie daj si  zmanipulowa  oszustom
Nigdy nie podawaj ani nie wysyłaj nikomu 
loginu i hasła do bankowości internetowej 
czy aplikacji mobilnej. Pracownik banku 
nie będzie o to pytać.

Nigdy nie klikaj w linki przesłane SMS-
-em. Potwierdź ewentualne istnienie zale-
głości, kontaktując się np. z dostawcą gazu 
czy firmą kurierską.

W przypadku telefonu od osoby przedsta-
wiającej się jako pracownik banku rozłącz 
się, samodzielnie znajdź numer infolinii i 
potwierdź, czy ktoś do Ciebie dzwonił.

Nigdy nie instaluj oprogramowania 
z przesłanych linków ani w trakcie roz-
mowy telefonicznej dotyczącej środków 
zgromadzonych na rachunku bankowym.

Jeśli otrzymałeś podejrzanego SMS-
-a, prześlij go do CERT Polska – numer 
799  448  08. Bądź ostrożny i nie klikaj 
w link. Jeśli wszedłeś na stronę, ale nie po-
brałeś aplikacji – natychmiast zamknij tę 
stronę. Jeśli pobrałeś aplikację – nie instaluj 
jej, usuń pobrany plik. 

Jeśli zainstalowałeś nieznaną aplikacj
włącz tryb samolotowy w telefonie – zło-

śliwe oprogramowanie nie będzie wysyłać 
SMS-ów i nawiązywać kontaktu z serwe-
rami oszustów,

sprawdź stan konta bankowego – zobacz, 
czy nie doszło do nieuprawnionych operacji 
– nie loguj się z zainfekowanego urządzenia, 
skorzystaj z innego,

przywróć ustawienia fabryczne w telefo-
nie, spowoduje to wykasowanie wszystkich 
danych z telefonu, więc jeśli Ci na nich za-
leży, zrób kopię zapasową,

zmień hasła do wszystkich kont 
na portalach, które były obsługiwane 
na telefonie.

Złośliwe oprogramowanie może wy-
kradać kontakty w celu dalszych infek-
cji. Możesz poinformować znajomych 
o ryzyku otrzymania SMS-ów ze szkodli-
wym oprogramowaniem.

Co zrobi  w sytuacji, gdy oszustom udało 
si  zdoby  dost p do konta bankowego lub 
danych karty płatniczej  
Jak najszybciej zadzwoń na infolinię 
banku, zastrzeż kartę i zmień dane do lo-
gowania lub zablokuj rachunek płatniczy. 
Dzięki temu uniemożliwisz oszustom kra-
dzież środków i zapobiegniesz wykonywa-
niu dalszych transakcji.

Pomoc dla konsumentów
infolinia konsumencka: 
801 440 220 lub 222 66 76 76
e-mail: porady@dlakonsumentow.pl 
Rzecznik Finansowy 
telefon: 22 333 73 25, 
e-mail: porady@rf.gov.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów 
dla mieszkańców Katowic 
telefon: 32 259 39 46, 
e-mail: mrk@katowice.eu. 

KATOWICE DLA SENIORA

Popołudniowe Kluby 
Społecznościowe
Zapraszamy katowickich seniorów do 
udziału w zajęciach organizowanych przez 
Popołudniowe Kluby Społecznościowe. 
Kluby działają od poniedziałku do piątku 
w godzinach 13.00–16.00, a udział we 
wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Miesięczne harmonogramy zajęć pla-
nowanych w poszczególnych Popołudnio-
wych Klubach Społecznościowych dostępne 
są na stronie internetowej pod adresem: 
web.mops.org/node/3362, mogą one 
jednak ulec zmianie ze względu na wa-
runki pogodowe.

Wi cej informacji o zaj ciach prowa-
dzonych przez Popołudniowe Kluby 
Społecznościowe można uzyska  w sie-
dzibach Klubów

ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69,
ul. Głogowskiej 23, tel. 32 202 87 27,
ul. Tysiąclecia 45, tel. 32 254 06 93,
ul. Wiślanej 9, tel. 32 203 80 03,
ul. Świdnickiej 35a, tel. 32 202 13 15,
ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32,
ul. Gliwickiej 74a, tel. 32 250 15 34,
ul. Dębowej 23, tel. 32 355 51 60 wew. 4.

Dzienne Domy 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.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej dzia-
łają w godzinach 8.00–13.00. Świadczą 
usługi  

bytowe poprzez zapewnienie wyży-
wienia w postaci śniadania i obiadu od 
poniedziałku do piątku oraz wydawanie 
suchego prowiantu na sobotę, umożliwie-
nie korzystania z urządzeń sanitarnych 

i środków służących do utrzymania hi-
gieny osobistej oraz z pralki i środków 
piorących, 

opiekuńcze polegające na udzielaniu 
pomocy w podstawowych czynnościach 
życiowych, podnoszeniu sprawności i ak-
tywizowaniu pensjonariuszy,

zaspokajania potrzeb zdrowot-
nych w zakresie zajęć ruchowych, 
zajęć prozdrowotnych m.in. poprzez 
organizację spotkań z ekspertami 
z różnych dziedzin zdrowia w formie 
wykładów, pogadanek lub indywidu-
alnych konsultacji,

psychologiczne w postaci poradnictwa, 
zajęć grupowych z udziałem psychologa, 
zebrań społeczności, 

prowadzenia działań wspomagających 
polegających na umożliwieniu realizacji 
potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, to-
warzyskich, utrzymywaniu i rozwijaniu 
kontaktów pensjonariuszy z rodziną i środo-
wiskiem, aktywizacji społecznej i integracji 
ze społecznością lokalną.

W chwili obecnej Dzienne Domy Pomocy 
Społecznej dysponują wolnymi miejscami 
i serdecznie 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 1 ul. Andrzeja 10, tel. 251 60 99, 
TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. 253 

77 30,
TPPS nr 3 ul. Oblatów 24, tel. 258 07 09,
TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. 353 02 78,
TPPS nr 5 ul. Dębowa 16, tel. 254 70 61,
TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. 209 00 23,
TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. 252 

56 35,
TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 

15 68,
TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. 255 

35 67,
TPPS nr 10 ul. Krakowska 138, tel. 256 

80 39. 
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Na przełomie stycznia i lutego po-
nownie w Katowicach czeka Pań-
stwa moc teatralnych wrażeń. Po 
raz 16. spotkamy się podczas Ka-

towickiego Karnawału Komedii, w trakcie 
którego na deskach Teatru Śląskiego i Te-
atru Korez wystąpią m.in. Marta Klubowicz, 
Paweł Małaszyński, Gabriela Muskała, Kry-
styna Tkacz, Krzysztof Stelmaszyk, Elżbieta 
Okupska, Magdalena Stużyńska, Paweł Do-
magała, Beata Olga Kowalska oraz Andrzej 
Konopka. Festiwal rozpocznie się 27 stycz-
nia, a zakończy 6 lutego.

Teatr Śląski i Teatr Korez już od szesna-
stu edycji KKK goszczą na swoich scenach 
wspaniałych artystów teatralnych z całej 
Polski. Wiele spektakli komediowych po-
jawi się w tegorocznym repertuarze.

Inauguracja Festiwalu będzie miała miej-
sce 27 stycznia w Teatrze Śląskim spekta-
klem „Nie książka zdobi człowieka”, a w nim 
plejada gwiazd polskiej sceny, m.in. Magda-
lena Stużyńska i Paweł Małaszyński. W ciągu 
następnych dni, między 28 a 31 stycznia, 
spektakle będą odbywały się zarówno w Te-
atrze Śląskim, jak i Teatrze Korez, więc każdy 
z widzów znajdzie coś dla siebie.

Spektakl „Lobotomia” Teatru Śląskiego im. 
S. Wyspiańskiego z Katowic będzie prezento-
wany poza konkursem. Tego samego dnia 
w Teatrze Korez będą miały miejsce dwa wy-
darzenia. Pierwszym spektaklem w Korezie, 
rozpoczynającym Katowicki Karnawał Kome-
dii, będzie musical „Morderstwo dla Dwojga”, 
a zaraz po nim w Galerii Teatru odbędzie 
się wernisaż wystawy rysunków „Obywatel 

Janek”. W niedzielę na jednej ze scen wystąpi 
Teatr im. Bogusławskiego z Kalisza w kome-
diodramacie „Kim jest pan Schmitt?”, nato-
miast w drugim teatrze widzowie będą mogli 
zobaczyć farsę Teatru im. Kochanowskiego 
z Radomia „Dekorator”. 30 stycznia podczas 
KKK odbędzie się monodram Gabrieli Mu-
skały „Podróż do Buenos Aires” oraz grote-
skowa komedia Teatru z Tarnowa „Zimowy 
pogrzeb”. Na scenie Teatru Śląskiego ponow-
nie widzowie będą mogli zobaczyć „Ożenek”, 
jednak tym razem spektakl w wykonaniu 
Och-Teatru z Warszawy, reżyserem jest Janusz 
Gajos. W repertuarze Festiwalu z 31 stycznia 
znalazła się jeszcze „Cudowna terapia” Teatru 
Kamila Maćkowiaka z Łodzi.

Po krótkiej przerwie wracamy 4 lutego 
w spektaklu inspirowanym Krzysztofem 

Krawczykiem „Chciałem być”. Na zakończe-
nie, 6 lutego, przygotowaliśmy prapremierę 
Teatru Korez „Tigergirls”. Na ten spektakl 
zachęcamy wszystkie Panie o wzbogace-
nie swojego ubioru o elementy z motywem 
zwierzęcym. Niech każda z Pań bę-
dzie Tigergirl!

Katowicki Karnawał Komedii wraca do 
nas z dawką najlepszych komedii teatral-
nych. Jak co roku, widzowie po każdym 
wydarzeniu mogą głosować na swój ulu-
biony spektakl, co pozwoli wyłonić zwy-
cięzców festiwalu większej i mniejszej sceny. 
Zapraszamy do głosowania oraz na stronę 
Katowickiego Karnawału Komedii, gdzie 
znajduje się pełny repertuar i szczegółowe 
informacje. 

(NATALIA KWAPISIEWICZ) 



17katowice.eu INFORMATOR

Katowice 
Miasto Ogrodów

Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

tel. 32 60  03 00
sekretariat@miasto-ogrodow.eu

miasto-ogrodow.eu

Poznaj kulturalną stronę Katowic
Otrzymasz gar  wie ci kulturalnych z Katowic. 

adnego spamu. Krótko, na temat i z kulturą: 
mailing.miasto-ogrodow.eu/kulturalne-maile

KO CE

Before 12. Katowice 
JazzArt Festi al 2023
21 stycznia, godz. 19.00

. u nik Se tet  Spring . . u nik  ortepian, 
kompozycja, . ąbrowski  trąbka, N. erm  
sakso on tenorowy, M. Hyhne  puzon, . H yer 

 perkusja, .  hristensen  kontrabas.

28 stycznia, 19.00
. ybacka  wokal, S. Pasborg  perkusja.

Koncert nałowy 
JazzCamp for Girls 2023
27 stycznia, godz. 17.30, 
sala teat alno kino a a ac  odzieży
Zapraszamy na koncert nałowy drugiej edy-
cji pierwszego w Polsce projektu azz amp or 

irls. Na scenie wystąpią uczestniczki -dnio-
wych warsztatów i zaprezentują umiejętności 
improwizacji i pracy zespołowej, które nabędą 
w trakcie trwania campu.  Wstęp wolny.

W S AW

ale ie  czynne  to ek
niedziela  godz. 11.00 1 .00
Po północy   wystawa zbiorowa dedykowa-

na jubileuszowi -lecia ZP  pod patronatem 
ady rtystycznej ZP .

Wstęp wolny.

do 1  l tego, ale ia ng a
Wystawa jest domykającą, trzecią częścią tryp-
tyku wystawienniczego, rozpoczętego wystawą 
Bliżej  już prawie  lat temu, potem kontynu-

owanym wystawą alej , mającą swoją kato-
wicką aleria Katowice ZP ,  i warszaw-
ską aleria bok,  odsłonę. 

Gabi Buzek 
„Mój pierwszy raz…” 
– wystawa malarstwa
do 26 l tego, ale ia iasta g od , 
Galeria 5

Stanisław Kulawiak 
– wystawa fotogra i
do 26 l tego, ale ia sta

Finał 
– wystawa zbiorowa
do 1  l tego, ale ia ciana 

zt ki ziecka
Pokaz inałowy projektu uture rtist  Pa-
miętniki Nomadów  . Wystawa jest też za-
powiedzią wspólnotowych działań w  roku.

ZIMA W MIEŚCIE 2023

„Jak karnawał, to zabawa” 
– warsztaty muzyczne 
Zdzicha Smucerowicza
23 27 stycznia, sala zykod o ,  i t o
Warsztaty dla grup zorganizowanych: trzy tury: 
godz. . , . , . . zas:  min. dział bez-
płatny. bowiązują zapisy. imit miejsc: zdzislaw.
smucerowicz miasto-ogrodow.eu, tel. 9   . 
Warsztaty dla dzieci zgłoszonych indywidual-
nie: trzy tury: godz. .   dla dzieci  lat, 
godz. .   dla dzieci 9 lat, godz. .   
dla młodzieży  lat. zas trwania:  min. 

zieci  młodzież mogą zostać zapisane na każ-
dy dzień trwania akcji Z M  W M  .

„Wspólnota radości 
i malarstwa” – warsztaty 
programu Future Artist 
– wspólnota sztuki
1 21 stycznia, ok  zt ki ziecka, 

 i t o
czestnicy zainspirowani twórczością mistrzów 

będą tworzyć prace malarskie w ormie abstrak-
cji geometrycznych, prac typu in ormel i prac 
surrealistycznych. Wszystkie warsztaty będą 
poprzedzone wizytą w galerii sztuki i pokazami 
slajdów. Spotkania bezpłatne, dedykowane gru-
pom zorganizowanym. bowiązują zapisy: ewa.
kokot miasto-ogrodow.eu, 9  . Możli-
wość indywidualnego ustalenia terminu spotka-
nia grupy w godz. . . .

Szwendania okoliczne
1  i 2  stycznia  t asy ca odzienne

dział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja
miasto-ogrodow.eu.

ICEF

Świetlica twórcza 
polsko-ukraińska
cz a tki niedziele,  i t o , 
sala zykod o
Poznajmy się! Zapraszamy dzieci i młodzież 
z Polski i krainy na wspólne, bezpłatne zaję-
cia artystyczne pod okiem leny mytriie y 
i Kateryny hruszczowej. Na spotkaniach mu-
zycznych i plastycznych będziecie mieć okazję 
nie tylko twórczo i ciekawie spędzić wolny czas, 
odkrywać i rozwijać własne zainteresowania, 
ale i wzajemnie się poznać, dowiedzieć co nieco 
o kraju i kulturze kolegów i koleżanek. Na zaję-
cia zapraszamy od czwartku do niedzieli. 
Obowiązkowe zapisy na indywidualną naukę grania 
na pianinie elektrycznym: unicef miasto-ogro-
dow.eu.
Projekt realizowany w ramach porozumienia 
Miasta Katowice z organizacją N  w spra-
wie udzielania wsparcia dzieciom i rodzinom 
z krainy uciekającym przed wojną.
Koordynatorem projektu ze strony KM  jest Ma-
riola Kulawiak: mariola.kulawiak miasto-ogro-
dow.eu. Harmonogram działań świetlicy dostępny 
na stronie: miasto-ogrodow.eu strona N .

waga  
eśli zmagasz się z osobistymi trudnościami, 

potrzebujesz wsparcia, porady  zapraszamy do 
bezpłatnego kontaktu z psychologiem kontakt 
w języku polskim . Zapisy: psycholog.swietlica.
edu.art gmail.com.
Zrealizowano przy wsparciu Funduszu arodów 
Zjednoczonych na zecz Dzieci ICEF

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA 

al. Wojciecha Korfantego 6 
tel. 32 25  0 40
@bwakatowice

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

Mischa Kuball „Przestrzenie 
referencyjne / Referenzr ume”
do 29 stycznia 
Kurator: Marek Zieliński, wystawa realizowana 
we współpracy z nstytucją Kultury rs amera-
lis Silesiae Superioris.

Wystawa prac 
Piotra Szewczyka
do 29 stycznia 2023

Galeria Szyb Wilson
ul. Oswobodzenia 1

tel. 32 730 32 20
szybwilson.org

Joanna Wilaszek 
„Historia magicznego wejścia”
do 10 czerwca

ykl obrazów przedstawiający trans ormację, przez 
którą przechodzimy, chcąc odnale ć swój środek.

„ uropa w obliczu 
Piątej Wolności”
do 31 a ca

Zespół Śpiewaków 
Miasta Katowice 
„Camerata Silesia”

pl. Wolności 12a, 40-078 Katowice
tel. biuro 32 206 7 7
tel. kom. 606 301 504

Instytucja kultury Miasta Katowice
camerata.silesia.pl

Bachowskie wołania o ratunek
2  stycznia, godz. 1 .00, 
Wykonawcy: Zespół piewaków Miasta Katowice 

amerata Silesia , soliści, zespół instrumentalny, 
nna Szostak  dyrygent. Program: ohann Se-

bastian Bach - Kantata Nach dir, Herr, erlanget 
mich  BW   Missa bre is -dur BW  . Bi-
lety do kupienia w kasach i na stronie internetowej 
N SP .

Koncert 
„Pożegnanie z kol dą”
30 stycznia, godz. 18.00, 

illa oldstein , l. olno ci 12a
Wykonawcy: Zespół piewaków Miasta Katowi-
ce amerata Silesia , M. oławski  ortepian, 

. Szostak  dyrygent. W programie: najpięk-
niejsze kolędy w opracowaniu Krzyszto a Bacu-
lewskiego. ezerwacja bezpłatnych wejściówek: 
tel.   9  9  od  stycznia .

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
ATENEUM
Św. Jana 10

tel. 32 602 2 51, tel. 32 253 82 22
tel. 515 03 320

slaski@ateneumteatr.pl,
ateneumteatr.pl

„Ile żab waży ksi życ”
7 stycznia, godz. 11.30, 8 stycznia, 
godz. 16.00, 10, 11, 12 stycznia, godz. 9.30

„Piotruś Pan”
14 stycznia, godz. 11.30, 15 stycznia, 
godz. 16.00, 17, 18, 19 stycznia, godz. 9.30

„Kopciuszek”
21 stycznia, godz. 11.30, 22 stycznia, 
godz. 16.00, 24 stycznia, godz. 10.00 
i 12.00, 25, 26 stycznia, godz. 10.00

Królowa śniegu
28 stycznia, godz. 11.30, 
31 stycznia, godz. 9.30 i 11.30

Teatr Korez
plac Sejmu Śląskiego 2

tel. 32 20  00 88
teatrkorez.pl

T. Jachimek „Obserwator”
6 stycznia, godz. 19.00 

T. Jachimek „Kolega 
Mela Gibsona”
7 stycznia, godz. 19.00 

Z. Rokita „Weltmajstry” 
8 stycznia, godz. 16.00, 19.00, 
9, 16 stycznia, godz. 19.00 

F. Apke „Mrożona papuga”
12 stycznia, godz. 19.00

D. Fo „Kto nie ma, nie płaci”
13 stycznia, godz. 19.00

T. Jachimek „Wiwise ia”
14, 20 stycznia, godz. 19.00 

L. Ba e „Nerwica natr ctw”
21 stycznia, godz. 16.00, 19.00

A. Shaffer „Pojedynek”
22 stycznia, godz. 18.00 

L. Dreszer „Miss Końca Świata” 
23 stycznia, godz. 19.00

„Cholonek” wg Janoscha
25 stycznia, godz. 19.00

„Swing” 
26 stycznia, godz. 19.00
spektakl tylko dla widzów dorosłych

A. Lysko „Mianujom mie Hanka”
27 stycznia, godz. 19.00 

16. Katowicki Karnawał Komedii
27 stycznia  6 l tego
Szczegóły: karnawalkomedii.pl.
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Kinoteatr Rialto
ul. Świ tego Jana 24, 

tel. 32 251 04 31
rialto.katowice.pl

WIELKA SZTUKA 
W KINOTEATRZE RIALTO

„Munch. 
Miłoś , duchy i strzygi”
8 stycznia, godz. 18.00 

eż. M. Mally, Włochy, , 9  min  seans z lek-
torem.

„Hopper. 
Amerykańska lo e story”
22 stycznia, godz. 18.00 

eż. P. rabsky, Wielka Brytania, , 9  min  
seans z lektorem.

FILMOWY KLUB SENIORA

„Patrz jak kr cą”
15 stycznia, godz. 15.00 

eż. . eorge, Wielka Brytania, S , , 9  min.

KOBIE  OBLEGA  KI O

„Jednym głosem”
19 stycznia, godz. 19.00

eż. M. Schrader, S , ,  min.

Kino Kosmos
ul. Sokolska 66  

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

kosmos.katowice.pl

Pokaz specjalny  
„Do widzenia, do jutra...”
8 stycznia, godz. 18.00
Pokaz z okazji . rocznicy śmierci Zbigniewa y-
bulskiego . . 9  oraz . rocznicy urodzin 

anusza Morgensterna . . 9 . Prelekcję do 
lmu wygłosi krytyk Maciej Kędziora.

Bilety: 16 zł, 13 zł ulgowy .

Andr  Rieu w Dublinie. 
Dobry koncert na Nowy Rok 
7 i 14 stycznia, godz. 17.00
Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy .

Klub Filmowy Ambasada  
„Tańcząc w ciemnościach”
17 stycznia, godz. 18.30
Na 9. spotkaniu Klubu ilmowego MB S  
zaprezentujemy lm arsa on riera ańcząc 
w ciemnościach  z  roku. Prelekcję do lmu 
wygłosi dr dam Pisarek.
Bilety: 16 zł normalny , 13 zł ulgowy .

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

e-mail  info@bs.katowice.pl
bs.katowice.pl
facebook.com/

BibliotekaSlaskaKatowice/

„Kto zabił Kopciuszka ” 
i inne historie 
– spotkanie autorskie 
z Alkiem Rogozińskim
26 stycznia, godz. 17.00, 
sala Parnassos 

lek ogoziński mówi o sobie, że z zawodu jest 
dziennikarzem, zaś z pasji  kryminalistą. Krymi-
nalistą, czyli autorem kryminałów.

Akademia kumeniczna
12 stycznia, godz. 17.00, sala Parnassos
Kolejne spotkanie w cyklu prowadzonym przez ks. 
dra dama Paliona  prelekcję wygłosi pro . wa 

hojecka.

Dom O wiatowy Biblioteki Śląskiej, 
ul. Francuska 12, 

domoswiatowy bs.katowice.pl, 
tel.: 48 32 255 43 21

a wydarzenia obowiązują zapisy: email: do-
moswiatowy bs.katowice.pl lub telefonicznie: 

48 32 255 43 21.

Wystawa „Niebo w kawałek 
płótna si  skurczyło…” 
do 28 lutego, Galeria Intymna 

o  iato ego 
Na wystawie zaprezentowano malarstwo nny 
Krasnodębskiej- kręglickiej oraz nagrania audio 
ragmentów poematu oanny parek. 

Klub Miłośników 
Podróżowania 
im. Alfreda Szklarskiego
Zapraszamy na cykl warsztatów literacko-po-
dróżniczych dla młodzieży obowiązują zapisy . 
Prowadzenie: Marcin Kapral  edukator i miłośnik 
podróży.

Ferie zimowe 
„Opowieści zimowe 
– czas relaksu”, 
czyli warsztaty 
literacko-artystyczne dla grup
Termin: 23–27 stycznia 
Spotkania bezpłatne, dla grup zorganizowanych – 
obowiązują zapisy: domoswiatowy bs.katowice.pl.
Warsztaty odniosą się do nastrojowych, pięk-
nych opowieści, idealnych na długie zimowe dni. 
Zobaczymy obrazy a ała Malczewskiego, a-
deusza ominika czy Stanisława gnacego Wit-
kiewicza. Posłuchamy baśni o zaczarowanym 
dziadku do orzechów, dziewczynce z zapałkami 
oraz srogiej Królowej niegu. ałość warszta-
tów dopełnią ilmy animowane tworzone przez 
dzieci w ramach estiwalu ko Kalejdoskopu  
z entrum Sztuki ziecka w Poznaniu. czest-
nicy warsztatów napiszą własne opowieści oraz 
zilustrują je poprzez twórcze eksperymenty 
z bielą, błękitem i szarością. 

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11  
tel. 32 254 60 8

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

Ferie z Książką 
„Biblioteka, komiks i ja” 
16 30 stycznia, yb ane lie 

kcja skierowana do dzieci w wieku od  do  lat, 
spędzających erie zimowe w mieście. Więcej in-
ormacji: mbp.katowice.pl.

Czytanie na dywanie
to ki, godz. 17.00, 
lie n  10, 11, 12, 1 , 1 , 

16, 23, 25, 30, 32, 36

ody, godz. 17.00, 
lie n  6, 1 , 33
łośne czytanie najpiękniejszych bajek najmłod-

szym dzieciom.

Pasja koloru
4 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 14, 

l. iast  20, s. ysi clecia
Wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Bączkow-
skiej. Wystawa czynna do  stycznia.

Środa z bajką
11, 18 stycznia, Filia nr 5, 

l. aci nie szyc  2, 
siedle anciszka skie
łośne czytanie bajek najmłodszym dzieciom.

Najcenniejszy skarb zimy
11 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 19, 

l. b o c  este latte 10, zo ienice
Zimowy teatr dla dzieci w wykonaniu Bajkowych 
Skarbków ląska.

3B. Bajtel – Bajka – Biblioteka
11 stycznia, godz. 12.30, Filia nr 32, 

l. zy ki 1 , igota
Spotkanie literackie dla dzieci w wieku  lat i ich 
rodziców.

Niezwykli  
życie pod wysokim napi ciem
12 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 1, 

l. igonia 7, d ie cie
Spotkanie z Patrykiem aksą, członkiem kabaretu 

rzewo a ada, poetą i studentem literaturoznaw-
stwa na niwersytecie ląskim.

Pastorałki z Piotrem Klimą
12 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 16, 

l. a dy 21, og cice
Koncert laureata . miejsca w kat. dzieci na . 
Międzynarodowym estiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Szwarlika w Będzinie .

Biblioteka na Was czeka
12 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 32, 

l. zy ki 1 , igota
Spotkanie dla uczniów ukraińskich, które ułatwi im 
kontakt z językiem polskim.

KOART. Kompozycje 
z kamieni na podkładzie 
z naturalnego drewna
19 stycznia, godz. 18.00, Filia nr 16, 

l. a dy 21, og cice
Wernisaż wystawy rękodzieła wy Prochaczek. 
Wystawa czynna do  lutego.

Birma i Tajlandia. 
Krainy tysiąca świątyń
23 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 30, 

l. ybnicka 11, d ie cie
Spotkanie z liną hechelską, aktorką i podróż-
niczką.

Podaruj  Ci serce… 
13, 20 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 33, 

l. ks. a kie ki , og cice
Warsztaty plastyczne dla dzieci z okazji nia Babci 
i nia ziadka. bowiązują zapisy.

Wielokulturowy Śląsk  
Feliks Netz i śląsko-w gierskie 
kontakty kulturalne
30 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 11, 

l. aży skiego 7, osz tka
Spotkanie z Beatą Netz  dziennikarką i reżyserką.

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka
im. Józefa Lompy 

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84

pbw.katowice.pl

Jak przygotowa  
escape room w Genially
1  stycznia, godz. 11.00,  ea s
Pokój zagadek w wersji online, który można 
opracować za darmo i bez wysiłku! Podczas 
spotkania zostaną omówione kolejne etapy jego 
tworzenia. 
Formularz rejestracyjny: bit.ly/3hp PWo.

Promuj czytelnictwo 
z platformą Book Creator
23 stycznia, godz. 10.00,  ea s

la dzieci i młodzieży. Bezpłatne, atrakcyjne 
i interaktywne. czestnicy warsztatów dowie-
dzą się, jak stworzyć własne ebooki w usłudze 
Book reator. 
Formularz rejestracyjny: bit.ly/3uI kDs.

SZTUKOWANI  
Każdy b dzie sławny 
przez 15 minut. 
Andy Warhol
30 stycznia, godz. 11.00, 
eat  l ski, cena  ala ni
wiazda pop-artu. uż za życia stał się legendą 
 jak Marylin Monroe, którą sportretował. y-

cie na krawędzi. Kontrowersje, kultura masowa 
i granice sztuki. Biznes i pieniądze. Powielanie. 

o wszystko znajdzie się w opowieści o nim, 
o człowieku, który sztukę zamknął w puszcze 
zupy.
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MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

mdkligota.pl

Pora dla seniora: 
Bingo!
4 stycznia, godz. 12.00–14.00

ykl spotkań dla seniorów w samo południe  od 
stycznia w środy! 

Wyst p Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni 
im. Janiny i Adolfa Dygaczów
7 stycznia, godz. 16.00, Bazylika Oj-
ców Franciszkanów w Panewnikach

Klub Dyskusyjny 
– Panewnicka Betlyjka
9 stycznia, godz. 18.00
Spotkanie Klubu yskusyjnego połączone z pro-
jekcją historycznych zdjęć i pocztówek żłóbka, 
stawianego przez jców ranciszkanów w panew-
nickiej bazylice.

Pora dla seniora: 
Komputerowo-telefoniczna 
pomoc techniczna
11 stycznia, godz. 12.00–14.00

ykl spotkań dla seniorów w samo południe  od 
stycznia w środy! Podczas drugiego styczniowego 
spotkania pomożemy w kwestiach obsługi tele o-
nu, internetu i mediów społecznościowych.

Śpiewaj razem z nami
16 stycznia, godz. 17.00, 18 stycznia, 
godz. 13.00 i 23 stycznia, godz. 17.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. 

ZIMA W MIEŚCIE 2023

Feriada – na wesoło, 
zdrowo i kolorowo 
16–27 stycznia, godz. 10.00–14.00

erie na wesoło, zdrowo i kolorowo! Zapraszamy 
uczniów szkół podstawowych w poniedziałki, środy 
i czwartki.

Zimowa oferta kulturalna
16–27 stycznia
Może erie to okazja do odnalezienia nowej pasji  
Zapraszamy do skorzystania z zimowej o erty 
warsztatów artystycznych. 

MDK „Południe”
ul. Boya- eleńskiego 83

tel. 32 20  47 72
mdk@mdkpoludnie.com

mdkpoludnie.com

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

ZIMA W MIEŚCIE 2023

Kino i joga
16 i 23 stycznia, godz. 10.30–13.00
Projekcje lmowe dla dzieci, a tuż po nich warsztaty jogi.

Wyglądamy wiosny
17 stycznia, godz. 10.00–13.00
 część warsztatów, w trakcie których wymalujemy 

energetyczny świat budzącej się do życia przyrody, 
w zieleniach, oranżach i żółciach. 

Prezent dla babci i dziadka
19 stycznia, godz. 10.00–13.00
Warsztaty, podczas których wykonamy pudełecz-
ka zdobione techniką decoupage.

Wyglądamy wiosny
24 stycznia, godz. 10.00–13.00

 część warsztatów, w trakcie których wymalujemy 
energetyczny świat budzącej się do życia przyrody. 

Zimowy dizajn
26 stycznia, godz. 10.00–13.00
Warsztaty, podczas których wykonamy pudełeczka 
zdobione techniką decoupage z zimowymi wzorami.

Betlyjki, betlejemki i szopki… 
– konkurs
do 8 stycznia
Zapraszamy do udziału w  edycji konkursu na 
śląską szopkę domową. ozstrzygnięcie na pod-
stawie nadesłanej dokumentacji otogra cznej 
nastąpi  stycznia.

Woskowijki – warsztaty
12 stycznia, godz. 17.00
Warsztaty, w trakcie których stworzymy wosko-
wijki  wielorazowe opakowania do żywności na 
bazie pszczelego wosku. bowiązują zapisy.

Disco senior dla zuchwałych
20 stycznia, godz. 17.00

ym razem zachęcamy uczestników zabawy do 
kreatywnego przebrania w karnawałowym stylu. 
Za najlepsze stroje nagroda.

Filiżanka dla sympatii
26 stycznia, godz. 17.00
 część warsztatów, w trakcie których stworzymy 

wyjątkową liżankę dla ukochanej ukochanego 
z myślą o walentynkach.

Piotrowice, ul. ankego 136, 
tel. 205 92 81

ZIMA W MIEŚCIE 2023

Kino i joga 
zaj cia w Kostuchnie

16 i 23 stycznia, godz. 10.30–13.00
Projekcje lmowe dla dzieci, a tuż po nich warsztaty jogi.

Strażacy i policjanci
18 i 25 stycznia, godz. 10.00–14.00
Wycieczki, podczas których poznamy praw-
dziwych strażaków  stycznia  i policjantów 

 stycznia   opowiedzą oni o swoim zawodzie 
oraz o bezpieczeństwie w domu, szkole i na ulicy.

Zimowe zabawy
20 i 27 stycznia, 10.00–14.00

nimacje, gry terenowe, konkursy, podczas któ-
rych, jeśli zima pozwoli, stworzymy najwspanial-
szą śnieżną rze bę.

„Raduj si  świecie…” 
 stycznia, godz. 13.00, ko ci  zy a a i 

 i . ana osko zy l. ed y 
M K Południe  oraz para a NSP  i św. ana Bo-
sko zapraszają na koncert kolędowy w wykonaniu: 

ordis hristi , es des Moiselles , Modus i en-
di , Modus i endi ameralis  oraz Słowiczek .

Naturalne peelingi do ciała
10 stycznia, godz. 10.00
Kolejne warsztaty z cyklu ak dbać o skórę natu-
ralnie .

Wieczorek muzyczny
12 stycznia, godz. 17.00
Zapraszamy serdecznie na popis słuchaczy kur-
sów muzycznych M K Południe .

Podróże dalekie i bliskie cz. I
17 stycznia, godz. 10.00

 obchodach nia órnika w meryce ndyjskiej 
oraz o więtych  patronach górników w meryce 
Południowej opowie Ste an ierlotka.

Podróże dalekie i bliskie cz. II
24 stycznia, godz. 10.00
Zapraszamy na prelekcję i lm o niesamowitej hi-
storii położonego nad unajcem zamku obronnego 

ropsztyn powstałego w  wieku.

Arteterapia dla seniorów cz. I
31 stycznia, godz. 10.00

ekreacyjne warsztaty malarskie z towarzy-
szeniem muzyki relaksacyjnej poprowadzi wa 

alica.

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

ZIMA W MIEŚCIE 2023

KOzima
16 i 23 stycznia, godz. 10.00–13.00
Warsztaty rękodzielnicze.

Kino i barwy
17 i 24 stycznia, godz. 10.00–13.00
Projekcje lmowe oraz warsztaty plastyczne.

Gry i zabawy
19 i 26 stycznia, godz. 10.00–13.00

nimacje dla dzieci, podczas których spróbujemy 
wykorzystać wszystkie atrakcje o erowane przez 
zimę.

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

Śląskie impresje
od 7 stycznia
Wystawa malarstwa Małgorzaty Płonki  lązacz-
ki urodzonej w Katowicach, pasjonatki malarstwa. 

worzy obrazy malowane akrylami i pastelami, 
często o tematyce śląskiej.

Hej kol da, kol da
11 stycznia, godz. 18.00
Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ogniska mu-
zycznego madeusz .

Kol dowanie 
z „Podlesiankami”
15 stycznia, godz. 17.00

twarte spotkanie Koła Miłośników odki i Pieśni 
ląskiej. Zapraszamy na wspólne kolędowanie 

z zespołem Podlesianki .

Dzień Babci na wesoło
19 stycznia, godz. 17.00
Zajęcia kreatywne, podczas których wnuczki przygotu-
ją prezent dla swojej babci  szkatułkę z niespodzianką.

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47 

tel. 32 258  77, 32 258 2 00
mdkkoszutka.pl

Facebook @mdkkoszutka
Instagram mdkkoszutka

KATOkultura

ART enture, czyli przygo-
da ze sztuką – Akademia 
Małego Naukowca
12 stycznia, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
nterdyscyplinarne warsztaty dla dzieci.

Klub Podróżnika 
– „Jordania w kilku odsłonach 
– Rzymianie, Petra i czołgi”
16 stycznia, godz. 17.00
Spotkanie z ndrzejem Pasławskim, krakowskim 
podróżnikiem, pasjonatem i otoreporterem pro-
wadzi abriela Łęcka. 

ZIMA W MIEŚCIE 2023

Feriada – na wesoło, 
zdrowo i kolorowo
16–27 stycznia, godz. 10.00–14.00
Warsztaty twórcze, edukacyjne, kreatywne, pla-
styczne i wiele innych atrakcji na wesoło, zdrowo 
i kolorowo w poniedziałki, środy i piątki od godz. 

.  do .  dla dzieci w wieku od  do  lat.

Muzyczny Salon Artystyczny 
– „Kazimierz Mazur  
twarz, która brzmi znajomo”
30 stycznia, godz. 17.00 

o on w słynnym programie rozrywkowym zrobił 
urorę i takie wrażenie na jurorach i widzach, że 

wygrał . edycję woja twarz brzmi znajomo . 

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

tel. 608 549 089

Wieczory Muzyczne 
– proWOKALni świątecznie
7 stycznia, godz. 17.00
Koncert zespołu proW K ni z gościnnym udzia-
łem anuty ajchel.
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Otwarta Galeria Za Szybą
7 stycznia, godz. 19.00
Wystawa i wernisaż malarstwa leksandry aweł-
-Krajskiej. nspiracje do swojego malarstwa  czer-
pie ze swojego rodzinnego miasta Katowice.

W Baśniowej Krainie Śniegu
9 stycznia, godz. 8.30 i 11.30 
Bal karnawałowy dla dzieci szkolnych. W progra-
mie: animacje, zabawa przy muzyce, poczęstunek.

Z Baśnią dookoła świata 
– „ Królestwo Anglii 
– czy wiesz, że…”
12 stycznia, godz. 8.30, 10.15 i 12.30 

ykl interdyscyplinarnych warsztatów połączo-
nych z poznawaniem międzynarodowych baśni 
oraz nauką o krajach, kontynentach i kulturach.

ZIMA W MIEŚCIE 2023

Feriada – na wesoło, 
zdrowo i kolorowo
16–27 stycznia, godz. 10.00–14.00
Warsztaty twórcze, edukacyjne, kreatywne, pla-
styczne i wiele innych atrakcji na wesoło, zdrowo 
i kolorowo w poniedziałki, środy i piątki od godz. 

.  do .  dla dzieci w wieku od  do  lat.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. Hallera 28  
tel. 32 256 84 53
mdk.katowice.pl

Śpiewająca Rodzina 
Kaczmarek. W rytm walczyka. 
Koncert noworoczny
14 stycznia, godz. 18.00 
Bilety 70 zł do nabycia na kupbilecik.pl

ZIMA W MIEŚCIE 2023

16–27 stycznia, godz. 10.00–14.00 
Zajęcia świetlicowe i wyjazdowe w ramach erii 
zimowych dla dzieci w wieku  lat.

Plan:
16 stycznia  Poznajmy się!  zajęcia organizacyj-
ne, gry i zabawy integracyjne,
18 stycznia  Warsztaty kreatywne  ćwiczymy 
cierpliwość i zdolności manualne,
20 stycznia  warsztaty z ilmoteką ląską: zwie-
dzanie podziemi Kina Kosmos, wycieczka po ta-
jemniczych magazynach, gdzie przechowywane 
są taśmy  lmowe. Po zwiedzaniu  warsztaty 
plastyczne  projektowanie stop klatki  z urodzin 
Mikołaja Kopernika. Pokaz  lmu: uku i magiczny 
kwiat .
23 stycznia – wyjście do kina,
25 stycznia  rochę rywalizacji  mała olimpiada 
nie tylko sportowa,
27 stycznia  wyjazd do galerii BW  Katowice  
warsztaty artystyczne ekspresji twórczej - pozna-
jemy nasze zmysły.
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, obowią-
zują zapisy. Plan może ulec zmianie.

Finisaż wystawy 
SUBLIMACJA/Сублімація 
20 stycznia, godz. 18.00
Wystawa prac studentów SP w Katowicach po-
chodzących z krainy.

Miejski Dom Kultury „Szopienice–Giszowiec”, 
Filia nr 1

ul. Obr. Westerplatte 10 
tel./fax 32 256-99-77

„MDKowa jungla” 
stycze
Wymienialnik roślin w Szopienicach.

ZIMA W MIEŚCIE 2023

Kosmiczne zimowisko w MDK
16–27 stycznia, godz. 10.00–14.00 
Zajęcia świetlicowe i wyjazdowe w ramach erii 
zimowych dla dzieci w wieku  lat.

Plan:
16 stycznia  Poznajmy się   integracyjne gry, 
zabawy, konkursy i zagadki,
18 stycznia  warsztaty plastyczne Kosmiczne 
podróże , cz. ,
20 stycznia  warsztaty z ilmoteką ląską: zwie-
dzanie podziemi Kina Kosmos, wycieczka po ta-
jemniczych magazynach, gdzie przechowywane 
są taśmy  lmowe. Po zwiedzaniu  warsztaty 
plastyczne  projektowanie stop klatki  z urodzin 
Mikołaja Kopernika. Pokaz  lmu: uku i magiczny 
kwiat ,
23 stycznia  warsztaty plastyczne Kosmiczne 
podróże , cz. , zimowy spacer  gry i konkursy na 
świeżym powietrzu,

25 stycznia  Nie truj, segreguj  myśl ekolo-
gicznie . Spotkanie z Panią Małgorzatą olbecką 
z Zespołu Prewencji i Pro  laktyki Społecznej Straży 
Miejskiej w Katowicach,
27 stycznia  wyjazd do galerii BW  Katowice - 
warsztaty artystyczne ekspresji twórczej - pozna-
jemy nasze zmysły.
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, obowią-
zują zapisy. Plan może ulec zmianie.

Miejski Dom Kultury „Szopienice–Giszowiec”, 
Filia nr 2

ul. Plac pod Lipami 1, 3–3A, 10 
tel./fax 32 206 46 42

Mała Akademia Jazzu 
10 stycznia, godz. 10.00

ykl koncertów edukacyjnych dla dzieci. 
Obowiązują zapisy grup zorganizowanych, 
koszt: 10 zł.

Jasełka w wykonaniu dzieci 
z MP nr 32
11 stycznia, godz. 16.30 

Dzień Babci i Dziadka
12 stycznia, godz. 16.30
Występ artystyczny przedszkolaków z MP nr . 

ZIMA W MIEŚCIE 2023

16–27 stycznia, godz. 10.00–14.00 
Zajęcia świetlicowe i wyjazdowe w ramach erii 
zimowych dla dzieci w wieku  lat.

Plan:

16 stycznia  zajęcia integracyjne  zabawy ru-
chowe, 

18 stycznia  warsztaty ajemnice Wszechświata ,

20 stycznia  warsztaty ekspresji twórczej Sztuka 
w  edukacji , 

23 stycznia  zajęcia edukacyjne Planeta Ziemia 
nie  do zjedzenia , 

25 stycznia  zajęcia plastyczne Stwórz swojego 
bohatera ,

27 stycznia  wyjazd do kina.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, obowią-
zują zapisy. Plan może ulec zmianie.

MDK „Bogucice‒Zawodzie”
ul. Markiefki 44a 

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

sekretariatmdk@

mdkbogucice-zawodzie.pl

Dział „Bogucice”:

Dancing Bogucicki
13 stycznia, godz. 17.00 

rteterapia poprzez taniec. Zabawa taneczna 
z poczęstunkiem dla seniorów. 

Bilety w cenie 60 zł/os. – dla seniorów z Katowicką 
Kartą Mieszkańca: 45 zł/os.

ZIMA W MIEŚCIE 2023 

oniedzia ki, ody, i tki 16 27 stycznia, 
godz. 10.00–14.00
Warsztaty artystyczne i animacje dla dzieci szkol-
nych w klimacie powieści z Narnii . Wstęp bezpłat-
ny, zapisy od  stycznia tel.   , wew. .

31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
29 stycznia
Zapraszamy na niesamowity dzień pełen wrażeń 
i atrakcji, w których będzie można wziąć udział, 
wspierając W P  szczegóły w mediach społecz-
nościowych sztab 9 .

Dział „Zawodzie”

Koncert Noworoczny 
Śląskiego Ludowego Zespołu 
Śpiewaczego „Zawodzianki”
13 stycznia, godz. 17.00
Wstęp wolny.

Teatr Off Road w spektaklu 
„Ich Czworo”
15 stycznia, godz. 18.00
Spektakl z cyklu Niedziela w eatrz e

Bilety 25 zł/ os. do nabycia w kasach MDK.

ZIMA W MIEŚCIE 2023 

oniedzia ki, ody, i tki 16 27 
stycznia, godz. 10.00–14.00
Warsztaty artystyczne i animacje dla dzieci szkol-
nych, wstęp bezpłatny, zapisy od  stycznia, tel. 

  , wew. .

Dancing Zawodziański 
27 stycznia, godz. 17.00 

rteterapia poprzez taniec. Zabawa taneczna z po-
częstunkiem dla seniorów. 

Bilety w cenie: 60 zł/os. – dla seniorów z Katowic-
ką Kartą Mieszkańca: 45 zł/os.

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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Muzeum Historii Katowic
BUD N K G WN
ul. ks. J. Szafranka 9

tel. 32 256 18 10, 32 20  00 21
mhk@mhk.katowice.pl

mhk.katowice.pl

WYSTAWY
wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamieni-
cy mieszczańskiej. Codzienno  i od więtno ”, 
„W kamienicy mieszczańskiej.  sąsiadów na po-
kojach i w kuchni”

„Witkacy i inspiracje. Portrety 
Witkacego z dawnej kolekcji 
Teodora Białynickiego-Biruli oraz 
prace inspirowane dziełem artysty”
do 5 marca

W DA ZE IA

Witkacowski weekend 
biogra  czny 
13–15 stycznia

„Witkacy i inspiracje. 
Portrety Witkacego z dawnej 
kolekcji Teodora Białynickiego-
Biruli oraz prace inspirowane 
dziełem artysty” 
13 stycznia, godz. 18.00 
Oprowadzanie kuratorskie – Natalia Kruszyna.

Przemysław Pawlak 
„Witkacy – arystokrata, 
nie ciarapata. O korzeniach 
rodzinnych Witkacego”
14 stycznia, godz. 12.00 

Krzysztof Dubiński „Dotyk 
apokalipsy – Stanisław Ignacy 
Witkiewicz i Teodor Białynicki-
Birula na wielkiej wojnie”
14 stycznia, godz. 13.00 

Tomasz Pawlak / Marek 
Średniawa „Najdrośsi 
Birulowie  okropnie po Was 
t skni  i nocami wyj  nawet”. 
O przyja ni i korespondencji 
Witkacego z Heleną i Teodorem 
Białynickimi-Birulami
15 stycznia, godz. 12.00 

Spotkanie promocyjne 
katalogu wystawy 
15 stycznia, godz. 13.00 

P OMOC E P BLIKAC I

Promocja publikacji Joanny 
Kałuskiej „Zał ska Hałda 
i Osiedle Witosa w Katowicach”
11 stycznia, godz. 17.00 

Promocja książki 
prof. Jerzego Sperki 
„Książ ta i ksi żne raciborscy” 
12 0/12 1 – 1521

25 stycznia, godz.17.00

W K AD

Prelekcja dra Jacka 
Pierzaka „Wyniki badań 
archeologicznych 
na Zamku w Siewierzu”
20 stycznia, godz. 17.00 

DZIA  E OLOGII MIAS A
ul. ymarska 4
tel. 32 3539559

WYSTAWY 

wystawy stałe: „Wokół Mistrzów Grupy a-
nowskiej”, „  nos w doma na ikiszu. We 
wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania”, „Woda 
i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu 
na ikiszowcu”

„Śląski Bruegel. 
Twórczoś  Pawła Wróbla”
do 4 lutego

DZIA  EA AL O-FILMOW  
ul. Kopernika 11 

tel: 32 7451728, 514499614 

WYSTAWY

wystawa stała: „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”

Jola Barnaś „Równonoc”
do 6 stycznia

Katarzyna ata 
„Studium przypadku”. 
Dyptyki fotogra  czne
do 26 lutego

W DA ZE IA

OKNO NA MUZ K
12 stycznia, godz. 18.00
Koncert młodych muzyków z Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach.

Spotkanie Barbar śląskich
18 stycznia, godz. 13.00

Katarzyna ata „Studium 
przypadku”. Dyptyki 
fotogra  czne. Wernisaż wystawy
19 stycznia, godz. 17.00

ZIMA W MIEŚCIE 2023

„Witkacowe inspiracje” 
17–20 stycznia, godz. 10.30–12.30, 
12.30–14.30 
Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję 
zobaczyć niezwykłe portrety Witkacego, które 
znajdują się na wystawie czasowej w budynku 
głównym MHK. 

„Portret małego mieszczanina”
24–27 stycznia, godz. 10.30–12.30, 
12.30–14.30 
Na zajęciach uczestnicy zobaczą portrety, któ-
re znajdują się na wystawie wnętrz mieszczań-
skich. 

„Szykowni pradziadkowie 
– od galandy do brucleka” 
17–20 stycznia, 24–27 stycznia, 
godz. 10.00–12.00 
W czasie zajęć uczestnicy poznają elementy 
kobiecego i męskiego śląskiego stroju ludowe-
go na wybranych przykładach, a następnie sami 
będą ozdabiać i wycinać stroje na postawie sza-
blonów.

„Kolorowa zima”
16–20 stycznia, godz. 10.00–12.00, 
12.00–14.00
Zima kojarzy się z bielą śniegu lub szarością 
szybko zapadającego zmierzchu. Na naszych 
warsztatach przekonamy się, że może być ina-
czej! 

Muzeum Śląskie
ul. Dobrowolskiego 1, 

tel. 32 779 93 00 
muzeumslaskie.pl

OP OWADZA IE K A O SKIE

Wystawa  „ libris. Tendencje, 
estetyki, technologie”
13 stycznia, godz. 17.30
Prowadzący: Łukasz Szostkiewicz. Wstęp: 9 zł.

Galeria plastyki 
nieprofesjonalnej
20 stycznia, godz. 17.30
Prowadzący: Sonia Wilk. Wstęp: 9 zł.

Galeria polskiej sztuki 
nowoczesnej 1800–1 45
27 stycznia, godz. 17.30
Prowadzący: dr Michał Burdziński. Wstęp: 9 zł.

OP OWADZA IA Z P ZEWOD IKIEM

Rajza po Muzeum, czyli 
wystawy stałe w pigułce
każda sobota, godz. 16.00
Wstęp: indywidualny: 29 zł normalny , 21 zł ulgo-
wy  lub 7 zł bez możliwo ci zwiedzania wystaw .

Byzuch u Ferdynanda, 
czyli industrialny spacer 
po Muzeum Śląskim
każda niedziela, godz. 11.30
Wstęp: indywidualny: 29 zł normalny , 21 zł ulgowy  
lub 7 zł bez możliwo ci zwiedzania wystaw

Wydawca Urząd Miasta Katowice, 
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
Redaktor prowadzący  Joanna Górska 
Redakcja  
Joanna Górska, Sławomir Rybok, 
Michał Malina, Michał Mendala,
Kamil Kalkowski 
Wydział Komunikacji Społecznej, 
tel. 32 259 39 88
e-mail: redakcja@katowice.eu 
Skład i opracowanie gra  czne  
Dorota Falarowska
skladdtp.online
Korekta:
Małgorzata Grzonka
Informator powstaje przy współpracy 
z katowickimi ośrodkami kultury i sportu 
Nakład  152 000 egz.
Druk: Polska Press, Oddział Poligrafi a, 
Drukarnia w Sosnowcu.
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.
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Давайте знайомитись! Запрошуємо 
дітей та молодь з Польщі та України 
на спільні безкоштовні заняття з мис-
тецтва під керівництвом двох дуже 
чудових викладачів з України: Олени 
Дмитрієвої та Катерини Хрущової. На 
музично-мистецьких зустрічах ви ма-
тимете можливість не лише творчо та 
цікаво провести вільний час, відкрити 
та розвинути власні таланти, а й по-
знайомитися один з одним, дізнатися 
про країну та культуру своїх друзів. 
Запрошуємо на заняття з четверга 
по неділю.

Регулярні зустрічі супроводжувати-
муться різними освітніми та мистець-
кими проектами. Також запрошуємо 
ваших батьків та опікунів на концерти, 
майстер-класи та виставки.

Вхід вільний. Обов’язковий запис 
на майстер-класи та індивідуальні за-
няття на електричному фортепіано за 
електронною адресою: unicef@miasto-
ogrodow.eu

Завідуюча проекту Katowice Miasto 
Ogrodów є Маріола Кулавяк: mariola.
kulawiak@miasto-ogrodow.eu

і а і  і і  а  
у  

л а м і а
Випускниця педагогічного та музич-
ного університету в Україні. Має ба-
гаторічний досвід роботи з дітьми в 
музичній школі. Викладала ритміку, 
хоровий спів, вчила грі на фортепіано 
та співу. З лютого 2022 року перебуває 
та працює з дітьми в Польщі.

а а у а
Рукоділля – це пристрасть і спосіб 
життя. Членкиня Спілки художни-
ків України, лауреатка багатьох пре-
мій та відзнак. Вона працює з дітьми, 
її місія полягає в тому, щоб крок за 
кроком допомагати дітям та молоді 
розвивати їхні таланти, вчити напо-
легливості та терпінню, плекати багаті 
культурні традиції.

а у а я  1 поверх Katowice 
Miasto Ogrodów, приміщення Музико-
дрому (plac Sejmu Śląskiego 2)

а і у і

а . 14.00 1 у а і 16.00 2 група: 
музичні заняття для дітей з батьками (4-6 
років)/ 60 хв.

а . 17.30  творчі заняття для дітей з 
батьками (4-6 років)/90 хв

я ця
а . 14.00 1 група та 16.00 2 група: 

музичні заняття для дітей та підлітків 
(7-14 років)/60 хв. 

17.30-1 .00 індивідуальні 30-хвилинні 
заняття для учасника (навчання гри на 
електричному фортепіано, обов’язкова 
реєстрація: unicef@miasto-ogrodow.eu)
Суб а

а . 11.00  художні заняття для дітей 
та підлітків (7-14 років)/60 хв.

а . 13.30  музичні заняття для дітей 
та підлітків (7-14 років)/60 хв.

іля
а . 11.00  художні заняття для дітей 

(4-6 років) / 90 хв.
а . 13 00 і 14.00  музичні заняття для 

дітей (4-6 років)/60 хв

Звертаємо увагу! Якщо ви боретеся 
з особистими труднощами, потребу-
єте підтримки, поради – запрошуємо 
на безкоштовний контакт з психологом 
(контакт польською). Реєстрація: психо-
лог swietlica.edu.art@gmail.com

Проєкт Польсько-українського 
креативного простору реалізується 
за підтримки Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ)

Проект реалізується в рамках угоди 
між містом Катовіце та організацією 
ЮНІСЕФ про підтримку дітей та сімей 
з України, які втікають від війни. 

С і аця   Gniazdo .
Фонд для людей, які потребують до-
помоги «Gniazdo» - одна з перших 
неурядових організацій у Катовіце, 

яка надає підтримку та опіку дітям, 
молоді та сім’ям, які перебувають у 
групі ризику соціальної маргіналіза-
ції. Фонд «Gniazdo» впроваджує свою 
діяльність з 1992 року. Фонд керує 
Центром соціотерапії та Молодіж-
ним клубом особистісного розвитку. 
У закладах вихованцями та їхніми 
родинами опікується досвідчений 
професійний персонал, вони беруть 
участь у заняттях та майстер-класах, 
можуть розвивати свої захоплення 
та таланти,  мають шанс подолати 
індивідуальні труднощі в дружній 
атмосфері. 

а іц  б у  
у лля  а а м а ля 

м  ма я ам 
а

У Катовіце за фінансової підтримки міста 
Тайбей - столиці Тайваню, були віднов-
лені та модернізовані кімнати на пер-
шому поверсі гуртожитку Катовицького 
центру професійної освіти (КЦПО), роз-
ташованого за адресою ul. Techników 5. 
Завдяки цьому проєкту було створено 
місця для проживання 53 громадян 
України.  

“З перших днів російської агресії 
проти України ми надаємо українцям всю 
необхідну допомогу.  Ми намагаємося 
допомогти всім тим, хто був змушений 
покинути свій дім і почати життя в на-
шому місті. Завдяки цьому вони швидко 
знаходять роботу, діти навчаються у 
школах міста, вивчають польську мову та 
беруть активну участь у житті міста, ін-
тегруючись у місцеву громаду”, - зазначив 
Марчін Крупа, мер міста Катовіце. - “Ре-
алізація частини наших заходів можлива 
завдяки зовнішній фінансовій підтримці. 
Прикладом такої співпраці є відкриття 
сьогодні оновлених приміщень у Като-
віцькому центрі професійної освіти, зна-
чний внесок до створення якого зробило 
місто Тайбей”, - додав міський голова. 

а і м у бі ці   а  Тай-
бей переказав Катовіце понад 800 000 
злотих. На проведення реконструкції 

та модернізації приміщень на пер-
шому поверсі гуртожитку КЦПО 
було витрачено 540 тисяч злотих. Це 
дозволило підготувати 15 кімнат для 
розміщення 53 осіб. Під час прове-
дення ремонтних робіт були замінені 
рами внутрішніх дерев’яних дверей, 
покладено нову підлогу, пофарбо-
вано стіни та стелю, модернізовано 
електромережу, підключено інтернет 
та телебачення, підведено необхідну 
систему водопостачання та каналі-
зації. Загальна корисна площа від-
ремонтованих приміщень першого 
поверху становить близько 500 м2. 
Крім того, кімнати були облаштовані 
меблями та іншим обладнанням, не-
обхідним для повсякденного життя. 
Також у рамках проведення ремонт-
них робіт відремонтовано та облаш-
товано кухню, створено спільну зону, 
якою користуються всі мешканці гур-
тожитку. Частину кімнат у будівлі за-
ймають польські студенти, що сприяє 
сприяє об’єднанню польсько-україн-
ської громади.

Крім того, завдяки підтримці Тай-
бею були започатковані курси поль-
ської мови для українських школярів 
віком 13-17 років та 220 дорослих. 
Заняття проходили на базі Палацу 
молоді у м. Катовіце. Також було орга-
нізовано інтеграційне свято за участю 
громадян України, волонтери та меш-
канці Катовіце. Під час заходу можна 
було скуштувати українські страви та 
послухати українську музику.

„Користуючись нагодою, хочу ви-
словити глибоку повагу владі міста 
та його мешканцям за їхню доброту 
та щедрість у допомозі нашим друзям 
з України, які були змушені покинути 
свою батьківщину через невиправ-
дане та неспровоковане вторгнення”, 
- сказав під час церемонії відкриття 
Посол Тайваню в Польщі Боб Чен. - 
“Незважаючи на те, що Україну і Тай-
вань розділяють тисячі кілометрів, 
народ Тайваню висловлює глибоку 
симпатію і співпереживання пере-
живанням українського народу”,  до-
дав він. 

 а іц  а і а  і м  мі а а б  - л ці а а , бул  і л і а 
м і а і ім а
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GKS KATOWICE 

Koniec roku 
i wiele sportowych 
emocji
Koniec roku 2022 przyniósł sporo emo-
cji związanych z wyst pem hokeistów 
GKS-u w turnieju nałowym Pucharu 
Polski. Styczeń stoi już pod znakiem ry-
walizacji w ramach Polskiej Hokej Ligi. 
Zespoły rozpoczynają zmagania w ramach 
ostatniej, piątej rundy rozgrywek sezonu 
zasadniczego. Katowiczanie większość 
styczniowych meczów rozegrają na wy-
jazdach. Do „Satelity” wrócą 27 stycznia 
na mecz z Cracovią. Emocje będą rosły 
z każdą kolejką, bo rywalizacja w tym sezo-
nie jest wyjątkowo wyrównana, a wszyst-
kim zespołom zależy na jak najlepszym 
rozstawieniu przed rozpoczynającą się 
w lutym fazą play-off, która przyniesie roz-
strzygnięcia medalowe.

W styczniu 2023 roku siatkarze GieKSy 
będą mieli okazje do podreperowania do-
robku punktowego i poprawy pozycji w ta-
beli. Rozpoczną oni rok od wyjazdowego 
meczu w Krakowie z VC Barkomem Każany 
Lwów, a pierwszy mecz domowy w hali OS 
Szopienice rozegrają 13 stycznia z LUK 
Lublin (godz. 20.30). W styczniu siatkarze 
GKS-u Katowice podejmą u siebie także ze-
społy Indykpolu AZS-u Olsztyn i Aluronu 
CMC Warty Zawiercie. 

W grudniu piłkarze GKS-u Katowice od-
byli pierwszą część przygotowań do rundy 
wiosennej sezonu 2022/2023 Fortuna 1 
Ligi. Po rozegraniu trzech sparingów, pił-
karze udali się na przerwę świąteczno-no-
woroczną. Przed nimi bardzo pracowity 
styczeń. Noworoczne przygotowania roz-
poczną od pracy na własnych obiektach oraz 
serii sparingów. W dniach 18–28 stycznia ze-
spół będzie przebywał na zgrupowaniu w tu-
reckiej miejscowości Lara, w ramach którego 
rozegra trzy mecze kontrolne. Po powrocie 
do Katowic drużynę czeka ostatni sparing, 
a pierwszy mecz ligowy już 11 lutego.

Na półmetku rozgrywek piłkarki 
GKS-u Katowice zajmują pierwszą pozycję 
w tabeli Ekstraligi. Po okresie roztrenowa-
nia zawodniczki na początku grudnia za-
kończyły wspólne treningi i w najbliższym 
czasie będą pracować wedle indywidualnych 
rozpisek. Wznowienie zajęć zaplanowano 
na 9 stycznia. Do rundy wiosennej piłkarki 
będą przygotowywać się na własnych obiek-
tach. Katowiczanki w styczniu rozegrają trzy 
mecze kontrolne. 14 stycznia rywalem bę-
dzie FC Slovacko, 25 stycznia zmierzą się 
z Rekordem Bielsko-Biała, natomiast 28 
stycznia rozegrają mecz kontrolny ze Ślą-
skiem Wrocław. Katowiczanki budują formę 
na ostatni weekend lutego, kiedy wznowią 
rozgrywki Ekstraligi.

Szczegółowe informacje o terminach 
meczów wszystkich drużyn GKS-u na 
gkskatowice.eu. Bilety i karnety dostępne 
w internecie na bilety.gkskatowice.eu oraz sta-
cjonarnie w Regionalnym Centrum Informa-
cji Turystycznej (Katowice, Rynek 13).  (GKS)

HOKEJ

Hokejowe Mistrzostwa Świata Juniorek
W dniach –15 stycznia na lodowisku 
Jantor w Katowicach reprezentacja Pol-
ski b dzie walczy  o awans na zaplecze 

lity w 2023 IIHF Mistrzostwach Świata 
w Hokeju na Lodzie U18 Dywizji IB. 
We wrześniu 2022 roku w rozgrywanych 
w austriackim Radenthein Mistrzostwach 
Świata Dywizji IB reprezentacja prowa-
dzona przez Magdalenę Jabłońską spisała 
się bardzo dobrze i zajęła drugie miejsce, 
wygrywając z Danią i Koreą Południową. 
W listopadzie biało-czerwone uplasowały 
się również na drugiej pozycji w Turnieju 
Czterech Narodów.

– Hokej kobiecy jest coraz bardziej po-
pularny i dynamicznie się rozwija. Cie-
szy nas to, że Mistrzostwa Świata odbędą 
się w Katowicach, mieście, które wspiera 
sport, w tym hokej na lodzie. Nasza dru-
żyna będzie rywalizować na lodowisku 
Jantor, które jest domem drużyny Kojo-
tek. Zapraszamy kibiców na mecze, warto 
zobaczyć i dopingować nasze dzielne 
dziewczyny – zaznacza Marta Zawadzka, 
wiceprezeska Polskiego Związku Hokeja 
na Lodzie, członkini zarządu Międzyna-
rodowej Federacji Hokeja na Lodzie. 

Styczniowe Mistrzostwa Świata odbędą 
się na lodowisku Jantor w Katowicach, gdzie 
w kwietniu 2022 roku emocjonowaliśmy 
się IIHF Mistrzostwami Świata w Hokeju 
na Lodzie Kobiet Dywizji IB. Polki zdobyły 

srebrne medale, wygrywając cztery mecze 
i przegrywając jedynie z reprezentacją Chin, 
zespołem, w którym grało wiele zawodni-
czek urodzonych w Kanadzie i Stanach Zjed-
noczonych.  (RED)

SZACHY

Katowicki Spodek areną 
szachowych Mistrzostw Europy
Od 16 do 18 grudnia 2022 roku w Spodku 
odbyły si  Mistrzostwa uropy Open 
i Kobiet w Szachach Szybkich i Błyska-
wicznych. Było to najwi ksze wydarze-
nie szachowe tej rangi w 2022 roku. 
Brali w nim udział zarówno czołowi eu-
ropejscy arcymistrzowie, medaliści Mi-
strzostw Świata i uropy, jak i półprofe-
sjonaliści oraz amatorzy.
Łącznie w turnieju wzięło udział około 
1000 szachistów. Zawodnicy z całej Europy, 
w tym z Polski i Śląska, rozegrali łącznie ok. 
16,5 tys. partii szachowych. Otwarta for-
muła turnieju sprawiła, że każdy z uczest-
ników mógł zmierzyć się z najlepszymi, 
a amatorzy realizować marzenia o starciu 
ze swoim idolem.

W Kategorii blitz (szachy błyskawiczne) 
najlepszy okazał się David Navara z Czech, 
a tuż za nim znalazł się Maciej Klekowski, 
trenujący w katowickim klubie UKS „21 
Podlesie”. Na najniższym szczeblu podium 
stanął natomiast Ormianin – Shant Sarg-
syan. W rapidzie (szachy szybkie) bezkon-
kurencyjny okazał się Hiszpan Jaime Santos 
Latasa, wyprzedził Davida Navarę z Czech 
i Daniela Fridmana z Niemiec.

Dzięki transmisji na żywo zmagania 
podczas Mistrzostw Europy Open i Kobiet 

w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 
śledziły setki tysięcy kibiców na całym 
świecie. Zwycięzcy mistrzostw zdobyli 
odpowiednio tytuły Mistrza Europy / Mi-
strza Europy Kobiet, a zawodnicy, którzy 

zajęli pierwsze trzy miejsca, otrzymali 
medale, oddzielnie w kategorii open oraz 
kobiet. Całkowita pula nagród w turnieju 
wyniosła 44 tys. euro. 

– Bardzo się cieszę, że wróciliśmy z tą 
imprezą do Katowic. Mistrzostwa Europy 
w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 
to największa impreza na tym najwyż-
szym poziomie, jeśli chodzi o imprezy 
mistrzowskie. W roku 2022 mieliśmy ok. 
tysiąca rejestracji, co stanowi znakomity 
wynik – powiedział Łukasz Turlej, Sekre-
tarz Generalny Międzynarodowej Federa-
cji Szachowej.

Po raz pierwszy Mistrzostwa Europy 
w szachach błyskawicznych w Katowicach 
odbyły się w 2017 roku. Przed dwoma laty 
natomiast w katowickich mistrzostwach 
znakomicie spisali się Polacy – w turnieju 
szachów błyskawicznych najlepszy był Jan-
-Krzysztof Duda, a tuż za nim, na podium 
uplasował się inny polski arcymistrz Maciej 
Klekowski. Z kolei w turnieju w szachach 
szybkich na czwartym miejscu Michał Kra-
senkow. W 2022 roku, we wrześniu, Spodek 
gościł również Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Szkół i Przedszkoli w Szachach. Do rywa-
lizacji w tym wydarzeniu przystąpiło 1112 
zawodników.  (KK)
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Najlepsi szczypiorniści świata zagrają w Spodku
Wielkimi krokami zbliża si  kolejne mi-
strzowskie wydarzenie w Katowicach 
– Mistrzostwa Świata w Piłce R cznej 
M żczyzn. W katowickim Spodku roz-
pocznie si  rywalizacja, której nały od-
b dą si  w Sztokholmie. 
W meczu otwarcia 11 stycznia zagrają repre-
zentacje Polski i Francji. Poza tymi zespołami 
do Katowic przyjadą zawodnicy oraz kibice 
z Arabii Saudyjskiej, Słowenii, Niemiec, Ka-
taru, Serbii i Algierii. Rozgrywki fazy gru-
powej potrwają do 17 stycznia, a kolejne 
zespoły kontynuować będą swoją przygodę 

z mistrzostwami w fazie głównej, w dniach 
19–23 stycznia w Spodku. 

Katowice powoli szykują się na przyjęcie 
dużej liczby kibiców. W styczniu miasto bę-
dzie przystrojone elementami i instalacjami 
z logo Mistrzostw Świata, a w porozumie-
niu z lokalnymi przedsiębiorcami przygo-
tujemy miejsca do wspólnego oglądania 
rozgrywek i przeżywania wielkich emocji.

Nie zabraknie konkursów, gadżetów 
i specjalnie przygotowanych materiałów, 
które znajdziecie w lokalach partnerskich 
(szczegóły na stronie handball23.com). 

Już dziś zapraszamy niezdecydowanych 
do uczestnictwa w wydarzeniu w Spodku 
i choć pula biletów na kilka meczów już 
jest bliska wyczerpania, na niektóre można 
jeszcze zakupić wejściówki. Więcej infor-
macji o biletach znajdziecie na stronie in-
ternetowej handball23.com/bilety/

Ambasadorami MŚ 2023 dla Katowic 
i Województwa Śląskiego są byli wybitni 
reprezentanci Polski w piłce ręcznej: Iwona 
Niedźwiedź oraz Sławomir Szmal.

To będzie pierwsza taka impreza w dzie-
jach polskiego sportu, której przygotowania 

odbywają się zgodnie z zasadami Kodeksu 
Dobrych Praktyk, mającego na celu ograni-
czenie śladu węglowego mistrzostw świata. 
Organizatorzy, szykując wydarzenie, reali-
zują cele zrównoważonego rozwoju, które 
odgrywają bardzo istotną rolę także w dzia-
łaniach Miasta Katowice.

Zapraszamy serdecznie do wspólnego 
przeżywania rywalizacji sportowej najlep-
szych szczypiornistów w Spodku.  (MM)

Terminarz mistrzostw dost pny na 
handball23.com/pl/terminarz

E ENDARN  ECZ

Gwiazdy zagrają dla dzieci

Wystartowała sprzedaż biletów na Le-
gendarny Kosmiczny Mecz z Aniołami 
w katowickim Spodku. 11 marca na par-
kiecie ponownie spotkają si  aktorzy, 
piosenkarze, prezenterzy i sportowcy. 
Znani i lubiani zagrają w koszyków-
k  i siatkówk , a całkowity dochód ze 
sprzedaży biletów przeznaczony zosta-
nie na pomoc dzieciom.
– Katowicki Spodek gościł największe 
gwiazdy światowych scen muzycznych 
oraz był areną historycznych sukcesów 
polskiego sportu, np. mistrzostwa świata 
siatkarzy w 2014 roku czy wicemistrzo-
stwa wywalczonego kilka miesięcy temu. 
W marcu w Spodku rozegrany zostanie 
mecz inny niż wszystkie, w którym wy-
jątkowo wynik nie będzie najważniej-
szy, bo przede wszystkim liczy się pomoc 
dzieciom – powiedział Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Mam nadzieję, że 11 
marca Spodek ponownie odleci i wypełni 
się po brzegi kibicami – ludźmi o dobrych 

sercach. Już teraz zachęcam do zakupu bi-
letów na to kosmiczne wydarzenie – dodał 
prezydent. 

To będzie druga katowicka edycja Le-
gendarnego Kosmicznego Meczu z Anio-
łami, który ponownie zagości w Spodku. 
Na kibiców czekać będzie wielkie spor-
towe show w wykonaniu znanych osobi-
stości i moc atrakcji towarzyszących dla 
całej rodziny! Wydarzenie jest organizo-
wane przez agencję Star Manager – pomy-
słodawcę i organizatora dwunastu edycji 
Legendarnego Kosmicznego Meczu. Wy-
darzenie współorganizuje również kato-
wickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, 
które od prawie 30 lat pomaga potrzebu-
jącym wsparcia najmłodszym. Partnerem 
wydarzenia jest miasto Katowice. 5 grud-
nia 2022 roku list intencyjny na organiza-
cję wydarzenia w Katowicach podpisali: 
Monika Bajka – prezes Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 

Aniołów Stróżów”, Marcin Krupa – pre-
zydent Katowic i Piotr Sobik – właściciel 
agencji Star Manager.

Sprzedaż biletów (cegiełek) na Legen-
darny Kosmiczny Mecz z Aniołami już wy-
startowała. Można je kupić na stronie www.
legendarnykosmicznymecz.pl i na portalach 
biletowych. – Dochód z imprezy przezna-
czony zostanie na codzienną pomoc. W na-
szym Stowarzyszeniu dziennie opiekujemy 
się ponad 100 dzieci. Przy rosnących cenach, 

w trudnym czasie – doświadczeni pande-
mią, a potem skutkami wojny w Ukrainie 
– to spore wyzwanie również finansowe. 
Środki ze sprzedaży biletów pozwolą nam 
nadal zapewniać bezpieczne miejsce dla ma-
luchów i nastolatków ze Śląska i Zagłębia 
– wyjaśnia Monika Bajka, prezes Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom 
Aniołów Stróżów.

Do tej pory wspierano Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy oraz Fundację Piątka, 
dla których w sumie uzbierano blisko 500 
000 złotych! W ramach zorganizowanego 
15 stycznia 2022 roku wydarzenia po raz 
pierwszy gwiazdy zagrały dla Domu Anio-
łów Stróżów – stowarzyszenia, które od 
30 lat pomaga rocznie ponad 600 dzieciom 
i młodzieży oraz 100 rodzinom z ubogich, 
poprzemysłowych śląskich i zagłębiow-
skich dzielnic. Dom Aniołów prowadzi 
lokalne, kompleksowe działania wsparcia 
i jest drugim „domem” dla wielu potrzebu-
jących dzieci.  (RED)

Dochód z imprezy

przeznaczony zostanie

na codzienną pomoc 

dla podopiecznych 

stowarzyszenia 

Dom Aniołów Stróżów
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