
Jak walczyć o czyste powietrze? Katowice to wiedzą! Rok 2022 był rekordowy w walce Katowic o lepszą jakość powietrza! Dzięki wsparciu miasta 
(ponad 18 mln zł) w Katowicach wymieniono 1848 źródeł ciepła. Najwięcej osób – 956 – zdecydowało się na ogrzewanie gazowe. 

Miasto Katowice prowadzi szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. To działania edukacyjne i informacyjne, jedno z pierwszych w Polsce 
Miejskich Centrów Energii, kontrole straży miejskiej (50 przeszkolonych strażników, 1030 interwencji dotyczących spalania odpadów w 2022 r., 
ponad 370 posesji skontrolowanych za pomocą drona), dofi nansowanie wymiany systemu ogrzewania nawet do 10 tys. zł, wsparcie dla osób gorzej sytuowanych 
na wymianę kotła i opał lepszej jakości, stawianie na transport zrównoważony – to tylko kilka przykładów. 

Efekt? Z roku na rok jakość powietrza się poprawia i miasto może się pochwalić dobrymi statystykami. Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
pokazują, że rok 2022 charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w porównaniu do lat ubiegłych. Kontynuacja na s. 4
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W liście do redakcji pan rzysztof 
pytał o budowę linii tramwajowej 
wzdłuż ul. rundmanna oraz budowę 
ciągu pieszo-rowerowego w rejonie 
ronda gen. Ziętka. Według zapowie-
dzi miała by  skończona do końca 
maja.  hciałbym kiedyś dojecha  
tramwajem bezpośrednio z os. y-
siąclecia do Szopienic lub tylko na ul. 
1 Maja .

Według in or acji otrzy anyc  od 
wykonawcy pracującego na zlece-
nie ra wajów ląskic   z ienił 
si  pierwotny ar onogra  głów -
nie z uwagi na  proces opracowania 
i uzgadniania ty czasowyc  organi -
zacji ruc u  konieczne do wprowa -
dzenia z iany projektowe oraz kolizje 
z in rastrukturą podzie ną  bec-
nie nie a jeszcze nowego ar ono-
gra u  jednak biorąc pod uwag  ilość 
prac do wykonania i ilość czasu na ic  
realizacj  nale y si  spodziewać kil -
ku iesi cznego opó nienia realizacji 
całości inwestycji

Tramwaje Śląskie S.A. 

le lat trwa budowa ciągu pieszo-
-rowerowego w rejonie ronda gen. 
Ziętka   ile docelowo będzie koszto-
wała  pyta pan rzysztof. 

udowa rozpocz ła si  pod koniec 
1 r  i zako czyła w styczniu br  Wy-

konawca prowadzi jeszcze ostatnie 
prace wyko czeniowe oraz te związane 
z likwidacją drogi tec nologicznej  ier-
wotny ter in zako czenia inwestycji zo-
stał z ieniony  poniewa  w trakcie prac 
wykryto kolizj  projektowanyc  sieci 
uzbrojenia podzie nego z bryłą korze-
niową rosnącyc  w ty  obszarze drzew  

onieczne było wi c opracowanie do-
ku entacji za iennej  w ty  uzyskanie 
za iennego pozwolenia na budow  
co wiązało si  z uzyskanie  od właści-
cieli sieci warunków i uzgodnie  nie-
zb dnyc  dla przebudowy podzie nej 
in rastruktury  a tak e wykonanie  ro-
bót dodatkowyc

a czas realizacji inwestycji wpły-
n ły ponadto niezinwentaryzowane 
sieci tec niczne  W wielu przypadkac  
przełączenia usiały być wykonywane 
wyłącznie w konkretnyc  określonyc  
przez operatora dniac  oraz godzi-
nac  i o wielu wyzwa  inwestycja 
dobiega ko ca  a ieszka cy atowic 
i goście odwiedzający iasto ogą ju  
korzystać z nowego zjazdu do przejścia 
pod ronde  stateczna wartość ro-
bót znana b dzie po rozliczeniu powy-
konawczy  inwestycji

Katowickie Inwestycje S.A.
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Po wybuchu w Szopienicach
W piątek, 2  stycznia, w budynku plebanii ewangelicko-augsbur-
skiej w atowicach-Szopienicach doszło do tragedii, która poruszyła 
mieszkańców naszego miasta.
W wyniku wybuchu gazu przy ul. Bednorza 20 zginęły dwie osoby, sie-
dem zostało rannych, w tym dwoje małych dzieci, a znaczna część nie-
ruchomości legła w gruzach. Wybuch uszkodził również budynki dwóch 
szkół – Szkoły Podstawowej nr 55 i Zespołu Szkół Przemysłu Spożyw-
czego, a także parafialny kościół. W akcji ratunkowej tego dnia udział 
brało blisko dwustu strażaków, policja, pogotowie ratunkowe i służby 
miejskie. W chwili pisania tekstu przyczyny eksplozji są nadal ustalane 
przez służby. 

– W imieniu wszystkich katowiczan rodzinom i bliskim ofiar prze-
kazujemy w tych strasznych chwilach wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa modlitwy. Z osobami poszkodowanymi w dzisiejszej tragedii 
jesteśmy w kontakcie – (półpauza w spacjach) zapewniamy wszelkie 
potrzebne wsparcie – mówił w dzień katastrofy Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. – Dziękuję policji, strażakom, ratownikom i pracownikom 
jednostek miejskich za ich ciężką pracę w tej kryzysowej sytuacji. Słowa 
szczególnego podziękowania kieruję do strażaków i ratowników, którzy 
z narażeniem zdrowia i życia przeszukali gruzowisko – dodał prezydent.

Społeczność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Zbawiciela w Ka-
towicach-Szopienicach zawsze wspierała potrzebujących, dała rów-
nież schronienie osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. 

Katowiczanie pokazali wielokrotnie, że leży im na sercu los dru-
giego człowieka. Parafia, słynąca lokalnie ze swojej działalności chary-
tatywnej, teraz sama potrzebuje pomocy. Można ją wesprzeć poprzez 
darowiznę - szczególy na: szopienice.luteranie.pl darowizny . 
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Jak oszczędzać 
energię? 
Katowice to wiedzą!
Smog, zmiany klimatyczne, a także podwyżki cen surowców – 
jest wiele powodów, dla których oszczędzanie energii cieplnej 
jest ważne. Jednym z narzędzi do optymalizacji zużycia energii jest 
termomodernizacja obiektów oraz zmiana źródeł ogrzewania. 

– Katowice działają na rzecz walki o czyste 
powietrze. W latach 2015–2022 dzięki miej-
skiemu programowi dofinansowano wy-
mianę prawie 8 tys. źródeł ciepła, z czego 
ponad 1,8 tys. pieców wymieniono w re-
kordowym 2022 r. Ze smogiem walczymy 
na wielu frontach, nie tylko poprzez wy-
mianę kotłów. Straż miejska wykonuje 
kontrole palenisk, realizujemy też termo-
modernizacje miejskich obiektów, czego 
przykładem jest m.in. dobiegający końca 
projekt kompleksowej termomodernizacji 
ponad 40 takich budynków za łączną kwotę 
ponad 127 mln zł. Podobne działania prowa-
dzimy w budynkach mieszkalnych – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

W minionym roku KZGM na termomo-
dernizacje wydał niemal 12,5 mln zł. – Dzięki 
ocieplaniu ścian, hydroizolacji, likwidacji kop-
ciuchów i wymianie oświetlenia na oszczęd-
niejsze mieszkańcy mogą płacić mniej 
za media, w budynkach łatwiej osiągnąć kom-
fortową temperaturę, a środowisko zyskuje 
na ograniczonym śladzie węglowym i czystszym 
powietrzu, którym wspólnie oddychamy – 
dodaje prezydent. 

cieplanie ścian, wymiana 
ródeł ciepła, energooszczędne 

oświetlenie i fotowoltaika
Kończy się warta ok. 1,1 mln zł termomoder-
nizacja kamienicy z 1874 r., położonej przy ul. 
św. Jana 9. Do grona budynków efektywnych 
energetycznie dołączą również obiekty wie-
lorodzinne przy ul. Kosmicznej 30–38 i 39–43 
(do końca marca) oraz przy ul. Wiosny Ludów 
23–37 (w drugim kwartale bieżącego roku). Łączna 
wartość prac w obu lokalizacjach to ok. 17 mln zł.

Jeszcze w tym kwartale zostanie ogłoszony 
przetarg na wybór wykonawcy robót w budynku 
przy ul. Stawowej 8, gdzie planuje się wyko-
nać źródło ciepła w postaci pompy powietrze–
–woda, a także wymienić instalację c.o. Przy ul. 
Skłodowskiej 42 przy okazji remontu elewacji 
zostanie wykonana termomodernizacja, a w bu-
dynku przy ul. Plebiscytowej 37 rozpocznie się 
pierwszy etap modernizacji energetycznej obej-
mujący m.in. likwidację źródeł niskiej emisji 
i wykonanie instalacji c.o. z sieci cieplnej Tau-
ronu Ciepło. KZGM przygotowuje się ponadto 
do kompleksowej modernizacji budynków przy 
ulicach: Markiefki 55, 56 i 56a, Piotrowickiej 88 

oraz Obrońców Westerplatte 13, 13a, 15 i 15a. 
Pierwszym etapem – zaplanowanym na drugi 
kwartał – będzie wyłonienie wykonawców do-
kumentacji projektowych. 

Nie tylko budownictwo 
mieszkaniowe

W trosce o środowisko oraz o niższe wydatki 
na ogrzewanie ważne są również inwestycje 
dotyczące obiektów użyteczności publicznej. 
Znajdująca się przy ul. Kukułek Szkoła Podsta-
wowa nr 65 to kolejna placówka, która stanie 
się bardziej ekologiczna i komfortowa w użyt-

kowaniu. Zakres realizowanych prac, których 
wartość wynosi ok. 10 mln zł, jest bardzo sze-
roki. Zakończenie inwestycji jest planowane 
na czas wakacji. 

Finalizacja tych prac zamknie jednocześnie 
realizację wieloletniego i niezwykle istotnego 
dla miasta projektu „Kompleksowa termo-
modernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej w mieście Katowice”, obejmującego 
prace w 42 szkołach, przedszkolach oraz in-
nych miejskich placówkach. Wartość realizo-
wanego od 2014 r. projektu to ponad 127 mln 
zł, z czego niemal 60 mln zł wynosi dofinanso-
wanie ze środków unijnych. RE D

Budujemy dla Was: sześć zadań o wartości 148 mln zł
atowice przebudowują kolejne 

drogi. Wybrano wykonawcę rozleg-
-łego projektu pod nazwą udowa 
nowych układów drogowych dla 
skomunikowania terenów o funk-
cjach mieszkaniowych i usługowych 
w mieście atowice . o sześ  zadań, 
które mają kosztowa  1  mln zł. 
– W Katowicach stawiamy na zrów-
noważony transport, stąd budowa 
centrów przesiadkowych, rozwój 
sieci dróg rowerowych, ciągłe zwięk-
szanie liczby stacji wypożyczalni ro-
werów miejskich czy wdrażanie 
inteligentnego Systemu Zarządza-
nia Transportem. Rozwój miasta wy-
maga kompleksowego spojrzenia, 
dlatego ważna jest rozbudowa układu 

drogowego w sześciu lokalizacjach 
na terenie Katowic, oczywiście 
z uwzględnieniem rozwiązań dla kie-
rowców, komunikacji miejskiej, pie-
szych i rowerzystów – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

W procesie oceny ofert wybrano 
tę złożoną przez firmę Budimex 
S.A., w kwocie 148 mln zł. Wybór 
nie jest jeszcze prawomocny. Aby 
móc zawrzeć umowę, musi upłynąć 
czas, w którym wykonawcy mogą 
wnieść odwołania. Termin rozpo-
częcia robót budowlanych jest pla-
nowany na drugi kwartał tego roku, 
a zakładany czas na realizację inwe-
stycji to niespełna dwa lata od dnia 
zawarcia umowy z wykonawcą.

– Ta inwestycja jest jedną z więk-
szych pod kątem zarówno wartości, 
jak i zakresu prac, których realizacja 
rozpocznie się w tym roku. To sześć 
układów drogowych w różnych czę-
ściach miasta. Ich powstanie nie 
tylko wpłynie na komfort życia lu-
dzi mieszkających w ich okolicy, 
ale także przełoży się na sprawniej-
sze i wygodniejsze poruszanie się 
wszystkich katowiczan. Warto pod-
kreślić, że wraz z rozbudową sieci 
dróg powstaną nowe rozwiązania 
dla pieszych i rowerzystów – mówi 
Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dy-
rektora ds. budowy infrastruktury 
technicznej w spółce Katowickie In-
westycje S.A.  SR
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Rekord w wymianie kopciuchów 
i najlepsze powietrze od lat. 
a  trzy a  atowi e

Rok 2022 był rekordowy 
w walce Katowic o lepszą 
jakość powietrza! 
Dzięki wsparciu miasta 
w Katowicach wymieniono 
1848 źródeł ciepła, z czego 
ponad połowę na ogrzewanie 
gazowe. 

– Wymiana starych kopciuchów na rozwiąza-
nia ekologiczne to najskuteczniejsze działanie 
w walce o czyste powietrze. W Katowicach sta-
ramy się zachęcać mieszkańców do wymiany 
pieców na bardziej ekologiczne. Stąd miejski 
program dofinansowania wymiany źródła cie-
pła, dzięki któremu można otrzymać nawet 10 
tys. zł dotacji do wymiany pieca. W sumie na ten 
cel przeznaczyliśmy już prawie 80 mln zł – 
podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dzięki miejskiemu programowi w sumie 
od 2011 r. wymieniono ich ponad 9 tys. Rekor-
dowy był 2022 r., kiedy to wymieniono 1848 
pieców, na co miasto wydało ponad 18 mln zł. 
Największą popularnością cieszyło się ogrze-
wanie gazowe (956), następnie sieć zdalaczynna 
(478), ogrzewanie elektryczne (210), pellet (134) 
i pompa ciepła służąca ogrzewaniu (70). Przy-
pomnijmy, że pellet i pompa ciepła do central-
nego ogrzewania są dofinansowywane przez 
miasto od 2022 r. Od 2021 r. natomiast zaprze-
stano udzielania dotacji do zakupu kotłów wę-
glowych, w zamian skrócono okres karencji dla 
wymiany kotłów węglowych zakupionych wcześ-
niej w systemie dotacji z dziesięciu do pięciu lat 
oraz podniesiono do 10 tys. zł maksymalną wy-
sokość dofinansowania dla kotłów na pellet oraz 
pomp ciepła przeznaczonych na cele grzewcze.

ak otrzyma  dofinansowanie

Informacje m.in. na temat oszczędzania ener-
gii, wymiany systemów ogrzewania i związa-
nych z tym miejskich programów wsparcia, 
a także tego, do kiedy należy wymienić stary 
kocioł opalany węglem, czym jest uchwała an-
tysmogowa i jakie paliwa mogą być stosowane 
do ogrzewania mieszkań, można uzyskać 
w Miejskim Centrum Energii (przy ul. Młyń-
skiej 2b). Więcej na katowice.eu – zakładka 
dla mieszkańca/Miejskie Centrum Energii. 

Straż miejska także walczy 
o czyste powietrze

O to, aby powietrze, którym oddychamy, było 
jak najczystsze, dba też straż miejska. Zadania 
z zakresu ochrony środowiska w sezonie grzew-
czym wykonuje 50 strażników. – W 2022 r. straż-
nicy miejscy przeprowadzili 1030 interwencji 
dotyczących spalania odpadów. W związku 
z podejrzeniem, iż duże zadymienie i nieprzy-
jemny zapach mogą wynikać ze spalania od-
padów, strażnicy skontrolowali 382 paleniska, 
ujawniając łącznie 60 wykroczeń – tłumaczy 
Dariusz Sierszeń, zastępca komendanta straży 
miejskiej ds. komunalnych. Strażnicy nało-
żyli łącznie 38 grzywien (mandatów karnych), 
z czego 21 mandatów w wysokości 2950 zł oraz 
17 mandatów w wysokości 2050 zł, egzekwu-

jąc przepisy prawa miejscowego, w tym zapisy 
tzw. uchwały antysmogowej dla województwa 
śląskiego. W jednym przypadku skierowano 
wniosek o ukaranie do sądu.

W ubiegłym roku za pomocą drona skon-
trolowano ponad 370 posesji. 

Są efekty

Z roku na rok poprawia się jakość powietrza 
w Katowicach. Dane Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska pokazują, że rok 2022 
charakteryzował się najlepszą jakością powie-
trza w porównaniu do lat ubiegłych.

Dla wskaźnika PM10 (parametr określający 
ilość zawieszonych w metrze sześciennym 
powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekra-
czającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna 
w ubiegłym roku wyniosła 28,5, podczas gdy 
w roku 2021 było to 31, w 2020 r. – 29, w 2018 r.– 40, 
a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. średnio-
roczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Porów-
nując rok 2022 i 2021, ilość pyłu zawieszonego 
PM10 spadła o prawie 10%, a na przestrzeni 
12 lat jest to spadek prawie o połowę. 

Walka o czyste powietrze trwa

Postęp technologiczny i nowoczesne rozwią-
zania z zakresu smart city pomagają miastom 
w walce o czyste powietrze. Katowice wy-
korzystują wspomniany już dron. Ponadto 
wzmocnienie komunikacji publicznej i jedno-
czesne ograniczenie ruchu samochodowego 
pozwolą ograniczyć emisję CO2 i szkodliwych 
pyłów. W Katowicach w ostatnich latach wy-
budowano cztery centra przesiadkowe, stare 
autobusy wymieniane są na ekologiczne, mia-
sto prowadzi także działania zmierzające do 
ograniczenia ruchu kołowego. – To, że ponad 
100 autobusów spełnia rygorystyczną normę 
Euro 6, w tym 20 to autobusy elektryczne, oraz 
posiadanie największej sieci rowerów miej-
skich w województwie śląskim jest kolejnym 
krokiem Katowic w walce o neutralność kli-
matyczną. To właśnie takie działania, podej-
mowane na szeroką skalę, obejmujące tysiące 
miast na całym świecie, przynoszą wymierne 
efekty – mówi Beata Urych, pełnomocnik pre-
zydenta ds. klimatu. Dodaje, że powietrze nie 
zna granic, dlatego ważna jest solidarna walka, 
działania oraz wsparcie finansowe dla miesz-
kańców. RE D
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Nikiszowiec: wydłużenie linii 900 
ozwoli szy ie  dosta  się do entru

d 25 stycznia mieszkańcy Nikiszowca zy-
skają szybkie połączenie z centrum miasta 
dzięki wydłużeniu trasy linii 00.
W związku z remontem wiaduktu nad auto-
stradą A4 w biegu ul. Szopienickiej Zarząd 
Transportu Metropolitalnego wprowadził 
objazdy i zmiany tras kursowania linii auto-
busowych jadących dotychczas wiaduktem. 
Najbardziej odczuli to mieszkańcy Niki-
szowca i Giszowca – zmianie uległy dotych-
czasowe połączenia autobusowe.

Aby poprawić skomunikowanie dzielnic 
ze śródmieściem, Katowice we współpracy 
z Radą Dzielnicy Giszowiec oraz przedsta-
wicielami rady miasta z tego okręgu, dzia-
łając w imieniu i na wniosek mieszkańców, 
podjęło rozmowy z ZTM w celu utworze-
nia alternatywnego połączenia dzielnicy Ni-
kiszowiec z centrum. Wynikiem uzgodnień 
jest przedłużenie trasy kursowania linii au-
tobusowej nr 900, która od 25 stycznia nie 
kończy swojej trasy na przystanku Nikiszo-
wiec Cmentarz Komunalny ( jak dotychczas), 
lecz jedzie ul. Gospodarczą w kierunku no-
wego końcowego przystanku, tj. Nikiszo-

wiec Kościół. Wydłużenie linii 900 ułatwi 
sprawną komunikację na połączeniu dziel-
nic Nikiszowiec i Nowy Nikiszowiec z os. 
Paderewskiego i ul. Francuską, ze Śródmie-
ściem i os. Witosa.  RE D

e na ra a linii od lin iem
rj.me ro olia m. l ro lad .

Giełda pomysłów – 
powiedz, 
jakie są potrzeby 
w Twojej dzielnicy

rwają przygotowania do  edycji budżetu 
obywatelskiego, który pozwala mieszkańcom 
decydowa , jak wyglądają dzielnice i co się 
dzieje w ich najbliższym otoczeniu. 
Realizując propozycje zgłoszone podczas ewa-
luacji ostatniej edycji BO, przygotowaliśmy 
ankietę dzielnicową, tzw. giełdę pomysłów. 
Chcielibyśmy poznać oczekiwania mieszkań-
ców oraz pomóc wnioskodawcom w tworze-
niu projektów. Od 6 do 19 lutego katowiczanie 
mogą się wypowiedzieć na temat tego, czego 
potrzebują w swojej okolicy. Ankieta będzie 
dostępna w wersji online na stronie bo.ka-
towice.eu oraz w wersji papierowej w każdej 
dzielnicy (w filiach Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej oraz Miejskich Domach Kultury). RE D

iesz a y oszut i wy owiedzą się 
w sprawie nocnej prohibicji
W styczniu prezydent Marcin Krupa podpisał 
zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Koszutki w sprawie 
wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu 
w tej dzielnicy. 

To już siódma dzielnica, w której 
odbywają się konsultacje w sprawie 
nocnej prohibicji. Pod tym pojęciem 
kryje się zakaz sprzedaży alkoholu 
w sklepach i na stacjach benzyno-
wych w godz. 22.00–6.00. Zakaz nie 
obejmuje pubów i restauracji, które 
swoim klientom dalej mogą serwo-
wać tego rodzaju asortyment. Zapisy 
ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
pozwalają gminom na wprowadze-
nie prohibicji wyłącznie w całych 
dzielnicach, co oznacza, że nie może 
być ona wprowadzona na wybranym 
obszarze lub ulicy.

Przypomnijmy: pierwsze ograni-
czenie dotyczące nocnej sprzedaży 
alkoholu zostało wprowadzone 
uchwałą Rady Miasta Katowice 
w lipcu 2018 r. w Śródmieściu. Od tego 
czasu mieszkańcy czterech dzielnic, 
tj. Załęża, Szopienic-Burowca, Dąb-
rówki Małej oraz Bogucic, opowie-
dzieli się za wprowadzeniem takich 
ograniczeń, niemniej mieszkańcy 
Giszowca, a ostatnio również Zawo-
dzia nie zgodzili się na propozycje 
nowych regulacji. 

– Opinia mieszkańców wyrażona 
w konsultacjach jest kluczowa w za-
kresie decyzji o ewentualnym wpro-

wadzeniu prohibicji. W ramach 
sześciu wspomnianych procesów 
konsultacyjnych mieszkańcy cztery 
razy wskazali, że oczekują takiego 
rozwiązania, a dwa razy byli mu 
przeciwni. W każdym przypadku 

opinie większości mieszkańców 
były dla mnie wiążące – przypo-
mina Marcin Krupa, prezydent Ka-
towic. – Tym bardziej już dzisiaj 
zachęcam mieszkańców Koszutki 
do uczestnictwa w konsultacjach 

i wyrażenia swojego zdania – do-
daje prezydent.

Konsultacje z mieszkańcami 
Koszutki odbędą się w lutym. Podob-
nie jak w poprzednich dzielnicach 
konsultacje zostaną przeprowa-
dzone w formie otwartego spotkania 
oraz za pośrednictwem formula-
rza ankietowego. Spotkanie odbę-
dzie się 16 lutego (czwartek) o godz. 
17.00 w Miejskim Domu Kultury 
„Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47, 
natomiast ankietę online będzie 
można uzupełnić od 6 do 19 lutego 
poprzez stronę katowice.eu/konsul-
tacje, jak również w formie tradycyj-
nej podczas spotkania. Do udziału 
w spotkaniu zostaną zaproszeni 
także przedstawiciele straży miej-
skiej i policji. 

Raport z konsultacji wraz 
z wynikami zostanie opublikowany 
w marcu br.

J G

Trasa linii 900 w kierunku 
przystanku Nikiszowiec Kościół:
(…) – Katowice Cmentarz 
Komunalny – Kolonia Amandy nż 
– Nowy Nikiszowiec 
– Nikiszowiec Szpital 
– Nikiszowiec Kościół
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Zmieniamy 1% na
i działamy dalej
Pomagają osobom chorym, 
z niepełnosprawnościami, bezdomnym, 
wspierają seniorów, współpracują 
ze społecznością lokalną, chronią 
środowisko, chronią zwierzęta lub je 
szkolą, wspomagają rozwój sportu, 
promują różne formy aktywności, 
działają w obszarze edukacji, 
kultury i podtrzymywania tradycji 
narodowej oraz rozwoju świadomości 
obywatelskiej, organizują wolontariat. 

Nasze wsparcie z pewnością wspo-
może dalszy rozwój i różne formy ak-
tywności kierowane do katowiczan. 
Zostaw swoje 1,5% podatku katowickim or-
ganizacjom pozarządowym!

Katowice jak co roku przy okazji rozli-
czeń z fiskusem za rok ubiegły promują wśród 
mieszkańców odprowadzanie części podatku 
na rzecz organizacji pożytku publicznego dzia-

łających w Katowicach. W związku ze zmianą 
w przepisach prawa w tym roku możemy prze-
kazać jeszcze więcej dobra dla OPP, dlatego za-
mieniamy 1% na 1,5% i działamy dalej! 

– Zależy nam, by wspierać OPP działające 
w Katowicach, w naszym najbliższym oto-
czeniu, gdzie każdego dnia możemy je obser-
wować i korzystać z ich szerokiej oferty usług 

i wsparcia – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik 
prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Aktualny wykaz katowickich OPP znaj-
dziecie na stronie katowice.eu w zakładce 
dla-mieszkańca/zaangażuj-się/współpraca-
-z-ngo/1-5-dla-opp.

Dla przypomnienia: 1,5% dla OPP nie 
jest dodatkowym podatkiem, darowizną 

czy ulgą. Jest to część należnego pań-
stwu podatku dochodowego. Jeżeli jed-
nak w swoim rozliczeniu podatkowym nie 
wskażemy żadnej organizacji pożytku pu-
blicznego, nasze 1,5% trafi wraz z pozostałą 
częścią do fiskusa.

S p ot k ani e  p r e z y de nt a 
z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Katowic Marcin Krupa zaprasza 
przedstawicieli katowickich organizacji po-
zarządowych do udziału w spotkaniu, które 
odbędzie się 23 lutego o godz. 16.30 w Miej-
skim Domu Kultury „Koszutka”, ul. Grażyń-
skiego 47, Katowice.

W programie jest m.in. wręczenie na-
gród prezydenta im. Józefa Kocurka w dzie-
dzinie działalności społecznej oraz nagrody 
za działalność charytatywną, a także podsu-
mowanie współpracy. RE D

Rozbudowa ul. Hallera o drogę rowerową coraz bliżej
rwa postępowanie przetargowe 

na rozbudowę ul. Hallera o infrastruk-
turę rowerową. o jeden z dwóch eta-
pów zadania, jakim jest połączenie ul. 

onnej z ul. echników i ul. Niepodle-
głości oraz trasą rowerową nr 5. 
Wykonaniem inwestycji jest zain-
teresowanych trzech wykonawców. 
Jednocześnie rozpoczyna się bu-
dowa drogi rowerowej na ul. Gospo-
darczej, która połączy istniejące trasy 
biegnące z Doliny Trzech Stawów do 
Nikiszowca i Giszowca.

–  Do tematu rowerów podcho-
dzimy systemowo. Traktujemy je 
jako środek nie tylko rekreacji, ale też 
transportu. Dlatego poza rozwojem 
sieci wypożyczalni rowerów miej-
skich stawiamy na rozbudowę dróg 
rowerowych, inwestując znaczne 
środki w tę infrastrukturę. W tym 
roku planujemy przystąpić do re-
alizacji prawie 8 km nowych tras 
w ramach Katowickiej Infrastruktury 
Rowerowej, a także przygotować do-
kumentację projektową na kolejne 
2,3 km. Łączna wartość tych zamie-
rzeń to ponad 28 mln zł. Ponadto 
stale dbamy o bieżące utrzymanie 
wszystkich ścieżek i tras rowero-

wych oraz wykonujemy konieczne 
ich naprawy – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 

ozbudowa ul. Hallera  
nowa inwestycja dla 
mieszkańców Dąbrówki 
Małej i urowca

Jednym z wyczekiwanych przez 
mieszkańców jest połączenie ul. 
Konnej z ul. Techników i al. Niepod-
ległości oraz trasą rowerową nr 5. 
W pierwszym etapie powstanie 
nowa droga dla rowerów wzdłuż ul. 
Hallera od skrzyżowania z ul. Wandy 
w stronę al. Roździeńskiego – do ul. 
Pogodnej. Tam odbije w stronę torów 
kolejowych i wzdłuż nich pobiegnie 
w kierunku al. Niepodległości. Łącz-
nie to prawie 1,4 km trasy rowero-
wej. Zakres inwestycji nie ogranicza 
się jedynie do stworzenia dodatko-
wego pasa dla jednośladów. Prace 
obejmują m.in. ciągi piesze przy ul. 
Hallera, przebudowę publicznych 
oraz indywidualnych zjazdów, wy-
konanie sygnalizacji świetlnej, prze-
budowę i rozbudowę oświetlenia 
drogowego. 

W kolejnym etapie prace będą re-
alizowane na ul. Korczaka. Inwesty-
cja będzie obejmować odcinek od 
rejonu skrzyżowania z ul. Wandy 
do okolic skrzyżowania z ul. Borki. 
Przetarg w tej sprawie jest plano-
wany na pierwszą połowę roku.

Wykonawca, z którym miejska 
spółka Katowickie Inwestycje S.A. 
podpisze umowę, będzie miał 12 
miesięcy na wybudowanie tej infra-
struktury. Realizacją są zaintereso-
wane trzy firmy. Ich oferty kształtują 
się na poziomie od ponad 5,4 mln zł 
do prawie 6,9 mln zł. Tymczasem 
budżet przewidziany na rozbudowę 
ul. Hallera wynosi trochę ponad 
5,6 mln zł. Jeśli analiza ofert zakończy 

się wyborem wykonawcy i podpisaniem 
umowy, roboty budowlane powinny się 
rozpocząć w drugim kwartale.

Zjazd pod rondo, 
ospodarcza, Francuska 

i inne lokalizacje
Rozpoczyna się też budowa drogi ro-
werowej na ul. Gospodarczej. – To 
600-metrowy odcinek będący kon-
tynuacją wybudowanej już drogi ro-
werowej, która powstała wzdłuż ul. 
Pułaskiego, prowadzącej przez teren 
Doliny Trzech Stawów aż do włą-
czenia w ul. Gospodarczą. Od strony 
wschodniej nowa infrastruktura po-
łączy się z trasą biegnącą wzdłuż 

ul. Gospodarczej w rejonie Nowego 
Nikiszowca oraz drogą rowerową 
wzdłuż ul. Szopienickiej, w tym no-
wym odcinkiem wybudowanym 
w ubiegłym roku – wyjaśnia 
Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dy-
rektora ds. budowy infrastruktury 
technicznej w spółce Katowickie In-
westycje S.A. W związku z rozpo-
częciem prac budowlanych została 
wprowadzona tymczasowa organiza-
cja ruchu polegająca na odcinkowym 
zawężeniu jezdni do jednego pasa. 
Przypomnijmy: trwają odbiory 
zjazdu pod rondo im. gen. Jerzego 
Ziętka oraz budowanej ścieżki ro-
werowej wzdłuż ul. Pułaskiego, 
na odcinku od ul. Szeptyckiego do 
ul. Sikorskiego. Wybrano też wyko-
nawcę, który zajmie się budową drogi 
wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowa-
nia z ul. Trzech Stawów do skrzy-
żowania z ul. Lotnisko. Ponadto 
rozpoczęły się prace projektowe dla 
połączenia od ul. Barbary do ul. Ko-
ściuszki, połączenia ul. Sosnowiec-
kiej z ul. Brynicy i trasą rowerową nr 
5, a także połączenia wzdłuż ul. Fran-
cuskiej na odcinku od ul. Lotnisko do 
ul. Damrota. RE D
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Momy na Śląsku 
do siebie 
trocha dystansu
O nowej płycie, 
jubileuszu i miłości 
do Katowic z liderem 
i wokalistą grupy Feel 
rozmawia 
Sławomir Rybok

 Sławomir ybok
dziemy ul. Staromiejską, niegdyś 
Wieczorka, w kierunku Mariac-
kiej. Dlaczego zaproponowałeś 
to miejsce na spotkanie
Piotr upicha Wielu z was 

pamięta, że kiedyś ul. Ma-
riacka była przejezdna, nie 
była ulicą imprezową, tylko 
handlową. Tutaj był sklep 
z naszywkami, ciekawymi 
płytami winylowymi, 

złotnik i kilka miejsc, 
które utkwiły w mojej 
głowie z dawnych cza-

sów. Tutaj, gdy byłem 
dzieckiem, zatrzymy-
waliśmy z ojcem du-
żego fiata i czekaliśmy 
o godz. 18, aż mama 
skończy pracę w Cepe-
lii, gdzie przepracowała 
wiele lat, właśnie przy 
ul. Wieczorka. Starsi 
pewnie pamiętają… 

A sama Mariacka to też 
ważne miejsce. Powstał 
tu jeden z naszych pierw-

szych teledysków. 

 esienią ukazał się wasz 
piąty album  Feel 5 . Pande-

mia pokrzyżowała trochę ob-
chody 15-lecia zespołu.

Cały czas idziemy do przodu, rozwi-
jamy się i stawiamy na żywe granie 
na koncertach, w przeciwieństwie 
do wielu współczesnych wykonaw-
ców. Szykujemy też ciekawą nie-
spodziankę w Katowicach, naszym 
mieście! Na ostatniej płycie pojawili 
się goście: Jurek Styczyński, gita-
rzysta grupy Dżem, Sebastian Rie-
del z Cree np. w utworze „Jedwabna 

nić”, a w piosence „Po spowie-
dzi” panowie grają razem. W kilku 
utworach zaśpiewała jazzowa pio-
senkarka o nietuzinkowym głosie 
Ania Bratek, np. w piosence „Lubię 
na ciebie patrzeć”. 
 eśli masz chwilę poza muzyką i 
rodziną, to jak i gdzie spędzasz czas 
w atowicach
Jestem ogromnym fanem parków, 
zieleni. Szczególnie myślę o parku 
Kościuszki, Dolinie Trzech Stawów 
czy Parku Śląskim. Świetne miej-
sca na wypoczynek i sport, które 
pokazują, jak zielone są Katowice. 
A prywatnie cenię sobie tzw. święty 
spokój… (śmiech). 

Lubię też oczywiście Strefę Kul-
tury. Graliśmy kiedyś w sali NOSPR, 
gdzie jest świetna akustyka. No 
i Spodek, który jest niezaprzeczal-
nie symbolem miasta.

 Po sukcesie waszej pierwszej 
płyty nastała prawdziwa feeloma-
nia. ak wspominasz ten czas  
To były fajne, ale też ciężkie chwile. 
Graliśmy setki koncertów, ciągle 
w trasie, organizm zaczął protesto-
wać… Dziś staramy się wiele spraw 
poukładać rozsądniej. Trzymamy 
się razem z chłopakami i chyba wy-
pracowaliśmy zdrowe relacje, co 
w tym biznesie nie jest łatwe. 

 Wikipedia przedstawia was jako 
zespół popowy. Podkreślasz swój 
związek z atowicami, a jak zaczęła 
się twoja przygoda z muzyką
Często jest tak, że mamy jakieś wy-
obrażenie o zespole na podstawie 
jego największych przebojów, więc 
czasem jesteśmy postrzegani po-

przez „Jak anioła głos” czy „A gdy 
jest już ciemno”. Mamy też takie 
piosenki jak „Mój dom” czy „Tylko 
powiedz, czego chcesz” z Sebastia-
nem Riedlem lub z najnowszej płyty 
„Jedwabna nić”. Cenimy zespoły 
grające żywą muzykę. Jeśli mówimy 
o Śląsku, to wychowywał nas rock 
i blues, grupa Dżem, festiwal Rawa 
Blues itp. 

Początki? Garaż na Brynowie, 
gdzie ojciec napisał na ścianie „No 
smoking…”, zespół Ragabash, gra-
liśmy – trudno uwierzyć – me-
tal (śmiech). Potem było trochę 
coverów. Jestem dumny z tego, 
że wychowując się tutaj, miałem 
styczność z kulturą bluesa, z ze-
społami i klubami, w których gra-
łem.

 Wszyscy znają serial odzinka.
pl , ale nie wszyscy wiedzą, że to 
właśnie grupa Feel jest autorem 
świetnej muzyki.
Pamiętam, byłem umówiony 
na spotkanie, żeby pogadać z Do-
rotą Kośmicką-Gacke, producentką 
serialu. Kiedy przyjechałem na miej-
sce do studia, gdzie kręcono „Ro-
dzinkę”, Dorota nie poznała mnie 
od razu i zapytała: „Co pan tu robi?”. 
Odpowiedziałem, że przyszedłem 
po element scenografii… Kiedy oka-
zało się, kim jestem, ta zabawna 
sytuacja rozbroiła atmosferę i do-
staliśmy tę współpracę. Pod uwagę 
brano też inne zespoły, m.in. Blue 
Cafe. Godając po naszymu – momy 
na Śląsku do siebie trocha dystansu, 
do świata, staromy się mieć dystans 
do samych siebie. Chyba to zwycię-
żyło! 
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Pozdrowienia od Piotra Kupichy 
dla czytelników Naszych Katowic 
możecie zobaczyć, 
uruchamiając kod QR.
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INWESTYCJE

Przedłużenie ulicy ocheńskiego 
okalizacja  ulica ocheńskiego w kierunku igoty i Panewnik

Planowany termin ukończenia prac projektowych  
202 2025 r.

Nowy dom kultury na osiedlu Witosa
okalizacja  w rejonie ulic wiatkowskiego i rabskiego

Planowany termin rozpoczęcia prac  202  r. 
Planowany termin ukończenia prac  202  r. 
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N A  S K R Ó T Y  P R Z E Z  I N W E S T Y C J E
N  Z ZM  

W  S I E D Z I B I E  N O S P R
W siedzibie Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach zaprezentowano mo-
numentalne organy piszczałkowe. 
Ofi cjalnie instrument zabrzmiał 
po raz pierwszy 13 stycznia br. Tym 
samym główna sala koncertowa 
stała się kompletnym miejscem do-
znań muzycznych.

Budynek NOSPR ofi cjalnie 
otwarto 1 października 2014 r. Od 
tego czasu miejsce przeznaczone 
na organy zajmowała ich atrapa. Kil-
kuletni okres oczekiwania na instru-
ment był związany z koniecznością 
pozyskania fi nansowania oraz proce-
sem budowy. Ostatecznie fundusze 
zapewniła Unia Europejska, a także 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz miasto Katowice. 
Łączny koszt inwestycji to 20,59 mln 
zł, przy czym kwota obejmuje także 
m.in. zakup mniejszych instrumen-
tów, nagłośnienia oraz wyposaże-
nia estrady.

Budowa organów ruszyła w poło-
wie 2021 r. i była skomplikowanym 
procesem. Jak podaje NOSPR, instru-
ment jest wielkości piętrowego domu 
i składa się z blisko miliona ręcznie 
wyprodukowanych części. – Owo-
cem niezliczonych godzin konsul-
tacji i poszukiwań autora koncepcji 
organów NOSPR Juliana Gembal-
skiego, głównego budowniczego An-
tona Škrabla oraz architekta siedziby 
NOSPR Tomasza Koniora jest mo-
numentalny instrument w stylu fran-
cuskiego symfonizmu, mający 13 m 
wysokości, 9 m szerokości i 6 m głę-
bokości, składający się ze 108 głosów 
i dwóch stołów gry, z których jeden 
wzbogacono o manuał w stylu nie-
mieckim – wylicza dyrekcja orkie-
stry.

Profesor Gembalski podjął się 
zadania na prośbę ówczesnej dy-
rektor NOSPR Joanny Wnuk-Naza-
rowej. – Uzgodniliśmy, że koncepcja 
brzmieniowa i techniczna będzie 
nawiązywać wprost do najwięk-
szych osiągnięć symfonicznych or-
ganów francuskich głównie dwóch 
twórców – Aristide’a Cavaillé-Colla 
i Charles’a Mutina. To byli naj-
więksi budowniczowie końca XIX w. 
– mówi Julian Gembalski.

Twórcy katowickich organów 
przekonują, że bez doświadczenia, 
wiedzy i pracy zespołowej taki instru-
ment nie mógłby powstać. Budowa 
tego typu instrumentów wymaga 
współpracy ekspertów reprezentują-
cych od 20 do 22 różnych dziedzin.

Najtrudniejsza była faza projek-
towa ze względu na konieczność 

konsultacji, dyskusji i wyjazdów tere-
nowych w celu konfrontacji koncepcji 
z istniejącymi organami. Wykonano 
setki rysunków technicznych, a w ich 
przygotowaniu wykorzystywano no-
woczesne oprogramowanie kompu-
terowe.

Później nastąpił proces budowy, 
najpierw poszczególnych części 
w warsztacie wykonawcy w Słowe-
nii, a następnie ich montaż w Ka-
towicach. Firma Antona Škrabla 
podaje, że choć w procesie produk-
cji wykorzystuje wiele maszyn, to 
wszystkie elementy instrumentu są 
wykańczane ręcznie. – Ostateczny 
szlif to ręczna robota w zakresie 
zarówno dopracowania poszcze-
gólnych elementów, jak i intona-
cji. Efekt końcowy to zasługa dłoni 
i uszu – powiedział Andrej Pe-
perko, jeden z wykonawców orga-
nów NOSPR.

–  Powstał instrument, który nie 
tylko odpowiada warunkom aku-
stycznym i kubaturze tej wielkiej 
sali, ale także będzie umożliwiał kre-
ację muzyki organowej typu symfo-
nicznego, z tym też zastrzeżeniem, 
że na dużych organach można wła-
ściwie zagrać każdą muzykę – podsu-
mował prof. Gembalski.

B I U R A  P R Z Y  N O W E J  L I N I I  
T R A M W A J O W E J

Cavatina rozpoczęła swój drugi pro-
jekt w Katowicach. Jedna z najwięk-
szych fi rm budujących przestrzenie 
biurowe w Polsce tym razem zreali-
zuje obiekty kilkupiętrowe. 

Inwestycja zajmie ok. 2,3 ha po-
przemysłowych nieużytków, którymi 
niegdyś m.in. przebiegało połączenie 
kolejowe do Huty Baildon.

Pierwszym projektem spółki w Ka-
towicach był wielofunkcyjny kompleks 
Global O©  ce Park przy ul. Zabrskiej, 
w ramach którego w 2022 r. powstały 
104-metrowe biurowce, obecnie wy-
najęte w 90 proc. Teraz fi rma stawia 
na lokalizację przy ul. Grundmanna, 
tuż obok budowanej nowej linii tram-
wajowej.

– Nasz najnowszy projekt – Grund-
manna O©  ce Park – to już druga in-
westycja Cavatina Holdingu na Śląsku. 
Dynamicznie rozwijające się fi rmy 
m.in. z branży IT i usług potrzebują 
nowoczesnych, świetnie zlokalizo-
wanych przestrzeni. Dobre doświad-
czenia z komercjalizacji Global O©  ce 
Parku potwierdziły duży potencjał Ka-
towic – powiedział Tomasz Zydorek, 
dyrektor ds. wynajmu w fi rmie Cava-
tina Holding.

Przy ul. Grundmanna staną dwa 
ośmiokondygnacyjne budynki, które 
dostarczą na rynek 47  900 m kw. 

powierzchni najmu. Pod obiektami 
zaplanowano dwukondygnacyjny 
parking dla 1017 samochodów. Na-
jemcy będą też mieli do dyspozy-
cji łącznie 1100 m kw. powierzchni 
tarasów rozlokowanych w różnych 
częściach biurowców. Na parterach 
znajdą się lokale handlowo-usłu-
gowe, m.in. restauracje, kawiar-
nie, pralnia, fryzjer, kwiaciarnia 
oraz paczkomat.

Firma zapewnia, że cały kompleks 
został zaprojektowany tak, aby za-
pewnić społeczności jak najwięcej 
zielonych przestrzeni. Dziedziniec 
między biurowcami ma być miejscem 
spotkań, gdzie na pracowników bę-
dzie czekać pole do gry w pétanque, 
zadaszenia, zieleń i atrakcyjne me-
ble zewnętrzne. Od strony Rawy 
powstanie strefa relaksu z ogrodem 
sensorycznym, ławkami i łąką. Ca-
łość tej zewnętrznej przestrzeni mają 
łączyć ścieżki rowerowe i biegowe.

Za projekt kompleksu odpowiada 
zespół architektów Cavatina Hol-
dingu. – Projektując Grundmanna 
O©  ce Park, chcieliśmy stworzyć an-
gażujące społecznie miejsce, pobu-
dzające kreatywność i zachęcające do 
rozwoju. Zależy nam na tym, aby była 
to tętniąca życiem inwestycja, także 
poza godzinami pracy najemców, któ-
rej infrastruktura uzupełni otaczającą 
ją tkankę miejską – stwierdził Piotr 
Jasiński, dyrektor Działu Projektowa-
nia Inwestycji w Cavatina Holdingu.

Budowa już się rozpoczęła. Ma 
potrwać do trzeciego kwartału 2024 r.

M A G A Z Y N Y  
O S T A T N I E J  M I L I

Nowe miejsca pracy w sektorze logi-
stycznym. Za Centrum Handlowym 
„Dąbrówka” powstaje duży obiekt 
magazynowy. To druga tego typu in-
westycja na poprzemysłowym tere-
nie w tej okolicy.

Przedsięwzięcie realizuje fi rma 7R 
specjalizująca się w budowie prze-
strzeni logistyczno-przemysłowych. 
Budynek o powierzchni 22  300 m 
kw. powstaje przy ul. Mackiewicza 1 
w dzielnicy Burowiec. Powierzchnia 
magazynowa zajmie 20  600 m kw., 
a biura – 1690 m kw.

Budynek zostanie wyposażony 
w szereg ekologicznych rozwiązań, 
takich jak energooszczędne lampy 
LED, destryfi katory (urządzenia kie-
rujące powietrze o wyższej tempe-
raturze w dół pomieszczenia, gdzie 
przebywają ludzie), panele foto-
woltaiczne, perlatory ograniczające 
zużycie wody. Przestrzeń wokół ma-
gazynu ma być zagospodarowana 
elementami małej architektury oraz 
strefą relaksu dla pracowników.

Choć prace budowlane wciąż się 
toczą, obiekt ma już pierwszego na-
jemcę. 6730 m kw. zajmie opera-
tor logistyczny JAS-FBG z Katowic. 
Nowy magazyn ma zapewnić fi r-
mie lepszy standard obsługi klientów 
oraz możliwość dalszego rozwoju od-
działu dzięki dwukrotnemu zwięk-
szeniu powierzchni.

Realizacja budynku jest już za-
awansowana. Gotowa jest jego bryła 
i elewacja. Trwają prace wewnątrz 
oraz wokół obiektu. Oddanie 7R City 
Flex Katowice do użytkowania zapla-
nowano na maj 2023 r.

W tej samej okolicy, tyle że przy 
ul. Miedzianej 15–15a, w 2021 r. ukoń-
czono pierwszy etap City Logistics 
Katowice – dwa budynki magazy-
nowe o powierzchni 18  900 m kw. 
Za inwestycję odpowiada globalny gi-
gant z sektora przestrzeni logistycz-
no-przemysłowych – amerykańska 
fi rma Panattoni.

Dla 7R projekt przy ul. Mackie-
wicza jest drugim przedsięwzięciem 
w Katowicach i w dzielnicy Szopie-
nice. Przy ul. Krakowskiej 173–175 
fi rma zainwestowała w dwa budynki 
magazynowe o łącznej powierzchni 
49 600 m kw. Również w tym przy-
padku drugie życie otrzymała prze-
strzeń poprzemysłowa. Obiekty 
powstały w miejscu, gdzie mieściła 
się kiedyś największa w Polsce huta 
wyrobów walcowanych z miedzi 
i mosiądzu.

Ostatnie inwestycje magazynowe 
na terenie Katowic są efektem roz-
woju tzw. logistyki ostatniej mili. To 
fi nalny etap łańcucha dostaw, który 
nabrał znaczenia wraz z ekspansją 
handlu elektronicznego i ze wzro-
stem konkurencji między fi rmami 
o jak najszybszy dowóz przesyłek do 
klienta. Magazyny w centrach dużych 
ośrodków miejskich mają usprawniać 
ten proces. Z I T
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„U Wujka najlepiej”. 
Historia kopalni 
we wspomnieniach

Z inż. Aleksandrem Zembokiem, 
wieloletnim pracownikiem kopalni 
Wujek, pasjonatem historii i fotografi i, 
rozmawia Sławomir Rybok.

Kopalnia Wujek na stałe wpisała się w historię i pejzaż Kato-
wic. Leżąca na terenie dawnej osady Katowicka Hałda kopal-
nia prowadziła wydobycie w latach 1900–2021. W 1899 r. do 
kopalni Oheim włączono pole nieczynnego już zakładu Beata. 
Drążenie pierwszego szybu rozpoczęło się w 1899 r., a pierw-
sze tony węgla wydobyto 7 listopada 1900 r. 

 Sławomir ybok  Panie leksandrze, czy wiadomo, skąd 
ten Wujek, niemiecki heim

leksander Zembok  Dla mnie kopalnia Wujek jest kopalnią wyjąt-
kową – i to nie tylko z powodu swojej nazwy. Odbiega ona od zwy-
czajowego w XIX w. nadawania zakładom imion własnych – bądź 
właścicieli lub ich krewnych, bądź zasłużonych urzędników. Nie-
mieckiej nazwy Oheim użyto po raz pierwszy w latach 30. XIX w. 
we wniosku o nadanie pola górniczego. Tak więc tego bezimien-
nego wuja, a właściwie stryja, bo tak brzmi dosłowne tłumacze-
nie słowa oheim, należałoby szukać w rodzinie Alberta von Salawy. 
W polskim tłumaczeniu z 1922 r. nazwa uległa zdrobnieniu na Wu-
jek, przez co zabrzmiała przyjaźniej i znalazła niemal rodzinne 
przełożenie w haśle rekomendującym pracę na kopalni: „U Wujka 
najlepiej”. Być może dzięki tej nieniosącej żadnej treści nazwie 
przetrwała ona niezmieniona przez cały okres istnienia kopalni. 

Co do nazwisk ojców założycieli, to zostały one upamięt-
nione w nazwach szybów Hohenlohe (obecnie Lechia) i Kram-
sta (Krakus). Obowiązywały aż do 1936 r.

 Na Wujku przepracował pan całe swoje zawodowe życie. 
Na wielu spotkaniach opowiada pan o ciekawostkach tech-
nicznych związanych z kopalnią.
Właściciele i zarządzający kopalnią zabiegali o wysoki poziom wy-
posażenia technicznego i o jej samowystarczalność. Na Wujku 
była więc własna kotłownia, elektrownia, jedna z najnowocze-
śniejszych parowych maszyn wyciągowych, własne warsztaty, sor-
townia, brykietownia, cegielnia, a z czasem także piaskownia dla 
potrzeb obsługi podsadzki hydraulicznej. Początkowo nie zawsze 
wyposażenie odpowiadało osiąganym wynikom. Słyszało się na-
wet opinie, że kierownictwo zakładów Hohenlohego z rezerwą 
podchodziło do urządzeń i usprawnień technicznych. Ale były też 
momenty zwrotne, które istotnie wpływały na rozwój zakładu. 

Pierwszym z nich było otwarcie w 1934 r. poziomu 613, a wraz 
z nim przeorganizowanie przewozu dołowego. Wprowadzono 
wtedy niespotykane dotąd wozy o ładowności 3,5 t i torowisko 
o rozstawie 1000 mm. Cały system okazał się na tyle wydajny, 
że przetrwał do dnia dzisiejszego. Zanim oddano kolejny poziom 
wydobywczy – 680 m – na początku lat 70., w 1966 r. nastąpiła 
wymiana wieży wyciągowej szybu Lechia, której charaktery-
styczna sylwetka jest rozpoznawalna na tle panoramy miasta. 

Co ciekawe, tej operacji dokonano bez przerywania produkcji. 
Trzeba także przypomnieć o udostępnieniu i przygotowaniu wy-
dobycia obszaru Stara Ligota w 2004 r. Jako ciekawostkę należy 
wspomnieć również prekursorskie w przemyśle górniczym roz-
wiązanie dyspozytorni z 1959 r., umożliwiające porozumiewanie 
się dyspozytora z załogą na dole (co czasami skutkowało zabaw-
nymi sytuacjami). Obecnie znajduje się ona jako eksponat w Mu-
zeum Górnictwa w Zabrzu.

 Najtrudniejsza karta historii kopalni to rok 1 1 i pacy-
fikacja, podczas której zginęło dziewięciu górników, a 2  zo-
stało rannych.
Moją przygodę z Wujkiem rozpocząłem w 1978 r., a był to 
okres przełomu. Kopalnia za wyniki produkcyjne niedawno 
otrzymała Sztandar Pracy I klasy, a już stawała w obliczu ro-
botniczych protestów lat 80. Tragiczne wydarzenia 1981 r. do-
tknęły mnie osobiście. Pomimo strajku okupacyjnego kopalnia 
nie została pozbawiona ochrony zarówno na powierzchni, 
jak i na dole. W środę 16 grudnia pracowałem na zmianie 
A. Zostałem skierowany do kontroli wyrobisk dołowych. Ze 
względu na prowadzoną profi laktykę przeciwpożarową pra-
cowali tam również ratownicy. Czy było tam bezpieczniej niż 
na powierzchni? Niezupełnie. Gdy rozpoczęła się pacyfi kacja, 
nie byliśmy pewni, czy nie zostanie wyłączona wentylacja, 
z kolei czynna zaciągała do wyrobisk dołowych duże stęże-
nie gazów użytych przez milicję i ZOMO w pobliżu szybu, co 
w tych warunkach czyniło oddychanie niemożliwym. Nie-
pewny był również powrót do domu.

 W 2005 r. doszło do połączenia kopalni Wujek z W  
ląsk  z udy ląskiej- ochłowic.

Kopalnia Wujek wyjątkowo dobrze poradziła sobie w okre-
sie transformacji w latach 90. Dlatego w pewnym momencie 
uznano, że korzystne będzie połączenie z kopalnią Śląsk znaj-
dującą się w znacznie gorszej sytuacji ekonomicznej. Ofi cjalnie 
tę operację uznano za sukces. Mariaż trwał tylko do 2018 r., ale 
zapewne nie pozostał bez wpływu na skrócenie bytu kopalni 
macierzystej. Zaczęły się pojawiać głosy o rychłym końcu ko-
palni, po której pozostanie jedynie pomnik Krzyż i Kopalniana 
Izba Pamięci przekształcona w Śląskie Centrum Wolności i So-
lidarności. Rodzi się pytanie: co z pokopalnianymi budynkami? 
Czy centrum stanie się pojedynczym reliktem wyrwanym z ko-
palnianego kontekstu? 

Ostatnio dotarła dobra wiadomość, że kolejne pokopalniane 
budynki zostały przejęte przez miasto i włączone do ŚCWiS. 
Do nich należy łaźnia łańcuszkowa, tak istotna z punktu wi-
dzenia wydarzeń z 1981 r. Będzie to na pewno ważny kom-
pleks historyczno-edukacyjny skierowany przede wszystkim 
do młodzieży.

 Dba pan o pamię  związaną z zabytkami techniki, szczegól-
nie górniczymi. o ważna karta naszej historii.
W dalszym ciągu brakuje całościowego spojrzenia na sprawy 
śląskiego przemysłu. Może nie zawsze było nam z nim po dro-
dze, ale spróbujmy spojrzeć na niego z punktu widzenia hi-
storii czy architektury, a przede wszystkim jako na przyczynę 
powstania samego miasta.

WYWIAD
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W Katowicach 
trzy religie 
mają wspólny 
kalendarz

Reprezentanci trzech religii jak co roku zasiedli przy jednym stole, 
by stworzyć wyjątkowy kalendarz. „Kalendarz Trzech Religii” 
jest owocem współpracy chrześcijan,  żydów i muzułmanów, 
a także środowisk naukowych i kulturalnych. Wydawnictwo 
ukazało się już po raz jedenasty.

–  Dialog i szacunek okazywany 
każdemu człowiekowi, a także 
otwartość na wielokulturowość to 
przesłanie, które szczególnie dzi-
siaj powinno głośno wybrzmie-
wać. Aktualnie nasze myśli płyną 
szczególnie mocno do narodu 
ukraińskiego. Wielu uciekających 
przed wojną Ukraińców zatrzy-
mało się w naszym mieście, które 
zawsze było miastem otwartym 
na różne kultury, wyznania, po-
glądy – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic. – Cieszę się, 
że tegoroczne wydanie kalenda-
rza przedstawia miejsca brater-

skich spotkań, bo to ważny aspekt 
sprzyjający zadumie i pojednaniu – 
dodaje prezydent. 

– Wychodzimy z przekonania, 
że każda religia ma w sobie ogromny 
potencjał edukacyjny i etyczny. Jeżeli 
dzisiaj, w czasach wojny, chcemy my-
śleć o pokoju, to musimy szukać tego, 
co nas rzeczywiście łączy. Dlatego 
w tym wydaniu kalendarza eksponu-
jemy miejsca braterskich spotkań – 
mówi dr Mariola T. Kozubek z Wy-
działu Teologicznego UŚ, współzało-
życiel i redaktor naczelna kalendarza.

Wydawnictwo jest opracowywane 
przez przedstawicieli Kościołów: Kato-

lickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, 
Prawosławnego, wspólnoty żydowskiej 
i muzułmańskiej, we współpracy z Wy-
działem Teologicznym UŚ.

– Aby móc mówić o braterskich 
spotkaniach, powinniśmy wyjść 
od spotkania Abrahama z Bogiem, 
które zostało opisane w Księdze Ro-
dzaju. Abraham łączy te trzy religie 
monoteistyczne. Tym, co cecho-
wało to spotkanie, była gościnność, 
którą możemy przypisać również 
miastu Katowice oraz wszystkim 
wspólnotom religijnym z terenu 
miasta – wskazuje ks. dr Tadeusz 
Czakański, delegat abp. Wiktora 
Skworca ds. dialogu z judaizmem 
i islamem, współzałożyciel i współ-
redaktor kalendarza.

Ks. bp Marian Niemiec z Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego zwró-
cił uwagę, że kalendarz to również 

promocja Katowic: – Wiele osób, 
z którymi się spotykam, niekoniecz-
nie związanych z Katowicami, chęt-
nie korzysta z tego kalendarza, gdyż 
ma on ogromny walor edukacyjny. 
W ekumenizmie mówi się o pojedna-
nej różnorodności. Myślę, że w Kato-
wicach zdecydowanie mamy właśnie 
taką pojednaną różnorodność. 

Na ogólnoludzki wymiar współ-
pracy zwróciła uwagę Dorota 
Burchard z Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej: – Różnią nas tylko szcze-
góły. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi 
i jeśli będziemy się kierować miłością 
i tolerancją, tak jak Katowice nam 
pokazują, że należy to robić, to bę-
dziemy te szczegóły umieli zwalczyć, 
co pozwoli nam żyć w pokoju.

–  Dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym w powstanie tego kalendarza. 
To ogromny sukces całego zespołu 

oraz miasta Katowice, bez którego 
nie mógłby on powstać. Zawsze dzia-
łamy razem. Ten kalendarz jest wizy-
tówką naszego miasta i całej naszej 
działalności. To znakomita forma 
promocji Katowic jako domu otwar-
tego dla wszystkich – mówił imam 
Jabbar Koubaisy, dyrektor Centrum 
Kultury i Dialogu „Doha” w Katowi-
cach, delegat ds. dialogu międzyreli-
gijnego przy Lidze Muzułmańskiej. 
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D la naszych czytelnikó w 
m am y 10 egzem plarzy 
 „Kalendarza T rzech R eligii ”. 
Wystarczy napisać kilka słów 
o ulubionej katowickiej świątyni 
i do 15 lutego przesłać je na adres 
k onk u r s @ k at ow i c e . e u .

 jedena  ra  a o ice da  alendar  r ech eli ii  r  je  o ocem rac  chr e cijan  
d  i m man  a a e rodo i  na o ch i l raln ch

Zakon Maltański: pomoc na wagę złota
W pierwszych miesiącach wojny do 
Polski uciekło kilka milionów oby-
wateli krainy, w przeważającej 
większości kobiety i dzieci. Polacy 
dosłownie otworzyli dla nich swoje 
serca i domy. Wśród pomagających 
był Zakon Maltański, który przez 
10 miesięcy zorganizował pomoc 
o szacunkowej wartości 6 mln zł 
na pomoc potrzebującym kraiń-
com, w tym dla dzieci w atowi-
c ac h .  
–  Zakon Maltański z Francji prze-
znaczył dla Fundacji „Pomoc 
Maltańska – Maltańska Służba 
Medyczna” ponad 300 tys. euro 
na wiele projektów pomocowych, 
m.in. fi nansowanie 42 tys. posiłków 
w 30 szkołach (w tym 28 placówkach 
katowickich), realizację placu za-
baw, organizację letniego wyjazdu 
wakacyjnego czy program aktywi-

zacji zawodowej dla kobiet. Jeste-
śmy wdzięczni naszym partnerom 
za zaufanie i niezawodną współ-
pracę – mówi Marek Grzymowski 
z Fundacji „Pomoc Maltańska”.

Delegacja z Francji odwiedziła 
dwie szkoły, gdzie jest udzielana po-
moc, oraz plac zabaw, który powstał 
przy budowanym przez Stowarzy-
szenie „PoMOC” Centrum Rodziny 
im. św. Józefa w Bogucicach, bez-
piecznym miejscu dla dzieci i matek 
z Ukrainy i Polski.

–  Pretekstem do spotkania była 
wizyta studyjna naszych partnerów 
z Zakonu Maltańskiego we Fran-
cji. Chcieliśmy się spotkać, popa-
trzeć sobie w oczy i podsumować 
dotychczasową pracę. Związek Mal-
tański i nasza fundacja prowadzą 
systemową pomoc na Ukrainie i to 
rzeczywiście jest myśl, która nam 

przyświeca od pierwszych dni dru-
giej części tego konfl iktu zbrojnego. 
Cały czas podkreślamy, że wojna 
na Ukrainie nie zaczęła się w marcu 
2022 r. Tak naprawdę jest tam 
obecna od wielu lat – mówi Ilona 
Świerad, dyrektor Maltańskiego Cen-
trum Edukacji.

Rosyjska agresja na Ukrainę spo-
wodowała kryzys humanitarny, 
a w konsekwencji falę uchodźców 
wojennych. – Na Ukrainie poma-
gało 300 wolontariuszy z Pomocy 
Maltańskiej, świadczono pomoc 
medyczną, pomoc przy kuchniach, 
transportach z zagranicy: Fran-
cji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. 
Specjalistyczne busy służą do dzi-
siaj, transportując żywność i pomoc 
humanitarną. Obecnie dalej jeste-
śmy w gotowości – informuje Ma-
rek Grzymowski.

– Dzięki temu fi nansowaniu mo-
gliśmy przeżyć wakacyjny wyjazd dla 
pań, aby na chwilę zapomnieć o woj-
nie – mówi siostra Anna Bauchan ze 
Stowarzyszenia „PoMOC”. Tatiana, 
jedna z podopiecznych placówki, 
dodaje: – To był czas spokoju, znów 
mogłam słyszeć śmiech dzieci… 
Trudno mi o tym mówić, ale wielu 
naszych znajomych na Ukrainie stra-
ciło życie… Wierzymy, że kiedyś 
wrócimy do naszego kraju i będziemy 
pamiętać pomoc od was i zaprosimy 
was do siebie.

Katia, która uczestniczyła 
w pierwszej grupie aktywizacji za-
wodowej, dziękowała w imieniu 
dzieci: – Zastanawiałam się wieczo-
rem, co powiedzieć dziś od serca, 
a moja córka chciała się bawić. Tłu-
maczyłam jej, że nie mogę teraz, 
bo muszę pomyśleć o tym, za co po-

dziękować. Na to ona: „Mamo, ale 
to ty powiedz, że to my dziękujemy, 
a nie ty…”. Więc mam dziś wielką mi-
sję podziękować od naszych dzieci…

– Maltańczycy od pierwszych 
chwil po zbrodniczej inwazji Ro-
sji nieśli Ukraińcom pomoc  m.in. w 
zakresie opieki medycznej, wyży-
wienia czy też tymczasowego schro-
nienia. Ta pomocna, wyciągnięta 
dłoń dla tysięcy potrzebujących lu-
dzi stanowi nadzieję na lepsze jutro. 
Prezydent Marcin Krupa wielokrot-
nie podkreślał, że działania pomo-
cowe w naszym mieście były tak 
skuteczne w dużej mierze dzięki 
zaangażowaniu tysięcy ludzi dobrej 
woli i organizacji takich jak Funda-
cja  „Pomoc Maltańska – Maltańska 
Służba Medyczna ” – podsumował 
Maciej Stachura, sekretarz miasta 
Katowice.   
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W pracowni katowickich artystów
Kiedy zestawimy ze sobą 
dzieło artysty z jego 
odbiorem przez młodych 
ludzi, a może przede 
wszystkim ze spotkaniem 
młodzieży z twórcą i jego 
warsztatem, może z tego 
wyniknąć tylko pozytywny, 
twórczy zaczyn, który łączy 
te odległe światy. 

Na taki właśnie pomysł wpadli dr Lucyna 
Szczawińska oraz Jacek Durski, realizując 
projekt „W pracowni katowickich artystów”. 
Owocem spotkania uczniów X Liceum Ogól-
nokształcącego im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego z katowickimi artystami są dwa 
pamiątkowe albumy, które ukazują nam tę 
niezwykłą współpracę. 

We wstępie pani Lucyny czytamy: „Pro-
blem utrudnionego kontaktu niespecjalistów 
ze współczesną sztuką jest znany. Większość 
z nich kształtuje swoją wrażliwość i utrwala 
potrzeby estetyczne w cyberprzestrzeni. Za-
tem szanse wprowadzenia uczniów na teren 
dla nich abstrakcyjny, by nie rzec, obcy i da-
leki ich emocjom, wydawać się mogą nie-
wielkie. W roku szkolnym 2021/2022 taką 
próbę jednak podjęłam. Punktem wyjścia 
i atutem był tu właśnie… brak atutów (…)”. 

Jak podkreśla pomysłodawczyni projektu, 
dzięki inicjatywie dr Barbary Nowak, dyrektor 
X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderew-
skiego, spotkania odbywały się w ramach tzw. 
godzin dyrektorskich, przeznaczonych na kre-
atywne działania młodzieży, a także w soboty 
i podczas wernisaży.

Oto wrażenia jednej z uczestniczek projektu, 
Emilii Maciaszek, ze spotkania z malarką Mał-
gorzatą Lazar: „Po wejściu do pracowni od razu 
można zauważyć pełno pędzli, sztalug, niedo-
kończonych obrazów, co sprawia wrażenie, 

jakby to pomieszczenie naprawdę żyło. Na po-
czątku byliśmy trochę zdenerwowani, jednak 
pani Małgorzata jest bardzo sympatyczna, co 
znacznie ułatwiło spotkanie. Niesamowite 
jest to, ile ma energii i jak łatwo przychodzi jej 
przekazywanie pozytywnych myśli ludziom 
dookoła. (…) Tego typu spotkania pozwalają 
oswoić młodzież ze sztuką i wyrobić u niej 
pewną wrażliwość”. 

Inna z uczestniczek warsztatów, tym razem 
u rzeźbiarza Bogumiła Burzyńskiego, Daria 
Pawliuk (z Buczy na Ukrainie) napisała: „Pan 

Burzyński to bardzo utalentowany rzeźbiarz, 
jednocześnie rozmawiając z nim, czujesz i ro-
zumiesz, że jest mądrą osobą. W jego pracowni 
jest mnóstwo wspaniałych prac, które tworzą 
nieopisaną atmosferę. Są bardzo nastrojowe. 
(…) Cieszę się, że miałam taką możliwość, żeby 
znaleźć się w pracowni artysty, usłyszeć jego 
historię”. 

Uczniowie mogli też uczestniczyć w werni-
sażach. Uzbrojeni w aparaty fotografi czne od-
wiedzili np. Wydział Grafi ki katowickiej ASP. 

–  W tym miejscu chciałabym podzięko-
wać mojemu koledze, nauczycielowi informa-
tyki Jackowi Durskiemu za owocne rozmowy, 
w czasie których zrodził się ten projekt, 
i za współpracę w trakcie jego realizacji. Jacek 
jest również grafi kiem komputerowym i ab-
solwentem Akademii Fotografi i w Krakowie – 
mówi pani Lucyna. 

Jak podkreśla Weronika Siupka, jedna z ar-
tystek biorących udział w projekcie, spotkania 
dla obu stron było interesujące: – Obdarowa-
nie było obustronne. Przedstawiałam warsztat, 
techniki, a oni wnosili swą otwartość, ser-
deczność. Myślę, że poprzez takie spotkania 
kształtujemy przyszłych odbiorców, a może też 
objawi się jakiś ukryty talent.

Jestem pewien, że spotkania młodych ludzi ze 
sztuką, tworzywem, warsztatem i żywym artystą 
zaowocują, jeśli nie bezpośrednio ich życiową pa-
sją, to z pewnością wrażliwością na sztukę i otwar-
tością na różnorodne jej przejawy. 

W  
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Inicjatywa lokalna: ilion z oty h na o ys y iesz a w
1 1 .  e dy c j a nab or u  i ni c j at y w  l ok al -
nych w atowicach przyniosła 1  
pomysłów mieszkańców, które 
będą realizowane w 202  r. Spo-
śród 1  wniosków wybrano te, 
które spełniały warunki formalne 
i najlepiej wpisywały się w stra-
tegie i programy miejskie w róż-
ny c h  ob s z ar ac h .
Przypomnijmy: w ramach ini-
cjatywy lokalnej mieszkańcy 
zgłaszają pomysły i działania 
w swoim bezpośrednim otocze-
niu, a potem określają swój udział 
w ich realizacji. Najczęściej jest 
to praca społeczna.

– To mieszkańcy najlepiej wie-
dzą, czego brakuje w ich bez-
pośrednim otoczeniu. Dzięki 
inicjatywie lokalnej czy budżetowi 
obywatelskiemu mogą oni to oto-
czenie zmienić i dostosować do 
własnych potrzeb. Inicjatywa lo-
kalna ma jeszcze dodatkowe wa-
lory. Dzięki niej sąsiedzi mogą 

się lepiej poznać – wspólnie pra-
cując nad realizacją projektu, 
a włożony wysiłek sprawia, że na-
wet po wielu miesiącach miejsce, 
w którym dokonała się metamor-
foza, wciąż jest zadbane. Cieszę 
się, że w kolejnej edycji zreali-
zujemy 139 wniosków w ramach 
inicjatywy lokalnej. Dzięki inicja-
tywom lokalnym pracujemy nad 
ulepszeniem, upiększeniem prze-
strzeni Katowic, mocniejszym zin-
tegrowaniem mieszkańców czy 
też wsparciem lokalnych grup są-
siedzkich i aktywistów – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na wsparcie pomysłów miesz-
kańców Katowice przeznaczają 
milion  złotych. –Przy realizacji 
inicjatyw lokalnych mieszkańcy 
angażują się poprzez pracę spo-
łeczną – to konieczny element tej 
formy współpracy, który jest oce-
niany na etapie weryfi kacji wnio-
sków. Niejednokrotnie mieszkańcy 

wnoszą też wkład rzeczowy, wy-
korzystując swój sprzęt domowy 
czy specjalistyczny podczas dzia-
łań w ramach inicjatywy, a czasem 
również wkład fi nansowy pozy-
skany ze źródeł prywatnych lub 
publicznych – mówi Agnieszka 
Lis, pełnomocnik prezydenta ds. 
organizacji pozarządowych. Od 
2013 r., kiedy po raz pierwszy uru-
chomiono tę formę współpracy 
miasta z mieszkańcami, wsparcie 
uzyskało 535 inicjatyw, w tym 120 
pomysłów z ostatniej edycji. 

– Inicjatywy lokalne integrujące 
katowiczan pojawią się praktycznie 
w każdej dzielnicy, choć najwięcej 
będzie ich w Szopienicach-Burowcu 
(18), na Zawodziu (16), w Piotro-
wicach-Ochojcu (13), na Ligocie-
-Panewnikach oraz Giszowcu (12), 
na Załężu (11), na Koszutce (9) 
i w Bogucicach (8) – mówi Justyna 
Buchalik, naczelnik wydziału ko-
munikacji społecznej. 
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IEM w Spodku: 
tu rodzą się legendy 
i tworzy historia
Legendarna arena w Spodku to miejsce, gdzie rodzą się legendy i tworzy historia 
dla wszystkich pokoleń graczy i fanów e-sportu na całym świecie. Już na początku 
lutego podczas 11. edycji turnieju IEM Katowice zostanie napisany jej nowy rozdział – 
dla graczy i kibiców przygotowano dwa turnieje: Counter-Strike: Global O�ensive oraz 
Mistrzostwa Świata StarCra� II. 

W styczniu potwierdzono wszystkich 
uczestników, którzy będą rywalizować 
w Spodku i Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym (MCK). Teraz fani mogą szy-
kować się na spotkanie z najlepszymi gra-
czami z całego świata, gotowymi walczyć 
o łączną pulę nagród wynoszącą ponad 
1,5 mln dol. i liczne trofea. Rok 2023 rozpo-
czyna się z hukiem.

To już 11. raz, kiedy wydarzenie Intel 
Extreme Masters powraca do Katowic. Zdą-
żyło ono na zawsze zaznaczyć swoją obec-
ność na e-sportowej mapie świata. Jako 
jedna z najdłużej działających serii turnie-
jów e-sportowych odbywających się w tym 
samym miejscu IEM Katowice zajmuje 
szczególne miejsce w sercach zarówno gra-
czy, jak i tysięcy fanów odwiedzających je 
co roku.

Ponadto ta edycja IEM powraca w peł-
nej krasie wraz z IEM Expo – po raz pierw-
szy po trzech latach nieobecności. Jako 

jedno z największych wydarzeń gamingo-
wych w kraju IEM Expo oferuje odwiedzają-
cym możliwość doświadczenia wszystkiego, 
co świat gier i e-sportu ma do zaoferowa-
nia, w tym samodzielnych zawodów kobie-
cych w CS:GO – ESL Impact, które w Polsce 
odbędą się po raz pierwszy w historii. Co 
więcej, turniej kobiecy będzie także okazją 
do kibicowania zakwalifikowanym Polkom 
z drużyny NAVI Javelins.

I nt e l  Ex t r e m e  M as t e r s  –  
M is t r z os t w a C ou nt e r -S t r ik e :  

lobal ensi e
Stawką turnieju jest prestiżowy tytuł mi-
strzowski ESL Pro Tour i lwia część puli nagród 
wynoszącej 1 mln dol. Fani mogą oczekiwać 
dziewięciu dni rywalizacji na najwyższym 
poziomie, w tym roku również z udziałem 
aktualnego ESL Mistrza Polski – drużyny Per-
mitta eSports.

Mistrzostwa wiata ntel 
treme Masters Star ra  

36 najlepszych na świecie graczy StarCra¢ II 
zawita na początku lutego do MCK, aby 
walczyć o łączną pulę nagród w wysokości 

500 tys. dol. i tytuł Mistrza Świata. Podczas 
turnieju w StarCra¢ II nie zabraknie polskich 
akcentów, ponieważ będzie nas reprezento-
wać dwóch lokalnych weteranów – Mikołaj 
„Elazer” Ogonowski oraz Piotr „Spirit” Wa-
lukiewicz.  K K

Kuchnia śląska ciągle króluje w Katowicach
G ot ow ani e  t o op ow i adani e  p e w ne j  
historii, szczególnie na ląsku, gdzie 
od dziesiątek lat kulinarne tradycje 
mają ogromne znaczenie. 
W dobie szybkich posiłków, często 
zamawianych na wynos lub prosto 
do domu, w Katowicach niezmien-
nie popularny jest tradycyjny obiad 
z roladą i kluskami. 

Z mistrzem kucharskim Janem 
Kurzycą, właścicielem restauracji 
Wena w Katowicach, rozmawiała 
Joanna Wycisło. 

 oanna Wycisło  ak się zaczęła 
pana przygoda z gastronomią
an urzyca Ciekawie, byłem tech-

nikiem mechanikiem i pracowa-
łem przy naprawach kombajnów 
górniczych. Niestety, życie tak się 

potoczyło, że zmarła moja żona, 
a ja zostałem sam z dwójką małych 
dzieci… i musiałem im coś gotować. 
Nie bardzo mi to szło, więc posta-
nowiłem, że za domem będzie re-
stauracja i kucharz, który będzie dla 
nich gotował. I tak się w to wszystko 
wciągnąłem, że zacząłem pracować 
jako kucharz i zrobiłem dyplom mi-
strzowski.

 o pana zdaniem jest wyznaczni-
kiem dobrej restauracji
Przede wszystkim musi być dobra 
obsługa, z takimi kucharzami z zami-
łowaniem, bo ten zawód trzeba ko-
chać. Nie każdy ma to zamiłowanie, 
a to ciężki zawód – trzeba pracować 
najczęściej w weekendy i święta. To 
nie dla każdego. Ważna jest też ja-

kość produktów. Teraz wszystko jest 
sztuczne, trudniej o dobre składniki. 

 akim rynkiem gastronomicznym 
są atowice
Na pewno jest duża konkurencja 
i trzeba stale dbać o jakość, żeby się 
utrzymać. W czasie pandemii bardzo 
dużo się zmieniło, ludzie nauczyli 
się zamawiać jedzenie do domu i tak 
zostało. Ludzie stawiają na wygodę 
i oszczędność czasu, nie zawsze chce 
im się przyjść, usiąść, zaczekać. Czę-
ściej pojawiają się przy okazji imprez 
okolicznościowych, takich jak we-
sela, urodziny czy chrzciny. Obecne 
ceny też powodują, że ludzie mniej 
chętnie wychodzą do restauracji. 
Świat się tak szybko zmienia, goni. 
Kiedyś ludzie mieli więcej czasu.

 zy kuchnia śląska ciągle rządzi 
w atowicach
Tradycyjna śląska kuchnia była bar-
dzo tłusta i ciężka – miała wyżywić 
górników, którzy ciężko pracowali 
i potrzebowali takiego posiłku. 
Dziś ludzie takich potrzeb nie mają 
i wolą jeść lżej. Chociaż zamówień 
na roladę czy żurek ciągle mamy 
sporo, o tradycyjną wodzionkę też 
ludzie pytają. Śląskie jedzenie jest 
bardzo dobre, ale trzeba je potrafić 
dobrze przygotować.

 atowice stawiają na szkolnic-
two zawodowe. zy zawód kucha-
rza to dobry wybór
Tak, dyplom z cechu jest ważny 
i szanowany, nawet w innych kra-
jach. Ludzie zawsze będą jeść 

i kucharze będą potrzebni. To taki 
uniwersalny fach – można praco-
wać wszędzie, za granicą, a nawet 
na okrętach. Ale też nie każdy zo-
stał stworzony do gotowania. To 
trzeba kochać, od małego się tym 
interesować. Ja zawsze pytam mło-
dych ludzi, czy na przykład gotowali 
ze swoją mamą. Większość mo-
ich uczniów bez problemu znalazła 
pracę, część z nich ma nawet swoje 
restauracje. 

Pana restauracja  Wena  działa 
ponad 20 lat. o daje panu najwięk-
szą satysfakcję
Teraz to już odpoczynek! Restaura-
cję powoli przejmuje syn, ja zająłem 
się bardziej nauczaniem i egzamino-
waniem. 
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 Maciej Szczawiński  Swoim przykładem 
zaprzeczasz mniemaniom, że ktoś z wykształ-
ceniem technicznym nie może by  wrażli-
wym, ba, wybitnym humanistą.
Prof. Marian isiel  Skończyłem technikum 
elektryczne. Konsylium rodzinne zebrało się 
pewnej niedzieli i jednomyślnie zdecydowało, 
że chłopak „musi mieć jakiś zawód”. Paradoks 
polegał na tym, że ja w tym technikum natych-
miast spotkałem fantastycznego nauczyciela 
polonistę – Janusza Trząskiego. Charyzma, 
osobowość, najprawdziwszy idol. W jakiś ta-
jemniczy, nieodparty sposób potrafi ł nam 
zaszczepić miłość do polskiej literatury i do te-
atru. Mieliśmy 15–16 lat, a on odkrywał przed 
nami takie zjawiska jak teatr Jana Dormana, 
czyli awangardę, eksperyment, mozaikowość 
formy. A potem prowadził nas na sztuki re-
żyserowane przez Jana Klemensa. Więc prze-
ciwny zupełnie biegun: realizm, racjonalność, 
autentyzm. Technikum elektryczne to tech-
nikum w Sosnowcu-Zagórzu, a potem Pałac 
Młodzieży w Katowicach… Takie były moje 
pierwsze uniwersytety.

 en klub to bez przesady miejsce legenda. 
ak to nazwa  Matecznik  Wylęgarnia ta-

lentów  Moje czasy w klubie to m.in. Michał 
górek, Maria orusiewicz i ndrzej Pańta

No i opiekująca się tym miejscem dyskretnie, 
kompetentnie, życzliwie słynna Ziuta, czyli Jó-
zefi na Rebeś. Ja jestem z czasów, kiedy klubem 
kierowali Iga Herok i Aleksander Nawarecki, 
teraz mój kolega uniwersytecki, profesor. Przy-
chodzili Krzysztof Łęcki i Piotr Wróblewski, 
dziś znani socjolodzy, Witold Izdebski, póź-
niejszy założyciel teatru Cogitatur, Piotr Wil-
czek, ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, 
obecnie w Wielkiej Brytanii… Miejsce nieby-
wałe. Wszyscy byliśmy bardzo młodzi i bardzo, 
bardzo niespokojni. Szukaliśmy gorączkowo 
odpowiedzi na mnóstwo pytań, zwłaszcza 
o siebie samych. I dlatego tak ważny był Pałac 
Młodzieży i ten klub, to nasze artystyczno-inte-
lektualne środowisko, chociaż wtedy nikt z nas 
takich słów oczywiście by nie użył. 

 zyli fenomen. Dar Spotkania.
Ponieważ mogliśmy nie tylko poznawać sie-
bie nawzajem, nasze śląsko-katowickie śro-
dowisko, Ciebie, Andrzeja Szubę, Tadeusza 
Sławka, Feliksa Netza, Tadeusza Kijonkę, ale 
też najwybitniejszych autorów z całej Polski. 
Sławy! Oni przecież stale odwiedzali ten ka-
towicki pałacowy klub przy Mikołowskiej. Ta-
deusz Śliwiak, Ernest Bryll, Tadeusz Nowak…

 Wcześniej erzy Harasymowicz, Michał 
Sprusiński... 
A my przychodziliśmy skądinąd. Różne 
środowiska, różne temperamenty, różne 
szkoły. I rzeczywiście wydarzył się, zaist-
niał mocno wspomniany przez  ciebie fe-
nomen. Autentyczna bliskość ze sztuką, 
sztuką wysokich lotów. Także tą lokalną, 
katowicką, śląską. 

 le, o ironio, niejako równolegle, jak 
pamiętasz, towarzyszyły nam płynące z 
zewnątrz sarkastyczne słowa o tutejszej pu-
styni kulturalnej .
Odczuwałem to mocno jako niesprawie-
dliwość. Wiedzieliśmy przecież, jak ważny 
jest program katowickiej grupy Kontekst, 
jak rewelacyjni są tłumacze, poeci, prozaicy, 
także ci z młodszych roczników, ale kiedy 
przyprawi się komuś gębę, to wiemy, jak to 
działa. To się potem powiela, utrwala i siłą 
inercji jest trudne do usunięcia. Nawet u au-
torów ówcześnie krytykowanych za dyspozy-
cyjność, często słusznie, nietrudno dostrzec 
prawdziwy jeśli nie kunszt, to na pewno ta-
lent. Trzeba tylko umieć ich czytać. Dzisiaj 
już można, emocje opadły, różne pozalite-
rackie motywacje zwietrzały. Trzeba tylko 
pamiętać, że były to nierzadko mocno poła-
mane życiorysy. Szklarski, Siekierski, Brosz-
kiewicz… Moje pokolenie w tamtych latach 
czuło się wolne. Patrzyliśmy na  was, nieco 
starszych, jak na Warszawskiej 37 (siedziba 
ZLP) swobodnie skaczecie sobie do oczu, 
jaka jest temperatura tych rozmów, jaki po-
ziom. Ginsberg, Wojaczek, McLuhan, Warhol 

i w tym dymie papierosów – Leonard Neu-
ger, Zygmunt Korus, Stanisław Piskor,  ty… 
Tak, to była przestrzeń niezakompleksionej 
wolności. No, ładna mi „pustynia kulturalna”, 
że o muzyce i plastyce już nie wspomnę.

 woje nazwisko kojarzy się z poezją, bo nie 
tylko o niej piszesz, ale poetą jesteś, z licznymi 
przekładami, z krytyką literacką i oczywiście 
pracą naukową. niwersytet ląski. Polonistyka.
Boże, miałem szczęście trafi ć w czas wspania-
łej historii i wielkich nazwisk. Profesorowie: 
Opacki, Bujnicki, Kłak, Bajerowa, Wróbel, 
Wilkoń, Helman, Udalska, mój wielki przy-
jaciel prof. Włodzimierz Wójcik… Długo by 
wymieniać. To są te fundamenty, na któ-
rych można było budować dzisiejszą fi lologię, 
współczesne programy badań. Tutaj powstały 
i ciągle są tworzone nowe znaczące prace 
na temat prozy i poezji, tutaj zrodziła się no-
wocześnie pojmowana fi lmologia, dzieło 
wspaniałej i niezapomnianej prof. Alicji Hel-
man i jej wychowanków; prof. Tadeusz 
Miczka i prof. Andrzej Gwóźdź to dziś postaci 
pierwsze w Polsce! Nie mówię już o teatrze 
czy o językoznawstwie, gdzie mamy wspa-
niałe tradycje i istotne osiągnięcia. Ja byłem 
po prostu dumny, że znalazłem się właśnie tu-
taj, na Uniwersytecie Śląskim. 

 Nie ciągnęło cię nigdy do Warszawy, do
rakowa

Nie, nigdy. Powtórzę słowa Krzysztofa Kło-
sińskiego: „UŚ to Klondike! Tutaj można było 
wszystko budować od początku. A potem 
osiągnąć wszystko, co się chciało”. Dziś nasza 
polonistyka jest – nie tylko moim zdaniem – 
w ścisłej krajowej czołówce.

 wój dorobek naukowy, podobnie jak 
twórczoś , imponuje mnóstwem oryginal-
nych publikacji. Powiedz, z czego wynika ta 
nieustanna obecnoś , ten wyra ny u  ciebie 
żywioł poszukiwań, energia i zapał p o prostu
Ja od samego początku wiedziałem, 
że na krytyku i historyku literatury spoczywa 

szczególna odpowiedzialność za miejsce, 
w którym żyje. Koncentrowałem się zatem 
nie tylko na dokonaniach w literaturze ka-
nonicznej, również emigracyjnej, ale i na tej 
powstającej w regionie. Na początku mo-
głem usłyszeć takie lekceważące: „Ach, kry-
tyka lokalna to nic poważnego”. Dzisiaj, gdy 
regionalizm stał się jednym z węzłowych 
problemów współczesności, wszyscy już pi-
szą o literaturze na Śląsku, często zapomi-
nając – co naturalne – o poprzednikach… 
Od początku wiedziałem, że konieczne jest 
zbudowanie nowego obrazu tej literatury. 
Rzecz jasna, mogłem organizować jakieś 
sesje czy konferencje, ale wiedziałem też, 
że trzeba eksponować osoby. I tak powstała 
kilkunastotomowa już, ciągle rozrastająca 
się seria „Światy poetyckie”. A twórców 
przedstawiają – zachowując własny punkt 
widzenia – zwłaszcza młodsi badacze. Pi-
szą m.in. o Tadeuszu Kijonce, Feliksie 
Netzu, Tadeuszu Sławku, Edwardzie Zy-
manie, przygotowywany jest tom poświę-
cony Wojaczkowi, Marcie Fox… Uważam, 
że literatura na Śląsku jest bardzo ważnym 
i niezwykłym zjawiskiem we współczesnej 
kulturze polskiej. Dlatego nad nią z wielkim 
przekonaniem się pochylam.

 Mieszkasz w atowicach, tworzysz w a-
towicach, wykładasz w atowicach i piszesz o 
tutejszych twórcach.
Bo to jest miejsce na ziemi, które jest 
moim miejscem. Człowiek przywiązuje się 
do dzielnic, do ulic, do twarzy. Wiele lat 
mieszkałem na Ligocie, teraz mieszkam 
w Piotrowicach i mogę z dumą powiedzieć, 
że Katowice to nie tylko serce potężnej, no-
woczesnej metropolii, ale również prze-
strzeń przyjazna. Niczego nie powinniśmy 
żadnemu innemu miastu zazdrościć. To, 
że w Katowicach rozwija się nieustannie 
kultura, to dla nas piękna prognoza. Niech 
kultura wciąż się u nas rozwija, bo wchodze-
nie w świat i w przyszłość jest możliwe tylko 
przez kulturę. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
za miejsce

Z prof. Marianem Kisielem 
rozmawia Maciej Szczawiński
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K A T O W I C E  D L A  S E N I O R A

N O W O R O C Z N A  G A L A  R A D Y  
S E N I O R Ó W  M I A S T A  K A T O W I C E
12 stycznia willa Goldsteinów przywitała 
w swoich progach wielu gości przybyłych 
na I Noworoczną Galę Rady Seniorów Mia-
sta Katowice. To pierwsza w historii Rady 
Seniorów i miasta uroczystość, na której 
podsumowano ubiegłoroczną działalność 
Rady Seniorów III kadencji oraz uroczy-
ście wręczono Laur Podziękowania Rady 
Seniorów:

M ar c i now i  K r u p i e , prezydentowi miasta 
Katowice,

M ac i e j ow i  B i s k u p s k i e m u , przewodniczą-
cemu Rady Miasta Katowice,

K r y s t y ni e  P i as e c k i e j , prezes Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej,

Małgorzacie Piechoczek, dyrektor Telewi-
zji TVS w Katowicach,

wie i ndrzejowi Dopierałom ze Stowa-
rzyszenia „Fami.Lock” i Teatrowi Bez Sceny,

Mikołajowi ykowskiemu, prezesowi Fun-
dacji „Wolne Miejsce”.

Te zaszczytne wyróżnienia skierowano 
do osób, które odznaczyły się w działaniach 
na rzecz seniorów w 2022 r., tworząc swoisty 
wzorzec do naśladowania dla innych.

Laudacje prezentujące działania wy-
różnionych osób i uroczyste wręczenia 
Laurów przez przewodniczącego rady 
Tadeusza Oczkę były główną częścią 
I Noworocznej Gali Rady Seniorów. Galę 
uświetnił występ zespołu Camerata Silesia 
pod dyrekcją prof. Anny Szostak-Myrczek, 
którego wspaniały koncert w klima-
cie świątecznym dostarczył uczestnikom 
wspaniałych przeżyć.

Od powołania pierwszej rady, która po-
wstała w 2014 r., upłynęło już dziewięć lat sta-
rań o stworzenie lepszej rzeczywistości dla 
środowiska katowickich seniorów. Uchwalony 
przez radę miasta program społeczny na lata 
2022–2027, konsultowany z katowicką Radą Se-
niorów, daje nadzieję na kontynuowanie do-
brych praktyk i działań w środowisku osób 
starszych, ale z powodu ograniczonych możli-
wości finansowych miasta może budzić pewien 
niedosyt, tym bardziej że wszechobecna infla-
cja pochłania te środki w znacznym stopniu.

S E N I O R Z Y  W  N O W Y M  R O K U
Rok 2023 na dobre już zagościł w naszej rze-
czywistości, ale ciągle jeszcze zadajemy so-
bie pytanie, co nas czeka w tym roku, czy 
mamy wpływ na to, co wydarzy się w najbliż-
szej przyszłości, i czy te wydarzenia będą ko-
rzystne dla seniorów.

Od wielu już lat życie seniorów ulega zmia-
nie, podobnie jak ich postrzeganie przez 
resztę społeczeństwa. Wiele zmian nastąpiło 
w ostatnich dwóch latach w związku z pan-
demią. Można powiedzieć, że jesteśmy świad-
kami nowej formy starości, która nie była 
znana rodzicom współczesnych seniorów. Ta 
nowa forma starości charakteryzuje się:

aktywnością osób starszych, i to na wszyst-
kich frontach,

zacieraniem się granic wieku, to znaczy 
zachowania i działanie osób 60-, 70- czy na-
wet 80-letnich nie różnią się w sposób zna-
czący. Zachowanie seniorów zależy nie tyle 
od wieku, ile od stylu życia,

pracą zawodową emerytów – 68% osób 
przechodzi w naszym kraju na emeryturę 
w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego, po-

zostali chcą pracować zawodowo w różnym 
wymiarze czasowym,

zdobywaniem nowej wiedzy – dużą popu-
larnością cieszą się wśród seniorów zajęcia 
na uniwersytetach trzeciego wieku, których 
w naszym kraju funkcjonuje ponad 600,

otwarciem na nowe doświadczenia – po-
dróże w kraju i za granicę, stosowanie nowych 
diet, zajęcia ruchowe są udziałem znacznej 
liczby osób starszych,

korzystaniem z nowych technologii w ży-
ciu codziennym – znajomość komputera, wy-
korzystanie internetu, posługiwanie się na co 
dzień telefonem komórkowym charaktery-
zują coraz szersze kręgi ludzi starszych,

realizacją pasji i zainteresowań przez se-
niorów, na które w młodości nie było czasu.

Seniorzy stanowią bardzo zróżnicowaną 
grupę osób, i to przede wszystkim ze względu 
na wiek i zdrowie, status rodzinny, dochody, jak 
również korzystanie z życia. Do tej grupy są za-
liczane osoby, które ukończyły 60 lat, a także te, 
które przekroczyły 80 lub zbliżają się do 90 czy 
100 lat. Stan zdrowia „młodszych” seniorów jest 
na ogół dobry i chociaż borykają się oni z pew-
nymi dolegliwościami, to jednak nie przeszka-
dzają im one w samodzielnym i często aktywnym 
życiu. To do tej grupy odnosi się ta nowa forma 
starości, a ich postawę można scharakteryzować 
powiedzeniami: „takie jest życie”, czyli akceptują, 
że może zdrowie już nie takie, ale chcą żyć i czują 
się dobrze w swoim domu; „dam radę”, a więc 
patrzą na życie optymistycznie; „korzystam 
z życia”, czyli cieszę się życiem i dbam o swoje 
przyjemności, ale też pomagam innym. Są jed-
nak i tacy seniorzy w tej grupie, którzy powta-
rzają: „lepiej to już było” i ich życie przepełnione 
jest pesymizmem.

Inna jest sytuacja osób, które ukończyły 
80 lat i więcej. Pozostają one w domu i często 
potrzebują wsparcia, pomocy, a nawet opieki 
ze strony drugiego człowieka. Te osoby są 
pod opieką MOPS-u lub innych placówek po-
mocowych funkcjonujących w mieście.

Miasto Katowice wraz z organizacjami po-
zarządowymi jak co roku przygotowało wiele 
ciekawych propozycji zajęć dla seniorów. 
W ostatnich dniach rozstrzygnięto konkurs 
na realizację zadania „Integracja i aktywizacja 
osób starszych, w tym kombatantów i osób 
represjonowanych, poprzez wspieranie dzia-
łań na rzecz integracji i zwiększenia uczest-
nictwa w życiu społecznym seniorów”. 

Przykładowo z okazji Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych na rynku odbędzie się 
ciekawa impreza dla wszystkich seniorów. 
Co miesiąc w dzielnicowych domach kultury 
będą się odbywać znane już starszym miesz-
kańcom Katowic senioriady, które w poprzed-
nich latach przynosiły uczestnikom wiele 
radości. W klubach seniora będzie możliwość 
spotkań przy kawie i ciastku i uczestnicze-
nia w ciekawych zajęciach. Cały czas istnieje 
możliwość zapisania się do jednego z czte-
rech uniwersytetów trzeciego wieku, które 
funkcjonują na terenie naszego miasta i ofe-
rują ciekawe zajęcia.

Informacje o propozycjach zajęć można 
będzie znaleźć w nowym „Informatorze dla 
seniorów”, który ukaże się w marcu br. w „Na-
szych Katowicach”, na stronach dla seniorów 
czy bezpośrednio w klubach. Zapraszamy 
państwa seniorów do zapoznania się z ofer-
tami zajęć i do podjęcia decyzji o uczestnicze-
niu w nich. 

H E L E N A  H RA P K I E W I C Z
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MI E J S K I  R Z E C Z N I K  K O N S U ME N T Ó W  

„ S t r ac i s z d an e,  
stracisz pieniądze!”

Podawanie się za pracowników instytucji, fał-
szywe SMS-y, e-maile, linki do płatności, nama-
wianie do instalowania aplikacji.

ważaj  Oszuści nie muszą kraść portfela. 
Wystarczy, że ukradną twoje dane do logowania.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
ostrzega przed próbami wyłudzania danych 
i kradzieży pieniędzy.

Metoda na niedopłatę

Polega na wysłaniu SMS-a lub e-maila, w którym 
oszust informuje o rzekomej zaległości w płat-
nościach, czasami niewielkiej kwoty – 2–3 zł. 
Jednocześnie grozi natychmiastowym odcię-
ciem np. gazu lub telewizji lub wstrzymaniem 
dostawy przesyłki. W wiadomości jest link 
do płatności. Kliknięcie przekierowuje na fał-
szywą stronę przypominającą strony pośredni-
ków płatności. W ten sposób oszuści zdobywają 
dane uwierzytelniające.

Podawanie się za pracownika instytucji 
Często dochodzi do sytuacji, w których oszust 
podaje się za pracownika banku i straszy, że za-
grożone są pieniądze na rachunku bankowym. 
Prosi o podanie loginu i hasła do konta. Może 
też namawiać do kliknięcia w link lub zainstalo-
wania aplikacji, która w rzeczywistości będzie 
umożliwiać śledzenie aktywności i pozyskanie 
w ten sposób danych do logowania.

N  D  S  ZM N P W  
SZ S M
Nigdy nie podawaj ani nie wysyłaj ni-

komu loginu i hasła do bankowości inter-
netowej czy aplikacji mobilnej. Prawdziwy 
pracownik banku nie będzie o to pytać.
Nigdy nie klikaj w linki przesłane SMS-

-em. Potwierdź ewentualne istnienie zaległości 
samodzielnie, kontaktując się np. z dostawcą 
gazu czy firmą kurierską.
W przypadku telefonu od osoby przed-

stawiającej się jako pracownik banku rozłącz 
się, samodzielnie znajdź numer infolinii i po-
twierdź, czy ktoś do ciebie dzwonił.

Nigdy nie instaluj oprogramowania 
z przesłanych linków ani w trakcie rozmowy 
telefonicznej dotyczącej środków zgromadzo-
nych na rachunku bankowym.
Jeśli otrzymałeś podejrzany SMS, prze-

ślij go do CERT Polska – numer 799 448 08. 
Bądź ostrożny i nie klikaj w link. Jeśli wszedłeś 
na stronę, ale nie pobrałeś aplikacji, natych-
miast zamknij stronę. Jeśli pobrałeś aplikację, 
nie instaluj jej, usuń pobrany plik. 
eśli zainstalowałeś nieznaną aplikację  
włącz tryb samolotowy w telefonie – zło-

śliwe oprogramowanie nie będzie wysyłać SMS-
-ów i nawiązywać kontaktu z serwerami oszustów;
sprawdź stan konta bankowego, czy nie 

doszło do nieuprawnionych operacji – ale nie 
loguj się z zainfekowanego urządzenia, skorzy-
staj z innego;
przywróć ustawienia fabryczne w telefo-

nie – spowoduje to wykasowanie wszystkich 
danych z telefonu, więc jeśli ci na nich zależy, 
zrób ich kopię zapasową;
zmień hasła do wszystkich kont w porta-

lach, które były obsługiwane na telefonie.
Złośliwe oprogramowanie może wykradać 

kontakty w celu dalszych infekcji. Możesz po-
informować znajomych o ryzyku otrzymania 
SMS-ów ze szkodliwym oprogramowaniem.

o zrobi  gdy oszustom udało się zdoby  dostęp 
do konta bankowego lub danych karty płatniczej  
Jak najszybciej zadzwoń na oficjalną infoli-

nię banku, zastrzeż kartę i zmień dane do logowa-
nia lub zablokuj rachunek płatniczy. Dzięki temu 
uniemożliwisz oszustom kradzież środków i za-
pobiegniesz wykonywaniu dalszych transakcji.

P M  D  NS M N W 
 nfolinia konsumencka 
tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76, 
e-mail: porady@dlakonsumentow.pl 
 zecznik Finansowy 
tel. 22 333 73 25, e-mail: porady@rf.gov.pl
Miejski zecznik onsumentów 
dla mieszkańców atowic 
tel. 32 259 39 46, 
e-mail: mrk@katowice.eu

Z m i an a p r zep i s ó w  
o  p r aw ac h  k o n s um en t a

P Z W DN  
P  N W N SZ H 
ZM N H 

 bniżki cen. Każdy sklep, który ogła-
sza promocję lub wyprzedaż, musi podawać 
oprócz aktualnej ceny także najniższą cenę 
w okresie 30 dni poprzedzających obniżkę. 
W przypadku produktów z krótką datą przy-
datności do spożycia sprzedawca uwidacznia 
aktualną cenę i tę sprzed pierwszej obniżki. 
Jeśli produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 
dni – najniższą cenę w tym okresie. Nie ma 
takiego obowiązku, jeśli sklep obniża cenę 
bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży.
Nowe zasady reklamacji. Reklamując wadę, 
w pierwszej kolejności konsument może żą-
dać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. 
Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) 
będzie możliwy w kolejnym etapie dochodze-
nia roszczeń. Sprzedawca odpowiada za wady 
przez dwa lata od wydania towaru. W przy-
padku rzeczy używanych nie może skrócić 
tego czasu do roku. 

D  P H N N
 nformacje na platformach handlowych. 
Konsumenci winni być jasno informowani, 
czy podmiot oferujący na platformie towary, 
usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą 
czy osobą fizyczną. W relacji między osobami 
fizycznymi nie mają zastosowania przepisy 
chroniące konsumentów, np. możliwość od-
stąpienia od umowy. 
Plasowanie ofert. Jeśli przedsiębiorca 
umożliwia wyszukiwanie produktów, musi in-
formować o głównych parametrach, które de-
cydują o kolejności pojawiania się wyników. 
Konieczne jest też wyraźne ujawnienie płat-
nej reklamy na platformie zakupowej.
 pinie konsumentów. Każdy przedsię-
biorca, który zapewnia dostęp do recenzji 
produktów, musi podawać informacje, czy 
i w jaki sposób weryfikuje ich autentyczność, 
a także czy zamieszcza wszystkie opinie, czy 

tylko te pozytywne. Zakazane jest zamiesz-
czanie opinii fałszywych lub zniekształco-
nych. 
 ndywidualne dostosowywanie ceny. Jeśli 
przedsiębiorca je stosuje, to musi o tym jasno 
poinformować konsumenta. Dotyczy to np. 
sytuacji, gdy cena jest automatycznie ustalana 
dla konkretnego odbiorcy w zależności np. od 
jego lokalizacji, urządzenia, z którego korzy-
sta (smartfon, komputer stacjonarny), czy hi-
storii przeglądanych stron. 
 mowy opłacone danymi osobowymi. 
Konsumenci są chronieni, gdy zapłacą za tre-
ści lub usługi cyfrowe (np. dostęp do aplikacji) 
nie tylko pieniędzmi, ale także swoimi danymi 
osobowymi. Obowiązują wówczas takie same 
zasady jak w odniesieniu do odpłatnych usług, 
np. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 
14 dni.

PSZ  H N  
D  P H 
N  P Z H  W Z H 
H ND W H
Wydłużenie do 0 dni terminu na od-
stąpienie od umowy zawartej podczas nie-
umówionej wizyty w domu konsumenta lub 
wycieczki. Ale uwaga: w przypadku pokazów 
nadal jest to 14 dni.
Zakaz zawierania umów finansowych pod-
czas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej 
sytuacji umowa, np. umowa pożyczki, będzie 
nieważna i nie będzie wywoływać skutków 
dla konsumenta.
Zakaz przyjmowania płatności przed upły-
wem terminu na odstąpienie od umowy. Do-
tyczy umów zawieranych podczas pokazu, 
wycieczki handlowej lub nieumówionej wi-
zyty u konsumenta. Pozwala to na podjęcie 
świadomej decyzji o zakupie, a konsumenci 
nie będą narażeni na straty finansowe, jeśli 
zrezygnują z niego w ustawowym terminie.
Nowe przepisy dotyczą zakupów i umów za-
wartych po 1 stycznia 2023 r.
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50 lat AC/DC i 25 lat na scenie najlepszego w Europie Tribute to AC/DC – zespołu 4 Szmery – oba jubileusze będzie można 
świętować podczas koncertu, który będzie miał miejsce 19 lutego w katowickim Spodku. 

Wybrzmią na nim największe hity AC/DC z gościnnym udzia-
łem zaproszonych artystów: Małgorzaty Ostrowskiej, Marka 
Piekarczyka, Piotra Cugowskiego i Krzyśka Sokołowskiego 
(Nocny Kochanek). Szykują się trzy godziny prawdziwego 
rocka i koncert jednego z najlepszych w Europie tzw. tribute 
bandów słynnego zespołu AC/DC. 

W ciągu 25 lat zespół 4 Szmery zagrał tysiące koncertów, 
przejechał dziesiątki tysięcy kilometrów zarówno w Polsce, jak 
i w Europie i zagrał dla setek tysięcy słuchaczy.

Zespół 4 Szmery powstał w 1998 r. Dał się poznać jako bra-
wurowy wykonawca kompozycji AC/DC z całego okresu twór-
czości Australijczyków. Początkowo twórczość 4 Szmerów 
opierała się na autorskich i oryginalnych kompozycjach, które 

były mocno zainspirowane „elektrycznymi kangurami”. Z cza-
sem jednak grupa porzuciła ten pomysł na rzecz wykonywania 
coverów piosenek swojego ulubionego australijskiego zespołu. 
4 Szmery celowo zrezygnowały z przebieranek, koncentrując 
się na muzyce, co przysporzyło im ogromne grono fanów.

Szykuje się więc specjalny koncert, podczas którego każdy 
będzie mógł poczuć niezwykłe doznania gwarantowane przez 
najwyższej jakości dźwięk, imponujące efekty świetlne i wizu-
alne oraz przede wszystkim świetnie wszystkim znane ri� y gita-
rowe. Koncert z muzyką AC/DC wymaga niesamowitej oprawy, 
dlatego odbędzie się na ogromnej scenie połączonej z telebi-
mami i realizacją wideo. Koncert w Spodku upamiętni także 
43. rocznicę śmierci pierwszego wokalisty AC/DC – Bona Scotta.

Zespół 4 Szmery wystąpi w składzie: Robert „Sierściu” 
Mastalerz – wokal, Jacek Szwed – gitara, Arkadiusz Kluczewski – 
gitara, Grzegorz „Gabi” Gruca – gitara basowa, Andrzej Tabor 
– perkusja.  O RG / RE D

  M i e j s c e :  Spodek, Katowice, 
al. Wojciecha Korfantego 35 

 O t w ar c i e  b r am : 17.00
 S t ar t  k onc e r t u :  18.30
 O r g ani z at or :  Agencja Artystyczna „Voices”

Zespół 4 SZMERY

i największe hity AC/DC

I N F O R M A T O R
kulturalny
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W y s t aw y
Katowice 

Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

tel. 32 609 03 00
sekretariat@miasto-ogrodow.eu

miasto-ogrodow.eu

Poznaj kulturalną stronę Katowic
Otrzymasz garść wieści kulturalnych z Katowic. 

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

OPERETKA

„Wiedeńska krew”. 
Operetka Teatru Muzycznego 
„Arte Creatura”
12 lutego, godz. 18.00
Frywolna operetka przepełniona największymi hita-
mi łączącymi wspaniałą muzykę, barwne kostiumy, 
niebanalną scenografię i czar wiedeńskich salonów. 
Śpiewakom towarzyszy Orkiestra Teatru Muzycznego 
„Arte Creatura”.
Bilety: 90 zł – I połowa sali, 70 zł i 60 zł – II połowa sali 
do nabycia na artecreatura.art.pl. 

WYSTAWY

Galerie KMO czynne: 
wtorek–niedziela w godz. 11.00–19.00. 

Wstęp wolny

„Po północy”
Galeria Engram, do 19 lutego
wystawa zbiorowa poświęcona jubileuszowi 5-lecia 
ZPAF pod patronatem Rady Artystycznej ZPAF

Gabi Buzek „Mój pierwszy raz ” 
– wystawa malarstwa
Galeria 5, do 26 lutego
Stanisław Kulawiak 
– wystawa fotogra i
Galeria Pusta, do 26 lutego
Finał – wystawa zbiorowa

aleria ciana Sztuki ziecka, do 1  lutego
Pokaz finałowy projektu „Future Artist – Pamiętniki 
Nomadów” 2022. Wystawa jest też zapowiedzią działań 
w 2023 r.

Szwendania okoliczne
 i 2  lutego  trasy całodzienne

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

UNICEF

Świetlica twórcza polsko-ukraińska
Projekt realizowany w ramach porozumienia 

Miasta Katowice z organizacją UNICEF w sprawie 
udzielania wsparcia dzieciom i rodzinom 

z Ukrainy uciekającym przed wojną.

zwartki  niedziele, 
 piętro M , sala Muzykodro u

Zapraszamy dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy na 
wspólne bezpłatne zajęcia artystyczne pod okiem 
dwóch przesympatycznych pedagożek z Ukrainy. 
Na spotkaniach muzycznych i plastycznych będzie-
cie mieć okazję nie tylko twórczo i ciekawie spędzić 
wolny czas, odkrywać i rozwijać własne zaintereso-

wania, ale też wzajemnie się poznać, dowiedzieć co 
nieco o kraju i kulturze kolegów i koleżanek. 
Obowiązkowe zapisy na indywidualną naukę grania 
na pianinie elektrycznym: unicef miasto-ogrodow.
eu. Harmonogram działań świetlicy jest dostępny na 
stronie: miasto-ogrodow.eu strona UNICEF.

Zrealizowano przy wsparciu Funduszu Narodów Zjed-
noczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Dołącz, jeśli migasz
18 lutego, godz. 11.00–13.00, 
Galeria Pusta
Warsztaty fotograficzno-plastyczne w języku mi-
gowym dla dzieci ( –12 lat) pt. „Kolaż graficzny”.
Obowiązują zapisy: 
kinga.holda-justycka miasto-ogrodow.eu

Działania online
16 lutego, godz. 18.00, 

 alerieMiasta grodow
Webinarium o sztuce Głuchych połączone z pokazem 
filmu animowanego „Blue 52”.

Gość specjalny: Klaudia Wysiadecka – studentka ASP.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA 

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

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

„Carbon”
od 10 lutego do 26 arca
Wystawa przygotowana we współpracy z ASP Katowice.

Wystawa prac 
Katarzyny Kujawskiej-Murphy
od 17 lutego do 19 arca

K i n o
Kinoteatr Rialto

ul. Świętego Jana 24, 
tel. 32 251 04 31

rialto.katowice.pl

WIELKA SZTUKA 
W KINOTEATRZE RIALTO

„Goya. Śladami mistrza”
5 lutego, godz. 18.00
18 lutego, godz. 18.00

FILMOWY KLUB SENIORA

„Johnny”
12 lutego, godz. 15.00

WALENTYNKI 

„Plan na miłoś ”
14 lutego, godz. 19.30

KONCERTY 

Troye Zillia
24 lutego, godz. 20.00

oo oo 
2  lutego, godz. 19.00

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
ATENEUM

ul. Świetego Jana 10
tel. 32 602 92 51, tel. 32 253 82 22

tel. 515 903 320
slaski@ateneumteatr.pl,

ateneumteatr.pl

„Królowa Śniegu”
2 lutego, godz. 9.30; 
3 lutego, godz. 9.30 i 11.30; 
4 lutego, godz. 11.30; 
5 lutego, godz. 16.00 

„Ballady i romanse”
8 lutego, godz. 9.30; 
9 lutego, godz. 9.30 i 11.30; 
10 lutego, godz. 9.30 i 18.00; 
11 lutego, godz. 11.30; 
12 lutego, godz. 16.00 

„Calineczka”
15, 16, 17 lutego, 
godz. 9.30 i 11.30; 
18 lutego, godz. 11.30; 
19 lutego, godz. 16.00 

„Robinson”
22, 23 lutego, godz. 9.30; 
24 lutego, godz. 9.30 i 11.30; 
25 lutego, godz. 11.30; 
26 lutego, godz. 16.00 

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

T eat r

B i b l i o t ek i
Biblioteka Śląska 

(budynek główny)
pl. Rady Europy 1

info@bs.katowice.pl 
tel. 32 20 83 740

facebook.com BibliotekaSlaskaKatowice
bs.katowice.pl

Klub „Tygodnika Powszechnego” 
w Katowicach – spotkanie 
z Piotrem Fuglewiczem
8 lutego, godz. 18.00
Z autorem książki „Cokoły przechodnie. yciorysy z pogranicza”, 
informatykiem i ekonomistą, z zamiłowania podróżnikiem 
i dziennikarzem, współautorem dwóch tomów „Spacerown-
ika po Katowicach”, będzie rozmawiać Aleksandra Klich.

Akademia Ekumeniczna
16 lutego, godz. 17.00
Kolejne spotkanie w cyklu prowadzonym przez ks. dr. 
Adama Paliona, w ramach którego prelekcję „Klasztor 
jako synteza Biblii” wygłosi br. dr hab. Michał Tomasz 
Gronowski OSB.

„Między Kajś a Nikaj” 
– spotkanie autorskie 
23 lutego, godz. 17.00
Zbigniew Rokita, pisarz, dziennikarz, reporter, specjalizu-
jący się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego 
Śląska. Autor książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” 
– podwójnie nagrodzonej Nagrodą Literacką „Nike” oraz 
nominowanej do Literackiej Nagrody Europy Środkowej 
„Angelus”.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „ENTER – wejście 
w świat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”, 
finansowanego z programu „Kultura bez barier”.

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 
ul. Francuska 12 

domoswiatowy bs.katowice.pl 
tel. 32 255 43 21

Na wydarzenia obowiązują zapisy – e-mail: domoswia-
towy bs.katowice.pl lub telefonicznie: 32 255 43 21.

Wystawa „Niebo w kawałek 
płótna się skurczyło ” 

inisaż  23 lutego, godz. 17.00
Na wystawie zaprezentowano malarstwo Anny Kras-
nodębskiej-Okręglickiej oraz nagrania audio frag-
mentów poematu Joanny Oparek z tomu „Czerwie”. 

KLUB MIŁOŚNIK W PODR OWANIA 
IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO

Zapraszamy na cykl warsztatów literacko-podró niczych 
dla młodzie y obowiązują zapisy . Prowadzenie: 
Marcin Kapral, edukator i miłośnik podró y.

Instytut Dokumentacji Architektury 
Biblioteki Śląskiej

ul. Francuska 12, tel. 785 710 210 
ida bs.katowice.pl 

KONWERSATORIUM BIBLIOTEKI 
ŚL SKIEJ – CYKL ZAJ  DLA SENIOR W

Architektoniczna Triada
ział iblioterapeutyczny iblioteki l skiej 

ul. Ligonia 7
Trzy wykłady prezentujące historię rodziny Gr nfeldów, 
budowniczych Katowic, oraz ich architektoniczną 
twórczość z drugiej połowy I  oraz z początku  w. 
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Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy 
– tel. 32 251 42 21 wew. 233, 234.

Zgrajmy się
10 lutego, godz. 9.00 
Spotkanie edukacyjno-integracyjne 
z grami planszowymi. 

Malowanie na tkaninach 
– torby bawełniane
15 lutego, godz. 10.00
Warsztaty artystyczne. 

Reanimacja roślin doniczkowych 
na wiosnę
21 lutego, godz. 10.00 
Warsztaty hortiterapeutyczne. 

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11; 
tel. 32 254 60 98

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

Anatomia strajku i pacy kacji 
kopalni Wujek w Katowicach
3 lutego, godz. 17.00

ilia nr 19, ul. bro ców esterplatte 10, 
Szopienice
Prelekcja dr. Janusza Węgrzyna, głównego specjalisty ds. 
merytorycznych Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

Kameralny wieczór 
gier planszowych dla dorosłych
3 i 24 lutego, godz. 17.00

ilia nr 26, ul. oetla 2, Murcki

LABORATORIUM SZTUKI

Bajkowe walentynki
3 i 10 lutego, godz. 17.00

ilia nr 33, ul. ks. Markiefki a, ogucice
Warsztaty plastyczne dla dzieci. Obowiązują zapisy!

CZYTELNICY-PODR NICY

Karaibski sen
8 lutego, godz. 17.00

ilia nr 16, ul. ajdy 21, ogucice
Spotkanie z Aleksandrą i Tomaszem Zocłońskimi.

BIBLIOTECZNY KLUB SENIORA

Senior świadomy swych praw
13 lutego, godz. 15.00

ilia nr 11, ul. raży skiego 7, oszutka 
Spotkanie z radczynią prawną Moniką Hałuszczak. 
Temat spotkania: „Podejmowanie zatrudnienia po 
osiągnięciu wieku emerytalnego”.

Spotkajmy się w Bibliotece na Wajdy  
Bum  Bum  Bum  Serduszka biją
14 lutego, godz. 17.00

ilia nr 16, ul. ajdy 21, ogucice
Rodzinna impreza walentynkowa.

WIELOKULTUROWY ŚL SK

Świadkowie odchodzą, 
pamię  trwa. 
Obóz Zgoda w Świętochłowicach
17 lutego, godz. 17.00

ilia nr 11, ul. raży skiego 7, oszutka
Prelekcja Eugeniusza Nagela, przewodniczącego kato-

wickiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców.

CZYTELNICY-PODR NICY

Chiny – zaskakujące i ciekawe 
spotkania z Państwem Środka
17 stycznia, godz. 17.00

ilia nr 12, ul. itosa 1 b, os. itosa
Spotkanie z Alicją i Januszem Murzynowskimi.

Turystyka wysokogórska 
w Alpach i Dolomitach
20 lutego, godz. 17.00

ilia nr 30, ul. ybnicka 11, ród ie cie
Spotkanie z Dariuszem Poradą, alpinistą, instruktorem 
taternictwa PZA oraz wspinaczki sportowej, autorem książ-
ki „Wspinaczka na własnej asekuracji w teorii i praktyce”.

NIEZWYKLI

Książki i inne przyjemności
27 stycznia, godz. 17.00

ilia nr 1, ul. igonia 7, ród ie cie
Spotkanie z Magdaleną Kulus, filolożką i blogerką, autorką 
książek dla dzieci, chorującą na rdzeniowy zanik mięśni.

WYSTAWY

„  jeszcze tylko na pocztówkach 
świat jest taki, jaki by się chciało, 
żeby był” Wiesław Myśliwski, 
„Traktat o łuskaniu fasoli”

ilia nr 11, ul. raży skiego 7, oszutka
Wystawa pocztówek, czynna od 3 do 2  lutego.

Przenikanie świata
ilia nr 1 , ul. iastów 20, 

os. ysi clecia
Wystawa malarstwa Damiana Wojnowskiego, czynna 
od 1 do 2  lutego.

EKOART. Kompozycje 
z kamieni na podkładzie 
z naturalnego drewna

ilia nr 16, ul. ajdy 21, ogucice
Wystawa rękodzieła Ewy Prochaczek, czynna do koń-
ca lutego.

Kopalnia strajkuje. 
Strajk i pacy kacja kopalni 
Wujek 13–16 grudnia 1981 r.

ilia nr 19, ul. bro ców esterplatte 10, 
Szopienice
Wystawa udostępniona przez Śląskie Centrum Wolnoś-
ci i Solidarności w Katowicach, czynna 3 do 2  lutego.

Wschodnie Wybrzeże USA
ilia nr 20, ul. Strzelców yto skic  21b, 

brówka Mała
Wystawa fotografii Przemysława Wiktorczyka, autora 
bloga „Antek w podróży”, czynna od 1 do 2  lutego.

W świecie koronki klockowej
ilia nr 26, ul. oetla 2, Murcki

Wystawa prac uczestników Śląskiego Koła Koronki 
Klockowej, czynna w lutym i marcu.

Przemilczane historie 
na znaczkach Poczty 
Podziemnej z lat 80.  w.

ilia nr 32, ul. rzy ki 19a, igota
Wystawa udostępniona przez Śląskie Centrum Wolnoś-
ci i Solidarności w Katowicach, czynna 1 do 2  lutego.

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka

im. Józefa Lompy 
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84

e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
pbw.katowice.pl

T K w edukacji najmłodszych
9 lutego, godz. 12.00, MS ea s
Gry, awatary, interaktywne uizy i ćwiczenia. Uczest-
nicy webinarium poznają bezpłatne narzędzia i strony 
internetowe, które można wykorzystać w domu i na lek-
cjach. Udział w spotkaniu polecamy rodzicom i nauczy-
cielom. 
Formularz rejestracyjny: bit.ly 3 kG2kI. 

Pokaż nam swoją ukochaną książkę
Do 12 lutego 
ostateczny ter in nadsyłania prac

Zrób zdjęcie ukochanej książki i wygraj atrakcyjne 
nagrody! Konkurs fotograficzno-literacki dla uczniów 
klas I–IV szkół ponadpodstawowych i klas VII–
–VIII szkół podstawowych województwa śląskiego. 
Szczegółowe: bit.ly 3WWEDAT.

SZTUKOWAN E. 
On, ona i odbicie w lustrze. 
Jan van Eyck
27 lutego, godz. 11.00, eatr l ski, 
Scena w Malarni
Cykl comiesięcznych zajęć dla seniorów w każdym 
wieku. Opowieści o dziełach mistrzów. Przyjem-
nie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich podróży 
zaglądamy do największych muzeów świata i opo-
wiadamy o życiu niezwykłych artystów i artystek!

Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Powiatowe Wielkiej Ligi 
Czytelników. Test nałowy
28 lutego, godz. 12.00, online
Test powiatowy – finał konkursu w roku szkolnym 
2022 23 dla uczniów szkół podstawowych w trzech 
kategoriach wiekowych: klasy I–III, IV–VI i VII–VIII.

MD K
MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

mdkligota.pl

WYSTAWA 
W GALERII POD ŁUKAMI 

Elżbieta Piotrowska 
– malarstwo i rysunek
Od 2 do 24 lutego
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.00–1 .00.

Time is on my side  
The Rolling Stones 60 1
3 lutego, godz. 18.00 
MDK „Ligota” zaprasza na spotkanie poświęcone 
zespołowi The Rolling Stones z okazji ich pierwszego 
koncertu w stałym składzie, który odbył się 2 lutego 
1 63 r. w Ealing Jazz Club w Londynie. 

KLUB DYSKUSYJNY 

Tajemnice grobów o ar 1939 r. 
w Ligocie i Panewnikach 
6 lutego, godz. 18.00
Spotkanie z Tomaszem Borówką, historykiem i dzien-
nikarzem. Rozmowa na temat grobów ofiar 1 3  r., 
które mieszczą się na terenie Ligoty i Panewnik. 

Łączymy pokolenia 
w karnawałowym nastroju – koncert 
7 lutego, godz. 1 .00, restauracja , 
ul. igocka 103
Wydarzenie muzyczne zorganizowane przez fundację 

yj Inaczej przy współpracy z parafią im. Świętej 
Rodziny. Wystąpią uczestnicy zajęć MDK „Ligota”. 
Impreza zamknięta. 

PORA DLA SENIORA 

Walentynkowe warsztaty 
rękodzielnicze
8 lutego, godz. 12.00–14.00
Cykl spotkań dla seniorów w samo południe – w każdą środę! 
Zapisy – tel. 604 988 657, 32 252 32 34.

Śpiewaj razem z nami
8 lutego, godz. 13.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. 
Zapisy – tel. 604 988 657, 32 252 32 34.

Warsztaty rękodzielnicze 
– makramowe serca
11 lutego, godz. 9.00–12.00
Zapraszamy osoby dorosłe na warsztaty, podczas których 
wykonamy makramę z motywem serca – idealną na 
walentynki! Cena: 50 zł od osoby (wszystkie potrzebne 
materiały w cenie). Prosimy o wpłaty do  lutego. Liczba 
miejsc ograniczona. 
Zapisy – tel. 604 988 657, 32 252 32 34.

Pocztówki d więkowe z PRL
15 lutego, godz. 12.00–14.00 
Spotkanie będzie obfitować we wspomnienia 
z czasów PRL. Jeżeli masz jakieś pamiątki związane 
z muzyką z czasów młodości: zdjęcia, pocztówki 
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dźwiękowe, sprzęt, przynieś je na spotkanie! 
Zapisy – tel. 604 988 657, 32 252 32 34.

KLUB DYSKUSYJNY 

Klasztor w Panewnikach 
na starych pocztówkach 
i fotogra ach 
20 lutego, godz. 18.00
Zostaną zaprezentowane materiały ze zbiorów Lecha 
Szufy i Dariusza Seniejki przedstawiające klasztor 
w Panewnikach. 

PORA DLA SENIORA

22 lutego, godz. 12.00–14.00
O godz. 12.00 zapraszamy na spotkanie „Od relaksacji 
do medytacji – ćwiczenia praktyczne”. Zabierzcie wy-
godny ubiór! Zaraz potem, o godz. 13.00, warsztaty 
plastyczne „Przygoda z kolorem”. 
Zapisy – tel. 604 988 657, 32 252 32 34.

MDK „Południe”
ul. Boya- eleńskiego 83

tel. 32 209 47 72
mdk@mdkpoludnie.com

mdkpoludnie.com

Filiżanka dla sympatii – cz. 
9 luty, godz. 17.00 
Druga część warsztatów, na których będziemy szkli-
wić wypalone już filiżanki. Nadamy im kolory pełne 
dobrych emocji. 

Serce na dłoni
14 lutego, godz. 16.00 
Na zajęcia plastycznych dla najmłodszych „Mały 
Kubuś” wykonamy laurki walentynkowe. 

Udział: 10 zł os.

Zdrowie z natury
16 lutego, godz. 17.00
Na warsztatach nauczymy się, jak przygotować 
faszerowane zdrowiem, smaczne potrawy zimowe.

Piotrowice 
ul. Jankego 136 
tel. 205 92 81

Arteterapia dla seniorów 
– cz. 
7 lutego, godz. 10.00
Rekreacyjne warsztaty malarskie z towarzyszeniem 
muzyki relaksacyjnej poprowadzi Ewa Galica.

Robótkowe cudeńka – nisaż
8 lutego, godz. 10.30
Finisaż wystawy rękodzieła artystycznego w wyko-
naniu uczestniczek Koła Robótek Ręcznych „Ażurek” 
oraz spotkanie integracyjne śląskich kół rękodziel-
niczych.

Zakochani w ceramice
10 lutego, godz. 18.00
Zapraszamy na walentynkowe warsztaty z cyklu „Noc 
w Pracowni Ceramiki”. Zapoznamy się z najstarszą 
techniką dekorowania ceramiki nazywaną inkrustacją. 

Bytom znany i nieznany
12 lutego, godz. 9.00
Wszystkich amatorów rękodzieła i sztuk plastycznych 
zapraszamy do udziału w wycieczce integracyjnej do 
Bytomia. W planie: warsztaty rękodzielnicze w Pracowni 
SNOP, obiad, spacer po mieście, Muzeum Górnośląskie. 
Koszt wycieczki: 100 zł. Zapisy w biurze MDK.

Walentynkowe broszki
14 lutego, godz. 10.00
Zapraszamy na warsztaty haftu koralikowego, pod-
czas których wykonamy broszki w kształcie serc.

Zimowe zupy rozgrzewające
21 lutego, godz. 10.00
W ramach cyklicznych warsztatów kulinarnych dowie-
my się, jak przygotować pożywne i pełne smaków zupy 
z warzyw dostępnych zimą oraz przypraw rozgrzewających.

Batik 
23 lutego, godz. 18.00
Zapraszamy na wernisaż malarstwa Leszka Szymczy-
ka, artysty należącego do międzynarodowego 
stowarzyszenia artystów specjalizujących się w batiku 
Batik Guild. Imprezie będzie towarzyszyć prelekcja.

Turniej scrabble’a z nagrodami
28 lutego, godz. 10.00
Scrabble to klasyczny pojedynek intelektualny, w którym 
orężem są litery. 

Murcki 
ul. Kołodzieja 42 
tel. 32 353 68 16

Czas dla wnętrza
2, 16 lutego, godz. 17.00
Dwuczęściowe warsztaty tworzenia ceramicznych ze-
garów. Po zajęciach wykład „Wnętrze zaznaczone czasem”. 
Płatne: 30 zł spotkanie.

Zarzecze 
ul. Stellera 4 

tel. 32 202 97 67

Ekowarsztaty artystyczne
2, 16 lutego, godz. 17.00
Warsztaty, na których dzieci tworzą wyjątkowe artysty-
czne drobiazgi pod hasłem „Nie wyrzucaj – wykorzystaj”. 

Akademia Małego Naukowca
9, 23 lutego, godz. 17.00
Dzieci, które lubią poprzez eksperymenty i doświad-
czenia uczyć się i bawić, zapraszamy na fascynujące 
warsztaty z Panią Szkiełko.

Podlesie 
ul. Sołtysia 25 

tel. 32 201 50 10

Między kreplem a śledziem
19 lutego, godz. 17.00
Otwarte spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni 
Śląskiej. Pożegnamy karnawał i przypomnimy sobie 
górnośląskie tradycje wielkopostne.

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47 

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

Facebook @mdkkoszutka
nstagram mdkkoszutka

KATOkultura

ART enture, 
czyli przygoda ze sztuką
2 lutego, godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30
Akademia Małego Naukowca – interdyscyplinarne 
warsztaty dla dzieci. 
Cena: 14 zł uczestnik. Zapisy – tel. 32 258 92 00.

Klub Podróżnika
6 lutego, godz. 17.00
„Oman – orientalny klejnot”. Spotkanie z Kasią 
i Markiem Szewczykami, podróżnikami z Krakowa. 

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, dlaczego 
warto odwiedzić Oman.
Bilet wstępu: 10 zł  5 zł zni ka dla seniorów z Kato-
wicką Kartą Mieszkańca.

Walentynkowy Salon Artystyczny: 
„Walentynkowe wyznania 
piosenką wyśpiewane” 
– minirecital Kamila Franczaka
13 lutego, godz. 17.00
O tym, jaką ma charyzmę i osobowość sceniczną oraz 
jaką moc ma jego głos, wiedzą chyba wszyscy, bo Ka-
mil Franczak na scenie MDK „Koszutka” pojawia się 
nierzadko, ale jeszcze nigdy wcześniej nie słyszeliśmy 
go w repertuarze przygotowanym specjalnie 
z okazji Dnia Zakochanych.
Bilet wstępu: 10 zł  5 zł zni ka dla seniorów z Kato-
wicką Kartą Mieszkańca.

ARTVENTURE, 
CZYLI PRZYGODA ZE SZTUK

Stwórzmy sobie arcydziełko 
15 i 17 lutego, 
godz. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30
Interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci. 
Cena: 12 zł. Zapisy – tel. 32 258 92 00.

Nasze Babcie, Nasi Dziadkowie 
– międzypokoleniowe spotkanie 
dla dzieci z babciami i dziadkami
23 lutego, godz. 17.00
Warsztaty twórcze, podczas których będziemy 
tworzyć różne cuda, poznawać ciekawe techniki, 
odkrywać w sobie nowe pokłady kreatywności, 
a przede wszystkim dobrze się bawić! Podczas 
warsztatów przewidziany jest drobny poczęstunek.
Zapisy – tel. 32 258 92 00 lub w sekretariacie MDK. 
Liczba miejsc ograniczona.

Owady i spółka 
28 lutego, godz. 8.30, 9.20, 10.10, 11.00, 11.50
Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci. 
Cena: 14 zł. Zapisy – tel. 32 258 92 00.

Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb” 
ul. Krzy owa 1 

tel. 608 549 089

Otwarta Galeria „Za Szybą”
3 lutego, godz. 18.00
„Mój realizm” – wernisaż i wystawa malarstwa 
Antoniego Długiego, lidera Grupy Janowskiej. 
Zapisy – tel. 608 549 089. Czas trwania wystawy: 
1–28 lutego.

Karnawałowe ostatki
11 lutego, godz. 17.30
Zabawa taneczna dla dorosłych. W programie: muzy-
ka na żywo w wykonaniu zespołu muzycznego Emi-
nence oraz poczęstunek. Liczba miejsc ograniczona. 
Opłata: 100 zł  70 zł z Katowicką Kartą Mieszkańca. 
Zapisy – tel. 608 549 089.

Z baśnią dookoła świata: 
„Francuski berecik”
16 lutego, godz. 8.30, 10.15 i 12.30
Cykl interdyscyplinarnych warsztatów połączonych 
z poznawaniem międzynarodowych baśni oraz nauką 
o krajach, kontynentach i kulturach. 
Koszt: 14 zł. Zapisy – tel. 608 549 089.

Akademia Wolontariatu „Creator” 
17 lutego, godz. 17.00
Warsztaty tworzenia kocich zabawek dla rodzin 
z dziećmi z okazji Światowego Dnia Kota prowadzone 
przez wolontariuszy Akademii Wolontariatu „Creator”. 
Zapisy – tel. 608 549 089. 

Cykl warsztatów twórczych 
z oprowadzaniem kuratorskim 
w Otwartej Galerii „Za Szybą”
21 lutego, godz. 10.00, 11.30
„Pejzaż w sztuce naiwnej” na podstawie wystawy 
Antoniego Długiego, lidera legendarnej katowickiej 
Grupy Janowskiej.
Opłata: 6 zł. Zapisy – tel. 608 549 089. 

MDK 
„Szopienice-Giszowiec”

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

Karolina Pawleta-Południak 
„Bez czerwieni” 
od 6 lutego do  arca, wernisaż 
– 18 lutego, godz. 18.00
Wystawa malarstwa kandydatki na członka Grupy 
Janowskiej.

„Seks dla opornych” 
11 lutego, godz. 18.00
Spektakl jest adresowany do widzów dorosłych. 
Występują: Beata Zarembianka i Dariusz Niebudek. 
Bilety dostępne na KupBilecik.pl.

Walentynkowe warsztaty 
dla dzieci
14 i 16 lutego, godz. 10.00
Obowiązują zapisy. 

MDK „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 1
ul. Obrońców Westerplatte 10 

tel. faks 32 256 99 77

MDKowa jungla 
Wymienialnik roślin w Szopienicach.

Warsztaty z serduszkiem 
9 lutego, godz. 9.00
Walentynkowe zabawy plastyczne dla najmłodszych. 
Zapisy dla grup zorganizowanych. 

Wystawa malarstwa 
Swietłany Prima, artystki 
z Ukrainy – otwarcie
10 lutego, godz. 17.00, 
wej cie na podstawie zaprosze  
Wystawa czynna 13–28 lutego.

Śląskie klimaty 
22 lutego, godz. 10.00

Warsztaty z wyobra ni dla dzieci
Obowiązują zapisy grup zorganizowanych. 

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” 
Filia nr 2

ul. Plac pod Lipami 1, 3–3a, 10 
tel. faks 32 206 46 42

Dzień Babci i Dziadka 
7 lutego, godz. 11.00
Spektakl w wykonaniu podopiecznych Ośrodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii 
Trzcińskiej-Fajfrowskiej. 

Bal karnawałowy dla podopiecznych 
i opiekunów fundacji skierka 
8 lutego, godz. 16.00
Impreza zamknięta. 

Złota Era Swingu ze szkołą 
tańca Swing City
11 lutego, godz. 19.00
Bal karnawałowy z gościnnym udziałem Swinging 
Promised Band. 
Bilety na swingcity.pl.
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Mała Akademia Jazzu 
14 lutego, godz. 10.00
Cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci. 
Zapisy grup zorganizowanych, koszt: 10 zł. 

Szkółka języka śląskiego 
15 lutego, godz. 9.00, 9.50, 10.40
Niepowtarzalne warsztaty śląskiej godki dla fest gry-
fnych bajtli. To cykl autorskich warsztatów prowa-
dzonych przez pedagoga i artystę Grzegorza Chudego. 
Zajęcia odbywają się we wnętrzach Izby Śląskiej i Gale-
rii Obrazów Ewalda Gawlika. 
Zapisy grup zorganizowanych, koszt: 15 zł. 

Wernisaż wystawy 
Grupy Janowskiej 
15 lutego, godz. 18.00
Na wystawie zobaczymy poplenerowe prace, które 
powstawały w 2022 r., kiedy Grupa obchodziła swoje 
75-lecie. 

Akademia Małego Naukowca 
22 lutego, godz. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30
Warsztaty i pokazy eksperymentów. Interdyscyplinar-
na tematyka zajęć łączy w sobie zagadnienia z różnych 
dziedzin nauki: chemii, biologii, ekologii i fizyki. 
Zapisy grup zorganizowanych, koszt: 12 zł. 

Harmonijne wibracje 
25 lutego, godz. 17.00
Koncert relaksacyjny. W jego trakcie usłyszymy 
odprężającą muzykę przy użyciu nietypowych instru-
mentów: mis, gongów, dzwonków, bębnów oceanicz-
nych, kamertonów itp. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru na portierni MDK.

MDK „Bogucice–Zawodzie”
ul. Markiefki 44a 

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

sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

Dział „Bogucice”

Zabawa karnawałowa z Mirkiem 
Jędrowskim – Śląski Comber
3 lutego, godz. 18.00
Bilety: 90 zł 

Warsztaty ceramiczne 
7, 21 lutego 
Zajęcia rękodzielnicze w ramach realizacji projektu 
„Kultura bez barier”. 
Zapisy – tel. 32 203 05 17 wew. 2.

Zabawa ostatkowa
21 lutego, godz. 19.00
Impreza taneczna na koniec karnawału. Bilety: 110 zł.

Dział „Zawodzie”

Koncert Lucy Brown Kwartet
12 lutego, godz. 18.00
Bilety: 30 zł

Zabawa karnawałowa 
18 lutego, godz. 20.00
Całonocna impreza taneczna. Bilety: 130 zł. 

Warsztaty ceramiczne
24 lutego, godz. 17.00
Bilety: 60 zł.

Spektakl „Tandetny show” 
w ramach cyklu „Niedziela w Teatrze”
26 lutego, godz. 18.00
Bilety: 25 zł.

Muzea
Muzeum Historii Katowic

BUDYNEK GŁÓWNY
ul. ks. Szafranka 9

tel. 32 256 18 10, 32 209 00 21
mhk@mhk.katowice.pl

mhk.katowice.pl

WYSTAWY

wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamieni-
cy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, 
„W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na pokojach 
i w kuchni”
wystawa czasowa: „Witkacy i inspiracje. Portrety Wit-
kacego z dawnej kolekcji Teodora Białynickiego-Biruli 
oraz prace inspirowane dziełem artysty” 
do 5 marca 

WYDARZENIA

Wydarzenia towarzyszące 
wystawie „Witkacy i inspiracje” 
5 lutego, godz. 12.00; 10 lutego, godz. 18.00 
Oprowadzanie kuratorskie. 
Bilet wstępu: 15 zł. Rezerwacja – tel. 32 256 18 10 wew. 
117.

„Weekend urodzinowy 
– artyści Witkacemu”
24–26 lutego

24 lutego, godz. 17.00 
Spotkanie z malarką i rysowniczką Polą Dwurnik, au-
torką komiksu „Jedyne wyjście”, inspirowanego os-
tatnią powieścią Witkacego, oraz promocja komik-
su z udziałem pomysłodawcy i autora scenariusza 
Wojciecha Sztaby, historyka i krytyka sztuki, badacza 
twórczości Witkacego. Prezentacja animacji „Gyubal 
Wahazar”, rysowanej i reżyserowanej przez Iwana 
Gorszkowa.

25 lutego, godz. 11.00 
Witkacy, Szymanowski i kobiety, czyli co się wydarzyło 
w Zakopanem przed słynnym wyjazdem Witkacego 
do Australii – wykład Natalii Kruszyny. 

25 lutego, godz. 12.00 
Film australijski pt. „Witkacy i Malinowski. Seans 
filmowy w 26 scenach”, reż. John Gillies, z ewentual-
nym zdalnym spotkaniem z twórcą z Australii.

25 lutego, godz. 13.00 
Prezentacja filmu – teatralnej adaptacji „Nienasyce-
nia” w reż. Szymona Budzyka oraz spotkanie z reży-
serem (tylko dla widzów dorosłych).

26 lutego, godz. 12.00 
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Witkacy 
i inspiracje” Natalii Kruszyny, historyczki sztuki, au-
torki katalogu wystawy oraz opiekunki witkacowskiej 
kolekcji MHK.

26 lutego, godz. 14.00 
Prezentacje inspirowanych sztuką i biografią Witkacego 
filmów Jolanty i Leszka Ptaszyńskich. 

26 lutego, godz. 16.00 
Spektakl „Wariaci” na podstawie dramatu „Wariat 
i zakonnica” – monodram Macieja Dmochowskiego 
z muzyką Grzegorza Kaźmierskiego na żywo, w reż. 
Aleksandry Skorupy. 

UWAGA! Spektakl odbędzie się na gościnnej 
scenie Teatru Korez w Katowicach, pl. Sejmu 
Śląskiego 2. Obowiązują bilety w cenie 30 zł, za 
okazaniem biletu z wystawy „Witkacy i inspiracje” 
cena ulgowa 15 zł.

PROMOCJE PUBLIKACJI

Promocja publikacji Joanny 
Kałuskiej „Załęska Hałda 
i Osiedle Witosa w Katowicach”. 
10 lutego, godz. 17.00, Klub Osiedlowy „Plus” 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” 

WYDARZENIA

Prelekcja dr. Jacka Pierzaka 
„Wyniki badań archeologicznych 
na Zamku w Siewierzu”.
2 lutego, godz. 17.00, ul. ks. J. Szafranka 9 

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA
ODDZIAŁ MUZEUM HISTORII KATOWIC

ul. Rymarska 4
tel. 32 353 95 59

WYSTAWY 
wystawy stałe: „Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”, 
„U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego 
mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i 
maglu na Nikiszowcu”
wystawa czasowa: „Śląski Bruegel. Twórczość Pawła 
Wróbla”

do 5 lutego

WYDARZENIA

Oprowadzanie kuratorskie 
Magdaleny Toboły-Feliks 
„Lepszy Wróbel w garści 
niż Bruegel na dachu”. 
4 lutego, godz. 12.00 

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY
ODDZIAŁ MUZEUM HISTORII KATOWIC

ul. Kopernika 11 
tel. 32 745 17 28, 514 499 614 

WYSTAWY
wystawa stała: Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków 
wystawa czasowa: Katarzyna Łata „Studium przypad-
ku”. Dyptyki fotograficzne

czynna do 26 lutego

WYDARZENIA

2 lutego, godz. 18.00 
Okno na muzykę. Urodziny kompozytora! Wystąpią 
uczniowie PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach.

9 lutego, godz. 18.00 
Silesia Press Cafe. Z dr Violettą Rotter-Kozerą, reży-
serem i publicystką, rozmawia Maria Trepińska.
16 lutego, godz. 18.00 
Przyjaciele Barbary i Stanisława – spotkanie kar-
nawałowe. Koncert w ramach 6. Śląskiego Festiwalu 
Operetki. Wystąpią Sylwester Targosz-Szalonek i goście.
23 lutego, godz. 18.00 
Wspomnienie o dr. Tadeuszu Siernym. Spotkanie po-
prowadzi prof. zw. dr hab. Marian Kisiel.

Muzeum Śląskie
ul. Dobrowolskiego 1 

tel. 32 779 93 00 
muzeumslaskie.pl

OPROWADZANIE KURATORSKIE

Wystawa: „Galeria polskiej sztuki 
nowoczesnej 1800–1945”
3 lutego, godz. 17.30 

Wystawa: „Biotekstura, 
tajemnica oddechu. Bambini 
Magdaleny Abakanowicz w MŚ”
10 lutego, godz. 17.30 

Wystawa: „Mumia Tajemniczej 
Damy. Studia i perspektywy”
17 lutego, godz. 17.30 

Wystawa: „Sztuka w coronie”
24 lutego, godz. 17.30 

OPROWADZANIA Z PRZEWODNIKIEM

Rajza po Muzeum, 
czyli wystawy stałe w pigułce
każda sobota, godz. 16.00

Byzuch u Ferdynanda, 
czyli industrialny spacer 
po Muzeum Śląskim
każda niedziela, godz. 11.30
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Złoto podczas mistrzostw rozgrywanych 
w Polsce i Szwecji zdobyli piłkarze ręczni Da-
nii. W fi nale w Sztokholmie pokonali Francję. 
Wcześniej w meczu o brąz Hiszpania wygrała 
ze Szwecją. Polacy, którzy odpadli w drugiej 
rundzie, zostali sklasyfi kowani na  15. miejscu. 
Mecze mistrzostw świata rozgrywane w Pol-
sce cieszyły się dużym zainteresowaniem ki-
biców, o czym świadczy łączna frekwencja 
w wysokości 205 tys. widzów. Nasz kraj był 
gospodarzem 61 ze 112 spotkań turnieju. 
Frekwencja podczas wszystkich meczów 
w Spodku wyniosła blisko 100 tys. widzów. 
Najwięcej fanów przyciągnęły mecze z udzia-
łem reprezentacji Polski. Spotkania Polska 
–Francja, Polska – Słowenia oraz Polska – Ara-
bia Saudyjska śledził z trybun komplet widzów.

Dużą popularnością – zwłaszcza wśród kibi-
ców zagranicznych – cieszyły się także występy 
Niemców oraz Norwegów. Trybuny podczas 
spotkań tych reprezentacji w połowie wypeł-
niali kibice, którzy przyjechali  z zagranicy Domi-

nowali wśród nich Niemcy, nie brakowało także 
Norwegów, Czechów, Słoweńców, Francuzów 
oraz Serbów. 

Spotkania turnieju w Spodku Katowice re-
lacjonowało 200 akredytowanych dzienni-
karzy, w tym ok. 100 zagranicznych. Mecze 
w Katowicach obsługiwało także łącznie pra-
wie 200 wolontariuszy. 

Przypomnijmy, że ambasadorami turnieju 
byli wybitni sportowcy, głównie związani z piłką 
ręczną: Iwona Niedźwiedź, Sławomir Szmal, 
Adam Wiśniewski, Przemysław Krajewski, Arka-
diusz Moryto, Artur Siódmiak i Rafał Sonik. Brali 
udział w akcjach promocyjnych, turniejach oraz 
lekcjach pokazowych, odwiedzając szkoły oraz 
promując sport wśród najmłodszych. Przygoto-
waniom do mistrzostw świata towarzyszyło 90 
turniejów dla dzieci i młodzieży w miastach, które 
ugościły później samą imprezę: 43 w Katowicach, 
20 w Krakowie, 13 w Płocku, 14 w Gdańsku.  SR

Więcej informacji na handball23.com.

GORĄCA ATMOSFERA W SPODKU 
PODCZAS MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE RĘCZNEJ! 
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Мальтійський орден: допомога на вагу золота
      

   -
     
.      

  .  -
     

    -
      

   -
     .

– Мальтійський орден з Франції при-
значив на фонд «Мальтійська допо-
мога - Мальтійська Служба Медична» 
понад 300 тисяч євро на багато проек-
тів допомоги, між ними фінансування 
42 тис. наборів харчування в 30 шко-
лах (включаючи 28 катовіцьких уста-
нов), реалізація дитячого майданчика, 
організація літньої поїздки відпочин-
кової або програми професійної ак-
тивізації для жінок. Ми вдячні нашим 
партнерам за довіру та надійну співп-
рацю, – говорить Марек Гжимовскі з 
Фонду «Мальтійська допомога». 

Делегація з Франції відвідала 
дві школи, де надається допомога, 

а також дитячий майданчик, який 
з’явився при побудованому через 
Асоціацію «PoMOC» Центрі Родини 
ім. св. Юзефа в Богуціцах, безпеч-
ному місці для дітей і матерів з Укра-
їни та Польщі.

– Приводом для зустрічі став на-
вчальний візит наших партнерів з 
Мальтійського ордену у Франції. Ми 
хотіли зустрітися, подивитись один од-
ному в очі та підбити підсумки нашої 
роботи. Мальтійський союз і наш фонд 

надають системну допомогу в Україні, і 
це справді та ідея, якою ми керувалися 
з перших днів другої частини цього 
збройного конфлікту, - каже Ілона 
Швєрад, директор Мальтійського Цен-
тру Освіти.

За останні вісім років наш фонд в 
Україні підготував близько 3 тис. осіб. 
у   сфері першої допомоги, ми створили 
там понад 10 відділень, і це дозволило 
на дуже швидку організацію, комуніка-
цію та передавання інформації, що доз-
волило вже з першого дня дуже швидко 
відреагувати і надати цільову, кон-
кретну допомогу, - повідомляє Ма-
рек Гжимовскі.

Російська агресія проти України 
спричинила гуманітарну кризу і, як на-
слідок, хвилю біженців від війни. 

Для кожної дитини – підтримка біженців, 
яку надає Муніципальний центр 
соціального забезпечення в Катовіце
Від листопада 2022 року МЦСЗ в Катовіце здійс-
нює підтримку дітей та сімей з України, які втікають 
від війни. Це результат угоди, укладеної 19 жовтня 
2022 року між м. Катовіце і Дитячий фонд ООН 
ЮНІСЕФ. MЦСЗ Катовіце, як виконавець частини 
завдань, пожертвує понад 8 мільйонів злотих на 
підтримку української громади, яка перебуває в Ка-
товіце. Допомога надається за 3 розділами: захист 
дітей, охорона здоров’я та соціальна політика. Важ-
ливо, що долучитися до заходів для дітей та родин 
з України запрошуються усі бажаючі жителі мі-
ста Катовіце.

  

 Діти, розлучені з батьками через війну, перебува-
ють під опікою тимчасових опікунів. Тому важ-
ливим напрямком реалізації діяльності MЦСЗ 
Катовіце є надання фінансової підтримки дітям, 
які перебувають на тимчасовій опіці. Таку під-
тримку вже отримують 100 осіб, які опікуються 
133 дітьми. Однією з таких опікунок є пані Га-
лина, яка підтримує 16-річну Софію. Співробіт-
ники MЦСЗ Катовіце допомагають виконувати 
роль опікуна дітей, які опинилися у складній жит-

тєвій ситуації: на новому місці, далеко від рідних 
та після пережитої війни. Грошова підтримка 
використовується для забезпечення належних 
умов проживання дітей, рівних можливостей 
у сфері навчання, інтеграції, психофізичного роз-
витку та розвитку інтересів дітей.

 

У кожному місцевому пункті соціальної допомоги 
та в групі патронатної сім’ї чергують перекладачі, які 
надають лінгвістичну підтримку як біженцям, так 

і працівникам Центру. Таким чином, усі люди, які 
розмовляють українською мовою, можуть роз-
раховувати на допомогу в отриманні соціальної 
допомоги, чи то у вигляді допомоги, консульта-
ції спеціаліста чи інше. У МЦСЗ № 10 допомогу 
з перекладом надає Любов.

Крім того, співробітники МЦСЗ були осна-
щені професійними електронними переклада-
чами, завдяки яким потенційні мовні бар’єри були 
зведені до мінімуму.

З листопада 2022 року MЦСЗ Катовіце забезпечує 
регулярне харчування українських дітей у вигляді 
пакетів здорового харчування. У середньому під-
тримуємо 420 дітей. 

КАТОВІЦЕ ДЛЯ УКРАЇНИ
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Делегація з Франції 
відвідала дві школи, 
де надається 
допомога, а також 
дитячий майданчик, 
який з’явився при 
побудованому через 
Асоціацію «PoMOC»
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Co słychać w wielosekcyjnej GieKSie
uty to wyjątkowy czas dla wszyst-

kich fanów hokeja. Drużyny PH  
rozegrają bowiem ostatnie mecze 
sezonu zasadniczego i przystąpią do 
fazy play-o  . 
Ligowa stawka jest w tym roku bar-
dzo wyrównana i tym samym tabela 
jest wyjątkowo spłaszczona. Dzięki 
temu do samego końca będzie 
trwać zacięta rywalizacja o zajęcie 
jak najwyższej lokaty, która gwaran-
tuje lepsze rozstawienie w play-o� . 
Nawet najnowsza historia udowad-
nia, że dobre rozstawienie, które 
przekłada się m.in. na możliwość 
rozpoczęcia rywalizacji na własnym 

lodzie, ma niebagatelne znaczenie. 
GKS Katowice, który miał słabszy 
grudzień, w styczniu znów wkro-
czył na zwycięską ścieżkę. Mistrzo-
wie Polski z pewnością będą się 
liczyć w walce o czołowe lokaty.

Siatkarzy GKS-u Katowice cze-
kają ważne spotkania w kontekście 
końcowej klasyfi kacji po rundzie za-
sadniczej PlusLigi. Po serii nieuda-
nych spotkań na początku tego roku 
katowiczanie starają się wrócić do 
swojej najlepszej dyspozycji. W lu-
tym 2023 r. drużyna GieKSy rozegra 
trzy spotkania, w tym jedno do-
mowe – z BBTS-em Bielsko-Biała.

Piłkarze GKS-u Katowice 
po przerwie świąteczno-noworocz-
nej rozpoczęli kolejny etap przygo-
towań do rundy wiosennej Fortuna 
1. Ligi. W dniach 18–28 stycznia ze-
spół przebywał na zgrupowaniu 
w Turcji, które miało optymalnie 
przygotować piłkarzy do zbliżającej 
się rywalizacji o punkty w ligowej 
tabeli. 12 lutego podopieczni tre-
nera Rafała Góraka rozegrają pierw-
szy mecz nowej rundy – zmierzą 
się na wyjeździe z Bruk-Betem Ter-
malicą Nieciecza. Natomiast pierw-
szy mecz domowy w 2023 r. zagrają 
w niedzielę 19 lutego o godz. 12.40. 

Ich przeciwnikiem będzie Podbe-
skidzie Bielsko-Biała. To będzie 
jedyne lutowe spotkanie przy Buko-
wej. Piłkarze GKS-u zamkną miesiąc 
25 lutego wyjazdowym meczem 
z Zagłębiem Sosnowiec.

W pierwszych dniach stycz-
nia do pracy wróciły również pił-
karki GKS-u. Liderki Ekstraligi mają 
przed sobą bardzo ważną rundę, 
więc odpowiednie przygotowanie 
będzie kluczowe dla ostatecznego 
rezultatu. W lutym podopieczne 
trener Karoliny Koch rozegrają trzy 
sparingi przed rozpoczęciem rundy 
wiosennej. Staną naprzeciw TME 

SMS-u Łódź (4 lutego), Sparty Praga 
(9 lutego) i Medyka Konin (18 lu-
tego). Pierwszy mecz ligowy GieKSa 
rozegra w sobotę 25 lutego – przy 
Bukowej podejmie AZS UJ Kraków. 
Będzie to szansa na rewanż za po-
rażkę z krakowiankami w poprzed-
niej rundzie.

Szczegółowe informacje o ter-
minach meczów wszystkich dru-
żyn na www.gkskatowice.eu. Bilety 
i karnety są dostępne na stronie bi-
lety.gkskatowice.eu oraz stacjo-
narnie w Regionalnym Centrum 
Informacji Turystycznej (Katowice, 
Rynek 13).  G K S

Piłka nożna, futbol amerykański, hokej, koszykówka, siatkówka, 
gimnastyka, szachy i pływanie – to przykłady tylko kilku 
spośród ponad pięćdziesięciu dyscyplin, które można trenować 
w Katowicach. W 2023 r. na organizację sportu przez katowickie 
kluby miasto przekaże 20 mln zł. Kwotą prawie 2,5 mln zł 
wesprze upowszechnianie sportu i turystyki.

Katowice stawiają na sport i budują 
kolejne obiekty. Od 2022 r. miesz-
kańcy mogą korzystać z kompleksu 
sportowego przy ul. Asnyka i ba-
senu w Zadolu. – Jednym z prio-
rytetów, jeśli chodzi o działania 
miasta, jest promocja wśród kato-
wiczan zdrowego trybu życia i ak-
tywnego spędzania czasu. Z jednej 
strony chcemy stwarzać możliwo-
ści do uprawiania sportu, z drugiej – 
do oglądania atrakcyjnych wydarzeń 
sportowych, z trzeciej natomiast – 
zapewnić optymalne warunki do 
szkolenia najmłodszych pasjonatów 
sportu. Dlatego oprócz tego, że roz-
budowujemy infrastrukturę spor-

tową, wspieramy działalność klubów 
sportowych. W 2023 r. wesprzemy 
ponad 100 klubów kwotą 22,5 mln 
zł. Te środki zostaną przeznaczone 
na szkolenie dzieci i młodzieży oraz 
sport profesjonalny – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

W budżecie miasto zaplano-
wało kwotę 20 mln zł na organizację 
uprawiania sportu w 2023 r. Komisja 
konkursowa zaproponowała rozdys-
ponowanie kwoty dla 20 klubów. Są 
to: GKS GieKSa, KS AZS AWF, Sto-
warzyszenie Klub Futbolu Amery-
kańskiego „Silesia Rebels”, UKS „4” 
Katowice, KKS „Mickiewicz”, AZS 
UŚ, MKS MOS Katowice, KS „06 

Kleofas-Katowice”, Fundacja „Na-
przód Janów Katowice”, UKS „Sokół 
43”, UKS „Lider”, WSSiRN „Start”, 
LGKS „38 Podlesianka”, UKŁ „Spin” 
Katowice, KS „Rozwój Katowice”, 
Baseballowy Klub Sportowy „Rawa 
Katowice”, MKS „Pałac Młodzieży”, 

Śląski Klub Curlingowy, UKS SP 27 
Katowice, KS „Edge” Skating Aca-
demy.

–  W Katowicach od wielu lat 
strategicznie traktujemy sport jako 
profi laktykę zdrowia mieszkań-
ców, dlatego dofi nansowujemy 

działalność klubów sportowych 
i organizowanie imprez sporto-
wych na terenie Katowic. Najwięk-
sza pula trafi a do wielosekcyjnej 
GieKSy, czyli klubu, którego repre-
zentanci walczą o najwyższe laury 
w wielu dyscyplinach. Hokeiści wy-
walczyli tytuł mistrza Polski, pił-
karki spędzają przerwę zimową 
na pozycji lidera Ekstraligi Kobiet, 
siatkarze walczą w PlusLidze, a Mo-
nika Soćko, zawodniczka Wasko 
Hetmana GKS-u Katowice, została 
szachową mistrzynią Europy – 
wylicza Sławomir Witek, naczel-
nik wydziału edukacji i sportu. Do-
daje, że spore środki idą na futbol 
amerykański, który staje się co-
raz popularniejszy. Pieniądze trafi ą 
również do klubów uczelnianych – 
AZS-u AWF, w którego barwach 
trenują mistrzowie olimpijscy, mi-
strzowie świata i Europy, oraz 
AZS-u UŚ.  R E D

20 mln zł trafi  
do katowickich 
klubów 
sportowych

D
AR

IU
SZ

 C
ZA

PL
A




