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Wspomnienie
o Kazimierzu Kutzu
W ubiegłym miesiącu pożegnaliśmy Kazimierza Kutza. Spoczął na katowickim cmentarzu
przy ulicy Sienkiewicza obok m.in. Zbigniewa
Cybulskiego, Wojciecha Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego. Redakcja „Naszych Katowic”
przypomina postać tego zasłużonego dla Śląska reżysera, który urodził się w Szopienicach.
WIĘCEJ – STR. 3

Walka z niską emisją
Nie każdy mieszkaniec wie, że tzw. rozpalanie pieca od góry pozwala nie tylko efektywniej i oszczędniej spalać węgiel, ale także
redukować emisję szkodliwych pyłów. O tym
oraz o innych aspektach walki z niską emisją
redakcja „Naszych Katowic” rozmawia z Mariuszem Sumarą, zastępcą komendanta Straży
Miejskiej w Katowicach.
WIĘCEJ – STR. 4

Budżet miasta w pigułce

BUDŻET OBYWATELSKI

LODOWISKO W MURCKACH OTWARTE

W

głosowaniu na projekty do
IV edycji budżetu obywatelskiego największą popularnością cieszył się
pomysł utworzenia sztucznego lodowiska w Murckach przy ulicy Kołodzieja.
Projekt mieszkańca Jana Brody zebrał aż 14 490
głosów. W grudniu uroczyście otwarto obiekt.
Kosztował 1,5 mln zł. Oprócz tafli lodowiska
powstały bandy i boksy dla hokeistów i sędziów, ustawiono również bramki i namalowano linie boiska hokejowego. Lodowisko jest
oświetlone. Jego rozmiar to 60 na 28 metrów.
Jest ogólnodostępne i bezpłatne, czynne codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00.

W otwarciu lodowiska uczestniczył
wnioskodawca – Jan Broda. Zaprezentowali się także młodzi zawodnicy. Odbył się
pokaz jazdy figurowej zawodników UKS
SPIN i mecz przyjaźni młodych zawodników

GKS Katowice i Naprzód Janów. – Mam
już 77 lat, a też sobie przyjdę pojeździć,
ale z wnuczkami. Cieszę się, że dzieciaki będą
miały gdzie się bawić – mówił podczas otwarcia Jan Broda, notabene były hokeista.
– Mieszkańcy Katowic chętnie włączają
się w działania związane z budżetem obywatelskim – składają wnioski i głosują, bo widzą
efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin
Krupa, prezydent Katowic. – W ramach BO
zrealizowaliśmy już ponad 400 projektów. Powstały nowe drogi rowerowe, stacje wypożyczalni rowerów, skwery, boiska. Katowiczanie
dostali świetne narzędzie do wprowadzania
zmian w swoim otoczeniu i z niego korzystają
– dodaje prezydent, który od 2015 r. zdecydował o podwojeniu puli budżetu obywatelskiego
– do 20 mln zł. Tym samym BO w Katowicach
stał się największy w Polsce w przeliczeniu na
mieszkańca wśród miast wojewódzkich.

Ślizgawka w Murckach to już czwarte po
obiektach w Spodku i dwóch w Nikiszowcu
lodowisko w Katowicach. Przypomnijmy,
że w Nikiszowcu przy ul. Nałkowskiej
trwa właśnie remont drugiego – obok Jantor I – lodowiska Jantor II. Przebudowa ma
kosztować 8,6 mln zł, z czego 3,5 mln zł
stanowi dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Cztery lodowiska w mieście odzwierciedlają tradycje katowickiego hokeja,
sięgające 1920 roku. A historię tę pisało
12 klubów. GKS Katowice, Naprzód Janów i SMS PZHL Katowice do dziś grają w lidze PZHL i szkolą hokejową młodzież. Przy
okazji warto wspomnieć o historycznym już
Torkacie. Było to pierwsze sztuczne lodowisko w Polsce – powstało w 1930 r. Przez
lata było najnowocześniejsze w całym kraju
– z widownią na 15 tys. miejsc! (RED)

Dokument „Budżet miasta” to opasły tom
składający się z kilkuset stron tekstu i tabel z danymi. Z myślą o mieszkańcach stworzono natomiast „Budżet w pigułce”, który
przedstawia plan finansowy w skróconej i bardziej przejrzystej formie. Publikacja pokazuje
też, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, jak
wydawane są pieniądze w mieście.
WIĘCEJ – STR. 6

Baseny nabierają
kształtów
Trwa budowa trzech basenów. Prace na
wszystkich obiektach posuwają się naprzód
mimo panujących warunków atmosferycznych. Każda inwestycja będzie zawierać sześciotorowy basen, basen do nauki pływania,
brodzik dla dzieci, trybuny na 115 miejsc,
80-metrową zjeżdżalnię i sauny. Dodatkowo
przy basenach powstają pełnowymiarowe hale
sportowe.
WIĘCEJ – STR. 12

XII Karnawał Komedii
Na przełomie stycznia i lutego czeka nas moc
teatralnych przeżyć. Po raz XII spotkamy się
podczas Katowickiego Karnawału Komedii. Festiwal rozpocznie się 25 stycznia, a zakończy
8 lutego.
WIĘCEJ – STR. 17
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6 STYCZNIA ORSZAK TRZECH KRÓLI

Melchior, Kacper, Baltazar
6 stycznia katowickie ulice znów będą
areną niesamowitego wydarzenia. Kolejny raz przez nasze miasto przejdzie
Orszak Trzech Króli. Te największe jasełka na świecie odbywają się już w 751
miejscowościach w Polsce, a co roku
przybywa kolejnych chętnych do organizacji orszaku. W samych Katowicach
od ośmiu lat maszeruje corocznie przy
śpiewie kolęd kilka tysięcy mieszkańców, ciesząc się z przyjścia na świat
Dzieciątka Jezus.
Motywem przewodnim orszaku będzie
zachęta do głębokiej refleksji nad pamiętnymi, wypowiedzianymi czterdzieści lat
temu, słowami św. Jana Pawła II, w których
zachęcał do zbiorowego wysiłku na rzecz
budowania lepszego świata, budowania dobra w naszej ojczyźnie i do osobistej pracy
nad przemianą serc.
Podobnie jak rok temu wydarzenie
rozpocznie się na placu przed archikatedrą Chrystusa Króla. Tam od 13.30 będzie formował się orszak, by o 13.45, po
błogosławieństwie abp. Wiktora Skworca
wyruszyć ulicami naszego miasta. Orszak przejdzie ulicami: Wita Stwosza,
Jagiellońską, Lompy i Powstańców, a zakończy się pokłonem przed Świętą Rodziną na placu Żołnierza Polskiego
na osiedlu Paderewskiego. Po drodze

FOT. ORG

i tysiące mieszkańców Katowic
„Wołam, ja, syn polskiej
ziemi, zarazem ja,
Jan Paweł II, papież.
Wołam z całej głębi
tego tysiąclecia, wołam
w przeddzień święta
Zesłania, wołam wraz
z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze Ziemi!...
Tej Ziemi!”
(Jan Paweł II,
Warszawa, 2.06.1979 r.)

maszerujący będą mogli podziwiać przygotowane z rozmachem przez organizatorów scenki jasełkowe odbywające
się w otwartych przestrzeniach naszego
miasta. Orszak otwierać będą oczywiście
jadący na koniach trzej królowie: Melchior, Kacper i Baltazar.

na pl. Żołnierza Polskiego. Organizatorem
Orszaku Trzech Króli w Katowicach jest
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny „Węgielek”. Więcej informacji można
znaleźć na profilu orszaku na Facebooku
www.facebook.com/orszakkatowice.
(RED)

SYLWESTROWA MOC PRZEBOJÓW

W tym dniu nikt nie powinien być samotny. Przy wigilijnym stole w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach zasiadło 24 grudnia 2,5 tysiąca osób. Spotkanie zorganizowała
Fundacja Wolne Miejsce przy współpracy z urzędami miast Katowic i Siemianowic Śląskich.
Na wigilijnych stołach pojawiły się – oprócz opłatka – tradycyjne świąteczne potrawy: karp,
kapusta z grochem i grzybami, a także ryby po grecku, sałatki śledziowe oraz pyszne ciasta.
Spotkaniu towarzyszyły kolędy i koncert wigilijny. To wspaniałe spotkanie pomogło przygotować aż
150 wolontariuszy z naszego regionu.

FOT. ROBERT PRACH

FOT. FUNDACJA WOLNE MIEJSCE

WIGILIA DLA SAMOTNYCH

Na uczestników będą czekały śpiewniki i korony, a dzieci przebrane w zielone, czerwone lub niebieskie stroje będą
mogły dołączyć do jednego z barwnych
korowodów.
Po przejściu orszakowej trasy od godz.
15.00 rozpocznie się wspólne kolędowanie

Na Stadionie Śląskim przywitaliśmy nowy rok w towarzystwie największych przebojów. Nogi tańczyły, a serca
wszystkich obecnych zaczęły bić w rytmie dyskotekowych przebojów wszech czasów. Na scenie wystąpiły
takie gwiazdy, jak Maryla Rodowicz, Ewa Farna, Ewelina Lisowska, Michał Szpak, Sławomir, Grzegorz Hyży,
Michał Wiśniewski, Mateusz Ziółko czy zespół Feel. Do czerwoności rozgrzał występ „The show a tribute to
Abba”, który przypomniał hity popularnego skandynawskiego zespołu. Ten szczególny wieczór mieszkańcy
Katowic i Górnego Śląska będą wspominać długo. A przynajmniej do kolejnego sylwestra.
Na Stadionie Śląskim bawiło się ponad 40 tysięcy mieszkańców aglomeracji. (RED)
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WSPOMNIENIE O KAZIMIERZU KUTZU

Odejście mistrza i wielkiego Ślązaka
Był Kutz nie tylko jako artysta osobowością zbyt potężną i zbyt oryginalną. Za
mocno wdarł się do naszych myśli i naszej wyobraźni, za bardzo zawładnął sferą
społecznych i prywatnych emocji. Sądzę, że potrzeba nam jeszcze dużo czasu,
żeby w pełni zdać sobie sprawę z rzeczywistego wymiaru tej postaci, a co za tym
idzie: wymiaru straty dla Śląska i dla Polski. Nie chodzi tu bynajmniej o jakąś przesadną i bezkrytyczną admirację. Był Kutz
postacią niepokorną i krewką. Potrafił nie
przebierać w słowach i zapędzał się nieraz
daleko, zwłaszcza kiedy ponosiły go emocje.
Narażał się wielu tą emocjonalnością, ale
polityczna poprawność to nie on! Ciekawe,
że kiedy wygłaszał swoje opinie o sztuce,
żadna zapalczywość nikogo tu nie raziła –
tak wielki miał autorytet, tak potężny artystyczny dorobek. Tylko czy można oddzielać
Kutza artystę od Kutza Ślązaka? Kutza Polaka upominającego się o Śląsk? Kutza rozsierdzonego obywatela?

FOT. S. RYBOK

W ubiegłym miesiącu pożegnaliśmy Kazimierza Kutza. Spoczął na katowickim
cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza obok
m.in. Zbigniewa Cybulskiego, Wojciecha
Kilara i Henryka Mikołaja Góreckiego.
Oczywiste w tej sytuacji słowa o „niepowetowanej stracie” czy „śmierci Wielkiego Ślązaka” wydają się tu niewystarczające, zbyt konwencjonalne, anemiczne.

Kazimierz Kutz na uroczystości wręczenia mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta, 2010 r.

Wielcy artyści, wybitni twórcy raczej nieczęsto angażują się tak mocno jak
on w sprawy – mówiąc najogólniej – publiczne. Po prostu wiedzą, czym to pachnie, jak ulotna to rzeczywistość, jak bolesne
mogą być konsekwencje i jak trudno godzić
to wszystko ze sztuką. Stąd najczęściej ich
„wytworny” dystans wobec zjawisk bardziej
doraźnych. Tak obcy Kutzowi… Silny zmysł

udziału w życiu łączył jednak w swej twórczości z tonem najbardziej osobistym, wręcz
konfesyjnym i nikt tak jak on nie potrafiłby
podnieść na wysokość – nie bójmy się wielkich
słów – eposu(!) śląskiej historii i śląskiej samotności. A był przy tym mistrzem w łączeniu
sprzecznych – wydawałoby się – przestrzeni:
patos i codzienność, powaga i groteska, prowincja i uniwersum. Dlatego mu wierzyliśmy,

oglądając w kinie genialną śląską trylogię, dlatego śmialiśmy się przez łzy na „Piątej stronie
świata” w teatrze i dlatego (mimo wszelkich
różnic w poglądach) słuchaliśmy go z uwagą,
kiedy zabierał głos.
Dzisiaj wiemy już, bo krótko przed
śmiercią udzielił kilku ważnych wywiadów,
jak wiele w jego życiu było rozczarowań.
Jak wiele samozaparcia w walce o utrzymanie wewnętrznej temperatury i utrzymanie się w intelektualnych ryzach („Starość
jest okrutna. Ale lepiej dokonać samemu
przeceny, niż cierpieć z powodu tego, że
zrobią to za nas inni. Trzeba być dla siebie
bezlitosnym. Zrobić remanent, wyrzucić
kostiumy. Słowem chodzi o to, że trzeba
na starość wytępić z siebie pieszczocha”
– mówił).
666
Kazimierz Kutz: twórca, obywatel, polityk. Kazimierz Kutz – człowiek.
Każdy z tych zamkniętych już rozdziałów zawiera wiele ważnych stron, najczęściej o historycznej doniosłości. Teraz
trzeba będzie pilnie i uważnie je przeczytać, nie kartkować w roztargnieniu dla doraźnych potrzeb.
Odszedł od nas człowiek, bez którego
bylibyśmy nie tylko jako Ślązacy po prostu
inni. Mniej świadomi siebie, mniej sobą
wzruszeni i mniej… rozbawieni.
(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

Kazimierz Kutz i jego związki z Katowicami
Kazimierz Kutz urodził się 16 lutego 1929 r.
w miejscowości Szopienice (kiedyś samodzielne miasto, dziś dzielnica Katowic). Był synem Franciszka Kuca, kolejarza i powstańca
śląskiego, oraz Anastazji z domu Kamińskiej, członkini chóru i towarzystw kulturalnych. Swoje dziecięce lata spędził na tzw.
Drugich Szopienicach w okolicach ul. Szabelnianej i Chemicznej w pobliżu hutniczych
kominów. Gdy jego ojciec otrzymał służbowe
mieszkanie kolejowe, rodzina przeprowadziła
się do Ogrodu Dworcowego w Szopienicach.
Szopienice leżą na styku z dawną Kongresówką. To właśnie w tym miejscu, przez szopienicki most na Śląsk przyszła po sześciu
wiekach Polska. Babka reżysera ubrana w śląski strój witała chlebem generała Stanisława
Szeptyckiego, który był przedstawicielem polskiej władzy. Rodzinne historie stały się w przyszłości inspiracją dla filmów Kutza.
W 1949 r. zdał maturę, opuścił Śląsk i podjął studia na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi, którą
ukończył w 1954 r. Jego matka była bardzo zaskoczona, kiedy powiedział, że zamierza zdawać
do szkoły filmowej. Nie protestowała, dała mu
wolność i zaufanie. Wiedział, że jeśli mu się nie
powiedzie, zostanie górnikiem, a bardzo tego
nie chciał, gdyż na kopalni zginął jego krewny.
Jako samodzielny reżyser filmowy zadebiutował filmem „Krzyż Walecznych”, wyreżyserował

ponad 20 filmów, w tym sześć, które opowiadają historię Śląska. Na swoim koncie ma też
ponad 20 spektakli. W 1966 r. był założycielem
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
W
1969
r.
zrealizował
pier wszy
film z „tryptyku śląskiego” – „Sól ziemi czarnej”, do którego część zdjęć kręcona była na
Nikiszowcu. W 1971 kolejny, „Perłę w koronie”. Od 1971 do 1976 r. kierował Zespołem
Filmowym Silesia, którego był założycielem.
Od 1976 r. zajmował stanowisko głównego
reżysera w ośrodku TVP Katowice. W 1979 r.
odbyła się premiera ostatniej części tryptyku
– „Paciorków jednego różańca”. Kręcony na
Giszowcu film opowiada o górniku, którego
dom ma zostać wyburzony pod nowe osiedle. Wymieniając wybitne dzieła reżysera, nie
można też nie wspomnieć o filmie „Śmierć jak
kromka chleba”, który upamiętnia pacyfikację
kopalni „Wujek” po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r.
W okresie stanu wojennego był internowany. W 1997 r. uzyskał tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu Opolskiego. Od tego roku
zaangażował się również w politykę i został
senatorem IV kadencji i pozostał nim przez kolejne trzy. Po ukończeniu 80. urodzin zadebiutował jako autor książki „Piąta Strona Świata”
opisującej Śląsk jako miejsce, gdzie zacierały
się granice, a historia bawiła się ludźmi i narodami. Kutz pisał swoją powieść przez piętnaście

lat. Wsłuchiwał się w lokalne historie i stworzył
wielopokoleniową barwną panoramę Śląska na
przykładzie jego rodzinnych Szopienic.
Kutz w 2010 r. został honorowym obywatelem
Miasta Katowice. „W najwyższy dowód uznania
za wybitne osiągnięcia artystyczne promujące
Katowice” – czytamy w uzasadnieniu uchwały,
którą podjęła wtedy Rada Miasta Katowice.
„Myślę, że to jest dość ważny moment w moim
życiu. Jestem miastu za to wdzięczny” – mówił podczas uroczystości Kazimierz Kutz.
Ówczesny prezydent Piotr Uszok, wręczając
laureatowi symboliczne klucze do miasta, powiedział: „To dla nas zaszczyt, że wyraził pan
zgodę na przyjęcie tytułu”.
W jednym z wywiadów na pytanie o największą miłość Kutz odpowiedział zdecydowanie: „Moją religią jest Śląsk”. „Stwierdzenie to
można rozpisać na niezliczoną liczbę dowodów poświadczających fakt szczególnego oddania sprawom rodzinnego Śląska w każdej
dziedzinie działalności, a są to także dokonania znakomite i uznane” – wygłosił w laudacji
Tadeusz Kijonka. Redaktor naczelny miesięcznika „Śląsk” i przyjaciel laureata dodał wtedy:
„W tym kontekście ma jednoznaczną wymowę,
że w plebiscycie »Gazety Wyborczej« na najwybitniejszego Ślązaka XX w. Kazimierz Kutz
zajął trzecie miejsce – po Wojciechu Korfantym i Jerzym Ziętku, pierwsze zaś spośród żyjących”. Tadeusz Kijonka trafnie określił również

wybitnego reżysera – „obywatel w skali wzorcowej, wchodzi w rdzeń spraw Śląska (...), harcownik niepospolity, wojownik niestrudzony,
wysuwa się przed szereg, by dobić do celu,
(...) niestrudzony społecznik, człowiek misji
społecznej”.
Reżyser zmarł 18 grudnia 2018 r. Został pochowany w Katowicach na cmentarzu przy ul.
Sienkiewicza.
(MICHAŁ MALINA)

Filmografia
Słowo honoru (1953), etiuda szkolna
Jesienny dzień (1959)
Krzyż Walecznych (1958)
Nikt nie woła (1960)
Ludzie z pociągu (1961)
Ktokolwiek wie... (1966)
Skok (1967)
Sól ziemi czarnej (1969)
Perła w koronie (1971)
Znikąd donikąd (1975)
Paciorki jednego różańca (1979)
Na straży swej stać będę (1983)
Wkrótce nadejdą bracia (1985)
S traszny sen Dzidziusia Górkiewicza
(1993)
Śmierć jak kromka chleba (1994)
Zawrócony (1994)
Pułkownik Kwiatkowski (1995)
Sława i chwała (1997)
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5000 zł grzywny za trucie sąsiadów
FOT. SM

Nie każdy mieszkaniec wie, że tzw. rozpalanie pieca od góry pozwala nie tylko
efektywniej i oszczędniej spalać węgiel,
ale także redukować emisję szkodliwych
pyłów. O tym oraz o innych aspektach
walki z niską emisją redakcja „Naszych
Katowic” rozmawia z Mariuszem Sumarą, zastępcą komendanta Straży Miejskiej w Katowicach.

Czy rok 2018 był lepszy od lat poprzednich, jeśli chodzi o świadomość mieszkańców? Jak wyglądają statystyki liczby wystawionych mandatów za spalanie odpadów w 2017 i 2018 r.? A jak za spalanie niewłaściwego paliwa?

Nasze Katowice: Kto głównie zatruwa
nasze powietrze?

Mariusz Sumara: Główną przyczyną

niedostatecznej jakości powietrza w Polsce
jest emisja pyłów zawieszonych i benzo(a)
pirenu z sektora komunalno-bytowego oraz
lokalnych kotłowni węglowych, w których
spalanie węgla odbywa się w nieefektywny
sposób. Jest to tzw. niska emisja. Jej charakterystyczną cechą jest to, że powodowana jest
przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Jednak
duża liczba miejsc emisji wprowadzających
zanieczyszczenia do powietrza na niewielkiej
wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe. Zanieczyszczenia gromadzą się
wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej
obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.
Co można zrobić, żeby domowe kotły
mniej truły? Czy są jakieś nawyki, które mieszkańcy muszą zmienić? Jak palić w piecu? Prosimy o instrukcję.

Bezwzględnie nie można spalać odpadów i śmieci, bo to po prostu trucie sąsiadów.
Za silne zadymienie i nieprzyjemny zapach
najczęściej odpowiada jednak kiepskie spalanie, a więc to, w jaki sposób użytkujemy
nasz piec. Rekomendujemy tzw. rozpalanie

Od ubiegłego roku strażnicy miejscy korzystają z nowoczesnego drona, który pomaga im
w wykrywaniu spalania niedozwolonych substancji w domowych paleniskach

od góry. Jest to metoda pozwalająca na czystsze i efektywniejsze spalanie węgla oraz
drewna w najpopularniejszych piecach i urządzeniach grzewczych zasilanych tradycyjnym
opałem. Rozpalanie od góry polega na zastosowaniu w starych piecach i kotłach nowoczesnej
techniki palenia (spalania współprądowego).
Brzmi to skomplikowanie, ale w skrócie polega na odwróceniu palenia i rozpalania „tradycyjnego” – po prostu rozpałkę kładziemy
na wierzch, a nie pod węgiel – bardzo ważne
jest, aby powietrze było w stanie przejść przez
grubszą warstwę opału.

Dlaczego warto kupować opał lepszej jakości, droższy?

Podstawową kwestią przy wyborze
opału jest nie jego cena, lecz kaloryczność.
Niska cena za tonę nie oznacza jeszcze, że
zakup jest atrakcyjny. Opłacalność zakupu
pokazuje stosunek ceny do wartości opałowej, typu węgla, czyli odmiany (np. 31, 32).
Kupujmy od sprawdzonych sprzedawców,
niech nas nie skusi tani, okazyjnie sprzedawany opał – wręcz odwrotnie: powinno
to wzbudzić naszą czujność. Tzw. okazyjny
zakup może w konsekwencji okazać się

SPOTKANIA W MIEJSKIM CENTRUM ENERGII

14 stycznia zapraszamy na spotkanie z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Do dyspozycji
mieszkańców będzie doradca energetyczny
ze świeżymi informacjami na temat statutowej działalności Funduszu w roku 2019

FOT. S. RYBOK

Black
or green tea

Z apraszamy na „Black or green tea”
– cykl spotkań przy herbacie z przedstawicielami podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę powietrza i klimatu. – Chcemy promować zachowania
proekologiczne oraz rozmawiać o tym,
jak oszczędzać energię w gospodarstwach domowych. Spotkania odbywają się w Miejskim Centrum Energii przy
ul. Młyńskiej 2 – mówi Daniel Wolny, pomysłodawca MCE.

pospolitym oszustwem – kupimy coś, co
wygląda jak węgiel, a pali się jak zwykły
kamień. Obecnie do każdego zakupu węgla
sprzedawca ma obowiązek wystawić świadectwo jakości węgla.

Miejskie Centrum Energii mieści się przy ul. Młyńskiej 2 i jest dostępne prosto z ulicy

oraz na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”. Zapraszamy w poniedziałek na godzinę 15.
Natomiast 28 stycznia, również o godz.
15 rozpocznie się spotkanie z przedstawicielem Korporacji Mistrzów Kominiarskich

Województwa Śląskiego. Będzie można
dowiedzieć się wszystkiego na temat wentylacji mieszkań, bezpiecznej eksploatacji
urządzeń grzewczych, okresowej kontroli
przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. (RED)

Analizując działania kontrolne funkcjonariuszy katowickiej Straży Miejskiej na przestrzeni
ostatnich lat, mogę stwierdzić, iż działania miasta
mają realny wpływ na poprawę jakości powietrza przy uwzględnieniu warunków lokalnych.
Jeszcze w 2014 roku co czwarta kontrola kończyła się ujawnieniem spalania odpadów, w 2017
roku katowiccy strażnicy miejscy przeprowadzili
4498 interwencji związanych z występowaniem
dużego zadymienia i powstawianiem nieprzyjemnego zapachu w powietrzu. W procesie kontroli palenisk opalanych węglem kamiennym
oraz drewnem funkcjonariusze katowickiej
Straży Miejskiej odnotowali łącznie 278 wykroczeń, a więc co 16 kontrola pozwoliła na ujawnienie tego nagannego procederu, czyli zauważalna
jest tendencja spadkowa.
Czy za oba wykroczenia grozi mandat 500 zł
lub 5 tys. zł grzywny?

Tak! Za spalanie odpadów oraz złamanie
zapisów uchwały antysmogowej najwyższy
mandat, jaki może nałożyć strażnik, to 500
zł. Przy zbiegu tych dwóch wykroczeń kwota
mandatu może sięgnąć 1000 zł, a więc tyle,
ile wynosi koszt ponad tony dobrej jakości
opału. W przypadku skierowania sprawy do sądu
grzywna może wynieść nawet 5000 zł.

Ekologia
Miejskie Centrum Energii
dla mieszkańców
Jak zmienić sposób ogrzewania domu na
ekologiczny, jak oszczędzać energię w codziennym życiu, do kiedy należy wymienić
stary kocioł opalany węglem, jak działają
odnawialne źródła energii, czym można palić w piecu – tego wszystkiego mieszkańcy
mogą się dowiedzieć w Miejskim Centrum
Energii. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.
Dzięki Centrum wiedza na temat ekologii
ma być bardziej dostępna dla katowiczan.
Przykładowo w Centrum mieszkańcy dowiedzą się, że termomodernizacja zwiększa efektywność energetyczną budynku,
ponieważ mniej ciepła jest wykorzystywane na utrzymanie komfortowych warunków wewnątrz
MCE działa od wtorku do piątku od 7.30
do 15.30, a w poniedziałki od 7.30 do 17.

www.katowice.eu
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EKOLOGICZNE OŚWIETLENIE NIEEMITUJĄCE CO2

FOT. KZGM

Latarnie czerpią energię

z paneli słonecznych
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach pilotażowo zamontował w grudniu pierwsze latarnie
czerpiące energię wyłącznie z paneli słonecznych. Pierwsze cztery latarnie zaczęły działać na wyremontowanym w ramach budżetu obywatelskiego
placu przy ul. Kościuszki/Szeligiewicza.

Kolejne siedem lamp będzie montowanych na
będącym w trakcie rewitalizacji skwerze przy
ul. Iłłakowiczówny 8–20. Zamontowanych

zostanie tam również czternaście solarnych
punktów świetlnych doświetlających chodniki na poziomie gruntu. – Oprócz ekologicznego aspektu doboru takiego oświetlenia
ważnym czynnikiem jest jego praktyczne
działanie – mówi Marcin Gawlik, zastępca
dyrektora KZGM. I dodaje: – Pierwsze nasze
doświadczenia są bardzo pozytywne, lampy
świecą całą noc mimo braku słonecznej pogody pozwalającej na pełne ładowanie akumulatorów. (RED)

KATOWICE Z NAJWIĘKSZYM W POLSCE SYSTEMEM
MONITORUJĄCYM STAN POWIETRZA

REKORDOWY SEZON ROWERÓW MIEJSKICH W KATOWICACH

Ponad 200 tysięcy razy wypożyczano

W Katowicach pojawiły się

rowery miejskie w 2018 r.

czujniki jakości powietrza

W Katowicach przy żłobkach, szkołach, a także instytucjach takich jak dom
kultury, przychodnie, ośrodek sportowy
pojawiły się nowoczesne czujniki powietrza. To największy tego typu projekt w Polsce. Docelowo będzie się składać ze 127 czujników zamontowanych na
terenie całego miasta oraz 154 ekranów,
na których są prezentowane stężenia pyłów PM10, PM2.5, a także dane dotyczące wilgotności, temperatury i ciśnienia.

W grudniu 2018 r. zakończono montaż pierwszej partii czujników w ramach europejskiego
projektu AWAIR. Pojawiły się one m.in.
przy katowickich domach dziecka, domach
pomocy społecznej „Przystań” i „Zacisze”, na
Kempingu 215, przy MDK Południe, większości oddziałów żłobka, Ośrodku Sportowym
Kolejarz czy schronisku dla bezdomnych
zwierząt. Pozostałe czujniki zostaną zamontowane najpóźniej do marca tego roku. Koszt
całego systemu wynosi ponad 590 tys. zł.
– Czujniki powietrza pojawiły się już w 20
lokalizacjach. To pierwsza partia urządzeń
zbierających informacje, które są następnie
wyświetlane na monitorach zamontowanych w instytucjach użyteczności publicznej.
Dostęp do bieżących danych można też uzyskać poprzez stronę internetową powietrze.
katowice.eu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W przyszłości dane z systemu AWAIR będziemy wykorzystywać do
prognozowania jakości powietrza w Katowicach na kolejne dni. To będzie duża zmiana
jakościowa w zarządzaniu miastem. Zamiast
reagować na to, co dzieje się w danej chwili
– czyli np. ostrzegać mieszkańców, że pojawił się smog, będziemy mogli to odpowiednio
wcześniej zapowiedzieć i także zdefiniować
geograficznie. Pamiętajmy, że na terenie

Na wniosek mieszkańców pierwsze trzy godziny lampy działają na 70 proc. możliwości, a następnie
do świtu z 40 procentową wydajnością

Katowic występują duże różnice w stężeniach
pyłów – w zależności od dzielnicy czy też warunków pogodowych – dodaje prezydent.
Wykonaniem oraz wdrożeniem oprogramowania obsługującego dane pomiarowe zajmuje się firma Evertop. – Badanie
poziomu zanieczyszczenia powietrza w Katowicach będzie odbywać się w czasie rzeczywistym. Zebrane z czujników dane
natychmiast trafią do systemu, gdzie będą
analizowane, a następnie prezentowane na
ekranach multimedialnych oraz na stronie
internetowej – tłumaczy Maciej Borkowski,
dyrektor handlowy firmy Evertop.
Za produkcję i montaż stacji oraz ekranów
odpowiedzialna jest firma Beskid Instruments.
– Specjalizujemy się w produkcji i dostawie
punktów pomiarowych, a następnie ich montażu i utrzymaniu. W tej chwili żadne miasto w Polsce nie będzie mogło się pochwalić tak
rozbudowaną siecią monitoringu powietrza,
jaka powstaje w Katowicach. W innych miejscowościach urządzeń jest maksymalnie ok. 15–20
– mówi Marek Stopka, założyciel Beskid Instruments. – Warto zaznaczyć, że w mieście zainstalowane zostaną nie pojedyncze czujniki, ale całe
stacje pomiarowe, gotowe do ewentualnego rozbudowania. Dzięki temu będzie można w przyszłości
badać stężenia także innych parametrów środowiskowych, np. dwutlenku azotu – dodaje producent.
Wdrożenie systemu AWAIR wpisuje
się w szereg działań podejmowanych przez Katowice na rzecz czystego powietrza. – Katowice
bez wątpienia są liderem w województwie śląskim w zakresie podejmowanych działań na
rzecz walki ze smogiem, zarówno pod względem
ilości różnych projektów, jak i zainwestowanych
pieniędzy mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej UM..
(RED)

W tym roku miejskie rowery w Katowicach można było wypożyczać od początku kwietnia aż do połowy grudnia.
Jednoślady zyskują coraz większą popularność, o czym świadczy rosnąca z roku
na rok liczba wypożyczeń i osób zarejestrowanych w systemie.

– Tylko w tym roku do systemu dołączyło ponad 21,5 tysiąca osób, co oznacza, że łącznie
jest ich ponad 41 tysięcy. To cieszy – mówi
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Rosnąca
popularność roweru miejskiego przełożyła
się na dynamiczny wzrost liczby wypożyczeń – tylko w tym roku z miejskich jednośladów skorzystano 209 tysięcy razy – czyli
dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. To
dobra wiadomość, bo w Katowicach rower
traktujemy nie tylko jako środek rekreacji,
ale też transportu. Wielu katowiczan korzysta z niego, dojeżdżając do szkoły, pracy czy
na uczelnię – dodaje prezydent. Jak pokazują
statystyki, rower miejski najczęściej wypożyczany był w sierpniu, bo aż 35 tys. razy.
Rekordowym dniem był 15 sierpnia, kiedy
to z roweru skorzystano 1577 razy.
W 2018 r. katowiczanie statystycznie
najczęściej wypożyczali rower do 15 minut
– wtedy przejazd jest bezpłatny. Natomiast

pierwsza godzina korzystania z roweru kosztuje zaledwie złotówkę, dzięki czemu przejazd kilku kilometrów rowerem miejskim
jest o wiele tańszy niż np. podróż samochodem czy tramwajem. Średni czas korzystania z roweru to 30 minut i 42 sekundy.
– W przyszłym roku sieć rowerów miejskich rozrośnie się o kolejne 12 stacji wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego. Zostaną one zlokalizowane w Załęskiej Hałdzie (3 stacje), na os.
Paderewskiego (3), Dębie (2), w Wełnowcu
(2), Burowcu (1) oraz Zarzeczu (1). Liczymy
też na kontynuację współpracy z podmiotami
biznesowymi, uczelniami i innymi instytucjami, dzięki którym w tym roku, w ramach
naszego projektu, działało 15 tzw. stacji
sponsorskich – dodaje Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej.
Docelowo sieć rowerów miejskich w Katowicach, zgodnie z zapowiedziami prezydenta
Marcina Krupy, będzie liczyć 150 stacji.
System utworzyła firma Nextbike. Warto
podkreślić, że posiadając konto w systemie
Nextbike, możemy wypożyczać rowery
także w innych miastach, które wybrały tego
operatora, zarówno w katowickiej metropolii, jak i całej Polsce. (RED)

54 wypożyczalnie z 450 rowerami
ponad 41 tysięcy zarejestrowanych użytkowników
z miejskich rowerów skorzystano 209 tysięcy razy

najpopularniejsze stacje (wg ilości wypożyczeń):

Ô
Ô

31177 Ô Silesia City Center – 9667
KTBS – Krasińskiego 14 – 9266
Katowice Rynek –
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„BUDŻET MIASTA W PIGUŁCE”

Jasne i przejrzyste finanse miasta
Tradycyjny „Budżet miasta” to opasły tom składający się z kilkuset stron
tekstu i tabel z danymi. Dokument ten
mówi o tym, jak funkcjonuje miasto, jakie zadania są w nim realizowane oraz
skąd i w jakiej wysokości pozyskuje się
na nie fundusze. Budżet miasta pokazuje, jakie wydatki są ponoszone na transport publiczny, edukację najmłodszych
katowiczan, na kwestie bezpieczeństwa publicznego, działalność kulturalną i sportową czy na ochronę zdrowia.

Z kolei „Budżet w pigułce” przedstawia wspomniany plan finansowy w skróconej i bardziej przejrzystej formie. Publikacja pokazuje
także, że każdy katowiczanin ma wpływ na
to, jak wydawane są pieniądze w mieście –
m.in. poprzez zadania realizowane w ramach
budżetu obywatelskiego, które w corocznym
głosowaniu wybierają sami mieszkańcy.
– Każde zadanie realizowane w ramach
przyszłorocznego budżetu ma ten sam cel
– podnosić jakość życia w naszym mieście.
Dlatego tym bardziej zachęcam do odprowadzania podatków właśnie w Katowicach.
Dzięki temu państwa pieniądze będą służyć
społecznościom lokalnym, w których mieszkacie, a nie mieszkańcem innych miejscowości – zaznacza prezydent Katowic Marcin
Krupa.
Warto wspomnieć, że sytuacja finansowa Katowic jest bardzo dobra, co ma odzwierciedlenie w najwyższych możliwych
ocenach agencji ratingowych. W 2019 r. dochody wyniosą 2,1 mld zł, z czego najistotniejszymi źródłami są udziały w podatkach
dochodowych od osób fizycznych i prawnych (666 mln zł), podatki i opłaty, w tym
podatek od nieruchomości (386 mln zł),
subwencja, głównie część oświatowa (342
mln zł), ponadto pozyskiwane będą środki
zewnętrzne m.in. z funduszy unijnych,
funduszy celowych, budżetu państwa.
Wydatki wyniosą 2,4 mld zł. Ważne pozycje w strukturze budżetu zajmują wydatki w sferze społecznej i komunalnej, są
to m.in.: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (637 mln zł),
pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina (370 mln zł),
transport i łączność (468 mln zł), gospodarka
komunalna i ochrona środowiska (178 mln
zł), gospodarka mieszkaniowa (192 mln zł).
Wysokość nakładów na inwestycje wynosi 649 mln zł, co stanowi 27% wydatków
miasta. Zaplanowany budżet pozwoli na
kontynuację rozpoczętych działań inwestycyjnych oraz realizację nowych. Wszystkie
zadania, w tym budowa nowych połączeń
komunikacyjnych, modernizacja dróg i budowa węzłów przesiadkowych, kompleksowa termomodernizacja budynków,
modernizacja budynków komunalnych,
zadania w zakresie gospodarki ściekowej i przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, budowa basenów,
skierowane są na rozwój i polepszenie możliwości życia w mieście. – Budżet Miasta

Katowice na 2019 rok zapewnia finansowanie obligatoryjnych zadań gminy i powiatu,
jak również zawiera wydatki fakultatywne.
Zakłada dbałość o kondycję finansową miasta, a jednocześnie realizację zadań istotnych dla mieszkańców. Konstruowany
był w sposób mający na celu zagwarantowanie stabilnego rozwoju miasta przy
jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego
poziomu zadłużenia – mówi Danuta Lange,
skarbnik miasta. (RED)
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III Festiwal Szkół
Ponadpodstawowych
„Sięgnij po zawód”

3. ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI KATOWICE

Łaziki marsjańskie, lasery

i inne atrakcje na Festiwalu Nauki
FOT. M. MALINA

Kolejna, trzecia już odsłona śląskiego
święta nauki odbędzie się od 12 do 14
stycznia. Jego organizatorzy, ośmieleni
sukcesem poprzedniej edycji, zdecydowali się poszerzyć formułę tych punktów
programu, które świetnie sprawdziły się
przed rokiem, jak i zaproponować publiczności festiwalu zupełnie nowe elementy.

3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE wystartuje oficjalnie w sobotę 12 stycznia,
ale w łączności z festiwalem odbywać się będzie
zaplanowana na piątek 11 stycznia VIII Noc
Biologów na Uniwersytecie Śląskim. Ta ogólnopolska akcja będzie stanowić prolog 3. ŚFN.
12 stycznia o godz. 19.00 w Teatrze Śląskim
rozpocznie się oficjalna inauguracja festiwalu,
którą poprowadzi dr Tomasz Rożek – absolwent
UŚ, a obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy naukowych w Polsce. W programie znalazły się: rozmowa dr. Rożka z dr
Marią Chełkowską o postrzeganiu muzyki przez
fizyka i psychologa (towarzyszyć im będą muzycy), prezentacja muzyczno-wizualnego projektu CallTrain MO4/HG4 przygotowana przez
prof. Mariana Oslislo z ASP oraz towarzyszących
mu muzyków, rozmowa z astronautką NASA Nicole Stott oraz wręczenie Śląskich Nagród Naukowych. Aby zdobyć bezpłatną wejściówkę na
wydarzenia w Teatrze, wystarczy się zarejestrować na stronie ŚFN (ilość miejsc ograniczona).
Następnie festiwal przeniesie się do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. To
właśnie tam 13 i 14 stycznia na publiczność będą
czekać główne atrakcje: sześć obszarów wiedzy,
strefa kosmiczna (będą pokazy łazików marsjańskich), strefa sportu, strefa dziecka (której będzie
towarzyszyć bawialnia dla najmłodszych, a w
niej profesjonalni animatorzy), strefa e-sportu

Śląski Festiwal Nauki 2018 r.

czy – co stanowi absolutną nowość – strefa laserowych pokazów naukowych przygotowanych
przez Uniwersytet Lund ze Szwecji. Festiwal to
ponad sto pięćdziesiąt stanowisk pokazowych,
dziesiątki wykładów, warsztatów i spotkań z interesującymi ludźmi – słowem: przestrzeń całego
MCK-u zostanie zagospodarowana na potrzeby
ŚFN. – Takie spotkania stają się czasami inspiracją
do wybrania dalszej drogi kształcenia czy ścieżki
zawodowej, a często są po prostu znakomitą
formą edukacji i dobrej zabawy. W różne meandry nauki wprowadzać nas będą, jak poprzednio,
naukowcy, pasjonaci i fachowcy różnych branż
poprzez szereg wykładów, warsztatów i spotkań
– przekonuje prezydent Katowic Marcin Krupa.
W programie znalazła się także ponownie strefa OFF Science wraz z Przeglądem Garażowych Wynalazków. Amatorscy

konstruktorzy i wynalazcy zyskają prawo do
zaprezentowania się publiczności (13 stycznia) oraz do wzięcia udziału w plebiscycie na
najbardziej inspirujący wynalazek – w Przeglądzie Garażowych Wynalazków zostaną
wręczone aż trzy nagrody: nagroda publiczności, nagroda komisji oraz nagroda czytelników „Dziennika Zachodniego”.
Wstęp jest darmowy! Udział w niektórych
aktywnościach wymaga jednak wcześniejszej
rejestracji. Więcej na stronie www.slaskifestiwalnaukiw zakładce „Dla odwiedzających”.
Festiwal organizują Uniwersytet Śląski,
Miasto Katowice, Politechnika Śląska, Śląski
Uniwersytet Medyczny, AWF, ASP, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia.

WSPOMNIENIE PROF. ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

WYRÓŻNIENIE

Profesor Zbigniew Kączkowski był specjalistą w dziedzinie teorii konstrukcji inżynierskich i to dzięki jego zaangażowaniu i wiedzy
powstał jeden z symboli Katowic – hala widowiskowa Spodek. A jak to się zaczęło? Wszystko
od pierwszej łopaty i kopania fundamentów.
Już wtedy natrafiono na szkody górnicze,
które zagrażały powstającej inwestycji. Prace
ostatecznie zostały przerwane w momencie,
gdy pojawiły się problemy z konstrukcją. Były
obawy, że hala może się w przyszłości zawalić. Z pomocą przyszedł wówczas prof. Zbigniew Kączkowski, specjalista w dziedzinie
teorii konstrukcji inżynierskich z Katedry Mechaniki Budowli Politechniki Warszawskiej.
To właśnie on przygotował szczegółowe obliczenia, które rozwiały wszystkie obawy. Co

FOT. K. SEKO, MHK

Na budowie Spodka

ciekawe, obliczenia te zajmowały ponad 800
stron. 27 stycznia 1967 roku budowa Spodka
została więc wznowiona.
Prof. Zbigniew Kączkowski zmarł
27 listopada 2018 r. w wieku 97 lat.
(AWZ)
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Tradycją stał się już Festiwal Szkół
Ponadpodstawow ych
„ Sięgnij
po zawód”, którego celem jest
przybliżenie oferty edukacyjnej szkół
ponadpodstawowych i ułatwienie
podjęcia decyzji dotyczącej dalszej
ścieżki kształcenia. Chcąc pomóc
uczniom w wyborze drogi edukacji,
Urząd Miasta Katowice zaprasza
na Festiwal Szkół, w tym roku
organizowany w ramach 3. Śląskiego
Festiwalu Nauki, który odbędzie
się w MCK 13 oraz 14 stycznia w sali
balowej, przy wejściu od strony Spodka.
Każdy będzie mógł nie tylko zapoznać
się z ofertą szkół ponadpodstawowych,
ale również porozmawiać ze starszymi
koleżankami i kolegami, atakże nauczycielami
oraz obejrzeć przygotowane przez
uczniów materiały, pokazy i występy
artystyczne.
Festiwal „Sięgnij po zawód” stanowi
możliwość poznania pełnej oferty
liceów ogólnokształcących oraz
branżowych i technicznych szkół
ponadpodstawowych. Do udziału
zostali zaproszeni pracodawcy, którzy
na stoiskach będą prezentować swoją
działalność. Chętne osoby będą mogły
skorzystać również z możliwości
rozmowy z doradcą zawodowym z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
Połączenie Festiwalu Szkół i Śląskiego
Festiwalu Nauki to wyjątkowa okazja,
żeby uczniowie mogli spojrzeć
na swoją edukację holistycznie,
pomyśleć o rozwoju w kontekście
wyboru kierunku studiów w przyszłości.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Pętla brynowska
Eurobuild
z ruchu
Awards 2018 dla wyłączona
W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu
węzła Brynów w ramach Katowickiego
miasta Katowice budowy
Systemu Zintegrowanych Węzłów PrzesiadkoPodczas tegorocznej edycji konkursu Katowice zostały nominowane w kategorii „Miasto Najbardziej Przyjazne Inwestorom”. Na
gali w Warszawie, która odbyła się na początku
grudnia, ogłoszono, że nasze miasto znalazło
się na drugim miejscu w kategorii miast, które
mają najbardziej skuteczną strategię przyciągania inwestorów. Organizatorem konkursu był
Eurobuild – grupa medialna z branży nieruchomości i budownictwa, która działa na terenie
Europy Środkowo-Wschodniej.
(RED)

wych od 14 stycznia będzie wyłączona z użytku
pętla tramwajowa w Brynowie. Przystanek
końcowy tramwajów obsługujących dotychczas pętlę brynowską zostanie przeniesiony na
drugą stronę wiaduktu kolejowego. Do nowego
przystanku będzie zapewnione dojście od strony
przebudowywanej pętli. Przystanki autobusowe
położone w sąsiedztwie pętli tramwajowej przy
ulicach Rzepakowej i Jankego nie zmienią lokalizacji. Ruch pieszy wzdłuż ulicy Rzepakowej i Jankego także zostanie utrzymany. (RED)
Szczegóły, w tym mapka zmian, na stronie
www.katowice.eu.
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SZCZYT KLIMATYCZNY COP24

W Katowicach podpisano globalne

porozumienie klimatyczne

Przez dwa tygodnie przedstawiciele 196 krajów
pracowali nad zapisami tzw. „Pakietu katowickiego”, którego głównym celem jest wdrożenie
zapisów Porozumienia paryskiego z 2015 r.
Negocjacje były niezwykle trudne, bo finalną
treść stworzonego dokumentu musieli podpisać reprezentanci wszystkich krajów biorących
udział w COP24. Ostatecznie, po przedłużeniu
negocjacji aż o dwa dni, tak się stało. – W Pakiecie katowickim w zrównoważony, uczciwy
sposób uwzględnione zostały interesy wszystkich stron – podkreśla prezydent COP24 Michał Kurtyka. – Ale co ważniejsze, jego wpływ
na świat będzie pozytywny. Dzięki niemu
uczynimy wielki krok w kierunku realizacji
ambicji zapisanych w Porozumieniu paryskim.
Ambicji, które sprawią, że nasze dzieci spojrzą
kiedyś wstecz na nasze dziedzictwo i uznają,

FOT. ONZ

W połowie grudnia zakończył się w Katowicach szczyt klimatyczny (COP24)
– najważniejsze cykliczne globalne wydarzenie, którego celem jest walka ze
zmianami klimatycznymi. Do stolicy województwa śląskiego przyjechało łącznie
ponad 22 tys. osób. Wśród gości obrad
można było spotkać prezydentów, premierów i ministrów z całego świata. Na
COP24 przybyło także wiele znanych
osób zaangażowanych w działania na
rzecz ochrony klimatu. Wśród gości znaleźli się m.in. Arnold Schwarzenegger, sir
David Attenborough, Bertrand Piccard
czy Al Gore.
Na COP24 przybyło wiele znanych osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu.
Na zdjęciu Arnold Schwarzenegger, Patricia Espinosa z ONZ, Hindou Ibrahim oraz prezydent COP24
Michał Kurtyka

że ich rodzice podjęli właściwe decyzje w ważnym, dziejowym momencie – dodaje Michał
Kurtyka.
O wysokiej randze COP24 świadczył
fakt, że relacje z naszego miasta przekazywało ponad 1500 dziennikarzy z całego
świata. Bieżące informacje z Katowic relacjonowały m.in. New York Times, BBC,
CNN, media w Chinach, Indiach czy Australii. Niektóre redakcje poświęciły więcej
miejsca także samym Katowicom, jak np.
niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine

COP24 OKIEM UCZESTNIKÓW I WOLONTARIUSZY
Mercy Chirambo
z Caritas w Malawi
Katowice to ciekawe miejsce,
spotykam tu wielu przyjaznych
ludzi i panuje miła atmosfera.
To jest dla mnie bardzo ważne,
zwłaszcza kiedy jestem w nowym
miejscu. Pierwszy tydzień obrad był trochę powolny,
ale w drugim tygodniu prace nabrały właściwego
tempa. Czekam na zakończenie obrad i liczę, że osiągniemy zamierzony cel. Oczekuję opracowania zasad
wdrażania Porozumienia paryskiego.

Carlos Fuller z Carribean
Community Climate
Change Centre z Belize
w Ameryce
Katowice to miejsce z klimatem. W szczególności w okresie
zimowym, gdy na rynku znajduje się jarmark świąteczny, a padający śnieg dodaje miastu jeszcze większego uroku. Lubię także tutejsze jedzenie. Mam
nadzieję, że w Katowicach uda nam się opracować zasady wdrażania Porozumienia Paryskiego, oraz że będziemy mieć pozytywne rezultaty wynikające z Dialogu
Talanoa. Mają one przekonać kraje do uaktualniania
ich planów działań ograniczających wpływ na klimat.

Anders Larsen
z Rainforest Foundation
w Norwegii
Katowice bardzo mi się spodobały.
Wieczorem wyszedłem na miasto, jedzenie okazało się naprawdę
smaczne. Pozytywnie oceniam też
transport. Przyjechałem tutaj prosto z Norwegii i muszę powiedzieć, że nie miałem problemów z dojazdem.
Katowice mają dobry dostęp do komunikacji publicznej. Dla naszej organizacji ważne jest to, by z COP24
wyjechać z odnowionym optymizmem i nadzieją, że
jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczniejszy klimat i zwiększyć nasze ambicje dotyczące ochrony klimatu.

Wei Sang z International
Network for Bamboo
and Rattan w Chinach
Polubiłem Katowice za to, że
miasto jest czyste, a ludzie
mili i uprzejmi. I chociaż jestem w Katowicach po raz pierwszy w życiu
to już się zakochałam w tym mieście. Co jest niesamowite – właśnie się dowiedziałam, że na szczyt
przyjechało blisko 30 tys. uczestników, tak więc jest
to naprawdę ogromne wydarzenie. Nasza organizacja przygotowywała w czerwcu 2018 r. spotkanie w Pekinie, w którym uczestniczyło około dwa
tysięcy ludzi. Już przy takiej liczbie gości mieliśmy

Zeitung”, w którym znalazł się opis transformacji naszego miasta w ostatnich latach.
Warto podkreślić, że Katowice pierwszy
raz w historii były gospodarzem tak prestiżowego przedsięwzięcia i w opinii wielu gości znakomicie wywiązały się ze swojej roli.
– Delegaci chwalili nas m.in. za transport
publiczny, smaczne jedzenie, świetną atmosferę na jarmarku bożonarodzeniowym i pomocnych wolontariuszy. Wielkie wrażenie
zrobił także na uczestnikach specjalny koncert w siedzibie NOSPR – mówi Marcin

bardzo dużo pracy związanej z odpowiednim przygotowaniem i koordynacją. Konferencja w Katowicach
jest o wiele większa i uważam, że gospodarze wykonali świetną robotę. A jeżeli chodzi o oczekiwania co do
COP24, to uczestniczę w konferencji po raz pierwszy,
więc byłam podekscytowana przed przyjazdem. Jest
to też doskonała okazja do spotkania wielu różnych
ludzi, szczególnie patrząc pod kątem naszej organizacji, w której skład wchodzą 44 kraje. Cieszę się, bo podczas COPu mamy okazję do spotkania delegatów z tych
właśnie krajów i do odbycia wielu bilateralnych spotkań.

Mohammad Hafiju
z Islam Khan w Bangladeszu
Jest tu trochę zimno. Jako że pochodzę z Bangladeszu, tropikalnego,
ciepłego kraju, więc trochę marznę,
ale ogólnie jest w porządku, przystosowuję się! Bardzo podoba mi się
wasze miasto, a ludzie są naprawdę przyjaźni. Nawet
jeżeli ktoś nie mówi po angielsku, a pytam się, jak gdzieś
dojechać – to mieszkańcy starają się pomóc. COP24
pod polską prezydencją dokłada wszelkich starań, aby
opracować „rulebook” wdrażania Porozumienia paryskiego, co jest dla nas bardzo ważne, ponieważ musimy
zacząć wprowadzać w życie te postanowienia. Będzie
to też ważne wydarzenie dla Katowic, ponieważ zasady
te będą nosić nazwę „Katowice rulebook”. Wiążemy
ogromne nadzieję z polską prezydencją podczas COP24.
Oczywiście w rozmowach uczestniczy wiele stron, więc
jest wiele opinii i pomysłów. Dlatego dochodzenie do
konsensusu nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że uda się
dojść do porozumienia.

Krupa, prezydent Katowic. – Szczególne podziękowania należą się jednak przede wszystkim mieszkańcom Katowic, którzy w opinii
gości z całego świata byli bardzo przyjaźni i stworzyli w całym mieście miłą, gościnną i niezapomnianą atmosferę – dodaje
prezydent.
W ramach szczytu klimatycznego odbył
się także cykl wielu wydarzeń towarzyszących adresowanych do mieszkańców. Największą popularnością cieszył się pawilon
„Dobry klimat” na rynku, w którym odbyło
się kilkaset wykładów, spotkań, warsztatów, koncertów i pokazów. Codziennie
odwiedzało go średnio 350 osób. Uczestnicy szczytu podkreślali, że całe wydarzenie, dzięki wytężonej pracy policji i innych
służb, przebiegało spokojnie i bezpiecznie.
– Dzięki zaangażowaniu i sumiennej pracy
funkcjonariuszy nie doszło do żadnych poważnych zdarzeń. W pracy podczas szczytu
priorytetem dla nas było zachowanie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i licznych gości uczestniczących w wydarzeniu.
Chciałbym w tym miejscu podziękować za
współpracę wszystkim funkcjonariuszom,
jak również pozostałym służbom zaangażowanym w zabezpieczenie – mówi inspektor Paweł Barski, komendant miejski
Policji w Katowicach. (RED)
Szczegółową relację ze szczytu można
odnaleźć na stronie: cop24.gov.pl.

Wojciech Michalak
student z Katowic,
na COP pracował
w dziale informacji
Jestem studentem prawa i chcia-

łem zobaczyć jak wygląda tak
wielkie przedsięwzięcie od środka.
Jest to też dobry pomysł na dorobienie dodatkowych
pieniędzy. Tym bardziej, że na mojej uczelni nie ma
teraz zajęć. Panuje tu bardzo fajna atmosfera, wszyscy są przyjaźni, mamy koleżeńskie relacje nawet
z szefami z ONZ. Myślę, że to dobre doświadczenie,
które będzie można wpisać do CV.

Patrycja Wlazło
studentka,
wolontariuszka
Studiuję filologię angielską ze
specjalizacją język biznesu. Dlatego też tak ważny jest dla mnie
kontakt z różnymi kulturami, a tutaj jest do tego najlepsza okazja. Przyda się w CV – bo wiadomo wolontariat to ważna rzecz, ale zależy mi głównie na tym,
aby nawiązać nowe znajomości. Na początku byłam
bardzo wystraszona ze względu na wielość kultur,
ludzi, ale teraz jest super, mogę poznać ludzi i zobaczyć, jacy są przyjaźni dla nas.
ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR RYBOK,
TŁUMACZYŁA ANNA KOLARCZYK

www.katowice.eu
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SEKRETARZ STANU MICHAŁ KURTYKA* PODSUMOWUJE SZCZYT KLIMATYCZNY COP24

Katowice rulebook – historyczny sukces
polityki klimatycznej na COP24

Kilkanaście dni intensywnych prac przyniosło efekty w postaci uzgodnienia poszczególnych obszarów zasad realizacji Porozumienia
paryskiego. W tym czasie przedyskutowano
cały szereg kwestii – zarówno zasadniczych,
jak też bardzo szczegółowych i technicznych
– składających się na skomplikowany i trudny
dokument. Wśród nich znalazły się m.in. finanse, transparencja czy adaptacja. W Pakiecie katowickim w zrównoważony, uczciwy
sposób uwzględnione zostały interesy wszystkich stron. Dzięki niemu uczyniony będzie
wielki krok w kierunku realizacji ambicji zapisanych w Porozumieniu paryskim. Ambicji,
które sprawią, że nasze dzieci spojrzą kiedyś
wstecz na nasze dziedzictwo i uznają, że ich
rodzice podjęli właściwe decyzje w ważnym
momencie.
Powstrzymanie zmian klimatu wymaga
współpracy i wspólnych, skoordynowanych

FOT. ONZ

Sukcesem zakończyła się globalna konferencja klimatyczna ONZ – COP24 odbywająca się w pierwszych dwóch tygodniach grudnia 2018 r. w Katowicach.
Negocjatorzy ze 196 państw i Unii Europejskiej przez dwa tygodnie pracowali
nad Pakietem katowickim, wdrażającym
Porozumienie paryskie. W stolicy Górnego Śląska, najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski, pojawiły się w trakcie COP24 liczne głowy państw, szefowie
rządów oraz blisko 100 ministrów środowiska i spraw zagranicznych z całego
świata. Dzięki konsensusowi, jaki przy
ich ogromnym zaangażowaniu osiągnęły
strony, Katowice stały się po Kioto i Paryżu kolejnym kamieniem milowym na
drodze do zrównoważonej globalnej polityki klimatycznej.
Prezydent COP24 Michał Kurtyka po zatwierdzeniu końcowego porozumienia

działań podejmowanych przez wszystkie
strony konwencji. Dlatego też celem Polski
jako państwa przewodniczącego szczytowi
było utrzymanie globalnego charakteru Pakietu Katowickiego oraz kształtowanie solidarnej światowej polityki klimatycznej przy
uwzględnieniu możliwości oraz specyficznych uwarunkowań poszczególnych państw.
Porozumienie paryskie określiło bowiem
wizję dążenia do zrównoważenia powodowanej przez człowieka emisji gazów cieplarnianych. Realizacja tej wizji ma dokonać się
właśnie dzięki suwerennie określanym tzw.
wkładom krajowym – NDC, uwzględniającym narodowe uwarunkowania gospodarcze, społeczne i przyrodnicze poszczególnych
państw, a także ich cele rozwojowe. Tak

planowane i realizowane polityki będą
nie tylko sprzyjać ochronie klimatu, ale
także w pełni uwzględniać specyfikę gospodarek narodowych i etapów rozwoju każdej
ze stron porozumienia. Dzięki wdrożeniu
Pakietu katowickiego wysiłki te będą dostosowane do możliwości poszczególnych
krajów i zapewnią równowagę zobowiązań
pomiędzy państwami. Przyjęto również
metody raportowania, wspólne miary oraz
system zawierający dane na temat redukcji
emisji. W ten sposób świat uzyskał na poziomie globalnym wszelkie niezbędne narzędzia
operacjonalizacji polityki klimatycznej realizowanej przez poszczególne państwa.
Kolejnym istotnym elementem Pakietu katowickiego jest określenie kształtu

globalnego przeglądu (Global Stocktake),
który ma zaistnieć w 2023 r. Globalny
przegląd polityki klimatycznej ma stanowić podstawę do przygotowania planów
redukcji po 2030 roku. Dopełnieniem głównych zapisów pakietu jest ukonstytuowanie komitetu analizującego i oceniającego
wykonywanie przez poszczególne państwa
celów w zakresie redukcji emisji. Komitet
może dyscyplinować państwa – choć nie
karać – które nie wypełniają swoich zobowiązań, nie tylko w obszarze redukcji, ale
również systemów raportowania czy ewentualnego braku aktywności stron w globalnym przeglądzie.
Sukces osiągnięty w Katowicach świadczy o tym, że Polska jest skutecznym ambasadorem zrównoważonego podejścia do
przeciwdziałania zmianom klimatu. Mamy
ambicje, by w duchu solidarności i multilateralizmu kształtować zasady przy uwzględnieniu suwerennego określania krajowych
zobowiązań jako fundamentu skuteczności
globalnych wysiłków. Nasze wspólne działania nie polegały jednak jedynie na produkcji
tekstów czy bronieniu narodowych interesów. W tworzeniu Pakietu katowickiego
kierowaliśmy się poczuciem odpowiedzialności za los ludzi i zaangażowaniem w losy
Ziemi, która jest domem naszym i pokoleń,
które przyjdą po nas. W tych okolicznościach
każdy krok naprzód jest wielkim osiągnięciem.
*Michał Kurtyka jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnił funkcję prezydenta 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Wolontariat to siła, która przyciąga i zaraża pozytywną
energią. Aż 410 wolontariuszy z różnych zakątków
świata wsparło organizację 24. szczytu klimatycznego,
który w grudniu odbył się w Katowicach. Do stolicy Górnego
Śląska przyjechały osoby różnych narodowości i w różnym
wieku. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy Kanady czy
Brazylii, uczniowie, studenci oraz seniorzy. Bo sprawy
klimatu dotyczą nas wszystkich, niezależnie od wieku czy
kraju pochodzenia. Wolontariusze byli przede wszystkim
odpowiedzialni za obsługę punktów informacyjnych,
które znajdowały się na dworcach, lotniskach i w innych
strategicznych miejscach. Ich pomoc w organizacji szczytu
była nieoceniona. – Organizacja tak dużego wydarzenia to
olbrzymie logistyczne wyzwanie, wymagające współpracy
wielu osób i podmiotów z całego kraju, a także wsparcia
ochotników. Dzięki pracy wolontariuszy uczestnicy
spotkania mogli swobodnie poruszać się po
mieście i korzystać z przygotowanych dla nich atrakcji
– mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta Katowice
ds. organizacji pozarządowych.

FOT. S. RYBOK

PONAD 400 WOLONTARIUSZY POMOGŁO W ORGANIZACJI COP24
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BUDŻET OBYWATELSKI

Nowy pojazd dla OSP Szopienice
FOT. B. MYSŁEK

O d 1 grudnia strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szopienicach wyjeżdżają do akcji samochodem ratowniczo-gaśniczym – GCBA 4,5/30 MAN TGM
18.340.

Nowy nabytek w jednostce zastąpił wysłużony, 21-letni pojazd. Środki na zakup, czyli
900 tys. zł, strażacy OSP otrzymali w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r. – na
ten pomysł oddano prawie 8 tysięcy głosów! Nowy pojazd zwiększa gotowość
jednostki do rozmaitych działań, gdyż
przystosowany jest do operowania w każdej dziedzinie ratownictwa: od gaszenia pożarów po ratownictwo techniczne, wodne
czy chemiczno-ekologiczne. Samochód
szopienickich strażaków posiada zbiornik wody o pojemności 4500 litrów oraz

zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 450 litrów. Autopompa zamocowana w pojeździe, o nominalnej wydajności
3000 litrów na minutę, jest w stanie podać
wodę czy pianę na wysokociśnieniową linię
szybkiego natarcia, dwie nasady tłoczne czy
działko wodno-pianowe. W grudniu nowy
nabytek strażaków przydał się m.in. do zabezpieczania Szczytu Klimatycznego.
W ostatnich tygodniach również Ochotnicze Straże Pożarne w Dąbrówce Małej,
Zarzeczu i Kostuchnie, dzięki budżetowi
obywatelskiemu, zyskały profesjonalny sprzęt
ratowniczo-gaśniczy, a strażacy z Dąbrówki
Małej kupili też sprzęt dla grupy poszukiwawczej. Wszystkie te zakupy kosztowały ponad
pół miliona złotych.
(RED)

OTWARCIE OŚRODKA POBYTU DZIENNEGO
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zrób bezpłatne
badania kolonoskopowe
AUTOR ZDJĘCIASTOW. „SIÓDEMKA”

Pomoc rodzinom osób
niepełnosprawnych

ZDROWIE

A ż 350 mieszkańców Katowic może zostać objętych bezpłatnymi badaniami w
ramach projektu „Program profilaktyki
i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” oraz wziąć udział w spotkaniach
informacyjno-edukacyjnych z zakresu
profilaktyki raka jelita grubego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu
raka jelita grubego wśród mieszkańców,
a także osób pracujących lub uczących
się na terenie Katowic. W ramach projektu zostanie zrealizowanych aż 350
bezpłatnych badań kolonoskopowych

ze znieczuleniem. Przeprowadzone zostaną także spotkania dotyczące profilaktyki oraz indywidualne spotkania ze
specjalistami.
Zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:
32 350 11 00, 32 607 21 15 lub 32 607 21 59
– Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób
Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz. Dodatkowe informacje, w
tym o kryteriach naboru i harmonogram
spotkań, można uzyskać na stronie: katowice.eu/urzad-miasta/profilaktyka-raka-jelita/.

(RED)

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Uroczyste otwarcie odbyło się w grudniu. Z ośrodka będzie korzystać 20 niepełnosprawnych

W grudniu otwarto Ośrodek Pobytu
Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte Drzwi” przy ul. Oswobodzenia 47
w Janowie-Nikiszowcu.

– Beneficjentami projektu jest 20 osób niepełnosprawnych, które ukończyły 25. rok
życia lub ukończyły edukację w szkołach
specjalnych bądź integracyjnych oraz różnych ośrodkach i nie kwalifikują się do innej
formy opieki – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki
Społecznej. Osoby te nie znalazły też miejsca w warsztatach terapii zajęciowej i pozostają w domach pod opieką rodziców. Ośrodek
pobytu dziennego to zatem konkretna pomoc
dla osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami

intelektualnymi i ruchowymi w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz ich rodzin.
Ośrodek mieści się w budynku Szkoły
Podstawowej nr 53 przy ul. Oswobodzenia
47 i jest prowadzony przez Stowarzyszenie na
rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”,
które dostało na ten cel dotację z budżetu
miasta Katowice. Nowo otwarta placówka
jest w Katowicach trzecią tego typu po
Ośrodku 25+ mieszczącym się przy ul. Strzelców Bytomskich 21 w Dąbrówce Małej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giszowcu oraz Ośrodku przy ul.
Rolnej 22 w Brynowie prowadzonym również
przez Stowarzyszenie „Siódemka”. (RED)

Zajęcia wspomagające

dla niepełnosprawnych dzieci

W ramach programu wsparcia dla rodzin
„Za Życiem” dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach
wspomagających. W Katowicach zajęcia organizuje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Sokolskiej 26.
Program skierowany jest do dzieci od momentu
wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia
niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci do trzeciego roku życia. Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych z Narodowego
Funduszu Zdrowia. O zajęcia mogą wystąpić

rodzice dzieci zarówno niepełnosprawnych,
jak i zagrożonych niepełnosprawnością.
Dzięki programowi „Za życiem” dziecko
może mieć nawet pięć godzin dodatkowych
zajęć wspomagających w tygodniu. Rekrutacja
jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu
zakończenia Programu, tj. do 31 grudnia
2021 r. Aby zapisać dziecko na zajęcia, należy
skontaktować się ze Specjalistyczną Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Sokolskiej 26 – nr tel. (32) 259 95 83; -86, e-mail:
sppp_centrum@wp.pl. To pracownicy poradni kwalifikują dzieci do zajęć oraz określają ich rodzaj i częstotliwość.
(RED)
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Elektryczne cztery kółka wjeżdżają do miasta
W Katowicach jest już dostępna rozbudowana infrastruktura dla samochodów
elektrycznych połączona z usługą wynajmu pojazdów w rozliczeniu minutowym. Co ważne, z 23 stacji do ładowania
aut kierowcy mogą obecnie korzystać
bezpłatnie.
Do użytkowania oddano sieć terminali
składającą się z czterech szybkich stacji ładowania (DC) oraz 19 przyspieszonego
ładowania (AC). Są one usytuowane w centrum miasta, m.in. przy Międzynarodowym
Centrum Kongresowym czy kilku hotelach, a także w poszczególnych dzielnicach
Katowic: na os. Witosa, os. Bażantów, w Bogucicach, Giszowcu, na terenie parku biurowego Euro-Centrum czy przy Fabryce
Porcelany.
Kolejnym udogodnieniem jest 20 pojazdów elektrycznych w usłudze tzw. carsharingu, czyli wynajmu na minuty. Chętni na

wypróbowanie aut mają do dyspozycji aplikację testową eCar do pobrania ze strony
tauron.pl, która pozwala wypożyczyć,
uruchomić, oddać samochód i zapłacić za
przejazd. Początkowo mieszkańcom udostępniono 10 samochodów elektrycznych,
drugie tyle czekało na uczestników szczytu
klimatycznego ONZ. Po jego zakończeniu
pojazdy dołączyły do ogólnodostępnej floty.
Katowiczanie i przyjezdni mają do wyboru cztery marki aut elektrycznych – VW
e-Golf, Nissan Leaf, BMW i3 i Renault Zoe,
po pięć sztuk od każdego producenta. Warto
przy tym pamiętać, że wszystkie samochody
są wyposażone w automatyczną skrzynię
biegów.
Wraz z pojazdami w ramach usługi testowane będą ładowarki różnych producentów.
Taki układ umożliwi sprawdzenie funkcjonowania całego systemu w różnych konfiguracjach, a ponadto pozwoli na ocenę wpływu

wykorzystania samochodów elektrycznych
na pracę sieci elektroenergetycznych w rzeczywistych warunkach.
Za wprowadzenie usługi i dostarczenie
infrastruktury wraz z pojazdami odpowiadają spółki z Grupy Tauron oraz ING Bank
Śląski. – Uruchomiony przez nas program to
pierwszy krok ku budowie miasta przyszłości. Rozwiązania z obszaru Smart City, które
tworzymy w spółce Tauron Dystrybucja
Serwis, powinny ułatwić życie w mieście –
mówi Michał Koszałka, prezes Tauron Dystrybucja Serwis i Magenta Grupa Tauron. Ta
druga spółka specjalizuje się w budowie i eksploatacji stacji ładowania pojazdów.
Celem współpracy ING i Tauron jest
osiągnięcie efektu synergii z dotychczasowych doświadczeń, zarówno w obszarze
budowy infrastruktury, jak i w obszarze tworzenia nowych modeli biznesowych dla elektromobilności. Barierą w upowszechnianiu

tej gałęzi transportu samochodowego jest
oczywiście wysoki koszt zakupu auta elektrycznego. Stąd pomysł na dostarczenie
usługi ich wynajmu. – Z naszych analiz
wynika, że oprócz ceny drugą najpoważniejszą barierą w upowszechnieniu samochodów elektrycznych jest infrastruktura.
Nasze obecne działania idą w kierunku
zmniejszenia tych barier – mówi Joanna
Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku
Śląskiego. W niedalekiej przyszłości liczba
aut i stacji ma być powiększana.
W przypadku samochodów spalinowych użyczanych w ramach wynajmu płacić trzeba zarówno za przebyte kilometry,
jak i za każdą minutę, kiedy użytkowaliśmy
pojazd. W przypadku katowickiego systemu
wypożyczeń aut elektrycznych kosztem będzie tylko czas. Za minutę jazdy lub postoju
zostaną naliczone 24 gr opłaty.
(ZIT)

Wieże przy ul. Sokolskiej
Firma Atal rozpoczęła sprzedaż i budowę
mieszkań w ramach Sokolska 30 Towers.
Inwestycja zostanie zrealizowana na działce
położonej między budynkiem Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych a siedzibą ING
Banku Śląskiego. Projekt tworzą dwie 18-kondygnacyjne wieże o wysokości 63 m połączone
trzema dolnymi kondygnacjami. W tej części
kompleksu znajdą się przede wszystkim przestrzenie biurowe i usługowe, w tym siłownia,
sauna i strefa zabaw dla dzieci. Powyżej powstanie 280 mieszkań o powierzchni od 28 do
137 mkw. W garażu podziemnym zaprojektowano 257 miejsc postojowych. Na dachu drugiego piętra, w przestrzeni pomiędzy dwoma
wieżami mieszkalnymi, powstanie atrium dostępne dla lokatorów. Elewacja zostanie utrzymana w stonowanej kolorystyce, dominować
będą szklane wypełnienia i ażurowe elementy
balustrad loggii. Budowa rozpoczęta pod koniec listopada 2018 r. potrwa dwa i pół roku.
Projekt architektoniczny budynków przy ul.
Sokolskiej 30 przygotowała katowicka pracownia Wojciecha Wojciechowskiego.

Mercure obok urzędu

Nieopodal dworca PKP oraz Galerii Katowickiej powstanie budynek hotelowo-biurowy.
Obiekt zajmie niezabudowaną działkę przy
ul. Młyńskiej obok gmachu Urzędu Miasta.
Oprócz przestrzeni biurowych przedsięwzięcie obejmuje realizację 268 pokoi hotelowych,
restauracji, zaplecza konferencyjnego, centrum fitness oraz 74 miejsc parkingowych.
Inwestycja powstanie według standardów
zrównoważonego budownictwa, a deweloper spodziewa się otrzymać dla budowli
międzynarodowy certyfikat LEED. Budynek składać się będzie z 10 (hotel) i 9 (biura)

kondygnacji nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. Operatorem części
hotelowej zostanie Grupa Hotelowa Orbis,
która ma prowadzić obiekt pod marką kategorii średniej Mercure, należącą do znanej i rozpoznawalnej na całym świecie sieci
AccorHotels. – Hotel Mercure będzie trzecim
obiektem AccorHotels w Katowicach, zaraz
po hotelach funkcjonujących pod marką Novotel i Ibis Budget. Miasto to ma ogromny
potencjał ze względu na napływ globalnych
korporacji, które zdecydowały się tu prowadzić swoją działalność. Aglomeracja katowicka przechodzi poważne zmiany i z całą
pewnością w nadchodzących latach możemy
oczekiwać na tym rynku dalszego rozwoju
branży hotelarskiej – mówi Jacek Stasikowski, dyrektor ds. rozwoju na Polskę w firmie
Orbis. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano
na pierwszy kwartał 2019 r. Oddanie budynku do użytkowania przewiduje się na
koniec 2020 r. UBM Development Polska to
firma deweloperska o austriackich korzeniach i ponad 145-letniej historii. W Polsce
funkcjonuje od 1993 r. Przez ten czas zrealizowała szereg inwestycji, w tym katowicki hotel
Vienna House Easy (wcześniej hotel Angelo)
przy ul. Sokolskiej. Akcje UBM notowane
są w tzw. segmencie prime market na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Filipińskie „Tiramisu”

Skanska sprzedała biurowce C i D będące
częścią kompleksu czterech budynków Silesia Business Park, zlokalizowanych przy ul.
Chorzowskiej 146-148. Nabywcą jest filipiński
ISOC Holdings. Jest to pierwsza transakcja
sprzedaży budynku biurowego firmy Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
inwestorowi z Filipin i jednocześnie pierwszy

FOT. ATAL

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Park. Wcześniej budynki A i B kupił w 2015 r.
szwedzki inwestor Niam. Ze względu na kolory elewacji do obiektów przylgnęła potoczna
nazwa „Tiramisu”.

Dwa nowe
biurowce w budowie

Sokolska 30 Towers

zakup dokonany przez ten fundusz w Polsce. Obie nieruchomości biurowe zapewniają w sumie ok. 24 tys. mkw. powierzchni
najmu i 250 miejsc dla samochodów na dwóch
kondygnacjach parkingowych. Wśród najemców budynków jest Accenture, Epam, Sapiens
czy TÜV Rheinland. – ISOC Group inwestuje w Polsce, w szczególności w Katowicach, ponieważ skupiamy się coraz bardziej
na rozwoju w obszarach technologii oraz innowacji. Kwitnący rynek outsourcingu procesów biznesowych (BPO) i centrów usług
biznesowych (BSC), dobrze wykształceni
pracownicy, rozwinięta infrastruktura oraz
renomowani międzynarodowi inwestorzy –
to wszystko sprawiło, że Katowice są naszym
pierwszym wyborem na europejskim rynku.
Postrzegamy miasto jako pełne energii centrum połączone z dwoma innymi, ważnymi
ośrodkami – Krakowem i Wrocławiem. Zamierzamy dalej rozwijać nasze partnerstwa
oraz obecność w Polsce – powiedział Michael
Cosiquien, prezes ISOC. Sprzedażą dwóch
biurowców Skanska zakończyła proces inwestycyjny w ramach projektu Silesia Business

W ostatnich tygodniach w rejonie Silesia City
Center rozpoczęto budowę dwóch budynków
biurowych. Firma Echo Investment poinformowała o szybszym, niż planowano, starcie
realizacji drugiego etapu Face2Face Business
Campus u zbiegu ulic Żelaznej, Chorzowskiej i Grundmanna. Obiekt ma oferować 26
tys. mkw. powierzchni na 15 kondygnacjach.
– Zdecydowaliśmy o równoległej budowie
dwóch budynków kompleksu, ponieważ zainteresowanie dobrze zaprojektowanymi, a przy
tym niebanalnymi przestrzeniami biurowymi w stolicy województwa śląskiego jest
bardzo duże – powiedziała Joanna Nicińska,
dyrektor regionalna w Dziale Biur Echo Investment. Od maja br. trwa budowa pierwszego budynku Face2Face, który będzie miał
7 kondygnacji i 20 tys. mkw. powierzchni.
Całość zaprojektowała warszawska pracownia
Grupa 5 Architekci we współpracy z katowickim Biurem Projektowym Małeccy.
Z kolei przy ul. Węglowej, po zachodniej
stronie Silesia City Center, na początku grudnia wystartowała budowa 7-kondygnacyjnego
biurowca o nazwie Węglowa 7. Deweloperem
inwestycji jest katowicki Opal Maksimum.
Pod budynkiem powstanie 2-kondygnacyjny
parking dla 115 samochodów. Nadziemne
poziomy obiektu stworzą przestrzeń o powierzchni ok. 8,5 tys. mkw. Za projekt architektoniczny odpowiada katowicka pracownia
Forma. (ZIT)
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Katowickie baseny nabierają kształtów
Dodatkowo – przy basenach powstają pełnowymiarowe hale sportowe, a obiekty przy ul. Hallera i Kościuszki będą mieć także siłownie.
– Decyzja prezydenta Marcina Krupy o budowie trzech basenów oznacza, że większość mieszkańców
Katowic będzie mieć dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilometrów.

Dzięki temu całe rodziny będą mogły
aktywnie spędzać czas wolny, na czym
nam zależy – mówi Bogumił Sobula,
wiceprezydent Katowic.
Każdy z zaprojektowanych obiektów
będzie budynkiem parterowym, podpiwniczonym, wolnostojącym i będzie zawierać foyer z punktem kawowym, oraz szatnie (240 szafek). Przy

każdym basenie pojawią się parkingi
– 186 miejsc przy ul. Kościuszki, 95
miejsc przy ul. Hallera, 94 miejsca na
Ligocie. Dodatkowo zmieni się otoczenie basenów – pojawią się nowe
nasadzenia, stojaki dla rowerów oraz
nowe ławki i monitoring. Wszystkie
baseny będą w pełni dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

FOT. M. MALINA

W Katowicach trwa budowa trzech basenów. Prace budowlane na wszystkich
obiektach posuwają się do przodu mimo
panujących warunków atmosferycznych. Każda inwestycja będzie zawierać sześciotorowy basen o wymiarach
25 × 16 metrów, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, trybuny na 115
miejsc, 80-metrową zjeżdżalnię i sauny.

Inwestycja:
Basen wraz z halą sportową
Lokalizacja:
ul. Hallera i Konna w Burowcu
Rozpoczęcie prac terenowych:
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 28,8 mln zł
Zaawansowanie prac: Trwają roboty
konstrukcyjne (żelbetowe)

Inwestycja:
Basen – wraz z halą sportową,
zagospodarowaniem terenu,
drogą, parkingiem
Lokalizacja:
Zadole, ul. Wczasowa
Rozpoczęcie prac terenowych:
sierpień 2017 r.
Termin ukończenia: II kwartał 2020 r.
Koszt: 32,3 mln zł
Zaawansowanie prac:
Trwają roboty ziemne

FOT. S. RYBOK

W Burowcu trwają prace żelbetowe,
które mają zakończyć się w połowie
stycznia. Wykonywane są ściany murowane (nośne) i konstrukcja drewniana
dachu. Zakończono hydro- i termoizolację ścian fundamentowych. Trwają
ostatnie prace związane z montażem
kanalizacji podposadzkowej i zewnętrznej
sieci wod.-kan. Wykonywane są izolacje
pod posadzki w podbaseniu oraz same
posadzki.

Inwestycja:
Basen wraz z halą sportową
Lokalizacja: ul. Kościuszki, Brynów
Rozpoczęcie prac terenowych: czerwiec
2017 r.
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 29,3 mln zł

Na budowie trwają ostatnie prace ciesielsko-zbrojarskie. Do zakończenia – w zakresie konstrukcji żelbetowej – pozostało
wykonanie części ściany szczytowej i ścian
wewnętrznych, schody zewnętrzne do
podbasenia oraz narożnik budynku części sportowej (wstrzymany z uwagi na
logistykę na budowie). Zakończenie prac
żelbetowych planowane jest na początku
stycznia tego roku. Ponadto wykonywane są ściany murowane i trwa montaż
konstrukcji nośnej dachu. Zakończono
hydro- i termoizolację ścian fundamentowych, trwają zasypki ścian części podziemnej budynku. Wykonywane są izolacje
pod posadzki w podbaseniu oraz same posadzki. Zaawansowane są również prace
związane z kanalizacją.

Po wykonaniu szczegółowych badań
geologicznych okazało się, że konieczne
są dodatkowe prace stabilizujące grunty.
Wykonano już prace związane z zabezpieczeniem wykopu w części głębokiej w systemie „ścianki berlińskiej”. Zakończono
prace w zakresie wzmocnienia i stabilizacji
podłoża gruntowego (uzdatnienie terenu),
co umożliwiło wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych. Aktualnie prowadzone
są roboty zbrojarskie i szalunkowe płyt
fundamentowych budynku, a także specjalistyczne roboty izolacyjne przed naporem wód gruntowych z zastosowaniem
mat bentonitowych oraz krystalicznych zapraw do uszczelnienia kapilarnego. W trakcie wykonywania jest nasyp z kruszywa
pod stopy fundamentowe oraz płytę posadzkową parteru, a także instalacja kanalizacji podposadzkowej. Trwają również
przygotowania do wykonania zewnętrznej
sieci kanalizacji sanitarnej w technologii
bezwykopowej. W kolejnym etapie planowane jest wykonanie robót zbrojarskich,
szalunkowych, izolacyjnych i betoniarskich dla ścian i słupów części podziemnej
obiektu. Prace na budowie basenu przy ul.
Wczasowej prowadzone są zgodnie z zatwierdzoną aktualizacją harmonogramu.

www.katowice.eu
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Budżet obywatelski zmienia miasto
Za nami piąta edycja katowickiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy
głosowali na 245 zadań lokalnych i 27
ogólnomiejskich. W tym roku pula BO wynosiła łącznie 22,8 mln zł i tym samym
była największa w Polsce w przeliczeniu
na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. W tegorocznym głosowaniu odnotowano rekordową frekwencję – 16,8%, co

oznacza, że w porównaniu z zeszłoroczną
edycją wzrosła ona o 23,5%.
W edycjach budżetu obywatelskiego w latach 2015–2019 mieszkańcy
głosowali łącznie na 1191 projektów. Do
końca grudnia 2018 roku zrealizowano
453 zadania.
W ostatniej, czyli V edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy wybrali 126

projektów (w tym 12 ogólnomiejskich),
których realizacja zakończy się pod koniec 2019 roku. Trzy spośród tych zadań
zostały określone jako zadania dwuletnie, a więc ich realizacja zostanie zakończona najpóźniej w 2020 roku.
Natomiast w IV natomiast edycji BO
mieszkańcy wybrali aż 137 zadań do
zrealizowania. Do końca 2018 roku

Inwestycja: Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę i koszykówkę o nawierzchni
syntetycznej lub poliuretanowej przy ul. Miłej 8–12, 2–6
Lokalizacja: Giszowiec, ul. Miła 8–12, 2–6
Termin ukończenia prac: koniec 2018 r.
Zaawansowanie: końcowy etap prac, prace porządkowe
Koszt: 680 tys. zł
FOT. M. MALINA

Inwestycja:
Lampy LED na ulicach Murcek
Lokalizacja: Murcki
Termin ukończenia prac:
listopad 2018 r.
Koszt: 322 tys. zł

Inwestycja:
Zielone Śródmieście
Lokalizacja: Śródmieście
Rozpoczęcie prac terenowych:
październik 2018 r.
Termin ukończenia prac:
koniec grudnia 2018 r.
Koszt: 400 tys. zł
Zaawansowanie prac:
Trwają zaawansowane prace

do koszykówki o wymiarach 14 × 22 m.
Syntetyczna poliuretanowa nawierzchnia
boiska jest w kolorze zielonym i żółtym.
Boisko zostało wyposażone także w dwie
bramki o wymiarach 3 × 2 m i cztery stojaki
stalowe do koszykówki.
Za bramkami pojawiły się piłkochwyty, a wokół boiska zostało ustawione
nowe ogrodzenie.

W śródmieściu istnieje szereg miejsc zielonych, które dzięki zagospodarowaniu
mają lepiej służyć okolicznym i przebywającym na nich mieszkańcom. Miejsca,
które zostaną zagospodarowane w ramach budżetu obywatelskiego, to zielony
skwer przy ul. Barbary, Skalnej i Głowackiego, plac Rostka, zielona przestrzeń
między budynkami przy ul. Gawliny
i Lisieckiego, zielona skarpa i podwórze
przy ul. Szeligiewicza 10 i kolejne, zieleniec na skarpie na rogu ul. Raciborskiej
i Adamskiego.

FOT. S. RYBOK

W Giszowcu zostało wybudowane wielofunkcyjne boisko. Będzie ono służyło do
gry zarówno w piłkę nożną, jak i koszykówkę. Z nowoczesnego i bezpiecznego
obiektu będą mogli korzystać nie tylko
mieszkańcy dzielnicy.
Samo boisko ma wymiary 23 × 48 m. W jego
skład wchodzi boisko do minipiłki nożnej o wymiarach 20 × 44 m i dwa boiska

zakończonych i oddanych do użytkowania zostało blisko 85% zadań
wybranych do realizacji. Pozostała
część z nich jest zadaniami dwuletnimi lub zostały one wpisane w budżecie
miasta jako niewygasające, a zakończenie realizacji tych projektów planuje się do końca czerwca 2019 roku.
Najnowsze realizacje to np.:

 Murckach na kilku ulicach wymieniono
W
lampy sodowe w latarniach na lampy LED.
Zadanie ma na celu poprawienie widoczności wszystkich osób, które poruszają
się po zmierzchu, szczególnie jesienną
i zimową porą. Zmiana poprawiła także
komfort jazdy wszystkich kierowców, którzy lepiej widzią, co dzieje się na drodze.
Nowoczesne oświetlenie pojawiło się
na ulicach: Bielskiej (od skrzyżowania
z Niemczyka do ronda), Goetla (od Bielskiej do Domeyki), Samsonowicza (na
wysokości wyniesionych przejść dla
pieszych), Solskiego (od Bielskiej do
kościoła), Baczyńskiego, Mruczka (od
Rynku do Laskowskiego), Kołodzieja
(przy przejściach dla pieszych), Domeyki
(przy sklepie spożywczym).

W Piotrowicach zbudowano nowoczesny
plac zabaw. Plac będzie służył nie tylko
uczniom, ale również dzieciom z dzielnic Piotrowice i Ochojec. Taka inwestycja
daje najmłodszym mieszkańcom możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego w miejscu bezpiecznym i przyjaznym.

Inwestycja:
Budowa nowoczesnego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 28
Lokalizacja: Piotrowice-Ochojec
Termin ukończenia prac:
listopad 2018 r.
Koszt: 152,7 tys. zł
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WSPOMNIENIE JERZEGO ŚMIAŁKA (1938–2018)

Zmarł były prezydent Katowic Jerzy Śmiałek
FOT. UMK

Jerzy Śmiałek był pierwszym prezydentem
Katowic wybranym po restytucji polskiego
samorządu terytorialnego. To ważna postać w najnowszej historii naszego regionu.
Współtworzył Związek Górnośląski, którym
później kierował w latach 2000–2003. Był
jednym z inicjatorów regionalnego transportu publicznego, formalnie prezesując KZK
GOP w latach 1994–2004. Jednak zapamiętany został przede wszystkim jako samorządowiec, radny trzech kadencji Rady Miasta
Katowic w latach 1990–2002 oraz prezydent
Katowic w latach 1990–1994.

Będąc działaczem Solidarności, mandat radnego zdobył z ramienia Komitetów Obywatelskich w historycznych
wyborach powszechnych, przeprowadzonych
19 czerwca 1990 r., by trzy dni później objąć
urząd prezydenta. Jego kadencję cechowały

energiczność i odwaga w realizacji stawianych sobie celów. Szybko odbudował rangę
prezydentury miasta, tak zdegradowaną
przez ponad cztery dekady przez komunistyczne władze.
Nawiązał szereg kontaktów międzynarodowych, co zaowocowało popisaniem przez
Katowice umów partnerskich z zachodnimi
miastami, m.in. Kolonią, Odense, Groningen, amerykańskim Mobile, a przede wszystkim z Saint-Ētienne, którego włodarze w latach
dziewięćdziesiątych mocno zaangażowali
się w pomoc i dzielenie swoimi doświadczeniami. To między innymi francuski model samorządowy zainspirował Jerzego Śmiałka do
wprowadzenia w Katowicach pilotażowego
programu przejęcia szkolnictwa jako zadania
własnego, na co zdecydowało się wówczas
jedynie kilka miast w Polsce. W tym samym

czasie górnośląska stolica nawiązała również
kontakty z instytucjami ONZ, czego rezultatem było zapoczątkowanie programu UN-HABITAT, który był pionierskim programem,
początkującym myślenie o metropolitarnych
rozwiązaniach dla miast naszego regionu.
Jako ekonomista i człowiek mocno stąpający po ziemi wprowadził też nowoczesne
procedury zarządzania urzędem, wzorowane
na modelach sprawdzonych w krajach zachodnich. Jednym słowem jego rola w tworzeniu dzisiejszego obrazu katowickiego
samorządu i samego miasta jest dziś nie do
przecenienia. Jerzy Śmiałek zmarł w wieku
80 lat, a 17 grudnia w jego ostatniej drodze
towarzyszyli mu dzisiejsi i byli włodarze Katowic, jego dawni podwładni i współpracownicy, członkowie Związku Górnośląskiego
oraz najbliżsi.  (KK)
FOTO. S. RYBOK

SPOŁECZNIK I ANIMATOR KULTURY

Zdzisław Czenczek laureatem
Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka
Z dzisław Czenczek to zasłużony społecznik, angażujący się w życie społeczności lokalnych oraz animator rodzimego ruchu muzycznego.

Ten pochodzący ze Lwowa laureat tegorocznej
Nagrody im. bł. ks. E. Szramka zamieszkał
w Katowicach w 1960 roku. Od razu włączył
się w śląski ruch śpiewaczo-muzyczny. Jest
założycielem chóru „Dei Patris” na katowickim os. 1000-lecia. Działał także w Śląskim

Oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Jest członkiem katowickiego Klubu
Inteligencji Katolickiej. Nagrodę podczas
uroczystości odpustowych w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
wręczył laureatowi abp senior Damian Zimoń, a prezydent Katowic Marcin Krupa
podziękował mu za dotychczasową pracę na
rzecz mieszkańców, lokalnego środowiska
oraz „upiększania miasta”.

NAGRODA IM. JÓZEFA KOCURKA ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Społecznicy, wystąp!
Czy znasz osobę, która bezinteresownie
działa na rzecz mieszkańców Katowic,
wspiera dzieci, seniorów, a może w inny
sposób udziela się na rzecz lokalnej
społeczności? Jeśli tak, to nie zwlekaj! Jeszcze tylko do 14 stycznia 2019 r.
przyjmowane są wnioski w ramach konkursu o Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej
za szczególne zaangażowanie na rzecz
mieszkańców miasta Katowice.

Od 2012 r. nagrodę otrzymują społecznicy za
swoją bezinteresowną pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta. Wśród laureatów
nagrody są m.in. siostra Anna Bałchan ze stowarzyszenia Po-MOC, Bogdan Nowak, działacz społeczny w dzielnicy Ligota-Panewniki,
czy Elżbieta Zacher, prezes stowarzyszenia „Razem dla Nikiszowca”.

W zeszłym roku laureatem
została Elżbieta Zacher,
prezes stowarzyszenia
„Razem dla Nikiszowca”.
Od początku swojej
działalności podejmowała
różne inicjatywy, których
celem była poprawa
wizerunku Nikiszowca oraz
aktywizacji jego mieszkańców

Na stronie www.katowice.eu są dostępne wzory
wniosków o nagrodę oraz inne przydatne informacje
dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 32 259 31 18 lub e-mailowy
ps@katowice.eu. (RED)

Nagroda im. ks. Emila Szramka przyznawana jest od 2009 r. Otrzymuje ją osoba
odznaczająca się działalnością na rzecz
Katowic w obszarach, które były bliskie
ks. Emilowi Szramkowi ze szczególnym
uwzględnieniem działalności charytatywnej,
edukacyjnej, ekumenicznej oraz w zakresie
integracji społecznej, biblioznawstwa, sztuki,
piśmiennictwa czy muzyki.
(RED/KAI)

Zdzisław Czenczek, abp Damian Zimoń,
ks. Andrzej Suchoń w trakcie uroczystego
wręczenia nagrody w kościele Mariackim

Kim był Józef Kocurek?
Wieloletni radny miejski, a przez 12 lat
wiceprezydent Katowic. W mieście był
odpowiedzialny za jedne z największych
inwestycji, w tym za Drogową Trasę Średnicową. Pochodził z Bogucic, z rodziny o patriotycznych i powstańczych tradycjach.
Był jednym ze współzałożycieli Związku
Górnośląskiego. Angażował się w życie dzielnicy, był przewodniczącym koła
Związku Górnośląskiego w Bogucicach,
które m.in. fundowało stypendia dla najlepszych uczniów i studentów w ramach
tzw. przeglądu świadectw. Do ostatnich
chwil życia był oddany ziemi śląskiej, a w
szczególności mieszkańcom Katowic. Józef Kocurek był nie tylko wielki społecznikiem, ale przede wszystkim osobą
niezwykle serdeczną i przyjazną wobec
każdego napotkanego przez siebie człowiek. Zmarł w 2011 r. w wieku 62 lat.

www.katowice.eu
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Sztaby WOŚP
w dzielnicach

WSPÓLNIE POMAGAMY

WOŚP zagra po raz 27!

W Katowicach działa 6 sztabów
WOŚP zorganizowanych przez:

FOT. FUNDACJA Z PASJĄ

Co roku w drugą niedzielę stycznia odbywa
się ogólnopolski finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Już od 27 lat w wielu
miastach działają lokalne sztaby, do zgłaszają się wolontariusze, którzy kwestujący na ulicach w dzień finału. Nie inaczej
jest w Katowicach, gdzie sztaby swoją pracę rozpoczęły już kilka tygodni temu. Będą
działały w aż sześciu lokalizacjach.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
odbędzie się 13 stycznia. Na katowickim rynku
zagrają Gutek, Lipali, Aiselis, A.Y.A., Seven on
Seven, Hengelo, Hurrockaine. Wieczorne światełko do nieba podobnie jak w zeszłym roku nie
oznacza fajerwerków - będzie niespodzianka.
Celem finału jest zakup nowoczesnego
sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami
II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie,
które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy
oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko
50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują
one teren całego kraju. W placówkach tego
rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne,
spełniające najwyższe standardy wyposażenie,
które daje lekarzom i personelowi medycznemu
jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia
najtrudniejszych przypadków.
– W ostatnich latach nasza fundacja skupiała
się na wspomaganiu znajdujących się w trudnej
sytuacji szpitali i oddziałów opieki podstawowej – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych
Orkiestry. – Mając za sobą rekordowe finały,
kupiliśmy wiele tysięcy urządzeń dla oddziałów

 rywatne LO im. Wańkowicza
P
(os. Witosa),
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla
Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących (Koszutka),
Hufiec ZHP Katowice (Śródmieście),
Fundację ELEMENTARZ (Ligota),
Centrum Rozrywki MK Bowling
(Brynów),
Fundację z Pasją (Szopienice).

Zdaniem
wolontariuszki:

Mateusz i Wiktoria byli w zeszłym roku wolontariuszami w sztabie w Szopienicach

pediatrycznych oraz podstawowych oddziałów
neonatologicznych w całej Polsce. Cały czas zresztą
realizujemy zakupy m.in. właśnie dla oddziałów
noworodkowych. Przez ten czas jednak dostawaliśmy coraz większą ilość próśb o pomoc, często
błagalnych, z oddziałów specjalistycznych. Braki
dotyczą tych najnowocześniejszych, a zarazem najdroższych urządzeń, na których zakup nie zawsze
stać jest samorząd, bo środki pozyskane w ramach
dotacji unijnych wykorzystywane są na „łatanie” bardziej istotnych potrzeb. Tymczasem na
świecie obserwujemy znaczący postęp w medycynie, a zwłaszcza w diagnostyce. Na rynek trafiają coraz to nowsze, bardzo drogie urządzenia,

które zarazem oferują kosmiczne możliwości diagnozy i szybkości w podejmowaniu leczenia. Kupując taki właśnie sprzęt, mamy możliwość po
raz kolejny podnieść poziom opieki nad chorymi
dziećmi w Polsce. Dlatego Zarząd Fundacji zdecydował, że celem 27. Finału WOŚP będzie zakup
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych –
dodaje dyrektor ds. medycznych Fundacji.
Podczas 26. Finału WOŚP zebrano łącznie
ponad 126 mln zł. (RED)
Więcej informacji o katowickim finale
na profilu na Facebooku:
Katowicki Finał WOŚP 2019.

AKCJA CHARYTATYWNA

OGŁOSZENIE
RADY MIASTA KATOWICE

Katowice w Afryce
FOT. TOMASZ HUK

R owery, laptopy, wózek inwalidzki,
przybory do nauki i środki czystości
– to wszystko trafiło do szkoły masajskiej, szkoły do sierot, szkoły w Bambolulu oraz dla najbiedniejszych studentów PawniUniversity w ramach akcji
„Afryka”.

Jej koordynatorem jest dr Anna Watoła,
która w listopadzie wraz z dr Anną Brosch,
Lidią Skibą, reprezentującymi Uniwersytet
Śląski w Katowicach, oraz dr. Tomaszem Hukiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi, przebywała
w Kenii.
Kenijskim szkołom przekazano też
pocztówki z Katowic, przybory i drobne zabawki wykonane przez uczniów SP nr 11.
Nie zabrakło i katowickich gadżetów – np.
logo naszego miasta oraz część materiałów
promocyjnych została przekazana wodzowi
wioski masajskiej w okolicy Mombasy. – To
już druga wspólna akcja Uniwersytetu Śląskiego i katowickiej szkoły podstawowej,
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w ramach której poprawiamy warunki życia najbiedniejszym kenijskim dzieciom.
Choć jest to kropla w morzu potrzeb, ale
wierzymy, że każda kropla drąży skałę, tak
aby w przyszłości kenijscy uczniowie mogli
uczyć się w dobrych warunkach – mówi dr
Tomasz Huk. (JG)

Nabór
uzupełniający
na ławnika

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach wystąpił do Rady Miasta Katowice o przeprowadzenie uzupełniającego wyboru jednego
ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach
w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016–2019. Kandydatów na ławnika mogą
zgłaszać do 31 stycznia 2019 r. Radzie Miasta
Katowice: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Katowic. Więcej
informacji, w tym o warunkach, które musi
spełniać kandydat na ławnika, znajduje się
na stronie http://bip.katowice.eu/, Katowice
zakładka Ogłoszenia i Aktualności/Nabór na
ławników sądowych. (RED)

To niesamowite, jak niewiele trzeba,
aby pomóc. Wystarczy 13 stycznia
wyjść z domu, spotkać na swej drodze
wolontariusza z puszką i wrzucić parę
groszy. Dlatego właśnie „Pomaganie jest
dziecinnie proste” jest hasłem tegorocznego finału WOŚP. Każdy może dołożyć
swoją cegiełkę i czuć się współodpowiedzialny za wyposażenie szpitali dziecięcych w nowoczesny sprzęt medyczny
– mówi Sandra Braksator, wiceprezes
Fundacji z Pasją (fundacja tworzy jeden z sześciu sztabów w Katowicach).

WYKŁAD OTWARTY

„Fizyka w stylu
Monte Carlo”
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach
przy ul. Krasińskiego 8 zaprasza we wtorek
8 stycznia o godzinie 17.30 na wykład „Fizyka w stylu Monte Carlo”. Gościem będzie
prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaskoczeniem dla wielu osób jest fakt,
że w opisie otaczającego nas świata materialnego współczesna fizyka posługuje się
bardzo często pojęciem prawdopodobieństwa. Tematem wykładu będzie dziedzina
fizyki – być może najbliższa życiu codziennemu, gdzie posługiwanie się prawdopodobieństwem wynika z konieczności opisu
układów złożonych z niesłychanie wielu
komponentów. Takimi układami są ciała
makroskopowe, czyli kawałki materii, które
można wziąć do ręki. Zapraszamy wszystkie
osoby ciekawe świata!
(PŚ)
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MIASTO

WYWIAD Z ROMANEM KALARUSEM

Jak na koncercie Animalsów, 53 lata temu…
że jeśli chodzi o naszą rodzimą sztukę wizualną, to na świecie znani jesteśmy tylko dzięki
polskiej szkole plakatu. Marka! Pojęcie!

Maciej Szczawiński: Pasja życia, temperament, fantazja i optymizm. Te słowa prawie
wszystkim kojarzą się z twoją sztuką i twoją osobą.

Roman Kalarus: Bo ja kocham życie i kocham
ludzi! Po prostu. I wszystko, co robię, to z jednej strony rodzaj zabawy, a jednocześnie rodzaj
terapii, która z różnych powodów jest mi niezbędna. Ale też bardzo chcę i bardzo mi zależy
na tym, żeby trafić do odbiorcy. Dlatego moja
sztuka nie jest jakoś nadzwyczaj skomplikowana, chociaż bez przerwy bawię się przecież
metaforą. Czyli treść zamieniam na formę, żeby
już potem nic nie trzeba było dopowiadać. A ludzie tak często pytają: co artysta chciał „przez
to” powiedzieć? Co miał na myśli? Dlaczego
tak właśnie? Otóż wszystko, co chciał i mógł
przekazać ów artysta, zamknięte jest w jego
dziele. To ono mówi, to ono znaczy i tak to
należy odczytywać. Nie tylko moim zdaniem
najważniejszy zawsze jest rysunek, bo od niego
się wszystko zaczyna. Czy projektuję plakat, czy
wnętrze kościoła, czy chcę namalować obraz,
zawsze najpierw rysuję. Dużo razy to samo,
nieraz w kółko to samo, żeby się wykrystalizowała forma. Żeby coś ująć, czyli złapać istotę,
trzeba dosyć długo bawić się w odejmowanie.
Ma pozostać tylko niezbędne i najważniejsze, a i
tak rodzą się wątpliwości. Na szczęście zresztą.
Co myślisz, słysząc słowa: „sztuki piękne”?

Ano właśnie! Dzisiaj tak niewiele się
mówi o pięknie, jakoś wstydliwie je przemilcza, podmienia sensy, zaciera znaczenia. Piękno jako kategoria albo wartość
zostało właściwie ze sztuki wygnane. Powiedzieć komuś, że stworzył rzecz piękną,
to nieledwie go obrazić… Teraz obrazem
trzeba szokować, prowokować, wrzeszczeć,
trzeba przekraczać kolejne granice. Tylko
tak zwrócisz na siebie uwagę. A mnie nigdy by nie przyszło na myśl obrazić kogoś
poprzez dzieło. Nie wolno! Artysta, mówię
to z najgłębszym przekonaniem, powinien
przekazywać odbiorcy wyłącznie emocję
dobra, bo to jest kontakt z drugim człowiekiem. Spotkanie. Sztuka nie może być tylko
jakąś intelektualną zimną grą w odczytywanie konwencji, kodów, znaków itp. Czasem
trzeba taki obraz najdosłowniej dotknąć,
powąchać, wczuć się w jego fakturę, bo tam
ciągle drga ten żywy gest, emocja, napięcie,

Wiem, że emocjonalnie mocno jesteś związany z Katowicami.

Roman Kalarus jest jednym z czołowych
twórców słynnej tzw. polskiej szkoły plakatu

to wszystko powstało przecież w jakimś realnym czasie poświęconym odbiorcy! Ale
dzisiaj wielu artystów otwarcie deklaruje,
że odbiorca jest niepotrzebny. Że tworzą wyłącznie dla siebie, a jeżeli ktoś sprzedaje, to
oczywiście jest komercyjny. Tymczasem ja
uważam wręcz przeciwnie. Sztuka powinna
iść „do ludu”. Czyli wychowywać (tak!), ożywiać wewnętrznie, inspirować, łączyć.
Jako mistrz plakatu nastrój masz chyba
nie najlepszy. Rasowy plakat poza informacją zachęcał: „pomyśl”, „skojarz”. Dzisiaj ta forma sztuki coraz bardziej spychana jest na margines przez agresję billboardu. A ten krzyczy tylko: „kup!” (bo będziesz
gorszy i nieszczęśliwy).

Na ulicy już prawie wszystko zrobiło się
komercyjne, więc klasyczny plakat znika,
choć jednocześnie jest multum galerii, które
dobrymi plakatami handlują i to za duże
pieniądze, bo są jeszcze znawcy, kolekcjonerzy i miłośnicy. Nie zmienia to faktu,
że w przestrzeni publicznej ten rodzaj sztuki
się „zwija”. Mogę tylko z melancholią dodać,

PLAC NA GLANC

Pierwsza pomoc dla podwórka
Chcecie ożywić i odnowić podwórko waszej kamienicy? Zbierzcie grupę sąsiadów i zgłoście je do konkursu Plac na
Glanc. Katowice Miasto Ogrodów czeka
do końca stycznia!

Od 2013 roku dzięki akcji Plac na Glanc blask
odzyskało aż dziewięć podwórek w całych
Katowicach. Wypiękniały place przy domach w Śródmieściu, Załężu, Ligocie czy

Zawodziu. Mieszkańcy domów przy wybranym w konkursie podwórku podczas
konsultacji z projektantami tworzą projekt
podwórka swoich marzeń. Reszta należy już
do firmy budowlanej. Wszystko na koszt Miasta Ogrodów i licznych sponsorów.
Najnowsze podwórko zostało zrobione
„na glanc” w Dąbrówce Małej przy ul.
Strzelców Bytomskich 13. Na rozległym

Od zawsze. Moje wczesne lata upłynęły
nad Rawą, mieszkałem z rodzicami przy ul.
Moniuszki. Sentymentalnie trochę tęsknię
za małym starym rynkiem, na który gapiłem się z okna, za starymi „Delikatesami”,
za „Cyganerią” z jej neonem i zapachem, no
ale dzisiaj miasto jest już na innej orbicie.
Zmieniło się tak bardzo i w tak znakomitym kierunku poszły te zmiany, że czuję po
prostu radość i dumę. Kto by kiedyś pomyślał o postawieniu równie silnego akcentu
na sztukę i kulturę, że w ślad za tym pójdą
tak kolosalne inwestycje… Świetnym przykładem jest moja ukochana Akademia Sztuk
Pięknych. Cudowna sprawa. Mamy teraz trzy
obiekty tworzące campus, ludzie z zewnątrz,
jak przyjeżdżają, to najpierw przecierają
oczy, a potem zazdroszczą. Nasz najnowszy
budynek to już naprawdę światowy poziom,
takie rozwiązania przestrzeni, takie warunki, tak nowoczesny sprzęt… Akademia
dzisiaj to już nie tylko malowanie obrazów
czy robienie grafik – to jest cała współczesna
technologia multimediów. Kiedy odwiedził
nas David Lynch, to tak się zachwycił, że planuje tu kręcić film!
Rozmawiając z prof. Kalarusem, nie sposób
nie zahaczyć o muzykę. Pasjonuje cię jej
mocniejsze brzmienie. Byłeś na niedawnym
koncercie McCartneya?

Nie. Ale pojechałem na koncert Rolling
Stonesów z moją małżonką Joanną i synem
Michałem. Michał do mnie: „Ojciec, ty ciągle tego samego słuchasz…”. Ale to on nam
załatwił bilety. Wydarzenie! To nie jest
tylko robienie niebotycznej kasy, chociaż
RS to przedsiębiorstwo gigant, dziesiątki
tirów, setki ludzi, niesłychana scenografia.
Ci wspaniali faceci naprawdę potrafią wyzwolić w ludziach jakąś przedziwną energię, a przy tym ciągle się bawią, ciągle cieszą
się życiem, chwilą, szaleństwem publiczności… No co ci mam powiedzieć, kosmos!
Czujesz, że coś cię z nimi łączy?

Tak. Łączy mnie z nimi chęć życia. Chęć
zabawy i zabawiania innych. Bo artysta,
placu pojawiły się leżanki, oryginalne miejsce do siedzenia i dużo świeżej zieleni. Nie
zabrakło też atrakcji dla dzieci, takich jak
nowa piaskownica. Motywem przewodnim
jest tam kształt domu. Wiele elementów
małej architektury układa się w charakterystyczny „domek”.
– Podwórze było pokaźnym placem
wymagającym interwencji – przestrzeń
należało uporządkować, trzeba było nadać
jej wyraźne funkcje. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, w tym licznych dzieci,
wyznaczyliśmy trzy strefy aktywności: plac
zabaw, przestrzeń gospodarczą oraz wypoczynkową – mówią Anna Gajowiec i Maciej

malarz czy muzyk to trochę klaun, czyż nie?
Ma rozweselić, czasem wzruszyć, broń Boże
pouczać, przemawiać albo przynudzać swoją
„innością”. Klaun, który da radę rozruszać
naszą zastaną wyobraźnię, uczucia, zmysły,
czasem stawy... I przy okazji zachęca do refleksji: co jest podszewką tej zabawy? Aha,
jeszcze i ten drobiazg, że jak stary Kalarus
idzie dziś na koncert Rolling Stonesów, to
się drze i wrzeszczy jak na koncercie Animalsów w Hali Parkowej. 53 lata temu…

Roman Kalarus
artysta światowego formatu
Prof. Roman Kalarus prowadzi autorską
Pracownię Plakatu w ASP w Katowicach, na
której to uczelni studiował na Wydziale Grafiki. Jest uznanym w świecie artystą, a jego
prace były wielokrotnie nagradzane w Polsce i za granicą, m.in. dwukrotnie zdobył
grand prix na Biennale Plakatu Polskiego, był
nagradzany na tak prestiżowych festiwalach,
jak Biennale Grafiki Użytkowej w Brnie czy
Triennale Plakatu w Toyamie.
Wśród lubianych przez niego technik należy
wymienić drzeworyt barwny, collage, rysunek, malarstwo. Hobbystycznie muzykuje,
uwielbia ballady z własnym akompaniamentem gitarowym, okazjonalnie koncertuje.
Jego dzieła wystawiane były m.in. w Heilbronn, Brunszwiku, Düsseldorfie, Essen, Berlinie, Dachau, Brukseli, w Kansas City, Londynie,
Budapeszcie, Kijowie, Helsinkach. Do dziś bierze udział w wystawach na całym globie.
Roman Kalarus prowadził także warsztaty
dla studentów z różnych stron świata na
uczelniach w Stambyle, w Tel Awiwie, Santiago i Vina del Mar w Chile czy Indiana University of Pennsylvania w USA.
Jest współautorem malowideł sakralnych w kościele bł. Karoliny Kózkówny w Tychach oraz w kościele Matki
Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Katowicach. W 2007 r. prezydent Lech
Kaczyński odznaczył go Złotym Krzyżem
Zasługi.
(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

Warto, którzy zaprojektowali podwórko po
konsultacjach z mieszkańcami.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać
ze strony miasto-ogrodow.eu. Wraz z jak
najliczniejszą grupą sąsiadów trzeba opisać w nim m.in. stan podwórka i dotychczasowe działania na rzecz jego poprawy.
Organizatorzy akcji spotkają się z mieszkańcami z pierwszej dziesiątki wybranych
zgłoszeń, a następnie wybiorą finalistów.
Jeśli na przeszkodzie nie staną kwestie
formalne (np. nieuregulowana własność
podwórka), plac ze szczytu listy przejdzie
transformację.
(ŁUKA)

Informator
kulturalny
FOT. JEREMI ASTASZOW

WYSTAWY – s. 19 | KINO – s. 19 | TEATR – s. 19 | MUZYKA – s. 20 | BIBLIOTEKI – s. 20 | MDK – s. 21 | MUZEA – s. 23 | SPORT – s. 24

MOC TEATRALNYCH PRZEŻYĆ

XII KATOWICKI KARNAWAŁ KOMEDII
N
a przełomie stycznia i lutego ponownie w Katowicach czeka Państwa moc teatralnych wrażeń. Po
raz 12. spotkamy się podczas Katowickiego Karnawału Komedii, w trakcie którego na deskach Teatru Śląskiego i Teatru Korez
wystąpią m.in. Daniel Olbrychski, Katarzyna
Herman, Ewa Kasprzyk, Mirosław Baka, Dorota Kolak, Jacek Braciak oraz Robert Rozmus.
Festiwal rozpocznie się 25 stycznia, a zakończy
8 lutego.

Teatr Śląski i Teatr Korez już od XII edycji
KKK zapraszają w swoje progi wspaniałych
artystów teatralnych z całej Polski. W tym
roku teatry z Warszawy, Gdańska, Krakowa,
Kalisza, Rzeszowa oraz z Katowic w ciągu 16

dni zaprezentują 11 spektakli – 7 w Teatrze
Śląskim, 4 – w Teatrze Korez. Nie zabraknie
również imprez towarzyszących, takich jak
recitale Artura Andrusa „Sokratesa 18” oraz
Katarzyny Żak „Bardzo śmieszne piosenki”.
Natomiast 26 stycznia po pierwszym spektaklu w Korezie zapraszamy do Galerii Teatru na
wernisaż rysunków Andrzeja Mleczki.
Festiwal KKK rozpocznie się 25
stycznia na scenie Teatru Śląskiego spektaklem „Otwarcie sezonu” Teatru Kwadrat z Warszawy. Następnie wystąpi Teatr
Tu i Teraz z Warszawy z tytułem „W poszukiwaniu miłości. Jakobi i Leindental”. Aktorzy Teatru Komedii ze stolicy
zaprezentują się w „Tremie”. Z „Nerwicą

natręctw” przybędzie do nas z kolei Teatr Gudejko, gospodarz sceny zaprezentuje sztukę „Dwanaście krzeseł”. Jako
przedostatni na deskach Teatru Śląskiego odegrany zostanie „Raj dla opornych”, w którym wystąpią Mirosław
Baka i Dorota Kolak, a na zakończenie Katowickiego Karnawału Komedii 8 lutego
widzowie będą tam mogli zobaczyć światową premierę spektaklu „Inteligenci” w koprodukcji Teatru Śląskiego i Teatru Korez.
Z kolei w Teatrze Korez 26 lutego zagrany zostanie spektakl Teatru Ludowego
„Gdy przyjdzie sen”, 29 stycznia Teatr im.
Wojciecha Bogusławskiego z Kalisza zaprezentuje „7 minut”, a dwa dni później

ponownie w ramach Karnawału Komedii wystąpi, tym razem ze spektaklem
„Supermenka”, Teatr Gudejko. Ostatnim
festiwalowym spektaklem w Teatrze Korez będzie „Seks dla opornych” Ave Teatru z Rzeszowa.
Katowicki Karnawał Komedii wraca do
nas po roku z dawką najlepszych komedii
teatralnych. Jak co roku widzowie po każdym wydarzeniu mogą głosować na swój
ulubiony spektakl z repertuaru KKK, co
pozwoli wyłonić zwycięzców festiwalu –
zapraszamy na strony www.teatrslaski.art.
pl oraz www.korez.art.pl/, gdzie znajduje
się pełna ich lista.

(NATALIA KWAPISIEWICZ)
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POLECAMY
DATA

WYDARZENIE

GODZINA I MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIELNICA

8 stycznia

„Zbigniew Cybulski – pro memoria”;
uroczystość z okazji 52. rocznicy śmierci aktora

godz. 11.00; ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Miejski Dom Kultury „Południe”; tel. 32 209 47 72

10 stycznia

Dzielnica Brzmi Dobrze – koncert finałowy

godz. 18.00; Jazz Club Hipnoza
pl. Sejmu Śl. 2

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02

Śródmieście

10 stycznia

Salon Sztuk. Spotkanie z Jackiem Rykałą
i Arkadiuszem Ławrywiańcem

godz. 18.00; ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28

Śródmieście

11 stycznia

XVIII Koncert Charytatywny

godz. 17.00; Pałac Młodzieży

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1;
im. Kopernika w Katowicach

Śródmieście

12 stycznia

Karnawałowa Dyskoteka Dorosłego Człowieka

godz. 18.00; ul. gen. J. Hallera 28

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”;
tel. 32 256 84 53; impreza płatna

Szopienice-Burowiec

12 stycznia

V Mistrzostwa Polski w Zimowym Pływaniu

godz. 9.15; Dolina Trzech Stawów
– staw Szlomiok

Klub Sportowy Silesia; Winter Swimming

13 stycznia

Kolędowanie po naszymu
Zaprasza Koło Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej

godz. 17.00; ul. Sołtysia 5

Miejski Dom Kultury „Południe”; tel. 32 201 50 10

Podlesie

14 stycznia

Koncert karnawałowy
w wykonaniu Wiesława Ochmana

godz. 18.00; pl. pod Lipami 1, 3-3a

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”; tel. 32 206 46
42; impreza płatna

Giszowiec

16 stycznia

„Żeby umarło przede mną”. Opowieści matek
niepełnosprawnych dzieci – spotkanie z Jackiem Hołubem

godz. 17.00; ul. Ligonia 7

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1; tel. 32 2513047

16 stycznia

„Dekada Gieksy”. Projekcja filmu i spotkanie z Janem Furtokiem

godz. 18.00; ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Miejski Dom Kultury „Południe”; 32 209 47 72

16 stycznia

Spotkanie Barbar śląskich

godz. 13.00; ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28

17 stycznia

Dzień Babci i Dziadka

godz. 17.00; Zespół Szkół i Placówek nr 2;
ul. Zarębskiego 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; tel. 32 251 71 31
obowiązują zapisy

Załęże

17 stycznia

Koncert kolędowy

godz. 18.00; sala koncertowa
Willi Goldsteinów; pl. Wolności 12a

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice; „Camerata Silesia”
rezerwacja biletów pod numerem telefonu:
32 206 97 97 oraz e-mailem biuro@camerata.silesia.pl

Śródmieście

18 stycznia

Koncert noworoczny Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji

godz. 17.30; ul. Markiefki 44a

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”; tel. 32 203 05 17

Bogucice

18 stycznia

Koncert kolędowy w ramach programu
„Katowicki Senior w Mieście”

godz. 12.00; pl. pod Lipami 1,3-3a

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”:
tel. 606 301 504; darmowe wejściówki do odbioru
na portierni MDK

Giszowiec

18 stycznia

Bal karnawałowy dla seniorów w ramach programu
Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach

godz. 15.00; ul. obr. Westerplatte 10

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”; tel. 32 256 99 77;
obowiązują zapisy

19 stycznia

Koncert noworoczny Zespołu Akordeonistów „Katowice-Kleofas”

godz. 17.00; ul. Marcinkowskiego 13a

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”; tel. 32 255 32 44

Zawodzie

20 stycznia

„Drzewo a gada” – charytatywny spektakl teatralny

godz. 17.00; ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Miejski Dom Kultury „Południe”; tel. 32 209 47 73;
impreza płatna

Kostuchna

20 stycznia

„Kreatywny Dzień Babci i Dziadka w Teatrze Ateneum”
– warsztaty teatralne dla dziadków i wnuków

godz. 17.00; scena Ateneum;
ul. św. Jana 10

ŚTLiA „Ateneum”; tel. 32 253 79 26; obowiązują zapisy

Śródmieście

21 stycznia

Dzień Babci i Dziadka w ramach projektu Centrum
Społecznościowe Szopki w Szopienicach

godz. 11.00; ul. gen. J. Hallera 28

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”;
tel. 32 256 99 77; obowiązują zapisy

Szopienice-Burowiec

23 stycznia

Miecz przez wieki – prelekcja Macieja Filipowicza z Black
Diamonds Silesia Miners i Śląskiego Klubu Fantastyki

godz. 17.00; ul. Rybnicka 11

Miejska Biblioteka Publiczna; Filia nr 30; tel. 322 551 357

Śródmieście

23 stycznia

Dzień Babci i Dziadka w ramach projektu Centrum
Społecznościowe Szopki w Szopienicach

godz. 15.00; ul. obr. Westerplatte 10

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”;
tel. 32 256 99 7; obowiązują zapisy

Szopienice-Burowiec

24 stycznia

Vivat Academia! – Jubileusz 90-lecia Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego

godz. 18.00; Muzeum Archidiecezjalne
ul. Wita Stwosza 16

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”;
tel. 32 219 33 44

Śródmieście

24 stycznia

Spotkanie autorskie z Jerzym Ciurlokiem

godz. 17.30; sala klubowa; ul. Markiefki 44a

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”; tel. 32 2030517

24 stycznia

„Dworzec w Murckach” – spotkanie Klubu Miłośników Murcek

godz. 17.00; ul. Kołodzieja 42

Miejski Dom Kultury „Południe”; tel. 32 353 68 16

24 stycznia

„Opowieść Wigilijna” – spektakl młodzieżowego Teatru
Przycinek działającego przy MDK

godz. 16.30; pl. pod Lipami 1, 3-3a

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”; tel. 32 206 46 42

Giszowiec

25 stycznia

Karnawałowy Dancing Zawodziański – arteterapia poprzez
taniec dla seniorów

godz. 17.00; ul. Marcinkowskiego 13a

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”; tel. 32 255 32 44
impreza płatna

Zawodzie

25 stycznia

„Czytomy po naszymu, czyli po ślonsku”.
Spotkanie inaugurujące nowy cykl dla mieszkańców osiedla

godz. 17.00; ul. Witosa 18b

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12; tel. 32 2545853

27 stycznia

Niedzielne podwieczorki przy bonkawie i kołoczu dla seniorów

godz. 15.00; ul. gen. J. Hallera 28

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”; tel. 32 256 84 53

Szopienice-Burowiec

28 stycznia

„Pokój! Shalom! Salam!” – koncert towarzyszący konferencji
przedstawicieli chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Wystąpią
Servi Domini Cantores i Etnos Ensemble

godz. 19.00; Akademia Muzyczna;
sala koncertowa; ul. Zacisze 3

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”;
bezpłatne wejściówki dostępne są w biurze IPiUM „Silesia”
(pl. Sejmu Śląskiego 2, parter, pokój 20) lub telefonicznie
32 219 33 44 w. 33

Śródmieście

30 stycznia

Spotkanie w ramach cyklu Nie-Zwykli
Dzikie pływanie – spotkanie z Leszkiem Naziemcem

godz. 17.00; ul. Piastów 20

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14; tel. 32 2542276

Osiedle
Tysiąclecia

30 stycznia

Wesołe Zarzecze; Ekowarsztaty artystyczne;
impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 16.30; ul. P. Stellera 4

Miejski Dom Kultury „Południe”; tel. 32 202 97 67

30 stycznia

Koncert kolęd – Golec uOrkiestra

Kościół Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy; ul. Siewna 25

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 03

ul. Mikołowska 26

Kostuchna

Osiedle
Paderewskiego-Muchowiec

Śródmieście
Kostuchna
Śródmieście

Szopienice-Burowiec

Bogucice
Murcki

Osiedle Witosa

Zarzecze
Śródmieście

www.katowice.eu
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Światowid

Teatr Korez

ul. 3 Maja 7
tel. 32 258 74 32
e-mail: kino@swiatowid.katowice.pl
www.swiatowid.katowice.pl

pl. Sejmu śląskiego 2
tel. 32 209 00 88,
e-mail: biuro@korez.art.pl
www.korez.art.pl
MATERIAŁY PRASOWE

PREMIERY:
Od 4 stycznia

„Mój piękny syn” (reż. F. Van Groeningen)

Od 11 stycznia

„Ramen, smak wspomnień” (reż. E. Khoo)
„Powrót bena” (reż. P. Hadges)

Od 18 stycznia

Przesłanie. Wystawa prac Moniki Hartman

Katowice Miasto Ogrodów
Instytut Kultury
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu

Siedem dróg
Wernisaż: 11 stycznia, godz. 18.00;
wystawa do 27 stycznia,
Galeria Miasta Ogrodów
Wystawa fotografii Wojciecha Sternaka.

Przesłanie
do 3 lutego, Galeria Pusta
Wystawa prac Moniki Hartman.

KONCERTY
Adam Frankiewicz (Grupa
Etyka Kurpina) Koncert muzyki
elektronicznej i eksperymentalnej
19 stycznia, godz. 20.00,
sala Biura Dźwięku Katowice
Grupa Etyka Kurpina (Adam Frankiewicz) – reżyser teatralny, założyciel „Pionierska Records”. Podczas koncertu, korzystając z próbek wyciętych z porzuconych
kaset magnetofonowych i VHS, wykona eksperymentalny montaż taśm magnetycznych na żywo. Wysłuchamy swoistego słuchowiska radiowego z użyciem
analogowych odtwarzaczy reporterskich.

DZIELNICA BRZMI DOBRZE
Koncert z udziałem finalistów
projektu z 2018 r.
10 stycznia, od godz. 18.00,
Jazz Club Hipnoza
Finałowy koncert zespołów objętych programem
wsparcia Dzielnica Brzmi Dobrze w 2018 roku.
Wystąpią: Parnas Brass Band, Erith, Studio Sztama, NOTTOOEASY, ZOŚKA, Żyjoki, Max Bravura,
Szklane Oczy, Aiselis oraz gościnnie ostrawska
rockowa grupa Šamanovo Zboží.

WYSTAWY
Przejścia nie ma
do 6 stycznia, Galeria Engram
Wystawa Elżbiety Siwik.

Szeptem
Wernisaż: 10 stycznia, godz. 18.00;
wystawa do 10 lutego, Galeria Engram
Wystawa fotografii Pawła Duszy.

Imaginarium – fotografie
do 6 stycznia, Galeria Miasta Ogrodów
Wystawa prof. Waldemara Jamy.

Dziennik rezydencyjny II
do 3 lutego, Galeria 5
Wystawa podsumowująca Katowice Street Art AiR
2018 prezentować będzie prace powstałe w trakcie
całorocznego programu rezydencyjnego (Ahmet
Kavas (Kavachi), Alexey Salmanov, Kamila Szejnoch, Honorata Martin, Danilo Milovanovic, Open
Group) oraz wydarzenia towarzyszące (Artur Wabik, Marton Barabas).

Paulina Wojciechowska,
„Anakreontyk”
do 8 stycznia. Galeria Pojedyncza

„10”
do 18 stycznia, Ściana Sztuki Dziecka.
Wystawa podsumowująca 10 lat istnienia projektu
Future Artist.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Muzykodrom
19 stycznia, godz. 11.00,
sala Muzykodromu.

„Dom, który zbudował Jack” (reż. L. von Trier)
„Sny wędrownych ptaków” (reż. C. Guerra)

Od 25 stycznia
„Przedszkolanka” (reż. S. Colangelo)
„Samui song” (reż. P. Ratanaruang)
„Nienawiść, kótrą dajesz” (reż. G. Tillman Jr.)
„Złe wychowanie carmen post” (reż. D. Akhavan)

WYDARZENIA SPECJALNE:
16 stycznia

Spotkanie filozoficzne

godz. 18.30

„Dom, który zbudował Jack” (reż. L. von Trier)

Centrum Sztuki Filmowej
- Kino Kosmos

T. Jachimek, „Wiwisexia”

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

F. Apke, „Mrożona papuga”

Zbyszek Cybulski w 52. rocznicę
śmierci – mit i aktorstwo
7–8 stycznia, godz. 18.00

Retransmisja koncertu
noworocznego André Rieu z Sydney
20 stycznia, godz. 17.00

Rialto

ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl
rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

WIELKA SZTUKA NA EKRANIE
Hitler kontra Picasso i reszta

Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci
pod kierunkiem Joanny Bronisławskiej (Asi Miny).

13 i 27 stycznia, godz. 18.00

Rodzinne Matinée

Gentelman z rewolwerem,
reż. D. Lowery

2 i 26 stycznia, godz. 11.00
Muzyczne poranki z muzyką klasyczną i rozrywkową, którym towarzyszą gry, zabawy, konkursy i działania edukacyjno-animacyjne. Podczas
spotkań panuje atmosfera wspólnej zabawy, bez
ganienia dzieci za ich ekspresję i chęć poznawczego uczestnictwa.

Wycieczki regionalne
5 i 19 stycznia
Cykl bezpłatnych sobotnich wycieczek pod hasłem:
„Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”.

FILMOWY KLUB SENIORA

13 stycznia, godz.15.00

TRANSMISJE
SPEKTAKLI BALETOWYCH
Z TEATRU BOLSZOJ
Bajadera

20 stycznia, godz. 16.00

KOBIETY OBLEGAJĄ KINO
Też go kocham, reż. J. Peretz

24 stycznia, godz. 19.00

19

6 stycznia, godz. 16.00 i 19.00

7 stycznia, godz. 19.00

„Swing”
12 stycznia, godz. 16.00 i 19.00
Spektakl tylko dla widzów dorosłych.

„Niekończąca się historia”,
Teatr Rawa
13 stycznia, godz. 12.00
Spektakl familijny

J. Cartwright, „2”
13 stycznia, godz. 18.00

A. Shaffer, „Pojedynek”
18 stycznia, godz. 19.00

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

B. Schaeffer,
„Scenariusz dla 3 aktorów”
20 stycznia, godz. 19.00

„Cholonek” wg Janoscha
21 stycznia, godz. 19.00

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

www.katowice.eu
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Teatr Ateneum „Piaskowy Wilk”

A. Lysko, „Mianujom mie Hanka”
27 stycznia, godz. 16.00

„Gdy przyjdzie sen”,
Teatr Ludowy, Kraków
26 stycznia, godz. 19.00, (Galeria Teatru Korez)
Po spektaklu wernisaż Wystawy Rysunków Andrzeja Mleczki

„Bardzo śmieszne piosenki”
28 stycznia, godz. 19.00
Recital Katarzyny Żak (impreza towarzysząca)

„7 minut”, Teatr im. Wojciecha
Bogusławskiego, Kalisz

Instytut Promocji
i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”
pl. Sejmu Śląskiego 2
pokój 20
tel/fax 32 219 33 44
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

ul. św. Jana 10,
tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl
Scena Ateneum
ul. św. Jana 10

Piaskowy Wilk
8, 9, 10, 11 stycznia, godz. 9.30,
2 stycznia, godz. 11.30

Miłość do trzech pomarańczy
12 stycznia, godz. 11.30, 13 stycznia,
godz. 16.00, 15, 16, 17, 18 stycznia,
godz. 9.30.

Kukuryku na patyku,
czyli o dwóch takich
19 stycznia, godz. 11.30, 20 stycznia,
godz. 16.00, 22, 23, 24, 25 stycznia, 9.30
Galeria Ateneum
ul. 3 Maja 25

Kambodża – w krainie Khmerów

6 stycznia, godz. 18.00,
bazylika św. Szczepana i Matki Boskiej
Boguckiej, ul. Mariefki 89

Biblioteczny Klub Młodych Rodziców

Spotkanie z Marcinem Liberskim – podróżnikiem,
fotografem, nurkiem.

„Mamo, tato, chodźmy na koncert!”

Cykl spotkań dla rodziców z dziećmi w wieku 0–3
lata. Rozmawiamy o zdrowiu, edukacji, wychowaniu; zaznajamiamy dzieci z literaturą.

13 stycznia, godz. 16.00,
Miejski Dom Kultury „Koszutka”,
filia Dąb, ul. Krzyżowa 1
Koncertowy bal.

Vivat Academia!

Razem dla pokoju.
Pax! Shalom! Salam!

Śląski Teatr Lalki i Aktora
„Ateneum”

CZYTELNICY–PODRÓŻNICY

Spotkanie z Janem Świeżym – podróżnikiem.

31 stycznia, godz. 19.00

Recital Artura Andrusa (impreza towarzysząca)

Prelekcja Macieja Filipowicza z Black Diamonds
Silesia Miners i Śląskiego Klubu Fantastyki na temat archetypu miecza i jego miejsca w fantasy
i popkulturze. W programie prezentacja mieczy,
maczet, kukri, sztyletów, bagnetów i noży.

24 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 27,
ul. Szarych Szeregów 62

„Supermenka”,
Teatr Gudejko, Warszawa

3 lutego, godz. 19.00

23 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 30,
ul. Rybnicka 11

7 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 12,
ul. Witosa 18b

Jubileusz 90-lecia Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego.

„Sokratesa 18”

CZYTELNICY–PODRÓŻNICY

Miecz przez wieki

ARS ET GLORIA III
Międzynarodowy Konkurs
Wokalistyki Sakralnej

24 stycznia, godz. 18.00,
Muzeum Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16

1 lutego, godz. 17.00 i 20.00

ul. Kossutha 11
tel. 32 254 60 98
e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

Rowerem w krainie Maharadżów

29 stycznia, godz. 19.00

„Seks dla opornych”,
Ave Teatr, Rzeszów

Miejska Biblioteka Publiczna

28 stycznia, godz. 19.00,
sala koncertowa Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego, ul. Zacisze 3

Zespół Śpiewaków
Miasta Katowice
„Camerata Silesia”
pl. Wolności 12a

tel. 32 206 97 97
e-mail: biuro@camerata.silesia.pl

KONCERTY KOLĘDOWE
Kolędy w opracowaniu
Krzysztofa Baculewskiego
17 stycznia, godz. 12.00, Senior Residence,
ul. Pijarska 4 (os. Bażantowo)
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”; Joanna Steczek – fortepian, Anna Szostak
– dyrygent. Koncert kolędowy w ramach programu
„Katowicki Senior w Mieście”. Wstęp wolny.

17 i 18 stycznia, godz. 18.00, sala koncertowa
Willi Goldsteinów, plac Wolności 12a
Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 32 206
97 97 oraz e-mailem biuro@camerata.silesia.pl

18 stycznia, godz. 12.00, Miejski Dom
Kultury w Szopienicach-Giszowcu,
pl. pod Lipami 1 (Giszowiec)
Koncert kolędowy w ramach programu „Katowicki
Senior w Mieście”, darmowe wejściówki do odbioru na portierni MDK.

Afrykańska przygoda

20 stycznia, godz. 17.00,
kościół pw. św. Józefa Robotnika,
ul. Jana Mikusińskiego 8 (Józefowiec)

27 stycznia, godz. 11.30

Wstęp wolny.

9, 23, 30 stycznia, godz. 11.30–13.00,
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19 a

CZYTELNICY – PODRÓŻNICY

CZYTAJ DLA ODMIANY
Czytomy po naszymu,
czyli po ślonsku
25 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 12,
ul. Witosa 18 b

W krainie wikingów,
trolli i Świętego Mikołaja

Spotkanie inaugurujące nowy cykl dla mieszkańców osiedla.

9 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 3,
ul. Gliwicka 93

Dzikie pływanie

Spotkanie z Grzegorzem Gawlikiem – podróżnikiem, alpinistą, dziennikarzem, zdobywcą wulkanów, autorem książki „Kamień Zagłady”.

NIE-ZWYKLI
„Żeby umarło przede mną”.
Opowieści matek
niepełnosprawnych dzieci
16 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 1,
ul. Ligonia 7
Spotkanie z Jackiem Hołubem – dziennikarzem,
rzecznikiem Towarzystwa „J-elita”, współpracownikiem portalu Niepelnosprawni.pl oraz magazynu
„Integracja”.

30 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 14,
ul. Piastów 20
Spotkanie z Leszkiem Naziemcem – pasjonatem
pływania w zimnej wodzie, pierwszym człowiekiem
w historii, który przepłynął milę w Arktyce, i jedynym Polakiem, który przepłynął kilometr w wodach
Antarktydy.

Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

Platforma e-learningowa
WIELOKULTUROWY ŚLĄSK
Trójkąt Trzech Cesarzy
17 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z prof. Dariuszem Nawrotem – historykiem, kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej XIX
wieku, dyrektorem Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego.

Noworoczne śpiewanie kolęd,
pastorałek i pieśniczek śląskich
23 stycznia, godz. 16.30, Filia nr 19,
ul. Obrońców Westerplatte 10
Koncert Ireny Staniek – zwyciężczyni programu
Droga do Gwiazd.

CZYTELNICY–PODRÓŻNICY
Portugalia – na krańcu Europy
23 stycznia, godz. 17.00, Filia nr 20,
ul. Strzelców Bytomskich 21 b
Spotkanie z dr. Michałem Sobalą – przewodnikiem
beskidzkim, podróżnikiem, geografem.

7 stycznia, godz. 9.00
Bezpłate kursy online.

Kobieta w złocie. Klimt
15 stycznia, godz. 11.00, Scena Teatru
Śląskiego w Galerii Katowickiej

Biblioteka Śląska

pl. Rady Europy 1
tel. 32 208 37 40
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
plac Rady Europy 1

Promocja książki Leszka
Engelkinga „Bytom w literaturze.
Dzieła, miejsce, zakorzenienie,
tożsamość, mit”
23 stycznia, godz. 17.00
Książka Leszka Engelkinga to swoisty literacki przewodnik po mieście, podążający śladami fikcyjnych
postaci i miejsc odnajdywanych na kartach przywoływanych utworów.

www.katowice.eu

Festiwal
Slajdów Podróżniczych
24 stycznia, godz. 17.00
To cykliczna impreza przybliżająca w interesujący
sposób wiedzę geograficzno-podróżniczą, współorganizowana ze Śląskim Stowarzyszeniem Podróżniczym „Garuda”.

INFORMATOR

Pałac Młodzieży

im. prof. A. Kamińskiego
ul. Mikołowska 26
tel. 32 2516-433
e-mail: sekretariat@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl
ul. Markiefki 44a

Talent” VLODYR-em, najszybszym malarzem na
świecie, oraz grupą artystów, przygotowywała
unikalne widowisko – historię Małego Księcia wg
Antoine de Saint-Exupéry’ego, malowaną na żywo
piaskiem, światłem i na wodzie, połączoną z grą
aktorów, świateł i cieni oraz techniką szybkiego
malowania. Dopełnieniem ponadgodzinnego show
jest przepiękna oprawa muzyczna.

SPEKTAKLE DLA DZIECI
ORGANIZOWANE PRZEZ NARODOWY
TEATR EDUKACJI

Promocja książki
„Kossakowie. Biały mazur”
dr Joanny Jurgały-Jureczki

„Na całej połaci śnieg...”

29 stycznia

30 stycznia, godz. 17.00

do 11 stycznia, Galeria Akwarela

godz. 8.30 – „Mitologia i legendy Słowian”

Wystawa Pracowni Plastycznych Pałacu Młodzieży

godz. 10.30 – „Pszczółka Maja”

Biografia rodzinna Kossaków wskazuje nieznane,
często zaskakujące fakty z życia tej ziemiańskiej
i artystycznej rodziny. Jest próbą odpowiedzi na
pytanie – czego jeszcze o nich nie wiemy?

Francuska 12

VIII Katowicki Orszak Trzech Króli
6 stycznia
To największe na świecie jasełka z udziałem lokalnej społeczności, przypominające piękne bożonarodzeniowe tradycje. Jedna ze scen orszaku
zostanie odegrana na schodach budynku Biblioteki
Śląskiej przy ulicy Francuskiej.

Koncert muzyki klasycznej dla dzieci
11 stycznia, godz. 9.45,
17 stycznia, godz. 10.15

Wystawa „Galaktyka Utyka”
Grupy Brzuch
od 7 do 31 stycznia
Grupę Brzuch tworzą Betina Bożek, Anna Kubik
i Weronika Stencel, twórczynie projektów książek
ilustracyjnych, albumów z kolażami, grafikami lub
zdjęciami.

Zwiedzanie Gabinetu
Alfreda Szklarskiego
od 7 do 31 stycznia
Oprowadzenia kuratorskie po gabinecie dla osób
indywidualnych oraz grup odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ligonia 7

Konwersatorium
Biblioteki Śląskiej
– cykl zajęć dla seniorów
10 stycznia, godz. 12.00
– warsztaty ceramiczne
17 stycznia, godz. 12.00
– prelekcja „Krótka historia herbaty”
24 stycznia, godz. 12.00
– warsztaty artystyczne
31 stycznia, godz. 12.00
– prelekcja z cyklu „Niezwykłe kobiety”

WYSTAWY

Ogólnopolskie Biennale
Małej Formy Graficznej
do 14 stycznia, Galeria Korytarzowa
Wystawa pokonkursowa.

KONKURSY, WYKŁADY
XLI Wojewódzki Drużynowy
Turniej z Fizyki o Puchar
Dyrektora Pałacu Młodzieży
10 stycznia, godz. 9.30

„Burza hormonalna
w okresie dojrzewania – funkcje
hormonów w organizmie”
15 stycznia, godz. 12.00
Wykład dr Agnieszki Zawiszy-Raszki, Uniwersytet
Śląski

Ogólnopolska Konferencja
Młodych Naukowców

godz. 12.15 – „Balladyna”

SPEKTAKLE DLA DZIECI
ORGANIZOWANE PRZEZ NARODOWY
TEATR EDUKACJI
30 stycznia
godz. 8.30 – „Ferdydurke”
godz. 10.30 – „Teatralne ABC”
godz. 12.15 – „Ferdydurke”

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Zbigniew Cybulski – pro memoria
8 stycznia, godz. 10.00

17 stycznia, godz. 9.30

Uroczystość upamiętniająca 52. rocznicę śmierci
aktora. W programie m.in. wykład „Mit i aktorstwo”
autorstwa prof. Andrzeja Gwoździa.

Zawody w języku angielskim – wybór reprezentacji
Polski na ICYS 2019.

Warsztaty szycia na maszynie

Karnawałowy koncert przebojów

8 stycznia, godz. 17.00
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Dobry film
30 stycznia, godz. 18.00
Projekcja w ramach Klubu Filmowego w Kostuchnie.

Marta Tadla – recital autorski
31 stycznia, godz. 18.00
W programie piosenka francuska i klasyczny repertuar z przewodnim, miłosnym tematem.

ul. gen. Jankego 136

„Hej kolęda, kolęda…”
6 stycznia, godz. 13.00, kościół parafialny
pw. NSPJ, ul. Fredry 26
Koncert chórów. Wystąpią: Cordis Christi, Fermata,
Hejnał, Modus Vivendi, Modus Vivendi Cameralis
i Słowiczek.

Fabryczka rękodzieła
10 stycznia, godz. 17.00
Międzypokoleniowe warsztaty szycia. Tym razem
zapraszamy do uszycia poduszek dekoracyjnych.

Turniej Jednego Wiersza
11 stycznia, godz. 18.00

Portrety – małe światy…
17 stycznia, godz. 17.00
Zapraszamy na wernisaż malarstwa Ilony Kowalik, piotrowiczanki, malarki, dekoratorki wnętrz. Po
wernisażu warsztaty malowania portretu techniką
pasteli.

Fabryczka rękodzieła
31 stycznia, godz. 17.00
Międzypokoleniowe warsztaty graficzne. Zapoznamy się z techniką linorytu, wykonując stempel autorski i ozdabiając nim różne przedmioty.

ul. P. Kołodzieja 42

Ocalić od zapomnienia
– dworzec w Murckach

23 stycznia, godz. 18.00

Zaprojektujemy i uszyjemy przytulanki.
Zapisy w biurze MDK.

24 stycznia, godz. 17.00

Występy zespołów estradowych, tanecznych i solistów Pałacu Młodzieży.

Dekada Gieksy

Pejzaż Śląski i nie tylko…

16 stycznia, godz. 18.00

27 stycznia, godz. 17.00

Projekcja filmu dokumentalnego poświęconego
sukcesom drużyny GKS Katowice przełomu lat 80.
i 90. Po projekcji spotkanie z Janem Furtokiem.

Otwarcie wystawy malarstwa Henryka Blauta (Gru-

XXI Ogólnopolski
Konkurs Krasomówczy
im. Wojciecha Korfantego
31 stycznia, godz. 10.00

SALA TEATRALNO-KINOWA

Drzewo a gada
20 stycznia, godz. 17.00

pa Janowska) połączony z prelekcją multimedialną
Dawida Blauta „Ze Wzgórza Wandy na Pik Lenina”.

ul. P. Stellera 4

Spektakl kabaretowy – absurdalny humor, monologi, skecze i piosenki zapraszające do niestereotypowego spojrzenia na niepełnosprawnych.

Wesołe Zarzecze

15 stycznia, godz. 13.00
– spektakl dla szkół,
teatr@pm.katowice.pl, godz. 18.00
– bez konieczności rezerwacji

Matylda Noczyńska
– malarstwo i grafika

Ekowarsztaty artystyczne

Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału
Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Choreografia: Jacek Łumiński.

Projekcja filmowa dla dzieci

Spektakl: CPH4

22 stycznia, godz. 18.00, finisaż wystawy

30 stycznia, godz. 16.30

ul. Sołtysia 5

Kolędowanie po naszymu

23 stycznia, godz. 17.00

13 stycznia, godz. 17:00

W programie filmowi ulubieńcy najmłodszych.

Zaprasza Koło Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej.

20 stycznia, godz. 14.00, 17.00

Potańcówka dla seniorów

Czy biel to kolor?

Rodzinna wyprawa do świata Małego Księcia na
wyciągnięcie ręki! Zwyciężczyni programu „Mam
Talent”, Tetiana Galitsyna, wraz z Gwiazdą „Mam

25 stycznia, godz. 17.00

30 stycznia, godz. 16.30

Pierwszy z comiesięcznych fajfów z niepowtarzalnym DJ Marssellem.

Ekowarsztaty plastyczne. Poznamy świat Eskimosów, pingwinów i niedźwiedzi polarnych.

Teatr Piasku – Mały Książę

www.katowice.eu
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MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni
9 stycznia, godz. 18.00
Spotkanie dla osób kultywujących śląską tradycję.

Zajęcia teatralne i muzyczne
z cyklu „Pora dla seniora”
10 stycznia, godz. 11.00

Wernisaż wystawy
malarstwa Pierre Migot
10 stycznia, godz. 19.00

Cykliczne spotkanie
„Filatelistyka – hobby bez granic”
11 stycznia, godz. 16.00

„Hej kolęda, kolęda…”
12 stycznia, godz. 10.00–13.00
Popis uczniów z sekcji pianina MDK „Ligota”.

„Śląskie kolędy i pastorałki”
14 stycznia, godz. 18.00
Na spotkanie zaprasza Klub Dyskusyjny.

„Śpiewaj razem z nami”
16 stycznia, godz. 11.00
Spotkanie dla seniorów.

Noworoczny koncert kolęd
19 stycznia, godz. 17.00
Koncert w wykonaniu Koła Miłośników Śląskiej
Pieśni i zaproszonego gościa Kasi Grzesiek – finalistki dwóch popularnych programów muzycznych
„Must Be the Music” i „Śpiewajmy razem. All Together Now”.

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni
23 stycznia, godz. 18.00

Spotkanie z Kamilem Kartasińskim
28 stycznia, godz. 18.00
Spotkanie z autorem książki „Chłopak z Wehrmachtu.
Żołnierz Andersa”.

Przesłuchania konkursowe
Festiwalu Muzycznego Młodzi
Zdolni „LIGOTON 2019”
30 stycznia, godz. 9.00

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole Szkół i Placówek
nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl

ul. gen. J. Hallera 28

Finisaż wystawy „Rozmaitości”
Jana Czyloka
4 stycznia, godz. 17.30

MUZEUM HISTORII KATOWIC • ZABYTKOWE SZTANDARY PRAWIE JAK NOWE
Sztandary niegdyś były symbolami i dumą licznych organizacji, zakładów pracy oraz instytucji. Niestety wiele tych z okresu międzywojennego zniszczono w czasie II wojny światowej. Te, które ocalały,
ukrywane przez mieszkańców miasta, niejednokrotnie narażających się za swoją działalność na niebezpieczeństwo, zanim trafiły do muzeum, były nierzadko przechowywane w nieodpowiednich warunkach i ulegały niszczeniu. Reparacja niektórych z nich to proces niezwykle żmudny i… kosztowny.
Aby pozyskać na ten cel potrzebne środki, w listopadzie 2016 r. Muzeum Historii Katowic złożyło
wniosek o dofinansowanie konserwacji trzech wybranych, bardzo zniszczonych sztandarów w ramach programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Wspieranie działań muzealnych 2017”.
Przygotowany przez MHK dwuletni projekt znalazł się w grupie tych, którym ministerstwo przyznało
dotację. Konserwację przeprowadziła Pracownia Konserwacji Tkanin Barbary Kalfas z Krakowa.
Odnowione sztandary pochodzą z okresu międzywojennego. Jest wśród nich proporzec Aktualnie w zbiorach Muzeum Historii
oddziału maszynowego kopalni „Ferdynand”. Wyhaftowana na nim data 1927 wskazuje na Katowic znajdują się 52 sztandary
rok jego poświęcenia. Co ciekawe, rewers, z centralnie umieszczonym wizerunkiem Anioła
Stróża pochodzi ze starszego, niemieckiego sztandaru.
Drugi z poddanych konserwacji sztandarów, z 1928 roku, to symbol katowickiego rzemiosła, a konkretnie cechu piekarzy.
Trzeci eksponat to sztandar założonego w 1918 r. w Dębie Towarzystwa Śpiewu „Lutnia”. Obfituje on w polskie symbole narodowe, na co niewątpliwie wpływ miał fakt jego powstania w 1920 roku, w czasie przygotowań do plebiscytu na Górnym Śląsku.
Dzięki konserwacji zakończonej w listopadzie sztandary można podziwiać w MHK na stałej wystawie historycznej, która
(JOANNA TOFILSKA)
również powstała jako projekt realizowany w ramach ministerialnego programu. 

FOT. MHK
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Bal karnawałowy dla seniorów
7 stycznia, godz. 11.00

Stokłosa – sopran, Renata Dobosz – mezzosopran,
Sylwester Targosz-Szalonek – tenor, To do Art Trio.

„Królewicz szuka żony…
jak szalony”

Karnawałowy zawrót głowy

8 stycznia, godz. 9.00, 10.30, 12.00

Warsztaty dla dzieci.

Spektakl Szkoły Podstawowej Sportowej im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach.

Karnawałowa Dyskoteka
Dorosłego Człowieka
12 stycznia, godz. 18.00

15 stycznia, godz. 9.30, 11.00

Koncert kolędowy w wykonaniu
Zespołu Śpiewaków Miasta
Katowice „Camerata Silesia”
18 stycznia, godz. 12.00

Impreza dla młodzieży po 40-tce.

Mała Akademia Jazzu

Dzień Babci i Dziadka
dla seniorów

24 stycznia, godz. 10.00

21 stycznia, godz. 11.00

Niedzielne podwieczorki przy
bonkawie i kołoczu dla seniorów
27 stycznia, godz. 15.00
ul. obr. Westerplatte 10

Spotkanie z podróżnikiem
przy kawie i poczęstunku
17 stycznia, godz. 11.00

Warsztaty muzyczne dla najmłodszych.

„Opowieść wigilijna”
24 stycznia, godz. 16.30
Spektakl w wykonaniu młodzieżowego Teatru Przycinek.

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

Bal Karnawałowy dla seniorów
18 stycznia, godz. 15.00

ul. Grażyńskiego 47

Dzień Babci i Dziadka

Świetlica Mieszkańców Koszutki

23 stycznia, godz. 15.00

7, 14, 21, 28 stycznia, godz. 10.00

pl. Pod Lipami 1

„INDIAN ART”
– wernisaż prac Varshy Rajput
11 stycznia, godz. 18.00

Klub Podróżnika
7 stycznia, godz. 17.00
Panama, czyli panamki, Kanał Panamski i rum Abuelo. Spotkanie z Iwoną Żelazowską, dziennikarką,
muzykiem i pasjonatką podróży.

Bajtle godajom

Gala Operetkowa z Wiesławem
Ochmanem w ramach Śląskiego
Festiwalu Operetkowego

9 stycznia, godz. 8.00, 8.50, 9.40, 10.30

14 stycznia, godz. 18.00

15, 16, 29 stycznia, godz. 9.00 i 10.30

Wystąpią: Wiesław Ochman – tenor, Aleksandra

Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci.

Warsztaty gwary dla dzieci.

Być jak…

Salon Artystyczny
– aktorski kabaret
15 stycznia, godz. 17.00
Gościem będzie Czesław Jakubiec, komik, kabareciarz, śpiewak, meloman.

Koncert IPiUM „Silesia”
– Muzyka moja miłość
20 stycznia, godz. 17.00
Wystąpią: Ewa Banasiak – sopran, Bartosz Nowak
– tenor, Katarzyna Rzeszutek – fortepian. W programie arie i duety z oper i operetek.

Akademia Młodego Naukowca
– warsztaty naukowe dla dzieci
24 stycznia, godz. 8.30, 9.30, 10.30, 12.00,
13.00

Salon Artystyczny
– spotkania z muzyką
25 stycznia, godz. 17.00
O twórczości Józefa Haydna mówić będzie prof.
Leon Markiewicz.

ul. Krzyżowa 1

Galeria „Za Szybą” BIOSFERA
– Grafika artystyczna
11 stycznia, godz. 18.00
Wernisaż prac studentów II roku studiów magisterskich kierunku grafika Instytutu Sztuk Pięknych
Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego
w Częstochowie.

Wieczory Muzyczne
„Mamo, tato, chodźmy na koncert”
13 stycznia, godz. 16.00

Wspólne kolędowanie
z chórem ANIMA CANTO
19 stycznia godz. 17.00

Carmen G. Bizet
26 stycznia, godz. 18.00
Operowe fascynacje w wykonaniu Teatru Muzycznego ARTE CREATURA w składzie:

www.katowice.eu

INFORMATOR

Carmen – Ewa Banasiak, Don Jose – Jarosław Wewióra, Escamillo – Aleksandr Bardasov (Białoruś).
Micaela – Beata Witkowska-Glik, fortepian – Halina
Mansarlińska.

Sfilcowane Bogucice

W obiektywie

Klub Podróżnika
– spotkanie z obieżyświatem

30 stycznia, godz. 17.00
Cykl spotkań z kulturą różnych regionów Polski
i świata. Wirtualną podróż po Czarnogórze poprowadzi Andrzej Pasławski – podróżnik i fotograf.

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

17 stycznia, godz. 16.00
Warsztaty dla seniorów.

Dancing Bogucicki
11 stycznia, godz. 17.00
Arteterapia poprzez taniec. Noworoczny dancing.

Ciasto! Plasto!
15 stycznia, godz. 16.00
Zajęcia sensoplastyczne dla małych dzieci.

Koncert noworoczny
18 stycznia, godz. 17.30
Koncert w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia, godz. 17.00

Spotkanie autorskie
z Jerzym Ciurlokiem
24 stycznia, godz. 17.30

24 stycznia, godz. 14.00

Historyczne prelekcje o Dzielnicy
31 stycznia, godz. 18.00

1 lutego, godz. 18.00

ZAWODZIE
ul. Marcinkowskiego 13a

Czas na sztukę
15 stycznia, godz. 13.00
Multimedialny wykład z historii sztuki połączony
z warsztatami artystycznymi dla dzieci.

Wernisaż wystawy prac grupy
studentów z ASP w Katowicach
18 stycznia, godz. 18.00

Koncert noworoczny w wykonaniu
Zespołu Akordeonistów
„Katowice – Kleofas”
19 stycznia, godz. 17.00

„Czas na sztukę”
22 stycznia, godz. 17.00
Wykład i warsztaty.

Karnawałowy Dancing
Zawodziański

Sztuka dla przedszkolaka

Warsztaty.

Rodzinne warsztaty plastyczne
12 stycznia, godz. 15.00

„Asymetryczna Dama”
„Znane i nieznane.
O kobietach Górnego Śląska
na przestrzeni dziejów”

30 stycznia, godz. 9.30

10, 17, 24, 31 stycznia, godz. 12.00

Made in Opava. Polscy
studenci instytutu twórczej
fotografii SU w Opawie

8 stycznia, godz. 10.00

Koncert umuzykalniający
dla dzieci

Cyfrowy senior

WYSTAWY

do 3 lutego

25 stycznia, godz. 17.00

Koncert przygotowany przez IPiUM „Silesia”.

„W kamienicy mieszczańskiej”

Bajkowy Poranek Filmowy

22 stycznia, godz. 17.00

Spotkanie ze śląskim aktorem i artystą Dariuszem
Niebudkiem.

„Z dziejów Katowic”

od 16 stycznia do 3 marca

Stacja RękoDzieło – warsztaty

29 stycznia, godz. 17.30, sala klubowa

WYSTAWY STAŁE

Biesiada z Mirkiem Jędrowskim
Duchy i WampMirki”

Dla Babci i Dziadka wystąpi
nasza Gromadka

Integracyjne spotkania
ze znanymi ludźmi kultury i sztuki

ul. Szafranka 9
tel. 32 256 18 10

Integracyjne warsztaty kulinarne

Spotkanie z twórcą książki „O drukarzach, drukarniach i drukach śląskich”.

25 stycznia, godz. 17.00

ul. ks. J. Szafranka 9,
ul. Rymarska 4, ul. Kopernika 11/2,
ul. Kościuszki 47, tel. 32 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

22 stycznia, godz. 14.00

BOGUCICE
ul. Markiefki 44a

Muzeum Historii Katowic

Arteterapia poprzez taniec.

29 stycznia, godz. 10.00
Warsztaty plastyczne.

Senior poliglota!
8, 15, 22, 29 stycznia, godz. 15.00
Warsztaty.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Bery i bojki w godce ślunskiej

9, 23 stycznia, godz. 10.00

15 stycznia, godz. 17.30

Warsztaty dla seniorów.

31 stycznia, godz. 16.00

Wykład dr Agaty Muszyńskiej.

ul. Rymarska 4
tel. 32 353 95 59

WYSTAWY STAŁE
„Wokół mistrzów
Grupy Janowskiej”
„U nos w doma na Nikiszu”
„Woda i mydło najlepsze bielidło.
W pralni i maglu na Nikiszowcu”.
ul. Kopernika 11
tel. 32 745 17 28, 514 499 614

WYSTAWY STAŁE
„Muzeum Barbary
i Stanisława Ptaków”
WYSTAWY
„SPELL. Świat w komiksach
Tomasza Grządzieli”
do 11 stycznia
Wystawa czasowa.

„Okrycia ochronne”
17 stycznia, godz. 17.00 – wernisaż,
do 24 lutego
Wystawa czasowa Sylwii Owczarek.

Salon sztuk: prof. Jacek Rykała
i Arkadiusz Ławrywianiec
10 stycznia, godz. 18.00
Spotkanie z gościem, połączone z czytaniem wierszy poprowadzi Krzysztof Korwin-Piotrowski.
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Spotkanie Barbar śląskich
16 stycznia, godz. 13.00

Silesia Press Cafe: spotkanie
z Maciejem Wojciechowskim
24 stycznia, godz. 18.00

W STAŁEJ OFERCIE
Warsztaty dla dzieci i młodzieży
„Szalony Kapelusznik”,
„Mały kostiumograf”,
„Wenecki karnawał”
Lekcja muzealna „Teatr od kulis”
ul. Kościuszki 47
tel. 32 728 85 57

Boże Narodzenie
w twórczości Michała Klisia
do 2 lutego
Wystawa czasowa.

Spotkanie z grafiką
Michała Klisia
15 stycznia, godz. 16.30

„Paweł Steller
– katowiczanin z wyboru”
22 stycznia, godz. 16.30
Oprowadzanie po wystawie stałej w nowej aranżacji z okazji rocznicy urodzin artysty.
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SPORT I REKREACJA

MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW W BADMINTONIE – WYWIAD

Kawał naprawdę wymagającej dyscypliny!
Powstanie 29 kortów, na których odbędzie
się 1800 meczów. Do gier zostanie zużytych
aż 12 600 lotek. Przewidziana liczba uczestników mistrzostw to ponad 3000 osób z kilkudziesięciu krajów. Planowany jest także
turniej towarzyszący dla wszystkich chętnych
(przewidywany udział kolejnych 1500 zawodników). W Katowicach zawodnicy będą
rywalizować w 8 kategoriach wiekowych,
od 35+ do +70. W kategorii +70 wystartuje
m.in. 76-letni Paweł Gasz, badmintonista z Nikiszowca. Będzie bronił brązowego
medalu zdobytego przed dwoma laty (w kategorii +70) w Koczin w Indiach, tym razem w dodatkowej roli ambasadora turnieju.
Ambasadorami imprezy są również: Robert
Mateusiak, olimpijczyk z Sydney, Aten, Pekinu, Londynu i Rio de Janeiro, a także siedmiokrotny medalista Mistrzostw Europy;
13-letnia Joanna Podedworny, stawiana w roli
przyszłości polskiego badmintona (regularnie rywalizuje w międzynarodowych turniejach, zwyciężyła na Międzynarodowych
Mistrzostwach Austrii U17) oraz artysta
kabaretowy (znany m.in. z Chłopcy. B) Mariusz Kałamaga, z którym rozmawia Sławomir Rybok.
Sławomir Rybok: Jak zaczęła się twoja
przygoda z badmintonem?

Mariusz Kałamaga: Mój brat grający z Paw-

łem Gaszem w duecie zaprosił mnie: „Chodź,

FOT. S. RYBOK

W sierpniu w Spodku odbędą się Mistrzostwa Świata Seniorów w Badmintonie Katowice 2019. Będzie to największa w historii impreza związaną z tą
dyscypliną sportu.

Mariusz Kałamaga jest ambasadorem Mistrzostw Świata Seniorów w Badmintonie w Katowicach w 2019 r.

popykasz, zobaczysz, z czym to się je”. Ja
na to: „Eeeee tam, takie odbijanie…”. „OK,
chodź sprawdź się” – odpowiedział. No i złapałem szybko bakcyla. Zupełnie odmieniło
to moje spojrzenie na badminton sportowy.
To jest kawał naprawdę wymagającej dyscypliny. Zacząłem sobie pogrywać, ile czas
pozwalał, ale fajne jest to, że zaczęli grać
również nasi znajomi, rodzina. Badminton
to świetny sport dla każdego, gra też moja
córka.
Wasz największy sukces w tej dziedzinie?
Sto odbić?

Nie... no w tym sportowym badmintonie odbicia się już nie liczą. Oczywiście
jak zaczynałem z córką, to liczyliśmy, aby
pobić swoje rekordy. Do tej pory raz wziąłem udział w turnieju amatorskim, wstydu
nie było, choć żadnych wielkich sukcesów
też nie, ale sama rywalizacja daje mnóstwo
radości!
Dla amatora to pewnie nie lada wyzwanie? W tej dyscyplinie mięśnie nóg są obciążone chyba najbardziej?

Ooo… badminton jest ogólnie rozwojowy! Myślę, że niejeden gracz w squasha,

Wielosekcyjna Akademia „Młoda GieKSa”

Akademia GKS-u Katowice to już teraz potężna instytucja szkoląca kilkuset młodych
piłkarzy i piłkarek. Od tego roku do tego
grona dołączą też młodzi siatkarze, hokeiści i tenisiści. W przyszłości możliwa jest
rozbudowa o kolejne sekcje. – Gdy ruszaliśmy z projektem akademii, oparty był on na
piłce nożnej. Najpierw tylko chłopców, później

Impreza, która nam się szykuje w Katowicach, jest najwyższego kalibru.

Ja jestem fanem aglomeracji śląskiej. Zależy mi, aby okoliczne miasta wspólnie działały
na rzecz metropolii. Same Katowice rozwijają
się bardzo szybko, myślę, że fajna jest tu polityka zarządzania sportem i kulturą. Organizujemy coraz więcej imprez na najwyższym
poziomie. Wystarczy wskazać Spodek i ubiegłoroczne Mistrzostwa Europy w Siatkówce.
Teraz szykuje się impreza badmintonowa na
najwyższym poziomie! Myślę, że wszyscy miło
się zaskoczymy, no i publiczność dopisze, bo
jeśli ktoś nie oglądał badmintona na profesjonalnym poziomie, będzie oszołomiony. Mogę
szczerze polecić! Jest to atrakcyjna dyscyplina
również do kibicowania!

GKS KATOWICE

Zgodnie z wizją nakreśloną w 2015 r. GKS
Katowice stał się silnym wielosekcyjnym
klubem. Teraz podobną ścieżką podąży
„Młoda GieKSa”. Budowę wielosekcyjnej
akademii zapowiedziano w trakcie corocznej klubowej uroczystości, czyli gali
„Złotych Buków”. – Budujemy akademię,
która będzie szkoliła dzieci we wszystkich sekcjach i przez to będzie stanowić
silne podwaliny pod GKS. Chcemy być
dumni ze wszystkich aspektów funkcjonowania klubu, który ma być sportową
wizytówką miasta – podkreślał Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.

tenisa ziemnego, koszykarz czy piłkarz
byłby mocno zaskoczony, grając pół godzinki w badmintona. Można potem paść...

„Złote Buki” w Filharmonii Śląskiej

dołączyły także dziewczynki. Projekt rozwinął
się niesamowicie. Nie spodziewaliśmy się, że
osiągnie takie rozmiary. Chcemy jednak akademię rozwinąć jeszcze mocniej, aby była unikatowa w skali kraju – podkreślał Marcin Janicki,
prezes GKS-u Katowice. Warto podkreślić,
że praca „Młodej GieKSy” już teraz przynosi
pierwsze profity. Najlepiej świadczy o tym
wynik juniorów starszych GKS-u, którzy
niedawno wygrali swoją ligę na Śląsku i na

wiosnę powalczą o historyczny awans do Centralnej Ligi Juniorów. Najzdolniejsi z nich już
teraz otrzymują szansę wspólnych treningów z pierwszym zespołem. Wszystko po to,
by w przyszłości stanowić o sile GieKSy. Podobną drogą mają podążyć młodzieżowe drużyny w hokeju czy w siatkówce.
Wspominając o „Złotych Bukach”, warto
wymienić laureatów ostatniego plebiscytu.
Głównymi bohaterami gali, która tym razem
odbyła się w Filharmonii Śląskiej, byli hokeiści. Za wydarzenie roku uznano ich osiągnięcia w kraju i w Europie, a indywidualne
wyróżnienie przypadło kapitanowi Tomaszowi Malasińskiemu. Nagrody otrzymali też
Kinga Kozak (wielosekcyjne odkrycie roku),
Angelina Łąckiewicz-Oślizło (piłkarka roku),
Lukas Klemenz (piłkarz roku), Karol Butryn
(siatkarz roku) i Bartosz Soćko (szachista
roku). Specjalną nagrodę, czyli SuperBuka
dostał legendarny bramkarz GieKSy Franciszek Sput. (GKS)

Czy masz jakieś ulubione miejsca w naszym mieście?

W Katowicach moje ulubione miejsce to
Nikiszowiec, nasza zabytkowa dzielnica. Bardzo często po audycji w radiu jadę sobie tam
do knajpy na śniadanko. Tam czuję ducha
Katowic i Śląska, naszego „hajmatu”. Lubię
też klimaty postindustrialne, Strefę Kultury.
Często chodzę do NOSPR-u na koncerty. To
magiczne miejsce wraz z całym obejściem.
Wrażenie robi również Międzynarodowe
Centrum Kongresowe czy Muzeum Śląskie
– bardzo zachęcam do zwiedzania wystaw.
Szczególnie festiwale w tych miejscach, jak
np. Tauron Nowa Muzyka, są świetne. Katowice na pewno dołączyły do największych
centrów kulturalnych w Polsce.

Terminarz domowych
meczów GKS Katowice
i TAURON KH
GKS Katowice
SIATKÓWKA
11 stycznia: GKS – Trefl Gdańsk

(Szopienice, godz. 20.30)
16 stycznia: GKS – Aluron Virtu
Warta Zawiercie (Spodek, godz.
20.30)
 9 stycznia: GKS – Asseco Resovia
1
Rzeszów (Szopienice, godz. 17.00)

HOKEJ
15 stycznia: GKS – JKH GKS Jastrzębie (godz. 18.30)

17 stycznia: GKS – Comarch Cra-

covia (godz. 18.30)
20 stycznia: GKS – TatrySkiPodhale Nowy Targ (godz. 18.30)
 5 stycznia: GKS – GKS Tychy
2
(godz. 18.30)
 9 stycznia: GKS – Unia Oświęcim
2
(godz. 18.30)

