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OK Współpraca  

z organizacjami 
pozarządowymi
W Katowicach działa wiele organizacji poza-
rządowych. Zbierają środki na chore dzieci, 
troszczą się o ekologię, kulturę, bezdomne 
zwierzęta, promują sport i zdrowy tryb ży-
cia. Działają na rzecz drugiego człowieka. 
Co roku prezydent Katowic Marcin Krupa za-
prasza przedstawicieli tych organizacji, aby 
im podziękować i podsumować współpracę. 
Przy okazji wręczana jest nagroda im. J. Ko-
curka za działalność społeczną. Kto otrzymał 
ją w tym roku?

WIĘCEJ – STR. 3

Dialog międzykulturowy
Miejska Biblioteka Publiczna już po raz trzeci – 
od 18 do 22 lutego – organizuje Tydzień Kultury 
Żydowskiej. O tym wyjątkowym wydarzeniu re-
dakcja „Naszych Katowic” rozmawia z Moniką 
Badowską z MBP.
W wielokulturowość wpisuje się też inny projekt 
związany z Katowicami. „Kalendarz Trzech 
Religii” jest owocem współpracy chrześci-
jan, Żydów i muzułmanów, a także środo-
wisk naukowych i kulturalnych. Niedawno 
ukazało się siódme wydanie. Wyjątkowy 
projekt jednoczy społeczności wyznaniowe 
miasta. 

WIĘCEJ – STR. 4-5

Remonty i inwestycje
W Katowicach duży nacisk kładzie się na 
rozwój transportu zrównoważonego – czyli 
takiego, który jest przyjazny zarówno dla pie-
szych, kierowców, rowerzystów, jak i osób 
korzystających z komunikacji publicznej. Reali-
zowane są projekty o łącznej wartości ponad 
700 milionów złotych, na które miasto pozy-
skało ponad 600 milionów złotych dofinan-
sowania. Trwa m.in. budowa trzech centrów 
przesiadkowych przy ul. Sądowej, na Zawodziu 
i w Brynowie. Co nowego na placach budów?

WIĘCEJ – STR. 6

Ferie w Katowicach  
pełne atrakcji
W Katowicach podczas ferii zimowych zapla-
nowano szereg atrakcji. Wśród nich pojawią się 
bezpłatne warsztaty muzyczne, zajęcia spor-
towe, a także wycieczki i półkolonie. Specjalną 
ofertę przygotowały domy kultury, ośrodki spor-
towe i biblioteki. 

WIĘCEJ – STR.  11-13

Elektryczny autobus marki Solaris 
wyjechał pod koniec stycznia na 
swoją pierwszą trasę, obsługując 
pasażerów linii 910. Łącznie w Ka-

towicach w pierwszej połowie tego roku 
pojawi się 10 autobusów elektrycznych. 
Poza trzema, które już są w bazie katowic-
kiego PKM – dojadą jeszcze 2 autobusy 
przegubowe i pięć krótkich. 

– Sukcesywna wymiana taboru PKM Ka-
towice wpisuje się w nasze kompleksowe 
myślenie o transporcie zrównoważonym – 
ze szczególnym uwzględnieniem komunika-
cji publicznej. Wzrost komfortu podróży, w 
połączeniu z naszymi innymi działaniami, 
jak np. budowa centrów przesiadkowych, 
będzie kolejnym czynnikiem, który ma za-
chęcać mieszkańców do przesiadania się z 
własnego samochodu do autobusu. Po dru-
gie zakup autobusów elektrycznych jest dla 
nas także elementem systemowych działań, 
których celem jest ograniczanie smogu – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
– Autobusy elektryczne idealnie nadają się 

do wykorzystania w centrach miast i wszę-
dzie tam, gdzie prędkość komunikacyjna jest 
niewielka ze względu na warunki drogowe. 
Autobusy elektryczne będą kursować na li-
niach obsługujących głównie nasze miasto 
– dodaje prezydent. 

Warto podkreślić, że na trasach w cen-
trum miasta autobusy zużywają najwięcej pa-
liwa – a tym samym znacząco rośnie emisja 
szkodliwych zanieczyszczeń. Silnik trakcyjny 
autobusu elektrycznego jest przyjazny ekolo-
gicznie, gdyż w przeciwieństwie do diesla nie 
emituje spalin. Napęd elektryczny wpływa nie 
tylko na ograniczenie emisji spalin, ale także 
na obniżenie poziomu hałasu, zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu – w porów-
naniu do autobusów napędzanych silnikami 
spalinowymi.

Do końca lutego w bazie PKM zostanie 
zamontowana stacja szybkiego ładowania po-
jazdów elektrycznych. – Autobusy PKM Kato-
wice wyposażone są w akumulatory trakcyjne 
o pojemności 120 kWh, co pozwoli na poko-
nanie dystansu około 70 km w przypadku 

autobusu przegubowego. Ładowanie tych 
pojazdów odbywać się będzie na terenie za-
jezdni przy ulicy Mickiewicza. Czas potrzebny 
do pełnego naładowania baterii to około 40 
minut w przypadku super szybkiej ładowarki 
pantografowej – wyjaśnia Helena Ulanowska, 
prezes PKM Katowice.

Wszystkie autobusy elektryczne posiadają 
udogodnienia dla osób starszych, niepełno-
sprawnych, jak i matek z małymi dziećmi. 
Pojazdy posiadają klimatyzację oraz system 
informacji pasażerskiej. Zakup 10 autobusów 
elektrycznych jest realizowany w ramach tzw. 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
unijnego programu ukierunkowanego na 
zrównoważony rozwój obszarów miejskich. 
Łączny koszt zakupu 10 pojazdów wynie-
sie blisko 22 miliony zł. Warto jednocześnie 
przypomnieć, że w latach 2016-2018, na ulice 
Katowic wyjechało 90 nowoczesnych autobu-
sów spełniających normę emisji spalin EURO 
6 – a koszt tej inwestycji wyniósł aż 100 mln zł 
(z czego 85 mln zł stanowiło dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych).    (RED)

ELEKTRYCZNE AUTOBUSY  
W KATOWICACH!
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INTEL EXTREME MASTERS W KATOWICACH

Tu bije serce e-sportu

Najlepsi gracze z całego świata ponow-
nie wrócą do Katowic na przełomie lutego  
i marca. Stawką będą mistrzowskie tytuły  
i ogromne nagrody – ich suma to blisko  
8,5 mln złotych!
Gdzie najmocniej bije serce e-sportu? Jednych 
odpowiedź zaskoczy, a dla innych jest oczy-
wista: w Katowicach! Stolica Górnego Śląska 
dzięki serii turniejów Intel Extreme Masters 
wyraźnie zaznaczyła swoją obecność na e-
-sportowej mapie świata. 

Nagrody nie są w tym wszystkim naj-
ważniejsze. Najbardziej istotnym elementem 
jest atmosfera panująca w Spodku i Między-
narodowym Centrum Kongresowym. Każdy 
e-sportowy fan marzy o tym, by być w sercu 
wydarzeń i móc obserwować wszystko z bli-
ska. Niepowtarzalna atmosfera sprawiła, że 
to właśnie dzięki IEM-owi stolica Górnego 
Śląska znalazła się na ustach fanów sportów 
elektronicznych z każdego zakątka świata.

Seria Intel Extreme Masters po raz pierwszy za-
witała do Katowic w 2013 roku i od tamtego czasu 
nie opuściła miasta. Polska publika tak entuzja-
stycznie przyjęła rozgrywki, że te co roku wracają, 

w coraz to bardziej imponującym wydaniu. Począt-
kowo zmagania te były wyłącznie przystankiem w 
drodze do mistrzostw świata. Jednakże już przy 
okazji drugiej edycji to właśnie wydarzeniu odby-
wającemu się w Katowicach nadano miano World 
Championship. I tak jest po dziś dzień.

Wszyscy zdają sobie sprawę, jak waż-
nym wydarzeniem dla Katowic są e-sportowe 

rozgrywki organizowane w Spodku i Między-
narodowym Centrum Kongresowym przez 
ESL. Zmagania za każdym razem przyciągają 
rzesze pasjonatów. Ci, którzy choć raz zasma-
kują w rozgrywkach IEM, będą chcieli wrócić 
tutaj na kolejne zmagania. O aurze towarzyszą-
cej rywalizacji w Katowicach naprawdę trudno 
zapomnieć. Rekordowa impreza z 2017 r. 

przyciągnęła w ciągu dwóch weekendów aż 173 
tys. kibiców. Zmagania są również transmito-
wane online i w telewizji, gdzie oglądają je mi-
liony fanów na całym świecie.

Tegoroczne wydarzenie będzie równie 
ciekawe jak te poprzednie. Odbywający się 
przez trzy weekendy, a dostępny dla kibiców 
przez dwa, Intel Extreme Masters Katowice 
2019 CS:GO Major będzie zdecydowanie 
najważniejszym turniejem w popularnego 
FPS-a w pierwszej połowie roku. W zmaga-
niach udział wezmą najlepsze pięcioosobowe 
drużyny Counter-Strike: Global Offensive z 
całego świata, a na szali znajdzie się tytuł mi-
strza świata i aż pół miliona dolarów.  

W oba weekendy na fanów czekać 
będą również największe e-sportowe targi 
– IEM Expo. Ogrom wydarzenia może 
przytłoczyć niejednego. Chcesz wejść do 
świata e-sportu i stać się jego częścią? Od-
wiedź nas w pierwszy lub w drugi week-
end i zobacz, jak to e-sportowe święto 
wygląda od środka! Nie chcesz stać  
w kolejce? Kup bilet na ticketmaster.pl  
i skorzystaj z wielu okazji!  (ORG)
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INICJATYWA LOKALNA 

Na co mieszkańcy chcą przeznaczyć milion złotych?  

Tegoroczna edycja inicjatywy lokalnej  
w Katowicach była rekordowa pod względem 
zgłoszonych pomysłów i ich pozytywnej  
weryfikacji. Aż 93 inicjatywy mieszkańców 
o łącznej wartości 1 mln zł mają szansę  
zostać zrealizowane w tym roku. Spośród 
170 pomysłów o wartości ponad 4 mln zł 
wybrano te, które spełniały warunki for-
malne i najlepiej wpisywały się w strategie  
i programy miejskie. 
– Cieszy mnie zwiększające się zaangażowa-
nie katowiczan. Od 2013 roku już ponad 500 
ich inicjatyw uzyskało wsparcie, dzięki czemu 
mieszkańcy wiedzą, że warto zgłaszać swoje 
pomysły – mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – Dzięki temu projektowi wspólnie 
pracujemy nad ulepszeniem, upiększeniem 
przestrzeni Katowic, silniejszym zintegrowa-
niem mieszkańców czy też wsparciem lokal-
nych grup sąsiedzkich i aktywistów – dodaje.

Po raz pierwszy inicjatywy lokalne w Kato-
wicach można było zgłaszać w 2013 roku, kiedy 
zrealizowano 4 pomysły mieszkańców, a na ich 
realizacje zabezpieczonych było 100 tys. zł. Od 
2016 roku jest to aż 1 mln zł. To – obok budżetu 
obywatelskiego – kolejne popularne narzędzie, 
z którego chętnie korzystają mieszkańcy. Ini-
cjatywa lokalna pozwala na wspólne działanie 
mieszkańców i samorządu. Dzięki swojemu 
zaangażowaniu katowiczanie mogą pozyskać 
środki na realizację pomysłu, który może do-
tyczyć poprawy przestrzeni miejskiej, np. mo-
dernizacji podwórka. Mogą też przeznaczyć 
środki na wydarzenie integrujące mieszkańców,  
np. festyn osiedlowy o charakterze kulturalnym, 
sportowym czy ekologicznym.

– Wśród pomysłów, które już realizowano i na 
których kontynuację w ramach inicjatywy lokalnej 
się zdecydowano, jest m.in. przegląd spotów profi-
laktycznych czy odpust św. Anny na Nikiszowcu 
– opowiada Ewa Lipka, rzecznik Urzędu Miasta.  
– Mamy także takie projekty, jak np. budowa dep-
taku, który będzie łącznikiem i skrótem dla miesz-
kańców pl. Grunwaldzkiego, czy ukwiecenie miejsc 
wypoczynku mieszkańców Dąbrówki Małej – do-
daje. Zdecydowana większość propozycji zgłasza-
nych przez mieszkańców to tzw. projekty miękkie, 
które pozwalają integrować środowisko. – Ważnym 
elementem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna 
mieszkańców. To dzięki własnemu zaangażowaniu 
mogą pozyskać wsparcie na działania podejmowane 
na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych spo-
łeczności – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik pre-
zydenta ds. organizacji pozarządowych.   

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych wraz z mieszkańcami Nikiszowca i Janowa  
przy wsparciu miasta zapraszają na Odpust u Babci Anny na nikiszowieckim rynku
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Wśród pomysłów wybranych 
w bieżącej edycji są m.in. :

II Bieg Zwycięstwa z okazji 100. rocznicy wy-
buchu I powstania śląskiego, Zawodziański 
Dzień Bajtla, Dni Załęża, Piano-Tężnia Festiwal 
na Zadolu, uzupełnienie Systemu Informacji 
Osiedlowej na osiedlu Witosa, dni Brynowa  
i starej Ligoty, wakacyjne seanse pod chmurką 
dla mieszkańców Dąbrówki Małej, dni są-
siada na Wojciecha w Giszowcu, Piotrowic-
kie Koncerty Plenerowe, piknik rodzinny na 
Dębie, wakacyjne animacje dla dzieciaków 
z osiedla Bagno i ekologiczny festyn na Bor-
kach, a także sportowe inicjatywy skierowane  
do dzieci i dorosłych.   

 JAKUB I ZUZANNA
CZYLI NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA 
2018 R. W KATOWICACH· 

5959 dzieci 
(3313 chłopców  
i 2646 dziewczynek) urodziło się 
w Katowicach w 2018 roku 

Najpopularniejsze imiona to  

Jakub i Zuzanna 
Najpopularniejsze imiona  
dla chłopców: 
1. Jakub, 2. Jan, 3. Antoni, 4. Filip,  
5. Franciszek, 6. Szymon,  
7. Wojciech, 8. Aleksander,  
9. Mikołaj, 10. Piotr

Najpopularniejsze imiona  
dla dziewczynek: 
1. Zuzanna, 2. Hanna, 3. Julia,  
4. Zofia,  5. Alicja, 6. Maja, 7. Lena, 
Maria, 8. Emilia, 9. Oliwia, 10. Natalia

Imię Jakub zostało nadane 143 razy – w Katowi-
cach niepodzielnie króluje od 10 lat, wcześniej liderem 
był Mateusz. Dziś jest w drugiej dziesiątce. Najpopu-
larniejszy w Polsce  Antoni w Katowicach spadł  
z drugiej na trzecią pozycję. Pozycję sprzed roku utrzy-
mali Filip, Franciszek, Szymon, Wojciech, Aleksander  
i Mikołaj. Do pierwszej dziesiątki wskoczył Piotr.

Wśród imion żeńskich liderką po raz pierwszy jest 
Zuzanna, która została nadana 129 razy, o jeden raz 
więcej od Hani. Do pierwszej dziesiątki awansowała 
Maria, która zrównała się z Leną (86 razy). Julia, Zo-
sia, Alicja, Maja i Lena zachowały swą pozycję sprzed 
roku.  Pola (62) okazała się po raz pierwszy popular-
niejsza od Anny (58), a Antonina (70) od Wiktorii (64).

Pojedyncze imiona nietypowe, które pojawiły się 
w 2018 roku, to wśród żeńskich: Lili, Sofija, Malina, 
Darina, a wśród męskich: Alp, Horyw, Wiliam, Salwin.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Społecznicy  

z prawdziwego zdarzenia 

W Katowicach działa ponad 1600 organizacji 
pozarządowych. Mimo że często za swoją pra-
cę nie otrzymują nawet grosza, nie zniechęca 
ich to do dalszego działania. Zbierają środki na 
chore dzieci, troszczą się o ekologię, kulturę, 
bezdomne zwierzęta, promują sport i zdrowy 
tryb życia. Działają na rzecz drugiego człowie-
ka. Co roku prezydent Katowic Marcin Krupa 
zaprasza przedstawicieli tych organizacji, aby 
im podziękować i podsumować współpracę. 
Tegoroczne spotkanie prezydenta z organizacjami 
pozarządowymi odbyło się 5 lutego w Miejskim 
Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskie-
go 47. Wręczono nagrodę im. Józefa Kocurka w 
dziedzinie działalności społecznej za szczególne 
zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta.  
Przyznawana jest ona od 2012 roku.  

Nagroda im. Józefa Kocurka  
- w tym roku  
dla Hufca ZHP Katowice

Chodzi o rzecz najważniejszą…
- rozmowa z phm. Małgorzatą Dudek, 
Komendant Hufca ZHP Katowice - 
M. SZCZAWIŃSKI: Czy harcerstwo, ze swoimi 
ideami,  ma dzisiaj bardziej "pod górkę" ? 
MAŁGORZATA DUDEK: Uważam, że absolutnie 
nadal jest szansą i atrakcją dla młodych ludzi, chociaż 
obecnie istotnie mamy trochę trudniej niż kiedyś. 
To rzecz jasna cały splot przyczyn i okoliczności 
składających się na aktualną sytuację. Nie tylko ZHP. 
Komputer, smartfon, wirtualna rzeczywistość od-
ciągają od tego typu aktywności, która jest naszą 
domeną. Ale osobiście nie demonizowałabym te-
raźniejszości. Bo w życiu są takie zjawiska, takie 
wyzwania, takie atrakcje, które prędzej czy póź-
niej przyciągają i dzieci i młodzież. Poza tym nie 
zapominajmy o szansach jakie stwarza harcerstwo. 
Ja harcerką jestem od ponad piętnastu lat i dzisiaj, 
kiedy rozpoczynam już pracę zawodową, zbieram 
plony tych wszystkich rzeczy, które zrobiłam będąc 

zuchem, harcerzem, a potem członkiem drużyny 
wędrowniczej. Wystarczy połknąć  bakcyla, a po-
tem już wszystko idze "z górki". No ale powiedzmy 
też o jakże atrakcyjnym aspekcie romantycznym: 
wyjazdy, biwaki, obozy, bezpośredni kontakt z na-
turą… To się zawsze mocno przeżywa, tego się nie 
zapomina.  Obóz to właściwie fundament działania, 
przedłużenie pracy drużyny. Cała nasza metodyka 
opiera się na określonej dyscyplinie, ale też na zdo-
bywaniu stopni i sprawności. Chodzi o wspieranie 
rozwoju młodego człowieka poprzez stawianie mu 
wyzwań. Na początku w drużynie, a potem w hufcu 
przy Komisji Instruktorskiej, kiedy nabiera się już 
kompetencji liderskich. 
To jednak coś zupełnie innego, niż osławiony 
"wyścig szczurów".

Ten proces nazywamy po prostu: praca nad 
sobą. Próba na stopień czy sprawność zawsze jest 
mocno zindywidualizowana. Każdego harcerza i 
zucha traktujemy autonomicznie. Czyli najpierw 
bierze się pod uwagę jego cechu specyficzne, żeby 
wyznaczony cel był dla niego silną motywacją. 
Absolutnie więc nie nazwałabym tego procesu 
wyścigiem, to zupełnie inna przestrzeń niż nie-
przytomna rywalizacja. A efekty?  Prawie na 
pewno okażą się przydatne w przyszłym życiu, bez 
względu na to jak będziemy tu definiować słodko 
brzmiący termin: "sukces".
Działacie na terenie Katowic. To nie tylko po-
tężny organizm miejski, ale nie mniej kolosal-
na ilość zadań i problemów do rozwiązania. Na 
czym polega tu konkretna rola Hufca?

Hufiec w życiu miasta to przede wszystkim 
aktywna rola w procesie wychowania młodego 
człowieka. My poprzez prawo i przyrzeczenie 
harcerskie  staramy się kształtować go tak, żeby 
był świadomym obywatelem Katowic. Żeby po-
trafił mądrze i odpowiedzialnie kochać tę swoją 
małą ojczyznę, interesował się nią, znał jej dawną i 
najnowszą historię, współczesne konteksty i uwa-
runkowania.  Jako Hufiec dzielimy się na szczepy, 
drużyny, gromady, wszystkie działają na terenie 

dzielnic. Jesteśmy zatem jedną z nielicznych orga-
nizacji pozarządowych w mieście, która ma tak sze-
rokie spectrum działania.  Nasze oddziaływanie na 
całe Katowice jest naprawdę duże. 
Problemy dzielnic, ba! - rytm życia dzielnic - 
różnią się często i mocno.

To prawda i nasze środowisko stara się na tę 
specyfikę odpowiadać. Podam przykład: X Har-
cerska Drużyna Żeglarska w Szopienicach, stanice 
ma zaraz przy stawie. W życie dzielnicy angażuje 
się niesłychanie intensywnie, a w Szopienicach 
naprawdę jest w co się angażować… Mogę nawet 
powiedzieć, że dzięki Drużynie  dzielnica w znacz-
nym stopniu  wyraźnie się odrodziła.
W czasie pani piętnastoletniej aktywności har-
cerskiej Katowice zmieniły się nie do pozna-
nia. To już inne miasto. Inaczej wygląda, ina-
czej się tu żyje, uczy, pracuje, wypoczywa. 
Czy w ramach "nauki o małej ojczyźnie" Hufiec 
uświadamia młodym skalę i złożoność tych 
przemian?

Oczywiście, że tak. Zaznaczamy to szczególnie 
mocno podczas Ogólnopolskiego Rajdu szlakiem 
Wieży Spadochronowej. Nasi instruktorzy dbają, 
żeby Katowice pokazać możliwie wszechstron-
nie i atrakcyjnie. Jesteśmy rozrzuceni po różnych 
dzielnicach i nie do końca na przykład dzielnice 
południowe wiedzą co się dzieje w centrum. Wy-
tyczyliśmy zatem trasy po terenach najbardziej 
spektakularnych przemian. Instruktorzy przygo-
towują fotograficzne prezentacje "przed i po", a su-
per istotną sprawą jest fakt, że w rajdzie uczestniczą 
liczne osoby z innych polskich województw, często 
rewidujące w ten sposób swoje wcześniejsze mnie-
mania i wyobrażenia. Oczywiście nie zapominamy 
o Giszowcu, Nikiszowcu, lasach Panewnickich. 
Bardzo chcemy żeby te  trasy rajdowe - nie ma żar-
tów: 5 - 7 godzin! -  pozwalały możliwie najpełniej 
poznać  katowickie  wczoraj i dziś.   

M. SZCZAWIŃSKI

1% ZOSTAW BLISKO

Podziel się podatkiem

Rozpoczął się okres, w którym musimy roz-
liczyć się z podatku dochodowego w Urzę-
dzie Skarbowym za 2018 rok. Przy okazji 
składania zeznania podatkowego, możemy 
zrobić coś dobrego dla innych – wskazać lo-
kalnie działającą organizację, która posiada 
status OPP, by fiskus odprowadził dla niej 
1% naszego podatku. 
– W Katowicach jest aż 131 organizacji po-
żytku publicznego uprawnionych do otrzy-
mania 1% podatku dochodowego za 2018 rok, 
jest więc w czym wybierać. Najwięcej spośród 
nich jest organizacji na rzecz osób niepełno-
sprawnych, są też takie, które przeciwdziałają 
wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży 
i osób starszych, działają w obszarze ekologii 
i ochrony zwierząt, edukacji, kultury i sportu 

oraz na rzecz rozwoju świadomości obywatel-
skiej – dodaje Agnieszka Lis, pełnomocnik pre-
zydenta ds. organizacji pozarządowych. 

Ważne, by robić to w terminie do 30 
kwietnia – co prawda mamy dużo czasu, ale 
warto pomyśleć o tym już dziś i wybrać or-
ganizację działającą w naszym mieście, którą 
znamy, mamy do niej zaufanie, a nieraz je-
steśmy odbiorcami prowadzonej przez nią 
działalności. 

Dla przypomnienia – 1% dla OPP nie 
jest dodatkowym podatkiem, darowizną czy 
ulgą. Jest to część należnego państwu podatku 
dochodowego – jeżeli jednak w swoim roz-
liczeniu podatkowym nie wskażemy żadnej 
organizacji pożytku publicznego, nasz 1% trafi 
wraz z pozostałą częścią do fiskusa. 

A zatem nic nie tracimy, ale 
co możemy zyskać, gdy 1% Zo-
stawimy Blisko! ?

Katowickie organizacje działają na rzecz 
mieszkańców naszego miasta kierując do 
nich szeroką ofertę usług i wsparcia. Dlatego 
przekazując 1% dla OPP, warto wybrać taką 

organizację, która działa w naszym najbliż-
szym otoczeniu, na osiedlu, w dzielnicy – po 
prostu w naszym mieście: w Katowicach! 

Aktualna lista katowickich organizacji 
pożytku publicznego jest dostępna na stronie  
http://katowice.eu/ngo/ngo/1-dla-opp.   
(RED)

Dlaczego warto złożyć PIT w Katowicach?
Żeby miasto mogło wydawać pieniądze na 
różne potrzeby mieszkańców, np. w zakresie 
kultury, sportu, rozrywki czy też infrastruk-
tury drogowej, musi je najpierw pozyskać. Im 
więcej osób będzie odprowadzać podatek w 
Katowicach, tym więcej pożytecznych projek-
tów będziemy mogli zrealizować. Zsumowane 
środki z podatku PIT przypadające średnio na 
24 mieszkańców oznaczają możliwość utwo-
rzenia wybiegu dla psów, a na 150 mieszkań-
ców – zbudowania dużego placu zabaw dla 
dzieci! Pamiętaj, że odprowadzając podatek 

w Katowicach, masz realny wpływ na życie 
swojej rodziny i społeczności lokalnej. Do 
złożenia PIT w Katowicach wystarczą tylko 
dobre chęci. Nie musisz być tu zameldowany. 
Zmiana urzędu skarbowego jest prosta – 
składając roczne zeznanie PIT, podajesz w 
formularzu adres w Katowicach, pod którym 
zamieszkujesz, i wskazujesz urząd skarbowy 
przypisany do Twego miejsca zamieszkania. 
Jeśli PIT składa pracodawca – wystarczy po-
informować go o zmianie adresu zamieszka-
nia dla celów podatkowych..   

A.
 W

OL
CZ

YŃ
SK

A-
ZM

EŁ
TY

Wyróżnienia:

1. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Siódemka” – za wysiłek i kon-
sekwencję na rzecz rehabilitacji społecznej 
oraz aktywności osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, za stworzenie im warunków do 
pełnego rozwoju fizycznego i osobowego;
2. Katarzyna Raczykowska (Stowarzyszenie 
Seniorzy i Przyjaciele) – za energię i aktyw-
ność w organizowaniu warsztatów, wystaw 
rękodzieła i ciekawych spotkań z zakresu 
zdrowia, bezpieczeństwa oraz o charakterze 
kulturalnym skierowanych do seniorów; 
3. Michał Bentkowski – za zaangażowanie 
na rzecz promocji sportu i organizowanie 
zajęć  koszykówki w ramach pracy spo-
łecznej, w tym za organizację „przedszkola 
koszykarskiego”; 
4. Mieczysław Dumieński – za działalność na 
rzecz poprawy zdrowia dzieci mieszkających 
na terenie Szopienic narażonych na skażenie 
ołowiem poprzez przygotowanie i wdrożenie 
programów pomocowych w  tym zakresie.

Wsparcie miasta dla NGO
Warto przypomnieć, że w Katowicach powołano 
pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych 
(jest nim Agnieszka Lis) oraz działa Centrum 
Organizacji Pozarządowych. W latach 2017-2020 
COP otrzyma na działalność 252 tys. zł na rok. 
Aż 136 organizacji korzysta bądź skorzystało  
z Centrum Organizacji Pozarządowych.,  
np. w 2018 roku zrobiły to ponad 500 razy.  
W latach 2015-2018 miasto przeznaczyło  
na NGO ponad 111 mln zł.
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III TYDZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Spotkanie kultur w Katowicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 
już po raz trzeci organizuje w lutym Ty-
dzień Kultury Żydowskiej. O tym wyjątko-
wym wydarzeniu redakcja „Naszych Kato-
wic” rozmawia z Moniką Badowską z MBP.

NK: Skąd wziął się pomysł na tę imprezę?
MB: U źródeł inicjatywy związanej z organi-
zacją Tygodnia Kultury Żydowskiej znajduje 
się realizowany w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Katowicach cykl spotkań zatytułowany 
„Wielokulturowy Śląsk”. Zgłębienie tematyki 
związanej z obecnością Żydów na Śląsku, czego 
podjął się Sławomir Hordejuk, pracownik Dzia-
łu Metodyki, Analiz i Promocji, pokazało wy-
raźnie, że choć w historii miasta bardzo wyraź-
nie zaznaczała się społeczność żydowska, dziś 
niewiele osób ma tego świadomość. Chcemy 

przypomnieć przeszłość i skłonić mieszkańców 
Katowic do poszanowania wszelkich tradycji, 
na jakich ufundowana jest nasza teraźniejszość.
Czego ciekawego się dowiemy? Czy przy-
gotowano program dla najmłodszych?

Dowiemy się wielu interesujących rzeczy zwią-
zanych z tożsamością żydowską, z kulturą i tradycją, 
doświadczeniami historycznymi i współczesnym 
postrzeganiem Żydów na świecie. Wysłuchamy 
opowieści Agaty Tuszyńskiej, pisarki i biografistki, 
Dariusza Walerjańskiego opowiadającego o synago-
gach, które niegdyś istniały w Katowicach, i Arka-
diusza Ławrywiańca mówiącego o pielgrzymkach 
do grobu cadyka Dawida Bidermana. Zbigniew 
Białas i Ireneusz Wawrzaszek zabiorą nas w czas 
Zagłady, a Małgorzata Kaczor, ks. Tomasz Kusz, 
Grzegorz Bociański oraz Alicja i Janusz Murzynow-
scy przybliżą współczesność Izraela. 

Spotkaniom towarzyszyły będą wystawy: 
„Przerwana Pamięć – cmentarz żydowski 
w Katowicach”, „Chasydzi w Lelowie”, „Ka-
towickie synagogi”, „Życie przechowane. 
Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dą-
browskiego z pomocą Żydom w czasie II 
wojny światowej”. Dzieci i młodzież spotkają 
się z Katarzyną Ryrych, pisarką, która bazu-
jąc na własnych powieściach, opowiadających 
najmłodszym czytelnikom o życiu w getcie, 
zaprosi ich także do wykonania tradycyjnej 
żydowskiej wycinanki.
Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Dla poszerzania wiedzy i horyzontów my-
ślowych. O III Tygodniu Kultury Żydowskiej 
przeczytają Państwo na stronie Biblioteki: 
www.mbp.katowice.pl.   

(MICHAŁ MALINA)

Społeczność żydowska w Katowicach
Dzieje społeczności żydowskiej w Katowi-
cach mają długą historię. Pierwsza wzmianka  
o osobach wyznania mojżeszowego opisuje 
Żyda, który mieszkał w rejonie dzisiejszych 
Katowic, a pochodzi z 1702 r., i wspomina 
karczmarza w Kuźnicy Boguckiej. Kolejna  
z 1733 r. opisuje Żydów mieszkających we wsi 
Bogucicie. Około roku 1825 w Katowicach za-
mieszkiwało mniej więcej 800 osób. Wśród 
nich była pierwsza rodzina żydowska. Przy 
Friedrichsplatz (obecnie Rynek) hurtownik 
żelaza Hirschel Fröhlich (Hirsch Frueih) wy-
dzierżawił dworską arendę. Przeprowadzony 
w 1825 r. oficjalny spis ludności odnotował 
obecność 4 Żydów, a w 1840 r. w Katowicach 
mieszkało 12 Żydów, wśród nich rodzina 
Isaaka Grätzera, który w 1848 r. wystawił  
w mieście hotel Welt (obecnie w jego miejscu 
znajduje się Zenit). 
Wraz z rozwojem kolei rozpoczęła się in-
tensywna industrializacja regionu. Przed-
siębiorcy żydowscy w Katowicach prężnie 
rozwijali swoją działalność. Przy dzisiejszym 
placu Wolności na początku XX w. bracia 
Goldsteinowie zajmujący się handlem drew-
nem wybudowali pałac (dzisiejsza siedziba 
Urzędu Stanu Cywilnego). Wspólnicy Fielder 
i Glaser w miejscu dzisiejszego parkingu przy 
budynku Urzędu Miasta Katowice (Młyńska 4) 
wybudowali największy wówczas na Górnym 
Śląsku młyn zbożowy. Warto wspomnieć 
jeszcze Dawida Czwiklitzera, który założył fa-
brykę mydła, i Maksa Kromołowskiego, który 
zajmował się produkcją wyrobów skórzanych.
W 1847 r. katowiccy Żydzi dołączyli do Gminy 
Żydowskiej w Mysłowicach. Tam korzystali 
z mykwy i grzebali zmarłych na cmentarzu 
żydowskim. Od 1850 r. na modlitwach gro-
madzono się również w prywatnych domach 
(szczególnie w domu Sommera – dzisiaj na 
jego miejscu stoi dawny Dom Prasy, u Adolfa 
Fröhlicha – Skarbek) lub mieszkaniach w Ka-
towicach. W 1855 r. w Katowicach mieszkało 
105 Żydów. Podjęli oni decyzję o budowie 
małej synagogi. Miała ona powstać przy dzi-
siejszej ul. Mariackiej, jednak plany nie powio-
dły się. W 1861 r. kupiono plac od hrabiego 

Tiele-Wincklera u zbiegu dzisiejszej ul. 3 Maja 
i Słowackiego, gdzie wybudowano zaprojek-
towaną przez katowickiego architekta Ignatza 
Grünfelda synagogę.
W 1865 r. Katowice uzyskały prawa miejskie, 
a w mieście wzrosło żydowskie osadnictwo. 
W Katowicach mieszkało wówczas 573 Ży-
dów, którzy stanowili 12% mieszkańców.  
1 stycznia 1866 r. utworzono odrębną gminę 
żydowską dla osób mieszkających w Kato-
wicach, Katowickiej Hałdzie (teren między 
Śródmieściem a Brynowem) i Brynowie.  
W 1867 r. obok synagogi wybudowano mykwę. 
Rok później przy ul. Kozielskiej konsekrowano 
cmentarz żydowski. 6 października 1871 r. ka-
towiccy żydzi wybrali swojego pierwszego ra-
bina, którym został dr Jacob Cohn. W latach 
1880–1883 rozbudowano synagogę.
W 1884 r. przypadła setna rocznica uro-
dzin Mojżesza Montefiore, który był żydow-
skim działaczem społecznym. Z tej okazji  

w Katowicach zorganizowano międzyna-
rodową konferencję Chowewej Syjon (Mi-
łośników Syjonu), znaną jako Konferencja 
Katowicka. Podczas obrad podjęto decyzję  
w sprawie Chowewej Syjon i przyjęto deklarację 
o wspieraniu żydowskiego osadnictwa w Pa-
lestynie. Na skutek szybko rosnącej liczby ży-
dowskich mieszkańców Katowic zdecydowano  
o budowie nowej, większej synagogi, którą za-
projektował Max Grünfeld. Wielką Synagogę 
otwarto w  1900 r.
Rok 1918 przyniósł wielkie zmiany na arenie 
międzynarodowej. Odrodziła się Rzeczpospo-
lita. Na Górnym Śląsku odbyły się powstania  
i plebiscyt. W 1922 r. Katowice przyłączono 
do Polski, a większość tutejszych Żydów 
wyemigrowała do Niemiec. Na ich miejsce 
pojawili się polscy Żydzi pochodzący w więk-
szości z Zagłębia Dąbrowskiego i terenów Kró-
lestwa Kongresowego. Gdy w latach 30. XX w.  
do władzy w Niemczech doszli naziści, część 

imigrantów wróciła na Górny Śląsk.  Połówka 
lat 30. przyczyniła się do pogorszenia sytu-
acji Żydów na całym Górnym Śląsku. Docho-
dziło do licznych antyżydowskich wystąpień, 
wielu Żydów opuściło miasto. Przed wybu-
chem II wojny światowej Gmina Żydowska 
liczyła 8587 Żydów, którzy stanowili około 
6,3% mieszkańców, posiadała Wielką Syna-
gogę, bet ha-midrasz, mykwę i kirkut. Działały 
szkoły i przedszkole żydowskie. 3 września 
1939 r. Katowice zostały zajęte przez wojsko 
niemieckie. Splądrowano żydowskie domy 
i podpalono Wielką Synagogę. Większość 
katowickich Żydów została zmuszona do 
opuszczenia miasta i przeniesienia się do 
Generalnego Gubernatorstwa. Hitlerowskie 
Niemcy na początku 1940 r. opracowały plan, 
który przewidywał całkowitą eksterminację 
ludności żydowskiej i romskiej, a następnie 
wysiedlenie na wschód znacznej części Po-
laków. Wysiedlenie Żydów z Górnego Ślą-
ska nie zostało zrealizowane, zdecydowano 
się na utworzenie gett w Zagłębiu Dąbrow-
skim, skąd większość osób trafiła do nie-
mieckiego nazistowskiego obozu zagłady 
Auschwitz-Birkenau.
Klęska Niemców pod Stalinigradem i zmaso-
wane bombardowania Renu sprawiły, że gór-
nośląski przemysł odgrywał kluczową rolę w 
produkcji na potrzeby niemieckiej machiny 
wojennej. Władze III Rzeszy domagały się 
zwiększenia wydobycia i produkcji zbrojenio-
wej. Przy zakładach przemysłowych zaczęto 
tworzyć obozy pracy przymusowej, w których 
żydowskich więźniów wykorzystywano do 
morderczej pracy. 
Gdy zakończyła się II wojna światowa, w Ka-
towicach zamieszkało 1,5 tys. Żydów pocho-
dzących z różnych części Polski. W mieście 
utworzono Kongregację Wyznania Mojżeszo-
wego, która w 1993 r. została przekształcona 
w Gminę Wyznaniową Żydowską. Podczas 
wydarzeń w 1968 r. większość katowickich 
Żydów opuściło na zawsze Polskę, a w mie-
ście do dnia dzisiejszego pozostało kilka ro-
dzin żydowskich.  

(MICHAŁ MALINA)

Tydzień Kultury Żydowskiej w MBP  
w Katowicach, Izrael – kraj czterech mórz. 
Spotkanie z Aliną Chechelską – aktorką 
teatralną i filmową (Filia nr 12)
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Dawna August Schneiderstrasse w Katowicach, początek XX wieku. W centralnej części - synagoga
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PO RAZ SIÓDMY KATOWICE WYDAŁY „KALENDARZ TRZECH RELIGII”

Otwartość, dialog i szacunek ”

„Kalendarz Trzech Religii” jest owocem współ-
pracy chrześcijan, Żydów i muzułmanów,  
a także środowisk naukowych i kulturalnych. 
Niedawno wydano siódme wydanie. Wyjątko-
wy projekt jednoczy społeczności wyznaniowe 
miasta. Pierwszy kalendarz wydano w nakła-
dzie 3 tysięcy. Obecnie ze względu na ogromne 
zainteresowanie nakład został podwojony. –  
Otwartość na wielokulturowość, dialog i sza-
cunek okazywany każdemu człowiekowi to 
przesłanie, które obecnie powinno szczególnie 
głośno wybrzmiewać w naszym kraju – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.
– Wydawnictwo to wzbudza spore zainteresowanie 
– mówi ks. bp dr Marian Niemiec, biskup diecezji 
katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
i dodaje:  – Nasze kalendarzem przekazałem bisku-
pom diecezjalnym. Otrzymuję teraz od nich telefony 
z prośbą, czy mógłbym przesłać więcej egzemplarzy. 
I tak trafiły one na Mazury, do województwa opol-
skiego czy małopolskiego. 

Zainteresowanie wydawnictwem potwier-
dza Abdul Jabbar Koubaisy, pełnomocnik 
Rady Imamów ds. Dialogu Międzyreligijnego 
przy Lidze Muzułmańskiej w RP. –  Wysy-
łamy go do różnych ambasad, w tym do tych 
w Kuwejcie czy Katarze. W czasie konferencji 
COP24 wręczaliśmy go przedstawicielom róż-
nych krajów. Wszyscy byli zachwyceni. 

Sam kalendarz promuje nie tylko dia-
log międzyreligijny, ale i same Katowice.  
– Gdyby nie kalendarz, prawdopodobnie 
nie byłoby w Katowicach Dni Judaizmu czy 
Chrześcijaństwa w Islamie. Prace nad nim 
pozwalają nam się lepiej poznać – mówi  
Włodzimierz Kac, przewodniczący Gminy 
Żydowskiej. O konieczności dialogu mówią 

także przedstawiciele środowisk akade-
mickich. –  Kalendarz jest jedną z form bu-
dowania mostów, przełamywania barier 
nieufności i ignorancji, która jest wśród wy-
znawców różnych religii – mówi filozof prof. 
dr hab. Krzysztof Wieczorek z Wydział Nauk 
Społecznych UŚ, a dr hab. Marek Rembierz, 
religioznawca z Wydziału Etnologii i Nauk  

o Edukacji UŚ w Cieszynie, dodaje, że ka-
lendarz pełni ważną rolę edukacyjną i po-
winien wisieć we wszystkich szkołach. 
–  Tutaj mamy możliwość poznania nie tylko 
siebie nawzajem, ale też tego, co robimy i 
czym żyjemy. To buduje wzajemne zaufanie  
– podsumowuje Krzysztof Kraus, redaktor 
merytoryczny kalendarza.   

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I DORADZTWA ZAWODOWEGO

W Katowicach kształcimy specjalistów

Podniesienie jakości kształcenia zawodo-
wego oraz aktywizacji zawodowej miesz-
kańców miasta to temat żywy w Katowicach. 
Dlatego też ruszają właśnie dwa kolejne pro-
jekty, które zostały zgłoszone przez miasto 
w unijnych konkursach.
Pierwszy projekt dotyczy doposażenia pra-
cowni obróbki mechanicznej oraz zakłada 
także remont i adaptację pomieszczeń na po-
trzeby pracowni warsztatów szkolnych w Ślą-
skich Technicznych Zakładach Naukowych.  
– W ramach projektu planuje się wykonanie 
prac remontowo-budowlanych w pomieszcze-
niach przeznaczonych na pracownię komunikacji  

w języku obcym oraz sterowników PLC i WS1. 
Pomieszczenia zostaną otynkowane i wymalo-
wane, w środku pojawi się nowa posadzka. A to 
tylko część prac, która zostanie wykonana w po-
mieszczeniach. Ponadto zostaną zakupione trzy 
urządzenia sterowane numerycznie z wyposa-
żeniem oraz osiem maszyn konwencjonalnych 
z wyposażeniem – mówi Małgorzata Domagal-
ska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Eu-
ropejskich Urzędu Miasta Katowice. Wartość 
projektu wynosi blisko 1,5 miliona zł, w tym 
dofinansowanie z UE to niecałe 970 tys. zł  

Druga inicjatywa katowickiego samorządu 
nosi nazwę „Aktywność popłaca – aktywizacja 

zawodowa osób 30+”, a jej celem jest zwiększe-
nie możliwości zatrudnienia 70 osób powyżej 
30. roku życia pozostających bez pracy, zare-
jestrowanych w PUP. – Miasto Katowice ak-
tywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków 
z Unii Europejskiej w różnych obszarach, tym 
razem dofinansowanie otrzymał projekt zwią-
zany z aktywizacją zawodową osób powyżej 30. 
roku życia, który jest odpowiedzią na potrzeby 
osób bezrobotnych oraz pracodawców lokal-
nego rynku pracy. Przewidziane w ramach pro-
jektu działania mają na celu przywrócenie osób 
bezrobotnych do aktywności zawodowej oraz 
wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia 

nowych miejsc pracy – mówi Małgorzata Do-
magalska. W ramach projektu uczestnikom 
zostanie zaoferowana pomoc w zakresie iden-
tyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, pre-
dyspozycji i problemów zawodowych danego 
uczestnika oraz kompleksowe i indywidu-
alne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo 
zawodowe. Poza tym uczestnicy będą mogli  
w ramach projektu skorzystać ze staży oraz 
prac interwencyjnych.

Całkowita wartość projektu sięga kwoty 
672 tys. zł. Wartość dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa wynosi ok. 640 tys. zł.  (RED)

Katowice miastem otwartości i dialogu międzyreligijnego 

Katowice to miasto wielokulturowe, wielowy-
znaniowe i wieloreligijne. Tu przenikały się 
wpływy kultur słowiańskich i germańskich, 
chrześcijaństwa różnych wyznań i religii moj-
żeszowej. U początków XIX w. w rozwijającym 
się przemysłowym mieście centralne miejsce 
zajmowały kościół ewangelicki (1858), katolicki 
(1873) i synagoga (1862), a w szkołach uczyli 
nauczyciele katoliccy, pastorzy ewangeliccy  
i rabini. Współzałożycielami miasta były m.in. 
rodziny żydowskie. Na cmentarzu żydowskim 
półtora tysiąca macew i trzy pokolenia Żydów, 
wśród nich zasłużeni dla Katowic: Glasero-
wie, Gruenfeldowie, Panofscy. Od lat 90. XX w. 
mieszkają tu także muzułmanie i wyznawcy 
innych religii, którzy współistnieją, pracując dla 
dobra wspólnego.
W 1999 r. w Wyższym Śląskim Seminarium Du-
chownym odbyło się sympozjum naukowe nt. 
„Jak mówić o Bogu”, z udziałem rabina Saszy 
Pecarica, Selima Chazbijewicza (przedstawi-
ciela islamu) i o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego 
OP. Zapoczątkowano też coroczne obchody 
Dnia Judaizmu przypadające na 17 stycznia  
(w 2005 miały charakter ogólnopolski), a od 2010 r. 
Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce  
(26 stycznia). Z inicjatywy wspólnoty muzułmań-
skiej od 2013 r. obchodzony jest Dzień Chrześci-
jaństwa wśród muzułmanów w Polsce, a od 
2016 r. Dzień Judaizmu wśród muzułmanów. 
Wydarzenia te, gromadząc mieszkańców Kato-
wic otwartych na dialog, są przestrzenią wzajem-
nego poznawania się, odkrywania możliwości 
współpracy i podejmowania różnych inicjatyw. 
Istotny wkład w tym względzie ma lokalny Ko-
ściół katolicki, który we współpracy z Kościołem 

Ewangelicko-Augsburskim i Prawosławnym oraz 
wspólnotami żydów i muzułmanów, kreatywnie 
inicjuje i prowadzi liczne działania na rzecz forma-
cji mieszkańców naszego regionu do otwartości 
i wzajemnego szacunku. Duże znaczenie ma tu 
wsparcie moralne i konkretne władz miasta i re-
gionu, które coraz bardziej dostrzegają wartości 
różnych wspólnot wyznaniowych i stwarzają im 
przestrzeń do ich urzeczywistniania i promowa-
nia. Współpraca samorządu lokalnego ze wspól-
notami religijnymi przy wsparciu Uniwersytetu 
Śląskiego (zwłaszcza Wydziału Teologicznego) 
oraz Ruchu Focolari i innych podmiotów pozarzą-
dowych podnosi poziom świadomości obywa-
telskiej, zdecydowanie wpływając na integrację 
społeczeństwa. Ponadto jest żywym świadec-
-twem dla młodych pokoleń: umacnia ich wła-
sną tożsamość, uczy otwartości i szacunku 
do inności każdego człowieka, poszukiwania 
tego, co wspólne, a religijne wyzwania etyczne 

powstrzymują od zachowań wrogich, wprost 
przeciwnie – buduje się żażyłość, rodzą się przy-
jaźnie, bo religijność bardziej ludzi zbliża do siebie.  
Do najważniejszych działań związanych z dia-
logiem międzyreligijnym można zaliczyć: sym-
pozja naukowe, projekty kulturalne i edukacyjne. 
Na przykład dwa Koncerty Trzech Religii dla 
Pokoju (2012 i 2019); projekt artystyczno-edu-
kacyjny Start Now zrealizowany na Uniwersy-
tecie Śląskim przez Międzynarodowy Zespół 
Gen Verde, który został zwieńczony koncertem 
z udziałem 150-osobowej grupy młodzieży  
w Sali Koncertowej NOSPR (2015), oraz wyda-
wany od 2012 r. „Kalendarz trzech religii: żydzi, 
chrześcijanie, muzułmanie”. Kalendarz, jako 
owoc współpracy przedstawicieli wspólnot 
trzech religii monoteistycznych naszego mia-
sta, ma charakter informacyjno-edukacyjny  
i jest powszechnym narzędziem w promowa-
niu wartości ogólnoludzkich, ale też otwarto-
ści naszego miasta na wielokulturowość. W 
jednym z przesłań prezydenta miasta Kato-
wice Marcina Krupy do „Kalendarza trzech 
religii” czytamy: „Obrzędy i zwyczaje od 
wieków łączyły ludzi, spajały społeczności 
lokalne i całe narody. Wyzwaniami współ-
czesnego świata są nie tylko pielęgnowanie 
i kultywowanie własnej historii i tradycji, co 
nie jest łatwe w epoce kultu konsumpcjoni-
-zmu, lecz także otwarcie się na bogactwo 
i odmienność różnych religii oraz podję-
cie próby zrozumienia drugiego człowieka,  
co prowadzi do dialogu i pokoju”.    

(KS. DR TADEUSZ CZAKAŃSKI,  
DELEGAT ABPA W. SKWORCA  

DS. DIALOGU Z JUDAIZMEM I ISLAMEM)
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AKTUALIZACJA INFORMACJI Z PLACÓW BUDÓW

Inwestycje idą pełną parą

W Katowicach duży nacisk kładzie się na roz-
wój transportu zrównoważonego – czyli takie-
go, który jest przyjazny zarówno dla pieszych, 
kierowców, rowerzystów, jak i osób korzysta-
jących z komunikacji publicznej. – Realizuje-
my projekty o łącznej wartości ponad 700 mi-
lionów złotych, na które pozyskaliśmy ponad 
600 milionów złotych dofinansowania – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. Trwa m.in. 
budowa trzech centrów przesiadkowych przy 
ul. Sądowej, na Zawodziu i w Brynowie. 

Centrum przesiadkowe Brynów 
W Brynowie wykonawca rozpoczął prace bu-
dowlane na terenie pętli tramwajowej. W stycz-
niu zmieniła się organizacja ruchu tramwajowego 
w rejonie pętli. – Wykonano już mur oporowy 
pod parking wzdłuż ulicy Kościuszki. Obecnie 
trwają przygotowania do wzmocnienia gruntu 
pod fundamenty garażu wielopoziomowego. Z 
kolei od połowy stycznia ruszyły prace budow-
lane na terenie pętli tramwajowej, gdzie powstaną 
punkt obsługi pasażerskiej oraz przystanki. W 
związku z tym zmieni się organizacja ruchu i lo-
kalizacja przystanków. Tramwaje będą kursować 
do wiaduktu kolejowego nad ulicą Kościuszki. 
Będzie tam zamontowany rozjazd umożliwiający 
przejazd tramwajów na sąsiedni tor. Kursować 
będą tramwaje przystosowane do jazdy w obu 
kierunkach bez nawracania na pętli – mówi Ewa 
Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Nowy 
rozkład jazdy tramwajów znajduje się na stronie 
www.metropoliaztm.pl.

Koszt inwestycji w Brynowie wynosi 62,9 
mln zł, a wykonawcą jest firma WARBUD SA 
w partnerstwie z Przedsiębiorstwem STOR sp. 
z o.o. Inwestycja pozwoli na przesiadki z au-
tobusów na tramwaj oraz z komunikacji indy-
widualnej na tramwaj w zakresie dojazdów do 
centrum Katowic z południowej części miasta  
i subregionu. Jej zakończenie zaplanowane jest na 
II kwartał przyszłego roku.

W skład tej inwestycji wejdą m.in. trzy-
kondygnacyjny parking dla 499 pojazdów wraz 
z systemem informacji o ilości zajętych miejsc, 
parking naziemny o pojemności 49 miejsc po-
stojowych dla funkcji park&ride, przystanki,  
w tym zadaszone perony oraz miejsca oczekiwa-
nia i wymiany podróżnych typu drzwi–drzwi. 

Przypomnijmy, że w Katowicach urucho-
miono już pierwsze centrum przesiadkowe w 
Ligocie, a kolejne dwa realizowane są w Za-
wodziu oraz przy ul. Sądowej. – Budowa cen-
trów przesiadkowych oznacza szereg korzyści. 

Najważniejsza z nich to możliwość szybkiego do-
jazdu do centrum miasta i zaoszczędzenia czasu 
oraz mniejsze koszty paliwa. Dodatkowo węzły 
przesiadkowe staną się zachętą do korzystania  
z komunikacji publicznej, a co nie mniej ważne, 
przyczynią się do ograniczenia liczby pojazdów 
na drogach, a to zmniejszy hałas i emisję spalin 
oraz korki – mówi prezydent Marcin Krupa.

Centrum przesiadkowe Zawodzie
W Zawodziu przy ul. 1 Maja na wysokości pę-
tli tramwajowej prace przy budowie centrum 
przesiadkowego potrwają do II kwartału 2020 
r. Inwestycja kosztować będzie 83,70 mln zł. 
Realizuje ją firma ZUE SA – jako lider konsor-
cjum, wspólnie ze spółką Unibep.

Obecnie powstaje konstrukcja wiaty perono-
wej i budowana jest sieć uzbrojenia podziemnego. 
Trwa budowa kanalizacji i nowych dróg. Wyko-
nano w zakresie obowiązującej organizacji ruchu 
(połówkowe zajęcie jezdni) konstrukcję drogową 
do warstwy wiążącej w ulicy Krakowskiej, do 
warstwy podbudowy z kruszywa w ul. 1 Maja, 
do warstwy ścieralnej w ul. Bagiennej, do war-
stwy podbudowy z kruszywa w części wschod-
niej parkingu park&ride. Wykonano też roboty 
ziemne pod drogę przy murze oporowym. Nato-
miast na torowisku tramwajowym zakończono 
w części roboty brukarskie na odcinku torowiska 
przylegającym do muru oporowego i dokonano 
rozbiórek w obrębie pętli tramwajowej.

Centrum przesiadkowe będzie umożli-
wiać przesiadki autobus – tramwaj – samochód.  
W skład inwestycji wejdą m.in.: budynek obsługi 
podróżnych wraz z zapleczem, ponad 400 miejsc 
parkingowych, wiaty dla rowerów, miejsca po-
stojowe dla autobusów i tzw. punkty kiss&ride 
służące do podwożenia innych osób do centrum 
przesiadkowego. Przebudowany zostanie także 

układ torowy oraz utworzone będą zintegro-
wane zadaszone platformy peronowe autobu-
sowo-tramwajowe, umożliwiające komfortowe 
przesiadki w systemie drzwi–drzwi. Zwiększy się 
również częstotliwość kursowania tramwajów, 
zarówno w kierunku Śródmieścia, jak i Szopienic.

Przebudowa węzłów drogowych  
w Piotrowicach i Giszowcu
Trwa przebudowa dwóch dużych węzłów  
w ciągu drogi krajowej nr 81. Łączny koszt reali-
zacji tych dwóch inwestycji wyniesie ponad 310 
milionów złotych, z czego 260 milionów złotych 
to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne.

Piotrowice
W Piotrowicach na skrzyżowaniu ul. Kościuszki 
z ul. Armii Krajowej powstaje dwupoziomowe 
skrzyżowanie. Prace budowlane trwają od po-
czątku 2018 r. i zakończą się pod koniec tego roku. 
Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic po 
zakończeniu przebudowy odczują ogromną po-
prawę. Jedną z podstawowych kwestii jest od-
dzielenie ruchu tranzytowego od komunikacji 
lokalnej. W ramach przebudowy powstanie tu-
nel, dzięki któremu jadąc z centrum w kierunku 
Mikołowa, nie będziemy zatrzymywać się na tym 
skrzyżowaniu, oraz dwupasmowe rondo, które 
będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla porusza-
jących się pomiędzy Piotrowicami a Ligotą.

Wykonawca przystępuje do prac po północnej 
stronie ul. Kościuszki, gdzie wykona m.in. mury 
oporowe, podpory wiaduktów oraz sieci uzbrojenia 
podziemnego, które pozwolą zrealizować w tym 
miejscu dwupoziomowe skrzyżowanie. W związku 
z zakresem prac od czwartku 14 lutego największe 
zmiany czekają pieszych. Chodnik wzdłuż ul. Ar-
mii Krajowej od strony Mikołowa na odcinku od 
ul. Robotniczej do przystanku autobusowego „Pio-
trowice Fabryka Maszyn 3” zostanie wyłączony za 

wyjątkiem dojść do posesji. Dlatego osoby udające 
się na ten przystanek będą musiały skorzystać z wy-
znaczonych obejść drugą stroną ul. Armii Krajowej 
do utworzonego przejścia dla pieszych na wysokości 
tego przystanku. Szczegóły i informacje dla kierow-
ców dostępne są na www.katowice.eu.

Giszowiec
W Giszowcu trwają natomiast prace polegające 
na przygotowaniu gruntu pod inwestycję. Nowy 
węzeł drogowy powstanie w rejonie skrzyżowa-
nia ul. 73. Pułku Piechoty (DK 81) z ul. Pszczyńską 
(DK 86) i linią kolejową. Wykonawca rozbuduje 
węzeł drogowy, a także fragment ul. Pszczyń-
skiej (DK 86) od węzła z autostradą A4 do węzła 
z ulicami: 73. Pułku Piechoty, Karolinki i Koli-
stą. Powstaną tu nowy bezkolizyjny węzeł, który 
składa się z łukowych zjazdów i wjazdów, z prze-
cięciami na różnych poziomach, oraz przejścia 
podziemne. Piesi zyskają połączenia ul. Kolistej 
pod wiaduktem w ciągu ul. Pszczyńskiej oraz po-
łączenia pomiędzy przystankami autobusowymi, 
rowerzyści zaś ścieżkę rowerową po zachodniej 
stronie ul. Pszczyńskiej oraz ciągi pieszo-rowe-
rowe poprzeczne do ul. Pszczyńskiej. Poprzez 
modernizację skrzyżowania usprawnione zo-
stanie skomunikowanie ponadlokalne i regio-
nalne obszaru południowej części aglomeracji 
z jej strefą centralną oraz obszaru południowo-
-wschodniej części Katowic, w zakresie połącze-
nia z drogami krajowymi oraz centrum miasta.

– Razem z realizowaną przebudową w rejo-
nie skrzyżowania ulic Kościuszki i Armii Krajo-
wej będą to, bez wątpienia, dwie najważniejsze 
drogowe inwestycje w Katowicach ostatnich 
lat. Oba węzły stanowią część głównych arterii 
komunikacyjnych miasta oraz są jednymi z naj-
bardziej obciążonych ruchem kołowym skrzyżo-
wań w kraju. Inwestycje mają zwiększyć nie tylko 
przepustowość dróg, ale również bezpieczeństwo 
– mówi prezydent Katowic. 

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI 
– BALZOLA. Prace przygotowawcze ruszyły  
w ubiegłym roku, a zakończenie inwestycji plano-
wane jest na II kwartał 2021 r. – W najbliższym 
czasie rozpoczynamy roboty teletechniczne, elek-
troenergetyczne oraz przebudowę gazociągów 
wzdłuż 73. Pułku Piechoty. Chcemy ponadto za-
kończyć oczyszczanie terenu z karpin po dokonanej 
wycince oraz rozpocząć budowę dróg technolo-
gicznych dla celów budowy. Następnie planujemy 
budowę przewiązek w pasie rozdziału DK86, aby 
móc ostatecznie wprowadzić 12-miesięczną orga-
nizację ruchu dla budowy etapu I – tłumaczy To-
masz Kawalec, kierownik budowy.  (RED)

INWESTYCJE.

Pną się w górę mury hali sportowej przy LO im. Maczka

Uczniowie Liceum im. gen S. Maczka w Bo-
gucicach będą mieli  halę sportową, w której 
będą odbywały się zajęcia wychowania fi-
zycznego, natomiast mieszkańcy dzielnicy 
zyskają miejsce, gdzie będą mogli aktywnie 
spędzać czas popołudniami i wieczorami. 
Prace – warte ponad 13 mln zł – rozpoczęły się 
kilka tygodni temu, a potrwają do stycznia 2020 
r. Właśnie trwają prace ziemne i budowlane. 

Wykonano wykop, wylano fundamenty, po-
wstają konstrukcje ścian. 

Wysoka na 9 metrów – z boiskiem o wy-
miarach 44 na 24 m – hala będzie dostosowana 
do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę  
i koszykówkę. 

Będzie ona budynkiem piętrowym, po-
łączonym z tym już istniejącym naziemnym 
łącznikiem. W środku powstaną trybuny 

na 260 miejsc siedzących. W części zaplecza 
znajdzie się hol główny, pomieszczenie por-
tiera, toalety, szatnie z węzłami sanitarnymi, 
pomieszczenia dla nauczycieli i magazyny 
sprzętu sportowego. Na piętrze za trybu-
nami powstaną ogólnodostępne toalety oraz 
ogólnodostępne miejsce rekreacji. Istniejąca 
sala gimnastyczna zostanie wyremontowana 
i dalej będzie służyć uczniom.  (RED)
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W Piotrowicach prace powinny zakończyć się pod koniec roku
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POLICJA APELUJE

Seniorze, nie daj się oszukać!”

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miej-
skiej Policji w Katowicach rozpoczęli najwięk-
szą w historii naszego miasta kampanię do-
tyczącą bezpieczeństwa osób starszych. Ma 
ona na celu ostrzeżenie seniorów przed oszu-
stami. Na drzwiach wielu budynków zawisną 
plakaty, które ostrzegają seniorów przed 
oszustami podszywającymi się pod krewnych 
oraz policjantów. Plakaty zawierają również 
rady, co zrobić, aby nie dać się oszukać i nie 
stracić oszczędności swojego życia. 
Nie wszystkie historie kończą się nieszczęśliwie. 
Dlatego warto być czujnym. Najlepszym tego 
przykładem jest 67-letni pan Antoni z Katowic, 
który otrzymał telefon od nieznajomego męż-
czyzny, który przedstawił się jako komisarz Wi-
śniewski. Oszust poinformował mężczyznę, że 
zgarnięto grupę przestępczą dysponującą fałszy-
wymi dowodami osobistymi, a wśród nich zna-
leziono dokument z nazwiskiem pana Antoniego. 
Jak wspomina mężczyzna:  „Odpowiedziałem: 
Przyjdę do was, nie chcę rozmawiać na odległość, 
porozmawiamy na miejscu”. Podano mi adres: 
komisariat, ul. Warszawska 6. Ja wiem, że tam są 
apteka i biura poselskie. Usłyszałem w słuchawce: 
„Jeśli pan nie dowierza, niech pan dzwoni na 112”. 
Nie uwierzyłem i skierowałem się na ulicę Iłłako-
wiczówny (do Komisariatu Policji), gdzie zdałem 
raport i opisałem przebieg zdarzenia. Człowiek, 
z którym rozmawiałem przez telefon, był bardzo 

przekonujący”. Tyle szczęścia nie miała 86-letnia 
mieszkanka Częstochowy, która niedawno wy-
rzuciła 50 tys. zł przez okno, wierząc, że bierze 
udział w tajnej akcji funkcjonariuszy CBŚP.

Pierwsza tegoroczna akcja ostrzegająca przed 
tego typu zagrożeniami została przeprowadzona na 
osiedlu Tysiąclecia. Rozpoczęła się spotkaniem po-
licjantów z setką seniorów z parafii Matki Boskiej 
Piekarskiej. Najpierw mundurowi omówili, jak 
działają oszuści, oraz przekazali informacje o tym, 
jak postępować, aby nie paść ofiarą oszustwa. Pod-
czas wydarzenia dwóch seniorów opowiedziało 

swoje prawdziwe historie o tym, jak oszuści pró-
bowali ich oszukać i wyłudzić od nich oszczędno-
ści całego życia. Na szczęście akurat ci mieszkańcy 
wykazali się czujnością. Następnie policjanci wraz  
z seniorami ruszyli w teren i okleili plakatami 
drzwi wejściowe do budynków na osiedlu.

Chodzi o to, by zaangażować jak największą 
liczbę mieszkańców Katowic do prowadzenia roz-
mów ze swoimi bliskimi seniorami oraz z sąsia-
dami. – Wspólnie z mieszkańcami Katowic chcemy 
powstrzymać falę przestępstw wobec seniorów – 
mówią organizatorzy akcji. Jak zapowiedział ko-
mendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł 
Barski, w 2019 roku policjanci dotrą z plakatami na 
każde osiedle mieszkaniowe w Katowicach.

Policjanci wyposażyli wszystkich uczestników 
spotkania w odblaski, informatory dla seniorów 
zawierające zbiór najważniejszych zasad bezpie-
czeństwa oraz zakładki do książek z ostrzeżeniami 
przed oszustami. Akcję Policji wspiera Wydział Po-
lityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.  

(SIERŻ. SZTAB.  AGNIESZKA KRZYSZTOFIK/RED)

Jak nie dać się 
oszukać?
Seniorze, bądź czujny. 
Rozmawiając przez telefon,  
nie widzisz, z kim rozmawiasz. 

Jeśli podejrzewasz, że dzwoni oszust, 
rozłącz połączenie i zadzwoń na policję, 
wybierając numer 997 lub 112.

Zapamiętaj! 
policjanci nigdy:

nie proszą o przekazanie pieniędzy,
nie proszą o podanie numerów klienta, 

haseł do konta bankowego, numerów kart 
bankowych,

nie pytają, w jakim banku mają Pań-
stwo odłożone swoje oszczędności,

nie pytają o sumę oszczędności,
nie proszą o przelanie pieniędzy  

na wskazane konta bankowe,
nie proszą o zaciągnięcie kredytu.

ŻŁOBKI W KATOWICACH

Opieka nad dziećmi do lat trzech  

– Katowickie żłobki czekają 

To świetna informacja dla wszystkich rodzi-
ców w Katowicach. Aż 50 dodatkowych, do-
towanych przez miasto miejsc czeka na ich 
pociechy w żłobku na Ligocie. 
Do zapisów do żłobka urzędnicy zachęcają  
w szczególności rodziców dzieci, które obecnie 
znajdują się na listach rezerwowych. Podmiotem 
prowadzącym żłobek jest Bema Edukacja z sie-
dzibą przy ul. Fitelberga 4. Pod jego opieką znajduje 
się żłobek Akademia Malucha „Puchatkowo” przy 
ul. Huculskiej 7. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 605 652 990 lub 
pod adresem e-mail: kontakt@puchatkowo.eu.

 – Katowice są miastem przyjaznym rodzi-
nom. To ważne, by młodzi rodzice mogli kom-
fortowo wrócić na rynek pracy, nie martwiąc 
się o swoje pociechy. Stąd też stawiamy na cią-
gły rozwój żłobków, które z roku na rok ofe-
rują coraz to więcej miejsc dla najmłodszych 
mieszkańców miasta – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic, i przypomina, że tylko 
w 2018 r. uruchomiono dwa nowe oddziały 
Żłobka Miejskiego w Katowicach – przy ul. 
Boya-Żeleńskiego oraz przy al. Krzywoustego, 
które zapewniły opiekę dla ponad setki dzieci. 

Od maja tego roku zwiększy się o 20 liczba 
miejsc w oddziałach Żłobka Miejskiego przy ul. 
Boya-Żeleńskiego, a od września poszerzy się 
także oddział przy ul. Krzywoustego – o osiem 
miejsc. Warto dodać, że opłata za Żłobek Miej-
ski w Katowicach wynosi 150 zł miesięcznie na 

1 dziecko, a w przypadku rodzeństwa po 75 zł  
i jest jedną z najniższych w kraju. 

Decyzją prezydenta Marcina Krupy  
od 1 marca 2018 r. w Katowicach obowiązują 
dodatkowe kryteria przy naborze do oddzia-
łów żłobka miejskiego. – Jeżeli przynajmniej 
jeden z rodziców lub opiekunów prawnych 
odprowadza w Katowicach podatek – to pod-
czas ubiegania się o miejsce w żłobku przy-
znanych zostanie dodatkowych 50 punktów 
na dziecko. Jeżeli ktoś w Katowicach płaci po-
datki, to te środki można przeznaczać później 
na budowę nowych placów zabaw, rewitali-
zację skwerów osiedlowych lub inne ważne 
dla katowiczan inwestycje – podkreśla Maciej 
Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

W Katowicach funkcjonuje także 28 żłob-
ków niepublicznych oraz trzy kluby dziecięce. 

Wszystkie łącznie posiadają 1122 miejsca dla dzieci 
w wieku do lat 3. Miasto dofinansowuje pobyt 
dzieci w żłobkach niepublicznych. W ostatnim 
czasie zwiększono wysokość dofinansowa-
nia z 400 zł na 600 zł miesięcznie, a dotację 
otrzymało łącznie 27 podmiotów prowadzą-
cych żłobki niepubliczne.  (RED)

W 2018 r. uruchomiono dwa nowe oddziały 
Żłobka Miejskiego – przy ul. Boya-Żeleńskiego 
oraz przy al. Krzywoustego, które zapewniły 
opiekę dla ponad setki dzieci
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Katowickie żłobki 
w liczbach 
Liczba miejsc w placówkach
na przestrzeni lat: 

rok 2014 – 619 miejsc
rok 2015 - 619 miejsc
rok 2016 – 789 miejsc
rok 2017 – 789 miejsc
rok 2018 – 921 miejsc
rok 2019 – 921 miejsc  

       + planowane kolejne

Nowy system zapisów
do Żłobka Miejskiego
Żłobek Miejski w Katowicach informuje, że uru-
chomiono nowy system zapisów. Wszystkie 
do tej pory złożone wnioski (wraz z dotych-
czasową punktacją) zostały zaimportowane 
do nowego systemu. Rodzice zostali popro-
szeni o dokonanie aktualizacji wniosków (w 
trakcie aktualizacji nadawane są nowe hasło 
i login) – zgodnie ze szczegółową instrukcją 
zamieszczoną na stronie internetowej Żłobka 
Miejskiego.

TRANSPORT DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W KATOWICACH OSOBY  
NIEPEŁNOSPRAWNE MOGĄ  
SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANEGO  
PRZEZ MIASTO TRANSPORTU

Transport dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Katowic  
z widoczną dysfunkcją narządu 
ruchu oraz osób niewidomych  
i niedowidzących:

osoby na wózkach inwalidzkich  
wraz z opiekunem,

osoby niepełnosprawne z orzeczonym 
znacznym i umiarkowanym stopniem  
niepełnosprawności z widocznym  
ograniczeniem sprawności ruchowej,

osoby niewidome i niedowidzące  
z orzeczonym znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności z kodu „0”

Dofinansowany  
z budżetu miasta Katowice

Cennik: 
opłata stała 3 zł, opłata zmienna za kilo-

metr 1,20 zł, opłata postojowa za godzinę 10 zł. 
Dopłata Miasta Katowice do każdego kilome-
tra jazdy z pasażerem – 6,00 zł/km netto

Kontakt z organizatorem transportu 
– pod numerem telefonu  
501 406 141 lub 32 258 10 30. 
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BEZPIECZEŃSTWO TO NASZ PRIORYTET 

W Katowicach spada liczba przestępstw  

– jest bezpieczniej

W Katowicach jak w każdym dużym mie-
ście zdarzają się niebezpieczne incydenty. 
Jednak ich ilość rokrocznie spada dzięki 
zaangażowaniu władz miasta i działaniu 
Policji. W 2018 roku w stosunku do 2017 
roku znacząco spadła liczba przestępstw,  
a jednocześnie wzrosły wykrywalność i licz-
ba zatrzymanych sprawców.
– W 2018 roku poziom wykrywalności prze-
stępstw kryminalnych wyniósł 57,5%, dla 
porównania w 2017 roku było to 55,9% – in-
formuje inspektor Paweł Barski, komendant 
miejski Policji w Katowicach. Szczególnie cie-
szy spadek w zakresie siedmiu kategorii prze-
stępstw, które są najbardziej uciążliwe społecz-
nie, a więc: kradzieży, kradzieży z włamaniem, 
przestępstw rozbójniczych, uszkodzeń ciała, 
bójek i pobić, zniszczeń mienia czy kradzie-
ży samochodów. W roku 2018 stwierdzono  
o 474 tego typu przestępstw mniej niż w roku 
poprzednim. Podniesiono również przy tym 
poziom wykrywalności o 4,5% i obecnie wy-
krywalność tych przestępstw wynosi 38,2%. 
Katowicka Policja notuje także wie-
le skutecznych akcji. W ostatnim cza-
sie funkcjonariusze z Wydziału do Walki 
z Przestępczością Samochodową rozbili 

zorganizowaną grupę przestępczą trudnią-
cą się kradzieżami pojazdów na terenie 
całego Śląska. Pojazdy po kradzieży były 
demontowane na części lub przerabiane  
w celu ponownej sprzedaży. W tej sprawie 
policjanci zatrzymali 12 sprawców, którym 

przedstawiono łącznie 166 zarzutów kra-
dzieży i paserstwa pojazdów, włamań do 
obiektów oraz oszustw polegających na 
wyłudzeniu odszkodowań komunikacyj-
nych. Ponadto odzyskano 16 skradzionych 
pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 

1,2 mln złotych. Dziewięciu sprawców zo-
stało tymczasowo aresztowanych. Tego 
typu działania przyczyniają się do trwałego 
wzrostu bezpieczeństwa w mieście. Warto 
dodać, że w zeszłym roku katowicka Poli-
cja zaangażowana była także w zabezpie-
czanie szczytu klimatycznego ONZ. Była 
to największa operacja tego typu w historii 
miasta. Dowodem sprawności działań służb 
był brak poważnych incydentów podczas 
szczytu.

Do wzrostu poziomu bezpieczeństwa  
w mieście przyczyniają się także władze Katowic. 
– W mieście, od 2016 roku, działa nowoczesny 
system inteligentnego monitoringu miejskiego, 
który obecnie obejmuje ponad 200 kamer i stale 
jest rozbudowywany. Dzięki obserwacji moni-
toringu udało się złapać sprawców przestępstw 
na gorącym uczynku, a nagrania często służą 
jako materiał dowodowy. Miasto Katowice fi-
nansuje także dodatkowe patrole Policji. Z ko-
lei strażnicy miejscy regularnie patrolują ulice 
Katowic i reagują na wykroczenia związane  
z porządkiem publicznym, ruchem drogowym, 
spożywaniem alkoholu w miejscach publicz-
nych – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Katowice.   (RED)
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OGŁOSZENIE

Rusza  

kwalifikacja  

wojskowa

W okresie od 4 lutego do 19 marca oraz w dniach 
9, 10 i 11 kwietnia w godzinach od 8.00  
do 13.30 w budynku mieszczącym się przy ul. Kra-
kowskiej 136 w Katowicach przeprowadzana 
będzie kwalifikacja wojskowa, z zastrzeże-
niem, że w dniach od 4 lutego do 15 marca 
oraz dniu 9 i 11 kwietnia odbywać się będzie 
kwalifikacja wojskowa mężczyzn, natomiast 
w dniach 18 i 19 marca oraz 10 kwietnia kwa-
lifikacja wojskowa wyłącznie kobiet. Osoby 
podlegające stawieniu się do kwalifikacji woj-
skowej są obowiązane zgłosić się w miejscu  
i terminie określonym w wezwaniu, jednakże 
nieotrzymanie imiennego wezwania nie 
zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się  
do kwalifikacji. 

Kwalifikacja wojskowa dotyczy m.in. 
mężczyzn urodzonych w 2000 r., mężczyzn 
urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie 
posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej. Szczegóły na stro-
nie www.katowice.eu oraz w Referacie 
Wojskowym w Wydziale Spraw Obywatel-
skich – pod numerami tel. 32 259 31 23, 32 
259 35 36 w godzinach pracy urzędu od 7.30 
do 15.30.  (UMK)

NOWE ZASADY 

Prawo użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe  

przekształciło się w prawo własności

Co to oznacza  
w praktyce?

Grunty, które były dotychczas w użytko-
waniu wieczystym, stają się z automatu wła-
snością dotychczasowych użytkowników.

Od kiedy? 
Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z Ustawą 

z dnia 4 września 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1716, z późn. zm.).

Których nieruchomości 
dotyczy zmiana?

Przekształceniu podlegają nieruchomości 
zabudowane wyłącznie budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, 
w których co najmniej połowę liczby lokali 
stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami 
gospodarczymi, garażami i innymi obiektami 
budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, 
umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne ko-
rzystanie z budynków mieszkalnych. 

Kogo obejmują nowe 
zasady?

Właścicieli mieszkań w budynkach, w któ-
rych większość lokali ma charakter miesz-
kalny. Niezależnie od tego, czy grunty należą 
do Skarbu Państwa, czy do miasta Katowice.

Jak zdobyć dokumenty?
Dokumentem, który potwierdza prze-

kształcenie, jest zaświadczenie i jest ono wy-
dawane z urzędu. Druk wniosku o wydanie 
zaświadczenia jest dostępny w Biurze Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, ul. Ry-
nek 1, I piętro, stanowisko nr 22 oraz na stronie 
internetowej: www.bip.katowice.eu. Zaświad-
czenie zawiera informację o wysokości i ter-
minie uiszczenia opłaty przekształceniowej.  
W oparciu o wystawione zaświadczenie na-
stępuje wpis własności. 

Opłaty
Opłata za przekształcenie wnoszona bę-

dzie przez okres 20 lat, licząc od dnia prze-
kształcenia. Jej wysokość jest równa opłacie 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, 
która obowiązywała w dniu przekształcenia. 

Opłata może podlegać waloryzacji nie czę-
ściej niż raz na 3 lata, licząc od ostatniej 
waloryzacji.

Bonifikaty
Opłatę za przekształcenie gruntu można 

wnieść też jednorazowo, co wiąże się z bonifikatą.
60% – w przypadku wniesienia opłaty  

w tym samym roku, w którym nastąpiło prze-
kształcenie gruntów

50% – w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w drugim roku po 
przekształceniu gruntów

40% – w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w trzecim roku po 
przekształceniu gruntów

30% – w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w czwartym roku 
po przekształceniu gruntów

20% – w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w piątym roku po 
przekształceniu gruntów

10% – w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w szóstym roku po 
przekształceniu gruntów

Terminy
Opłatę za rok 2019 należy wpłacić do  

29 lutego 2020 r.
Opłaty za kolejne lata należy wpłacać do 31 marca 

każdego roku, począwszy od roku 2020 (bez 
uprzedniego wezwania) na wskazany w za-
świadczeniu rachunek bankowy. Można także 
zapłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta 
przy ul. Pocztowej 5, czynnej w poniedziałki  
w godz. od 7.30 do 17.00 oraz od wtorku do 
piątku w godz. od 7.30 do 15.30.   
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WYWIAD Z MONĄ TUSZ

Tworząc na ulicy, trzeba się pozbyć intymności 

To jedna z najbardziej znanych artystek street 
artu w Polsce, autorka licznych murali, w tym 
i tego najbardziej reprezentatywnego, który 
znajduje się na elewacji budynku przy Młyń-
skiej 4. Jej mieszkanie po brzegi wypełnione 
jest sztuką, ale znajdzie się tutaj miejsce za-
równo dla obrazów, korzeni, jak i kredensu 
babci. Z Moną Tusz, czyli Moniką Tuszyńską 
o sztuce, ekologii i przyrodzie rozmawiamy  
w towarzystwie rudego kota Rysika.

Aleksandra Wolczyńska-Zmełty: Zimą 
tworzenie murali daje popalić?
Mona Tusz: Zdarza mi się malować nawet 
wtedy, gdy temperatura za oknem dochodzi 
do minus pięciu stopni, ale to już ekstremum. 
Wtedy problemem są farby. Muszę je trzymać 
w ciepłym miejscu, a na rusztowanie zabieram 
tylko ten kolor, którego aktualnie używam. 
Przy najniższych z możliwych do malowania 
temperaturach po około 15 minutach muszę 
zejść i ją wymienić, bo marznie na wałku. To 
wszystko nie ułatwia pracy. Na razie zimy 
mamy łagodne, a ja ubieram się ciepło, popi-
jam herbatę z termosu i mogę malować. Jed-
nak optymalne dla mnie warunki do pracy są 
wtedy, gdy termometr wskazuje kilka stopni 
powyżej zera. 
To pewnie strona z prognozą pogody jest 
przez ciebie najczęściej odwiedzana?

Tak. Minimum dwa razy dziennie. Pro-
gnoza godzinowa, długoterminowa. Muszę być 
elastyczna i dostosowywać się do warunków, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 
Praca przy muralach wydaje się 
wymagająca?

Owszem, mural to nie tylko kwestia prze-
skalowania projektu. Prócz zdolności do pracy 
koncepcyjnej, twórczej wymaga dosyć dużej 
sprawności fizycznej, żeby móc być w ruchu 
przez wiele godzin dziennie i niezliczoną ilość 
razy pokonywać drogę między piętrami. Do-
datkowo w tej pracy trzeba uwzględnić bardzo 
wiele czynników, a jednocześnie być na tyle 
elastycznym, żeby móc zmienić coś w pro-
jekcie, jak kolor czy nawet istotne elementy. 

Często robię projekt na ścianę, mając tylko 
jej zdjęcie. Dopiero na miejscu pojawiają się 
niespodzianki wpływające nie tylko na mój 
subiektywny odbiór miejsca w kontrze do pro-
jektu. Pojawiają się też ludzie ze swoimi histo-
riami, co również nie jest obojętne. 
A gdy już skończysz mural, masz ochotę go 
poprawiać, udoskonalać?

Nie… Znaczy tak. No widzisz, właśnie tak 
to z nimi jest. Z jednej strony chciałbym, ale 
trzeba czasami powiedzieć sobie stop. Aktu-
alnie kończę mural w Warszawie, a do sto-
licy jeżdżę pociągiem. Zawsze w drodze na 
dworzec lub z powrotem zerkam w stronę 
katowickiej ul. Młyńskiej i się uśmiecham. 
Muszę przyznać, że trafiła mi się tu świetna 
miejscówka.
Jak ten mural powstawał?

Tutaj sytuacja była trochę skomplikowana. 
Gonił mnie czas, pogoda nie rozpieszczała,  
a i powierzchnia do zagospodarowania była 
spora (400 m2). Czułam też na sobie dużą od-
powiedzialność, bo sama ściana jest repre-
zentatywna. To taki widok na dzień dobry, 
gdy wychodzi się z dworca PKP. Mural na 
Młyńskiej jest mi zresztą bardzo bliski. Temat 

ekologii jest dla mnie ważny, stąd te wszystkie 
organiczne formy. W mieszkaniu mam mnó-
stwo roślin, zbieram pokręcone korzenie, 
które często tworzą niesamowite formy. Wy-
glądają, jakby wciąż żyły. Tworząc mural na 
Młyńskiej, myślałam o tym, że żyjemy na je-
dynej żywej planecie w okolicy, czule otoczeni 
atmosferą, jak w bezpiecznej kapsule. Co-
dziennie staram się idee dbałości i szacunku 
dla ziemi wprowadzać w życie. Segreguję 
śmieci, ograniczam plastik czy minimalizuję 
zużycie wody i nie przegrzewam mieszkania. 
Staram się robić tyle, ile mogę. To nie kosztuje 
wiele. Często słyszę, że „zero waste” jest ab-
sorbujące, a przecież to tylko kwestia zmiany 
nawyków. Można to robić oddolnie. Mamy 
jedno dobro, o które trzeba dbać.
Tworząc na ulicy, trzeba chyba być odpor-
nym na krytykę? 

Na początku miałam z tym problem, ale 
to kwestia przełamania wewnętrznych lęków. 
Jesteśmy od samego początku poddani ocenie. 
Jak w przypadku innych sztuk wizualnych za-
zwyczaj prezentowany jest gotowy produkt, 
tak w przypadku murali nasze dokonania są 
obserwowane krok po kroku. Zazwyczaj sam 

akt twórczy bywa intymny, wypływa z duszy, 
ze sfery niedostępnej dla wszystkich. Tworząc 
na ulicy, musimy się tej intymności pozbyć. Na 
szczęście często maluję, będąc na zwyżce czy 
rusztowaniu, a wysoko nie docierają do mnie 
komentarze. Zakładam słuchawki i skupiam 
się na pracy.
Często ludzie cię zaczepiają?

Zawsze, tylko z różną intensywnością. 
Raz pracowałam na Janowie, gdzie przy ulicy 
Oswobodzenia malowałam wiadukt. Był on 
bardzo problematyczny, bo wcześniej funkcjo-
nował jako tablica informacyjna, na której po-
jawiały się bluzgi, a nawet pogróżki. Kontakt 
z mieszkańcami, szczególnie na początku, był 
bardzo intensywny. Ktoś np. rzucał petardy  
z samochodu, a ktoś cieszył się, że ze ściany 
znikają te ciężkie przekazy. Już w połowie 
pracy, kiedy precyzowały się kształty, więk-
szość mieszkańców była pozytywnie na-
stawiona. Prowadziłam tam nawet zbiórkę 
pieniędzy na wynajem zwyżki, żeby poma-
lować zwieńczenie mostu. W ciągu kilku dni 
udało się zebrać wystarczającą kwotę. 
Sprawdzasz, co dzieje się z muralami, gdy 
zaczynają żyć własnym życiem?

Często fizycznie nie mam takich możli-
wości, bo ściany są w innych miastach, ale 
zazwyczaj jak coś się dzieje, to ludzie dają mi 
o tym znać np. na portalach społecznościo-
wych. Ktoś robi sobie zdjęcie na tle pracy, 
wrzuca do sieci i oznacza na zdjęciach. Dla-
tego mogę powiedzieć, że mam stały kon-
takt ze swoimi pracami. 
A jest coś, co chciałabyś przekazać przez 
któryś z murali?

Dziś chyba najbliższe są mi wartości 
związane z ekologią, szacunkiem do świata, 
w którym żyjemy, i do innych ludzi. Ale nie 
wkręcaj mnie, to jest podchwytliwe pytanie 
i trudny temat. Nie wiem, na ile powinniśmy 
zabierać w przestrzeni publicznej nasze sta-
nowisko. Najważniejsze, by to, co robię, pły-
nęło ze mnie. Moją rolą nie jest nawracanie, 
chcę po prostu dobrze malować, dla ludzi.  

(ALEKSANDRA WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY)

REKORDOWE WYNIKI KATOWICKIEGO LOTNISKA W 2018 ROKU
W minionym roku po raz pierwszy w histo-

rii Katowice Airport obsłużono czteromiliono-
wego pasażera. Nastąpiło to 3 października. 

Padły jeszcze dwa statystyczne rekordy:
po pierwsze dobowy  – w czwartek  

28 czerwca obsłużono w Pyrzowicach 25 476 
pasażerów;

po drugie miesięczny – w lipcu z siatki 
połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 
694 415 pasażerów, tym samym pobity został 
dotychczasowy, miesięczny rekord z czerwca 
2017 roku, kiedy to podróżnych było 581 003.

W 2018 roku obsłużono 4 838 149 pasaże-
rów, to o 24,3% więcej w porównaniu z rokiem 
2017. W segmencie przewozów regularnych 
port odnotował 2 845 004 (+17,4%). Z siatki 
połączeń czarterowych skorzystało 1 974 235 
pasażerów (+35,3%). 

Po raz pierwszy w skali roku przekroczono 
granicę 40 tys. startów i lądowań, dokładnie 

odbyło się ich 41 007, o 6 282 więcej (+18%) 
niż w 2017 roku. 

najpopularniejsze państwa w ruchu regu-
larnym: Wielka Brytania (770 tys. pasażerów), 
Niemcy (546 tys.), Włochy (253 tys.), Holandia 
(186 tys.) i Norwegia (186 tys.). 

najpopularniejsze kierunki regularne to: 
Londyn Luton (374 tys. podróżnych), Dortmund 
(259 tys.), Eindhoven (142 tys.), Warszawa (142 
tys.) i Frankfurt (134 tys.).

Z biurami podróży na wakacje w 2018 
roku najchętniej podróżowano z Pyrzowic do 
Grecji (508 tys. pasażerów), Turcji (327 tys.), 
Hiszpanii (275 tys.), Egiptu (243 tys.) i Bułgarii 
(201 tys.). 

Ulubionymi kierunkami zorganizowanego 
wypoczynku z wylotem z Pyrzowic były Anta-
lya (216 tys. podróżnych), Burgas (132 tys.), 
Hurghada (117 tys.), Heraklion (99 tys.) i Rho-
dos (79 tys.).   
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INWESTYCJE

W Katowicach powstał unikatowy biurowiec

W Katowicach otwarto najnowocześniejszy 
biurowiec w Polsce pod względem proeko-
logicznych rozwiązań. Budynek jest pluse-
nergetyczny w obszarze wentylacji, ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej.
To unikatowy projekt, wyprzedzający trendy 
i przepisy. Od 1 stycznia 2021 r. każdy nowo 
budowany obiekt ma być samowystarczal-
ny energetycznie. Tak jest już w Katowicach.  
A przynajmniej na terenie GPP Business Park 
przy ul. Konduktorskiej. Z początkiem lutego 
spółka oddała do użytkowania pierwszy tego 
typu biurowiec w Polsce. 

– Budynek jest plusenergetyczny w ob-
szarze wentylacji, ogrzewania i przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej, co oznacza, 
że wyprodukuje więcej ciepła w skojarzeniu  
z energią elektryczną, niż wynosi jego zapo-
trzebowanie na cele grzewcze w ujęciu rocz-
nym – informuje Mirosław Czarnik, prezes 
zarządu GPP Business Park. Efekt uzyskano 
dzięki połączeniu specjalistycznych rozwią-
zań. Do zasilania urządzeń pomocniczych, 
takich jak wentylatory, zastosowano gazowe 
pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne.  
Te ostatnie umieszczono na dachu. Ich moc to 
25 kW energii elektrycznej. Instalacja wpłynie 
nie tylko na oszczędności, ale pomoże spółce 
zdobyć własne doświadczenia w zakresie eks-
ploatacji technologii fotowoltaicznych.

W budynku zamontowano także tzw. 
silniki trigeneracji wytwarzające równocze-
śnie energię elektryczną, cieplną oraz chłód  
w oparciu o paliwo gazowe. Obiekt sam 
zwróci część wyprodukowanej energii dzięki 
systemowi rekuperacji obrotowej, który 

odzyskuje ją z powietrza usuwanego z obiektu. 
Całość „zielonych” rozwiązań wpływa na niż-
szy koszt funkcjonowania biurowca, a tym sa-
mym na niższe opłaty dla najemców. Jednak 
największą zaletą jest komfort pracy wewnątrz 
budynku – jak zapewnia spółka, przynajmniej 

o 20 proc. wyższy niż w innych biurowcach. 
Chodzi m.in. o lepszą jakość i wyższą wilgot-
ność powietrza, a tym samym niższą zachoro-
walność, lepsze samopoczucie pracowników  
i ich wydajność. 

Budynek nazwany Bloch, od nazwiska ślą-
skiego noblisty Konrada Blocha, ma 7,5 tys. m² 
powierzchni, siedem kondygnacji nadziemnych 
i jedną podziemną, gdzie działa parking dla sa-
mochodów. Biurowiec jest czwartym bliźnia-
czym obiektem GPP Business Park. Od 2012 r. 
powstały tu również budynki Goeppert-Mayer, 
Stern i Alder, również nazwane nazwiskami lau-
reatów nagrody Nobla wywodzących się ze Ślą-
ska. Biurowiec Goeppert-Mayer, jako pierwszy 
w Polsce, otrzymał prestiżowy i ogólnoświatowy 
certyfikat BREEAM na poziomie „Outstan-
ding”, potwierdzający najwyższą zgodność ze 
standardami zrównoważonego budownictwa. 
O przyznanie tego samego tytułu władze parku 
biurowego będą starać się dla Blocha.

Spółka GPP Business Park przekształca 
tereny poprzemysłowe znajdujące się w pół-
nocnej części Katowic od 2005 r. Jej celem jest 
tworzenie nowoczesnej strefy aktywności go-
spodarczej i innowacyjności, zorientowanej na 
rozwój technologiczny zgodny z nurtem pro-
środowiskowym. Firma już teraz zapowiada, 
że to nie koniec inwestycji na terenie przy ul. 
Konduktorskiej.  (ZIT)

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Tramwaje emitują obligacje
Tramwaje Śląskie szykują się do ofensywy 
inwestycyjnej. W tym celu, pod koniec ub. 
roku, spółka ogłosiła plan emisji obligacji 
o łącznej wartości do 328,4 mln zł, które 
obejmą Bank Pekao oraz Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Za pozyskane środki 
przewoźnik kupi 45 nowych tramwajów,  
a także zmodernizuje ok. 100 km torowisk 
i wybuduje ok. 20 km nowych linii. Orga-
nizacja emisji obligacji tramwajowej spółki 
była jedną z największych tego typu trans-
akcji w 2018 roku w sektorze zbiorowego 
transportu publicznego. Umowa z bankami 
i uzyskane fundusze zapewnią finansowa-
nie wkładu własnego dla przedsięwzięcia, 
współfinansowanego przez Unię Europej-
ską. Cały projekt wart jest 1,1 mld zł. Dzięki 
niemu poprawie i ulepszeniu poddana zo-
stanie infrastruktura tramwajowa, co po-
winno wpłynąć na komfort podróżowania 
w aglomeracji, podniesienie jakości usług 
komunikacji zbiorowej i zachęcić mieszkań-
ców do korzystania z miejskiego transportu,  
zamiast samochodów. Tym samym inwe-
stycja wpisuje się także w walkę o czystsze 
powietrze. W samych Katowicach w naj-
bliższych latach powstanie też kilka kilo-
metrów nowej infrastruktury tramwajowej. 
Najpierw wybudowany zostanie odcinek w 
centrum miasta wzdłuż ul. Grundmanna, 
łączący ulice Chorzowską i Gliwicką, a 

następnie realizowana ma być nowa linia  
z pętli w Brynowie do Kostuchny.

Miliony dla uniwersytetu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
otrzyma blisko 29 mln zł na zwiększenie 
funduszu zasadniczego. Uczelnia otrzymała 
już w tej sprawie zapewnienie ze strony Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Jak poinformował UE, środki te w postaci 
dwuletnich zerokuponowych obligacji skar-
bowych zostaną przekazane w 2019 r. Mini-
ster nauki i szkolnictwa wyższego wystąpił już 
do ministra finansów o przyznanie papierów 
wartościowych uniwersytetowi. Działanie to 
efekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, czyli tzw. Konstytucji dla nauki, która 
ma gwarantować stały mechanizm wzrostu 
nakładów na badania naukowe i szkolnictwo 
wyższe oraz wzrost płac minimalnych na 
uczelniach. Kwota uzyskana ze sprzedaży lub 
wykupu przekazanych obligacji będzie mogła 
zostać przeznaczona m.in. na finansowanie 
inwestycji infrastrukturalnych. Wiosną ub. 
roku Uniwersytet Ekonomiczny przedstawił 
koncepcję rozbudowy istniejącego kampusu 
uczelni przy ul. Bogucickiej. Władze UE nie 
podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, ale nie 
wykluczają, że pozyskane środki będą spo-
żytkowane na realizację właśnie tego przedsię-
wzięcia. Nowa zabudowa – akademik i obiekt 
dydaktyczno-biurowy – miałyby powstać  

w miejscu dzisiejszych obiektów D i F. Wy-
burzenie tego pierwszego ma mieć miejsce 
jeszcze w tym roku. 

Nowy bank hipoteczny
Wraz z początkiem bieżącego roku Komi-
sja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę 
na rozpoczęcie działalności operacyjnej 
przez nowy bank z siedzibą w Katowicach. 
Kapitał zakładowy instytucji wynosi 120 
mln zł. Za jej utworzenie odpowiada ING 
Bank Śląski. Nowy podmiot przyjął nazwę 
ING Bank Hipoteczny, a jego specjalizacja 
to finansowanie kredytów hipotecznych 
poprzez tzw. listy zastawne. Jak wyjaśnia 
bank, jest to rodzaj bezpiecznych papierów 
wartościowych, dzięki którym zapewnia się 
długoterminowe finansowanie kredytów 
hipotecznych obecnych i przyszłych klien-
tów. Zgodnie z polskim prawem tylko banki 
hipoteczne mogą emitować listy zastawne. 
Instytucja działała już kiedyś w strukturach 
ING, ale była zarejestrowana w Warszawie, 
po czym została połączona z ING Bankiem 
Śląskim. Teraz wznawia działalność z sie-
dzibą w Katowicach. Nowy podmiot to rów-
nież nowe miejsca pracy. Dotychczas bank 
poszukiwał m.in. ekspertów ds. walidacji 
modeli w obszarze ryzyka kredytowego, 
ekspertów ds. rachunkowości i podatków 
czy powiernika. Oprócz pracy w prestiżo-
wej instytucji firma zapewnia szkolenia, 

prywatną opiekę medyczną, pracowniczy 
program emerytalny czy pakiet sportowy.

W góry jak po szynach 
Katowiczanie szybciej dojadą w Beskid Śląski. 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg 
na wykonanie prac projektowych i robót bu-
dowlanych na odcinku między Bronowem  
a Wisłą. W ramach inwestycji przewiduje się 
odnowę 23 peronów na 19 stacjach i przystan-
kach, a także ułożenie prawie 52 km nowych to-
rów. Z myślą o pasażerach przebudowane zostaną 
stacje: Pierściec, Skoczów, Goleszów, Cieszyn, 
Ustroń, Ustroń Polana i Wisła-Uzdrowisko. 
Prace obejmą też przystanki: Chybie Mnich, 
Zaborze, Skoczów Bładnice, Goleszów Górny, 
Bażanowice, Ustroń-Zdrój, Wisła-Dziechcinka, 
Wisła-Kopydło. Podróżni będą mogli skorzystać 
z nowych stacji takich jak Skoczów-Osiedle oraz 
Ustroń-Poniwiec. Przystanek Cieszyn Mnisz-
two zmieni nazwę na Cieszyn Uniwersytet, a 
zamiast Wisły-Obłaziec pojawi się Wisła-Jawor-
nik. Dzięki inwestycji pociągi będą jeździły z 
dużo większą prędkością – obecnie na tej trasie 
składy pasażerskie poruszają się 20–60 km/h, 
po przebudowie przyspieszą do 80–120 km/h. 
Na zmodernizowanych odcinkach pojedzie też 
więcej pociągów. Zakończenie robót planuje 
się w grudniu 2021 r. Inwestycja będzie kosz-
tować ok. 350 mln zł. PKP PLK ubiegają się 
o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy 
unijnych.  (ZIT)

GPP Business Park przy ul. Konduktorskiej
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Ferie Wchodzenie na zamarznięte 
stawy grozi śmiercią!
Dzieci i młodzież bardzo często zimą wy-
bierają zabawę na lodzie i śniegu. Niestety 
zdarza się, że nieświadome grożącego  
im niebezpieczeństwa, wchodzą na zamar-
znięte zbiorniki wodne. A warto pamię-
tać, że częste zmiany temperatur podczas 
polskiej zimy sprawiają, że grubość lodu  
w wielu miejscach nie przekracza nawet 
kilku centymetrów.
Wchodzenie na zamarzniętą taflę wody za-
wsze jest ryzykowne. Pokrywa lodu ulega 
ciągłym zmianom, również dobowym  
i nigdy nie ma tej samej grubości na całym 
zbiorniku. Nieprzemyślane, lekkomyślne 
korzystanie z uroków zimy może zakończyć 
się tragicznie. Kontrolujmy, gdzie bawią się 
nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeń-
stwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamar-
zniętych rzekach i jeziorach. Sprawdźmy, 
czy w razie potrzeby będą umiały wezwać 
pomoc. Uczmy przewidywania i unikania 
sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.
2 lutego Oddział WOPR Katowice, na 
swoim profilu na Facebooku ku przestro-
dze zamieścił zdjęcie dzieci bawiących się 
na jednym z zamarzniętych zbiorników  
w Dolinie Trzech Stawów. Tego dnia tem-
peratura powietrza wynosiła 10 stopni po-
wyżej zera. Na brzegu stał opiekun dzieci. 
„Miejsce to oznakowane jest zakazem. 
Zachowanie osoby, która pozwala dzie-
ciom wejść na taką taflę lodową, uważamy  
za skandaliczne i skrajnie nieodpowie-
dzialne. Ostrzegamy! Wejście na lód jest 
skrajnie niebezpieczne” – napisali ratownicy.

Aby uniknąć wypadków w trakcie  
wypoczynku na śniegu i lodzie, warto 
stosować kilka niezbędnych rad:

w przypadku załamania lodu starajmy 
się zachować spokój i próbujmy wezwać 
pomoc. Najlepiej połóżmy się płasko na 
wodzie, rozłóżmy szeroko ręce i starajmy 
się wpełznąć na lód. Należy poruszać się  
w kierunku brzegu, leżąc cały czas na lodzie;

kiedy zauważymy osobę tonącą, nie 
biegnijmy w jej kierunku! Pamiętajmy, że pod 
nami również może załamać się lód. Nie 
wolno też podchodzić do przerębla w posta-
wie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy 
w ten sposób punktowy nacisk na lód, który 
może załamać się pod ratującym. Najlepiej 
próbować podczołgać się do tonącego;

jeśli w zasięgu ręki mamy szalik lub 
gałąź, spróbujmy podczołgać się na odle-
głość rzutu i starajmy się podać poszkodo-
wanemu drugi koniec;

jeżeli sami nie mamy możliwości udzie-
lić poszkodowanemu pomocy, natychmiast 
poinformujmy o wypadku najbliższą jed-
nostkę policji lub straży pożarnej.

po wyciągnięciu osoby poszkodowanej 
z wody należy okryć ją czymś ciepłym i jak 
najszybciej przetransportować do ogrza-
nego pomieszczenia; pamiętajmy jednak, 
że nie wolno takiej osoby polewać ciepłą 
wodą, ponieważ może to wywołać u niej 
szok termiczny.  

(WWW.SLASKA.POLICJA.GOV.PL)

Policja ostrzega

CZEKA NAS ZIMOWE 
SZALEŃSTWO!

Ferie to chyba najbardziej 
wyczekiwany czas przez 
wsz ystk ic h uczniów…  
i prawdziwa zmora dla ich 

rodziców. Bo jak tu ciekawie zago-
spodarować wolny czas w mieście  
i to jeszcze przez dwa tygodnie?
Jeśli również stoicie przed tym samym 
problemem, to już nie musicie się dłużej 
martwić, tylko zajrzyjcie do naszego po-
radnika. Tam znajdziecie ciekawe pro-
pozycje dla swoich pociech. Zarówno 
tych spokojniejszych, jak i bardziej 
rozbrykanych.

W Katowicach nie ma mowy o nu-
dzie. Podobnie jak w poprzednich latach 
znajdziemy szereg ciekawych propozycji 

na spędzenie ferii w mieście: zajęcia 
sportowe, warsztaty ekologiczne czy 
wciągające seanse filmów dla prawdzi-
wych kinomaniaków. Ale to przecież nie 
wszystko. W czasie zajęć organizowanych 
przez MOSiR można będzie podszkolić 
swoje umiejętności w grze w ping-ponga 
czy spróbować swoich sił w sportach 
walki. W Muzeum Śląskim będziemy 
szczegółowo poznawać historię Tomka 
Wilmowskiego, bohatera książek Alfreda 
Szklarskiego. Wszyscy ci, którzy uwiel-
biają czytać, powinni zajrzeć do biblioteki 
miejskiej, gdzie ferie odbywają się pod ha-
słem „Muzyczne harce”.

W naszym zestawieniu nie mo-
głoby też zabraknąć miejskich domów 

kultury. Tutaj w każdej dzielnicy młodsi 
mieszkańcy miasta znajdą coś dla sie-
bie. Wystarczy wspomnieć chociażby  
o zajęciach tanecznych, kulinarnych  
czy graficznych.

Zima to też idealny moment na sko-
rzystanie z miejskich atrakcji. Jeśli tylko 
pogoda będzie sprzyjać, warto się wybrać 
na sanki do parku Kościuszki. Tam znaj-
duje się wyjątkowy tor saneczkowy, który 
bije rekordy popularności wśród miesz-
kańców Katowic. Natomiast ci, którzy 
boją się zawrotnych prędkości, mogą sko-
rzystać z miejskich ślizgawek. Więc co 
teraz? Wystarczy tylko wyjść z domu, za-
brać ze sobą przyjaciół i dać się wciągnąć 
w wir wspólnej zabawy!  (AWZ)

Górka w parku Kościuszki to idealne miejsce do jazdy na sankach

w mieście
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Ferie w Katowicach  
pełne atrakcji

W Katowicach  
podczas ferii zimowych 
zaplanowano  
szereg atrakcji.  
Wśród nich pojawią się 
bezpłatne warsztaty 
muzyczne, zajęcia sportowe, 
a także wycieczki  
i półkolonie.  
Specjalną ofertę 
przygotowały domy kultury, 
ośrodki sportowe  
i biblioteki. 
– Nie każde dziecko ma możliwość 
wyjazdu na ferie – stąd 
postaraliśmy się przygotować 
ofertę tak, by każdy znalazł w niej 
coś dla siebie. Wśród propozycji 
znajdziemy formy jednorazowych 
wydarzeń, a także półkolonii,  
w ramach których przygotowano 
szereg atrakcji. Co istotne, wiele 
z tych propozycji jest bezpłatną 
ofertą dla mieszkańców Kato-
wic – zapowiada Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.  

Ferie z książką – 
„Muzyczne harce”
Podczas ferii zimowych zapraszamy do 
udziału w akcji „Ferie z książką”, która odbę-
dzie się pod hasłem „Muzyczne harce”. Ka-
towice są Miastem Muzyki UNESCO, rok 
2019 został ogłoszony Rokiem Moniuszki, 
wyruszymy zatem na poszukiwanie miejsc, 
gdzie mieszka muzyka, a w bibliotece posłu-
chamy, co jest grane.

Dowiemy się, co dżdżownica Ako-
lada o muzyce opowiada, poznamy 
tajemnicze Sonostwory, odlecimy z od-
lotową muzyką, sprawdzimy, jak tań-
czono przed wiekami i czy naprawdę 
można usłyszeć zygzaki, krajobrazy 
i archidźwięki. Ciocia Jadzia opowie 
nam o Stanisławie Moniuszce i małym 
Mozarcie, dowiemy się, czym zajmuje 
się kompozytor i po co muzykom dyry-
gent. Sprawdzimy, jak grają instrumenty,  
i spróbujemy stworzyć własne. Zapro-
simy na spotkania i warsztaty, prze-
konamy się, że w książkach też może 
mieszkać melodia.  

Zajęcia kierowane są do dzieci  
w wieku 7–12 lat; obowiązują  

zapisy i pisemna zgoda rodziców  
na udział.  

Szczegóły na stronie:  
www.mbp.katowice.pl.

BIBLIOTEKA

Lodowisko na katowickim rynku

Poznaj historię 
miasta
Miłośnicy historii miasta znajdą 
coś dla siebie w Muzeum Historii 
Katowic. Instytucja zaprasza na 
warsztaty plastyczne połączone 
ze zwiedzaniem wystawy stałej 
„Z dziejów Katowic”. Uczestnicy 
warsztatów dowiedzą się, kim 
byli i czym zajmowali się miesz-
kańcy małej miejscowości przed 
epoką rozwoju industrialnego,  
w okresie rozwoju przemysło-
wego oraz w czasie urbanizacji 
miasta. To niejedyna atrakcja 
przygotowana na ferie zimowe. W 
filii muzeum na Nikiszowcu bę-
dzie można wziąć udział w warsz-
tatach plastycznych połączonych 
ze zwiedzaniem wystawy „Jest 
w orkiestrach dętych jakaś siła”. 
Uczestnicy poznają także obrazy 
malarzy Grupy Janowskiej przed-
stawiające orkiestry i zainspiro-
wani ich twórczością, wykonają 
własne przedstawienia orkiestr, 
korzystając z różnych technik 
plastycznych.

Zrób sobie teatr!
Dział Teatralno-Filmowy Mu-
zeum Historii Katowic zaprasza 
na warsztaty teatralne. Podczas 
zajęć uczestnicy dowiedzą się, 

jak z rzeczy codziennego użytku,  
w dowolnej przestrzeni i z posta-
ciami wymyślonymi dzięki wła-
snej wyobraźni, budować teatr. 
Prowadzący zajęcia – instruktor 
teatralny nauczy dzieci wykorzy-
stania teatralnych środków wy-
razu w trakcie zabaw aktorskich.

Poznaj twórczość 
Pawła Stellera
Zapraszamy na warsztaty gra-
ficzne połączone ze zwiedzaniem 
wystawy „Paweł Steller – katowi-
czanin z wyboru”. Każdy uczestnik 
wykonana własną grafikę, której 
temat sam wykreuje. Więcej in-
formacji: www.mhk.katowice.pl.

Rodzinne ferie  
w Muzeum Śląskim
Ferie to czas sprzyjający aktyw-
nemu, rodzinnemu spędzaniu 
czasu. W Muzeum Śląskim będzie 
można uczestniczyć w licznych 
warsztatach, przygotowanych 
specjalnie na ferie. Ciekawą formą 
spędzenia wolnego czasu jest 
udział w podróży po pięciu konty-
nentach na podstawie wybranych 
powieści Alfreda Szklarskiego. 
Pod okiem edukatora będzie 
można poznać tajemnice symboli 

Apaczów, rysować jak Aborygeni  
i przymierzyć ciepły strój Jaku-
tów – w sam raz na mroźną zimę. 
Każdy młody podróżnik dostanie 
plecak z niezbędnymi w czasie po-
dróżowania przedmiotami.

Czy naszyjniki masajskich wo-
jowników są ciężkie? Z czego In-
dianie Cubeo robią kostiumy? Czy 
jakuckie zabawki są miłe w dotyku? 
Poprzez doświadczanie codzien-
nych przedmiotów z życia ludów 
zamieszkujących różnorodne miej-
sca na świecie odpowiemy na pyta-
nie, czym jest rzemiosło. Następnie 
uczestnicy – z pomocą prowadzą-
cych – wykonają egzotycznego 
zwierzaka z tekstyliów. To kolejna 
propozycja Muzeum Śląskiego – 
warsztaty z EKOzabawką.

Sztuka dla najmłodszych, 
czyli „Młoda pracownia. Ma-
larstwo – portret” to propozycja 
warsztatów artystycznych, na 
których uczestnicy będą malować 
portrety, ucząc się trudnej sztuki 
kopiowania. „Którędy do sztuki… 
Obiekt i opakowanie” pozwoli ob-
cować z dziełami sztuki – dzieci 
wykonywać będą różne działania 
sensoryczne. Poznają faktury, za-
pachy, wykonają własną pracę pla-
styczną. Warsztaty odbywają się  
w Galerii Sztuki Polskiej po 1945 roku 
oraz w sali edukacyjnej. Uczestnicy 

będą omawiać wybrane prace ar-
tystów współczesnych, np. Tade-
usza Kantora, Władysława Hasiora,  
w których twórczości istotną rolę od-
grywały zwyczajne przedmioty. 

Więcej informacji na stronie: 
www.muzeumslaskie.pl.

Odkryj własne 
predyspozycje
W Muzeum Hutnictwa Cynku 
WALCOWNIA (ul. 11 Listopada 
50) po raz pierwszy odbędzie się 
zimowa edycja „Miasta Dzieci”.  
W ramach pięciodniowych zajęć 
dydaktycznych dzieci znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej 
otrzymują możliwość odkrywa-
nia własnych uzdolnień i predys-
pozycji. Zadanie wspiera twórczy 
rozwój dzieci, a także sprzyja od-
krywaniu własnej tożsamości w 
kontekście życia w Katowicach. 
Dzieci, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10 do 14, 
będą uczyć się pracy w nowym 
zawodzie pod okiem profesjo-
nalistów. Program jest prowa-
dzony przez artystów malarzy, 
grafików, aktorów, wokalistów 
oraz wolontariuszy. Zapisy: wal-
cownia@muzeatechniki.pl lub 
osobiście w Walcowni. Udział 
w wydarzeniu jest bezpłatny.  

MUZEA

Pełna oferta poszczególnych  
jednostek znajduje się  
na ich stronach internetowych  
lub www.katowice.eu,  
a także w naszym informatorze  
– na stronach 17–23.

S 
RY

BO
K
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A w ferie pójdziemy  
do kina…
Instytucja Filmowa SILESIA FILM za-
prasza grupy zorganizowane i osoby 
indywidualne na projekcje filmowe  
w czasie ferii zimowych. Przed każdym 
filmem zaplanowano spotkanie z gościem 
i krótką, tematyczną prelekcję. 
Szczegółowe informacje na stronie: 
www.silesiafilm.com.   

KINO

Z kosmosu  
do… teatru?
Do skorzystania ze swojej oferty zapraszają 
katowickie domy kultury. Na zajęciach  
w Bogucicach możecie wziąć udział w 
warsztatach artystycznych, na Koszutce 
czeka na was niesamowita podróż „Z ko-
smosu do… teatru”. Filia w Dębie zaprasza 
na karnawałową zimę, a placówka w Ligocie 
zachęca do udziału w zajęciach plastycz-
nych, muzyczno-wokalnych, dziennikar-
skich i rękodzieła artystycznego. MDK 
Południe zaprasza na spektakle teatralne, 
turnieje śniegowe, warsztaty szycia maszy-
nowego, decoupage, graficzne, taneczne, 
kulinarne, „zrób to sam”, zajęcia z przyrod-
nikiem oraz gry, zabawy i animacje z nagro-
dami. Szczegółowe informacje na stronach 
internetowych domów kultury.

Młodzieżowy Dom Kultury oferuje za-
jęcia kreatywne, komputerowe, językowe, 
plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, 
klubowe, rekreacyjne na sali gimnastycz-
nej, rekreacyjne na basenie, wyjścia do kin, 
warsztaty plastyczne w Muzeum Historii 
Katowic, zabawy na śniegu. 
Szczegóły na stronie internetowej: 
www.mdkkatowice.pl

Zimowe 
opowieści  
w Mieście Ogrodów
Katowickie Miasto Ogrodów zaprasza na 
warsztaty muzyczne Zdzisława Smucero-
wicza. Dostosowany do wieku uczestni-
ków program zajęć obejmuje m.in. zabawy 
z bum-bum rurkami, tworzenie partytur 
bum-bum-rurkowych, naukę rozpoznawa-
nia wysokości dźwięku, głośności i tempa; 
prezentację twórczości słynnych kompo-
zytorów i warsztaty z wykorzystaniem in-
strumentów perkusyjnych i pianina, podczas 
których uczestnicy spróbują zinstrumento-
wać fragmenty arcydzieł z repertuaru muzyki 
klasycznej. Warsztaty są bezpłatne. Liczba 
miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy. 
Więcej informacji: 
www.miasto-ogrodow.eu.  

DOMY KULTURY

MDK Koszutka

MDK Ligota

 MDK Bogucice-Zawodzie

Park Kościuszki

Na sanki do parku Kościuszki
W Parku Kościuszki na amatorów zimowej 
zabawy czeka ślizgawka. Tor ma długość aż 
350 metrów i biegnie ze szczytu górki (nieopo-
dal drewnianego kościoła św. Michała Archa-
nioła) aż do jednej z alejek kończących park. 
Wszystkie osoby zainteresowane zabawą na 
torze saneczkowym w parku Kościuszki muszą 
wziąć ze sobą sprzęt do zjazdów. Korzystanie  
z toru odbywa się na własną odpowiedzialność. 
Jego działanie uzależnione jest od pogody. 

Bieżące informację o działaniu toru sa-
neczkowego można znaleźć na specjalnie 
utworzonej stronie: https://bit.ly/2QoHEHj

Ferie na sportowo
Tenis stołowy, gimnastyka, piłka nożna, 
zapasy – to tylko kilka pomysłów, jak na 
sportowo spędzić ferie w mieście. Kato-
wicki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przygotował ofertę dla wszystkich zaintere-
sowanych udziałem w sportowych zajęciach. 
To dobra okazja, żeby spędzić ferie zdrowo, 
ciekawie i w sportowej atmosferze. 
Dokładny harmonogram znajduje się na 
stronie www.mosir.katowice.pl. 

A jakby tego było mało – można wy-
brać się również na łyżwy! W Katowicach 
można skorzystać z bezpłatnych ślizgawek – 
tej na rynku lub Murckach. Tę pierwszą po-
lecamy także tym, którzy nie mają swojego 
sprzętu, ponieważ za 5 zł za godzinę mo-
żemy tam wypożyczyć łyżwy. W Murckach 
natomiast oprócz tafli lodowiska powstały 
bandy i boksy dla hokeistów i sędziów, usta-
wiono również bramki i namalowano linie 
boiska hokejowego. Lodowisko jest oświe-
tlone i duże – ma 60 na 28 metrów. Obie 
ślizgawki są ogólnodostępne i bezpłatne, 
czynne codziennie od rana do zmierzchu.

Ferie w… szkole
Jeśli ktoś bardzo lubi chodzić do szkoły, rów-
nież w ferie może tam pójść… na półkolo-
nie. Katowickie szkoły, placówki oświatowe, 
świetlice zapraszają na zajęcia plastyczne, 
sportowe, komputerowe, wycieczki. To do-
bra okazja, żeby spędzić wakacje zdrowo, 
ciekawie i w sportowej atmosferze.  

Kolej na ferie!
W czasie tegorocznych ferii w województwie 
śląskim dzieci i młodzież mogą podróżować 
Kolejami Śląskimi za darmo. 

Oferta obowiązuje od 9 do 24 lutego, czyli w 
czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby 
w tym czasie za darmo podróżować pociągami Ko-
lei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast bi-
letu okazać ważną legitymację szkolną. Promocja 
dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych, 
jak i gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół 
branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą 
korzystać również najmłodsi – w tym wypadku 
wystarczy dokument potwierdzający wiek. Warto 
pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podró-
żują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok.

 Uczestnicy akcji będą mogli wybrać się 
pociągiem nie tylko do Ustronia, Wisły czy 
Zwardonia, ale również do Zakopanego.  
W okresie ferii śląski przewoźnik specjalnie 
rozszerzył termin kursowania zakopiań-
skich pociągów i do stolicy polskich Tatr 
będzie kursował w tym czasie codziennie.

 Oprócz walorów promocyjnych i pro-
ekologicznych istotnym elementem oferty są 
też oszczędności w budżetach domowych!  

ATRAKCJE W MIEŚCIE 

Lodowisko Murcki
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OGŁOSZENIE BIURA RADY MIASTA KATOWICE

Wybory do rad jednostek 

pomocniczych  

14 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory do 
rad jednostek pomocniczych nr 7 Załęże, 
nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała i nr 
17 Giszowiec. 
Czynne i bierne prawo wyborcze do RJP 
przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu 
wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na 
terenie tych dzielnic i figurują w rejestrze wy-
borców. Kandydat na radnego nie może być 
ponadto skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

Zgłoszenia kandydatów, poparte przez co 
najmniej 20 wyborców – mieszkańców odpo-
wiednio Załęża, Koszutki, Dąbrówki Małej  
i Giszowca, będzie można dokonywać na spe-
cjalnych drukach w okręgowych komisjach wy-
borczych (druki będą do odbioru w siedzibach 
tych komisji, będzie je można również pobrać 
ze strony internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta: zakładka: Ogło-
szenia i Aktualności/Wybory i Referenda/
Wybory do RJP). Listę poparcia (nazwiska  
i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgło-
szenia kandydata na radnego. Do zgłosze-
nia kandydata na radnego uprawnionych jest 
dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia 
lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać 

adnotację o poparciu kandydata przez organi-
zację polityczną lub społeczną, potwierdzonym 
pisemnie przez właściwy statutowo organ. 

W OKW na specjalnych drukach można też 
będzie zgłaszać kandydatów do obwodowych 
komisji wyborczych (kandydaci do tych komi-
sji muszą stale zamieszkiwać na terenie miasta  
i nie mogą być w stosunku do kandydujących do 
RJP: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem ani 
małżonkami). Dyżury OKW, podczas których 
można będzie pobierać druki i zgłaszać kandyda-
tury na radnych i członków komisji wyborczych, 
odbędą się w dn. 5–8 i 11–15 marca. Miejsca i go-
dziny dyżurów komisji okręgowych zostaną opu-
blikowane w połowie lutego.  

(BIURO RADY MIASTA KATOWICE)

 Aby wybory się odbyły, musi się zgłosić 
co najmniej 23 kandydatów na radnych  
dla każdej ww. jednostki pomocniczej. 

 Wybory poprzez tajne głosowanie zo-
staną przeprowadzone 14 kwietnia 2019 r. 
w godz. od 7.00 do godz. 19.00 w lokalach 
wyborczych zlokalizowanych odpowiednio 
na terenie ww. jednostek pomocniczych. 

·Będzie można oddać głos  
na 1 kandydata. 

 Każda z rad będzie liczyła 15 radnych.

POROZUMIENIE MIASTA KATOWICE Z POLSKĄ GRUPĄ GÓRNICZĄ S.A.

Programy stypendialne  

dla przyszłych górników  

i elektryków 

Polska Grupa Górnicza S.A. na podstawie 
porozumienia zawartego z miastem Katowi-
ce uruchomiła program stypendialny kiero-
wany do uczniów szkół branżowych i tech-
ników kształcących w zawodach górniczych, 
mechanicznych, elektrycznych i innych nie-
zbędnych dla funkcjonowania nowoczesne-
go górnictwa. 
Miasto co roku wyznacza szkoły, w których 
będą prowadzone oddziały kształcące mło-
dzież w wyżej wymienionych zawodach.

PGG zamierza kontynuować bezpośred-
nią współpracę ze szkołami i realizuje II edy-
cję programu stypendialnego dedykowanego 
uczniom klas od II do IV w szkołach tech-
nicznych oraz uczniom klas II i III w szkołach 
branżowych, począwszy od 2019 r.

Każdy uczeń, który zdecyduje się na za-
warcie umowy i jednocześnie nie będzie 
posiadał nieusprawiedliwionych nieobecno-
ści, otrzyma co miesiąc 200 zł. Dla uczniów, 
którzy osiągną średnią z ocen na poziomie 

minimum 4,0, zachowanie minimum do-
bre oraz 100% obecności na zajęciach, prze-
widziana jest nagroda roczna 1000 zł. Na 
podstawie umowy uczeń zgłasza swoją goto-
wość do pracy w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania świadectwa ukończenia szkoły 
do Centrali PGG. Absolwent ma również 
możliwość odroczenia przyjęcia do pracy  
w przypadku, kiedy chce podjąć kształcenie 
na studiach dziennych na kierunkach przy-
datnych w górnictwie.

Miastu program zapewnia bezpośred-
nią, ścisłą współpracę pomiędzy szkołami 
a stabilnym pracodawcą, jakim jest Polska 
Grupa Górnicza  S.A. posiadającym szeroki 
zasób stanowisk, które mogą objąć dobrze 
przygotowani do zawodu absolwenci szkół. 
PGG zyskuje wykwalifikowanych pra-
cowników. Pracownik objęty programem 
stypendialnym zobowiązuje się do przepra-
cowania dla PGG minimum trzech lat po 
ukończeniu nauki.   (RED)

BEZPIECZEŃSTWO NAJMŁODSZYCH 

Nie wsiądę z tobą do samochodu!  

– w Katowicach trwa kampania  

"
Naucz mnie, kiedy mówić NIE"

Policjanci z Katowic przeprowadzili  
eksperyment na placach zabaw. Policjant  
– w cywilnym ubraniu – pytał dzieci, czy 
oddalą się z nim z placu zabaw, by pusz-
czać drona. Niektóre odmawiały, ale spora 
część uległa namowom. Wiele dzieci bez 
wahania oddaliło się z obcym mężczyzną, 
nie informując o tym rodzica. Te niepokoją-
ce obserwacje były punktem wyjścia kam-
panii „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”. 
– Jej główny cel to przestrzeganie rodziców 
przed pozostawianiem dzieci bez opieki i na-
uczenie dzieci asertywnej postawy w kontakcie 
z obcymi – wyjaśnia komisarz Aneta Orman, 
rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach. Katowicka policja wraz z Urzę-
dem Miasta Katowice i Regionalnym Ośrod-
kiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Kato-
wicach są organizatorami tej edukacyjnej akcji.

W ramach kampanii powstał film pro-
filaktyczny, który rejestruje kontrolowany 
eksperyment policyjny przeprowadzony na ka-
towickich placach zabaw. Eksperyment polegał 
na sprawdzeniu, czy dzieci pomimo obecno-
ści rodziców na placu zabaw oddalą się z pro-
ponującą wspólną zabawę osobą nieznajomą. 
Działania te miały także na celu uzmysłowienie 

rodzicom, na jakie niebezpieczeństwa mogą być 
narażone ich dzieci w takiej sytuacji.

– Za pomocą słów dziecka skierowanych 
do osoby dorosłej „Naucz mnie, kiedy mówić 
NIE” chcemy skłonić rodziców, opiekunów  
i nauczycieli do wzmożenia rozmów ze swoimi 
pociechami i uczniami, w których przekażą, jak 
zachowują się dorośli przekraczający dopusz-
czalne granice społeczne i prawne, oraz nauczą 
ich asertywnej postawy wobec dorosłego, czyli 
mówienia: NIE. Dziecko nauczymy asertywnego 
odmawiania nieznajomemu dorosłemu np. przy-
jęcia prezentu, wspólnej zabawy czy oddalenia się 
od opiekuna, tym samym uczymy je bronić się 
przed skrzywdzeniem – mówi Grażyna Cybula 
z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyj-
nego Metis w Katowicach. Dodaje: – Dorosłych 
uczestników kampanii chcemy uwrażliwić, aby 
reagowali w każdej sytuacji na krzywdę dziecka, 
nawet jeśli to nie będzie ich własna pociecha – 
dodaje Grażyna Cybula.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 
200 nauczycieli – w styczniu byli to np. nauczy-
ciele z Ligoty i Panewnik. Kolejne szkolenia od-
będą się 20 marca, 17 kwietnia i 16 maja.

Nauczyciele otrzymują informacje o wy-
nikach i wnioskach z eksperymentu policyjnego 

na katowickich placach zabaw, o tym, jak chronić 
dziecko przed przemocą i jakie jest abc pierwszej 
pomocy w przypadku przemocy seksualnej wo-
bec dziecka. Poznają również przepisy prawa, m.in.  
o odpowiedzialności prawno-karnej nauczycieli, 
dyrekcji szkół i opiekunów w przypadku ujaw-
nienia przestępstwa wobec małoletniego oraz 
procedurze „niebieskiej karty” mającej na celu prze-
ciwdziałanie przemocy w rodzinie. W spotkaniach 
z rodzicami będą uczestniczyć dzielnicowi.

Kampanię można śledzić na stronie i Facebooku 
Komendy Miejskiej Policji, stronie metis.pl  oraz 
facebookowym fanpage’u kampanii „Naucz mnie, 
kiedy mówić NIE”.  (RED)

Wskazówki dla rodziców
reaguj, gdy widzisz dziecko w sytuacji 

problemowej, nawet wtedy, gdy to nie jest 
Twoje dziecko! 

nie zostawiaj małego dziecka bez opieki 
osoby dorosłej w domu czy na podwórku, 

wyjaśnij dziecku, że w sytuacjach pro-
blemowych ma prawo głośno krzyczeć, 
wołać o pomoc, płakać,

małe dziecko trzymaj za rękę, 
szczególną uwagę zwracaj na dziecko 
w zatłoczonych miejscach publicznych 
(supermarkety, imprezy plenerowe itp.), 
pamiętaj, że to Ty masz pilnować dziecka, 
a nie ono ma pilnować się ciebie! 

nie wypisuj imienia i nazwiska dziecka 
na zewnętrznych częściach jego odzieży 
– dziecko może łatwiej zaufać obcemu, 
gdy ten zwróci się do niego po imieniu, 

naucz dziecko mądrze korzystać  
z Internetu, wyjaśnij, jakim zagrożeniem jest 
podawanie obcym osobom swoich danych 
kontaktowych, pokaż mu, że sympatyczny 
rówieśnik poznany w sieci może być zupełnie 
kimś innym niż osobą, za którą się podaje, 

dziecko musi znać swoje imię, nazwi-
sko i adres zamieszkania, 

powiedz dziecku, do kogo ma się 
zwrócić o pomoc, gdy się zgubi lub gdy 
dzieje się coś złego, 

 zrób z dzieckiem listę osób, do któ-
rych ma zaufanie i do których może się 
zwrócić o pomoc również telefonicznie.

Jak uczyć dzieci 
asertywności

Nie wsiądę z tobą do samochodu
Mama cię nie przysłała
Nie pójdę z tobą zobaczyć twojego 

pieska
Nie rozmawiam z nieznajomymi
Nie chcę od ciebie zabawki 
Nie chcę się z tobą bawić
Nie otworzę ci drzwi

Kadr z filmu „Naucz mnie kiedy mówić NIE”
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SPOTKANIA W MIEJSKIM CENTRUM ENERGII

Black or green tea, czyli spotkania  

przy herbacie w MCE 

Zapraszamy na „Black or green tea” – cykl 
spotkań przy herbacie z przedstawicielami 
podmiotów i instytucji odpowiedzialnych 
za ochronę powietrza i klimatu. – Chce-
my promować zachowania proekologicz-
ne oraz rozmawiać o tym, jak oszczędzać 
energię w gospodarstwach domowych. 
Ogólnodostępne i bezpłatne spotkania 
odbywają się w Miejskim Centrum Energii 
przy ul. Młyńskiej 2 – mówi Daniel Wolny, 
pomysłodawca MCE.
11 lutego zapraszamy na spotkanie z przed-
stawicielem Muzeum Energetyki w Łazi-
skach Górnych. Tym razem przy herbacie 
(czarnej lub zielonej) będzie można uzyskać 
informację nie tylko z zakresu szeroko ro-
zumianej energetyki, ale również z zakresu 
ochrony klimatu. Porozmawiamy też o 

historii i rozwoju elektroenergetyki na Ślą-
sku. Zapraszamy w poniedziałek na godzinę 
15.00.  UWAGA! Pracownicy Muzeum Ener-
getyki przygotowali niespodziankę. O godzi-
nie 16.00 w MCE na hasło „Black or green 

tea w MCE” zostaną wręczone wejściówki 
do muzeum. Ilość wejściówek ograniczona.

Natomiast 25 lutego zapraszamy na spotkanie 
z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania 
Energii – projekt Euro Top Ten – energooszczędne 

urządzenia. Przy ciepłej herbacie będzie można 
zobaczyć jak w prosty i szybki sposób wybrać 
najbardziej energooszczędne urządzenia wyko-
rzystywane w naszym codziennym życiu i do tego 
porównać, czy taki wybór się opłaca.  (RED)

W Miejskim Centrum Energii można porozmawiać np. z kominiarzem

OSTRZEŻENIE PRZED CZADEM

Czad – cichy zabójca 

Zima za oknem sprawia, że w domach sezon 
grzewczy w pełni. To właśnie w tym okresie 
najczęściej dochodzi do zatruć tlenkiem wę-
gla, potocznie zwanym czadem. 
Często wynika to z niewłaściwej eksploata-
cji urządzeń i instalacji grzewczych lub awa-
rii technicznych. Dlatego przypominamy 
podstawowe zasady bezpiecznego użytko-
wania instalacji grzewczych. – Kluczowe 
znaczenie dla naszego bezpieczeństwa mają 
regularny przegląd instalacji gazowych oraz 
odpowiednia wentylacja. Warto też zakupić 
czujnik tlenku węgla, który po wykryciu tego 
związku uruchomi alarm. Szczególnie nocą, 
gdy domownicy śpią, takie urządzenie może 
uratować życie, a koszt jego zakupu wynosi ok. 
100 zł – apeluje Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Katowice. Służby w bieżącym 
sezonie grzewczym, czyli od 1 listopada do 
końca stycznia potwierdziły 39 zdarzeń zwią-
zanych z ulatnianiem się czadu. 19 osób zo-
stało poszkodowanych, a jedna zmarła.

Jeśli podejrzewamy, że w naszym miesz-
kaniu pojawił się czad – niezwłocznie po-
winniśmy zapewnić dopływ świeżego 
powietrza i wezwać służby ratunkowe (nr 
alarmowy to 112).  (RED)

EKO-BAJKI

„Baju-baju o tramwaju”, czyli głośna 

premiera w Katowicach

Są znani i rozchwytywani. Dzięki nim 
przemówiły dziesiątki popularnych po-
staci, a teraz – na zlecenie Miasta Ka-
towice – stworzyli zupełnie nowe. Jaro-
sław Boberek (podkłada głos pod postać 
Kaczora Donalda czy króla Juliana), 
Agnieszka Kunikowska (Fiona, TrissMe-
rigold) i Grzegorz Pawlak (Papa Smerf, 
DarthVader, Skipper) nagrali bajki, któ-
rych głównym tematem jest ekologia.
Smog, zrównoważony transport, konsumpcyjny 
styl życia, brak szacunku dla innych mieszkań-
ców naszej planety – jak o tym wszystkim opo-
wiedzieć dzieciom? Najlepiej poprzez bajki. Na 
zlecenie Urzędu Miasta Katowice powstało pięć 
premierowych słuchowisk. Wszystkie są do-
stępne bezpłatnie na stronie internetowej ka-
towice.eu – w wyszukiwarce na stronie należy 
wpisać hasło „eko bajki”. Miasto udziela wszyst-
kim zainteresowanym licencji na bezpłatne od-
twarzanie publiczne i prywatne, ściąganie plików 
na własne komputery i telefony, dzielenie się nimi.

Każda z bajek to inni bohaterowie i inne 
przygody. Warto zacząć od historii „O dziel-
nym rycerzu i złym czarnoksiężniku”, z której 
dzieci dowiedzą się, co jest jedną z przyczyn 

powstawania smogu i jak można z nim wal-
czyć. Kolejna opowieść, zatytułowana „Pro-
blemy świętego Mikołaja”, również nawiązuje 
do smogu i jego wpływu na ludzi i środowisko. 
Z kolei historia „O szczwanym kupcu i bogatym 
głupcu” zwraca uwagę na nadmierny konsump-
cjonizm. Czwarta z bajek – „O rybaku i rybce  
w torebce” – poświęcona jest zaśmiecaniu, a ostat-
nia z opowieści, czyli „Baju-baju o tramwaju” za-
chęca do korzystania z komunikacji publicznej.

Wszystkie bajki powstały specjalnie  
na zamówienie Urzędu Miasta Katowice.  
Autorem tekstów jest Marek Żyła, a po-
staciom głosu udzieliły gwiazdy polskiego 
dubbingu:  Jarosław Boberek, Agnieszka Ku-
nikowska i Grzegorz Pawlak.   (UMK)

Bajki można pobrać tutaj:

Miejskie 
Centrum Energii 
dla mieszkańców

Jak zmienić sposób ogrzewania domu  
na ekologiczny – z dofinansowaniem  
z miasta, jak oszczędzać energię w codzien-
nym życiu, do kiedy należy wymienić stary 
kocioł opalany węglem, jak działają odna-
wialne źródła energii, czym można palić  
w piecu – tego wszystkiego mieszkańcy 
mogą się dowiedzieć w Miejskim Centrum 
Energii. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie  
w Polsce.

MCE działa od wtorku do piątku  
od 7.30 do 15.30,  
a w poniedziałki  
od 7.30 do 17

O czym powinniśmy
pamiętać?

Nie zamykaj dopływu świeżego 
powietrza do mieszkania. Pamiętaj, aby 
szczególnie w sezonie grzewczym miesz-
kanie wietrzyć jak najczęściej

Nie zatykaj otworów wentylacyjnych 
Zapewnij szczelną i drożną instalację 

kominową
Zwróć uwagę na odległość urządzeń 

grzewczych od materiałów palnych  
– powinna ona wynosić min. 50 cm

Zapewnij przeglądy i kontrole urzą-
dzeń grzewczych co najmniej raz do roku. 
Pamiętaj także o przeglądzie i czyszcze-
niu kominów i przewodów wentylacyj-
nych przez uprawnionego kominiarza

Przy rozpalaniu nie używaj materiałów 
łatwopalnych, takich jak benzyna  
czy rozpuszczalniki.

Nie spalaj śmieci, butelek, opon, 
szmat, odpadów, mokrego drewna itp.

Nie używaj niesprawnych urządzeń 
grzewczych.
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KATOWICE W LITERATURZE

Miasto zawsze zaskakuje

Biblioteczka książek o Katowicach wzbo-
gaciła się ostatnio o dwie nowe, niezwy-
kle interesujące, ale też całkowicie od-
mienne pozycje. 
Łączy je pasja głębokiego zainteresowania mia-
stem. Łączy energia wnikania w jego histo-
rię, w biografie tutejszych wybitnych postaci 
i losy najbardziej charakterystycznych obiek-
tów. Różni skala emocji. Czyli „metodologia” 
zbliżania się  do tego prawdziwie magicznego 
miejsca, jakim były i są nadal Katowice.  

Autorem pierwszej jest dr Lech Sza-
raniec, postać już legendarna, muzealnik, 
historyk sztuki, organizator i wieloletni 
dyrektor restytuowanego po latach Mu-
zeum Śląskiego w Katowicach. Poeta i ma-
larz. Od paru dobrych lat ogłasza na łamach 
„Dziennika Zachodniego” swoje felietony 
(cykl „Moje Katowice”) imponujące precy-
zyjną, bardzo usystematyzowaną wiedzą na 
temat poszczególnych dzielnic, ulic i obiek-
tów.  „Moje Katowice III” , bo taki tytuł 
nosi książka, to tym razem w większości 
sylwetki wybitnych i związanych z mia-
stem twórców (m.in. Paweł Steller, Rafał 
Pomorski, Emanuel Imiela, Paweł Wróbel, 
Józef Dańda), naukowców (Ludwik Musioł, 
Adolf Dygacz, Jerzy Szydłowski) i kapłanów 
(Emil Szramek, Teofil Bromboszcz i inni). 
Wśród zasłużonych dla miasta nie mogło 

oczywiście zabraknąć sylwetek przedstawi-
cieli życia muzycznego (Grzegorz Fitelberg, 
Jan Fojcik, Marian Stoiński), a za godne 
przypomnienia autor uznał też dzieje takich 
instytucji kultury i nauki, jak Śląski Teatr 
Lalki i Aktora „Ateneum”, Zespół Szkół Pla-
stycznych, Zespół Szkół Muzycznych im. 
Wojciecha Kilara i Galeria Szyb Wilson. 

To rzecz jasna kontynuacja tekstów  
z tomów poprzednich, gdzie inne zasłużone 
postaci i ośrodki zostały już uwzględnione. 
Lapidarność, kondensacja, treściwość. Taka 
jest ta publikacja. Znalazł więc Szaraniec 
formę optymalną, żeby dzisiejszego (czyli 
„chroniczny brak czasu, pośpiech, zgiełk 
informacyjny” itp.) czytelnika wyposa-
żać w niezbędną  wiedzę o jego najbliższej 
przestrzeni. Nie przynudzając, ale też nie 
spłycając zjawiska. Mamy więc do czynienia 
z książką, którą rządzi bez wątpienia kul-
tura „rzeczownika”! Namacalność i wier-
ność konkretom, co zresztą świat dzisiejszy 
ceni sobie wysoko, nie tylko w przypadku 
pisarzy...  

Spośród omawianych tu felietonów 
chciałbym szczególnie wyróżnić dwa. 
Pierwszy oświetla fenomen słynnego 
Pawła Wróbla, nieprawdopodobnie barw-
nej i intrygującej postaci pośród malarzy 
tzw. Grupy Janowskiej. Natomiast drugi 

PRZED JAZZART FESTIVALEM

Improwizacja z końca świata

Kiedyś wierzono, że we francuskiej Bre-
tanii kończy się znany świat. Właśnie  
z tego końca świata przyjeżdżają do Ka-
towic muzycy na koncert zapowiadający 
Katowice JazzArt Festival.
Na to największe w mieście i regionie święto 
jazzu przyjdzie nam poczekać do 26 kwietnia. 
Jednak już 9 i 10 marca możemy poczuć jego 
przedsmak, wybierając się na jeden z trzech kon-
certów zapowiadających festiwal pod hasłem 
Before JazzArt.

Najważniejszy w tym programie będzie 
koncert tria White Sands. To wyjątkowo 
świeży skład, choć zbudowany przez mu-
zyków z niemałym doświadczeniem. Ton (i 
to dosłownie!) nadaje mu Erwan Keravec, 
wirtuoz tradycyjnych bretońskich dud, czyli 
instrumentu dętego znanego w wielu czę-
ściach Europy. Ten instrument ma szczególne 
znaczenie w muzyce celtyckiej, w tym bre-
tońskiej. Keravec, w młodości członek kilku 
lokalnych grup grających muzykę bretońską, 
z wiekiem zaczął poszukiwać coraz dalej i 
coraz odważniej. Wypracował własną tech-
nikę improwizacji na dudach, a jego celem 
stało się uniezależnienie od tradycji. Od 2008 
roku zaczął wykonywać utwory współcze-
snych kompozytorów i nawiązywać współ-
pracę z artystami, których podobnie jak jego 
cechował zmysł improwizacji i wolności. 
Wśród nich warto wymienić choćby Matsa 

Gustaffsona – światowej sławy szwedzkiego 
saksofonistę jazzowego.

W Katowicach na koncercie w Jazzclu-
bie Hipnoza posłuchamy go 10 marca o godz. 
19.00 w nowym składzie White Sands, z towa-
rzyszeniem gitarzysty Juliene’a Despreza oraz 

wirtuoza instrumentów perkusyjnych Willa 
Guthrie.   (ŁUKA)

Bilety w sieci ticketportal.pl (stacjonarny 
punkt sprzedaży w Mieście Ogrodów),  

kupbilecik.pl oraz przed koncertem.

Julien Desprez 
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prawdziwie mnie wzruszył… Przywołał 
bowiem Szaraniec losy Józefa Dańdy (pi-
sałem o nim nieraz na tych łamach), autora 
najbardziej bodaj wymownych przed- i po 
wojennych zdjęć Katowic. „Należał do tych 
nielicznych ludzi, którzy budzą rozbieżne 
uczucia. Sympatię i zniechęcenie. Był jed-
nym z ostatnich Don Kichotów walczących 
o swoje zbiory, zadając rany tym, którzy byli 
mu przychylni, jak i tym nieczułym na jego 
talent i słuszne postulaty. Na bezowocną 
walkę stracił ponad piętnaście lat. Tym-
czasem zaś rozproszone zbiory niszczały  
i dopiero w 1970 r. powróciły do Katowic, 
którym przekazał je w całości”…  

Tak, ta nieco tajemnicza, na pewno tra-
giczna, ale też trochę komiczna postać, jaką 
był Dańda, z pewnością była godna przypo-
mnienia, a kto wie, czy nie zasługuje wręcz na 
osobną, sumiennie opracowaną monografię… 

I książka druga: „Tu. Sztuka i przestrzeń 
Górnego Śląska”. Autorem jest Wojciech 
Grabowski, pisarz, rysownik, fotograf, nie-
gdysiejszy dziennikarz tutejszego ośrodka 
tv. „Wszystko, co opisuję w tych felietonach, 
dotyczy fenomenu widzenia. Obrazów, 
które zostały we mnie z Katowic i okolic. 
Nie piszę o uznanej architekturze. Piszę  
o ciekawej architekturze, która zawsze za-
stanawia, rodzi myśli i nie pozwala obok 
siebie przejść obojętnie…”. 

Już tych parę zdań uwyraźnia odmien-
ność publikacji od omawianej przed chwilą. 
Grabowski (rocznik 1969) jest wytraw-
nym stylistą o wyraźnie poetyckim uspo-
sobieniu. Tutaj światem rządzi porządek 

„przymiotnikowy”… Czułe i czujne wpa-
trzenie w widomy kontur miasta, w jego 
wymiar zmysłowy. Podróżujemy więc  
z autorem przez katowickie centrum (kapi-
talny rozdział o „Superjednostce”) i przez 
katowickie zaułki, smakujemy nastroje 
dawnych zakapiorskich dzielnic i wy-
smakowane opisy mijanych najczęściej  
w roztargnieniu budynków. Te wszystkie 
zamazywane przez codzienność kapitele – 
girlandy, fikuśne mansardki, belkowania, 
okna ujęte w pilastry...  Ale jest to rów-
nież podróż w czasie prywatnym, bo autor 
co rusz nurkuje głęboko w osobistą prze-
szłość, dotyka wspomnień najpierwszych, 
wzruszeń najwcześniejszych, a wszystko 
wyświetla natychmiast na panoramicznym 
(choć przecież tak kameralnym, intymnym 
wręcz!) ekranie – pejzażu Katowic. Pro-
szę jednak nie myśleć, że „Tu” jest książką 
wyłącznie wrażeniową, że sprowadza się 
wyłącznie do odczuć subiektywnych. Gra-
bowski imponuje gruntowną wiedzą o tu-
tejszej architekturze i historii. O dziełach  
i ludziach, których przywołuje (m.in. Teofil 
Ociepka i Felicjan Szczęsny Kowarski, jego 
freski wypełniają salę dawnego Urzędu Po-
wiatowego przy ul. Warszawskiej 45). 

„Miasto zawsze zaskakuje” – czytam  
zdanie otwierające jeden z rozdziałów. I 
myślę natychmiast, że mogliby podpisać 
się pod nim bez wahania obaj autorzy 
tych jakże odmiennych, tych – w istocie 
–  jakże bliskich sobie,  nowych książek  
o Katowicach.  

(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

Before JazzArt 
Kadri Voorand (EE)
9 marca, godz. 18.00, kawiarnia literacka 
Miejscownik (ul. Warszawska 28) 
Duet w sprawdzonej konfiguracji: głos i kon-
trabas. Tworzy go dwoje estońskich muzy-
ków: Kadri Voorand, wokalistka doceniana 
nie tylko w rodzinnym kraju, ale występu-
jąca często także za granicą, oraz Mihkel 
Mälgand, mający na koncie współpracę  
z takimi tuzami jazzu jak Dave Liebman  
czy Kurt Elling. Wstęp wolny.

Melancholia (PL)
9 marca, godz. 20.00,  
Drzwi Zwane Koniem
Świeże zjawisko na regionalnej scenie mu-
zycznej, ale już warte zauważenia. Zespół 
nie ma jeszcze roku, ich singiel „Przybliże-
nie” dopiero się zbliża, ale za to regularnie 
koncertują na scenie Teatru Zagłębia w So-
snowcu, gdzie są ważną częścią spektaklu 
„Horror Szał”. 
Wstęp wolny.

White Sands: Keravec, Desprez, 
Guthrie (FR)
10 marca, godz. 19.00, Jazzclub Hipnoza
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kulturalny

Pierwszą tegoroczną 
premierę Śląski Teatr 
Lalki I Aktora Ate-
neum zaplanował na 

9 lutego. Po tytułach z dziecię-
cej literatury współczesnej tym 
razem będzie to klasyka, zoba-
czymy bowiem „Calineczkę”. 
Sztuka Marty Guśniowskiej 
według jednej z najbardziej 
lubianych baśni Hansa Chri-
stiana Andersena nie odbiega 
fabularnie od oryginału, zacho-
wując znane wszystkim wątki. 
Porwana przez Ropuchę szuka-
jącą żony dla syna, potem przez 
zakochanego Chrabąszcza, Ca-
lineczka znajduje schronienie  
w norce Myszy, która z kolei 
chce ją wydać za mąż za Kreta. 
Maleńka bohaterka przebywa 
długą, trudną drogę, na której 
spotyka w większości nega-
tywne, egoistyczne i narzucające 
jej swoją wolę postaci; musi się z 
nimi zmierzyć w tej inicjacyjnej 
symbolicznej wędrówce.

Przygody Calineczki są 
bowiem opowieścią o dora-
staniu i marzeniach, o po-
szukiwaniu własnej ścieżki 
i pragnieniu wolności. Jak 
mówi reżyser Katarzyna Ka-
walec, „(…) to przedstawienie 
jest o nauce słuchania swych 
marzeń, ale także o niesłu-
chaniu swego wewnętrznego 
głosu i tym, co z obu tych po-
staw wynika”.

Pogodny spektakl w nieco 
surrealistycznym klimacie, 
stworzonym przez scenografa 
Pavla Hubičkę, z atrakcyjną 
fabułą i zabawnie przeryso-
wanymi postaciami bohate-
rów, których wady i relacje 
odnoszą się do świata ludzi, 
adresowany jest do dzieci 
od 3 lat. Mnóstwo piosenek  
z muzyką Łukasza Damrycha, 
zaskakujące formy w kostiu-
mach i lalkach, klimatyczne 
projekcje, ruch sceniczny 
Klaudii Cygoń i 8-osobowy 
zespół aktorski... W roli ty-
tułowej – Krystyna Nowiń-
ska.    

(RENATA CHUDECKA)

CALINECZKA
W ATENEUM
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DATA WYDARZENIE GODZINA I MIEJSCE ORGANIZATOR DZIELNICA

7 lutego Spotkanie z Mariuszem Kałamagą – komikiem, współtwórcą 
kabaretu Łowcy.B, standuperem, prezenterem radiowym godz. 17.00; ul. B. Chrobrego 2 Biblioteka Publiczna Filia nr 25; tel. 32 254 42 06 

obowiązują bezpłatne wejściówki
Osiedle 

Tysiąclecia

8 lutego
Wieczór Finałowy XXVI Konkursu Poetyckiego im. Marii 
Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej – koncert Ewy Kopczyńskiej  
w rep. Ewy Demarczyk

godz. 17.00; ul. obr. Westerplatte 10
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”  
tel. 32 256 99 77; bezpłatne wejściówki  
do odbioru w sekretariacie

Szopienice- 
-Burowiec

9 lutego „Calineczka” – premiera spektaklu godz. 17.00;  
Scena Ateneum, ul. św. Jana 10 ŚTLiA „Ateneum”; tel. 32 253 79 26; impreza płatna Śródmieście

12 lutego „Nie do wiary! W bibliotece dzieją się czary!” 
– spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Maska godz. 17.00; ul. Gliwicka 93 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3; tel. 32 254 59 69 Załęże

14 lutego Walentynkowy Salon Artystyczny  
– „Piosenki o miłości śpiewa Kamil Franczak” godz. 17.00; ul. Grażyńskiego 47 Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 Koszutka

14 lutego Koncert walentynkowy w NOSPR godz. 18.00 i 20.30; sala koncertowa 
pl. Wojciecha Kilara 1

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” 
tel. 606 301 504; impreza płatna;  
http://www.nospr.org.pl/pl/koncerty/1414/  
camerata-silesia-koncert-walentynkowy

Śródmieście

14 lutego Vivat Academia! Jubileusz 90-lecia Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego  – spotkanie z prof. Eugeniuszem Knapikiem

godz. 18.00; Muzeum Archidiecezjalne; 
ul. Wita Stwosza 16

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

15 lutego „Karnawałowa Potańcówka” – zabawa z muzyką na żywo godz. 19.00; ul. Markiefki 44a  Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  
tel. 32 203 05 17; impreza płatna Bogucice

16 lutego
Recital Magdaleny Steczkowskiej pt. „SeriaLove” z kultowymi 
piosenkami z polskich seriali w ramach projektu  
„Bogucice kulturą bogate”; impreza z budżetu obywatelskiego

godz. 18.00; ul. Markiefki 44a  Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  
tel. 32 203 05 17; bezpłatne wejściówki Bogucice

18 lutego „Królowa śniegu” – spektakl dla dzieci godz. 10.00; ul. Jankego 136 Miejski Dom Kultury „Południe”; tel. 32 205 92 81  
impreza płatna – 5 zł

Piotrowice- 
-Ochojec

18 lutego III Tydzień Kultury Żydowskiej „Bagaż osobisty. Po marcu” – 
spotkaniez Agatą Tuszyńską, pisarką i reporterką godz. 17.00; ul. Gliwicka 93 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3; tel. 32 254 59 69 Załęże

19 lutego Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy godz. 16.30; ul. Marcinkowskiego 13a
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”; współorganizacja 
z CAL Zawodzie i RJP3 Zawodzie; tel. 32 255 32 44 
bezpłatne wejściówki

Zawodzie

19 lutego Teatr Trip zaprasza – spektakl dla dzieci godz. 10.30; ul. Boya-Żeleńskiego 83 Miejski Dom Kultury „Południe”; tel. 32 209 47 72 Kostuchna

19 lutego III Tydzień Kultury Żydowskiej. Pan Apoteker i Babcia Zilbersztajn – 
spotkanie dla dzieci z Katarzyną Ryrych godz. 17.00; ul. Gliwicka 93 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3; tel. 32 254 59 69 Załęże

19 lutego Zimowy bal  
Zabawa dla dzieci na pożegnanie ferii godz. 10.00; ul. P. Stellera 4 Miejski Dom Kultury „Południe”; tel. 32 202 97 67 Zarzecze

19 lutego
III Tydzień Kultury Żydowskiej. Katowickie synagogi – spotkanie  
z Dariuszem Walerjańskim, badaczem historii Żydów  
na Górnym Śląsku

godz. 17.00; ul. Grażyńskiego 47 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 11; tel. 32 258 49 92 Szopienice- 
-Burowiec

20 lutego „Życie pieśniczką pisane”  
– spotkanie z Grzegorzem Płonką – śląskim twórcą ludowym

godz. 16.30;  
ul. Obrońców Westerplatte 10 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 36; tel. 32 209 91 91 Szopienice- 

-Burowiec

20 lutego Biblioteczny Klub Młodych Rodziców 
Spotkania dla młodych rodziców z dziećmi w wieku 0–3 lat godz. 11.30; ul. Grzyśki 19 a Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 32; tel. 32 252 17 89

Załęska Hałda- 
-Brynów  

cz. zachodnia

21 lutego Koncert Milian Orkiestry godz. 17.30; ul. Markiefki 44a  Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”; tel. 32 203 05 17 Bogucice

22 lutego Salon Artystyczny – spotkania z muzyką 
O mazurkach Chopina mówić będzie prof. Leon Markiewicz godz. 17.00; ul. Grażyńskiego 47 Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 Koszutka

22 lutego III Tydzień Kultury Żydowskiej „Romeo i Julia z KL Auschwitz” – 
spotkaniez Ireneuszem Wawrzaszkiem, autorem książki godz. 17.00; ul. Ligonia 7 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1; tel. 32 251 30 47 Śródmieście

22 lutego „Karnawałowy dancing zawodziński” – arteterapia  
poprzez taniec dla seniorów godz. 17.00; ul. Marcinkowskiego 13a Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  

tel. 32 255 32 44; impreza płatna Zawodzie

22 lutego Bal karnawałowy „Tanecznym krokiem żegnamy ferie” godz. 10.00; ul. Sołtysia 5 Miejski Dom Kultury „Południe”; tel. 32 201 50 10 Podlesie

23 lutego
„Wieczór gier bez prądu”  
Organizowana wspólnie z ŚKF impreza  
dla fanów gier planszowych w każdym wieku

godz. 16.30; ul. Rybnicka 11 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 30; tel. 32 255 13 57 Śródmieście

24 lutego Muzyka w bazylice
godz. 17.30; bazylika  
pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia 
NMP; ul. Panewnicka 76

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 
tel. 32 219 33 44 Ligota-Panewniki

24 lutego „Apetyt na grafikę” godz. 12.00; ul. Kościuszki 47 Muzeum Historii Katowic; tel. 32 728 85 57 Śródmieście

24 lutego Niedzielne podwieczorki przy bonkawie i kołoczu w ramach 
projektu Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach godz. 15.00; ul. gen. J. Hallera 28 Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”  

tel. 32 256 99 77; obowiązują zapisy
Szopienice- 
-Burowiec

26 lutego „Moniuszko od serca” – koncert arii i pieśni w ramach  
Roku Moniuszkowskiego 2019

godz. 17.00; Biblioteka Śląska,  
sala Parnassos; pl. Rady Europy 1

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 
tel. 32 219 33 44; obowiązują zapisy na bezpłatne 
wejściówki w biurze IPiUM „Silesia”

Osiedle 
Paderewskiego-

Muchowiec

27 lutego Integracyjny bal karnawałowy w ramach projektu Centrum 
Społecznościowe Szopki w Szopienicach godz. 15.00; ul. obr. Westerplatte 10

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

Szopienice- 
-Burowiec

28 lutego Podziel się historią: „Park Kościuszki – spacer alejami historii”  
– prowadzenie: historyk Michał Dzióbek godz. 16.00; ul. Szafranka 9 Muzeum Historii Katowic; tel. 32 256 18 10 Śródmieście
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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

WYSTAWY
wtorek–niedziela,  
godz. 11.00–19.00, wstęp wolny

Szeptem. Wystawa  
fotografii Pawła Duszy
do 10 lutego, Galeria Engram 

Karolina Gwóźdź: Aokigahara
do 5 marca;  7 lutego, godz. 17.30  
– wernisaż i wykład

„10”. Wystawa Future Artist
do 24 lutego, Ściana Sztuki Dziecka

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Biuro Dźwięku Katowice
Historia muzyki popularnej przez pryzmat zestawu 
perkusyjnego. Wykład Krzysztofa Topolskiego połą-
czony z koncertem oraz prezentacją technik perku-
syjnych.

14 lutego, godz. 18.00

Katowicki Radar Muzyczny
26 lutego, godz. 17.30
„Wokół muzyki klubowej” – spotkanie z Przemysła-
wem Kubajewskim z Akademii Menadżerów Muzycz-
nych oraz z miejscowymi Dj-ami poświęcone ich pra-
cy i muzyce klubowej.

Akademia Doświadczenia
Bezpłatne warsztaty i spotkania dla 
seniorów
Warsztaty foamiranu: 5 i 19 lutego 

Warsztaty modowe: 7 i 21 lutego 

Warsztaty mydlarskie: 14 lutego 

Warsztaty zdrowotne: 28 lutego, godz. 16.00 

Muzykodrom
23 lutego, godz. 12.30
Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci  
w wieku 6–9 lat.

Violin Di
Zajęcia edukacyjne dla dzieci 
Violin Di w Poziomie (dzieci w wieku 0–2,5 lat): 23 
lutego, godz. 10.00–10.45

Violin Di w Pionie (dzieci w wieku 2,5–5 lat): 23 lute-
go, godz. 11.15–12.00

Zima w mieście  
2019
18–22 lutego
Warsztaty muzyczne Zdzisława Smucerowicza pod 
hasłem „Zimowe opowieści”:

godz. 10.00–13.00 – warsztaty dla grup zorganizo-
wanych. 

Czas trwania: 60 min. dla pojedynczej grupy. Jedna 
grupa może zapisać się jeden raz.

godz. 13.00–15.00 – warsztaty dla dzieci wraz z opie-
kunami i młodzieży zgłaszanych indywidualnie. Czas 
trwania: 30–45 min. Wszyscy zapisani indywidualnie 
mogą przychodzić codziennie.

godz. 13–13.30 – dzieci w wieku 1–3 lat

godz. 13.30–14.15 – dzieci w wieku 4–10 lat

godz. 14.15–15.00 – do 15. roku życia

Warsztaty bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Obo-
wiązują zapisy: tel. 693 358 371.

RODZINNE MATINEE 
2 i 4 sobota miesiąca,  
godz. 11.00

Wycieczki regionalne
Najbliższe: 9 i 16 lutego
W lutym szwendacze wybiorą się do Lasu Zagórskie-
go i do Brzezin Śląskich.

Oprowadzania kuratorskie dla niesłyszących i słabo-
słyszących 22 lutego, godz. 17.00, Galeria Miasta 
Ogrodów

Szeptem. Wystawa fotografii Pawła Duszy
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Centrum Sztuki Filmowej  
- Kino Kosmos

ul. Sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program)

e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

Ferie zimowe w Kosmosie
12, 15, 19, 22 lutego, godz. 10.00
We wtorkowe i piątkowe feryjne poranki zaprasza-
my na filmy dla dzieci i ciekawe spotkania z gośćmi. 
Będą opowieści o lisach, pająkach, o zwierzętach 
zamieszkujących opuszczone zamki oraz o tym, 
czym jest zoo i jakie są jego tajemnice. W programie 
filmowym: „Wielki, zły lis i inne opowieści”, „Zoo”, 
„Kapitan Morten i królowa pająków”, „Storm. Opo-
wieść o odwadze”.

Rok z Kazimierzem Kutzem
17, 24 lutego, godz. 18.00
Przez cały rok 2019 prezentować będziemy chro-
nologicznie wszystkie dzieła twórcy, zmarłego  
8 grudnia 2018 r. Kazimierz Kutz to wybitny reżyser 
filmowy, którego tożsamość artystyczna wyjątko-
wo silnie związana jest ze Śląskiem. W lutym dwa 
filmy z początku lat 60.: 17 lutego „Nikt nie woła”,  
a 24 lutego „Ludzie z pociągu”.

III Colloquium Przyszłość  
śląskich miast  
– Budowanie atrakcyjności 
przestrzeni miejskich
27 lutego, godz. 9.00 

Rialto
ul. św. Jana 24

tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl

rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

KINO NA KOLE 

Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Rowerowych 
9 lutego, godz. 19.00

TRANSMISJE  
SPEKTAKLI BALETOWYCH  

Z TEATRU BOLSZOJ

„Sylfida” – transmisja spektaklu 
z Teatru Bolszoj z Moskwy
10 lutego, godz. 17.00 

FILMS FOR FOOD

Jestem miłością – kino, zmysły  
i afrodyzjaki…  
(pokaz walentynkowy)
15 lutego, godz. 19.00 

WIELKA SZTUKA NA EKRANIE 

Młody Picasso,  
reż. P. Grabsky, 85 min
24 lutego, godz. 18.00

Teatr Korez
pl. Sejmu śląskiego 2

tel. 32 209 00 88, 
e-mail: biuro@korez.art.pl

www.korez.art.pl

A. Lysko, „Mianujom mie Hanka”
8, 9 lutego, godz. 19.00  

P. Sauvil, „Miłość i polityka”
10 lutego, godz. 19.00  

F. Apke, „Mrożona papuga”
11, 25, 26 lutego, godz. 19.00 

T. Jachimek, „Wiwisexia” 
(walentynki)
14 lutego, godz. 17.00 i 20.00  

„Cholonek”   
wg Janoscha  
15 lutego, godz. 19.00  

B. Schaeffer,  
„Scenariusz dla 3 aktorów”
16 lutego, godz. 19.00  

„Swing”
18, 21 lutego, godz. 19.00 

Spektakl tylko dla widzów dorosłych.

A. Shaffer, „Pojedynek”
23 lutego, godz. 19.00  

T. Jachimek, „Kolega 
Mela Gibsona”
24 lutego, godz. 19.00

Śląski Teatr Lalki i Aktora  
„Ateneum” 
ul. św. Jana 10, 
tel. 32 253 82 21

e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

Scena Ateneum  
ul. św. Jana 10

Calineczka – PREMIERA 
9 lutego, godz. 9.30   

Calineczka
10 lutego, godz. 16.00, 12, 13, 14, 15 lutego, 
godz. 10.00 i 12.00, 16 lutego, godz. 11.30   

Babcia na jabłoni
17 lutego, godz. 16.00, 19, 20, 21, 22 lute-
go, godz. 10.00, 23 lutego, godz. 11.30   

Miłość do trzech pomarańczy
24 lutego, godz. 16.00, 25, 27, 28 lutego, 
godz. 9.30
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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

ŚRODA MŁODYCH  
– SILESIA PRZEDSTAWIA

Laureaci  
12. Międzynarodowego  
Konkursu Muzycznego  
im. Michała Spisaka  
w Dąbrowie Górniczej
6 lutego, godz. 19.30,  
sala kameralna NOSPR,  
pl. Wojciecha Kilara 1

Szymon Michalik – fagot, Marcin Bobak – kontrabas, 
Anna Czaicka – fortepian.

W programie: F. Berwald, M. Bitsch, G. Bottesini,  
Z. Szostak, A. Mišek.

Bilety na koncert w cenie 1 zł dostępne w kasie 
NOSPR, pl. W. Kilara 1 oraz w cenie 2 zł na stronie 
internetowej www.nospr.pl.

Vivat Academia!
14 lutego, godz. 18.00,  
Muzeum Archidiecezjalne,  
ul. Wita Stwosza 16

Jubileusz 90-lecia Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego. Wykonawcy: Ewa Biegas – so-
pran, Eugeniusz Knapik – fortepian, Adam Krzeszo-
wiec – wiolonczela.

W programie: kompozycje Eugeniusza Knapika i roz-
mowa z profesorem o historii uczelni.

„Moniuszko od serca”
26 lutego, godz. 17.00,  
sala „Parnassos” Biblioteki Śląskiej,  
pl. Rady Europy 1

Justyna Bujak – sopran, Piotr Kalina – tenor, Patryk 
Wyborski – baryton, Jakub Szmidt – bas, Mirella 
Malorny – fortepian.

W programie: pieśni i arie z oper Stanisława Mo-
niuszki.

Bezpłatne wejściówki dostępne są w biurze IPiUM 
Silesia (pl. Sejmu Śląskiego 2, parter, pokój 20) lub 
telefonicznie 32 219 33 44 w. 26

NA KONCERTY WSTĘP WOLNY

Pełny kalendarz koncertów  
dostępny w biurze Silesii  
i na www.silesia.art.pl

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Kossutha 11
tel. 32 254 60 98

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

CZYTELNICY–PODRÓŻNICY

Cabo Verde – wyspy  
szczęśliwe czy wyspy leniwe?
7 lutego, godz. 17.00, Filia nr 20,  
ul. Strzelców Bytomskich 21b
Spotkanie o Wyspach Zielonego Przylądka z autorem 
bloga „Antek w podróży”.

Nie przyszedłem tutaj żartować…
7 lutego, godz. 17.00, Filia nr 25,  
ul. B. Chrobrego 2
Spotkanie z Mariuszem Kałamagą – komikiem,  
stand up’erem, współtwórcą Kabaretu Łowcy.B. 
Obowiązują bezpłatne wejściówki.

Zgrani Seniorzy – piątki z szachami
8, 22 lutego, godz. 17.00, Filia nr 3,  
ul. Gliwicka 93
W ramach cyklu Biblioteczny Klub Seniora.

Biblioteczny Klub 
Młodych Rodziców
13, 20 lutego, godz. 11.30–13.00,  
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a
Spotkania dla młodych rodziców z dziećmi w wieku 
0–3 lat.

Patele rysowane słowem
14 lutego, godz. 16.00, Filia nr 36,  
ul. gen. Hallera 28
Wieczór poezji Artura Dzikowskiego.

Życie pieśniczką pisane
20 lutego, godz. 16.30, Filia nr 19,  
ul. Obrońców Westerplatte 10
Spotkanie z Grzegorzem Płonką – śląskim twórcą.

Wieczór gier bez prądu
23 lutego, godz. 16.30–20.30,  
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11
Organizowana wspólnie z ŚKF impreza dla fanów 
gier planszowych w każdym wieku.

Senior w szachu – nauka gry
25 lutego, godz. 12.00,  
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a
W ramach cyklu Biblioteczny Klub Seniora..

III TYDZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ  
(18–22 LUTEGO)

Bagaż osobisty. Po marcu
18 lutego, godz. 17.00, Filia nr 3,  
ul. Gliwicka 93

Spotkanie z Agatą Tuszyńską – reportażystką, bio-
grafką m.in. Wiery Gran i Issaca Bashevisa Singera.

Pan Apoteker i Babcia Zilbersztajn
19 lutego, godz. 17.00, Filia nr 3,  
ul. Gliwicka 93

Warsztaty dla dzieci z Katarzyną Ryrych – pisarką 
i malarką.

Katowickie synagogi
19 lutego, godz. 17.00, Filia nr 11,  
ul. Grażyńskiego 47

Spotkanie z Dariuszem Walerjańskim – history-
kiem, badaczem dziejów Żydów na Górnym Śląsku i 
obrońcą zabytków.

Konf likt izraelsko-palestyński.  
Sytuacja bez wyjścia?
20 lutego, godz. 17.00, Filia nr 27,  
ul. Szarych Szeregów 62

Spotkanie z Małgorzatą Kaczor – kulturoznawczynią 
i podróżniczką.

Rutka
21 lutego, godz. 17.00, Filia nr 14,  
ul. Piastów 20

Spotkanie z prof. Zbigniewem Białasem. Spotkaniu 
towarzyszy kiermasz tematycznych książek anty-
kwarycznych.

Romeo i Julia z KL Auschwitz
22 lutego, godz. 17.00,  
Filia nr 1, ul. Ligonia 7

Spotkanie z Ireneuszem Wawrzaszkiem.

Ziemia Święta  
nie tylko okiem pielgrzyma
22 lutego, godz. 17.00, Filia nr 12,  
ul. Witosa 18b

Spotkanie z Alicją i Januszem Murzynowskimi.

Izrael. Ziemia Boga
22 lutego, godz. 16.30, Filia nr 36,  
ul. gen. Hallera 28

Spotkanie z ks. Tomaszem Kuszem i Grzegorzem 
Bociańskim z Radia eM.

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

„Wielki Leonardo.  
O geniuszu z Vinci”
5 lutego, godz. 11.00,  
Scena Teatru Śląskiego  
w Galerii Katowickiej
Kolejny wykład z historii sztuki dla seniorów w ra-
mach cyklu „Sztukowanie”. Opowieść o losach 
mistrzów i ich dziełach. Przyjemnie. Ciekawie. Przy-
stępnie. Bez dalekich podróży zaglądamy do naj-
większych muzeów świata. Projekt jest prowadzony 
we współpracy z Teatrem Śląskim.

Bezpłatne strony i n@rzędzia 
internetowe dla dzieci
28 lutego, godz. 15.00
Warsztaty komputerowe dla nauczycieli edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, rodziców oraz in-
nych osób zainteresowanych tematem. 

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

Akademia Ekumenizmu  
i Dialogu Międzyreligijnego
7 lutego, godz. 17.00 
Ks. dr Adam Malina – luterański liturgista i hymno-
log, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce – wygłosi wykład o znaczeniu 
muzyki w luteranizmie „Musica mores confirmat”. 
Prezentacji historii i kompozytorów muzyki luterań-
skiej towarzyszyć będzie koncert Chóru „Jubilate 
Deo” parafii ewangelicko-augsburskiej w Mysłowi-
cach pod dyrekcją Joanny Bliwert-Hoderny. Prowa-
dzenie: ks. dr Adam Palion.

 „Moniuszko od serca”
26 lutego, godz. 17.00.  
Koncert arii i pieśni w ramach Roku Moniuszkow-
skiego. Org.: IPiUM Silesia.

Konkurs Śląska Fotografia 
Prasowa 2018 
Biblioteka Śląska ogłosiła kolejną – szesnastą 
– edycję międzynarodowego konkursu Śląska 
Fotografia Prasowa. To konkurs, który wśród fo-
torepor terów i publiczności zyskał już renomę i 
popularność. 

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 
ul. Francuska 12

 Koncert muzyki klasycznej  
dla dzieci
8 lutego, godz. 9.45,  
13 lutego, godz. 11.30
Koncert podczas balu karnawałowego, współorgani-
zowany z IPiUM Silesia. 

Zwiedzanie Gabinetu 
Alfreda Szklarskiego
1–28 lutego
To szczególne miejsce powstało z myślą o upa-
miętnieniu poczytnego pisarza. Od 1945 roku był 
silnie związany z Katowicami, gdzie powstały 
powieści o przygodach Tomka Wilmowskiego. 
Z tego też względu właśnie w Bibliotece Śląskiej 
zrekonstruowano gabinet autora. Oprowadzenia 
kuratorskie po gabinecie dla osób indywidual-
nych oraz grup odbywają się po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu.

 

Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny  
ul. Ligonia 7

Literacko-filmowe  
spotkanie walentynkowe
14 lutego, godz. 12.00 

Warsztaty artystyczne
21 lutego, godz. 12.00 

Podróżowanie przez BLOGowanie
28 lutego, godz. 12.00
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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

WYSTAWY

Wystawa „Rożni-Równi”
do 28 lutego 
Wystawa twórczości plastycznej osób z niepełno-
sprawnością intelektualną 

Wystawa retrospektywna fotografii 
podróżniczej Leszka Soneckiego 
od 4 lutego
Wystawa prezentująca wybrane prace z twórczości 
Soneckiego. Wystawa jest wspomnieniem jego oso-
by i działalności fotograficznej, którą się fascynował. 

SALA TEATRALNO-KINOWA

„POLSKA NIEPODLEGŁA – 
UTRACONA I ODZYSKANA”
7 lutego, godz. 17.00 sala teatralno-kinowa
Widowisko wokalno-taneczne. Wystąpią: Zespół 
Folklorystyczny „Ślązaczek”, Studio Rytmiki i Tańca 
„Miraż”, Piosenka Estradowa.

Koncert Wiedeński 
8 lutego, godz. 18.30

Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspa-

niałymi głosami solistów operowych. Towarzyszyć 

im będą wybitni polscy kameraliści młodego poko-

lenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkie-

strami i dyrygentami w Polsce i Europie. Na scenie 

pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów 

muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspa-

niali soliści polskiej estrady. Zabrzmią największe 

przeboje króla walca – Johanna Straussa, nie za-

braknie także popisowych arii z najsłynniejszych 

operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, 

„Wesoła wdówka”, „Księżniczka czardasza” oraz 

„Kraina uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.: walc 

„Nad pięknym modrym Dunajem”, Arię Barinkaya 

„Wielka sława to żart”, duet wszech czasów „Usta 

milczą dusza śpiewa” czy polkę „Tritsch-Tratsch”. 

Koncert programowo nawiązywał będzie do trady-

cyjnych gali i noworocznych koncertów, odbywają-

cych się w Wiedniu. 

Koncert „Złote Przeboje 
UNIVERSE”
16 lutego, godz. 19.00

„UNIVERSE” to legenda… Od debiutu w 1983r., 

kiedy duet Mirosław Breguła–Henryk Czich pod-

czas XX Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w 

Opolu wykonał kultowy utwór „Mr. Lennon”, zespół 

nieprzerwanie koncertuje, wydaje nowe płyty, jest 

ciągle obecny na polskiej scenie muzycznej z wła-

snym oryginalnym brzmieniem i niepowtarzalnym 

repertuarem.

Obecnie zespół tworzy sześciu wykonawców: Hen-

ryk Czich – współzałożyciel i obecny lider zespołu 

– wokal, instrumenty klawiszowe, Wojciech Weso-

łek – wokal, gitara, Damian Filipowski – gitara, Marek 

Kopecki - gitara basowa, Grzegorz Krzykawski – per-

kusja, Marek Jagucki – instrumenty klawiszowe.

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”
11–22 lutego, godz. 10.00–13.30

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci, w ramach których 

odbędą się m.in. spektakle teatralne, turnieje śnie-

gowe, warsztaty szycia maszynowego, decoupage, 

graficzne, taneczne, kulinarne, „zrób to sam”, zaję-

cia z przyrodnikiem oraz gry, zabawy i animacje z 

nagrodami. Bliższe informacje na stronie www.mdk-

poludnie.com.

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

Wieczorek filmowy
6 lutego, godz. 17.00
Projekcja filmowa dla najmłodszych.

Poranek z bajką
11, 18 lutego, godz. 10.30
Projekcje filmowe dla najmłodszych. Pokażemy kla-

sykę animacji oraz przeboje kinowe ostatnich mie-

sięcy.

Z teatrem za pan brat
12 lutego, godz.10.30
Otwarte warsztaty teatralne.

Walentynkowe warsztaty szycia
14, 21 lutego, godz. 10.00

Spróbujemy uszyć wyjątkowy upominek dla naszej 

sympatii. Obowiązują zapisy.

Teatr „Trip” zaprasza
19 lutego, godz. 10.30
Pełne humoru i mądrości spektakle teatralne dla 
dzieci.

Potańcówka dla seniorów
22 lutego, godz. 17.00
Zabawa taneczna z DJ Marssellem. Obowiązują za-
pisy.

Wieczór filmowy
27 lutego, godz. 18.00
Spotkanie z klasyką i ostatnimi przebojami świato-
wego kina.

ul. gen. Jankego 136 
tel. 32 205 92 81

Senior podróżuje
9 lutego, godz. 8.00
Wycieczka z przewodnikiem, podczas której zwiedzi-
my Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Muzeum 
Energetyki w Łaziskach Górnych oraz Trójkąt Trzech 
Cesarzy. Koszt 60 zł. Zapisy w biurze MDK.

Fabryka Kultury przedstawia
11, 18 lutego, godz. 10.00
Spektakle teatralne, na których doskonale bawią się 
dzieci i ich rodzice. Obowiązują zapisy.

Fabryczka rękodzieła
28 lutego, godz. 17.00

Tym razem zapraszamy do uszycia kolorowych przy-

borników z filcu, ochraniaczy na komórki oraz różne-

go rodzaju futeralików. Obowiązują zapisy.

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

Warsztaty robotyki
13, 20 lutego, godz. 10.00

Zajęcia w ramach akcji „Zima w mieście”.

Szach-mat
14, 21 lutego, godz. 10.00

Zajęcia oraz turnieje szachowe.

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

Wesołe Zarzecze
14, 21 lutego, godz.10.00 
Warsztaty, na których spróbujemy wyczarować  
„coś z niczego”.

Zimowy bal
19 lutego, godz. 10.00
Zabawa dla dzieci na pożegnanie ferii.

ul. Sołtysia 5 
tel. 32 201 50 10

Eko-ferie
13, 15, 20 lutego, godz. 10.00
Warsztaty plastyczne pod hasłem „Nie wyrzucaj – 
wykorzystaj”.

Bal karnawałowy
22 lutego, godz. 10.00
Tanecznym krokiem żegnamy ferie.

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 
6, 27 lutego, godz. 18.00
Dla osób kultywujących śląską tradycję.

Zajęcia dziennikarskie  
i plastyczne z cyklu 
„Pora dla seniora”
7 lutego, godz. 11.00

 „Filatelistyka  
– hobby bez granic”
8 lutego, godz. 16.00
Spotkanie cykliczne.

 „LIGOTON 2019” 
9 lutego godz.17.00
Koncert Laureatów Muzycznego Festiwalu Młodzi 
Zdolni.

Akcja  
„Zima w mieście 2019” – 
„Kosmiczna podróż”
11–22 lutego, siedziba MDK „Ligota”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na zaję-

cia plastyczne, muzyczno-wokalne, dziennikarskie, 

rękodzieła artystycznego, gry i zabawy, odbywające 

się w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 10.00–

14.00 oraz we wtorki i piątki w godz. 11.00–15.00. 

Zapisy: tel. 32 252 32 34, 604 988 657. Uwaga! 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapi-

sów.

Młodzieżowy  
Dom Kultury  

w Zespole  
Szkół i Placówek  

nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl

ul. Zarębskiego 2

„Zima w mieście  
2019”
11–15 oraz 18–22 lutego, godz. 9.00–14.00

Zajęcia w ramach akcji: kreatywne, komputerowe, 

językowe, plastyczne, teatralne, muzyczne, tanecz-

ne, klubowe, rekreacyjne na sali gimnastycznej, 

rekreacyjne na basenie; wyjścia do kin, warsztaty 

plastyczne w Muzeum Historii Katowic, zabawy na 

śniegu.  Ilość miejsc ograniczona. Zapisy na oba tur-

nusy w sekretariacie placówki. Szczegóły na naszej 

stronie internetowej: www.mdkkatowice.pl
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„Zima w mieście 2019”
11–19 lutego, godz. 9.30–14.30 
Zajęcia półkolonijne.

„Barwy i słowa”
od 27 lutego
Wystawa prac plastycznych Agaty Maliny.

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

ul. Grażyńskiego 47

Świetlica Mieszkańców  
Koszutki
11, 18, 25 lutego, godz. 10.00  
przy MDK „Koszutka”

Akcja „Zima w mieście 2019”
11–22 lutego (poniedziałki, środy, piątki), 
godz. 10.00–14.00
Zapraszamy na niesamowitą podróż „Z kosmosu 
do… teatru”! Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
Obowiązują zapisy w sekretariacie MDK.

Klub Podróżnika.  
Afryka – piekło czy raj?
12 lutego, godz. 17.00.
Spotkanie z Tadeuszem Biedzkim, pisarzem, podróż-
nikiem, przedsiębiorcą.

Walentynkowy  
Salon Artystyczny
14 lutego, godz. 17.00
Piosenki o miłości śpiewa Kamil Franczak – wokali-
sta, prezenter, autor tekstów, aktor Teatru Rozrywki 
w Chorzowie. 

Koncert grupy RGG
20 lutego, godz. 19.00

Koncert wybitnych jazzmanów młodego pokolenia  
w składzie: Łukasz Ojdana – fortepian, Maciej Gar-
bowski – kontrabas i Krzysztof Gradziuk – perkusja. 
Artyści wykonają kompozycje własne oraz uzna-
nych twórców tego gatunku.

SALON ARTYSTYCZNY

Spotkania z muzyką
22 lutego, godz. 17.00
O mazurkach Chopina mówić będzie prof. Leon Mar-
kiewicz.

„Śląskie emancypantki”
25 lutego godz. 17.00
Opowieść o pierwszych śląskich parlamentarzyst-
kach połączona z projekcją krótkiego filmu o tym sa-
mym tytule. Spotkanie z Ewą Piaskowską, prezeską 
Stowarzyszenia Aktywni Silesia.

Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1

Nadfotografia  
– Pejzaż odklejony
8 lutego, godz. 18.00,  
Galeria „Za  szybą”
Autorzy: Łukasz Cyrus, Bartosz Klosek, Aleksander 
Orszulik, Krzysztof Stryj – Klub Fotograficzny Źródło.

Koncert walentynkowy – 
TERCET  PASJONATA
9 lutego, godz. 17.00 
W wykonaniu: Danuta Rajchel – prowadzenie i wo-
kal, Zbigniew Garus – prowadzenie i wokal, Irmina 
Barczewska-Garus – wokal, Grzegorz Głowacki – 
fortepian i  proWOKALni  pod kierownictwem mu-
zycznym Irminy Barczewskiej-Garus. 

W programie: pieśni miłosne.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE 2019”

„Karnawałowa zima”
11–22 lutego (poniedziałki, środy, piątki), 
godz. 10.00–14.00
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują za-
pisy w sekretariacie.

Dzień Kota 
16 lutego, godz. 15.00 
W programie: rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-
go „Nasze koty – nasi podopieczni”, zbiórka karmy, 
warsztaty kreatywne – mydełkowe koty i tworzenie 
zabawek dla kotów. Pokazy taneczne, porady wete-
rynaryjne.

W OBIEKTYWIE
27 lutego, godz. 17.00 
„Karnawał w Wenecji i mroczne sekrety miasta 
na lagunie” – prelekcja i prezentacja multime-
dialna Jolanty Mackiewicz – historyka sztuki i 
podróżniczki. 

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53

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

ul. gen. J. Hallera 28 
tel. 32 256 84 53

„Hen. O końcu” – spektakl  
w reż. Macieja Podstawnego
6 lutego, godz. 12.00 

Spektakl w wyk. Studentów Akademii Sztuk Teatral-
nych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia w By-
tomiu, Wydział Teatru Tańca.

Akcja „Zima w mieście”
1 –22 lutego, godz. 10.00–14.00
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Niedzielne podwieczorki 
przy bonkawie i kołoczu
24 lutego, godz. 15.00
W ramach projektu Centrum Społecznościowe 
Szopki w Szopienicach. Obowiązują zapisy.

ul. obr. Westerplatte 10 
tel. 32 256 99 77

Wieczór Finałowy XXVI edycji 
Konkursu Poetyckiego im. Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
8 lutego, godz. 17.00
Wręczenie nagród laureatom oraz recital piosenek 
Ewy Demarczyk w wykonaniu Ewy Kopczyńskiej. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie. 

Akcja „Zima w mieście”
11–22 lutego, godz. 10.00–14.00
Obowiązują zapisy.

Warsztaty  
kreatywności artystycznej 
dla seniorów
13 lutego, godz. 14.00
Obowiązują zapisy.

Zajęcia integracyjno-
edukacyjno-kulturalne
13, 21 lutego, godz. 16.00
Obowiązują zapisy.

Kulturalne Katowice
16 lutego, godz. 17.00
Spektakl w Teatrze Śląskim. Obowiązują zapisy.

Spotkanie ze zdrowiem
20 lutego, godz. 15.00
Prelekcja lekarza specjalisty.

Integracyjny  
bal karnawałowy 
27 lutego, godz. 15.00
Obowiązują zapisy.

plac Pod Lipami 1 
tel. 32 206 46 42

Mała Akademia Jazzu  
– Slave to the rythm. 
Rytm, czyli muzyka serca. 
Krzysztof Nowakowski
8 lutego, godz. 10.00
Instrumenty perkusyjne z całego świata – warsztaty 
muzyczne dla najmłodszych.

„Grubaska” 
24 lutego, godz. 17.00
Monodram w wykonaniu Izabeli Noszczyk.

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

BOGUCICE

ul. Markiefki 44a

Dancing bogucicki
8 lutego, godz. 17.00
Arteterapia poprzez taniec.

Ciasto! Plasto!
12 i 26 lutego, godz. 16.00

Karnawałowa potańcówka
15 lutego, godz. 19.00–23.00
W wykonaniu: DejcieSpokój – muzyka góralsko-
-biesiadna oraz Rube Świnie – muzyka Górnego 
Śląska. 

„Bogucice kulturą bogate” – 
recital Magdaleny Steczkowskiej
16 lutego, godz. 18.00
W programie kultowe piosenki z polskich seriali.

MDK Bogucice-Zawodzie
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Muzeum Historii Katowic
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

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE 2019”

11–15 i 18–22 lutego, Budynek główny 
MHK, Dział Etnologii Miasta Oddział MHK,  
Dział Teatralno-Filmowy Oddział MHK,  
Dział Grafiki im. P. Stellera Oddział MHK 

ul. Szafranka 9 
tel. 32 256 18 10

WYSTAWY STAŁE

Z dziejów Katowic

W kamienicy mieszczańskiej 

WYSTAWY

Made in Opawa. Polscy  
studenci Instytutu Twórczej 
Fotografii SU w Opawie
do 3 marca

Wykład M. Dzióbka „Park 
Kościuszki – spacer alejami historii” 
28 lutego
Z cyklu „Podziel się historią”.

ul. Rymarska 4 
tel. 32 353 95 59

WYSTAWY STAŁE

Mistrzowie Grupy Janowskiej
U nos w doma na Nikiszu
Woda i mydło najlepsze bielidło

WYSTAWY

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła
od 7 lutego
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Jest w or-
kiestrach dętych jakaś siła” 10–21 lutego

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

WYSTAWY STAŁE

„Muzeum Barbary  
i Stanisława Ptaków”

WYSTAWY

 Sylwia Owczarek, 
„Okrycia ochronne”
do 24 lutego

Spotkanie z Ewą Niewiadomską 
7 lutego
Z cyklu „Silesia Press Cafe”.

Spotkanie z Andrzejem Szubą 
21 lutego
Z cyklu „Salon sztuk”.

„Szalony karnawał z Szalonkiem”
28 lutego
XXXVII Karnawałowe Spotkanie Barbary i Stanisława.

Koncert  Sylwestra 
Targosza-Szalonka 
28 lutego
Z akompaniamentem Grażyny Griner.

ul. Kościuszki 47 

tel. 32 728 85 57

WYSTAWY STAŁE

Paweł Steller  
– katowiczanin  z wyboru

WYSTAWY

Dorota Nowak, „Transpozycja”
do 31 marca

„W walentykowym nastroju”
10 lutego

Warsztaty graficzne z cyklu „Niedziela z grafiką”.

„Apetyt na grafikę”
24 lutego

Warsztaty graficzne z cyklu „Niedziela z grafiką” 

wraz z oprowadzaniem po wystawie „Dorota Nowak. 

Transpozycja”.

Koncert  
Milian Orkiestry
21 lutego, godz. 17.30

Stacja RękoDzieło 
27 lutego, godz. 17.00
 

Spotkanie Koła Miłośników 
Historii Bogucic
28 lutego, godz. 17.45

Warsztaty artystyczne  
w ramach akcji  
„Zima w mieście”
11, 13, 15, 18, 20, 22 lutego, godz. 10.00
Regulamin i karta uczestnika zajęć do pobrania na 
stronie internetowej MDK. Wymagane zapisy – licz-
ba miejsc ograniczona. 

DLA SENIORÓW

Dzień Aktywnego Seniora
5 lutego, godz. 15.00
Spotkania przy muzyce.

Cyfrowy senior
7, 14, 21, 28 lutego, godz. 12.00
Warsztaty komputerowe.

Sfilcowane Bogucice
14 lutego, godz. 14.00

„Bogucice – moje miejsce 
na ziemi”. Program 
aktywności lokalnej”

Rodzinne warsztaty plastyczne
9 lutego, godz. 15.00

Integracyjne spotkania ze znanymi 
ludźmi kultury, nauki i sztuki 
19 lutego, godz. 17.30

Integracyjne warsztaty kulinarne
21 lutego, godz. 14.00

„Bery i bojki w godce ślunskiej” 
26 lutego, godz. 17.30

Historyczne prelekcje o dzielnicy
28 lutego, godz. 18.00

ZAWODZIE

ul. Marcinkowskiego 13a

Kram z pomysłami
7 lutego, godz. 17.30
Warsztaty artystyczne.

Warsztaty artystyczne w ramach 
akcji „Zima w mieście”
11, 13, 15, 18, 20, 22 lutego, godz. 10.00
Regulamin i karta uczestnika zajęć do pobrania na 
stronie internetowej MDK. Wstęp wolny (oprócz 
wyjść i biletów wstępu). 

Międzypokoleniowy 
bal karnawałowy
19 lutego, godz. 16.30

Dancing zawodziański
22 lutego, godz. 17.00
Arteterapia poprzez taniec.

Bajkowy poranek filmowy
25 lutego, godz. 10.00 

DLA SENIORÓW

Senior poliglota!
26 lutego, godz. 15.00
Warsztaty językowe.

W zdrowym ciele zdrowy duch 
6 lutego, godz. 10.00
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LIGA NA FINISZU

W lutym hokeiści TAURON KH GKS-u 

powalczą o medale Polskiej Hokej Ligi

Styczeń bez wątpienia należał do hoke-
istów TAURON KH GKS Katowice. Wice-
mistrzowie Polski 2019 rok rozpoczęli od 
historycznego sukcesu i sięgnęli po brą-
zowy medal Pucharu Kontynentalnego. 
To pierwszy w historii medal dla GKS-u na 
międzynarodowej arenie. Podczas finałowego 
turnieju w Belfaście hokeistów Toma Coolena 
dopingowała kilkusetosobowa grupa kibiców 
GieKSy, która została entuzjastycznie przyjęta 
przez kibiców z Wysp Brytyjskich. 

Po powrocie z Irlandii Północnej ka-
towiczanie wznowili zmagania w Polskiej 
Hokej Lidze. Odnieśli m.in. spektakularne 
zwycięstwo nad GKS-em Tychy, a po wy-
granej nad Unią Oświęcim zapewnili sobie 
triumf w sezonie zasadniczym i przystąpią 
z 1. miejsca do play-off. Decydująca faza se-
zonu rozpocznie się 15 lutego i z pewnością 
po raz kolejny na trybunach „Satelity” zasią-
dzie komplet publiczności.

Zwycięską serię w PlusLidze notują 
ostatnio siatkarze GKS-u Katowice. Ze-
spół Piotra Gruszki jest niepokonany od 28 
grudnia. W tym czasie katowiczanie poko-
nali Indykpol AZS Olsztyn i Tref la Gdańsk 
po 3:1 oraz Aluron Virtu Wartę Zawiercie  
i Asseco Resovię Rzeszów po 3:0. Seria 
zwycięstw sprawiła, że GieKSa przesunęła 
się w górę tabeli i włączyła się do walki  
o czołową szóstkę rozgrywek, która na ko-
niec sezonu powalczy w play-off.

W lutym siatkarzy GKS-u czekają ko-
lejne ważne domowe mecze. Powrócą 
do hali Ośrodka Sportowego „Szopie-
nice”, gdzie 16 lutego zagrają z Cerradem 

Czarnymi Radom, a 20 lutego z Chemikiem 
Bydgoszcz.

Piłkarze GKS-u Katowice 14 stycznia 
rozpoczęli okres przygotowawczy do rundy 
wiosennej sezonu 2018/2019 Fortuna 1 ligi. 

Przed zespołem trudne zadanie związane 
z walką o pozostanie na zapleczu Ekstra-
klasy. Zespół w udany sposób prezentuje 
się w zimowych sparingach. Do drużyny 
dołączyło pięciu nowych zawodników 

– doświadczony czeski obrońca Radek Dej-
mek, czeski pomocnik Jakub Habusta, an-
gielski pomocnik Callum Rzonca, obrońca 
Arkadiusz Jędrych oraz młodzieżowiec Pa-
tryk Grychtolik.

Zimowe przygotowania ruszyły także 
w drużynie kobiet. Piłkarki po rundzie je-
siennej Ekstraligi zajmują 7. miejsce w lidze 
i na wiosną spróbują włączyć się do walki  
o najlepszą szóstkę. 

W pierwszym zimowym sparingu 
GieKSa musiała uznać wyższość Mitecha 
Żywiec, przegrywając 1:3. 

W drugim z kolei piłkarki pokonały  
w Katowicach 2:0 Medyk Konin. 23 lutego 
zespół trenera Witolda Zająca wznowi  
ligowe zmagania domowym spotkaniem  
z AZS-em Wrocław.    (DK)
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CITY TRAIL W KATOWICACH

Biegaczom zima niestraszna

Początek roku to czas, kiedy często my-
ślimy o zmianie dotychczasowego stylu 
życia. Zachęcamy, aby wśród postanowień 
noworocznych znalazły się również te do-
tyczące profilaktyki zdrowotnej. 
W styczniu odbył się czwarty bieg z serii 
CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden 
2018/2019 nad katowickimi stawami Ja-
nina i Barbara w Giszowcu. Kolejne biegi już  
24 lutego i 17 marca. 

W zawodach mogą brać udział zarówno 
dorośli, jak i dzieci. Warto przypomnieć, 
że biegi CITY TRAIL są organizowane  
w dziesięciu miastach – poza Katowicami są 
to Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, 
Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław. 
Ukończenie zawodów jest w zasięgu każdego 
mieszkańca, bez względu na formę i stopień 
zaawansowania, bowiem organizatorzy 

nie wprowadzają limitu czasu na pokona-
nie trasy. Opłata startowa to 20 zł w przy-
padku płatności elektronicznej i 30 zł w dniu  
biegu. Opłata dla dzieci wynosi 5 zł. Szcze-
gółowe informacje oraz zapisy – na stronie 
www.citytrail.pl.  (ORG)

City Trail to bieg dla całych rodzin

Domowe mecze 
GieKSy w lutym

PIŁKA NOŻNA KOBIET

23.02: GKS – AZS Wrocław

SIATKÓWKA
16.02: GKS – Cerrad Czarni Radom
20.03: GKS – Chemik Bydgoszcz

HOKEJ
Domowe mecze GKS-u w I rundzie play-off 
15.02, 21.02, ewentualnie 27.02.

WALENTYNKI NA SPORTOWO

Sportowe Love na Zawodziu

Jeśli szukasz ciekawej alternatywy  
na tegoroczne walentynki, to mamy dobrą 
wiadomość. Już 12 lutego na Zawodziu 
będzie miała miejsce ciekawa impreza  
pod nazwą „Sportowe Love”. 
Centrum Aktywności Lokalnej przy współ-
pracy z Ośrodkiem Sportowym Słowian 
zaprasza wszystkich mieszkańców Zawo-
dzia do udziału w zawodziańskich walen-
tynkach. Spotkanie odbędzie się na boisku 
Ośrodka Sportowego Słowian w godzinach 
od 16.30–19.00, a w programie: rozgrzewka, 
bieg wokół boiska (4 okrążenia), blok za-
jęć na sali: fitness, zajęcia taneczne, zajęcia  
z kettlebell, pilates.

Dla dzieci przewidziane są animacje 
pod opieką wolontariuszy. Mile widziane 
ciekawe przebranie (najciekawsze bę-
dzie nagrodzone). Zabierz ze sobą kolegę, 

koleżankę, rodzinę, sąsiadów. Weź zmienne 
obuwie i dobry humor! Udział w wydarze-
niu jest bezpłatny. Wszelkie informacje  
i zapisy w biurze Centrum Aktywności Lo-
kalnej ul. Łączna 2-4 i pod numerem tele-
fonu 881 454 543.

Wydarzenie realizowane jest w ramach 
projektu „Damy Radę! Program aktywizacji 
zawodowej i społecznej w Katowicach reali-
zowany w ramach Regionalnego Programu 
operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014–2020”. Projekt jest przedsięwzię-
ciem partnerskim, realizowanym wspól-
nie z miastem Katowice reprezentowanym 
przez MOPS. Dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Bu-
dżetu Państwa, budżetu miasta i środków 
własnych stowarzyszenia.  

(ALEKSANDRA NABIAŁEK)


