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na drogach Katowic
Porównując dane dotyczące obszaru Strefy 
Tempo 30 z 2014 roku i 2018 roku zauwa-
żamy, że łączna liczba wypadków spadła 
o 41%, natomiast łączna liczba wypadków 
z udziałem pieszych i rowerzystów spadła 
o około 37%.

Więcej na STR. 3

Wieści z placu budowy 
basenów
W naszym mieście trwa budowa basenów. 
Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycz-
nym  można  prężnie realizować kolejne etapy 
inwestycji. Budowa dwóch kompleksów — przy 
ul. Kościuszki i ul. Hallera przebiega według 
planu. Jak już informowaliśmy we wcześniej-
szym numerze, wykonawca basenu w Ligocie 
nie wywiązał się z umowy. W związku z tym 
miasto Katowice podjęło działania, by rozwią-
zać umowę.

Więcej na STR. 5

Drzewa z aplikacji  
już rosną!
W październiku rozpoczęły się nasadzenia 
kolejnych drzew z aplikacji wCOP drzewo, 
w miejscach wskazanych przez mieszkańców. 
W listopadzie pojawi się w Katowicach ponad 
500 nowych drzew! Przypomnijmy, że aplikację 
miasto uruchomiło w 2018 roku, a jej nazwa na-
wiązuje do szczytu klimatycznego ONZ. Trwa 
druga edycja projektu.

Więcej na STR.  8

Wybory do siedmiu  
rad jednostek 
pomocniczych
24 listopada odbędą się wybory do siedmiu 
rad jednostek pomocniczych miasta Katowice: 
Śródmieście, Załęska Hałda - Brynów część 
zachodnia, Osiedle Paderewskiego – Mucho-
wiec, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Wełnowiec – 
Józefowiec, Zarzecze. Wybiera się 1 kandydata 
poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska 
kandydata.

Więcej na STR.  9

Aż 1 372 106 kilometrów przeje-
chali katowiccy rowerzyści, którzy 
zdecydowali się wziąć udział w ogól-
nopolskiej akcji charytatywnej „Rower 

pomaga” organizowanej przez Fundację Ekolo-
giczną Arka, przy współpracy z Urzędem Miasta 
Katowice. W żadnym innym mieście nie przeje-
chano tylu kilometrów. Dzięki tak dużemu zaan-
gażowaniu mieszkańców Katowicom przypadł 
tytuł „rowerowej stolicy Polski”. Ten prestiżowy 
tytuł wiązał się także z przekazaniem rowerów 
dla podopiecznych katowickiego domu dziecka  
i Domu Aniołów Stróżów.

– Tegoroczna akcja już okazała się du-
żym sukcesem. Przejechaliśmy ponad 62 mi-
liony kilometrów na rowerach, a do końca 
tego roku rozdamy dzieciom z domów 
dziecka i świetlic środowiskowych ponad 60 

rowerów. W akcji wzięło udział ponad 50 ty-
sięcy uczestników – podsumowuje Wojciech 
Owczarz, prezes Arki, pomysłodawca akcji.

To właśnie dzięki uczestnikom do domów 
dziecka i świetlic środowiskowych trafią rowery.  
– Gratuluję Miastu Katowice zdobycia ty-
tułu „Rowerowej stolicy”! Ogromnie cie-
szymy się, że pan prezydent zdecydował się 
przekazać naszej organizacji jeden z dwóch 
pięknych rowerów, z którego na co dzień 
oraz w ramach organizowanych przez Anioły 
wycieczek i rajdów będą mogły korzystać 
dzieci i młodzież – podopieczni Stowarzysze-
nia – mówi Monika Bajka, prezes Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 
Aniołów Stróżów”.

Miasto Katowice już kolejny raz wspie-
rało projekt Fundacji Arka. – Naszym 

obowiązkiem jest wspieranie świetnych 
pomysłów. Akcja „Rower pomaga” pozwala 
nam promować zdrowy, sportowy tryb ży-
cia. Warto podkreślić, że dla wielu uczest-
ników dodatkową motywacją, by przejechać 
jak najwięcej kilometrów, była chęć poma-
gania innym – podkreśla prezydent Marcin 
Krupa. – Na pewno włączymy się w kolejną 
edycję akcji, bo wpisuje się ona także do-
skonale w nasze inne działania, które mają 
na celu stwarzanie udogodnień dla osób po-
ruszających się rowerami. To przykładowo 
budowa nowych dróg rowerowych czy roz-
wój największej w woj. śląskim sieci wypoży-
czalni jednośladów – dodaje prezydent. 

Więcej o najnowszych inwestycjach rowe-
rowych piszemy na stronie 3. 

KATOWICE  
ROWEROWĄ STOLICĄ POLSKI
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OCHRONA POWIETRZA

Walka ze smogiem trwa

Walka ze smogiem jest dla naszego re-
gionu jednym z największych wyzwań. To 
kwestia zdrowia tysięcy mieszkańców. 
Dlatego w Katowicach przez cały rok po-
dejmowany jest szereg działań, wartych 
setki milionów złotych, których celem 
jest poprawa jakości powietrza.
Do najważniejszych należą największy w woj. 
śląskim program wymiany starych kotłów 
węglowych, rygorystyczne kontrole palenisk 
– także z użyciem dronów – wykonywane 
przez Straż Miejską pod kątem spalania śmieci 
czy też wdrożenie tzw. AWAIR, tj. najwięk-
szego w Polsce systemu monitorującego jakość 
powietrza. W toku jest także warty ponad 
100 mln projekt termomodernizacji obiek-
tów użyteczności publicznej. Warto wspo-
mnieć, że Katowice, jako jedno z pierwszych 
miast w Polsce, wprowadziły dofinansowanie 
do zakupu opału lepszej jakości dla osób mniej 
zamożnych. W 2018 roku pomocą na zakup 
opału objęto 1363 rodziny na łączną kwotę 
1,3 mln zł. W tegorocznym budżecie na ten 
cel zarezerwowano 1,48 mln zł. 

– W Katowicach cały czas pracujemy 
nad tym, jak efektywniej walczyć ze smo-
giem. W tym sezonie planujemy wdroże-
nie trzech nowych działań. Po pierwsze 
stworzymy bazę największych trucicieli. 
Po drugie docelowo zinwentaryzujemy źró-
dła ciepła w całym mieście oraz zrealizujemy 
cykl spotkań z mieszkańcami w dzielnicach, 
by zachęcać ich do wymiany kotłów. Po trze-
cie wprowadzimy zmiany do naszej uchwały 
antysmogowej, by jeszcze lepiej odpowiadała 
na zapotrzebowanie mieszkańców – zapo-
wiada wiceprezydent Mariusz Skiba.

Baza trucicieli
– Jeden kocioł węglowy, w którym spala się 
śmieci lub paliwa złej jakości, produkuje więcej 
trujących substancji niż kilkanaście lub nawet 
kilkadziesiąt kotłów, w których spala się wyso-
kiej jakości paliwo. Dlatego jednym z naszych 

kluczowych zadań będzie stworzenie mapy 
największych trucicieli – a następnie dopro-
wadzenie do tego, by wymienili stary kocioł 
węglowy na ekologiczne źródła ogrzewania – 
mówi Mariusz Sumara, zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Katowicach. 

W jaki sposób będzie powstawać mapa? – 
Będziemy bazować na danych ze 127 czujników 
systemu AWAIR, na które nałożymy zgłosze-
nia wpływające od mieszkańców do Straży 
Miejskiej oraz lokalizacje, w których strażnicy 
wręczali mandaty za spalanie śmieci. Tym sa-
mym chcemy doprowadzić do tego, by w każdej 
dzielnicy miasta zlokalizować 100 najwięk-
szych trucicieli i następnie skupić nasze wysiłki 
na tym, by właśnie w tych lokalizacjach zostały 
priorytetowo wymienione stare kotły – pod-
kreśla wiceprezydent Mariusz Skiba. 

W najbliższych miesiącach konsulta-
cjom społecznym zostaną poddane pro-
pozycje zmian do uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie udzielania dotacji do 

zmian systemów grzewczych, które zostały 
wypracowane przez ekspertów działających 
przy powołanej przez prezydenta Radzie 
ds. Poprawy Jakości Powietrza. Do najważ-
niejszych pomysłów należą m.in. wzrost 
dotacji do zmiany systemu ogrzewania z wę-
glowego na pompę ciepła lub kocioł na bio-
masę – w tym przypadku wnioskodawca 
będzie mógł otrzymać dofinasowanie do  
10 000 zł, a także skrócenie okresu, w któ-
rym mieszkaniec Katowic może powtórnie 
złożyć wniosek o wymianę kotła węglowego 
na inny, bardziej ekologiczny.

Działania przynoszą efekty
Katowice drugi raz z rzędu w rankingu ma-
gazynu „Forbes” uzyskały tytuł najbardziej 

ekologicznego miasta w Polsce, a jakość po-
wietrza w pierwszych trzech kwartałach 
tego roku była najlepsza w historii pomia-
rów. Od początku stycznia do końca wrze-
śnia wskaźnik stężenia pyłu PM 10 wynosił 
średnio 33 mikrogramy na m3, podczas gdy 
rok temu, dla analogicznego okresu było 
to ponad 38, a dwa lata temu ponad 41! 
Innymi słowy rok temu, zapylenie powie-
trza w Katowicach było większe niż w tym 
roku o ponad 18%, a dwa lata temu o po-
nad 28%. – Choć z roku na rok jest lepiej, to 
wciąż daleko do tego, by oddychać czystym 
powietrzem. Dlatego kontynuujemy nasze 
działania. Pamiętajmy jednak, że powietrze 
nie zna granic. Jakość powietrza w Katowi-
cach zależy także w dużym stopniu od tego, 
jak ze smogiem walczą inne miasta w aglo-
meracji śląskiej. Niestety nie każdy stara się 
tak bardzo, jak powinien – podsumowuje 
wiceprezydent Mariusz Skiba.  

(RED)

REMONT BOISK PRZY SP11 ZREALIZOWANY W RAMACH V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

– Katowiczanie chętnie angażują się w budżet 
obywatelski, bo widzą jego efekty. Cieszę się, że 
wśród wielu propozycji mieszkańców są też te 
związane z rozbudową infrastruktury sportowej 
– siłownie pod chmurką, pumptruck, lodowisko 
czy właśnie boiska, jak te ukończone ostatnio 
przy ul. Nasypowej. Inwestujemy znaczne środki 
w rozbudowę bazy sportowej – w Katowicach 
budujemy baseny, dwa pierwsze z nich będą oddane 
do użytku na początku przyszłego roku, powoli 
kończymy projektowanie stadionu miejskiego 
i wkrótce rozpoczniemy procedurę uzyskiwania 
pozwolenia na budowę. Natomiast te mniejsze 
inwestycje w dzielnicach są również istotne. 
Pozwalają zaszczepiać miłość do sportu u dzieci, 
dają możliwości amatorskiego uprawiania sportu 
blisko domu, co przecież biorąc pod uwagę tempo 
dzisiejszego życia jest bardzo ważne – mówi 
Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. 

Od października trwa cykl spotkań dzielni-
cowych z mieszkańcami Katowic, podczas 
których prezentowane są działania mia-
sta w zakresie ochrony powietrza oraz in-
formacje dotyczące możliwości uzyskania 
dotacji na zmianę systemu grzewczego. W li-
stopadzie spotkania, w godzinach od 18.00 
do 19.30, odbędą się w następujących 
lokalizacjach: 

 MDK Szopienice-Giszowiec,  
ul. Hallera 28, 7 listopada
 Dom parafialny, ul. Związkowa 20,  
14 listopada
 MDK Szopienice-Giszowiec,  
Pod Lipami 1, 20 listopada
 MDK Południe, Kołodzieja 42,  
21 listopada
 Pałac Młodzieży, Mikołowska 26,  
28 listopada

FO
T.

 S
TR

AŻ
 M

IE
JS

KA
 K

AT
OW

IC
E

FO
T.

 M
. S

ŁA
DE

K



3www.katowice.eu MIASTO

STREFA TEMPO 30

Bezpieczniej na drogach Katowic

Wydział Transportu Urzędu Miasta Ka-
towice, na podstawie danych uzyska-
nych z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Katowicach, 
opracował raport „Bezpieczeństwo ru-
chu drogowego w Katowicach”, a tak-
że podsumował funkcjonowanie strefy 
Tempo 30. Wniosek płynący z obu lektur 
jest taki sam – katowickie drogi są coraz 
bezpieczniejsze. 
– W trosce o bezpieczeństwo pie-
szych, rowerzystów i kierowców 
podjęliśmy w Katowicach szereg dzia-
łań w miejscach o podwyższonej wypad-
kowości. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 
aż o 45% mniej wypadków niż 10 lat temu. 
Do najważniejszych zadań zrealizowanych 
przez nas w ubiegłym roku należą m.in. 
rozszerzenie strefy Tempo 30 o osiedle 
Odrodzenia i Tysiąclecie oraz wprowadza-
nie wielu punktowych zmian – takich jak 
wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic 
Sokolskiej i Misjonarzy Oblatów czy mo-
dernizacja oświetlenia wiaduktu pod ulicą  
1 Maja. W październiku rozpoczęliśmy m.in. 
budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ulic Wczasowej i Armii Krajowej – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Re-
alizujemy i przygotowujemy także szereg 
inwestycji, które znacząco poprawią bezpie-
czeństwo. Chodzi m.in. o budowę dwupo-
ziomowych węzłów drogowych na drodze 
krajowej nr 81 w Piotrowicach i Giszowcu 
czy też budowę nowej infrastruktury drogo-
wej na osiedlu Witosa – dodaje prezydent.

Jednym z ważniejszych działań, które 
znacząco poprawiły bezpieczeństwo w Ka-
towicach, było wprowadzenie w 2015 roku 
ograniczenia prędkości do 30 km/h – czyli 
tzw. strefy Tempo 30 w Śródmieściu. Od 
tamtego czasu strefa jest systematycznie 
powiększania, co w opinii ekspertów przy-
czyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu drogowego.

- Porównując dane dotyczące obszaru 
Strefy Tempo 30 z 2014 roku i 2018 roku 
zauważamy,  że łączna liczba wypadków 

spadła o 41%, natomiast łączna liczba wy-
padków z udziałem pieszych i rowerzystów 
spadła o około 37% – mówi Bogusław Lowak, 
naczelnik Wydziału Transportu. 

Wspomniany raport zawiera nie tylko 
analizę porównawczą ostatnich pięciu lat, ale 
także zestawienie z 2008 rokiem, czyli z da-
nymi sprzed 10 lat. Zauważalny jest znaczący 
spadek wypadkowości w ostatniej dekadzie 
– z 449 w 2008 roku do 247 w 2018 roku 
(spadek o 45%). Jednocześnie w opisywanym 
okresie liczba pojazdów wzrosła o 56% - ze 
194 tys. do 303 tys. – Dane jasno pokazują, 
że o ile w 2008 roku mogliśmy mówić sta-
tystycznie o jednym wypadku przypadają-
cym na 432 pojazdy, to w ubiegłym o jednym 
na 1226 pojazdów – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa. 

Aż 85 proc. – spadek zanotowano w naj-
tragiczniejszej statystyce – tj. osób, które 
zginęły w wypadkach. W  2008 roku na dro-
gach Katowic śmierć poniosło 28 osób, a w 
ubiegłym roku cztery osoby. Jak wynika z ra-
portu w 2018 roku najczęstszym rodzajem 
wypadków (33,2%) było najechanie na pie-
szego, natomiast najczęstszymi przyczynami 
wypadków było niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami, nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu lub innemu po-
jazdowi oraz niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu. Do zdecydowanej więk-
szości zdarzeń drogowych doszło z winy kie-
rujących pojazdami – 222 wypadki, 11 z winy 
pieszych, a pozostałe 14 to współwina uczest-
ników lub inne przyczyny.   (RED)

INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Nowe drogi rowerowe na południu Katowic

Od kilku lat władze Katowic podej-
mują działania, których celem jest 
wprowadzenie udogodnień dla rowe-
rzystów. W ciągu ostatnich czterech 
lat w Katowicach powstało aż 15,5 km 
nowych dróg rowerowych, a 58 km tras 
zostało zmodernizowanych. 
Do najważniejszych połączeń można zaliczyć 
m.in. połączenie istniejącą trasę biegnącą 
przy ulicy Chorzowskiej z osiedlem Witosa 
wzdłuż ulic: Bocheńskiego, Pukowca, Koloń-
skiej i Rataja. Trasa o długości 1,4 km kosz-
towała 1,1 mln zł. Ponadto w Katowicach 
otwarto inne ważne połączenie rowerowe 
– powstała ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 
Stęślickiego na odcinku od ulicy Chorzow-
skiej do ulicy Misjonarzy Oblatów o długo-
ści blisko 1 km. Ponadkilometrowy łącznik 
istniejących dróg rowerowych powstał także 
na Zawodziu w rejonie ulicy Bohaterów 
Monte Cassino. Natomiast w Śródmieściu 
zrealizowano ważne połączenia infrastruk-
tury w rejonie ulic Kościuszki, Poniatow-
skiego i Curie-Skłodowskiej. Dodatkowo 

każda nowo realizowana inwestycja dro-
gowa w mieście, jeśli jest taka możliwość 
techniczna, zakłada budowę nowej drogi ro-
werowej. Tak dzieje się przy powstających 
centrach przesiadkowych w Zawodziu, Bry-
nowie czy też w tym już działającym w Li-
gocie. Powstające drogi rowerowe budowane 
są już w europejskim standardzie – mają 
nawierzchnię z czerwonego asfaltu. Do-
datkowo na wielu skrzyżowaniach pojawił 

się specjalny przejazdy dla cyklistów, a nie-
które z nich posiadają tzw. detektory, które 
same rozpoznają oczekującego na przejazd 
rowerzystę i uruchamiają zielone światło. 

– Głównym celem rozbudowy sieci 
dróg rowerowych jest połączenie każdej 
dzielnicy Katowic z centrum. Tysiące kato-
wiczan korzysta z rowerów nie tylko w ce-
lach rekreacyjnych, ale też transportowych 
– dojeżdżając nimi do pracy, szkoły czy 
na uczelnię – podkreśla prezydent Marcin 
Krupa. – Także w tym roku infrastruktura 
rowerowa znacząco się powiększy. Aktual-
nie trwają prace budowlane wzdłuż ul. Ar-
mii Krajowej – na 500-metrowym odcinku 
od ul. Bażantów do ul. Pijarskiej. W trakcie 
realizacji jest również połączenie ul. Medy-
ków z rondem Huchrackiego o długości 2,7 
km, a także droga rowerowa pomiędzy Cen-
trum Przesiadkowym „Ligota” a Centrum 
Przesiadkowym „Brynów” o długości 670 
metrów – dodaje prezydent i przypomina, 
że w tym roku ukończono na osiedlu Wi-
tosa połączenie rowerowe ul. Rataja z trasą 

rowerową nr 103. Natomiast na połączenie 
rowerowe ul. Medyków i Centrum Przesiad-
kowego „Ligota” o długości 1540 metrów 
trwa postępowanie przetargowe. Z ko-
lei przetarg na budowę ponadkilometro-
wego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. 
Lotnisko, która połączy ul. Francu-
ską i Pułaskiego, zostanie ogłoszony w naj-
bliższych tygodniach.

Ważnym elementem zachęcania miesz-
kańców do korzystania z jednośladów 
jest także rozwój projektu rowerów miej-
skich. W październiku zakończył się ko-
lejny sezon tej największej w woj. śląskim 
sieci wypożyczalni rowerów. Katowicza-
nie i nasi goście mieli do dyspozycji aż 640 
rowerów i 75 stacji. – Łącznie rowery wypo-
życzano ponad 250 tysięcy razy, co oznacza 
25 proc. wzrost w stosunku do roku 2018. 
Dodatkowo w systemie zarejestrowało się 21 
tysięcy nowych osób, co oznacza, że łącznie 
jest ich aż 61 tysięcy – mówi Bogusław Lo-
wak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu 
Miasta Katowice.   (RED)

Aż 85 proc. – spadek zanotowano 
w najtragiczniejszej
statystyce – tj. osób, które
zginęły w wypadkach. 
W 2008 roku na drogach
Katowic śmierć poniosło 
28 osób, a w ubiegłym roku
cztery osoby.
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CENTRA PRZESIADKOWE

Parkuj i jedź bez stresu!

W dużych metropoliach w Europie Za-
chodniej centra przesiadkowe są natu-
ralnym elementem sprawnie funkcjonu-
jących systemów transportowych. Ich 
ideą jest możliwość szybkiego prze-
siadania się z jednych środków komu-
nikacji na inne. W Katowicach pierwsze 
centrum typu Park and Ride zostało 
otwarte w zeszłym roku w Ligocie. Pozo-
stawiając samochód na terenie parkingu 
przy centrum, można w kilkanaście mi-
nut dojechać do centrum miasta, gdzie 
nie trzeba szukać miejsc parkingowych. 
– Zdarza mi się, że mam do załatwie-
nia w centrum Katowic sprawy w urzędach 
czy spotkania. Jednak z uwagi na logistykę 
rodzinną – odwiezienie i odebranie dzieci ze 
żłobka i przedszkola, zakupy nie mogę całkiem 
zrezygnować z podroży samochodem. Jednak 
na odcinek, który pokonuję sama – rezygnuje 
bardzo chętnie. A najlepsze jest to, że nie mar-
twię się – gdzie zaparkować – mówi Iza Rodak, 
którą spotkaliśmy na parkingu.

Ucieszą się również mieszkańcy Bry-
nowa i okolic – tam jeszcze większe centrum 
przesiadkowe z bazą parkingową dla kilkuset 
samochodów powstanie w przyszłym roku. 
Podobnie w Zawodziu. Trzecia inwestycja 
tego typu realizowana jest przy ul. Sądo-
wej. To ostatnie centrum będzie pełnić też 

funkcję dworca ponadlokalnego, w tym mię-
dzynarodowego. Dodatkową korzyścią dla 
mieszkańców jest tworzenie nowych połą-
czeń komunikacji publicznej przy centrach 
przesiadkowych lub zwiększenie często-
tliwości kursowania autobusów i tramwa-
jów. Przykładowo po otwarciu  centrum 

przesiadkowego w Ligocie mieszkańcy zy-
skali dwie nowe linie autobusowe. Przy cen-
trach przesiadkowych znajdą się także stacje 
wypożyczalni rowerów miejskich, parkingi 
rowerowe i będzie można dojechać do nich 
nowymi drogami rowerowymi, a dla autobu-
sów przygotowane zostaną buspasy. 

Mieszkańcy zaczynają doceniać zalety 
podróżowania komunikacją publiczną. 
Oprócz oszczędności czasu i pieniędzy 
należy jeszcze wspomnieć o zyskach eko-
logicznych. Ograniczenie ilości pojazdów 
na drogach to płynniejszy ruch, mniejsza 
emisja spalin i hałasu.  (RED)

ZMIANA POLITYKI PARKINGOWEJ

Czy będzie mniej samochodów w Śródmieściu?

Od grudnia zapłacimy za parkowanie 
przy ul. Ceglanej i ul. Wita Stwosza. 
Uchwałę w tej sprawie podjęli pod ko-
niec października katowiccy radni. Przy-
pomnijmy, że w ubiegłym roku w tym 
obszarze miasta zakończyła się war-
ta ponad 4 mln zł inwestycja polegają-
ca na wybudowaniu 308 nowych miejsc 
parkingowych. 
Za pierwszą godzinę parkowania przy ul. 
Ceglanej lub Wita Stwosza zapłacimy 3 zł, 
za drugą rozpoczętą godzinę postoju 3,60 zł, 
za trzecią – 4,20 zł, a za każdą kolejną 3 zł. 
Do czasu rozstrzygnięcia przetargu na nowe 
parkomaty opłaty będzie można uiścić u pra-
cowników MZUiM Katowice. W przyszłym 
roku zostaną zamontowane nowe urządze-
nia, w których opłaty będzie można dokony-
wać gotówką lub kartą płatniczą. – Do tej pory 
pojazdy często były zaparkowane w tym miej-
scu przez cały dzień. Wprowadzenie w tym 
obszarze płatnego parkowania ma na celu 
wymuszenie rotacji samochodów, by ułatwić 
znalezienie miejsca osobom odwiedzającym 
pobliskie szpitale i lokale usługowe – mówi 
Roman Buła, naczelnik Wydziału Budyn-
ków i Dróg Urzędu Miasta Katowice. 

Opisane rozwiązanie jest czę-
ścią kompleksowej zmiany polityki 

parkingowej w Katowicach, która ma m.in. 
na celu zmniejszenie liczby pojazdów 
spoza Katowic wjeżdżających do naszego 
miasta, a w szczególności Śródmieścia. 
Przypomnijmy, że ważnym elementem kom-
pleksowych, przyszłorocznych regulacji par-
kingowych będzie wprowadzenie znaczących 

podwyżek opłat parkingowych – przy jed-
noczesnym przyznaniu dużych zniżek dla 
mieszkańców Katowic, którzy tutaj rozliczają 
swoje podatki.

– Do Katowic w ciągu doby wjeżdża śred-
nio 123 tys. pojazdów spoza miasta. Miesz-
kańcy Katowic mają coraz częściej problem 

ze znalezieniem wolnego miejsca do par-
kowania, zwiększają się też hałas i emisja 
spalin. Dlatego podejmujemy wiele działań 
mających na celu zachęcenie osób dojeżdża-
jących do centrum Katowic, by częściej wy-
bierały komunikację publiczną. W tym celu 
oddaliśmy już do użytku pierwsze centrum 
przesiadkowe w Ligocie, a kolejne – w Zawo-
dziu i Brynowie zostaną otwarte w przyszłym 
roku. W centrach, na podstawie okreso-
wych biletów komunikacji miejskiej, będzie 
można bezpłatnie zostawiać pojazdy i prze-
siadać się na tramwaj, autobus lub pociąg. 
Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie każdy 
zawsze może zrezygnować z podróży sa-
mochodem. W centrum naszego miasta 
działają urzędy, przychodnie – dlatego też 
zmiany w zakresie strefy parkowania mają 
pomóc wymusić rotację pojazdów – wy-
jaśnia Marcin Krupa, prezydent Katowic.  
– Jednocześnie zgodnie z moją przedwyborczą 
obietnicą pracujemy nad wdrożeniem karty 
mieszkańca. Jej głównym celem jest premio-
wanie osób, które są zameldowane w Katowi-
cach i właśnie tutaj odprowadzają podatki – co 
jest bardzo ważne z punktu widzenia budżetu 
miasta. Karta będzie zapewniała m.in. tańsze 
parkowanie – dodaje prezydent. 

(RED)

Jak bezpłatnie korzystać 
z parkingu przy CP Ligota?
Na terenie Centrum Przesiadkowego „Ligota” 
znajduje się 110 miejsc parkingowych, które 
są dostępne bezpłatnie wyłącznie dla po-
siadaczy biletów kolejowych Kolei Śląskich 
- w tym „biletu katowickiego”. Aby zaparkować 
pojazd w centrum przesiadkowym, należy 
wjechać z biletem kolejowym na teren par-
kingu i zeskanować go w parkomacie. Parko-
mat wyda nam tzw. bilet zerowy, który należy 
umieścić w widocznym miejscu w pojeździe. 
Parkowanie w centrum przesiadkowym, na opi-
sanych zasadach, jest bezpłatne do 20 godzin. 
Jeśli ktoś wjedzie na parking bez biletu lub zo-
stawi samochód na czas dłuższy niż 20 go-
dzin musi liczyć się z karą w wysokości 369 
zł. Z parkingu w CP „Ligota” nie można korzy-
stać bez wymienionych powyżej biletów.
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Wieści z placu budowy basenów
W naszym mieście trwa budowa basenów. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym można prężnie realizować kolejne etapy inwestycji. – Zależy mi na tym, 
by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. Dlatego w projektach każdego z basenów znajdują się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25x16 m,  
basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów, zjeżdżalnia, siłownia (w basenach przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), sale 
sportowe, sauny. Trzy baseny zamiast jednego aqua parku oznaczają, że większość mieszkańców Katowic będzie mieć dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilo-
metrów – mówi prezydent Marcin Krupa. – Baseny w Katowicach nabierają kształtów. Prace budowlane w Brynowie i Burowcu zakończą się na początku przyszłego 
roku. Następnie czeka nas etap procedur odbiorowych i uruchamiania aparatury – tak by z początkiem przyszłego roku móc udostępnić te obiekty mieszkańcom. 
Niestety trzecia inwestycja, z uwagi na niezrealizowanie prac przez wykonawcę – zostanie ukończona o wiele później niż planowaliśmy - dodaje prezydent. 

Inwestycja:   
Basen wraz z halą sportową
Lokalizacja:   
ul. Hallera, ul. Konna, Burowiec
Rozpoczęcie prac terenowych:  
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia:  
I kw. 2020 r.
Koszt:   
31,5 mln zł brutto.

Inwestycja:   
Basen wraz z halą sportową
Lokalizacja:  ul. Kościuszki,  
ul. Zgrzebnioka, Brynów 
Rozpoczęcie prac terenowych:  
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia: I kw. 2020 r.
Koszt:  31,7 mln zł brutto.

Ukończono prace murowe, wykonano 
izolację, wykonano okładziny cera-
miczne. W końcową fazę wkroczył montaż 
instalacji wentylacji, instalacji wodno-ka-
nalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
elektrycznych, instalacji technologii uzdat-
niania wody basenowej, tynkowanie wnętrz. 
Na zewnątrz kończy się montaż pokrycia 
dachowego i montaż fasad. Montowane 
jest ogrodzenie terenu oraz wykonywany 
jest parking i układana nawierzchnia. Roz-
poczęto wykonywanie elewacji budynku.

Zakończono prace murowe, wykonano izo-
lację, w ostatniej fazie jest montaż warstw 
pokrycia dachu i fasad oraz tynkowanie 
wnętrz. Trwa montaż wentylacji i instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrze-
wania, elektrycznych. W ponad połowie za-
montowano już instalację technologii do 
uzdatniania wody basenowej. Na terenie 
zewnętrznym montowane jest ogrodzenie 
terenu oraz wykonywany jest parking i ukła-
dana nawierzchnia. Rozpoczęto wykonywa-
nie elewacji budynku.

CO DALEJ  
Z BASENEM W LIGOCIE?
Budowa dwóch kompleksów basenowych 
– przy ul. Kościuszki i ul. Hallera 
przebiega według planu. Niestety, jak 
informowaliśmy Państwa w poprzednim 
numerze „Naszych Katowic”, wykonawca 
basenu w Ligocie nie wywiązał się 
z umowy. W związku z tym miasto 
Katowice podjęło działania,  
by rozwiązać umowę z wykonawcą,  
by możliwie szybko wybrać podmiot, 
który dokończy budowę. Przepisy prawa 
są jednak w takich sytuacjach bardzo 
złożone. Aby rozpisać nowy przetarg 
na kontynuowanie inwestycji, miasto musi 
wykonać czasochłonną inwentaryzację 
tego, co na budowie basenu zostało 
wykonane, a czego wykonawca nie 
zrealizował, i zaktualizować kosztorysy. 
Po zakończeniu działań formalno-prawnych, 
najwcześniej ogłoszenie przetargu będzie 
możliwe w I kwartale przyszłego roku, 
wtedy basen powinien zostać oddany  
do użytku do końca 2021 roku.  

Zobacz jak wyglądają baseny  
w środku. Zeskanuj smartfo-
nem kod QR Ü
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BĘDZIE KONCERT!

Rekordowa frekwencja wyborcza w Katowicach!

Przedstawiciele Fundacji Akcja Demo-
kracja w ramach październikowych wy-
borów parlamentarnych zachęcali wła-
dze miast w całym kraju do podjęcia 
rywalizacji na jak najwyższą frekwencję 
wyborczą. 
Prezydent Marcin Krupa podjął wyzwa-
nie i za przebicie 60% progu frekwencyjnego 
obiecał katowiczanom, jak przystało na mia-
sto muzyki UNESCO, organizację koncertu. 
Okazało się, że 13 października wiele pol-
skich miast, w tym Katowice, pobiło swoje 
rekordy pod względem odsetka mieszkańców, 
którzy głosowali. – Frekwencja w Katowicach 

wyniosła aż 67,55% – czyli o ponad 10% więcej 
niż w 2015 roku. To świetna wiadomość dla 
naszego miasta, że tak wielu mieszkańców 
skorzystało z prawa do głosowania – czyli 
decydowania o naszej wspólnej przyszłości. 
Słowa dotrzymuję, dlatego już pracujemy 
nad szczegółami bezpłatnego koncertu, a o 
szczegółach na pewno będziemy informować 
na łamach „Naszych Katowic” – zapowiada 
prezydent Marcin Krupa. Warto dodać, 
że najwyższą frekwencją, bo aż 80,57%, 
odnotowano w okręgu wyborczym nr 
80, w komisji przy ul. Łabędziej 19 na osie-
dlu Zgrzebnioka.    (RED)

WSPARCIE MINISTERSTWA

2,5 mln zł na budowę hali sportowej

Minister Witold Bańka oraz prezydent 
Marcin Krupa podpisali w październiku 
umowę na współfinansowanie budowy 
hali sportowej przy IV Liceum Ogólno-
kształcącym w Katowicach kwotą 2,5 
mln zł ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki.
– Inwestycja w nowoczesną infrastruk-
turę sportową to inwestycja w zdrowe, ak-
tywne i przedsiębiorcze społeczeństwo. 
Właśnie dlatego w sposób szczególny staramy 
się wspierać budowę obiektów przyszkol-
nych, w których zazwyczaj zaczyna się przy-
goda ze sportem młodych Polaków. Jestem 
przekonany, że ta hala będzie dobrze służyła 
nie tylko uczniom, ale też wszystkim miesz-
kańcom Katowic – podkreślał Witold Bańka, 
minister sportu i turystyki.

Budowa hali sportowej rozpoczęła 
się w 2018 r. i ma się zakończyć w pierw-
szej połowie przyszłego roku. W trakcie 
dnia w hali odbywać się będą zajęcia WF-u 
oraz sekcji sportowych, natomiast popołu-
dniami i wieczorami z tego miejsca będą ko-
rzystać mieszkańcy. Wysoka na 9 metrów 
– z boiskiem o wymiarach 44 na 24 m – hala 
sportowa będzie dostosowana do gry w piłkę 
nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. 
Będzie ona budynkiem piętrowym, połączo-
nym z tym już istniejącym naziemnym łącz-
nikiem. W środku powstaną trybuny na 260 
miejsc siedzących. W części zaplecza znajdą się 
hol główny, pomieszczenie portiera, toalety, 
szatnie z węzłami sanitarnymi, pomieszcze-
nia dla nauczycieli i magazyny sprzętu spor-
towego. Na piętrze za trybunami powstaną 
ogólnodostępne toalety oraz ogólnodostępne 
miejsce rekreacji. Istniejąca sala gimnastyczna 
zostanie wyremontowana i dalej będzie słu-
żyć uczniom. Koszt budowy hali sportowej 
wraz z łącznikiem pomiędzy nowym obiek-
tem sportowym a istniejącym budynkiem 
szkoły o wymiarach 48,65 na 34 m, wysokość 
11,99 m, 2 kondygnacjach, powierzchnia 1848 
m2, kubatura 14179 m3 to prawie 14 mln zł.

Warto przypomnieć, że to kolejna in-
westycja w infrastrukturę sportową, która 
otrzymała ministerialne wsparcie. – Dzięki 
wsparciu ministra Witolda Bańki otrzyma-
liśmy w ostatnim czasie dofinansowanie do 
budowy hali sportowej przy ulicy Mikołow-
skiej w wysokości aż 2,5 mln zł. Hala sportowa 
– na pewno jedna z najlepszych w Katowi-
cach – została oddana do użytku pół roku 
temu  i dzisiaj korzystają z niej ucznio-
wie, kluby sportowe i mieszkańcy. Z kolei 
na adaptację obiektów Jantor II otrzymaliśmy 

wsparcie w wysokości aż 3,3 mln zł. Lodo-
wisko i sala gimnastyczna zostały ukończone 
miesiąc temu – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. – Realizacja tych projektów po-
kazała, że minister Witold Bańka dotrzymuje 
słowa i zna dobrze nasze lokalne potrzeby. 
2,5 mln zł na halę przy IV LO to bardzo 
duże środki dla budżetu Katowic, a zaoszczę-
dzone pieniądze będziemy mogli przeznaczyć 
na inne działania w obszarze sportu – podsu-
mował prezydent Marcin Krupa.   

(RED)

– Inwestycja w nowoczesną
infrastrukturę sportową
to inwestycja w zdrowe,
aktywne i przedsiębiorcze
społeczeństwo 
– mówi Witold Bańka
minister sportu i turystyki
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Jesienne prace – zielone inwestycje  
i usuwanie pseudograffiti
Jesień to czas intensywnych prac w należącym do miasta Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM). W ostatnich tygodniach zakończona została rewi-
talizacja sześciu skwerów o wartości ponad miliona złotych, a w zeszłym tygodniu rozpoczęła się akcja usuwania pseudograffiti z ponad 50 lokalizacji w całym mieście. 
– Choć już dziś połowa Katowic to tereny zielone – lasy, skwery, parki i stawy, to jednak chcemy, by w naszym mieście było jeszcze więcej zieleni. Tego oczekują nasi 
mieszkańcy. Dlatego poprzez nasze miejskie jednostki, w szczególności Zakład Zieleni Miejskiej i KZGM realizujemy jesienią wiele projektów ważnych dla lokalnych 
społeczności. Jesień to także czas nasadzeń setek drzew w ramach zgłoszeń mieszkańców na platformie wCOP drzewo – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

W Szopienicach wyremontowano 
natomiast podwórze przy 
nieruchomościach przy ul. 
Chemicznej 1, 3, 5 i ul. Szabelnianiej 
6. Łączny koszt prac wyniósł  
271 tys. zł. Rewitalizacja polegała 
na przebudowie istniejących 
schodów, budowie pochylni dla 
niepełnosprawnych, a także 
przebudowie układu chodników.  
W ramach inwestycji powstały 
także parking dla 10 samochodów 
oraz infrastruktura pod pojemniki 
na odpady. – Zmieniliśmy również 
lokalizację placu zabaw, który został 
oddalony od drogi. Zakupiliśmy nowe 
urządzenia zabawowe oraz ławki i 
kosze na śmieci. Całość uzupełnia 
rewitalizacja zieleni. Na podwórzu 
nasadziliśmy ponad 900 drzew, 
krzewów, pnączy i bylin – mówi 
Marcin Gawlik, zastępca dyrektora 
KZGM. Z kolei w Szopienicach, przy 
ul. Obrońców Westerplatte 13-15, za 
kwotę 114 tys. zł. przeprowadzono 
rewitalizację skweru, w ramach której 
wyłożono kostką nowe chodniki, 
posadzono drzewa i krzewy ozdobne 
(m.in. róże płożące i hortensje) oraz 
kwiaty wczesnowiosenne, a przy 
istniejących płotach wysadzono 
bluszcze. Przestrzeń wyposażono 
również w elementy małej 
architektury, jak wiata śmietnikowa, 
ławki i kosze na śmieci, a całość 
doświetlono lampami solarnymi. 
Łącznie, do chwili obecnej (gdyż 
trwają jeszcze, za kwotę ok. 30 tys. zł, 
prace przy ul. Zamenhofa 40),  
w Szopienicach zrewitalizowano 
zieleń na powierzchni około 2400 m². 

Pierwsza rewitalizacja dotyczy zieleńca na Wełnowcu przy ul. Kotlarza 15 i 19  
oraz wzdłuż alejki położonej pomiędzy budynkami przy ul. Kotlarza 15-15b i 17-17b 
oraz ul. Kotlarza 11-11e. Wartość tej inwestycji to 470 tys. zł. W ramach rewitalizacji 
wymieniono nawierzchnię chodnika, a wydepty zostały zamienione w nowe alejki. 
Pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci, a całość uzupełniła nowa zieleń  
i rekultywacja trawników wraz ze wzmocnieniem skarp. W ramach nasadzeń pojawiły 
się nowe drzewa – głogi i sosny, a także berberysy, bluszcze i barwinek.

W Ligocie przeprowadzona została rewitalizacja zaasfaltowanych terenów przy 
ul. Zielonogórskiej 2-4 i Świdnickiej 1-3. Koszt prac wyniósł 450 tys. zł. Jak zmienił się 
ten kawałek dzielnicy? Usunięto i zutylizowano nawierzchnię asfaltową, wybudowano 
parking z 15 miejscami postojowymi oraz wykonano nowe ścieżki z wielowymiarowej 
kostki brukowej bezfazowej wokół wiaty śmietnikowej i parkingu. Wybudowany został 
zielony plac rekreacyjny, gdzie pojawiły się ławki i kosze na śmieci oraz liczne nasadzenia 
– w tym śliwa wiśniowa, grusza drobnoowocowa, kilkanaście rodzajów krzewów i bylin. 
Zamontowano 6 lamp oświetlających parking i doświetlających skwer wypoczynkowy, 
wykorzystujących energię słoneczną.
W tym miejscu warto dodać, że za kwotę ponad 82 tys. zł także na ukończeniu są 
prace rewitalizujące zieleń, ale w tym przypadku w rejonie ul. Tysiąclecia.

Katowice są często nazywane polską stolicą murali. Nowe malowidła ścienne olbrzymich rozmiarów pojawiają się regularnie  
w przestrzeni miasta. Tylko w ostatnich tygodniach na ścianie familoka przy ul. Wypoczynkowej 3 pojawił się mural upamiętniający 
Kazimierza Kutza, natomiast przy Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia pojawił się wizerunek Flory, która sieje rośliny, i patrona 
hutników Floriana, który podlewa ziemię, by rośliny mogły wyrosnąć. Inaczej jest jednak, gdy takie malunki niszczą przestrzeń miejską.
Niestety w Katowicach, podobnie jak w innych dużych miastach, problemem jest pseudograffiti, czyli mówiąc wprost – nielegalnie 
wykonywane bohomazy, które szpecą elewacje budynków. Do końca roku KZGM zlikwiduje 51 wątpliwej jakości „dzieł”. Niestety 
likwidowanie pseudograffiti jest bardzo drogie. W opisanym przypadku będzie kosztować aż 85 tys. zł. Dlatego też zachęcamy 
Czytelników „Naszych Katowic”, by zgłaszać przypadki dewastacji ścian na policję lub straż miejską. Osoby złapane, poza innymi 
konsekwencjami prawnymi, będą musiały ponieść koszt odnowienia ściany. 

Obok prezentujemy listę miejsc, z których zo-
stanie usunięte pseudograffiti. Część lokalizacji 
wskazali sami mieszkańcy przez aplikację na-
prawmyto.pl.
Nowy Świat 4, Le Ronda 24, Hallera 44, al. Nie-
podległości 1a, Le Ronda 2, Wiosny Ludów 81, 
Morawa 24,24a, Kantorówny 17, Morawa 3, Mo-
rawa 5, Szabelniana 4, Szabelniana 6, Maja 2a,  
Graniczna 13, al. Korfantego 1, Mariacka 3, 
Mariacka 3 (tył), Mariacka 11, Mariacka 22, 
Moniuszki 6,8, św. Jana 14, Warszawska 19, 
Warszawska 25, Mikołowska 11, Mikołowska 13, 
Kordeckiego 3b, Krzywa 2, Krzywa 4, pl. Miarki 1,  
Kochanowskiego 13, Kordeckiego 2, Powstańców 3,  
Stalmacha 18, Jankego 194, Bronisławy 31,  
Bytkowska 67, Agnieszki 16, Kotlarza 10a, Dę-
bowa 35, Ondraszka 17, Janasa 3, Bytkowska 84,  
Józefowska 120, Bytomska 2, Agnieszki 21,  
Agnieszki 20, Agnieszki 24, Agnieszki 25, 
Agnieszki 29, Strzelców Bytomskich 51,53.
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SZLUKNIJ SIĘ Z KOKOTKA!

Kranówka z dwoma wyróżnieniami

Kampania społeczna „KRANÓWKA KA-
TOWICKA. Szluknij się z kokotka!” zdo-
była wyróżnienia w konkursach Kryształy 
PR-u oraz Głośna Woda. W pierwszym 
oceniano kreatywność podejścia do te-
matu, w drugim jej warstwę edukacyjną.
Kampania zachęcająca do picia 
wody z kranu w Katowicach odbiła się szero-
kim echem w mediach i pozytywnym odbiorem 
wśród mieszkańców. – Cieszymy się, że kam-
pania spodobała się nie tylko mieszkańcom, ale 
też jurorom branżowych konkursów – mówi 
Wioleta Niziołek- Żądło, koordynator projektów 
społecznych w Urzędzie Miasta w Katowicach.  
– Chcemy nadal przekonywać mieszkańców do 
picia wody z kranu, bo to rozwiązanie bezpieczne, 
tanie i praktyczne, a przy tym ekologiczne. Za-
częliśmy od siebie i zarówno w Urzędzie Miasta, 
jak i w Katowickich Wodociągach wyelimino-
waliśmy plastikowe butelki na wodę, zastępując je 
poidełkami i kranówką w karafkach. Przyłączyli 
się do nas również partnerzy komercyjni, w tym 
sklepy, kawiarnie, restauracje, a nawet hotel czy 
firma z branży IT – podkreśla Niziołek-Żądło. 
Dobrym rozwiązaniem było też wykorzystanie 
oryginalnego saturatora, z którego mieszkańcy 
mogli się napić gazowanej kranówki z sokiem 
przez całe wakacje i podczas różnych imprez. 

Pierwsze wyróżnienie kampania zdo-
była w konkursie Kryształy PR-u. Jego celem 
jest promowanie i nagradzanie najbardziej 

wartościowych inicjatyw jednostek samo-
rządu terytorialnego i organów administra-
cji państwowej jako inicjatorów kreatywnych 
działań i rozwiązań. Kampania, którą Urząd 
Miasta w Katowicach i Katowickie Wodociągi 
prowadzą od marca tego roku, otrzymała no-
minację do grand prix i wyróżnienie w katego-
rii najlepsza kreatywna kampania promocyjna. 
Nagroda została wręczona 2 października pod-
czas uroczystej gali zorganizowanej w ramach 
XV Ogólnopolskiej Konferencji PR w Samo-
rządzie i Administracji Państwowej.

Drugie wyróżnienie przyznała kapi-
tuła konkursu Głośna Woda, którego or-
ganizatorem jest redakcja miesięcznika 
„Wodociągi-Kanalizacja”, wydawanego przez 
wydawnictwo Abrys. Celem konkursu jest 
promocja lokalnych akcji edukacyjnych, krze-
wienie idei edukacji ekologicznej w tematyce 
wod.-kan. oraz zainteresowanie mieszkańców 
tematyką racjonalnego korzystania z zasobów 
wodnych i uwrażliwienie na nawyki wpły-
wające bezpośrednio na stan infrastruktury 
wodno-ściekowej. Kampania została wyróż-
niona za propagowanie regionalnej kultury 
poprzez hasło, które można uznać za kwin-
tesencję Górnego Śląska. Wręczenie na-
gród w konkursie odbyło się 10 października 
podczas gali zorganizowanej na Międzynaro-
dowym Kongresie Ochrony Środowiska Envi-
conEnvirontment.  (RED)

PONAD 500 NOWYCH DRZEW

Drzewa z aplikacji już rosną!

W październiku rozpoczęły się nasadze-
nia kolejnych drzew z aplikacji wCOP 
drzewo, w miejscach wskazanych przez 
mieszkańców. W listopadzie pojawi 
się w Katowicach ponad 500 nowych 
drzew! 
O tej porze roku nowe drzewa liściaste le-
piej sobie radzą. Dlatego właśnie teraz sa-
dzone są również drzewa z aplikacji wCOP 
drzewo, których lokalizacje wskazali miesz-
kańcy w pierwszej edycji projektu. Na zlece-
nie Zakładu Zieleni Miejskiej zadania podjęła 
się wybrana w przetargu firma, a jego koszt 
to 406 tys. złotych. Łącznie to pół tysiąca 
drzew we wszystkich dzielnicach miasta. 
Są to, zgodnie z założeniami projektu, duże 
drzewa o wysokości minimum 2,5 me-
tra i średnicy 12–14 cm. Przez trzy kolejne 
lata ta sama firma, która teraz sadzi drzewa, 
będzie się nimi opiekowała, a więc pielę-
gnowała, nawoziła czy podlewała, a w razie, 
gdyby coś się z drzewkiem stało, odpowiada 
za jego wymianę. 

– O datach sadzenia drzew informujemy 
każdorazowo wnioskodawców, czyli miesz-
kańców, którzy za pomocą aplikacji wskazali 
miejsca nasadzeń i których wnioski prze-
szły pozytywną weryfikację. Bardzo cieszą 
nas entuzjastyczne reakcje. Liczymy na to, 

że wnioskodawcy staną się nieformalnymi 
opiekunami „swoich” drzew. Edukacja i za-
chęcenie do działania na rzecz swojej najbliż-
szej okolicy to jeden z celów projektu – mówi 
Wioleta Niziołek-Żądło, koordynator projek-
tów społecznych. – W październiku sadzone 
były drzewa głównie w południowych dziel-
nicach i centrum miasta. Ostatni etap nasa-
dzeń, na północy Katowic, zaplanowany jest 
na listopad – dodaje. 

W zależności od lokalizacji sadzonych 
jest od jednego do nawet kilkudziesięciu 
drzew. W pierwszym etapie, na południu 
Katowic, posadzonych zostało m.in. 21 lip 
drobnolistnych przy ul. Wantuły czy ponad 
40 głogów przy ul. Huculskiej, Mazowiec-
kiej i Pomorskiej. W drugim etapie najwięcej 
drzew „wyrosło” przy ul. Andersa i Korczaka 
– 28 sosen zwyczajnych. Jezdnie przy ul. Miko-
łowskiej oddziela z kolei 14 nowych kasztanów 

czerwonych. W całym mieście sadzone są m.in. 
jabłonie, sosny, wiśnie, modrzewie, brzozy, 
klony, buki, śliwy, dęby i jarząby. Często ga-
tunki dobierane są zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców, ale ostateczną decyzję zawsze 
podejmuje Zakład Zieleni Miejskiej, biorąc 
pod uwagę warunki. Każde drzewo ma swoją 
wizytówkę, z nazwą gatunku i informacją, jak 
ważne funkcje pełni w ekosystemie. Drzewa 
m.in.: zdobią, pochłaniają dwutlenek wę-
gla i produkują tlen, absorbują zanieczyszcze-
nia powietrza, dają cień i obniżają odczuwalną 
temperaturę latem, łagodzą stres i zachęcają do 
spotkań na świeżym powietrzu, podnoszą war-
tość nieruchomości. 

Przypomnijmy, że aplikację miasto uru-
chomiło w połowie września 2018 roku, a jej 
nazwa nawiązuje do szczytu klimatycznego 
ONZ, który odbył się w Katowicach. Trwa 
druga edycja projektu, a kolejne wnioski 
mieszkańców są analizowane.

Aplikacja jest częścią projektu KATO-
obywatel, realizowanego przez Urząd Mia-
sta w Katowicach. Wszystkie dodatkowe 
informacje, w tym dokładny opis działania 
aplikacji i wszystkie aktualności, można 
znaleźć na stronie: wcopdrzewo.katowice.
eu. Więcej o projekcie KATOobywatel: ka-
toobywatel.katowice.eu  (KO)

RZADKI GOŚĆ

Powrót do Katowic po stu latach

Któż to unikał naszego miasta przez z górą 
stulecie? Otóż tym gościem jest puszczyk 
uralski (Strix uralensis), ostatnio widziany 
tutaj jeszcze przed powstaniami śląskimi. 
Jego powrót to dobra wiadomość dla le-
śników i ekologów bo świadczący o tym, 
że murckowskie lasy, rozciągające się 
na południowych obszarach miasta, odzy-
skują swój pierwotny, naturalny charakter. 
– Już przestaliśmy się dziwić gniazdowaniu 
bocianów czarnych czy grubodziobów, na-
wet występowanie kumaków nizinnych nie 
jest sensacją, ale odkrycie gniazda puszczyka 
uralskiego nawet dla mnie było zaskoczeniem. 
To odkrycie jest trudne do przecenienia. Oka-
zuje się, że dzięki właściwej pracy leśników 
gatunek ten znalazł u nas doskonałe, wręcz 
książkowe warunki do życia i to kilka kilome-
trów od centrum Katowic – mówi Mirosław 
Wąsiński z Nadleśnictwa Katowice. 

Warto dodać, że puszczyki uralskie to rzad-
kie i wyjątkowe ptaki. W Europie ich populacja 
szacowana jest ledwie na kilkaset par, przez co 
od lat objęte są ścisłą ochroną. Przy tym trudno 
ich nie zauważyć, gdyż osiągają długość ponad 
pół metra przy rozpiętości skrzydeł dochodzą-
cej do 135 centymetrów. – Doczekaliśmy się 
wprowadzenia dwójki młodych. Istnieje duża 
szansa, że w przyszłym roku w Katowicach do-
chowamy się już drugiego pokolenia puszczy-
ków. Te ptaki co roku budują gniazda w różnych 

miejscach. Z tego powodu nie ma prawnego 
obowiązku ustanawiania dla nich strefy 
ochronnej. Ale to na barkach leśników spo-
czywa ciężar dbania o spokój ptaka. Wszystko 
po to, by się nie płoszył – tłumaczy Mirosław 
Wąsiński. W tych słowach jest też uwaga do 
nas, mieszkańców, żebyśmy nie naruszali miru 
domowego zwierząt leśnych. Jeśli chcemy się 
cieszyć walorami przyrodniczymi naszych la-
sów, dbajmy o to, by rośliny i zwierzęta czuły się 
tu dobrze mimo naszego bliskiego sąsiedztwa. 
Pamiętajmy, że Katowice to nie tylko ruchliwe 
ulice i gęsta zabudowa w centrum, ale i roz-
ległe tereny zielone, z których same lasy zaj-
mują czterdzieści procent powierzchni miasta. 
Warto o tym pamiętać, byśmy znów nie mu-
sieli czekać na ponowną wizytę puszczyka ural-
skiego przez kolejne sto lat.  (KK)
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Wybory do siedmiu rad 
jednostek pomocniczych

24 listopada odbędą się wybory do siedmiu 
rad jednostek pomocniczych miasta Kato-
wice: Śródmieście, Załęska Hałda-Brynów 
część zachodnia, Osiedle Paderewskiego  
– Muchowiec, Osiedle Tysiąclecia, Dąb, 
Wełnowiec – Józefowiec, Zarzecze. 
Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głoso-
wanie wybierają radę za pomocą kart do głoso-
wania. Wybory odbędą się 24 listopada 2019 r.  
w godz. 7.00 – 19.00.  
Więcej informacji: bit.ly/2lZ96Sk

APLIKACJA

Zgłoś zagrożenia

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
jest to nowy sposób Policji na komuniko-
wanie się w każdej chwili i w dowolnym 
miejscu ze społeczeństwem za pośrednic-
twem internetu, a korzystanie z niej jest 
proste i intuicyjne. Aplikacja ta obejmuje 
swoim zasięgiem całą Polskę. Dzięki temu 
narzędziu mogą państwo łatwo i anonimo-
wo zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, 
które uważacie za niebezpieczne.
Mapa to narzędzie, dzięki któremu można 
zapoznać się z najważniejszymi informa-
cjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagro-
żeń w danej lokalizacji. Pomaga również 
wskazać miejsca, na które lokalne służby po-
winny zwrócić szczególną uwagę. Policjanci 
weryfikują sygnały o zagrożeniach, a jeśli 
informacje okażą się prawdziwe, podejmują 
odpowiednie działania, aby w przyszłości 
wyeliminować tego typu zagrożenia. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu policjanci po potwier-
dzeniu zgłoszenia realnie pomagają w roz-
wiązaniu problemu. Na przykład w sytuacji 
stwierdzenia złej organizacji ruchu, która 
zagraża bezpieczeństwu, występują do 
zarządcy drogi o zmianę organizacji ru-
chu w tym miejscu.

Mapa to przede wszystkim swoista plat-
forma wymiany informacji, przy pomocy której 
obywatel, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, 
dzieli się z Policją informacjami o potencjalnych 
zagrożeniach. Natomiast pamiętajmy, że w przy-
padku pilnych spraw, takich jak zagrożenie życia 
lub zdrowia, należy zawsze dzwonić na numer 
alarmowy 112 lub 997. Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa dostępna jest w serwi-
sie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej 
„GeoportalMobile”.  

(ST. SIERŻ. ŁUKASZ OŚLIZŁO)

BUDŻET OBYWATELSKI

Bolesław Szabelski uhonorowany

Rzeźbę autorstwa Bogumiła Burzyńskie-
go pn. „Ławeczka Bolesława Szabelskie-
go” odsłonięto w październiku w Ligo-
cie. Jest to pierwszy tego typu projekt 
realizowany w ramach katowickiego bu-
dżetu obywatelskiego. Zyskał on uzna-
nie mieszkańców dzielnicy podczas 
głosowania w 2018 roku. Dzieło przed-
stawiające postać twórcy Śląskiej Szkoły 
Kompozytorów wykonano z brązu, a ła-
weczkę z granitu. Na popiersiu wypisa-
ne zostały wszystkie kompozycje ucznia 
Karola Szymanowskiego.
W uroczystości wzięli udział między innymi 
Maria Szabelska-Wielińska – córka słyn-
nego kompozytora, Mariusz Skiba – wice-
prezydent Katowic, Marek Nosal – profesor 
Akademii Muzycznej w Katowicach, dzie-
kan Wydziału Instrumentalnego; Bogumił 
Burzyński – rzeźbiarz, Adam Łęski – wnio-
skodawca projektu BO, przedstawiciele RJP 
nr 6 Ligota-Panewniki oraz licznie przybyli 
mieszkańcy, w tym delegacja SP 67 z Ko-
kocińca, opiekująca się grobem światowej 
sławy kompozytora i pedagoga na cmenta-
rzu w Panewnikach.

Dzięki muzykograntowi pn. „Tribute to 
Bolesław Szabelski”, przyznanemu przez In-
stytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów, 

muzyczną oprawę tego wydarzenia stwo-
rzyli muzycy Filharmonii Śląskiej i Narodo-
wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
– puzoniści Piotr Misiak i Karol Gajda oraz 
Etnos Ensemble.

Skwer Bolesława Szabelskiego powstał 
uchwałą Rady Miasta w 2010 r. i znaj-
duje się w Ligocie przy skrzyżowaniu ulic 

Panewnickiej i Piotrowickiej. Zobaczymy tam 
też ławeczki dedykowane wybitnym osobisto-
ściom muzycznym związanym z Ligotą i Pa-
newnikami: braciom Antoniemu i Karolowi 
Szafrankom, Karolowi Stryi, Napoleonowi 
Sissowi oraz franciszkaninowi o. Ansgaremu 
Malinie.  

(RED)

Nabór wniosków 
do programu 
„Opieka wytchnieniowa”
Miasto Katowice przystąpiło do realizacji Programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, którego 
realizatorem będzie Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Katowicach. Program skierowany jest 
do członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, które są całkowi-
cie niesamodzielne, poprzez możliwość uzyskania 
doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki 
wytchnieniowej. W ramach zawartej umowy 
przewiduje się w bieżącym roku objęcie pomocą  
5 osób. Realizacja programu ma formę całodobo-
wego, bezpłatnego pobytu wraz z wyżywieniem 
w mieszkaniu chronionym wspieranym – z wy-
łączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną 
niepełnosprawnością. Limit okresu pobytu to 14 
dni. Całość postępowania w zakresie przyznania 
pomocy prowadzona jest przez terenowe punkty 
pomocy społecznej w Katowicach. Więcej informa-
cji: www.mops.katowice.pl  

KONFERENCJA

W Katowicach o antydopingu

W listopadzie Katowice staną się global-
nym centrum walki z nieuczciwą rywaliza-
cją. – Jestem dumny, że Katowice znala-
zły uznanie w oczach Światowej Federacji 
Antydopingowej (WADA) i organizujemy 
tak prestiżowe wydarzenie, jak Między-
narodowa Konferencja Antydopingowa, 
podczas której zostaną wybrane nowe 
władze WADA oraz zatwierdzone będą 
zmiany w Światowym Kodeksie Antydo-
pingowym – mówi Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic. – Wydarzenie to będzie 
doskonałą okazją, by pokazać stolicę po-
naddwumilionowej metropolii najważniej-
szym osobom światowego sportu i pro-
mować cały nasz region w skali globalnej.
Światowa Konferencja Antydopingowa 
jest organizowana przez Światową Agen-
cję Antydopingową – niezależną fundację 
utworzoną pod przewodnictwem Między-
narodowego Komitetu Olimpijskiego w 1999 
roku w Lozannie. Jej głównym celem jest 
koordynacja działań przeciwko zażywa-
niu zabronionych środków chemicznych 
przez sportowców. W 2001 roku organi-
zacja przeniosła swoją główną siedzibę do 
Montrealu. Decyzja o przyznaniu Kato-
wicom organizacji konferencji antydopin-
gowej zapadła w maju 2017 roku. Będzie 
to piąta edycja cyklicznej, odbywającej się 
obecnie co 6 lat konferencji. Gospodarzami 

poprzednich były: Lozanna, Kopenhaga, 
Madryt i Johannesburg. 

Międzynarodowe Centrum Kongre-
sowe w Katowicach w dniach od 5 do 7 li-
stopada stanie się światowym centrum 
antydopingu. Szacuje się, że w wydarzeniu 
weźmie udział około 2 tysięcy przedstawi-
cieli wszystkich środowisk zaangażowa-
nych w walkę z dopingiem w sporcie. 

Katowice to miasto mocno związane ze 
sportem. To na parkiecie Spodka siatkarze zdo-
byli złoty medal mistrzostw świata w 2014 roku, 
gościliśmy rozgrywki piłkarzy ręcznych pod-
czas mistrzostw Europy w 2016 roku, a od 9 lat 
jesteśmy gospodarzem wyścigu Tour de Polo-
gne. W Katowicach odbywa się także najwięk-
sza impreza biznesowa w Polsce – Intel Extreme 
Masters, czyli mistrzostwa świata w roz-
grywkach e-sportu. Warto też przypomnieć, 
że w grudniu 2018 roku w Katowicach odbył 
się szczyt klimatyczny COP24, a nasze miasto 
stało się globalnym centrum dyskusji o prze-
mianach klimatycznych. To wszystko pokazuje 
wielki potencjał i duże doświadczenie Kato-
wic w obszarze organizacji prestiżowych wy-
darzeń międzynarodowych.

Światowa Konferencja Antydopingowa 
odbędzie się w sercu naszego miasta – Strefie 
Kultury, która przyciąga co roku setki tysięcy 
gości znakomitą ofertą wydarzeń kultural-
nych, sportowych i biznesowych.  

Drzwi otwarte 
– otwarty świat
W ramach cyklu wydarzeń w tradycji „Drzwi 
otwarte – otwarty świat” na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach 
zapraszamy na spotkanie z Marianem Sworz-
niem pisarzem, eseistą, autorem sztuk Teatru 
Polskiego Radia (m.in. „Czaadajew”), członkiem 
Polskiego PEN. Pisarz opowie nam o swojej naj-
nowszej książce, nominowanej w roku 2018 do 
Nagrody Gdynia i Nagrody Europy Wschodniej 
Angelus – nosi ona tytuł: „Czarna ikona – Bie-
łomor. Kanał Białomorski. Dzieje, ludzie, słowa”.

Spotkanie odbędzie się 12 listopada o go-
dzinie 17.30 przy ul. Krasińskiego 8.  
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PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. SENIORÓW

Srebrna gospodarka

Coraz częściej na łamach prasy poja-
wiają się pojęcia: srebrna gospodarka, 
srebrny marketing. Czym są i jaki mają 
związek z osobami starszymi?
Srebrna gospodarka to wszelka działalność 
gospodarcza mająca na celu zaspokojenie po-
trzeb wynikających z procesu starzenia się 
ludności. To system wytwarzania, dystrybu-
cji i konsumpcji dóbr i usług ukierunkowanych 
na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych i by-
towych oraz zdrowotnych osób starszych. To 
budownictwo pozbawione barier architek-
tonicznych i przyjazne osobom starszym, to 
produkcja zdrowej żywności dostosowana do 
ich możliwości konsumpcyjnych, to usługi 
medyczne uwzględniające ograniczenia tej 
grupy osób.

Myślenie w kategoriach srebrnej go-
spodarki zaczyna się wówczas, gdy opiera 
się ono na koncepcji aktywnego starzenia 
się, gdy podmioty gospodarcze dostrze-
gają w seniorach potencjalnych klientów, 
ale także pracowników. Ważne jest, by 
starzenie się zaczęto ukazywać jako pro-
ces, w którym osoby starzejące się aktyw-
nie uczestniczą w życiu społecznym poprzez 
pracę zawodową, społeczną, uczenie się, 
angażowanie w działania utrzymujące ich 
dobrą kondycję, angażowanie się w wolon-
tariat, a także poprzez realizację swoich pasji 
kulturalnych, sportowych.

Za początek srebrnej gospodarki można 
uznać zaproponowanie 15 września 1973 
roku przez Japońskie Koleje Narodowe 
„srebrnych siedzeń” dla starszych obywa-
teli i osób niesamodzielnych. Wkrótce 
przemianowano je na „siedzenia uprzywile-
jowane”, podczas gdy zwrot „srebrny” zaczęto 

dodawać do wszelkich nazw instytucji, ak-
tywności i produktów zaadresowanych do 
osób starszych, np. srebrni pracownicy, 
srebrne domy, srebrne opłaty (rabaty), srebrne 
agencje zatrudnienia. 

Najogólniej mówiąc, srebrna gospodarka 
jest to wywodzący się z Japonii ideał sys-
temu gospodarczego zorientowanego na po-
trzeby seniorów..

Miasto Katowice wraz z Powiatowym 
Urzędem Pracy, w ramach Projektu: No-
woczesny Senior – Aktywny Zawodowo, 
uruchomiło w lutym 2019 punkt informa-
cyjno-doradczy dla seniorów, mieszkańców 
miasta Katowice. W punkcie tym seniorzy 
zainteresowani podjęciem pracy mogą uzy-
skać informacje na temat ofert pracy, mogą 
otrzymać podpowiedzi dotyczące przygoto-
wania dokumentów aplikacyjnych, jak CV 
czy list motywacyjny. Mogą również liczyć 
na wskazówki dotyczące rozmowy kwalifika-
cyjnej z potencjalnym pracodawcą. W ramach 
wspomnianego projektu, 31 maja br. w siedzi-
bie PUP zorganizowano pierwsze Targi Pracy 
dla Seniorów. Informacje o wspomnianych 
targach podano do publicznej wiadomości 
oraz przekazano 117 pracodawcom. Zainte-
resowanie tymi targami wykazało 9 praco-
dawców, natomiast ostatecznie uczestniczyło 
tylko 5. Seniorów zainteresowanych podję-
ciem pracy było 45.

 Wystawcy poszukiwali kandydatów 
do pracy na stanowiskach salowej, pracow-
nika porządkowego, pracownika restau-
racji, opiekuna osób starszych na terenie 
kraju i w Niemczech, a także pracownika 
do wykonywania prostych prac fizycz-
nych w sklepie.

Mimo ważności problemu, zarówno 
dla pracodawców, szczególnie średnich 
jak i małych przedsiębiorstw, z uwagi na co-
raz częściej sygnalizowany brak rąk do pracy, 
jak i dla emerytów chcących podjąć pracę, za-
interesowanie tych pierwszych było znikome. 
Dlaczego?

Przede wszystkim konieczna jest zmiana 
powszechnie funkcjonujących stereoty-
pów o seniorach. Seniorzy są grupą zróżni-
cowaną i coraz większy odsetek wśród nich 
to osoby pragnące żyć aktywnie, zarówno 
fizycznie, jak i umysłowo. Ważna jest pro-
mocja seniorów jako osób posiadających 
wiedzę i doświadczenie, lecz także lojalnych, 
sumiennych, dokładnych i przywiązanych do 
miejsca pracy pracowników.

Konieczne jest jednak również dosto-
sowanie środowiska pracy do potrzeb osób 
starszych. A więc dostosowanie warunków 
pracy do fizjologii starzejącego się społe-
czeństwa, modyfikacja stosunków pracy, 
wprowadzenie pół- i ćwierćetatów czy na-
wet godzinowych wymiarów czasu pracy 
seniorów. Potrzebne jest również stoso-
wanie okresowych analiz do przewidywa-
nych potrzeb osób starszych. Potrzebne są 
rozwiązania systemowe, by przedsiębior-
com zatrudnienie emerytów po prostu 
się opłacało.

Nie jestem niepoprawną optymistką, 
że przedstawione działania przyniosą na-
tychmiastowy skutek. Jedno jest pewne, 
że starzenie się społeczeństwa jest pro-
cesem nieodwracalnym, a wykorzystanie 
potencjału osób starszych staje się koniecz-
nością.  

(DR HELENA HRAPKIEWICZ)

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prohibicja w Załężu, Szopienicach i Burowcu?

W listopadzie rozpoczną się konsultacje 
społeczne dotyczące wprowadzenia tzw. 
prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alko-
holu w godzinach nocnych w katowickich 
dzielnicach: Załęże, Szopienice i Buro-
wiec. Zakaz nie miałby dotyczyć pubów 
czy restauracji, które swoim klientom 
dalej mogłyby serwować alkohol. 
Zapisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwa-
lają każdej gminie samodzielnie zadecydować 
m.in. o tym, czy wprowadzić na jej terenie 
ograniczenia godzin sprzedaży napojów al-
koholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży. Przypomnijmy, że nocna 
prohibicja w Katowicach nie jest czymś no-
wym. Latem ubiegłego roku została ona 
wprowadzona w Śródmieściu w godzinach 
od 22.00 do 6 rano. Po roku jej obowiązy-
wania policja odnotowała 54 proc. zmniej-
szenie udzielanych pouczeń oraz 29 proc. 

spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień. 
Policja podkreśla, że zmniejszyła się także 
częstotliwość występowanie uciążliwości 
związanych ze spożywaniem alkoholu w bra-
mach i podwórzach.

– Wprowadzenie prohibicji noc-
nej w Śródmieściu spotkało się z dobrym 
przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo 
początkowych obaw. Również statystyki 
Policji i Straży Miejskiej pokazują, że prze-
strzeń ta stała się bezpieczniejsza, służby no-
tują mniej zgłoszeń w zakresie uciążliwych 
wykroczeń – podkreśla prezydent Marcin 
Krupa. – Po dobrych doświadczeniach ze 
Śródmieścia mieszkańcy innych dzielnic 
również zainteresowali się tym tematem. Naj-
częściej w tej sprawie rozmawiałem z miesz-
kańcami Burowca, Szopienic i Załęża. 
Miasto ma służyć mieszkańcom, a my je-
steśmy otwarci na każde rozwiązanie, które 
spotka się z aprobatą lokalnej społeczności. 

Dlatego zdecydowałem, by temat prohibicji 
skonsultować z mieszkańcami. Ich stano-
wisko będzie dla nas kluczowe w zakresie 
podjęcia decyzji w tej sprawie – zapowiada 
prezydent Marcin Krupa. 

W listopadzie w Burowcu, Za-
łężu i Szopienicach odbędą się otwarte spotka-
nia dla mieszkańców z udziałem ekspertów.  
– Spotkania będą miały na celu omówienie 

istniejącego problemu związanego ze spoży-
waniem alkoholu wbrew przepisom prawa 
na terenie dzielnic i zdiagnozowania miejsc 
szczególnie uciążliwych, gdzie ten problem 
występuje – mówi Maciej Stachura, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice. – Mieszkańcy za pomocą 
ankiety – zarówno tej rozdawanej na spotka-
niach, jak i w wersji elektronicznej, będą mo-
gli się opowiedzieć, czy chcą wprowadzenia 
nocnej prohibicji – dodaje naczelnik. Prze-
pisy prawa mówią, że prohibicja może ob-
jąć wyłącznie całą dzielnicę – nie może być 
wprowadzona na wybranym obszarze czy też 
ulicy. Wszelkie szczegółowe informacje do-
tyczące terminów spotkań oraz możliwości 
wypełnienia ankiety zostaną opublikowane 
na stronach www.katowice.eu i www.kato-
wice.eu/konsultacje oraz zostaną wywie-
szone na plakatach w dzielnicach objętych 
konsultacjami.  (WKS)

Helena Hrapkiewicz przez ponad 20 lat 
prowadziła Uniwersytet Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach. W tym czasie z jej inicjatywy powstały 
dwie zamiejscowe grupy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Sosnowcu i w Jastrzębiu-
-Zdroju, a liczba słuchaczy w tych jednostkach 
łącznie wynosiła około 2000 osób. Jako kie-
rownik najstarszego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w województwie śląskim konsulto-
wała powstanie uniwersytetu na tym terenie 
m.in. w Rybniku, Rudzie Śląskiej, Jaworznie, 
Siemianowicach, Siewierzu. Prowadziła w tych 
uniwersytetach wykłady promujące ideę 
UTW. Była także organizatorem trzech ogól-
nopolskich konferencji na temat osób star-
szych, z których najbardziej prestiżową była 
konferencja poświęcona 35-leciu funkcjono-
wania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pol-
sce. W latach 2006–2014 była radną Rady 
Miasta w Katowicach i pełniła funkcję prze-
wodniczącej Komisji Polityki Społecznej.
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

PHN odnowi zabytkowy 
budynek Poczty Polskiej
Poczta Polska i Polski Holding Nieruchomości 
(PHN) połączą siły, by odnowić zabytkowy 
gmach w centrum Katowic. O przeznaczeniu 
części jego wnętrz zadecydują mieszkańcy.

Inwestycja dotyczy budynku przy ul. 
Pocztowej 9. W ostatnich latach Poczta 
Polska próbowała sprzedać nierucho-
mość w ramach przetargu, za co chciała 
uzyskać przynajmniej 15 mln zł. Chętnych 
do kupna za tę kwotę nie było. Teraz po-
mysł na zagospodarowanie obiektu zgło-
sił Polski Holding Nieruchomości, którego 
blisko 70 proc. udziałów należy do Skarbu 
Państwa. List intencyjny w sprawie przedsię-
wzięcia między PHN i Pocztą Polską podpi-
sano w październiku br. w Katowicach.

– Zależy nam na tym, aby historyczne 
obiekty pocztowe mogły jak najlepiej słu-
żyć polskiej gospodarce i lokalnej spo-
łeczności i aby mieszkańcy Katowic mieli 
na Poczcie Głównej nie tylko całodobowy 
dostęp do naszych usług, ale także mogli 
skorzystać z oferty edukacyjno-kulturalnej. 
Wraz z Polskim Holdingiem Nieruchomo-
ści dążymy do tego, by wspólnie zrealizować 
to przedsięwzięcie – powiedział Przemysław 
Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Zgodnie ze wstępnym zamysłem w gma-
chu może powstać nowoczesne centrum edu-
kacyjne i kulturalne, jednak to mieszkańcy 
Katowic mają zdecydować, jakie funkcje 
ostatecznie będą pełnić wolne przestrzenie. 
– Od momentu podpisania listu intencyj-
nego w październiku br. trwają prace zmie-
rzające do wypracowania odpowiedniego 
modelu rewitalizacji. Po zakończeniu ww. 
analiz poinformujemy o sposobach party-
cypacji społecznej – mówi Magdalena Kac-
przak, dyrektor Biura Marketingu, Strategii, 
Relacji Inwestorskich i PR w PHN. Wia-
domo już, że w budynku pozostanie pla-
cówka pocztowa. Obecnie zajmuje ona 2,5 
tys. mkw., natomiast cały obiekt ma ok. 6 
tys. mkw.

Poczta Główna to druga nierucho-
mość w Katowicach, w rozwój której chce 
zaangażować się PHN. Spółka ma zamiar 
przejąć również Centrum Biurowe Plac 
Grunwaldzki. – Katowice są atrakcyjnym 

rynkiem, na którym chcielibyśmy zwięk-
szyć swoją obecność. Celem nawiązania na-
szej współpracy z Pocztą Polską jest nadanie 
nowego życia zabytkowemu budynkowi po-
łożonemu w centrum miasta. W ciągu naj-
bliższych miesięcy będziemy pracować nad 
stworzeniem ciekawej koncepcji przekształ-
cenia budynku przy ul. Pocztowej. Zdajemy 
sobie sprawę, że kluczem do sukcesu sku-
tecznej rewitalizacji jest zrozumienie po-
trzeb społeczności lokalnych oraz współpraca 
wszystkich stron zaangażowanych w proces – 
skomentował Tomasz Górnicki, wiceprezes 
zarządu ds. inwestycji PHN.

Budynek przy ul. Pocztowej 9 został wy-
budowany na przełomie XIX i XX w. jako 
modernistyczny, a w 20-leciu międzywo-
jennym przebudowany w stylu neoklasycy-
stycznym. Gmach jest wpisany do ewidencji 
zabytków. 

Rusza budowa najwyższego 
budynku w Katowicach
Katowicka firma TDJ Estate ogłosiła start bu-
dowy drugiego etapu kompleksu biurowego 
przy Spodku. Wieżowiec .KTW II będzie naj-
wyższym budynkiem w Katowicach. Inwestor 
liczy, że wraz z mniejszym „bratem” biurowce 
staną się jednym z nowych symboli miasta.

Realizacja wieżowca jest kontynuacją 
prac zainaugurowanych w czerwcu 2016 r. 
Wtedy ruszyła budowa pierwszego, 66-me-
trowego budynku kompleksu .KTW oraz 
trzech kondygnacji podziemnych wspólnych 
dla obu obiektów. Budynek .KTW I oddano 
do użytkowania w maju ubiegłego roku. Te-
raz rusza budowa spektakularnej wieży. Ca-
łość zaprojektowała utytułowana bytomska 
pracownia MedusaGroup. „Skromność w for-
mie, odwaga w skali” – tak opisują architek-
turę budynków jej autorzy.

Wagę przedsięwzięcia podkreśla również 
inwestor. – Przez wiele miesięcy planowali-
śmy szczegóły tej inwestycji i dziś jesteśmy 
gotowi do rozpoczęcia prac. Czujemy satys-
fakcję, ponieważ .KTW to projekt niezwykle 
ważny dla TDJ. Jesteśmy przekonani, że to 
najwyższa jakość przestrzeni, która w niczym 
nie odbiega od biurowców klasy A realizo-
wanych w Warszawie, Paryżu czy Berli-
nie. Wspólnie z MedusaGroup kolejny raz 

zadbaliśmy o każdy detal, łącząc ultranowo-
czesny design z nowymi technologiami i roz-
wiązaniami proekologicznymi – mówi Maciej 
Wójcik, partner zarządzający w TDJ Estate.

Start budowy przewidziano na listo-
pad, a w październiku rozpoczęto przygo-
towywanie zaplecza dla robotników, w tym 
miasteczka kontenerowego oraz placu do ma-
gazynowania materiałów. Budowlańców we-
sprą dwa żurawie wieżowe. Budowla ma być 
gotowa na przełomie pierwszego i drugiego 
kwartału 2022 r. Po ukończeniu biurowiec 
będzie oferował 42 tys. mkw. przestrzeni 
biurowej i handlowo-usługowej na 31 kon-
dygnacjach. Budynek osiągnie wysokość 133 
metrów. Dla porównania – najwyższy obec-
nie w mieście Altus przy ul. Uniwersyteckiej 
13 ma 125 m wysokości.

Wieżowiec będzie przede wszystkim 
miejscem pracy kilku tysięcy osób, co musi 
znajdować odzwierciedlenie w infrastruktu-
rze. W pierwszym budynku działają już kan-
tyna i restauracja. Na trzech kondygnacjach 
podziemnych znajdzie się w sumie 626 miejsc 
postojowych dla samochodów, jak również 
parking dla rowerów i miejsca do ładowania 
aut elektrycznych. Inwestor i architekci sta-
rali się, aby fasada i wnętrza budynków miały 
ponadstandardowy charakter. Powierzchnie 
oferowane w .KTW są najdroższymi w mie-
ście. Na razie przestrzenie biurowe i usłu-
gowe w gotowym biurowcu wynajęły m.in. 
Fujitsu, Teleperformance, City Handlowy, EY, 
mBank, GastromallGroup oraz Świat Prasy.

Onkologia po modernizacji
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) 
przy ul. Ceglanej ma nowy Oddział Chirurgii 
Onkologicznej. To efekt gruntownej moder-
nizacji, która kosztowała 10 mln zł.

Jak podaje szpital, na ponad 1 tys. 
mkw. powstał oddział z 26 łóżkami 
wraz z punktem pielęgniarskim, pokojem 
przygotowawczym, gabinetem diagnostyczno-
-zabiegowym oraz salą nadzoru poznieczu-
leniowego i salą w standardzie intensywnej 
opieki medycznej. Oddział posiada bezpośred-
nie połączenie z blokiem operacyjnym.

– Dotychczas Oddział Chirurgii On-
kologicznej Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego miał ograniczone 
możliwości w wykonywaniu zabiegów usu-
wania nowotworów piersi i tarczycy. Dzięki 
poczynionej inwestycji możemy mówić o chi-
rurgii onkologicznej w pełnym zakresie po-
zwalającej na zabiegi również w obrębie jamy 
brzusznej – informują władze szpitala. 

Unowocześniony oddział ma pozwo-
lić na skrócenie kolejek, szybszy dostęp 
do specjalistycznego i kompleksowego le-
czenia. Infrastruktura pomoże również 
kształcić młodych lekarzy – w ramach inwe-
stycji powstała sala wykładowa dla studentów.  
– Zmodernizowany oddział wraz ze stwo-
rzoną częścią dydaktyczną daje również 
duże możliwości przyszłej kadrze lekarskiej. 
Studenci mogą w jednym miejscu zdobywać 
wiedzę teoretyczną i uczestniczyć w rozbu-
dowanych zajęciach praktycznych – mówi dr 
hab. n. med. Zoran Stojcev, kierownik Kli-
niki Chirurgii Onkologicznej i lekarz kieru-
jący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej.

Poprawa wyników leczenia ma również 
zostać uzyskana dzięki współpracy zmoder-
nizowanej jednostki z Oddziałami Onkologii, 
Onkologii Klinicznej, Radioterapii czy Endo-
krynologii i Nowotworów Neuroendokryn-
nych.Przebudowa oddziału trwała 8 miesięcy. 
Przedsięwzięcie sfinansowano z funduszy 
własnych szpitala.  (ZIT)

FO
T.

 T
DJ

 E
ST

AT
E

FO
T.

 P
OC

ZT
A 

PO
LS

KA



12 www.katowice.euMIASTO

EDUKACJA

Różnorodność jest w nas!

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
13 w Katowicach, jednej z największych 
placówek oświatowych w naszym mie-
ście, od września 2018 realizowany jest 
projekt „Różnorodność jest w nas – roz-
wój nauczycieli szansą na rozwój każdego 
ucznia”. Projekt ten finansowany jest ze 
środków unijnych Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój, czyli POWER 
stworzonego przez Ministerstwo Rozwoju.
Głównym celem projektu jest podniesie-
nie kompetencji nauczycieli różnych przed-
miotów, co przełoży się na rozwój naszych 
uczniów. Różnorodność jest dla nas ważna, 
gdyż w naszej szkole uczą się również dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
jak i dzieci imigrantów. 

W zespole projektowym pracuje 14 na-
uczycieli, są wśród nich pedagog szkolny, 
angliści, nauczyciele przyrody, geografii, 
matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, wy-
chowania fizycznego i języka polskiego,  czyli 
przedmiotów kładących nacisk na rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów.

Realizacja takiego dużego projektu to duże 
wyzwanie dla całej placówki, ale niewątpliwie 
również wielka szansa na rozwój, zarówno  
samej kadry, jak i naszych podopiecznych. 

Udział w takim przedsięwzięciu daje nauczy-
cielom szansę na odświeżenie swoich kompe-
tencji, poznanie nieznanego, stawienie czoła 
nowym wyzwaniom, przełamanie swoich 
lęków i nawiązanie nowych relacji. To rów-
nież ogromna szansa na promowanie naszej 
szkoły i naszego miasta poza granicami. 

Dzięki nowym kontaktom udało nam się 
przygotować nowy wniosek projektowy, tym 
razem adresowany do naszych uczniów. Wła-
śnie teraz rozpoczynamy pracę z projektem 

„Miło cię poznać, Europo” również finanso-
wanym ze środków POWER. Dzięki tej inicja-
tywie trzy dziesięcioosobowe grupy naszych 
podopiecznych wraz z opiekunami już w nie-
dalekiej przyszłości wyjadą na tygodniowe 
pobyty do Rumunii, Włoch i Szkocji, by móc 
poznać życie uczniów w tamtejszych szkołach, 
wspólnie spędzić czas, rozwinąć swoje kom-
petencje w różnych dziedzinach i zmotywo-
wać siebie, jak i innych kolegów do uczenia 
się języka angielskiego.   (ZSP)

KONCERTY, WYKŁADY, SPOTKANIA

XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowi-
cach już po raz 36 organizuje Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Impreza od lat wzboga-
ca ofertę kulturalną miasta. 
W tym roku KIK proponuje szeroki pro-
gram, a wejście na wszystkie spotkania, 
wykłady i koncerty jest wolny. Honoro-
wym patronatem objęli Dni: ks. abp Wik-
tor Skworc oraz Marcin Krupa prezydent 
Katowic. Współorganizatorami są: parafia 
mariacka w Katowicach, Biblioteka Ślaska, 
Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnoślą-
skiego oraz Górnośląskie Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego.

11 listopada, godz. 8.30, kościół pw. 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Pio-
trowice, ulica Radockiego 
Uroczysta Msza św. z okazji Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości

Oprawa muzyczna – pedagodzy Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mie-
czysława Karłowicza w Katowicach

12 listopada, godz. 12.00 i 17.00, aula 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Mieczysława Karłowicza, ulica Teatralna
„Powstania śląskie w muzyce i poezji”  
– spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu 
pedagogów i uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia im. Mieczysława Kar-
łowicza w Katowicach z udziałem Zespołu 
Tanecznego „Silesianie” Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach

13 listopada, godz. 18.45, Sekcja KIK 
Tysiąclecie Dolne, sala parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia 
Chorych
Dr Antoni Winiarski, „Europa oj-
czyzn czy federacja europejska?” – wy-
kład z przeźroczami.

Obecnie są dwie główne koncepcje integra-
cji – Europa ojczyzn albo federacja europejska. 
Każda z nich ma kilka wariantów różniących 
się szczegółowymi rozwiązaniami. Jakie są kon-
sekwencje przyjęcia tych koncepcji?

14 listopada, godz. 17.30, Biblioteka 
Śląska, sala Parnassos, plac Rady Europy
 „ISKRY W POPIELE” – panel dysku-
syjny z udziałem: dr hab. Macieja Fica, dr. hab. 
Lecha Krzyżanowskiego i dr. hab. Zygmunta 
Woźniczki, prof. UŚ. Prowadzi dr Jacek Kurek

Po panelu koncert Wojciecha Ciuraja, au-
tora płyty „Iskry w Popiele”, poświęconej I po-
wstaniu śląskiemu. 

14 listopada, godz. 18.45, Sekcja KIK 
Siemianowice Śl., sala parafii pw. Św. Mi-
chała Archanioła, Michałkowice ulica Ko-
ścielna 1

Dr Antoni Winiarski. „Europa ojczyzn 
czy federacja europejska?” wykład 

17 listopada, godz. 16.30, kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryji Panny, plac ks. Emila Szramka
Spektakl „Witraże” – sceniczna adaptacja 
słuchowiska radiowego „Witraże” autorstwa 

Katarzyny Kuroczki w wykonaniu zespołu 
offowego „Teatru Franciszka”.

Prapremiera spektaklu wpisuje 
się w obchody 20 rocznicy beatyfikacji ks. 
Emila Szramka, wielkiego śląskiego duchow-
nego, społecznika i mecenasa kultury, osoby, 
która miała niebagatelny wpływ na religijne, 
ideowe i kulturalno-materialne dziedzictwo 
naszego miasta.

Widow isko będ z ie  rozgr y-
wane w formule teatru impresyjnego – jako 
ciąg obrazów „skojarzeniowych”, wynika-
jących z przyjętego do realizacji tekstu pani 
Katarzyny Kuroczki.

20 listopada, godz. 18.00, aula Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mie-
czysława Karłowicza, ulica Teatralna
Spotkanie wokół książki „Życie rodzinne Za-
nussich. Rozmowa z Elżbietą i Krzysztofem”. 
Prowadzi Barbara Gruszka-Zych.

22 listopada, godz. 18.30, kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryji Panny, plac ks. Emila Szramka
Uroczystość św. Cecylii, patronki mu-
zyki kościelnej.

Msza Św. na zakończenie XXVII Dni 
Kultury Chrześcijańskiej pod przewodnic-
twem ks. prałata dr. Andrzeja Suchonia

Oprawa muzyczna uroczystości: pe-
dagodzy i uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława 
Karłowicza w Katowicach. 

FESTIVAL ARS CAMERALIS 

Krzyk – wystawy, 

koncerty, filmy, 

przedstawienia 

W dniach 9–24 listopada podczas Festiwalu 
Ars Cameralis wystąpi plejada intrygujących 
artystów. Koncerty gwiazd, doskonali pisa-
rze i poeci oraz performance, wystawy, pro-
jekcje filmowe, warsztaty i projekty specjalne 
stworzą program XXVIII edycji Festiwalu Ars 
Cameralis budowany wokół motywu krzyku. 
Organizatorzy uciekają od oczywistych dia-
gnoz. Biorą pod lupę krzyk traktowany jako 
narzędzie, którym posłużyć się może arty-
sta. Narzędzie nieodzowne dla artystycznej 
ekspresji, którego mnogość form rozciąga 
się od krzyku rozpaczy i gniewu po krzyk 
radości i ekstazy, niemy krzyk, krzyk bez-
bronnych i sytych oraz krzyk historii, krzyk 
pamięci i zamazanych wspomnień, które 
trwają w nas tak długo, jak długo krzyczą swą 
własną zagubioną opowieść. 

W festiwalowym repertuarze najjaśniej 
zaświecą muzyczne gwiazdy Dillon, Jenny 
Hval, Weyes Blood, Jessici Pratt, Donny’ego 
McCaslina oraz Laury Gibson. Fascynująco 
zapowiadają się też występy Henryka Gem-
balskiego, Fabrice’a De Feo, Sofie Birch, 
Luke’a De-Sciscio, supergrupy Tryp, RASP 
Lovers oraz Kirszenbaum.

Świat literatury w ramach cyklu „Zde-
rzenia Literackie reprezentować będą wielcy 
światowi pisarze Michael Kruger i Adonis 
oraz cała plejada ważnych postaci przestrzeni 
słowa pisanego: Gábor Lanczkor, Chulud 
Szaraf, Hatif Janabi, Tomasz Różycki, Jerzy 
Jarniewicz, Daniel Wyszogrodzki, Tadeusz 
Sławek, Leszek Libera czy Trupa NaDziko: 
Kobierski/Majzel/Melecki/Siwczyk. 

Ponadto w wielu miejscach na Śląsku 
odbędą się wystawy, warsztaty, pokazy 
filmowe i premiery specjalnych instala-
cji. W Rondzie Sztuki w Katowicach zoba-
czyć będzie można wystawę „En tête à tête / 
Twarzą w twarz” z pracami Romana Cieśle-
wicza i chantalpetit. Będzie można obejrzeć 
filmy Charliego Chaplina „Dyktator” i „Dzi-
siejsze czasy”, a także filmy krótkometrażowe 
nominowane w tym roku do brytyjskich na-
gród BAFTA. 

 (ORG)

Biuletyn Informacyjny
 Mieszkańca Katowic
W każdy piątek 
na skrzynki mailowe 
subskrybentów trafia 
newsletter, w którym 
można znaleźć naj-
ważniejsze informacje  
z Katowic, zapowiedzi im-
prez oraz podsumowanie 
minionego tygodnia. 
Jak się zapisać?  
bit.ly/2HzkuMZ
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WYWIEŚ FLAGĘ

Święto Niepodległości w Katowicach  

– program 11 Listopada

9.45 – złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Wojciecha Korfantego, ojca niepodległości, 
przez Komitet Honorowy Uroczystości

10.00 – plac przed archikatedrą Chrystusa 
Króla. Występ Orkiestry Dętej Katowice oraz 
chóru uczniów X LO im. I.J. Paderewskiego

10.30 – uroczysta msza w intencji oj-
czyzny celebrowana przez ks. abp. Wiktora 
Skworca, metropolitę katowickiego, w opra-
wie artystycznej Chóru Filharmonii Śląskiej

12.30 – uroczystości pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego (plac Chro-
brego). Odśpiewanie hymnu i podniesienie 
flagi państwowej, wystąpienia, Apel Pamięci, 
salwa honorowa, złożenie kwiatów, uroczysta 
defilada, przejazd 3 Pułku Ułanów Śląskich 
na koniach.

13.30 – pokaz sprzętu i wyposażenia służb 
mundurowych oraz medycznych (plac Sejmu 
Śląskiego), poczęstunek wojskowa grochówką

NOWY MURAL W SZOPIENICACH

Na ścianie kamienicy przy ul. Wypoczynkowej 3 w katowickiej dzielnicy Szopienice pojawił się nowy mural. Przedstawia on znanego śląskiego reżysera Kazimierza Kutza galopującego konno nad hutą 
cynku Uthemann. Projekt wykonał Erwin Sówka, ostatni żyjący malarz ze słynnej Grupy Janowskiej. Namalowania podjęła się firma NIETAK.eu i Łukasz Zasadni. Mural z Kutzem pojawił się w tym miejscu 
nieprzypadkowo. To właśnie w Szopienicach urodził się filmowiec, a kamienica, na której powstał mural, sąsiaduje z parkiem Olimpijczyków, tuż obok Ogrodu Dworcowego, gdzie mieszkał Kazimierz Kutz. 
Wspomnienia ze spędzonego w Szopienicach dzieciństwa zainspirowały go do napisania „Piątej strony świata” i odcisnęły piętno na jego twórczości. Mural powstał przy współpracy katowickiego oddziału 
„Gazety Wyborczej” z Urzędem Miasta Katowice.  

APEL PREZYDENTA 
MARCINA KRUPY

Drodzy Mieszkańcy Katowic! 11 listopada 
obchodzimy Narodowe Święto Niepodle-
głości. Apeluję, byśmy wszyscy – poprzez 
wywieszenie naszej flagi narodowej – wyra-
zili dumę z naszej ojczyzny. Eksponowanie 
symboli narodowych jest wyrazem patrio-
tyzmu i stojących za nim ponadczasowych 
wartości – odwagi, męstwa, honoru i sza-
cunku dla każdego człowieka. Wywieszając 
flagi, oddajemy także cześć poprzednim 
pokoleniom za ich dokonania i trud, dzięki 
którym dziś żyjemy w wolnej i niepodległej 
Polsce.  

WIELKI ŚLĄZAK

Pomnik Korfantego 

stanął w stolicy

25 października w Warszawie odsłonięto po-
mnik wielkiego Polaka i Ślązaka Wojciecha 
Korfantego. Przewodniczący Rady Miasta 
Maciej Biskupski wspólnie z radnymi Barbarą 
Mańdok, Andrzejem Warmuzem i Józefem 
Zawadzkim uczestniczyli w tym wyjątkowym 
wydarzeniu w imieniu mieszkańców Kato-
wic i złożyli kwiaty pod pomnikiem. 
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Z MARTĄ FOX ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Ważna jest dobroć i jeden wiersz dziennie

W maju br. cieszyliśmy się twoją kolejną, 
brawurowo napisaną (i skomponowaną!) 
książką „Wariatka, która czyta”, a już nowa 
powieść trafia do księgarń: „Ten pierwszy 
raz w Ornecie”. Radość pisania zatem Cię 
nie opuszcza, ale zdarzenia i problemy, 
o których czytamy, od radości są nieraz 
bardzo odległe.

„Wariatka, która czyta” to rzecz o radości 
czytania. Ta radość wiąże się z pokorą, po-
dziwem i wdzięcznością dla twórców, bo to 
dzięki nim poznaję siebie, fruwam, a za roz-
mówców mogę mieć osoby takie, jak na przy-
kład Gustaw Flaubert, lat 198, czy Michel 
Montaigne, lat 486… Okazuje się, że wielu 
jest szlachetnych wariatów, ceniących sobie 
„wariactwo” wysoko. „Ten pierwszy raz w Or-
necie” to z kolei powieść obyczajowa. Boha-
terki są dwie, obie w wieku 50+. Dotykam 
tematu, który ciągle jeszcze jest tabu, czyli 
tego, co dzieje się w głowie kobiet wchodzą-
cych w wiek menopauzalny. Bywa, że dopiero 
wówczas odkrywają siebie, przypominają 
sobie, o czym marzyły i czego nie zrealizo-
wały. Bo praca, bo dom, bo dzieci… Jedne idą 
za głosem wewnętrznego żaru, czując, że mają 
już ostatnią szansę, a inne zapominają, czego 
pragnęły. Mówię w tej powieści o miłości  
i o pasji, które są tyle piękne, ile niebezpieczne.
Ważny jest tu również wątek sensacyjny... 

Nie będę zdradzać fabuły. To trochę taki 
erotyczno-menopauzalny thriller, niech więc 
ci, którzy skuszą się na lekturę, będą zasko-
czeni. Odniosę się tylko do Ornety. Pięknie 
brzmi to słowo, prawda? Kiedy je pierwszy 
raz zobaczyłam w roku 2003 na tablicy przy 

rogatkach miasteczka na Warmii, pomyśla-
łam, że to imię perskiej księżniczki. I od tej 
pory zbzikowałam na punkcie Ornety. Pozna-
łam jej historię, zabytki, także mroczne zaka-
marki. Kiedy pochwaliłam się na Facebooku 
okładką, kilka osób odczytało tytuł pokrętnie: 
Ten pierwszy raz w… ornacie. Podejrzewano, 
że wstąpiłam swoim pisaniem w dość kontro-
wersyjne rejony. 
Zdradziłaś Katowice, przenosząc akcję do 
Ornety?

O, nie! Akcja dzieje się i w Orne-
cie, i w Katowicach. Dużo jest mojego 
miasta w tej powieści, bo obie bohaterki 
mieszkają w Kostuchnie. Główna bohaterka 
spędza u dziadków mieszkających w Ornecie 
wakacje, no i tam też przeżywa swój „pierw-
szy raz”. Właśnie wracam z Ornety, w ratuszu 
odbyła się promocja mojej powieści. I wiesz, 
na czym się przyłapałam? Na tym, że kilka-
dziesiąt minut opowiadałam o Katowicach, 
pokazując slajdy z hałdy w Kostuchnie, ujęcia 

nowego centrum, ulicy św. Jana i bramę przy 
Teatrze Ateneum, gdzie rozgrywa się, do-
syć w moim odczuciu finezyjna, scena ero-
tyczna… Katowice nigdy nie znikną z moich 
powieści. W końcu to moje miejsce na ziemi, 
które ukochałam i do którego zawsze wracam.
Adres w Twoim życiu i Twojej twórczości 
bardzo ważny: ulica Brzozowa nr 20  
w Katowicach…

Brzozowa 20 to mroczna część mojego 
dzieciństwa. Mieszkałam tam od urodze-
nia, przez 4 lata. Tam aresztowano mojego 
ojca AK-owca, który przyjechał znad Buga 
na Śląsk, ukrywał się pod fałszywym na-
zwiskiem (ja się pod fałszywym urodziłam), 
pracował w kopalni Katowice. Pamiętam 
to aresztowanie. Wstrząsające przeżycie, 
które naznaczyło nie tylko moją młodość. 
Piszę o tym w autobiograficznej opowieści 
„Święta Rito od rzeczy niemożliwych”. 
Opowiedz mi jeszcze, proszę, o „Twoich 
Katowicach”. Jak czujesz nasze miasto 
dziś? 

Czuję, że jest bardzo moje, i choć nieraz 
narzekam, marudzę, to tylko dlatego, że ko-
cham… Z ukochanym miastem jest jak z do-
mem – wszędzie dobrze, ale najlepiej u siebie. 
Nie rozgaduję się na ten temat, bo mam na-
dzieję, że w przyszłym roku ukaże się zbiór 
moich felietonów o Katowicach. Tytuł będzie 
taki: „Katowice nie wierzą łzom”.
Jesteś uznawana dziś za najbardziej 
popularną autorkę powieści dla 
nastoletnich czytelników, chociaż z 
równym apetytem czyta Cię przecież wielu 
dorosłych.

Może dlatego, że starałam się je na-
pisać jak dla dorosłych, tylko jesz-
cze lepiej. A poza tym, co dostrzegli 
recenzenci, jestem „odważną pisarką mło-
dzieżową”, o sprawach dojrzewania zawsze 
mówię wprost. Ostatnio czytelniczka napi-
sała mi w mejlu: „Pani książki pozwoliły mi 
przeżyć młodość”, a na niedawnym spotka-
niu autorskim pewna seniorka westchnęła, 
że przeczytała wszystkie moje młodzieżówki, 
żeby pojąć siebie jako nastolatkę i by rozu-
mieć swoje wnuczki.
Twoja poezja. Jesteś tą samą Martą Fox, 
ale inaczej brzmisz. 

Dziękuję, że i o poezję pytasz, bo ona 
jest dla mnie najważniejsza. Myślę, że za-
wsze byłam poetką, to rodzaj wrażliwości, 
którą mam po babci ze strony ojca. Nauczyła 
mnie modlić się pod jabłonką słowami, które 
są w środku, a nie tymi zapisanymi w modli-
tewnikach. Chwilami żartuję, że mama mi 
życie spaprała, bo uczyła, jak być dzielną i nie 
płakać. Ale przychodzi czas, że jednak coś 
się w nas otwiera i wtedy wyrzucamy z sie-
bie słowa, których istnienia nigdy nie podej-
rzewaliśmy. Tak powstała „Lacrimosa”, mój 
ostatni tom wierszy.
Wiersz zamykający „Lacrimosę” zapada 
w pamięć tak mocno, że możemy go teraz 
zacytować z pamięci we dwoje:

„Sukces to niesprawiedliwe słowo.

Ważna jest dobroć.

I jeden wiersz dziennie.

Nie trzeba go napisać.

Wystarczy przeczytać”.   

WSPOMNIENIE GEORGIJA SAFRONOWA

Gosza

Był jedną z najbardziej charakterystycz-
nych postaci Katowic. Wysoka, postaw-
na sylwetka, finezyjne kapelusze (latem 
obowiązkowo panama), bystre spojrzenie 
spod krzaczastych, wciąż ciemnych brwi. 
Przez długie lata można go było spo-
tkać w maleńkiej autorskiej galerii, któ-
rą prowadził przy ulicy Kochanowskiego. 
Parę schodków w dół i człowiek zanu-
rzał się w inny wymiar, wypełniony obra-
zami i przyjazną obecnością gospodarza. 
Miejsce stało się zresztą bardzo szybko celem 
wizyt wielu katowickich artystów, dziennika-
rzy i ludzi kultury. Aromatyczna herbata, cza-
sem coś mocniejszego, przyjazne, niespiesznie 
toczone rozmowy. 

A na zewnątrz pulsowało miasto i sza-
lał świat zasupłany w swoje problemy. Czu-
liśmy w tej „piwniczce” jego rytm, ciesząc 
się jednocześnie z chwili odskoczni od po-
wszednich napięć i trosk.

Georgij Safronow, dla przyjaciół i zna-
jomych „Gosza”. Przyjechał tutaj z Moskwy 
ponad 40 lat temu i został na zawsze, chociaż 

wciąż wołały go dalekie miasta, pejzaże, kli-
maty. Podróżował zapamiętale: Praga, Paryż, 
Londyn, Monachium, Mediolan – i z powro-
tem do Katowic, żeby tamte inspiracje łagod-
nie zderzać z tutejszym kolorytem. Ze śląską, 
katowicką aurą. A wrósł w tę przestrzeń głę-
boko. Także jako autor znakomitych akwa-
reli i rzecz jasna bardzo malarskich zdjęć 
(m.in. pamiętny cykl uwieczniający w cez-
zanowskiej manierze niegdysiejszą kopalnię 
„Katowice”, rynek, ulice: Dworcową, św. 
Jana, Mariacką). 

Tworzył w rozpędzie i w zachwycie dla 
pejzażu i jego szczegółów. Tworzył w bez-
trosce. Tyle, że „beztroska” nie oznacza tu 
bynajmniej życia bez kłopotów czy cier-
pień. Gosza po prostu nie zważał na nie, 
kiedy widział swoje światła i przenikające 
się barwy. Kiedy próbował to wszystko 
zmieścić i zatrzymać na niewielkim ka-
wałku płótna. Wtedy zapominał o bożym 
świecie. Ferwor, zapamiętanie, gorliwość… 
Tak, tego mógłby mu pozazdrościć nie-
jeden artysta. Ale jego życie pełne było 

problemów i ostrych zakrętów. W nową 
ojczyznę wrastał niełatwo (nieufność, 
uprzedzenia środowiska). Pojawiły się też 
nagłe kłopoty ze zdrowiem. Poważna cho-
roba przez dłuższy czas uniemożliwiała mu 
utrzymanie pędzla w ręce. To wtedy właśnie 
zajął się fotografią, osiągając, zdaniem pro-
fesjonalistów, efekty niezwykłe. 

Przede wszystkim jednak uparcie 
wydobywał się z tych wszystkich zapa-
ści. I mrucząc żartobliwie „no, jeszcze nie 
tym razem, nie tak ostro, moja siostro !…”, 
wciąż pokazywał nam swoje nowe obrazy. 

Malował śmiałym kolorem, nieraz 
na pograniczu ryzyka. Uderzenia pędzla 
odważne, mocne, bez cyzelowania detalu. 
Widzimy i czujemy wigor, gwałtowność 
skojarzeń, natłok ujęć. Jakby się spieszył. 
Jakby uciekał przed czymś albo coś zapa-
miętale gonił. Na obrazach jednoczesność 
wielu światów i sytuacji. To trochę tak, 
jakbyśmy podglądali czyjeś (swoje?) wspo-
mnienia, sny i marzenia. Przenikają się świat 
realny i baśń. Sytuacje przywodzą na myśl 

sceny z literatury (naturalnie rosyjskiej: 
Puszkin, Czechow, Gogol), ale również z ka-
towickiej ulicy. Rozpoznajemy motywy i cha-
rakterystyczne akcenty, cieszymy się nowym 
spojrzeniem na dobrze znane miejsca. 

W tym roku szczególnie częste tele-
fony Goszy. Cieszył się, że od rana do póź-
nego popołudnia łapie światło przy oknie. 
Że znowu coś namalował i… zamalował, 
coś przerabia, poprawia. „No przyjdź, po-
wiedz, jak to widzisz, potrzebne mi czyjeś 
inne oczy…”. A potem już przy wódeczce 
(w herbacie), kiedy w głowie się kręci od 
farb i tempertynowego oleju, jego try-
umfalne: „Jak się tylko przebudzę, zaraz 
biegiem do pracowni, jeszcze przed śnia-
daniem zaczynam smarować. A cieszę się 
jak dziecko! Oddycham tym…”. 

666
Odszedł Georgij Safronow, malarz i cha-

ryzmatyczny artysta. Urodzony w Moskwie 
obywatel i miłośnik Katowic. Postać stuko-
lorowa, osobowość niezwykła.  

(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

FO
T.

 S
. R

YB
OK



15www.katowice.eu MIASTO

WAŻNE DLA KIEROWCÓW

Korytarz życia i jazda na suwak obowiązkowe

Tak zwana jazda na suwak i tworzenie 
korytarzy życia już wkrótce staną się 
obowiązkowe. Sejm znowelizował wła-
śnie w tym zakresie ustawę Prawo o ru-
chu drogowym. Nowe regulacje określają 
dokładnie zasady tworzenia przez kie-
rujących wolnej przestrzeni dla pojaz-
dów służb ratunkowych. – Upływający 
czas to największy przeciwnik podczas 
prowadzenia akcji ratowniczych. Dlate-
go niezwykle ważne jest umożliwienie 
wszystkim służbom jak najszybszego 
dotarcia do osób poszkodowanych w wy-
padku. Właśnie temu służy tworzenie 
korytarza życia – mówi Janusz Markie-
wicz z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach.
Jak zatem powinniśmy się zachować? 
Gdy znajdujemy się na drodze z jednym 
pasem ruchu, zjedźmy maksymalnie do 
prawej strony i zostawmy większy niż za-
zwyczaj odstęp od poprzedzającego po-
jazdu. W razie potrzeby pozwoli on nam 
na manewrowanie samochodem. Jeśli 
dojeżdżamy do miejsca wypadku drogą 
dwupasmową, kierowcy poruszający się 
lewym pasem zjeżdżają do lewej krawę-
dzi, a kierowcy z prawego pasa – do pra-
wej. W przypadku trzech pasów ruchu 
kierowcy z lewego zjeżdżają do lewej 
krawędzi, z prawego do prawej krawę-
dzi, a samochody jadące środkowym pasem 
ustawiają się jak najbliżej nich.

– Przejawem skrajnej nieodpowiedzial-
ności są próby zawracania i wykorzystania 
korytarza życia do ucieczki z zablokowa-
nego odcinka drogi. Pomijając fakt łama-
nia przepisów, blokujemy utworzony przez 
innych kierowców przejazd i utrudniamy 
ratownikom dotarcie do ofiar. Korytarz 
życia nie służy do tego, by karetka czy 
wóz strażacki toczyły się 20 kilometrów 
na godzinę, bo kierowca musi uważać, 

żeby komuś nie porysować auta – podkre-
śla Markiewicz.

– Jeśli widzimy, że kierowcy tworzą ko-
rytarz życia, zróbmy to samo. W ten spo-
sób można uratować komuś życie. Warto 
też pamiętać, że kilkugodzinna blokada 
drogi nie oznacza, że musimy cały czas sie-
dzieć w samochodzie. Przy wysiadaniu ko-
nieczne jest jednak zachowanie szczególnej 
ostrożności. Chodzi o to, by nie otwierać 

drzwi na tę stronę drogi, którą poruszają 
się służby, i nie spacerować po utworzonym 
przejeździe – dodaje. 

W myśl nowych przepisów obowiąz-
kowa będzie również tzw. jazda na suwak, 
czyli rozwiązanie stosowane wszędzie 
tam, gdzie na przykład z powodu remontu 
drogi z dwóch pasów ruchu pozostaje tylko 
jeden lub z trzech pozostają dwa. Zapewnia 
ono upłynnienie jazdy i wpływa na zmniej-
szenie się korka.

– Bardzo ważne jest, by, tak samo 
jak w przypadku prawdziwego suwaka, 
dojeżdżać do końca pasa, który się koń-
czy. Tam na zmianę przejeżdżają wtedy 
samochody z obu pasów, jeden z lewego, 
jeden z prawego – tłumaczy Janusz Mar-
kiewicz. – Często kierowcy źle interpretują 
tę zasadę i próbują zmieniać pas już wcze-
śniej. To sprawia, że prawy pas się wydłuża, 
stoi się w nim jeszcze dłużej, a kierowcy się 
irytują. Jeżdżąc na co dzień, widzę jednak, 
że zrozumienie dla tego rozwiązania jest 
coraz większe. Pamiętajmy zatem. Wpusz-
czajmy kierowców z pasa, który się kończy, 
ale tuż przed zwężeniem. Wtedy jazda będzie 
płynna, a korek zdecydowanie się skróci – do-
daje ekspert katowickiego WORD-u.

Przyjęte przez Sejm regulacje trafią teraz 
do Senatu. Ustawę będzie musiał jeszcze pod-
pisać prezydent. Nowe przepisy wejdą w życie 
po upływie 21 dni od ich ogłoszenia.  

(WORD)

ŚRÓDMIEŚCIE KATOWIC SPRZĄTANE CISZEJ I BARDZIEJ EKOLOGICZNIE 

Pierwsza elektryczna zamiatarka wjechała na ulice miasta

Ładuje się w niecałe cztery godziny, 
może pracować osiem i jest całkowicie 
bezemisyjna. Do pracy na ulicach Ka-
towic ruszyła elektryczna zamiatarka. 
To pierwszy tego typu pojazd w tabo-
rze Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej (MPGK) w Kato-
wicach. W połowie listopada dołączy 
do niej śmieciarka napędzana gazem 
ziemnym. 
– Zakup elektrycznej zamiatarki związany 
jest z wymogami, jakie nakłada na nas 
ustawa o elektromobilności i paliwach al-
ternatywnych. Do roku 2022 co najmniej 
10% naszego taboru muszą stanowić po-
jazdy elektryczne lub napędzane gazem ziem-
nym, a do roku 2025 musi to być co najmniej 
30%. W przypadku Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach 
to w sumie około 30 pojazdów. Zaczęliśmy 
od elektrycznej zamiatarki, a już wkrótce 
do naszego taboru dołączą kolejne pojazdy 
– mówi Andrzej Malara, prezes katowic-
kiego MPGK.

Elektryczna zamiatarka TenaxElec-
tra 2.0 Neo rozmiarem zbliżona jest do tych 
tradycyjnych. Obsługiwać będzie głównie 

ulice w Śródmieściu Katowic. Pojazdy z sil-
nikiem Diesla są dość głośne i każdego roku 
emitują do atmosfery około 37 ton CO2. 
Ta elektryczna jest całkowicie bezemi-
syjna i działa o blisko 20% ciszej. Zamiatarka 
wyposażona jest w akumulatory litowe, ma 
specjalny zbiornik na zmiotki ze stali szla-
chetnej i zbiornik na wodę o pojemności 
aż 400 litrów. Urządzenie kosztowało 705 ty-
sięcy złotych.

W połowie listopada do spółki ma tra-
fić pierwsza śmieciarka napędzana gazem 

ziemnym. Będzie mniejsza niż te, które 
obecnie pracują w Katowicach. Pojazd bę-
dzie wykorzystywany głównie do obsługi 
imprez odbywających się w mieście. – Wy-
miana to konieczność dostosowania się do 
nowych przepisów, ale trzeba pamiętać 
też o tym, że pojazdy się zużywają. Każdego 
roku ze względu na wiek i przebieg kilka 
urządzeń musimy wyłączyć z pracy i za-
stąpić je nowymi. Dlatego też na początku 
przyszłego roku ogłosimy przetarg na ko-
lejne śmieciarki napędzane gazem ziemnym 
– mówi Robert Potucha, wiceprezes kato-
wickiego MPGK. Aktualnie trwa procedura 
przetargowa, która ma wyłonić dostawcę 
kolejnych sześciu śmieciarek napędzanych 
gazem ziemnym.

Przypomnijmy, że w Katowicach mocno 
rozwijana jest elektromobilność także w in-
nych obszarach. Działania na rzecz rozwoju 
elektromobilności w Katowicach sięgają 
2010 roku, kiedy miasto zostało partnerem 
międzynarodowego projektu Elektryczne 
Pojazdy w Miejskiej Europie w ramach pro-
gramu URBACT II. Powstał wówczas Lo-
kalny Plan Działania, którego efektem był 
zakup elektrycznego samochodu służącego 

do celów promocyjnych, a także opraco-
wanie karty pojazdu elektrycznego dla 
mieszkańców Katowic i testowanie autobu-
sów z alternatywnymi napędami. – W ubie-
głym roku postanowiliśmy, jako pierwsze 
miasto w Polsce, przeprowadzić komplek-
sowe postępowanie na dzierżawę nierucho-
mości pod lokalizację 61 punktów ładowania, 
czyli 30 stacji ładowania. Pierwsze ładowarki 
dla pojazdów osobowych zamontowane zo-
stały już przy ul. Góreckiego, a do lutego 
2020 r. na terenie miasta powstanie łącznie 
około 115 punktów ładowania – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic, który dodaje, 
że osobny projekt realizowany jest dla łado-
warek dedykowanych autobusom. Ładowarka 
dla autobusów już dzisiaj działa w bazie PKM 
Katowice, który w swojej f locie dysponuje 5 
autobusami elektrycznymi, a do końca 2020 
roku zakupi kolejnych 15 ekologicznych po-
jazdów. Ponadto w flocie pojazdów Urzędu 
Miasta pojawiają się wkrótce dwa nowe sa-
mochody osobowe marki Nissan Leaf. Będą 
wykorzystywane lokalnie przez pracowni-
ków samorządowych do poruszania się w ob-
rębie aglomeracji śląskiej.  

(RED) 
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DISCO ATTACK 2019 W KATOWICKIM SPODKU 

Największa impreza  

muzyki disco polo

9 listopada katowicki Spodek odle-
ci w rytmie największych hitów mu-
zyki tanecznej, a topowe gwiazdy 
przeprowadzą muzyczny Disco At-
tack! Wystąpią: AKCENT, SŁAWOMIR, 
WEEKEND, AFTER PARTY , LONG & 
JUNIOR, M.I.G, POWER PLAY, CZA-
DOMAN, DI DŻEJ MIETEK, YZZY, MIŁY 
PAN oraz MACZO.
Disco Attack od pierwszej edycji przyciąga 
tysiące fanów muzyki tanecznej, wypełnia-
jąc katowicki Spodek po brzegi. To również 

najbardziej zaawansowana technicznie im-
preza disco polo w Polsce. Na każdej edycji 
organizatorzy wykorzystują wyłącznie naj-
nowsze urządzenia oświetleniowe i rozwią-
zania akustyczne oraz najlepsze multimedia, 
co daje niesamowity show wizualny. Disco 
Attack to największe gwiazdy na jednej sce-
nie, to szalona zabawa, eksplozja świateł i la-
serów.  (ORG)

Więcej informacji na  
www.discoattack.pl 

KATOWICKA RUNDA TEATRALNA

Pojedynek dramatopisarzy

Katowicka Runda Teatralna to świet-
na okazja, żeby spojrzeć na Kato-
wice oczami młodych dramatopisa-
rzy i młodych teatrów. Na ten teatralny 
maraton zarezerwujcie sobie dwa dni  
– 22 i 23 listopada.
Przez cały ostatni rok kilkunastu debiutują-
cych dramatopisarzy pracowało pod okiem 
profesjonalistów nad tekstami, których te-
matem były Katowice. 6 najlepszych tekstów 
wzięły następnie na warsztat nieinstytucjo-
nalne katowickie teatry. 22 i 23 listopada 
czeka nas maraton 6 teatralnych prapre-
mier. W ich powstawaniu pomagali zespo-
łom prawdziwi mistrzowie, w tym choćby 
aktor Błażej Peszek. 

Sceną spektakli będzie cały budynek 
Miasta Ogrodów. Każdy teatr wybrał sobie 
wymarzoną przestrzeń. Sale warsztatowe, 
koncertowe, a nawet… szatnia staną się na tę 
jedną okazję przestrzenią teatralną. Publicz-
ność będzie mogła wędrować od miejsca do 
miejsca, żeby obejrzeć kolejne spektakle. 
Ona też będzie przyznawać osobną na-
grodę. Nagrody najważniejsze – za najlepszy 
tekst i najlepszą inscenizację przyznają zaś 
profesjonalni jurorzy.  

(ŁUKA)

MAYDAY ŚWIĘTUJE SWOJE 20-LECIE

Festiwal muzyki elektronicznej  

MAYDAY Poland 

10 listopada w katowickim Spodku od-
będzie się 20. edycja imprezy Mayday 
Poland. Na 3 scenach wystąpią najpo-
pularniejsi DJ-e z całego świata, arty-
ści z pierwszych edycji i nowatorskie 
Live Acty. 
Wystąpią m.in: Amelie Lens, Dubfire, Dune, 
Fatima Hajji, Felix Kröcher, Friends of MAY-
DAY -live-, Jam (Jam & Spoon), Joyhauser, Kai 
Tracid, Len Faki, Marco Bailey, Milo Spykers, 
PETDuo, Regal, Sam Paganini, Spartaque, 
Taucher, Tom Wax oraz Westbam.

Pierwsza edycja MAYDAY odbyła 
się w katowickim Spodku w roku 2000 i od 
razu stała się prekursorem dla sceny muzyki 
techno w Polsce oraz ważną częścią historii.

Jeżeli komuś mogłoby się wydawać, 
że na Mayday widział już wszystko, organiza-
torzy gwarantują, że w tym roku będzie ina-
czej. 14 godzin muzyki non stop, muzyczne 
emocje, genialny Line Up, techniczna perfek-
cja, skumulowana siła laserów, światła i najlep-
szego dźwięku – to tegoroczny Mayday w kilku 
słowach. Więcej na www.mayday.pl   (ORG)

FO
T.

 K
M

O

FO
T.

 M
AY

DA
Y

FO
T.

 D
IS

CO
AT

TA
CK



Informator
kulturalny

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

Silesian Jazz Festval 2019 przyniesie 
zarówno sprawdzony, popularny reper-
tuar, jak i awangardowe projekty. Począ-
tek 14. edycji festiwalu 29 listopada.

Na program tegorocznej edycji festiwalu, jak 
zwykle kierowanego przez prof. Jerzego Jaro-
sika z Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Ka-
towicach, mocno wpłynęły dwie ważne rocznice.

Pierwsza jest smutna. W tym roku minęło 
50 lat od śmierci wybitnego pianisty i kompo-
zytora Krzysztofa Komedy. Twórczość autora 

niezapomnianej muzyki do „Dziecka Rosemary” 
Romana Polańskiego przypomni wrocławski 
zespół EABS (30 listopada, sala koncertowa 
Miasta Ogrodów). W Roku Komedy pojawiło 
się wiele projektów z jego muzyką, ale tylko ten 
wrocławski septet podszedł do niej tak odważ-
nie. EABS sięgnęli po najmniej znane utwory 
Komedy. Równocześnie pokazali, że jego 
muzyka, mimo lat, nic nie straciła ze swojej 
siły. A przede wszystkim – że może być propo-
zycją niemal z kręgu muzyki popularnej! 

Druga rocznica świętowana na festiwalu 
to także okrągłe pół wieku, które minęło od 
powołania na katowickiej uczelni Wydziału 
Muzyki Rozrywkowej, zamienionego po-
tem na Instytut Jazzu. Z tej okazji 1 grud-
nia w sali Miasta Ogrodów zabrzmią jazzowe 
standardy w wykonaniu najlepszych instru-
mentalistów związanych z Akademią, za-
aranżowane przez Pawła Tomaszewskiego 
– świetnego pianistę i dziekana Instytutu 
Jazzu. 

Dla kogo jazz to przede wszystkim sakso-
fon, w programie znajdzie aż dwie propozy-
cje. W Muzeum Śląskim posłucha estońskiej 
saksofonistki Marii Faust (propozycja dla 
otwartych na jazz awangardowy), a w Mie-
ście Ogrodów Kuby Więcka, który mimo 
młodego wieku (skończył dopiero 25 lat) jest 
już uznawany za jednego z najciekawszych 
polskich saksofonistów. Więcej na miasto-
-ogrodow.eu

(ŁUKA)

SILESIAN JAZZ FESTVAL
DWIE JAZZOWE ROCZNICE 
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DATA WYDARZENIE GODZINA I MIEJSCE ORGANIZATOR DZIELNICA

4 listopada Katowicki Radar Muzyczny – spotkanie dot. współczesnego dziennikarstwa 
muzycznego godz. 18.00; pl. Sejmu Śląskiego 2 Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02 Śródmieście

6 listopada Ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Z fabryki na salony!”.  
Wystawa porcelany „Giesche”, „Czuday”, „Huta Franciszka” godz. 18.00; ul. ks. J.Szafranka 9 Muzeum Historii Katowic; tel. 32 256 18 10; impreza płatna Śródmieście

7 listopada Eko na warsztat – przerabiamy T-shirty na … godz. 18.00; ul. Grażyńskiego 47 Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00;  
impreza płatna, obowiązują zapisy Koszutka

8 listopada Listopadowy Koncert Orkiestry Dętej „Katowice” godz. 18.00; ul. Markiefki 44a Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” Dział „Bogucice”; 
tel. 32 203 05 17 Bogucice

8 listopada Muzyczny Trójkąt – koncert młodzieży z Trójkąta Wyszehradzkiego godz. 18.00; plac pod Lipami 1, 3-3a Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2; 
tel. 32 206 46 42 Giszowiec

8 listopada
Uroczysty koncert z okazji 20-lecia chóru 

mieszanego „Fermata”
godz. 18.00; parafia NSPJ i św Jana 
Bosko przy ul. Fredry

Miejski Dom Kultury „Południe” Filia „Piotrowice”;  
tel. 32 205 92 81

Piotrowice-  
-Ochojec

9 listopada Kuchnia Roślinna Zero Waste – warsztaty współorganizowane ze Stowarzy-
szeniem Wolna Herbata godz. 18.00; plac pod Lipami 1, 3-3a Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec” Filia nr 2;  

tel. 32 206 46 42; obowiązują zapisy Giszowiec

9 listopada Slow jogging – warsztaty, na których spróbujemy mniej forsującej mięśnie 
i kości formy biegania godz. 18.00; ul. Jankego 136 Miejski Dom Kultury „Południe” Filia „Piotrowice”;  

tel. 32 205 92 81
Piotrowice-  
-Ochojec

9 listopada Wieczór gier bez prądu - planszówki dla dorosłych godz. 16.30; ul. Rybnicka 11 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 30; tel. 32 255 13 57 Śródmieście

10 listopada Muzyka – moja miłość. Koncert muzyki polskiej w programie:  
Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, Karol Szymanowski godz. 18.00; ul. Grażyńskiego 47 Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”; 

tel. 32 219 33 44 Koszutka

13 listopada Godki nie ino Ślonzok do ciotki – wierny Lucek Czerny.  
Żarty, dowcipy, godki Lucjana Czernego godz. 18.00; ul. obr. Westerplatte 10 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 19; tel. 32 256 99 83  Szopienice-  

-Burowiec 

14 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora godz. 18.00; ul. Marcinkowskiego 13a
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” Dział „Zawodzie”; 
tel. 32 255 32 44; obowiązują darmowe wejściówki; do 
odebrania od 4 listopada

Zawodzie

15 listopada Wieczór Finałowy 29. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  
dla Twórców Nieprofesjonalnych im. Pawła Wróbla godz. 18.00; ul. obr. Westerplatte 10 Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec” Filia nr 1; 

 tel. 32 256 99 77
Szopienice-  
-Burowiec 

17 listopada
7. Międzynarodowe Dni Henryka Mikołaja Góreckiego „ReGeneracje”  
w programie:  
Henryk Mikołaj Górecki, Mieczysław Weinberg, Mieczysław Karłowicz

godz. 18.00; kościół pw. św. Anny 
pl. Wyzwolenia 21

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”; 
 tel. 32 219 33 44; współpraca: Filharmonia Śląska

Janów-  
-Nikiszowiec

17 listopada Niedzielne podwieczorki przy bonkawie i kołoczu w ramach projektu „Cen-
trum Społecznościowe Szopki w Szopienicach” godz. 18.00; ul. obr. Westerplatte 10 Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec” Filia nr 1; 

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

18 listopada Warsztaty dla seniorów – tworzenie wieńców adwentowych godz. 18.00; ul. Marcinkowskiego 13a Miejski Dom Kultury; „Bogucice-Zawodzie” Dział „Zawodzie”; 
tel. 32 255 32 44 Zawodzie

19 listopada
„Sfilcowane Bogucice” – warsztaty rękodzielnicze w ramach projektu „Działania 
kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów 
aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego”

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

20 listopada Stary człowiek i może: 1000 km rowerem po Kubie – spotkanie z podróżni-
kiem Zdzisławem Majerczykiem godz. 18.00; ul. Witosa 18b Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12; tel. 32 254 58 53 Osiedle Witosa

20 listopada Spotkanie Barbar Śląskich godz. 18.00; ul. Kopernika 11 Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28 Śródmieście

21–22 listopada VI Wojewódzki Festiwal Talentów – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym godz. 18.00; ul. Krzyżowa 1
Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia „Dąb”; tel. 608 549 090

obowiązują zapisy
Dąb

23 listopada Violin Di – warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci
godz. 10.00 dla dzieci do 2,5 roku 
życia oraz od godz. 11.15 dla dzieci  
od 2,5 do 5 roku życia; pl. Sejmu Śl. 2

Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 02;  
impreza płatna Śródmieście

24 listopada Recital fortepianowy w wykonaniu Małgorzaty Mokrus godz. 17.00; ul. Grażynskiego 47 Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 Koszutka

24 listopada DKF Gruba Film - spotkanie z Robertem Talarczykiem w ramach cyklu 
„Śladami Mistrza Kutza” godz. 18.00; ul. Marcinkowskiego 13a Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”  

Dział „Zawodzie”; tel. 32 255 32 44 Zawodzie

25 listopada Koncert muzyki klasycznej „Pieśni znad Olzy” impreza z inicjatywy lokalnej godz. 18.00; ul. Marcinkowskiego 13a Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” Dział „Zawodzie”; 
tel. 32 255 32 44 Zawodzie

26 listopada „Bery i bojki w godce ślonskiej” – spotkania z gwarą śląską w ramach pro-
jektu „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej” godz. 17.30; ul. Markiefki 44a Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” Dział „Bogucice”; 

tel. 32 203 05 17 Bogucice

28 listopada
Biedaszyby i strajki – zapomniana historia Katowic – spotkanie z Dariuszem 
Zalegą, historykiem, animatorem wydarzeń kulturalnych, pomysłodawcą 
Festiwalu Zaolziańskiego

godz. 18.00; ul. Grażyńskiego 47 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 11; tel. 32 258 49 92 Koszutka

28 listopada Andrzejkowa Biesiada Śląska
godz. 18.00; Program Aktywności 
Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb 
ul. Kotlarza 10b

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

Wełnowiec-  
-Józefowiec

29 listopada Obozy palestyńskich uchodźców w Libanie - prelekcja Asdikaa Nidal Hamada 
i Dominiki Różańskiej oraz pokaz filmu o sytuacji palestyńskich uchodźców godz. 18.00; ul. Wajdy 21 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16; tel. 322 587 182 Bogucice

29 listopada „Nocne planszówkogranie” turnieje gier planszowych z nagrodami godz. 18.00; ul. Jankego 136 Miejski Dom Kultury „Południe” Filia „Piotrowice”;  
tel. 32 205 92 81; obowiązują zapisy, impreza płatna

Piotrowice-  
-Ochojec

29 listopada 
– 1 grudnia

Silesian Jazz Festival Muzeum Śląskie, Akademia Muzyczna, 
Katowice Miasto Ogrodów Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 11; impreza płatna Śródmieście

30 listopada 
– 1 grudnia 

V Giszowiecki Jarmark Bożonarodzeniowy; impreza ze środków budżetu 
obywatelskiego godz. 18.00; plac pod Lipami 1, 3-3a Miejski Dom Kultury; „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2;  

tel. 32 206 46 42 Giszowiec
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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

FESTIWALE

KatoHej! Festiwal
8 listopada, godz. 18.00
Kolejna odsłona festiwalu dla miłośników gór, poezji 
śpiewanej i piosenki turystycznej. 

Gwiazdą tegorocznej edycji będzie zespół Myszy 
i Ludzie a supportować ma zespół Wbrew Pozo-
rom. Tradycyjnie wydarzenie rozpocznie prezenta-
cja schronisk górskich, sprzętu sportowego i po-
kazy GOPR w holu Miasta Ogrodów, a zakończy 
góralskie afterparty z kapelą Hajduk ze Szczyrku.

14. Silesian Jazz Festival
29 listopada – 1 grudnia
Festiwalowi towarzyszy gala finałowa 6. edycji Mię-
dzynarodowego Konkursu na Kompozycję Jazzową 
oraz przyznanie tytułu Ambasadora Jazzu 2019. 
W tym roku na scenach instytucji Katowice Miasto 
Ogrodów oraz Muzeum Śląskiego wystąpią między 
innymi wybitna duńsko-estońska saksofonistka 
Maria Faust z zespołem SHITNEY, młoda wrocław-
ska formacja jazzowa EABS i genialny Kuba Więcek 
z najnowszym projektem MULTITASKING. 

Maria Faust Trio: SHITNEY
29 listopada, Muzeum Śląskie

Gala finałowa 6. 
Międzynarodowego Konkursu 
na Kompozycję Jazzową
30 listopada, Katowice Miasto Ogrodów
Koncert „First was the voice”, EABS

Katowicka Runda Teatralna 2019
22 listopada, od godz. 18.00;  
23 listopada, od godz. 16.00
Finał 3 edycji projektu wspierającego młodą, ro-
dzimą dramaturgię oraz teatry nieinstytucjonalne 
działające na Śląsku. 

KONCERTY

Tin Men and the Telephone
After JazzArt Festivalu
6 listopada, godz. 19.00, Klub Królestwo

KONCERT DLA SENIORÓW
17 listopada
W programie muzyka rozrywkowa w wykonaniu 
big-bandów orkiestr dętych:

The U.S. Air Forces in Europe (USAFE) Band & 
Orkiestra Wojskowa w Bytomiu

Koncert z gościnnym udziałem wokalistki jazzowej 
Karoliny Leszko

WYSTAWY
wtorek–niedziela, godz. 11.00–19.00

Patrząc.  
Wystawa Magdaleny Reiber
do 24 listopada

Plakat teatralny. Wystawa zbiorowa
 do 1 grudnia

Genius loci Katowice. 
Wystawa zbiorowa
do 1 grudnia

Chwile nieuchwycone.  
Wystawa Wojciecha Kukuczki
 do 8 grudnia

Ewa Jaros, Utrata przytomności
do 11 listopada

Katowice Street Art: Urban Sound
29 listopada, godz. 18.00
Interaktywny mural audiowizualny warszawskiego 
kolektywu artystycznego Pan Generator. 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Muzykodrom
9 i 23 listopada, godz. 12.30

Violin Di
23 listopada
Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej.

Rodzinne Matinée
9 i 30 listopada

Rozwojowa kreska
Najbliższe spotkania:  
9 listopada, godz. 10.00 

Wycieczki regionalne
30 listopada

Katowicki Radar Muzyczny
4 listopada, godz. 18.00 
To platforma dyskusyjna dla tych, którzy pragną 
współtworzyć przestrzeń muzyczną Katowic – Mia-
sta Muzyki Unesco.

AKADEMIA DOŚWIADCZENIA

Warsztaty i spotkania  
i wykłady dla seniorów
14 listopada, godz. 16.00, warsztaty zdrowotne  
22 listopada, godz. 16.30, warsztaty modowe 

SPOTKANIA I KONSULTACJE 
SPOŁECZNE

Laboratorium Kultury Dzielnicowej
Spotkania konsultacyjne ws. domu kultury na osie-
dlu Witosa

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr. 33  
(ul. Witosa 23)

5 listopada (spotkanie dla młodzieży), 
godz. 17.00
Spotkanie konsultacyjne ws. domu kultury na os. 
Paderewskiego

Lokalizacja: Zespół Szkół i Placówek nr 1  
(ul. Paderewskiego 46)

19 listopada (spotkanie dla młodzieży), 
godz. 17.00

Centrum Sztuki Filmowej  
- Kino Kosmos

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

www.kosmos.katowice.pl

Pora dla Seniora
6 i 20 listopada, godz. 11.00
Filmy słynnego hiszpańskiego reżysera Pedro 
Almodóvara: „Przerwane objęcia” (2009) i „Ból 
i blask” (2019, Złota Palma na festiwalu w Cannes).

Transmisje oper na żywo
9 i 23 listopada, godz. 18.55
Dwie wyjątkowe transmisje z Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku: „Madame Butterfly” (Giacomo 
Puccini) oraz „Echanton” (Philip Glass).

Rialto
ul. św. Jana 24; tel. 32 251 04 31

e-mail: program@rialto.katowice.pl
rezerwacja@rialto.katowice.pl

www.rialto.katowice.pl

SORRY BOYS
9 listopada, godz. 20.00

RGG – Unfinished story  
– Remembering Kosz
10 listopada, godz. 20.00

SKUBAS – Szklane Miesiące Tour
22 listopada, godz. 20.00

WIELKA SZTUKA  
W KINOTEATRZE RIALTO 

Salvador Dali – w poszukiwaniu 
nieśmiertelności,  
reż. D. Pujol, Hiszpania 2018
24 listopada, godz. 17.00 

Hokusai, reż. P. Wheatley, USA, 
Japonia, Wielka Brytania 2017
30 listopada, godz. 18.00 

FILMOWY KLUB SENIORA 

Piłsudski, reż. M. Rosa, 
Polska 2019
11 listopada, godz. 15.00

Downton Abbey, reż. M. Engler, 
Wielka Brytania 2019
24 listopada, godz. 14.30

TRANSMISJA SPEKTAKLU  
BALETOWEGO Z TEATRU BOLSZOJ  

W MOSKWIE 

Korsarz 
17 listopada, godz. 16.00

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
5, 6, 7 listopada, godz. 9.30 

Kordian 
9 listopada, godz. 19.30  
– w ramach Nocy Teatrów Metropolii 

10 listopada, 12, 13, 14, godz. 11.30 

O Królewnie Wełence
16 listopada, godz. 11.30, 17 listopada, 
godz. 16.00, 19, 20, 21, 22 listopada,  
godz. 9.30, 23 listopada, godz. 11.30  
i 16.00 

Królowa Śniegu – PREMIERA 
30 listopada, godz. 17.00 

Teatr Bez Sceny
ul. 3 Maja 11, tel. 606 611 926

teatrbezsceny@gmail.com
www.teatrbezsceny.pl

NOC TEATRÓW METROPOLII 

Florian Zeller, „Kłamstwo” 
9 listopada, godz. 18.00 
reż. Andrzej Dopierała

Florian Zeller, „Prawda” 
9 listopada, godz. 21.30  
reż. Andrzej Dopierała

Tylko dla widzów dorosłych

August Strindberg, „Panna Julia” 
9 listopada, godz. 23.00 

Pokaz filmowy pierwszego spektaklu Teatru Bez 

Sceny. Wstęp wolny.

Eric Assous, „Diabelski młyn”
15 listopada, godz. 19.00  
reż. Andrzej Dopierała 

Florian Zeller, „Kłamstwo”
16 listopada, godz. 19.00

Florian Zeller, „Prawda” 
23 listopada, godz. 19.00 

Jacek Rykała, „Mleczarnia” 
30 listopada, godz. 19.00  
reż. Jacek Rykała 
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Instytucja 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

Misterium Mortis et Lumen / 
Tajemnica śmierci i światła
3 listopada, godz. 17.00,  
kościół pw. Świętych Piotra i Pawła,  
ul. Mikołowska 32
Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – sopran, Monika 
Nowak – sopran, Karol Bulanda – tenor, Martyna 
Kaintoch – skrzypce, Szymon Poniszowski – altów-
ka, Ewa Kopacz – wiolonczela, Krzysztof Dudzik – 
dyrygent, ks. Andrzej Nowicki – wprowadzenie.
Program: Kamil Gojowy – Ut Mater Dei Ultimum 
Orationis (prawykonanie).

Muzyka – moja miłość. 
Koncert muzyki polskiej
10 listopada, godz. 17.00,  
MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
Bartłomiej Fraś – skrzypce, Gabriela Stanisz – fortepian.
Program: Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, 
Karol Szymanowski.

7. Międzynarodowe Dni 
Henryka Mikołaja Góreckiego 
„ReGeneracje”
17 listopada, godz. 18.00,  
kościół pw. św. Anny, pl. Wyzwolenia 21
Śląska Orkiestra Kameralna, Robert Kabara – dyrygent.
Program: Henryk Mikołaj Górecki, Mieczysław 
Weinberg, Mieczysław Karłowicz.

NA KONCERTY WSTĘP WOLNY

Pełny kalendarz koncertów kameralnych i harmo-
nogram edukacji muzycznej w Katowicach dostęp-
ny w biurze Silesii i na www.silesia.art.pl

Filharmonia Śląska  
im. Henryka Mikołaja  

Góreckiego
ul. Sokolska 2, 40-001 Katowice
tel. 32 351 17 13; 503 774 949
kasa@filharmonia-slaska.eu

7. Międzynarodowe Dni H.M. 
Góreckiego „ReGeneracje”
11 listopada–6 grudnia 
Katowickie dotychczas Dni Henryka Mikołaja Górec-
kiego zyskały zasięg międzynarodowy. Tegoroczna, 
siódma edycja wydarzenia, opierać się będzie na 9 
koncertach (w tym 6 w siedzibie Filharmonii Śląskiej) 
z udziałem wybitnych artystów z kraju i zagranicy. 
Tytuł „ReGeneracje” odnosi się do wielu znaczeń 
– do prezentacji dzieł różnych epok, obecności so-
listów – przedstawicieli różnych generacji oraz grupy 
docelowej, która obejmuje zarówno przedszkolaków, 
jak i seniorów. Podczas Dni powstanie jedna gene-
racja muzyczna, ponad podziałami pokoleniowymi. 
Zabrzmią dzieła nowe – aż 5 prawykonań – oraz 
doskonale znane, takie jak III symfonia Es-dur op.55 
„Eroica” Beethovena, czy „Sanctus Adalbertus” op. 
71 Góreckiego, które podczas koncertu 29 listopada 
zostanie zarejestrowane, dając materiał dla przygoto-
wywanej przez filharmoników premiery fonograficz-
nej tego dzieła. Uroczysta inauguracja Dni odbędzie 
się 15 listopada o godzinie 19.00.

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

Międzynarodowa konferencja 
naukowa poświęcona aspektom 
historycznym powstań śląskich 
i plebiscytu na Górnym Śląsku
19 listopada, godz. 10.00, ul. Jagiellońska 25

Spotkanie „My ptaki przelotne.  
Zaduszki Związku Górnośląskiego”.
6 listopada, godz. 17.00

AKADEMIA EKUMENICZNA 

Wykład pt. „Liturgia we wczesnym  
chrześcijaństwie”  
ks. dr. Wojciech Kamczyka. 
7 listopada, godz. 17.00

Wykład pt. „Historyczna  
i aktualna liturgia monastyczna”  
br. dr. hab. Michała Tomasza 
Gronowskiego OSB. 
28 listopada, godz. 17.00

Spotkanie z cyklu  
„Czy to prawda, że...”
9 listopada, godz. 11.00
Finisaż wystawy „Ziemia Święta w obiektywie Sta-
nisława Ligonia” – oprowadzanie kuratorskie Hen-
ryk Grzonka. 

ul. Francuska 12

„Architektura Polski po 1989 
roku”– wykład Anny Cymer
14 listopada godz. 18.00 

„Architektura  
a zmiany klimatyczne”
27 listopada godz. 17.30 

„Dobra Książka o architekturze”  
– spotkanie z Przemysławem 
Czernkiem 
28 listopada, godz. 17.00 

KONWERSATORIUM BIBLIOTEKI 
ŚLĄSKIEJ  

– CYKL ZAJĘĆ DLA SENIORÓW

 ul. Ligonia 7,  
zapisy: 32 251 42 21 wew. 233, 234.

4, 27 listopada, godz. 12.00 – warsztaty cera-
miczne

8, 22 listopada, godz. 12.00 – „Zgrajmy się”  
– spotkanie z grami planszowymi 

14 listopada, godz. 12.00 – „Western – gatunek 
nie tylko filmowy” – prelekcja

25 listopada, godz. 12.00 – „Województwo śląskie 
na mapach historycznych: GEOHIST, Eduś, EWoŚ 
– platformy cyfrowe ” – warsztaty komputerowe 

ul. Francuska 12

Cykl wystaw „Literatura 
inspiruje sztukę”
Piotr Lutyński – rzeźba i art-obiekt (do 7 listopada)

Małgorzata Jabłońska – piktogram i grafika (od 
14 listopada)

Koncert muzyki klasycznej  
dla młodzieży
14 listopada, godz. 11.15
Współorganizowany z Instytucją Promocji i Upo-
wszechniania Muzyki „Silesia”. 

Zwiedzanie Gabinetu Alfreda Szklarskiego – opro-
wadzenia kuratorskie odbywają się po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu.

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

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

Prosty sposób  
na trudne tematy
5 listopada, godz. 17.30, Filia nr 30,  
ul. Rybnicka 11
Prelekcja i wernisaż wystawy ilustracji Agnieszki 
Zapart. 

Wendyjskie winnice
6 listopada, godz. 17.00, Filia nr 14,  
ul. Piastów 20
Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą.

Historia życiem pisana. 
Opowieść o ziemiach załęskich
8 listopada, godz. 17.00, Filia nr 12,  
ul. Witosa 18b
Spotkanie z Ginterem Pierończykiem.

Wepchnąć słonia pod okładkę
8 listopada, godz. 17.00, Filia nr 17,  
ul. Krzyżowa 1
Spotkanie z pisarzem Adamem Pluszką.

Wieczór gier bez prądu
9 listopada, godz. 16.30, Filia nr 30,  
ul. Rybnicka 11
Planszówki dla dorosłych.

Spacer dendrologiczny  
na os. Tysiąclecia
9 listopada, godz. 11.00, Filia nr 14,  
ul. Piastów 20

Spacer z Witoldem Szwedkowskim, działaczem 
Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej. 

Godki nie ino Ślonzok do ciotki  
– wierny Lucek Czerny
13 listopada, godz. 17.00, Filia nr 19,  
ul. Obrońców Westerplatte 10

Niepełnosprawni  
– królowie życia
15 listopada, godz. 17.00, Filia nr 12,  
ul. Witosa 18b
Spotkanie z Przemysławem Sobieszczukiem, mów-
cą motywacyjnym, działaczem społecznym choru-
jącym na pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB).

Na kraniec północy  
w poszukiwaniu zorzy. 
Spitsbergen-Tromsi
18 listopada, godz. 17.00, Filia nr 10,  
ul. Radockiego 70a
Spotkanie z autorem bloga „Antek w podróży”.

Stary człowiek i może:  
1000 km rowerem po Kubie
20 listopada, godz. 17.00, Filia nr 12,  
ul. Witosa 18b
Spotkanie z Zdzisławem Majerczykiem.

Wśród nieprzetartych jeszcze  
dróg jest moja gdzieś…
21 listopada, godz. 18.00, Filia nr 16,  
ul. Wajdy 21
Koncert sentymentalny na dwie gitary i pianino. 
Wystąpią: Eugeniusz Szwarcer, Adam Harazin, 
Krzysztof Soska.

Sekrety Katowic
21 listopada, godz. 17.00, Filia nr 20,  
ul. Strzelców Bytomskich 21b
Spotkanie z Barbarą Szmatloch i Michałem Bulsą, 
autorami publikacji o Katowicach.

Na marne
22 listopada, godz. 17.00, Filia nr 6,  
ul. Bytomska 8a
Spotkanie z Martą Sapałą, autorką książek: „Mniej. 
Intymny portret zakupowy Polaków” i „Na marne”.

Spotkanie autorskie  
z Krystyną Mirek
22 listopada, godz. 17.00, Filia nr 25,  
ul. B. Chrobrego 2
Spotkanie promujące najnowszą powieść „Świą-
teczny sekret”.

Strach ma wielkie oczy.  
Czy literatura  
wykorzystuje nasze fobie?
25 listopada, godz. 17.00, Filia nr 30,  
ul. Rybnicka 11
Spotkanie autorskie z Pawłem Majką, autorem po-
wieści z cyklu „Uniwersum Metro 2033”.
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Śladami Majów w Gwatemali, 
Hondurasie i Salwadorze
25 listopada, godz. 16.00, Filia nr 36,  
ul. gen. Hallera 28
Spotkanie z Ryszardem Derdzińskim.

Siła w EB
27 listopada, godz. 17.00, Filia nr 1,  
ul. Ligonia 7
Spotkanie z Przemysławem Sobieszczukiem, mów-
cą motywacyjnym, a także z Agnieszką Majnusz – 
członkinią Fundacji Transgresja. 

Jugosławia  
– rozsypana układanka
28 listopada, godz. 15.00, Filia nr 3,  
ul. Gliwicka 93
Spotkanie z Beatą i Pawłem Pomykalskimi.

Biedaszyby i strajki  
– zapomniana historia Katowic
28 listopada, godz. 17.00, Filia nr 11,  
ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z Dariuszem Zalegą, autorem książki 
„Śląsk zbuntowany”.

Obozy palestyńskich 
uchodźców w Libanie
29 listopada, godz. 17.00, Filia nr 16,  
ul. Wajdy 21
Prelekcja Asdikaa Nidal Hamada i Dominiki Ró-
żańskiej oraz pokaz filmu o sytuacji palestyńskich 
uchodźców. 

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

Warsztaty PUS  
„Pomyśl – Ułóż – Sprawdź” 
6 listopada, godz. 15.30
Kolejne spotkanie organizowane we współpracy 
z Wydawnictwem Epideixis. 

Uczestnicy poznają materiały edukacyjne dla dzieci 
oparte na zasadzie nauki przez zabawę.

X edycja bezpłatnych kursów online
od 15 listopada, platforma e-learningowa 
biblioteki
Szkolenia zdalne dla osób zainteresowanych wy-
korzystaniem technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w edukacji. W listopadzie zostaną urucho-
mione kursy z zakresu obsługi bezpłatnych narzędzi 
do obróbki zdjęć (PhotoCollage, Free Online Photo 
Editor), tworzenia interaktywnych quizów (Quizizz) 
i animowanych postaci (Voki).

V Ogólnopolski Konkurs 
„Wielka Liga Czytelników”
od 25 listopada
Rusza nabór uczestników do edycji 2019/2020  
– Mistrzostw Lokalnych.

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

Kostuchna

Filmowa Kostuchna
środy, godz. 18.00,  
otwarte projekcje filmowe

Dzika flora
15 listopada, godz. 17.00.
Warsztaty zielarskie.

Masztalscy w Kostuchnie
24 listopada, godz. 17.00

„Słowiczek” dla św. Cecylii
25 listopada, godz. 17.00
Koncert chóru.

Andrzejkowy „Disco senior”
29 listopada, godz. 17.00

Piotrowice

Klub Aktywnego Seniora
wtorki, godz. 10.00
Zapraszamy stałych i nowych uczestników 

5 listopada – Warsztaty z fizjoterapeutką

12 listopada – „Bezpieczeństwo w sieci”. Prelek-
cja i warsztaty

19 listopada – Projekcja filmu wraz z kołem dys-
kusyjnym

26 listopada – „Idealna pani domu”. Ekośrodki 
czyszczące.

Jubileusz chóru „Fermata”
8 listopada, godz. 17.00,  
parafia przy ul. Fredry

Slow jogging
9 listopada, godz. 10.00

Fabryczka biżuterii
14 listopada, godz. 17.00
Międzypokoleniowe warsztaty.

Turniej Jednego Wiersza
15 listopada, godz. 17.00

Przyroda w obiektywie
21 listopada, godz. 18.00

Nocne planszówkogranie
29 listopada, godz. 18.00
W programie m.in.: sala familijnych gier planszo-
wych, games room dla rodziców. 

Murcki

Twórcy murckowscy
11 listopada, godz. 17.00
Otwarcie wystawy.

Zarzecze

Z kijkami po zdrowie 
8, 15, 22 listopada, godz. 17.00
Warsztaty z dietetykiem oraz masażystą.

Z kijkami po „Solnym 
szlaku” – spacer
11 listopada, godz. 10.00

Warsztaty artystyczne dla dzieci
12, 19, 26 listopada, godz. 17.00
„Dzień postaci z bajek” (12.11), „Dzień pluszowego 
misia” (19.11), „Ekolampiony” (26.11) 

Trzy pejzaże
29 listopada, godz. 17.00
Otwarcie wystawy malarstwa Neli Nelip.

Podlesie

Szlakiem solnym
od 5 listopada
Wystawa dokumentalna.

Ekowarsztaty artystyczne
13, 20, 27 listopada, godz. 16.30
W listopadzie proponujemy: „Dzień czarnego kota” 
(13.11), „Szyjemy misie” (20.11), „Andrzejki, 
wróżby i wróżbici” (27.11) 

Zwyczaje andrzejkowe
24 listopada, godz. 17.00
Spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej. 
Gościem specjalnym będzie Tomasz Wrona.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.dt.pl

„Człowiek z pasją”
4 listopada, godz. 18.00
Klub dyskusyjny zaprasza na spotkanie, którego 
bohaterem będzie Mieczysław Mikuła – akordeoni-
sta, założyciel i lider kapeli podwórkowej „Ślonsko 
Ferajna”. 

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni dla osób  
kultywujących śląską tradycję
6, 20 listopada, godz. 18.00

Koncert gitarowy  
„Wsłuchani w Polskę” w wykonaniu  
Patryka Filipowicza
11 listopada, godz. 17.00

Spotkanie dla seniorów  
z cyklu „Śpiewaj razem z nami”
13 listopada, godz. 11.00

Otwarcie wystawy akwareli  
Janusza Maciążka
13 listopada, godz. 19.00

Zajęcia z cyklu  
„Pora dla Seniora”
14 listopada, godz. 11.00

Warsztaty wokalno-muzyczne 
dla osób niepełnosprawnych 
18 listopada, godz. 11.00

„Muzyka  
w panewnickiej bazylice”
25 listopada, godz. 18.00, Galeria 
pod Łukami 
Klub dyskusyjny zaprasza na spotkanie z Zygmun-
tem Pinkawą, 

Młodzieżowy Dom Kultury  
w Zespole Szkół i Placówek  

nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl

ul. Zarębskiego 2

WIECZORNICA z okazji rocznicy  
odzyskania niepodległości  
i wybuchu powstań śląskich
7 listopada, godz. 17.00

Koncerty muzyczne dla dzieci  
w ramach współpracy z IPiUM  
„Silesia”
27 listopada, godz. 9.00, 10.00 

RODZINNA PRZYGODA  
– spotkanie międzypokoleniowe  
– warsztaty artystyczne
30 listopada, godz. 10.00–13.00 

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
4, 18, 25 listopada, godz. 10.00

Eko na warsztat
7 listopada, godz. 18.00
Przerabiamy T-shirty na…

„Muzyka – moja miłość”
10 listopada, godz. 17.00
Koncert IPiUM „Silesia” w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego Al Pari. W programie: St. Moniuszko, 
L. van Beethoven.

Salon Artystyczny
12 listopada, godz. 17.00 
„Zezowate szczęście. Opowieść o Bogumile Kobieli” 
– spotkanie z autorem red. Maciejem Szczawińskim.
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Koncert „Ślązacy i lwowianie  
naszej Niepodległej”
15 listopada, godz. 17.00
100. rocznica wybuchu I powstania śląskiego oraz 
101. rocznica odzyskania niepodległości i obrony 
Lwowa.

Zanurz się w RYTMie  
– 8. Święto Stepowania
16–17 listopada, godz. 10.00–12.45 – 
warsztaty stepowania
Gościem tegorocznego Święta Stepowania będzie 
Anna Machova z Czech.

16 listopada godz. 17.30 wspólny koncert w wyko-
naniu uczestników warsztatów i instruktorów.

Szczegóły na www.mdkkoszutka.pl

Senior w akcji.  
Tworzymy wieńce adwentowe
18 listopada, godz. 14.00

Podróże ze sztuką
18 listopada, godz. 17.00
Ponadczasowy geniusz Leonarda da Vinci – hołd 
artystyczny w 500. rocznicę śmierci. 

Z dedykacją dla seniorów  
– „Świat w obłokach”
22 listopada, godz. 17.00
Recital w wykonaniu Barbary Lubos przy akom-
paniamencie Adama Snopka. Usłyszymy piosenki 
Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty i Jacka Kacz-
marskiego.

Recital fortepianowy
24 listopada, godz. 17.00
W wykonaniu Małgorzaty Mokrus, doktorantki Aka-
demii Muzycznej w Katowicach.

W programie: W.A. Mozart, F. Chopin, C. Debussy, 
S. Rachmaninow.

Salon Artystyczny
26 listopada, godz. 17.00
Ewa Kassala, Marta Matyszczak, Sabina Waszut. 
Trzy śląskie pisarki, trzy różne portrety kobiet w li-
teraturze. 

ul. Krzyżowa 1

Warsztaty tworzenia kotylionów  
narodowych dla dzieci szkolnych  
z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 
6 listopada, godz. 8.30, 9.30, 10.30

Teatralne Katowice Dzieciom
7 listopada, godz. 9.30 
Spektakl teatralny pt. „Skrzydlaty odlot” – Teatr Kul-
tureska.

Senior w akcji
12 listopada, godz. 16.00 
Bezpłatne warsztaty tworzenia kosmetyków natu-
ralnych. 

Senioriada
13 listopada, godz. 15.00 
Biesiada dla Seniorów.

Galeria „Za Szybą”
16 listopada, godz. 18.00 
Spotkanie autorskie i wystawa prac w ramach VIII 
Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej – 
OFFO 201.

VI Wojewódzki Festiwal Talentów 
21 i 22 listopada, godz. 9.00 

Cztery Pory Roku  
– Dancing andrzejkowy
29 listopada, godz. 18.00
Zapraszamy do Akademii Wolontariatu CREATOR 
przy MDK „Koszutka” Filia „Dąb” 

ul. Krzyżowa 1: 608 549 089. 

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

VIII Ogólnopolski Festiwal 
Fotografii Otworkowej 
– OFFO 2019
do 1 grudnia

„Jak ekoodpowiedzialnie  
ogrzać mieszkanie?”
7 listopada, godz. 18.00 

„Za mundurem panny sznurem”  
– 2. Festiwal Piosenki 
Wojskowej i Powstańczej
9 listopada, godz. 17.00
Sylwester Targosz-Szalonek – tenor, Zespół Wokal-
ny RELING 

 „Rubinowe gody”  
– komedia teatralna
15 listopada, godz. 19.00

Dzień Seniora  
dla mieszkańców Szopienic
18 listopada, godz. 11.00

Dzień Seniora dla mieszkańców  
Burowca i Dąbrówki Małej
20 listopada, godz. 11.00

Andrzejki Seniorów  
dla mieszkańców Szopienic
25 listopada, godz. 11.00

Andrzejki Seniorów dla mieszkańców  
Burowca i Dąbrówki Małej
26 listopada, godz. 11.00

Filia nr 1, ul. obr. Westerplatte 10 

Warsztaty kosmetyków  
ekologicznych
8 listopada, godz. 16.00

Kulturalne Katowice
8 listopada, godz. 19.00
Filharmonia Śląska - koncert symfoniczny. Bilet 
bezpłatny dla mieszkańców Szopienic. Obowiązują 
zapisy.

Spotkanie ze zdrowiem
14 listopada, godz. 15.00
Dr Piotr Zagórski – ortopeda, traumatolog.

Finał 29. Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla 
Twórców Nieprofesjonalnych 
im. Pawła Wróbla
15 listopada, godz. 17.00, do 29 listopada 
wystawa 

Niedzielne podwieczorki  
przy bonkawie i kołoczu
17 listopada, godz. 15.00

Pogodomy ze starzykami
20 listopada, godz.12.00
Cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą o Śląsku 
i po śląsku.

Klub podróżnika  
– Michał Szczęśniak – INDIE
28 listopada, godz. 16.00

Zajęcia animacyjno-edukacyjno- 
-kulturalne dla seniorów
29 listopada, godz. 10.00
Kuchnia ekologiczna + degustacja

Filia nr 2, ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a, 10 

Geburstag u Gawlika
do 22 listopada
Wystawa nieprezentowanych obrazów Ewalda 
Gawlika wypożyczonych z kolekcji KWK „Murcki-
-Staszic”.

Muzyczny Trójkąt  
– Music in Education Festiwal 4 × 4
8 listopada, godz. 11.00
Wystąpią uczniowie szkół muzycznych z Węgier, 
Słowacji, Czech, Polski.

Kuchnia Roślinna  
Zero Waste – warsztaty
9 listopada, godz. 10.00

,,Trzy kontynenty”  
– Przemek Strączek & Chiao Hue 
Quartet – koncert składu  
międzykontynentalnego
10 listopada, godz. 17.00

Pracuję bezpiecznie  
– finał konkursu BHP
14 listopada, godz. 9.00

Puchacz i Słońce – spektakl  
w wykonaniu MATERIA Theatre 
19 listopada, godz. 11.00 i 13.00

W Pracowni Pana Gawlika.  
Finał konkursu 
21 listopada, godz. 10.00, do 28 listopada 
wystawa 

Przegląd Małych Form 
Teatralnych w gwarze 
26 listopada, godz. 10.00

V Giszowiecki Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
od 30 listopada do 1 grudnia
W programie m.in.: koncerty Paul &The Band, Pe-
dro y Mari, Góralska Hora, Gospel Sound, Kolędy 
na Jazzowo, spektakl dla dzieci, animacje.

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

 ul. Markiefki 44a

„Ciasto! Plasto!” 
5 listopada, godz. 16.00

Tropiciele Miejskich Legend
7 listopada, godz. 12.00

Listopadowy Koncert 
Orkiestry Dętej „Katowice” 
8 listopada, godz. 18.00

Dancing Bogucicki – artetera-
pia poprzez taniec dla Seniorów
9 listopada, godz. 17.00

Koncert Operetkowy
24 listopada, godz. 16.00
Koncert w ramach cyklu „Bogucice Kulturą Bogate”. 

Barwy Ziemi – Ukraina
29 listopada, godz. 17.00

DLA SENIORÓW

Cyfrowy Senior – warsztaty
7 listopada, godz. 12.00

„Sfilcowane Bogucice” 
– warsztaty 
19 listopada, godz. 17.00

„Klub Podróżnika”  
– spotkanie z obieżyświatem
19 listopada, godz. 16.30

Warsztaty tańca breakdance  
i hip-hop
7, 14, 21, 28 listopada, godz. 17.00

„Rodzinne warsztaty plastyczne”
12 listopada, godz. 17.00

Integracyjne warsztaty kulinarne
14 i 28 listopada, godz. 16.30



23www.katowice.eu INFORMATOR

Prelekcja historyczna o dzielnicy
21 listopada, godz. 18.00

„Bery i bojki w godce ślonskiej” 
– spotkania z gwarą śląską
26 listopada, godz. 17.30

 ul. Marcinkowskiego 13a

Maluszkowe Muzykowanie
7 i 21 listopada, godz. 17.15

DKF Gruba Film  
– cykl „Śladami Mistrza Kutza”
15 listopada, godz. 11.00

Projekcja filmu  
„Pułkownik Kwiatkowski” 
24 listopada, godz. 17.00
Spotkanie z Robertem Talarczykiem 

Koncert patriotyczny  
Zespołu Akordeonistów 
i ŚLZŚ Zawodzianki
16 listopada, godz. 17.00

XIV Ogólnopolskie Prezentacje 
Teatralne Żywoty Świętych 
i Patronów – w hołdzie 
św. Janowi Pawłowi II
18 i 19 listopada, godz. 9.00, 20 listopada, 
godz. 17.00 (pokaz finałowy)

Dancing Zawodziański  
– arteterapia  
poprzez taniec dla seniorów
22 listopada, godz. 17.00

Koncert muzyki klasycznej  
„Pieśni znad Olzy”
25 listopada, godz. 17.00

DLA SENIORÓW

 „W zdrowym ciele zdrowy duch”  
– warsztaty 
13 listopada, godz. 17.00, i 27 listopada, 
godz. 10.00 

Ogólnopolski Dzień Seniora  
– biesiada
14 listopada, godz. 16.00

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

ul. Szafranka 9,  
tel. 32 256 18 10

Z dziejów Katowic, Wnętrza 
mieszczańskie – wystawy stałe
Z fabryki na salony!
Wystawa porcelany „Giesche”, 
„Czuday”, „Huta Franciszka”
do 17 listopada, oprowadzanie kuratorskie 
6 listopada, godz. 17.00

Porcelanowe historie. Impreza 
podsumowująca wysta-
wę „Z fabryki na salony!”
15 listopada, godz. 17.00

Wystawa planszowa „Ubogim 
i cierpiącym ku pomocy. 
Matka Ewa – wiara i życie”
do 12 listopada, godz. 17.00

Co słowik mówi nocą?  
Czyli o książce „Die farben-
pracht der Vogelwelt”
20 listopada, godz. 15.00

Obrazy zapisane wyobraź-
nią. Wystawa prac uczniów 
Niepublicznej Specjalnej Szkoły 
Podstawowej Arka Noego
21 listopada, godz. 17.00

ul. Rymarska 4,  
tel. 32 353 95 59

„Wokół mistrzów Grupy 
Janowskiej”, „U nos w doma 
na Nikiszu”, „Woda i mydło naj-
lepsze bielidło. W pralni i maglu 
na Nikiszowcu” – wystawy stałe
Nieoczywistość. Ewald Gawlik
do 1 grudnia

ul. Kopernika 11,  
tel. 32 745 17 28,  

514 499 614

Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków – wystawa stała
Jeszcze o Swinarskim…
do 24 listopada, oprowadzanie kuratorskie 
7 listopada, godz. 17.00

O Zbigniewie Osińskim  
wspomnienia prywatne  
– oprowadzanie kuratorskie 
12 listopada, godz. 17.00

Silesia Press Cafe  
– red. Marek Błoński
14 listopada, godz. 18.00

Artystyczne przyjaźnie i korelacje 
K. Swinarski – B. Brecht.  
Wykład dr. Zbigniewa 
Feliszewskiego
19 listopada, godz. 17.00

Spotkanie Barbar śląskich.  
Dla wszystkich pań  
o imieniu Barbara 
20 listopada, godz. 13.00

Kilka słów o Konradzie 
Swinarskim – scenografie mimo 
woli. Wykład dr Ewy Dąbek-Derdy 
21 listopada, godz. 17.00

Witold Skrzypek  
– Szafa pani Twardowskiej
Wernisaż wystawy  
– 28 listopada, godz. 17.00

W stałej ofercie: warsztaty  
dla dzieci i młodzieży

ul. Kościuszki 47,  
tel. 32 728 85 57

Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru – wystawa stała
Tobolewski–Kubica. Zakreślone 
plamą. Zamalowane kreską
do 29 listopada
Wystawa w ramach 10.edycji Festiwalu Kręgi Sztuki.

Spojrzenie na filozofię chińską  
z punktu widzenia  
nauczyciela tai-chi.
23 listopada
Spotkanie z senseiem Antonim Żokiem.

„Srebrzystym piórem”  
– wieczór poEtycki bolesława  
„Bolko” stelmacha
6 listopada, godz. 17.00

Cykl „Twórcze wtorki”. 
Warsztatownia! – otwar-
ta przestrzeń twórcza 
5, 12, 19 listopada, godz. 12.00–15.30
„Malujemy plamy – stawiamy kreski”.
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youtube.com/KatowiceTube

Wystawa „Z fabryki na salony”
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CYKL ZAWODÓW NA ORIENTACJĘ

Katowice Wieczorową Porą 

Już po raz siódmy Stowarzyszenie Si-
lesia Adventure Sport zaprasza na swój 
cykl wieczornych imprez na orientację. Od 
listopada do lutego, raz w miesiącu, za-
wsze po zmroku, zawsze w innej dzielnicy 
miasta, można spróbować swych sił w po-
sługiwaniu się mapą. Dzięki temu, że za-
wody rozgrywane są w terenie zurbani-
zowanym, charakterystyczny układ ulic, 
budynków w znacznym stopniu ułatwia 
orientację. Katowice Wieczorową Porą to 
doskonała okazja do rozpoczęcia swojej 
przygody z biegami na orientację – mówi 
Marcin Franke, pomysłodawca zawodów. 
Na czym to dokładnie polega? Na starcie otrzy-
muje się mapę z zaznaczonymi punktami kon-
trolnymi, które należy odnaleźć (w terenie 
zurbanizowanym będą to np.: róg budynku, 
płotu, ławka, pomnik, charakterystyczne 
drzewo itp.). Przy punkcie kontrolnym znajduje 
się tzw. lampion (biało-pomarańczowy sześcian 
wielkości kartki A4), do którego przymocowany 
jest perforator (dziurkacz do dokumentowania 
pobytu w danym punkcie na karcie startowej, 
otrzymanej również na starcie). 

Sam start nie jest – w przeciwieństwie do 
biegów ulicznych – masowy. Na Katowicach 

Wieczorową Porą start następuje co mi-
nutę, właśnie po to, aby każdy miał szansę 
na własną rękę poszukać punktów kontrol-
nych, zmierzyć się z mapą. Kolejna różnica 
pomiędzy biegiem na orientację a biegiem 
ulicznym polega na tym, że nie ma jednej 
ustalonej trasy, którą wszyscy podążają do 
mety. Droga pomiędzy kolejnymi punktami 
kontrolnymi jest dowolna, zależy tylko od za-
wodnika (oczywiście najlepiej, aby była jak 
najkrótsza). Dodatkowo na katowickich zawo-
dach nie ma ustalonej kolejności „podbijania” 

punktów kontrolnych. Po otrzymaniu mapy 
zawodnik sam decyduje, czy zaczyna od pół-
nocnego krańca mapy, czy wręcz odwrotnie. 
Dzięki temu nigdy nie wiadomo, czy napo-
tkany na trasie przeciwnik już kończy, czy do-
piero zaczyna swoje wyzwanie... Walka trwa 
cały czas aż do mety. 

W zawodach z cyklu Katowice Wie-
czorową Porą można wziąć udział na jed-
nej z trzech tras: 

rodzinnej: bez górnego limitu liczby 
osób w zespole, przynajmniej jedna osoba 
musi mieć mniej niż 15 lat. W poprzednich 
latach startowały już trzylatki pod opieką 
swoich rodziców! Długość trasy 3–4 km. 

open: dzięki temu, że poza startem solo 
dopuszczony jest tutaj start w parach – to 
dobra opcja dla początkujących (zawsze raź-
niej zgubić się we dwójkę). Długość trasy 
4–6 km.

profi: start tylko solo, dystans do 7 km. 
Po zakończonym biegu organizatorzy 

zapraszają na słodką przekąskę, napój oraz 
losowanie nagród o charakterze turystyczno-
-sportowym.   (ORG)

Informacje, zapisy: www.rajdkatowice.pl

GKS – WIELOSEKCYJNY KLUB 

Grać jak najlepiej

Dobra forma i regularne zdobycze punk-
towe pozwoliły piłkarzom GKS-u Ka-
towice włączyć się do walki o czołowe 
miejsca 2 ligi. Trener Rafał Górak pod-
kreśla mimo wszystko, że dopiero ko-
niec sezonu wystawi jego piłkarzom 
ocenę, więc GieKSa stąpa twardo po zie-
mi i przygotowuje się na ostatni mie-
siąc zmagań w rundzie jesiennej sezonu 
2019/2020. W listopadzie czekają nas 
dwa mecze domowe. W pierwszą sobotę 
miesiąca katowiczanie podejmą na wła-
snym boisku Stal Stalową Wolę, która 
walczy w dolnej części tabeli. Kolejnym 
przeciwnikiem GKS-u przy Bukowej bę-
dzie Gryf Wejherowo. 
Piłkarki GKS-u Katowice również wal-
czą o czołowe miejsca najwyższej klasy 
rozgrywkowej. W pierwszej fazie sezonu pod-
opieczne trenera Witolda Zająca imponowały 
formą, co potwierdzało dobrze przepracowane 
lato naszego zespołu oraz udane ruchy trans-
ferowe. W międzyczasie nasze piłkarki wal-
czyły w koszulce z orzełkiem, reprezentując 
GieKSę na poziomie młodzieżowym i senior-
skim. Obrończyni GKS-u Joanna Olszewska 
wybiegła w pierwszej jedenastce reprezentacji 
Polski na prestiżowy mecz z Brazylią w Kiel-
cach. Nasz zespół zakończy rundę jesienną  
17 listopada wyjazdowym spotkaniem z SMS-
-em Łódź.

Siatkarze GKS-u Katowice, w tym se-
zonie prowadzeni przez trenera Dariusza 

Daszkiewicza, rozpoczęli swój czwarty se-
zon w PlusLidze, noszącej dumne miano „ligi 
mistrzów świata”. W listopadzie drużyna z Ka-
towic podejmie Trefla Gdańsk, Cuprum Lu-
bin i rywala zza między, czyli MKS Będzin. 
Najbliższy sezon PlusLigi będzie dla przebudo-
wanej kadry GKS-u Katowice sporym wyzwa-
niem. – Cel jest taki, by w każdym meczu grać 
jak najlepiej i walczyć o pełną pulę punktów. 
Ważne jest to, by każdy z nas dawał z siebie sto 
procent, bo jak już wielokrotnie wspominałem 

wcześniej, liga w tym sezonie jest wyjątkowo 
mocna – ocenił nowy szkoleniowiec siatkar-
skiej GieKSy.

Hokeiści katowickiego GKS-u zakończyli 
pierwszą rundę zmagań w Polskiej Lidze Ho-
keja na czwartej pozycji. Najmocniejszym 
punktem drużyny fińskiego trenera Ri-
sto Dufvy jest defensywa, której przewodzi 
świetnie spisujący się w bramce Szwed Robin 
Rahm. Druga runda spotkań będzie równie 
intensywna i trudna jak pierwsza: brązowi 

medaliści mistrzostw Polski podejmą w listo-
padzie na własnym lodowisku najpoważniej-
szych konkurentów do walki o ligowe trofea, 
czyli JKH GKS Jastrzębie i GKS Tychy. Na-
dejdzie także okazja, by zrewanżować się Za-
głębiu Sosnowiec i Re-Plast Unii Oświęcim 
za porażki w ostatnich starciach. Do Satelity 
po raz kolejny zawitają europejskie puchary, 
jako że GKS awansował do półfinału Pucharu 
Wyszehradzkiego dzięki pokonaniu słowackiej 
ekipy HC 07 Detva. 

BIEG CHARYTATYWNY

Wolność na 5  

– Powstania Śląskie

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickie-
wicza w Katowicach zaprasza 16 listopada 
do udziału w biegu charytatywnym z oka-
zji 100. rocznicy wybuchu powstań ślą-
skich „Wolność na 5 – Powstania Śląskie”. 
Biegi upamiętniające trzy powstania ślą-
skie będą odbywały się cyklicznie przez 3 
lata (tj. w latach 2019–2021). Tegoroczna 
edycja nawiązuje do 100. rocznicy wybu-
chu I powstania śląskiego z 1919 roku. 
Start i meta biegu znajdą się na placu przy III LO 
im. A. Mickiewicza. Bieg rozpocznie się o godzi-
nie 11.00. Trasa przebiega przez miejsca, które 
zapisały się w historii miasta Katowice. Każdy 
uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany 
medal okolicznościowy. Prowadzona będzie 
klasyfikacja generalna open kobiet i mężczyzn. 
Dodatkowo w biegu na 5 km odbędzie się rywa-
lizacja, która wyłoni najlepszych uczniów szkół 
średnich oraz najlepszych absolwentów III LO.

Uczestnicy wszystkich trzech biegów „Wol-
ność na 5 – Powstania Śląskie” biorą udział w kla-
syfikacji grand prix biegów.   (III LO)

Więcej informacji na stronie internetowej: 
mickiewicz.katowice.pl/wolnoscna5

DOMOWE MECZE 
GIEKSY W LISTOPADZIE

Piłka nożna
 2 listopada: GKS Katowice–Stal Sta-
lowa Wola (17.00)
 23 listopada: GKS Katowice–Gryf Wej-
herowo (18.00)

Hokej
 3 listopada: GKS Katowice–JKH GKS 
Jastrzębie (17.00)
 15 listopada: GKS Katowice–Lotos PKH 
Gdańsk (18.30)
 19 listopada: GKS Katowice–Zagłębie 
Sosnowiec (18.30)
 22 listopada: GKS Katowice–Re-Plast 
Unia Oświęcim (18.30)
 26 listopada: GKS Katowice–GKS Ty-
chy (18.30)

Siatkówka
 2 listopada: GKS Katowice–Trefl 
Gdańsk (20.30)
 16 listopada: GKS Katowice–Cuprum 
Lubin (17.00)
 27 listopada: GKS Katowice–MKS Bę-
dzin (18.00)
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