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5 Mitów o jakości 
powietrza w Katowicach
Spotykamy wiele informacji o jakości powie-
trza w naszym mieście, ale czy wszystkie są 
prawdziwe? Warto zapytać: od czego zależy 
jakość powietrza, czy pogarsza się przez sa-
mochody, czy noszenie maseczek chroni nas 
przed smogiem, czy wreszcie brakuje środków 
na wymianę pieców?

WIĘCEJ – STR. 7

Gotowa koncepcja 
rewitalizacji  
Doliny 5 Stawów
Znamy już dokument „Koncepcja architek-
toniczno-urbanistyczna zagospodarowania 
terenów w okolicy stawów Morawa, Borki 
i Hubertusy”. To zwieńczenie wielomie-
sięcznych prac grupy architektów, którzy 
opracowali go na podstawie wytycznych 
wskazanych przez mieszkańców Katowic w 
ramach przeprowadzonych wcześniej kon-
sultacji społecznych.

WIĘCEJ – STR. 8

Pierwsza od 6 lat zmiana 
opłaty za odbiór śmieci  
w Katowicach
Znaczący wzrost cen paliwa, energii oraz 
płacy minimalnej, konieczność spełnienia wyż-
szych wymogów recyklingowych narzuconych 
przez przepisy Unii Europejskiej, podwyższenie 
stawek tzw. opłaty marszałkowskiej oraz sze-
reg nowych przepisów – to pięć najważniej-
szych powodów wpływających na podwyżkę 
kwoty, jaką katowiczanie zapłacą za odbiór 
śmieci. 

WIĘCEJ – STR. 10

Metropolitalna Wigilia 
dla Samotnych
Święta Bożego Narodzenia są trudne dla osób 
samotnych. Od wielu lat z pomocą przychodzi 
fundacja Wolne Miejsce, która organizuje Wi-
gilię dla Samotnych. To wydarzenie współor-
ganizowane w ostatnich latach przez Miasto 
Katowice, po raz pierwszy odbędzie się przy 
współpracy kilkunastu miast Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii.

WIĘCEJ – STR. 11

Kolejne ważne wyróżnienie trafiło 
do Katowic. Nasze miasto zajęło 
trzecie miejsce w Polsce w pre-
stiżowym rankingu „Miasta dla 

Młodych”, który został opracowany przez 
Fundację Schumana. Badaniem objęto 66 
miast na prawach powiatu – w tym wszystkie 
wojewódzkie. Katowice wyprzedziły m.in. 
Gdańsk (4. miejsce), Kraków (5), Wrocław (6), 
Lublin (12) czy Gliwice (20). Triumfatorem 
rankingu została Warszawa, a drugie miejsce 
przypadło miastu Rzeszów.
W rankingu wzięto pod uwagę aż 37 wskaź-
ników, które zostały pogrupowane w siedem 
zbiorczych kategorii. Autorzy analizy czer-
pali dane z oficjalnych raportów oraz da-
nych publikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny. Jak czytamy w raporcie, „mia-
sto dobre dla młodych to miasto elastyczne, 

dynamiczne, prorozwojowe i otwarte”. Opisu-
jąc Katowice, autorzy podkreślali, że „wysoką 
pozycję w całościowym zestawieniu Katowice 
zawdzięczają przede wszystkim świetnemu 
wynikowi w trudnej kategorii „Zdro-
wie i opieka”. Katowice prowadzą pod wzglę-
dem dostępności kadry medycznej (zwłaszcza 
pielęgniarsko-położniczej) i liczby oddziałów 
położniczych. Osiągają także niezłe wyniki, 
jeśli chodzi o dostępność placówek opiekuń-
czych (druga dziesiątka miast pod względem 
liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach)”. 

W raporcie odniesiono się ponadto 
do kwestii gospodarczych i edukacyjnych.  
„W naszym zestawieniu Katowice są też 
drugim najsilniejszym ośrodkiem gospodar-
czym i trzecim najsilniejszym edukacyjnym. 
Katowice są także atrakcyjne pod względem 
przeciętnych zarobków. Spośród dużych 

miast wyróżnia je również wysokość nakła-
dów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców oraz przeciętnych cen miesz-
kań w stosunku do zarobków”.

– Trzecie miejsce w rankingu opraco-
wanym przez niezależnych ekspertów po-
kazuje jasno, że Katowice z roku na rok stają 
się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do 
życia i pracy. Warto przypomnieć, że w ostat-
nim czasie Katowice były wielokrotnie wy-
różniane w ogólnopolskich rankingach. Rok 
temu w rankingu „Miast Obywatelskich” Fun-
dacji Schumana zajęliśmy 5. miejsce w całym 
kraju, a w tym roku, drugi raz z rzędu, Kato-
wice zostały uznane za najbardziej ekologiczne 
miasto w rankingu magazynu „Forbes” – pod-
kreśla prezydent Marcin Krupa. Więcej szcze-
gółowych informacji na temat opisywanego 
rankingu zamieszczamy na stronie 3. (RED)

KATOWICE 
MIASTEM DLA MŁODYCH
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ZIMOWE ATRAKCJE

Gdzie na łyżwy? Na rynku przez całą dobę!

Wystartował świąteczny jarmark na ka-
towickim rynku, a to znak, by skorzy-
stać z lodowiska. To, które powstało 
pod gołym niebem, tuż obok jarmarko-
wych straganów, jest czynne przez całą 
dobę, przy czym warto pamiętać, że wy-
pożyczalnia łyżew funkcjonuje w godzi-
nach od 6.00 do 22.00. 
Tafla, podobnie jak w zeszłym roku, zajmuje 
400 m2 (20 × 20 m), co umożliwia wyko-
nywanie nawet sportowych ewolucji ro-
dem z jazdy figurowej. Z takiej oferty warto 
skorzystać bez względu na wiek i zaawan-
sowanie techniczne. Można bowiem wypo-
życzyć tzw. pingwinka, czyli podpórkę do 
nauki jazdy, co zainteresuje przede wszyst-
kim dzieci, które jeszcze nigdy nie miały 
łyżew na nogach. – Cały czas mamy na uwa-
dze, by nowe  centrum Katowic przyciągało 
licznymi atrakcjami nie tylko mieszkańców, 
ale i odwiedzających nas gości. Latem zna-
kiem rozpoznawczym stały się egzotyczne 
palmy wraz z fontannami, a przede wszyst-
kim liczne imprezy plenerowe. W zimie 
taką funkcję mają spełniać jarmarki i śli-
zgawka – mówi Maciej Stachura, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice. Oczywiście w Katowi-
cach, poza rynkiem, na łyżwach można 
pojeździć m.in. w Spodku oraz na lodowi-
skach w Murckach i Nikiszowcu.  (KK)

ZAPROSZENIE

Sylwestrowa Moc Przebojów na Stadionie Śląskim

Na Śląsku potrafimy nie tylko ciężko pracować, ale także doskonale się bawić. Dlatego chcąc przygotować coś wyjątkowego – jako stolica województwa włączamy się w organizację Syl-
westrowej Mocy Przebojów! Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny, a usłyszymy artystów z Polski i zagranicy, wśród nich: DJ BoBo, Captain Jack, La Bouche, Daj to głośniej, Ronnie 
Ferrari, Sławomir, Feel, Long and Junior, Enej. Do zobaczenia 31 grudnia na Stadionie Śląskim lub na kanale Polsat przed telewizorami od godziny 20.00. Zapraszam do wspólnego przy-
witania nowego, 2020 roku – Marcin Krupa, prezydent Katowic. Na stronie 12 przeczytacie o sylwestrowych zmianach w organizacji ruchu. 

Gdzie na łyżwy w Katowicach?
Lodowisko na rynku, czynne 24 godziny 

na dobę. Komercyjna wypożyczalnia łyżew 
działa w godzinach od 6.00 do 22.00.

Lodowisko „Spodek” – tu ślizgawka działa 
według określonego harmonogramu, który 
jest dostępny pod adresem www.spodekka-
towice.pl/pl/harmonogram-slizgawek/118/

Lodowisko sezonowe „Murcki” (plene-
rowe) przy ul Bielskiej 2a – to pełnowymia-
rowe lodowisko przeznaczone zarówno do 

ślizgawek, jak i do rozgrywania meczów hoke-
jowych. Jest czynne codziennie w godzinach 
od 8.00 do 22.00.

Lodowisko całoroczne „Jantor I” przy 
ul. Zofii Nałkowskiej 11 – tutaj trenują kato-
wickie kluby hokejowe oraz łyżwiarskie, od-
bywają się mecze hokejowe, zgrupowania 
kadry, zawody curlingowe oraz łyżwiarskie. 
Ślizgawki są ogólnodostępne tylko w week-
endy, według harmonogramu dostępnego 

na Facebooku oraz stronie internetowej 
MOSiR-u Katowice. Godziny otwarcia od 
6.00 do 22.00.

Lodowisko całoroczne „Jantor II” przy 
ul. Zofii Nałkowskiej 10a to całodobowy 
obiekt treningowy Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego, klubów hokejowych i łyż-
wiarskich oraz amatorskich seniorskich 
drużyn hokejowych. Tutaj ślizgawki nie 
są organizowane.

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam o tym, co jest w życiu najważniejsze.  

To czas, kiedy chcemy okazywać innym wiele serca.  

Niech więc te święta będą rodzinne, pełne miłości i wzruszeń przy wigilijnym stole,  

które pozostaną w sercu przez cały nadchodzący rok.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku mieszkańcom Katowic i całej aglomeracji  

życzy Marcin Krupa, prezydent Katowic
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REWITALIZACJA

Stało się! Ulica Dworcowa w Katowicach nie dla samochodów

Choć jeszcze samochody są, to z każ-
dym tygodniem kolejny metr ulicy będą 
zajmować prace budowlane, które za-
niedbaną ulicę zmienią w elegancji, re-
prezentacyjny deptak miejski. Ruszyły 
prace budowlane, które pozwolą kolejną 
ulicę w centrum miasta oddać pieszym. 
Podobnie jak ul. Mariacka i ul. Szkolna 
- również ul. Dworcowa stanie się dep-
takiem miejskim.
W listopadzie wyłączony został ruch na od-
cinku od ul. Mariackiej do ul. Dyrekcyjnej. 
- Rzeczywiście na początku było trochę za-
mieszania, kierowcy jeżdżąc „na pamięć” 
nie zwracali uwagi na nowe oznakowanie. 
Ale w perspektywie kilku miesięcy będziemy 
obserwować metamorfozę ul. Dworco-
wej, która stanie się nową wizytówką mia-
sta – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
urzędu miasta Katowice. - Kierowcy chcąc 
dojechać z tunelu pod Dworcem na ul. Fran-
cuską, powinni się kierować pod wiadukt 
kolejowy wzdłuż ul. św. Jana i następnie 
ul. Wojewódzką – dodaje rzecznik i przy-
pomina, że tym samym ul. Tylna Mariacka 

stała się dwukierunkowa, z wjazdem i wy-
jazdem poprowadzony od ul. Francuskiej. 
Inwestycja o wartości 15,58 ml zł zakończy 
się w III kwartale przyszłego roku. W drugiej 
połowie roku mieszkańcy zyskają nową prze-
strzeń z małą architekturą i przede wszyst-
kim dużą ilością zieleni. - To następny element 
metamorfozy Katowic. Nowy deptak miejski, 

podobnie jak to było w przypadku ul. Ma-
riackiej, ma przywrócić kolejną część miasta 
dla pieszych i wpisywać się w naszą politykę 
odciążania centrum z ruchu samochodowego. 
Na przebudowanym deptaku pojawi się zie-
leń i mała architektura. Zgodnie z głosami 
mieszkańców ulica Dworcowa docelowo 
zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów, 

nasadzimy na niej aż 54 drzewa, zostanie 
zmieniona nawierzchnia oraz zamontowane 
zostaną nowe ławki i oświetlenie – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Warto dodać, że w związku ze zmianami 
organizacji ruchu na ul. Dworcowej zmiany 
czekają nas także wzdłuż ul. Tylnej Ma-
riackiej, gdzie w przyszłym roku powstanie 
wielopoziomowy parking. Jednocześnie od 
przyszłego roku będzie wdrażana w Kato-
wicach nową politykę parkingową, która bę-
dzie oznaczać znaczący wzrost cen w Strefie 
Płatnego Parkowania dla osób spoza Katowic 
– przy jednoczesnym zagwarantowaniu zna-
czących upustów dla katowiczan, którzy będą 
posiadać kartę mieszkańca. Wykonawcą par-
kingu przy ul. Tylnej Mariackiej jest firma 
Grand Andrzej Grygiel z Korzennej. W ra-
mach umowy wykonawca odpowiada za do-
kumentację projektową, wykonanie maszyn 
do automatycznego parkowania samocho-
dów. Koszt inwestycji to 19,7 mln zł. Za-
kończenie prac – montaż i uruchomienie 
parkingu planowane jest w drugiej połowie 
przyszłego roku.  (RED)

RANKING „MIASTA DLA MŁODYCH”

Katowice na podium: edukacja, 

gospodarka i opieka medyczna

W rankingu „Miasta dla młodych” Ka-
towice nie tylko zajęły trzecią pozycję 
wśród 66 największych miast w Polsce, 
ale uzyskały także bardzo dobre wyni-
ki w ramach poszczególnych siedmiu 
podkategorii opracowanych przez au-
torów raportu. W zestawieniu „Lokal-
nej gospodarki” Katowice zajęły drugie 
miejsce, ustępując tylko Warszawie. 
„Mieszkańcom niezależnie od wieku za-
leży na tym, by miejsce ich zamieszkania 
oferowało stabilne i wysokopłatne za-
trudnienie” – czytamy w raporcie. 
Pod uwagę w tej kategorii brano m.in. średnie 
wynagrodzenie, poziom bezrobocia wśród mło-
dych ludzi czy też czas poszukiwania pracy. W ka-
tegorii „Edukacja” Katowice zajęły trzecie miejsce. 
Jak czytamy w raporcie „akademickość miast sil-
nie wiąże się z poziomem ich rozwoju i zewnętrz-
nie postrzeganą atrakcyjnością”. Miernikami 
tego subindeksu był m.in. dostęp do szkolnictwa 
podstawowego, średniego, zawodowego, wyż-
szego i istniejących programów stypendialnych.

Z kolei dla obszernej kategorii „Infra-
struktura” analizowano takie czynniki jak: 
inwestycje drogowe, dostępność mieszkań dla 
młodych ludzi, miejskie programy rewitali-
zacyjne, jakość powietrza i obszary zielone. 
Katowice zajęły w tym zestawieniu 11. miej-
sce, wyprzedzając m.in. Gdańsk (24), Kraków 

(29) i Białystok (40). Pierwsze miejsce przy-
padło Świnoujściu. W czwartym subindek-
sie zatytułowanym „Mobilność” premiowano 
ośrodki, które inwestują w transport pu-
bliczny czy też drogi rowerowe. Badano także 
gęstość połączeń krajowych i międzynarodo-
wych. Katowice zajęły w tej kategorii 9. miej-
sce, wyprzedzając m.in. Poznań (10), Olsztyn 
(11), Bydgoszcz (15) i Szczecin (19). 

„Bogata oferta kulturalna to je-
den z najważniejszych czynników przy-
ciągających do miast turystów i nowych 
mieszkańców, w tym młodych. Ośrodki, 

które mają pomysł na zagospodarowanie 
wolnego czasu swoich mieszkańców, a do 
tego są dogodnie skomunikowane i mają do-
brą sytuację gospodarczą, wyprzedzą te mia-
sta, które nie dbają o ten aspekt swojego 
rozwoju” napisali autorzy raportu, formu-
łując piątą kategorię „Kultura i rozrywka”. 
Pod uwagę w tej kategorii wzięto m.in. liczbę 
festiwali muzycznych i filmowych, wystaw oraz 
imprez masowych, łączną liczbę kin i muzeów 
oraz wielkość miejskiego budżetu kulturalnego. 
Liderem rankingu został Kraków, wyprzedza-
jąc m.in. Warszawę (3), Katowice (11), Łódź 

(19) i Poznań (24). Szósta kategoria, tj. „Otwar-
tość”, opisywała głównie kryteria, na które 
wpływ miast jest ograniczony, a więc m.in. 
ilość radnych poniżej 30. roku życia, działania 
młodzieżowych rad miast czy też udział cudzo-
ziemców w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego. W tym subindeksie zwyciężył Gdańsk, 
wyprzedzając m.in. Lublin (26), Katowice (32) 
czy Białystok (59).

W ostatniej kategorii „Zdrowie i opieka”, 
która jest jednym z ważniejszych czynników 
pod kątem oceny jakości życia w mieście, Kato-
wice zdecydowanie wygrały. Jak czytamy w ra-
porcie „świetne wyniki w tej kategorii osiągnęła 
stolica Górnego Śląska […]. Katowice wyróż-
niają się zwłaszcza w kwestiach medycznych 
– dysponują największymi kadrami pielęgniar-
skimi i położniczymi w Polsce […] oraz drugimi 
co do wielkości w kraju kadrami lekarskimi 
[…]. Ponadto, Katowice zajmują czwarte miejsce 
pod względem liczby oddziałów położniczych 
[…]. Nie najgorszy wynik, bo lekko poniżej 
przeciętnej, osiągnęły też, jeśli chodzi o liczbę 
miejsc w żłobkach i przedszkolach w przelicze-
niu na najmłodszą populację. To oznacza, że ro-
dzice, zwłaszcza kobiety, poszukujące wsparcia 
państwa w godzeniu macierzyństwa z innymi 
aspektami życia, mają duże szanse na jego 
otrzymanie, co jest cenne zwłaszcza na tle in-
nych metropolii”.  (RED)
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KARTA MIESZKAŃCA KATOWIC JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU

Szereg zniżek i przywilejów dla katowiczan

Wdrożenie karty mieszkańca to realiza-
cja przedwyborczej obietnicy prezydenta 
Marcina Krupy. Jej głównym celem jest 
premiowanie osób, które są zameldowa-
ne w Katowicach i właśnie tutaj odprowa-
dzają podatki. – Karta będzie zapewniała 
m.in. tańsze parkowanie. 
Droższy parking dla osób spoza Katowic, 
wraz z powstającymi centrami przesiadko-
wymi, ma stanowić element polityki trans-
portowej ukierunkowanej na zachęcanie 
naszych gości do podróżowania do Kato-
wic komunikacją publiczną. Do tego dojdzie 
szereg zniżek dla katowiczan m.in. w za-
kresie dostępu do wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez miasto i miejskie 
instytucje. Tańszy będzie również wstęp 
na powstające baseny miejskie. Doro-
śli posiadacze karty mieszkańca zapłacą  
8 zł, a osoby spoza Katowic – 16 zł. Karta 
będzie też scalać wiele dodatkowych korzy-
ści, z których niektóre już dziś funkcjonują, 
jak np. dodatkowe punkty w rekrutacji 
dzieci do żłobka – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa.

Obecnie trwa postępowanie przetar-
gowe na wyłonienie wykonawcy, który uru-
chomi i będzie obsługiwał program „Karta 
Mieszkańca Katowic”. Wartość zamówienia 
to prawie 1,5 mln zł. System ma wystar-
tować w drugiej połowie przyszłego roku. 
– Dla chętnych mieszkańców będziemy wy-
dawać plastikowe karty – podobne do kart 
bankowych, natomiast zakładamy, że zde-
cydowana większość katowiczan będzie pre-
ferowała korzystanie z aplikacji mobilnej. 
Wraz z rozwojem systemu planujemy zaprosić 
do udziału w programie m.in. zakłady usłu-
gowe czy sklepy, które oferowałyby zniżki dla 
katowiczan – zapowiada Ewa Lipka, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Katowice. 

Kto nie dostanie karty mieszkańca  
w 2020 roku?
Warunkiem ubiegania się o kartę miesz-
kańca w 2020 roku, w przypadku osób pra-
cujących, będzie konieczność wykazania się 
rozliczaniem rocznego zeznania podatkowego 
PIT w Katowicach. Takie zeznania składane 
są co roku. To oznacza, że jeżeli mieszka-
niec Katowic rozliczy w 2020 roku podatek 
PIT (za rok 2019) w innym mieście niż Ka-
towice, to wtedy nie otrzyma karty miesz-
kańca w przyszłym roku! Najwcześniej będzie 
się mógł o nią ubiegać dopiero po złożeniu 
PIT w Katowicach w 2021 roku. Tym samym 
przez długi okres taka osoba nie będzie mogła 
korzystać z szeregu zniżek.

Co musisz zrobić, jeżeli jako miesz-
kaniec naszego miasta chcesz rozliczyć 

PIT w Katowicach, a jesteś zameldowany w innej 
miejscowości? Jeżeli PIT za Ciebie wylicza i wy-
syła pracodawca, to musisz go o tej zmianie po-
informować. To proste i szybkie. Wystarczy 
wypełnić i przekazać pracodawcy w terminie 
do 31 grudnia ogólnodostępny formularz PIT-2.  
Jego wypełnienie zajmuje zaledwie dwie mi-
nuty. Taki formularz na pewno udostępni Ci 
pracodawca. Można go też pobrać z internetu. 
Ta prosta czynność sprawi, że będziesz mógł 
otrzymać kartę mieszkańca, a pieniądze z Two-
ich podatków pomogą nam w Katowicach m.in. 
sadzić nowe drzewa, budować nowe drogi rowe-
rowe czy sale sportowe dla dzieci. Konsekwen-
cją Twojej decyzji będzie działanie pracodawcy 
polegające na przesłaniu informacji podat-
kowej PIT-11 do Urzędu Skarbowego zgod-
nego z Twoim miejscem zamieszkania na ostatni 

dzień roku, tj. 31grudnia. Nawet jeżeli zmiana 
nastąpiła w ciągu roku, decyduje data zamiesz-
kania na koniec roku.

Jeżeli rozliczasz PIT samodzielnie, pamiętaj, 
by zweryfikować prawidłowość adresu. Jeżeli 
korzystasz z formularza papierowego – składa-
jąc roczne zeznanie PIT, wpisz w formularzu 
adres zamieszkania w Katowicach oraz wła-
ściwy dla tego miejsca zamieszkania urząd skar-
bowy (czyli pierwszy lub drugi). Jeżeli składasz 
PIT poprzez elektroniczny system rozliczania 
podatków, tj. www.podatki.gov.pl – sprawdź 
prawidłowości adresu zamieszkania i tym sa-
mym urzędu skarbowego. Jeżeli okaże się, 
że adres jest niewłaściwy i niezgodny z Twoim 
faktycznym miejscem zamieszkania na dzień  
31 grudnia 2019, tj. na ostatni dzień roku, mo-
żesz również sam zmienić adres.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Łatwiej zaparkujesz  

przy Ceglanej

Codziennie tysiące kierowców przyjeż-
dża do Katowic do pracy. Osoby te czę-
sto na 9–10 godzin pozostawiają po-
jazdy w Śródmieściu. Prowadzi to do 
sytuacji, w której mieszkańcy Katowic, 
załatwiając sprawy w centralnej części 
miasta, nie mogą znaleźć wolnych miejsc 
parkingowych. 
– Jechałam z dziećmi do kliniki okulistycznej 
przy ul. Ceglanej w godzinach południowych. 
Wszystkie parkingi przy szpitalu były zajęte. 
Po kwadransie poszukiwań wolnych miejsc 
auto zostawiliśmy przy ul. Plebiscytowej. 
Tak nie powinno być – mówi Anna Śmigiel-
ska z Tysiąclecia. Do takich sytuacji dochodzi 
bardzo często. Dlatego prezydent Marcin Krupa 

zdecydował o wdrożeniu nowej polityki par-
kingowej, która docelowo będzie wprowadzała 
podwyżki cen parkowania – przy jednoczesnym 
zastosowaniu upustów dla katowiczan, którzy 
będą mieć kartę mieszkańca. Podwyżka cen ma 
na celu zachęcić osoby spoza Katowic do tego, 
by częściej wybierały podróż tramwajem, au-
tobusem, pociągiem lub korzystały z centrów 
przesiadkowych powstających w Zawodziu, 
Brynowie czy istniejącym w Ligocie.

Pierwszy obszar, w którym pod koniec li-
stopada zostały wprowadzone wyższe stawki, 
tworzą ulice Ceglana i Wita Stwosza, na któ-
rych do tej pory można było parkować bez-
płatnie. W ubiegłym roku na wspomnianych 
ulicach zakończyła się warta ponad 4 mln zł 

inwestycja polegająca na wybudowaniu 308 
nowych miejsc parkingowych. – Wprowadze-
nie w tym obszarze płatnego parkowania ma 
na celu wymuszenie rotacji samochodów, by 
ułatwić znalezienie miejsca osobom odwie-
dzającym pobliskie szpitale i lokale usługowe 
– mówi Roman Buła, naczelnik Wydziału Bu-
dynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice. 

Przez tydzień, przed wprowadzeniem 
opłat, kierowcy parkujący samochody przy 
ul. Ceglanej i Wita Stwosza otrzymywali 

informacje o wprowadzeniu płatności. 
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 par-
komaty opłaty należy uiszczać u pracowników 
MZUiM Katowice. W przyszłym roku zostaną 
zamontowane nowe urządzenia, w których 
opłaty będzie można dokonywać gotówką lub 
kartą płatniczą.  (RED)
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Karta mieszkańca zapewni m. in. tańsze korzystanie z powstających basenów miejskich
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Przebudowa DK81 w Giszowcu  
– zmiany w rejonie ul. Kolistej
W kwietniu rozpoczęła się największa 
drogowa inwestycja w Katowicach od 
czasu budowy tunelu pod rondem im. 
gen. Jerzego Ziętka. W połowie listopa-
da wykonawca rozpoczął prace nad ko-
lejnymi elementami powstającego w ra-
mach inwestycji wiaduktu drogowego. 
– Kolejny etap prac wymaga wprowa-
dzenia tymczasowej organizacji ruchu, 
która będzie polegać na zawężeniu ul. 
Kolistej – przy zachowaniu wąskich pa-
sów w każdym kierunku jazdy – na od-
cinku pod wiaduktem. Mimo, że jest 
to krótki odcinek, z uwagi na duże 

natężenie ruchu w tym rejonie, szcze-
gólnie w godzinach szczytu, zmiana ta 
może wpływać na płynność ruchu – 
wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta, i dodaje, że zawężenie 
jest konieczne do kontynuowania bu-
dowy wiaduktu, która potrwa do końca 
przyszłego roku.
Przypomnijmy, że cała inwestycja 
składa się z dwóch zasadniczych czę-
ści. – Pierwsza z nich to budowa no-
wego bezkolizyjnego węzła dwóch 
dróg krajowych – ul.  Pszczyńskiej 
(DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) 

oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej 
(DK86) od autostrady A4 do ul. Górni-
czego Stanu. Ta część prac pozwoli od-
dzielić ruch tranzytowy przebiegający 
przez miasto od ruchu wewnątrzmiej-
skiego. Druga część obejmuje rozbudo-
wę istniejącego dziś węzła drogowego 
ulicy Pszczyńskiej (DK86) z ulicami 73 
Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, ob-
sługującego ruch lokalny. Po ukończe-
niu prac w 2022 r. katowiczanie na pew-
no zauważą dużą zmianę. Ruch będzie 
płynniejszy, zmniejszy się emisja spa-
lin i hałasu, znacząco zmniejszy się 

częstotliwość korkowania ulic – mówi 
Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału 
Transportu Urzędu Miasta Katowice.
Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln 
zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinan-
sowanie pozyskane w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. Kompleksowa przebudowa tego 
węzła drogowego zakończy się w pierw-
szej połowie 2021 roku. Utrudnienia 
dla kierowców znacząco zmniejszą 
się w przyszłym roku, kiedy do użytku 
zostaną oddane pierwsze bezkolizyjne 
połączenia DK86 z DK81. 

Remonty prowadzone przez MZUiM
ZADANIA WŁASNE 
Ü Chorzowska - przebudowa przejścia dla pieszych i przejazdu 
rowerowego 
Ü Zgrzebnioka - remont chodnika 
Ü Pl. Żołnierza Polskiego / Graniczna – remont chodnika 
Ü Spacerowa – wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej 600 m2

Ü Boliny – naprawa nawierzchni z frezu
Ü Bielika – wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej 390 m2

Ü Siwka – budowa chodnika – roboty w toku
Ü Skrzeka – budowa przejścia dla pieszych
Ü Bławatków – naprawa nawierzchni z frezu
Ü Kombajnistów – naprawa nawierzchni z frezu
Ü Grottgera – naprawa nawierzchni z frezu
Ü Suberlaka – wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu 640 m2

Ü Bzów – wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu 625 m2

Ü Burowiecka – wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu
Ü Lipowa – budowa przejścia dla pieszych
Ü Pomorskiego – naprawa nawierzchni z frezu
Ü Krzyżowa – remont chodników
Ü Drzymały – przebruk dla nasadzenia drzew

Ü Grażyńskiego – budowa przejścia dla pieszych
Ü Połomińska – budowa przejścia dla pieszych 
Ü Modrzejewskiej – remont nawierzchni jezdni 360 m2

Ü Świdra – remont nawierzchni jezdni 80 m2

Ü Bardowskiego – remont nawierzchni jezdni 412 m2

Ü Rolnicza – remont nawierzchni jezdni 210 m2

NAPRAWY NA PODSTAWIE  
ZGŁOSZEŃ MIESZKAŃCÓW:
nawierzchnia chodników: 
Załęska 56; Dąbrowskiego 1; Plebiscytowa; Adamskiego 6-8; Pier-
nikarczyka; Bielska; Wodna; Słowackiego; Chorzowska; War-
szawska 8

NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI:
Lipowa; Dytrycha; Oblatów; Katowicka; Brynicy; Jankego 116; Barbary; 
Smugowa; Bażantów; Adamskiego; Andrzeja; Kolońska; Dobrego 
Urobku 35; Szczecińska; Hallera; Milowicka; Asnyka; Kotlarza; Binisz-
kiewicza; Zadole; Literatów; Japońska; Radosna; Upadowa; Strumienna; 
Strzałowa; 

W Giszowcu trwają prace związany z budową wiaduktu drogowego w ramach mo-
dernizacji skrzyżowania DK81 i DK86. Aktualnie powstają m.in. podpory nowe-
go wiaduktu.

Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Armii Krajowej trwa wykop pod nowy tunel, który 
spowoduje, iż skrzyżowanie stanie się bezkolizyjne – ruch pomiędzy Katowica-
mi a Mikołowem będzie poprowadzony tunelem, a ruch lokalny pomiędzy dzielnicą 
Ligota a Kostuchną będzie odbywał się na rondzie.  

Inwestycja w liczbach:

58,5 tysiąca 
tyle pojazdów codziennie przejeż-
dża po DK86 na wysokości katowic-
kiego Giszowca

247,5 mln zł 
tyle kosztować będzie przebudowa 
węzłów DK81 i DK86

3,62 km 
to łączna długość rozbudowywa-
nych i przebudowywanych dwóch 
odcinków DK81 i DK86
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FINANSE 

Projekt budżetu Miasta Katowice na 2020 rok

Projekt budżetu Miasta Katowice 
na 2020 r. oraz projekt Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2020-2045 
został w połowie listopada przedłożony 
Radnym Rady Miasta celem zaopiniowa-
nia. Radni będą głosować na budżetem 
podczas grudniowej sesji Rady Miasta. 
Planowane dochody na 2020 rok wyniosą 
2,3 mld zł i będą wyższe od przewidy-
wanego wykonania na 2019 rok o 3,5%, 
tj. o 78 mln zł. Z kolei wydatki na 2020 
rok wyniosą 2,6 mld zł i będą wyższe 
od przewidywanego wykonania na 2019 
rok o 9,2%, tj. o 219 mln zł. 
Stabilna sytuacja finansowa Katowic oraz 
bardzo dobre oceny ratingowe pozwa-
lają pokryć powstały deficyt budżetowy 
przychodami z kredytów z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, kredytu z Banku 
Rozwoju Rady Europy, pożyczek z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyżkami 
środków z lat ubiegłych.

Należy podkreślić, że zmiany 
ustawowe, które dotkną samorzą-
dów w całej Polsce, wpłyną także nieko-
rzystnie na budżet Katowice. Spowodują 
one zwiększenie przyszłorocznych wydat-
ków, a dodatkowo, gdyby wspomnianych 

zmian nie wprowadzono, Katowice uzy-
skałyby także o wiele większe dochody. 
Na skutek zmian legislacyjnych plano-
wane dochody z PIT na 2020 rok wyniosą 
595 mln zł i będą niższe od przewidywa-
nego wykonania w 2019 r. o 0,8%, tj. o 5 
mln zł. Kwota ta w ujęciu całego budżetu 
na pierwszy rzut oka może nie wydawać 
się duża, ale jednak w poprzednich latach 
Katowice regularnie, co roku, znacząco 
zwiększały dochody z tego tytułu. Dyna-
mika dochodów rok do roku wynosiła od-
powiednio w 2017 r. (w stosunku do 2016 
r.) + 6% (wyższe o 28 mln zł); w 2018 r. (w 
stosunku do 2017 r.) +11,6% (wyższe o 58 
mln zł); a przewidywana realizacja w roku 
bieżącym w stosunku do 2018 r. to +7,2% 
(wyższe o 39 mln zł). Gdyby nie doszło do 
zmian legislacyjnych w tym zakresie Kato-
wice w przyszłym roku mogłyby osiągnąć 
dochód z PIT wyższy nawet o 60-70 mln zł. 

Znacząco zwiększą się wydatki Katowic 
na transport publiczny. Składka wpłacana 
do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
na ten cel wyniesie w przyszłym roku aż 123 
mln zł. Dla porównania w tym roku składka 
wynosiła 101 mln zł. Nie jest przesądzone, 
czy do kwoty 123 mln zł nie zostanie do-
liczony podatek VAT, którego nie trzeba 

było dotąd odprowadzać w ramach KZK 
GOP. Katowice zapłacą także wyższe o 4,4 
mln zł. tzw. janosikowe (wzrost o 14%). 55 
mln zł więcej niż w bieżącym roku zosta-
nie przekazane w 2020 r. na wynagrodze-
nia (wzrost z 669 mln zł do 724 mln zł), 
co jest związane m.in. z wprowadzeniem 
podwyżek dla nauczycieli i wzrostem płac 
minimalnych. Tradycyjnie największą pozy-
cję w budżecie po stronie wydatków stanowi 
oświata (wydatki bieżące). W przyszłym 
roku planowana kwota wydatków sięgnie 
648 mln zł (przy subwencji i dotacji z bu-
dżetu państwa na poziomie 359 mln zł). Dla 
porównania w tym roku przewidywane 
wykonanie to 612 mln zł (przy subwen-
cji i dotacji z budżetu państwa na poziomie 
347 mln zł). W tym punkcie warto zwrócić 
uwagę na fakt, że różnicę między wydat-
kami na oświatę, a otrzymywaną subwen-
cją, pokrywa miasta. W 2019 roku różnica 
ta wynosiła 265 mln zł, a w przyszłym roku 
ma sięgnąć już 289 mln zł. Wzrost wydat-
ków na oświatę jest niewątpliwie słuszny. 
Samorządy powinny jednak otrzymywać 
na ten cel odpowiednio większą subwencję. 
Miasto Katowice realizuje także wydatki 
inwestycyjne w placówkach oświato-
wych. W 2019 kwota sięgnie łącznie ok. 61 

mln zł, natomiast plan na 2020 r. zakłada 
prawie 54 mln zł.

W przyszłorocznym projekcie bu-
dżetu, a także w planie wydatków do 2023 
roku zostało zabezpieczone finansowa-
nie wielu inwestycji miejskich w łącznej 
kwocie 1,6 mld zł (w tym 480 mln zł dofi-
nansowania unijnego). Dzięki racjonalnie 
prowadzonej gospodarce finansowej Ka-
towice, w przeciwieństwie do niektórych 
miast, nie staną przed groźbą rezygnacji ze 
wcześniej zapowiedzianych lub trwających 
inwestycji. W 2020 roku zostaną oddane 
do użytku m.in. dwa baseny miejskie, trzy 
centra przesiadkowe: Brynów, Zawodzie 
oraz Sądowa czy też zostanie ukończona 
przebudowy węzła DK81 ul. Kościuszki 
/ ul. Armii Krajowej. W kolejnych la-
tach z kolei powstaną m.in. stadion miej-
ski, basen w Zadolu, tramwaj na południe 
Katowic czy przebudowany zostanie węzeł 
DK81/86 na wysokości Giszowca. Niestety 
ze względu na ograniczenia finansowe wy-
nikające ze zmian ustawowych pod znakiem 
staną nowe, nie planowane do pory, inwe-
stycje. W kolejnych numerach „Naszych Ka-
towic” przedstawimy Czytelnikom więcej 
informacji w zakresie zadań planowanych 
do realizacji w 2020 roku.  (RED)

EDUKACJA 

Prezydent zapowiedział rozbudowę SP21 w Podlesiu

Pod koniec listopada prezydent Marcin 
Krupa spotkał się z mieszkańcami Pod-
lesia i Zarzecza, by porozmawiać o wy-
zwaniach edukacyjnych dla tej części 
Katowic. 
W nawiązaniu do swoich wcześniejszych de-
klaracji prezydent przedstawił koncepcję rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej nr 21. – Mieszkańcy 
sygnalizowali mi, że w tej części miasta jest 

coraz więcej dzieci, a w szkole robi się coraz 
ciaśniej. Dlatego postanowiłem odpowiedź 
na to zapotrzebowanie. Zależy nam na tym, 
by stworzyć dzieciom komfortowe miejsce do 
nauki i uprawiania różnych dyscyplin sporto-
wych – podkreślał prezydent Marcin Krupa. 

Przedstawiona koncepcja zakłada do-
budowanie do istniejących dziś obiektów 
szkoły: sali sportowej o wymiarach 20 m x 

40 m wraz z trybunami, zespołu szatniowego 
oraz budynku mieszczącego aż 10 nowych sal 
lekcyjnych (dziś jest ich łącznie 26). Całko-
wita powierzchnia projektowanej rozbudowy 
wyniesie 2862m2. W ramach inwestycji po-
wstanie również plac zabaw, siłownia ze-
wnętrzna oraz boisko wielofunkcyjne. Koszt 
budowy wspomnianych obiektów szacowany 
jest na 16,3 mln. Planowany harmonogram 

inwestycji zakłada jej ukończenie w pierwszej 
połowie 2023 roku. 

Warto dodać, że będzie to kolejna tego 
typu inwestycja w naszym mieście. W tym 
roku oddano do użytku salę sportową przy 
ZSTiO nr 2 przy ul. Mikołowskiej, a w przy-
szłym roku zakończy się budowa nowej sali 
gimnastycznej przy IV LO przy ul. Katowic-
kiej.  (RED)

FO
T.

 U
M

K

PR
AC

OW
NI

A 
PR

OJ
EK

TO
W

A 
PI

ON

Widok od strony ul. MieczykówPrezydent zapowiedział rozbudowę 
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STAN POWIETRZA

5 mitów o jakości powietrza w Katowicach

MIT 1.    Katowice to 
najbardziej 
zanieczyszczone 
miasto w Polsce. 

Takie informacje można najczęściej zna-
leźć w anonimowych kanałach w mediach 
społecznościowych w Internecie. Podawane 
tam dane nie posiadają źródeł, nie opisują ca-
łorocznych danych, często nie mają podstaw 
naukowych. Według opublikowanego kilka 
tygodni temu kompleksowego raportu „Stan 
powietrza w Polsce” opracowanego przez por-
tal Onet.pl przy współpracy z Airly.eu (najwięk-
szym portalem w Polsce, analizującym poprzez 
sieć czujników jakość powietrza w miejscowo-
ściach w całym kraju) możemy sprawdzić, jak 
przedstawia się jakość powietrza w Katowicach 
na tle innych miast wojewódzkich. Zagregowane 
zostały dane z setek czujników za okres od 1 lipca  
2017 roku do 1 sierpnia 2019 roku. Ich rezultaty 
przedstawiają grafiki zamieszczone na tej stro-
nie. Z danych dowiadujemy się, że dla wskaź-
nika cząstek pyłu PM10 – Katowice (ze średnim 
wskazaniem 35,3) – lokują się w połowie stawki 
miast wojewódzkich. Większe zapylenie notuje 
się m.in. w Warszawie (38,4), Krakowie (47,9), 
Poznaniu (37,9) czy Łodzi (36). Oczywiście Ka-
towicom daleko także do liderów zestawienia: 
Gdańska (15,7) czy Zielonej Góry (19). 

MIT 2. �Jakość�powietrza� w�Katowicach�zależy�
tylko�od�działań�
Katowic. 

Katowice są nazywane śląskim liderem walki ze 
smogiem. Dwa razy z rzędu (w 2018 i 2019) nasze 
miasto zdobyło pierwsze miejsce w prestiżowym 
rankingu magazynu „Forbes” na najbardziej eko-
logiczne miasto w Polsce. Niestety powietrze 
nie zna granic. Nawet gdyby w Katowicach wy-
mienić wszystkie kotły węglowe i zatrzymać 
wszystkie samochody, to i tak jakość powietrza 
nie byłaby idealna. Przekonali się o tym miesz-
kańcy Krakowa, w którym zakazano palenia wę-
glem. Choć sytuacja w mieście się odczuwalnie 
poprawiła, to jednak smog napływający z ościen-
nych gmin, które nie walczą tak skutecznie ze 
smogiem jak Kraków, wciąż znacząco pogar-
sza jakość powietrza stolicy Małopolski. Nie-
stety podobnie jest w naszym regionie. Nie 
wszystkie miasta aglomeracji śląskiej angażują 
się w walkę ze smogiem tak mocno jak Katowice. 
Przykładowo w zeszłym roku w Katowicach 
wymieniono 1071 źródeł ciepła. Duże zaanga-
żowanie było także widoczne u naszych sąsia-
dów – m.in. w Sosnowcu czy w Tychach, gdzie 
wymieniono odpowiednio 571 i 414 źródeł cie-
pła. Z kolei w Chorzowie wymieniono tylko 216 
źródeł ciepła – podczas gdy w dużo mniejszym 
Mikołowie wymieniono aż 185 źródeł ciepła. 

MIT 3.  Noszenie tanich 
maseczek 
jednorazowych 
chroni�nas�przed�
smogiem. 

Jednorazowe, kosztujące kilka złotych, ma-
seczki antysmogowe pozwalają pokazywać 

mieszkańcom problem niskiej emisji i jej szko-
dliwość dla naszego zdrowia. Ich rozdawanie 
może mieć więc walor edukacyjny – pod wa-
runkiem, że osoba je rozdająca poinformuje, 
że takie maseczki nie uchronią Twoich płuc 
przed smogiem. Mikroskopijne cząsteczki 
pyłu (opisywane m.in. jako PM10 czy PM2,5) 
– mogą być wychwytywane tylko i wyłącz-
nie w filtrach masek wysokiej jakości – przy-
kładowo takich, jakich używają sportowcy. 

Koszt najtańszych masek tego typu zaczyna 
się od ok. 100 zł. Im lepszy filtr – tym większa 
skuteczność w zatrzymywaniu cząstek pyłu. 

MIT 4.  W Katowicach 
brakuje�pieniędzy�
na�wymianę�starych�
kotłów�węglowych.�

Sytuacja w Katowicach jest wręcz przeciwna. 
Decyzją prezydenta Marcina Krupy od kilku 

lat Urząd Miasta Katowice udziela dofinan-
sowania każdemu chętnemu – o ile złożył 
prawidłowo wypełniony wniosek. –  Jako 
jedno z niewielu miast w Polsce nie mamy 
żadnych limitów, jeśli chodzi o ilość udziela-
nych dofinansowań do wymiany źródeł cie-
pła. Ilość wymienionych kotłów, jak i kwota 
na to przez nas przeznaczana, rośnie co roku 
– podkreśla prezydent i dodaje, że w roku 2016 
wymieniono 481 źródeł ciepła za 2,5 mln zł, 
rok później udzielono już 581 dofinanso-
wań w kwocie 4,6 mln zł. Rok temu wymie-
niono 1212 kotłów z kwotą dofinansowania 
9,8 mln zł, a w tym roku, według planów, wy-
mienionych zostanie ponad 1500 kotłów ze 
wsparciem rzędu 14 mln zł.

MIT 5. �Jakość�powietrza� w Katowicach z roku 
na�rok�się�pogarsza�
przez�samochody.

Sytuacja jest odwrotna. Dane pokazują, że jakość 
powietrza z roku na rok się poprawia. – Oczywi-
ście wciąż musimy wykonać wiele pracy, by oddy-
chać czystym powietrzem, i zainwestować w ten 
cel setki milionów złotych, ale dane jasno poka-
zują, że nasze działania przynoszą efekty, a jakość 
powietrza się poprawia – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa. Od początku stycznia do końca 
września wskaźnik stężenia pyłu PM10 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 powietrza w Katowicach 
było średnio większe niż w tym roku o ponad 
18%, a dwa lata temu o ponad 28%. Warto też 
podkreślić, że głównym źródłem niskiej emisji 
są kotły, w których pali się węglem – szczegól-
nie te najstarszego typu. Wspomniane samo-
chody, w przypadku Katowic, przyczyniają się 
do wytwarzania niskiej emisji w kilkunastu 
procentach.  (RED)

Infografika powstała w ramach kampanii #OddychajPolsko przygotowanej przez Onet i Airly. Jej celem jest 
zwiększenie świadomości na temat stanu powietrza oraz zachęcenie Polaków do realizacji indywidualnych 
działań zmierzających do poprawy jego jakości. Podstawą dla działań jest raport Airly, przygotowany 
w oparciu o dane z największego systemu w kraju. Raport na temat jakości powietrza przygotowany 
przez Airly zawiera analizę danych z ponad 3 tys. miejsc w Polsce. Wiele z nich zostało zlokalizowanych 
w punktach, których nie obejmuje monitoring Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.
oddychajpolsko.onet.pl

CHCESZ WIEDZIEĆ
WIĘCEJ? 

Więcej informa-
cji o raporcie „Stan 
powietrza w Polsce” 
#OddychajPolsko 
opracowanym 
przez portal Onet.
pl przy współ -
pracy z Airly.eu można znaleźć na stro-
nach Onet.pl

Katowice po -
siadają najwięk-
szą w Polsce sieć 
czujników ( jest 
ich aż 127) moni-
torujących jakość 
powietrza – tzw. 
AWAIR. Sprawdź jakość powietrza w Twoim 
otoczeniu. 
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REKREACJA

Gotowa koncepcja rewitalizacji  

Doliny 5 Stawów w Katowicach

Inżynierzy z firmy „AMAYA ARCHITEKCI 
Agnieszka Majewska” przekazali miastu 
dokument „Koncepcja architektonicz-
no-urbanistyczna zagospodarowania 
terenów w okolicy stawów Morawa, Bor-
ki i Hubertusy”. 
– Otrzymany przez miasto materiał jest 
zwieńczeniem wielomiesięcznych prac 
grupy architektów, którzy opracowali go 
na podstawie wytycznych wskazanych przez 
mieszkańców Katowic w ramach przeprowa-
dzonych wcześniej konsultacji społecznych 
– mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent 
Katowic, który z ramienia prezydenta nad-
zoruje rewitalizację Doliny 5 Stawów. Wice-
prezydent podkreśla, że we wspomnianych 
konsultacjach katowiczanie podkreślali, 
że największymi atutami tego obszaru są 
natura, czysta woda w stawach, zieleń, moż-
liwość kąpieli oraz istnienie harcerskiej sta-
nicy żeglarskiej.

Przypomnijmy, że okolice stawów Mo-
rawa, Borki oraz trzech Hubertusów znaj-
dujących się na terenie katowickich dzielnic 
Szopienic i Burowca tworzą urokliwy, zaj-
mujący 157 hektarów kompleks przyrodni-
czo-krajobrazowy „Szopienice-Borki”. Stawy 
powstały w XX wieku w miejscach, z których 
wydobywano piasek na potrzeby górnictwa. 
Łączna powierzchnia wspomnianych zbiorni-
ków wodnych wynosi 91 hektarów – co ozna-
cza, że jest aż 10 razy większa niż powierzchnia 
zbiorników w popularnej Dolinie Trzech Sta-
wów, które liczą łącznie 9 hektarów. – Dolina 
5 Stawów jest dziś zaniedbana. Ma jednak ol-
brzymi potencjał, by stać się miejscem na miarę 
cieszącej się wielką popularnością Doliny Trzech 

Stawów. Dlatego w zeszłym roku zobowiązałem 
się, że kompleksowo zrewitalizujemy to miejsce 
– mówi prezydent Marcin Krupa. – Całkowi-
cie zgadzam się z mieszkańcami, którzy uznali, 
że obszar 5 stawów wymaga dużej interwen-
cji, wysprzątania, uporządkowania, stworze-
nia dróg rowerowych, miejsc parkingowych. 
Zdecydowana większość katowiczan uznała, 
że stawy w przyszłości powinny mieć funkcję 
wypoczynkową, rekreacyjno-sportową i eko-
logiczną. I tak też się stanie – dodaje prezydent 
Marcin Krupa. 

Jakie zmiany w Dolinie 5 Stawów?
W koncepcji architektoniczno-urbanistycz-
nej w sposób szczegółowy przedstawione zo-
stały informacje dotyczącego tego, jak zmieni 
się Dolina 5 Stawów. Ma ona umożliwiać ro-
dzinny, aktywny  wypoczynek – z zachowaniem 
jej zielonego charakteru. Zgodnie z koncepcją 
przy stawie Borki powstaną dwie plaże re-
kreacyjne i molo prowadzące do wyspy w za-
chodniej części stawu. W strefie przybrzeżnej 
powstaną m.in. toalety, przebieralnie, natry-
ski, boisko do siatkówki plażowej czy krąg 
grillowy. W strefie wypoczynku powstanie 
monitoring, nowe oświetlenie, zostaną zamon-
towane ławki, kosze na śmieci. Staw zostanie 
wyczyszczony z szuwarów. 

Największe zmiany będą dotyczyć stawu 
Morawa wraz z nadbrzeżem. Morawa zo-
stanie połączona z Borkami kanałem, który 
znacząco zwiększy możliwości w zakresie re-
kreacyjnego korzystania z kajaków i łódek. 
Na północnym brzegu Morawy powstaną 
plaża rekreacyjna, boisko do siatkówki plażo-
wej, toalety, przebieralnie i natryski. Wzdłuż 

całego wschodniego brzegu, a więc równole-
gle do torów tramwajowych, powstanie drew-
niana promenada spacerowa, która połączy 
północną część stawu z południową. Na połu-
dniowym brzegu – tj. przy stanicy harcerskiej, 
powstanie kolejna plaża z pełnym zapleczem. 
Przewidziano również w tym obszarze miej-
sce na punkt gastronomiczny. Na północno-
-zachodnim brzegu Morawy powstanie krąg 
grillowy oraz miejsce do przeprowadzania 
lekcji w terenie. 

Z kolei trzy stawy Hubertus będą miały 
bardziej „dziki” charakter. Hubertusy zostaną 
oczyszczone z szuwarów i połączone wą-
skimi kanałami. Nad Hubertusem II pojawią 
się pomosty wędkarskie dla osób niepełno-
sprawnych. Na północnym brzegu Hubertusa 
III zostanie utworzona ścieżka edukacyjna 
wraz z miejscem do lekcji terenowych. 

Udogodnienia dla rowerzystów  
i kajakarzy
Dolina 5 Stawów będzie przyjazna dla ro-
werzystów. Cały obszar zostanie połączony 
nowymi drogami rowerowymi wraz z kilku-
nastoma wiatami rowerowymi i punktami 
wypoczynkowymi. Drogi rowerowe zostaną 
połączone z tymi już istniejącymi – wzdłuż ul. 
Sosnowieckiej w Katowicach oraz po stronie 
Sosnowca – z drogą rowerową okalającą Stawiki 
– co pozwoli włączyć się w Szlak Rowerowy 
Dawnego Pogranicza. Dodatkowo na całym ob-
szarze powstaną również parkingi, m.in. przy 
zachodniej stronie stawu Borki oraz przy torach 
kolejowych pomiędzy Morawą a Hubertusami.  

 – Dużą zmianą oczekiwaną, szczególnie 
przez amatorów sportów wodnych, będzie 

kompleksowa przebudowa stanicy żeglar-
skiej na południowym brzegu Morawy. Tę 
inwestycję zrealizujemy szybciej niż rewita-
lizację całego obszaru stawów. Aktualnie zle-
cono opracowanie dokumentacji projektowej, 
która ma być gotowa w II kwartale przyszłego 
roku – podkreśla wiceprezydent Waldemar 
Bojarun.  

Wartość kompleksowej rewitalizacji 
Doliny 5 Stawów szacowana jest na 50 mln 
zł. – Zakres prac będzie olbrzymi. Jednak 
środki, które wydamy, traktujemy nie jako 
koszt, ale inwestycję w wysoką jakość życia 
katowiczan. Dzięki temu ten obszar stanie 
się miejscem, w którym tysiące mieszkań-
ców będą spędzać swój czas – tak, jak ma to 
miejsce w innych, popularnych zielonych czę-
ściach Katowic – podkreśla prezydent Mar-
cin Krupa.

Jak wygląda harmonogram dalszych dzia-
łań? Kolejnym krokiem jest ogłoszenie w I 
kwartale przyszłego roku przetargu na pro-
jekt. Po powstaniu projektu będzie możliwy 
wybór wykonawcy prac w terenie, które 
zgodnie z harmonogramem powinny się roz-
począć wiosną 2021 roku. Ze względu na duży 
zasięg terytorialny inwestycji prace będą reali-
zowane w etapach, tak by mieszkańcy możli-
wie szybko mogli zacząć korzystać z kolejnych 
zrewitalizowanych przestrzeni.

Na pierwszy etap tej inwestycji w budże-
cie miasta zarezerwowano 4,5 mln zł. 

(RED)

Mapę Doliny 5 Stawów ze szczegółowym 
opisem planowanych można znaleźć  

na witrynie www.katowice.eu.
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GŁOS MIESZKAŃCÓW

Na ulicę Piękną  

wraca ruch 

dwukierunkowy 

Na ul. Pięknej w ostatnich tygodniach 
na wniosek mieszkańców kilkukrotnie 
zmieniana była organizacja ruchu. Pier-
wotnie było to wprowadzenie jednego 
kierunku od ul. Parkowej. 
Część mieszkańców sygnalizowała, że takie 
rozwiązanie wpłynie korzystnie na ograni-
czoną ilość miejsc parkingowych w tym miej-
scu, a jednocześnie poprawi płynność ruchu.

 – Po wprowadzeniu tej zmiany po-
jawił się kolejny wniosek mieszkań-
ców z prośbą o odwrócenie kierunku 
– tj. wprowadzenie jednego kierunku do 
ul. Parkowej, aby ułatwić dojazd do ko-
ścioła. Po konsultacjach z Radą Jednostki 
Pomocniczej przychyliliśmy się do wniosku 
mieszkańców. Ostatnio pojawiły się jed-
nak kolejne głosy mieszkańców w sprawie 
przywrócenia ruchu dwukierunkowego 
– podkreśla Ewa Lipka, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Katowice. – Wsłuchujemy 
się w prośby mieszkańców. Dlatego w tym 
rejonie przetestowaliśmy różne rozwiąza-
nia, które ostatecznie nie spotkały się z ak-
ceptacją wszystkich stron. W mieście często 
zdarzają się sytuacje, w których cele miesz-
kańców są odmienne i nie zawsze da się je 
pogodzić.  Występujemy jednak w roli me-
diatorów, bo wierzymy, że dialog pozwala 
na pokazanie różnych punktów widze-
nia i wypracowanie optymalnego rozwią-
zania. Dlatego też czasem wdrażamy pewne 
rozwiązania na próbę – dodaje rzecznik. 

Finalnie na ul. Pięknej ponownie zo-
stał wprowadzony ruch dwukierun-
kowy, z jednoczesnym wyznaczeniem tzw. 
mijanki w środkowej części ulicy.

(RED)

POMOCNY PORTAL

W miejsce dziur w chodniku 

miasto posadziło drzewa

Dzięki aplikacji Naprawmyto.pl służącej 
do zgłaszania drobnych usterek w prze-
strzeni miasta na ul. Mickiewicza poja-
wiły się trzy nowe drzewa.
Jeden z mieszkańców zgłosił przez aplikację 
potrzebę naprawy dziur w chodniku, a w za-
sadzie uzupełnienia kostki przy ul. Mickiewi-
cza – naprzeciwko DH Ślązak. Zakład Zieleni 
Miejskiej, przejął zgłoszenie i... z dwóch 
dziur zrobiła się zielona przestrzeń, w któ-
rej pojawiły się trzy drzewa, a konkretnie 
wiązy kolumnowe.

Naszym celem jest współpraca z miesz-
kańcami i poprawa estetyki przestrzeni pu-
blicznej, jakości życia. Oczywiście zawsze 
bierzemy pod uwagę sugestie mieszkańców, 
ale czasem znajdujemy rozwiązanie lepsze 
niż to zaproponowane, jak w tym przypadku 
– mówi Wioleta Niziołek–Żądło, koordyna-
tor projektów społecznych w Urzędzie Mia-
sta w Katowicach. O tym, że rozwiązanie jest 
lepsze, świadczą też liczne komentarze i „lajki” 
mieszkańców pod zdjęciem nowych drzew 
na profilach społecznościowych miasta.  (SR))

NAPRAWMYTO.PL

Przeszło rok od uruchomienia Napraw-
myto.pl w Katowicach mieszkańcy 
zgłosili za pośrednictwem serwisu po-
nad 12,5 tys. problemów, a ponad 8 tys. 
z nich zostało rozwiązanych. Aplikacja 
służy do mapowania usterek w mieście. 
Mieszkańcy zaznaczają „alert” na ma-
pie, opisują go i dodają zdjęcie. Miejskie 
służby rozwiązują zgłoszone problemy 
tak szybko, jak to możliwe. 

Do najczęściej zgłaszanych alertów 
należą te związane z uszkodzoną infra-
strukturą, głównie jezdniami i chodnikami. 
W kategorii „bezpieczeństwo” najpopu-
larniejsze alerty dotyczą znaków drogo-
wych (przekrzywionych, uszkodzonych)  
a w kategorii „przyroda” – utrzymania zie-
leni i dzikich wysypisk. Do popularnych 
należą też alerty związane z uszkodzoną 
infrastrukturą wodociągową (studzienki), 
oświetleniem czy graffiti. Sprawy mają 
różny stopień skomplikowania, od którego 
zależy termin „naprawy”. 
Jeśli chciałbyś zgłosić w Twoim oto-
czeniu „usterkę”, skorzystaj  
ze strony: naprawmyto.pl/katowice

W GOTOWOŚCI

Katowicka akcja „Zima” wyprzedza kalendarzową zimę

Już od listopada pracownicy katowickie-
go Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej są w pełnej gotowości 
na wypadek ataku zimy. W magazynach 
zabezpieczono 100 ton piasku, 5700 ton 
soli, w pogotowiu czeka 38 specjalistycz-
nych pojazdów. Rozpoczęły się całodobo-
we dyżury dyspozytorni i na bieżącotrwa 
monitorowanie warunków pogodowych, 
prognoz i zgłoszeń służb, a także miesz-
kańców. Tak każdego roku wygląda orga-
nizacja pracy katowickiego MPGK pod-
czas akcji „Zima”.
– O to, by drogi w Katowicach były prze-
jezdne, a chodniki odśnieżone, dba bli-
sko setka pracowników. Dodatnie 

temperatury i brak opadów śniegu nie ozna-
czają, że czekają oni jedynie na nadejście 
zimy, gdyż na bieżąco trwają zamiatanie ulic, 
wywóz liści i inne prace związane z utrzy-
maniem czystości – mówi Czesław Kopiec, 
kierownik Wydziału Oczyszczania katowic-
kiego MPGK.

W przypadku intensywnych opadów 
śniegu czy gołoledzi w pierwszej kolejności 
odśnieżane są główne arterie komunikacyjne, 
śródmieście oraz drogi krajowe, a dopiero 
po ich udrożnieniu drogi o mniejszym natęże-
niu ruchu. Obszar Katowic został podzielony 
na 63 rejony w czterech kategoriach i stan-
dardach utrzymania zimowego. W sumie to 
ponad 724 kilometry dróg.

– Przed rozpoczęciem sezonu groma-
dzimy sól i piasek do posypywania dróg. 
Te zapasy mogą być na bieżąco uzupeł-
niane, w zależności od panujących warun-
ków atmosferycznych. W pogotowiu mamy 
17 pługo-posypywarek, 5 ciągników z osprzę-
tem zimowym i inne urządzenia pomocnicze. 
Pozostały sprzęt na razie bierze udział w za-
miataniu ulic i w każdej chwili może być prze-
zbrojony. W razie opadów na drogi wyjedzie 
21 naszych pługo-posypywarek, 5 ciągników 
oraz 12 pojazdów naszego podwykonawcy– 
dodaje Czesław Kopiec.

Akcję „Zima” koordynuje Centralna 
Dyspozytornia przez 24 godziny na dobę, 
śledząca sytuację przy użyciu kamer, stacji 

meteo i reagująca na zgłoszenia wszystkich 
służb oraz samych katowiczan. Próbą ogniową 
są oczywiście intensywne śnieżne opady, 
szczególnie w godzinach szczytu. Również 
przed właścicielami posesji oraz administra-
torami i zarządcami budynków, jak co roku, 
pojawią się zimowe wyzwania. To od nich 
zależy stan nawierzchni chodników i przy-
pilnowanie, by pryzmy zgarniętego śniegu 
nie utrudniały ruchu pieszego, jak i koło-
wego. Katowicka akcja „Zima” potrwa do 
31 marca przyszłego roku, a oprócz MPGK 
zaangażowane są w nią inne jednostki sa-
morządu, w tym Miejski Zarząd Ulic i Mo-
stów i Zakład Zieleni Miejskiej. 

(KK)
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GOSPODARKA ODPADAMI

Pierwsza od 6 lat zmiana opłaty  

za odbiór śmieci w Katowicach

Znaczący wzrost cen paliwa, energii oraz 
płacy minimalnej, konieczność spełnienia 
wyższych wymogów recyklingowych na-
rzuconych przez przepisy Unii Europejskiej, 
podwyższenie stawek tzw. opłaty marszał-
kowskiej oraz szereg nowych przepisów 
(dotyczących standardów bezpieczeństwa, 
elektromobilności i kontroli wizyjnej skła-
dowisk oraz miejsc magazynowania odpa-
dów) – to pięć najważniejszych powodów 
wpływających na podwyżkę kwoty, jaką ka-
towiczanie zapłacą za odbiór śmieci. 
Nowa stawka wyniesie 21,30 zł za odpady segre-
gowane. Natomiast za brak selektywnej zbiórki, 
która jest obowiązkiem nałożonym przez usta-
wodawcę, opłata zostanie podwyższona do 
42,60 zł. Nowe stawki będą obowiązywać od 
1 stycznia 2020 roku, a uchwałę w tej sprawie 
podjęła pod koniec listopada Rada Miasta Ka-
towice. To pierwsza od 6 lat zmiana tej opłaty. 
Podobne zmiany od zeszłego roku są wprowa-
dzane w wielu miejscowościach w całej Polsce 
– w tym w woj. śląskim.

– Pomimo systematycznego wzrostu kosz-
tów obsługi systemu gospodarki śmieciowej, 
przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu świad-
czonych usług, przez ostatnie 6 lat, dzięki opty-
malizowaniu naszych działań, udawało się nam 
uniknąć podwyżek. Niestety, ze względu na nie-
zależne od nas czynniki zewnętrzne związane 
ze znaczącym wzrostem kosztów nie jest to już 
dłużej możliwe – podkreśla Mariusz Skiba, wi-
ceprezydent Katowic. – Zgodnie z wymogami 
prawa opłaty za gospodarowanie odpadami 
mogą być wykorzystane wyłącznie na ten cel. 
Równocześnie system powinien się bilansować, 
co oznacza, że koszty nie mogą być wyższe od 
uzyskiwanych z tego tytułu dochodów, a ewen-
tualny deficyt pokrywany jest innymi źródłami 
dochodów. Wzrost opłat za gospodarowanie 
odpadami to kwestia, z którą mierzą się w tej 
chwili wszystkie samorządy w Polsce. Decy-
zja o podwyżce nie jest łatwa, ale nie możemy 
dłużej zwlekać. Poprzedziliśmy ją drobiazgo-
wymi wyliczeniami i analizami. Chcemy, 
aby system przetwarzania odpadów w Kato-
wicach, który jest jednym z najnowocześniej-
szych w kraju, nadal tak dobrze działał. Szereg 
przykładów, także z zagranicy pokazuje, że nie-
odpowiedzialne decyzje w kwestii gospodarki 
odpadami przynoszą złe konsekwencje. Jedno-
cześnie informuję, że w związku z wprowadza-
niem nowych stawek osoby najmniej zamożne 
będą mogły się ubiegać o zwiększenie dodatku 
mieszkaniowego – dodaje wiceprezydent Ma-
riusz Skiba. 

Pięć głównych powodów zmiany opłaty 
za odbiór śmieci w Katowicach to czyn-
niki zewnętrzne:

wzrost kosztów energii i kosztów paliwa – 
tylko w tym roku opłata za MWh, jaką uiszcza 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej, wzrosła o 59%;

wzrost płacy minimalnej – o 41% w po-
równaniu z rokiem 2013, z prognozowanymi 
wzrostami w latach kolejnych;

podwyższenie standardów, m.in. recy-
klingowych wynikających z rozporządzeń 
UE. W ciągu 6 lat dzięki powiększeniu m.in. 
taboru, zatrudnienia czy liczby pojemników 
do selektywnej zbiórki poziom segregacji 
śmieci w Katowicach wzrósł aż o 22 punkty 
procentowe. Obecnie wymagany poziom recyc-
lingu wynosi 40%, a w 2020 roku UE wymaga 
już 50% recyklingu, co oznacza konieczność po-
niesienia kolejnych nakładów m.in. na zatrud-
nienie i infrastrukturę;

wzrost stawek opłaty marszałkowskiej, 
czyli opłat za korzystanie ze środowiska, jakie 
pobiera Urząd Marszałkowski – w przypadku 
tzw. stabilizatu w okresie 2013–2019 stawka ta 
wzrosła aż o 630%, a w przypadku pozostało-
ści o 139%.

zmiany prawne generujące dodat-
kowe koszty – regulacje po pożarach 
składowisk, dotyczące bezpieczeństwa, 
przepisy związane z wymaganym udzia-
łem pojazdów elektrycznych lub gazowych 

we f locie oraz wymogi dotyczące kon-
troli wizyjnej.

Podwyżek opłat za odbiór śmieci dokonało 
już bardzo wiele górnośląskich i zagłębiowskich 
miast. W zdecydowanej większości przypad-
ków nowe ceny są zbliżone do stawek kato-
wickich. – Polskie miasta nie chcą podwyższać 
opłat za śmieci. To niestety konieczność, która 
nie wynika z apetytów czy chęci zarobku. To 
oczywiste, że władzom samorządowym nie 
jest w smak nadmierne obciążanie mieszkań-
ców, ale system musi się bilansować, nie ma 
po prostu innego wyjścia – komentuje Marek 
Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Warto pamiętać, że Katowice za-
pewniają swoim mieszkańcom odbiór 
odpadów z jedną z największych częstotliwo-
ści w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Po 2013 roku częstotliwość odbioru niektórych 
grup odpadów wzrosła nawet o 108%. Dodat-
kowo MPGK zajmuje się odbiorem wielkich 
gabarytów, odpadów budowlanych, choinek, 
zużytych leków, baterii, big-bagów z gru-
zem, co przed 2013 rokiem nie było standar-
dem i nadal nie jest standardem w wielu innych 

miastach. Dzięki inwestycjom o wartości 120 
mln złotych Katowice dysponują także jed-
nym z najnowocześniejszych zakładów prze-
twarzania odpadów w kraju. Pozwala on 
zabezpieczyć potrzeby mieszkańców, którzy 
przodują w województwie śląskim pod wzglę-
dem liczby produkowanych śmieci. Nowa 
stawka śmieciowa umożliwi utrzymanie ofero-
wanych im standardów gospodarki odpadowej.

Nowe ceny za wywóz śmieci w Kato-
wicach nie odbiegają od krajowego trendu. 
Zarówno duże miasta wojewódzkie, 
jak i mniejsze miejscowości były zmuszone 
podnieść opłaty. Jeśli w jakiejś lokalizacji 
stawki jeszcze się nie zmieniły, to najpraw-
dopodobniej zmienią się w najbliższym cza-
sie. Nowe stawki wprowadza coraz więcej 
miast z aglomeracji Śląskiej. Przykładowo 
mieszkańcy Zawiercia od 1 stycznia będą pła-
cili 25 złotych za odpady segregowane i aż 75 
złotych za niesegregowane. Kolejnym przy-
kładem są Tarnowskie Góry, gdzie stawki 
ustalono odpowiednio na 21 i 42 złote. W Ru-
dzie Śląskiej to 21,70 i 43,30 zł, a w Jaworznie 
22 i 43 złote.   (RED)
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KATOWICE W SKRÓCIE

Metropolitalna Wigilia  
dla Samotnych  
w Katowicach

Święta Bożego Narodzenia, rozpoczynające 
się Wigilią, cieszą tym bardziej, im wię-
cej w nich chwil spędzonych w obecności bli-
skich. Nie zawsze jednak i nie każdemu jest 
dane, by spędzić je w towarzystwie drugiego 
człowieka, o świętowaniu w pełnej i radosnej 
rodzinie nie wspominając. 

Od wielu lat z pomocą wobec świą-
tecznej samotności przychodzi fundacja 
Wolne Miejsce, która organizuje Wigilię 
dla Samotnych. To wydarzenie współor-
ganizowane w ostatnich latach przez Mia-
sto Katowice po raz pierwszy odbędzie się 
pod patronatem i przy współpracy kilku-
nastu miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii – w tym Katowic. Kluczowym 
owocem tej współpracy jest zapewnienie 
przez ZTM samotnym mieszkańcom miast 
partnerujących organizacji wydarzenia 
bezpłatnej komunikacji autobusowej do-
wożącej i odwożącej z wigilijnej wieczerzy.

Metropolitalna Wigilia dla Sa-
motnych odbędzie się 24 grudnia 2019 
roku o godz. 16.00 w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym, wejście od pl. Sła-
wika i Antalla 1. Otwarcie bram o godz. 15.00. 

Na każdego gościa czekać będzie świąteczny 
prezent, a na najmłodszych specjalny kącik 
animacyjny. Zgodnie z fundacyjną tradycją 
na wieczerzy wigilijnej nie zabraknie wystę-
pów kolędowych wolontariackiego chóru oraz 
teatru. 

– Zwracamy się z prośbą do Czytelników 
„Naszych Katowic”, by informację o Wigi-
lii dla Samotnych przekazać wszystkim 
osobom, które w ostatnich latach spędzały 
ten szczególny dzień roku samotnie. Każda 
osoba będzie mile widziana – mówi Maciej 
Stachura, naczelnik Wydziału Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 
– Aktualne informacje o wydarzeniu, roz-
kładzie jazdy, możliwości wsparcia wyda-
rzenia i wolontariacie znajdują się na profilu 
Facebooka Fundacji www.facebook.pl/wol-
nemiejsce oraz na stronie www.wolnemiej-
sce.pl – dodaje naczelnik. (ORG)

 WAŻNE INFORMACJE

24 GRUDNIA URZĄD 
MIASTA BĘDZIE 
NIECZYNNY
Informujemy, że 24 grudnia br. (Wigilia) 
Urząd Miasta Katowice będzie nieczynny. 

Jak pomóc  
bezdomnym zimą?
Zbliża się okres mrozów. Jak co roku to trudny 
czas dla osób pozostających bez własnego da-
chu nad głową, które szukają schronienia. 

Dlatego powinniśmy być czujni i zwra-
cać uwagę na osoby przebywające w rozma-
itych pomieszczeniach nieprzeznaczonych 
do zamieszkania, typu klatki schodowe, 
korytarze, piwnice, strychy i tym podobne. 
Takie osoby mogą potrzebować naszej po-
mocy. W mieście działają służby przygoto-
wane do pomocy bezdomnym, które czekają 
na informacje o przypadkach wymagających 
interwencji. Wystarczy zadzwonić na je-
den z poniższych numerów:

Straż Miejska – 986

Policja – 997

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
– (32) 209 00 09, (32) 251 43 87

Schronisko dla Mężczyzn – (32) 202 38 73

Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi 
– (32) 203 12 60

Osoby bezdomne z terenu Katowic mogą 
uzyskać schronienie doraźne w noclegowniach 
dla bezdomnych w następujących lokaliza-
cjach: ul. Sienkiewicza 23, ul. Bracka 18, ul. 
Gliwicka 89A, a także w Schronisku dla Bez-
domnych Mężczyzn przy ul. Krakowskiej 138. 
Kobiety mogą skorzystać z doraźnej pomocy 

Schroniska dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi 
przy ul. Orkana 7a. Osoby wymagające 
pomocy całodobowej należy zgłaszać do 
MOPS w Katowicach, który kieruje bezdom-
nego do odpowiedniego schroniska. (DC)

Biuro Rzeczy Znalezionych
Zgubiłeś coś „na mieście”? Zapraszamy do od-
wiedzania Biura Rzeczy Znalezionych przy 
katowickim Urzędzie Miasta, Rynek 1, pok. 
719 (VII piętro), tel. 32 705 42 61. Godziny 
pracy: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30–
15.30, czwartek: 7.30–17.00, piątek: 7.30–14.00

Zaproszenie dla NGO
Prezydent Marcin Krupa zaprasza przed-
stawicieli katowickich organizacji pozarzą-
dowych do udziału w corocznym spotkaniu 
celem podsumowania współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi 
w 2019 roku. 

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia o godz. 
16.30 w Instytucji Kultury Katowice – Miasto 
Ogrodów, sala 211. Głównym punktem spo-
tkania będzie wręczenie Nagrody im. Józefa 
Kocurka w dziedzinie działalności społecz-
nej. Nagroda jest przyznawana aktywnym 
mieszkańcom lub organizacjom pozarządo-
wym za wykazanie się szczególnym zaan-
gażowaniem na rzecz mieszkańców naszego 
miasta.  (MM)

NOWY PROGRAM

„Złota rączka” dla katowickich seniorów

Program „Złotej rączki” to realizacja 
przedwyborczej obietnicy prezydenta 
Marcina Krupy. Pomoc fachowca w na-
prawach w ramach programu „Złota 
rączka” będzie dedykowane katowickim 
seniorom. Realizacja zadania zostanie 
powierzona organizacji pozarządowej. 
Obecnie urząd miasta ogłosił konkurs dla 
organizacji pozarządowych, przygotowy-
wany jest również przetarg na zakup spe-
cjalnego samochodu cargo, który będzie 
użyczony na potrzeby realizacji zadania.
– Zgodnie z moją przedwyborczą obietnicą pra-
cujemy nad tym, by od lutego katowiccy senio-
rzy mogli bezpłatnie skorzystać z usług „Złotej 
rączki”. Program będzie dedykowanym oso-
bom powyżej 65 roku życia, którym trudno jest 
poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie 
zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Program „Złota rączka” to udzielanie 
nieodpłatnej pomocy seniorom, w zakresie 
drobnych napraw domowych np. wymiany 
żarówek, uszczelek, naprawy przeciekającego 
kranu i innych drobnych napraw, niewyma-
gających natychmiastowej interwencji, spe-
cjalistycznej wiedzy lub uprawnień, a także 
niepociągających za sobą dużych nakła-
dów finansowych. Naprawy wykonywane 
będą w lokalu zamieszkiwanym przez osobę, 
która ubiega się o pomoc i która jest jego 
głównym najemcą lub właścicielem.

– Z usługi „Złotej rączki” senior będzie mógł 
skorzystać maksymalnie raz w miesiącu, czyli 
nawet 12 razy w roku. Koszt naprawy, czyli ro-
bocizna i zakup drobnych materiałów nie może 
przekraczać 100 zł, natomiast w przypadku 
droższych materiałów jak np. baterie łazien-
kowe, karnisze, lampy będzie obowiązywać za-
sada, że materiały niezbędne do wykonania prac 
dostarcza osoba, której udzielana jest pomoc – 
wyjaśnia Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, na-
czelnik wydziału polityki społecznej.

Katalog napraw 
świadczonych w ramach 
programu obejmie m.in.: 

wymianę/naprawę kranów  
w kuchni i łazience, 
udrażnianie zatkanych odpływów, 
naprawę nieszczelnych rur, 
naprawę spłuczki, 
montaż/wymianę deski sedesowej, 
podłączenie pralki/zmywarki, 
wymianę żarówki, 
naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego, 
regulację/uszczelnienie drzwi i okien, 
naprawę klamek/zam-
ków w drzwiach i oknach, 
naprawę listew przypodłogowych.

Wybór realizatora programu nastąpi 
poprzez ogłoszony konkurs dla organiza-
cji pozarządowych. W ramach konkursu 
„Integracja i aktywizacja osób star-
szych, w tym kombatantów i osób repre-
sjonowanych – wspieranie działań na rzecz 
integracji i zwiększenia uczestnictwa w ży-
ciu społecznym seniorów” realizowane bę-
dzie także zadanie dotyczące projektu „Złota 
rączka”. Termin składania ofert wyznaczono 
na dzień 13.12.2019r. Wyłonienie zwycięzcy 
planowane jest na przełom grudnia i stycz-
nia, tak, by „Złota rączka” mogła rozpocząć 

działania od lutego przyszłego roku. Or-
ganizacja pozarządowa będzie miała udo-
stępniony samochód, na który urząd miasta 
ogłosi przetarg jeszcze w tym roku. W tej 
chwili procedura zakupu samochodu cargo 
jest w trakcie przygotowania, a na ten cel 
zabezpieczono środki wysokości 100 tys. zł. 
Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście oraz 
pod specjalnie uruchomioną na ten cel infoli-
nią „Złota Rączka dla Seniorów” w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie seniorzy 
będą zgłaszać się w razie potrzeby i chęci sko-
rzystania z programu.  (WKS)
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MIESZKANIE PLUS W KATOWICACH

Zawieszono wiechę na Nowym Nikiszowcu

Nikiszowiec nazywany jest perełką ar-
chitektoniczną Katowic. Niespełna kilo-
metr od tej zabytkowej dzielnicy, przy ul. 
przy ul. Górniczego Dorobku, powstaje 
Nowy Nikiszowiec – czyli osiedle bu-
dowane w formule programu Mieszka-
nie Plus. Będzie ono liczyć łącznie 512 
mieszkań o powierzchni od 35 do 94,5 
metrów kwadratowych. 
Miasto Katowice przekazało pod inwesty-
cję grunty oraz zajmuje się wykonaniem 
infrastruktury towarzyszącej, natomiast 
budowę finansuje Polski Fundusz Rozwoju 
- PFR Nieruchomości S.A. Prace terenowe 
rozpoczęły się w marcu 2018 roku, a w li-
stopadzie tego roku zawieszono wiechę 
symbolizującą osiągnięcie najwyższego 
punktu budowy.

– Architektura osiedla idealnie wpisuje 
się w charakter dzielnicy od skali urba-
nistycznej aż po sam detal. Katowickie 
Mieszkanie Plus to również szacunek dla 
architektonicznego dziedzictwa miasta – 
podkreśla prezes PFR Nieruchomości S.A. 
Mirosław Barszcz. Osiedle składa się z trzech 
kwartałów. W pierwszym z nich zakoń-
czono już roboty murowe i dekarskie, trwają 
prace związane z montażem okien oraz ba-
lustrad. W drugim rozpoczął się montaż 
stolarki okiennej oraz roboty dekarskie, a w 
trzecim zakończono roboty żelbetowe i roz-
poczęto prace dekarskie. 

– Budowa Nowego Nikiszowca wpisuje 
się w nasze działania, których celem jest 
odwrócenie negatywnych trendów demo-
graficznych, które dotyczą prawie wszyst-
kich miast w naszych kraju. Wysoka jakość 
życia, atrakcyjne miejsca pracy oraz zróż-
nicowany rynek mieszkaniowy stanowią 
filary naszych działań – podkreśla prezy-
dent Marcin Krupa. – Powstające lokale 
będą adresowane do osób, które nie mogą 
lub nie chcą wiązać się kredytem na zakup 
mieszkania na rynku komercyjnym. Z dru-
giej jednak strony, w ramach najmu, będzie 
istniała także opcja dojścia do własności 
oraz uzyskania dopłat z programów rzą-
dowych. Biorąc także pod uwagę świetną 
lokalizacją tego osiedla – wśród zie-
leni, a jednocześnie z doskonałą komuni-
kację, jestem przekonany, że mieszkania 
szybko znajdą swoich najemców wśród 
mieszkańców Katowic – dodaje prezydent 
Marcin Krupa. 

W IV kwartale ubiegłego roku zostało 
przeprowadzone badanie ankietowe dla 
osób wstępnie zainteresowanych zamieszka-
niem w Nowym Nikiszowcu. Nabór na 512 
lokali rozpocznie się, wg planów, w pierwszej 
połowie przyszłego roku.  

(RED)

Zachęcamy do śledzenia strony katowic-
kiego TBS – www.tbs.katowice.pl.

EDUKACJA

Prestiżowe wyróżnienie  

dla 3 placówek z naszego miasta

„Szkoła i Przedszkole Promujące Zdro-
wie” – certyfikat o tym tytule otrzy-
mały w siedzibie Ośrodka Rozwoju 
Edukacji w Warszawie trzy katowickie 
szkoły. Minister Edukacji Narodowej 
przyznał w tym roku to prestiżowe wyróż-
nienie 54 placówkom należących do sieci 
szkół i przedszkoli promujących zdrowie. 
Województwo śląskie reprezentowało 16 pla-
cówek, 3 z nich pochodzą z naszego miasta. 
Certyfikat z rąk wiceminister Edukacji Na-
rodowej, Iwony Michałek dla Szkoły Podsta-
wowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego odebrał 
dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Kato-
wicach, Jerzy Bakowski. Wśród laureatów zna-
lazła się również Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. 
Piłsudskiego oraz Miejskie Przedszkole nr 52.  

Program  Przedszkole i Szkoła pro-
mujące zdrowie jest realizowany w Pol-
sce od 1992 roku i ma na celu promowanie 
od najmłodszych lat zdrowego stylu życia. 
Jego założenia wpisują się w dydaktyczną, 
wychowawczą oraz opiekuńczą rolę 
przedszkoli i szkół. W województwie ślą-
skim koordynacją programu zajmuje się 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edu-
kacyjny Metis w Katowicach, który 
przygotowuje i wspiera placówki w działa-
niach w zakresie promocji zdrowia. Certyfi-
kat jest potwierdzeniem, że placówka pracuje 
zgodnie z modelem przedszkola/szkoły pro-
mującej zdrowie oraz wyrazem uznania dla 
dotychczasowych osiągnięć, będących wyni-
kiem wieloletniej, długofalowej oraz systema-
tycznej działalności. Przyznanie Certyfikatu 
jest formalnym uhonorowaniem wysiłków 
całej społeczności szkolnej i zobowiązuje do 
utrzymania wysokich standardów.  (ZSIP1)

TRANSPORT

Logistyka Sylwestrowa

Korzystając z doświadczeń przy innych 
dużych wydarzeniach – ponownie wdro-
żone zostanie rozwiązanie, które prze-
testowaliśmy podczas imprez na Stadio-
nie Śląskim.
 – Zdaję sobie sprawę, że podczas tego typu 
imprez sporym problemem dla mieszkańców 
katowickiego os. Tysiąclecia są tysiące osób, 
które  dojeżdżając z innych miast do stadionu 
zostawiają pojazdy na osiedlu, zajmując nie 
tylko miejsca parkingowe mieszkańców, ale 
także nierzadko parkują w miejscach niele-
galnych, na trawnikach i zielonych skwerach 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
- Dlatego kierując się interesem mieszkań-
ców os. Tysiąclecia, 31 grudnia już od godzin 
południowych zastosujemy zmiany w organi-
zacji ruchu, które polegają na wprowadzeniu 
zakazu wjazdu na teren osiedla od strony ul. 
Chorzowskiej - dodaje prezydent i zapowiada, 
że na os. zostaną skierowane dodatkowe pa-
trole Straży Miejskiej, by podejmować szybką 
interwencję w przypadku  pojazdów zaparko-
wanych niezgodnie z oznakowaniem, bądź 
utrudniających przejazd lub wyjazd z posesji.

W dniu 31 grudnia wprowadzone zostaje 
rozwiązanie testowane podczas wcześniej-
szych dużych wydarzeniach na Stadionie 

Śląskim w Chorzowie. Zostało one pozytyw-
nie przyjęte przez mieszkańców os. Tysiącle-
cie. Dlatego ponownie – w trakcie kolejnych 
wydarzeń - nastąpi wyłączenie możliwości 
wjazdu na osiedle Tysiąclecia z ul. Chorzow-
skiej oraz wyjazdu z osiedla na ul. Cho-
rzowską. W tym celu zostanie zastosowane 
wygrodzenie techniczne i zostaną utworzone 
posterunki policji i Straży Miejskiej. Wjazd 
będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów po-
gotowia ratunkowego, policji i straży po-
żarnej. Autobusy i tramwaje będą kursować 
bez zmian.

Ponadto w Sylwestra, będzie obowiązy-
wać zmieniona organizacja ruchu. Wzdłuż ul. 
Chorzowskiej - na odcinku od ul. Złotej do 
granicy z Chorzowem zostaną wprowadzone 
dodatkowe zakazy zatrzymywania i postoju. 
Analogiczne oznakowanie zostanie wpro-
wadzone na ul. Brackiej od Drogowej Trasy 
Średnicowej do ul. Chorzowskiej. Dodatkowo 
do znaków zostanie dołączona tabliczka T-24, 
tj. odholowanie pojazdu przed służby miej-
skie w przypadku naruszenia zakazu. 

Dla mieszkańców os. Tysiąclecia przygo-
towano plakaty z mapką opisującą planowane 
zmiany w organizacji ruchu, które pojawią się 
na wejściach do klatek schodowych.   (RED)
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE

Katowicka uczelnia 
wyremontuje  
zabytkowy gmach

Uniwersytet Śląski wyremontuje jeden ze 
swoich budynków przy ul. Bankowej. Inwe-
stycja jest elementem projektu SPINplace, 
na realizację którego uczelnia otrzymała  
25 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. 
Po modernizacji gmach stanie się miejscem 
współpracy z biznesem.

Budynek, który będzie przedmiotem in-
westycji, to zabytkowy obiekt z początku XX 
w. znajdujący sięprzy ul. Bankowej 5. Począt-
kowo mieścił się tu oddział Reichsbanku, póź-
niej Banku Polskiego, a następnie Narodowego 
Banku Polskiego. Od kilkunastu lat właścicie-
lem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski.

Uczelnia właśnie poinformowała, że pla-
nuje modernizację budynku. Stanie się to 
za sprawą projektu SPINplace, którego sfi-
nansowanie znacząco wesprze Unia Europej-
ska. – SPINplace powstał z myślą o osobach, 
które chcą rozpocząć lub rozwinąć swoją biz-
nesową działalność, mają pomysł na nowy 
produkt lub usługę i poszukują przestrzeni 
sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów mię-
dzy społecznością akademicką, reprezentu-
jącą różne obszary technologiczne, a światem 
biznesu. Centrum kreatywności i cowor-
kingu przyczyni się do wzrostu liczby start-
-upów oraz firm typu spin-off i pozwoli 
wzmocnić działania z zakresu transferu tech-
nologii – wyjaśnia Jacek Szymik-Kozaczko, 
rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach przedsięwzięcia zaplano-
wano przebudowę i odnowienie pomiesz-
czeń budynku oraz elewacji, przestrzeń 
będzie również dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Oprócz prac mo-
dernizacyjnych projekt przewiduje również 
przygotowanie sześciu inicjatyw z zakresu 
innowacji i kreatywności. Planuje się m.in. 
utworzenie tzw. fabryki start-upów, gdzie 
mentorzy, inwestorzy i eksperci biznesu 
mogą angażować się w najciekawsze ini-
cjatywy biznesowe w zamian za prawa do 
udziałów w start-upach. Ponadto w ramach 
studenckich kół naukowych i nieformalnych 
grup zainteresowań uczestnicy będą mogli li-
czyć na wsparcie zespołów eksperckich. Z ko-
lei w przestrzeni kreatywnego biznesu będą 
powstawały inicjatywy rozwijające teore-
tyczne i praktyczne zaplecze projektowania 
usług i produktów. 

Cała inwestycja ma kosztować 30 mln zł, 
ale ponad 84 proc. tej kwoty (25,3 mln zł) bę-
dzie pochodziło ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realiza-
cja przedsięwzięcia przyczyni się ponadto 
do osiągnięcia celów uwzględnionych w Re-
gionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2013–2020. Projekt wpisano 
także w zakres Lokalnego Programu Rewita-
lizacji Miasta Katowice.

Dom Powstańca Śląskiego 
przechodzi renowację
Dom Powstańca Śląskiego przy ul. Matejki 3  
od kilku tygodni jest poddawany pracom mo-
dernizacyjnym. Budynek zmieni się w no-
woczesny biurowiec. Jego wnętrza wynajęła 
firma z Holandii, która na całym świecie two-
rzy tzw. elastyczne miejsca pracy i przestrze-
nie coworkingu.

Gmach powstał w latach 30. ub. wieku 
na potrzeby siedziby Związku Powstańców 
Śląskich. W budynku działało też kino Zo-
rza. Obiekt zaprojektował architekt Zbi-
gniew Rzepecki. Pod koniec 2018 roku 
nieruchomość kupiła firma z Gliwic. Po-
wierzchnie Domu Powstańca spółka prze-
znaczy na biura. Ich zarządzaniem zajmie 
się międzynarodowa firma, do której należy 
marka Spaces, czyli wywodząca się z Am-
sterdamu sieć oferująca przestrzenie biu-
rowe w ramach elastycznych zasad najmu. 
Klienci korzystający z jej usług mogą wyna-
jąć na godziny lub dłużej zarówno biurko, 
salę spotkań, jak i większe moduły biurowe 
dostępne przez całą dobę. W budynku przy 
ul. Matejki 3 firma wynajęła całą dostępną 
powierzchnię, czyli ok. 3,3 tys. mkw.

– Katowice to największy biurowy hub 
na Śląsku, mocny ośrodek gospodarczy i usłu-
gowy, a tym samym miejsce z potencjałem 
rozwoju dla elastycznych powierzchni. 
Ponadto połączenie zabytkowego bu-
dynku o wyjątkowej historii z dogodną lo-
kalizacją w samym sercu miasta spełnia 
wymagania naszej marki, którą charaktery-
zują oryginalne przestrzenie i centralne po-
łożenie – powiedział Rafał Gabteni, dyrektor 
sprzedaży Spaces na Polskę. Planowane za-
kończenie prac renowacyjnych i otwarcie bu-
dynku to przełom 2020 i 2021 roku.

Dworcowa 8 ma wykonawcę
Kolejna część Starego Dworca przejdzie 
rewitalizację. Właściciel budynku przy ul. 

Dworcowej 8 wybrał w1ykonawcę prac, 
dzięki którym gmach będzie służył pod-
miotom gospodarczym i mieszkańcom. Do 
renowacji dołoży się Unia Europejska.

To największy obiekt dworco-
wego kompleksu – jego powierzch-
nia użytkowa wynosi 4,6 tys. mkw. 
Od połowy lat 70. ubiegłego wieku bu-
dynek jest pod ochroną konserwator-
ską, w związku z czym wszystkie prace 
będą odbywały się pod nadzorem woje-
wódzkiego konserwatora zabytków. Za-
daniem wykonawcy, na którego wybrano 
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego, będzie kompleksowa 
przebudowa wnętrz budynku, w tym 
schodów, ścian i stropów, montaż dwóch 
wind, a także wymiana instalacji, stolarki 
okiennej, dachu i odnowienie elewacji.

Planuje się, że po wykonaniu prac 
piwnica, parter i pierwsze piętro zostaną 
przeznaczone na lokale gastronomiczne z za-
pleczem kuchennym i sale bankietowe. 
Wyższe kondygnacje mają służyć innej 
działalności usługowej oraz również jako 
powierzchnie biurowe. Oprócz biur, lokali 
handlowych i usługowych powstanie tu 
przestrzeń na cele rozwoju społeczno-go-
spodarczego ścisłego centrum Katowic, a jej 
utworzenie zostanie dofinansowane z fun-
duszy unijnych. Opal Maksimum, właści-
ciel obiektu, który odpowiada za wdrożenie 
projektu, tłumaczy, że kluczowym celem 
przedsięwzięcia jest trwała zmiana tej części 
miasta. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, 
obejmie ona poprawę warunków funkcjono-
wania mieszkańców, rozumianą jako zmiany 
społeczne, inicjalizacja przemiany prze-
strzennej przyjaznej mieszkańcom, wsparcie 
biznesu, rozwój usług, oferty społeczno-kul-
turalnej i edukacyjnej.

Inwestycja ma zostać ukończona w dru-
giej połowie 2021 r. Prace będą kosztowały 
23,85 mln zł brutto, z czego 15,5 mln zł ma 
pochodzić z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

Qubus Hotel  
wraca do Katowic
Otwarcie Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego, ekspansja przemysłu spo-
tkań i coraz większe środowisko biznesowe 
miasta przenosi się na rozwój infrastruk-
tury hotelowej. Do budowanych obecnie 
trzech obiektów zakwaterowania dołącza 

kolejny. Tym razem za inwestycją stoi po-
wracająca do Katowic po kilku latach prze-
rwy sieć Qubus.

W ostatnich kilkunastu miesiącach w Ka-
towicach odbyły się m.in. szczyt klimatyczny, 
Światowa Konferencja Antydopingowa, Eu-
ropejski Kongres Gospodarczy, Fryderyk 
Festiwal czy Intel Extreme Masters. Więk-
szość to imprezy cykliczne. Wiadomo też, 
że w 2022 r. miasto ugości ponad 20 tys. 
uczestników Światowego Forum Miejskiego 
ONZ. By obsługiwać wydarzenia tej rangi, 
konieczne są wysokiej jakości miejsca ho-
telowe. Zabiegi Katowic w tym zakresie 
przyniosły skutek w postaci inwestycji Qu-
busa, a warto dodać, że swoje projekty prowa-
dzą aktualnie również spółki Hotele Diament 
(ul. Dworcowa), Orbis (ul. Młyńska) i Puro 
(al. Korfantego).

Qubus Hotel to jedna z największych pol-
skich marek hoteli biznesowych. Na rynku 
funkcjonuje ponad 20 lat. Jej katowicki ho-
tel przez kilkanaście lat zajmował najwyż-
sze piętra Altusa przy ul. Uniwersyteckiej, 
jednak w grudniu 2016 r. zakończył działal-
ność. Ostatnie trzy lata zajęły firmie poszu-
kiwania nowej lokalizacji. Teraz informuje, 
że wraca do miasta, a jej hotel powstanie 
przy ul. Moniuszki. Nowa inwestycja po-
wstająca w czterogwiazdkowym standardzie 
będzie 12 obiektem marki w Polsce.

– Katowice jako serce aglomera-
cji śląskiej są bardzo dobrym miejscem 
na inwestycję. Zdajemy sobie z tego sprawę, 
bowiem przez 13 lat efektywnie rozwijali-
śmy na tym rynku nasz obiekt Qubus Ho-
tel Prestige Katowice. Przyjazna polityka 
inwestycyjna włodarzy miasta oraz otwar-
tość we współpracy sprawiają, że z radością 
wracamy do Katowic z nowym konceptem. 
Jesteśmy też wdzięczni władzom miasta 
za wsparcie, które tylko umocniło nasze 
odczucie, że miasto chce, by Qubus Hotel 
wrócił – mówi Artur Hajduk, prezes sieci 
Qubus Hotel.

Qubus chce stawiać na rozwiązania 
proekologiczne. Planowana powierzchnia 
całkowita nowego obiektu sieci to 5,5 tys. 
mkw. W budynku znajdą się m.in.: 97 pokoi, 
lobby, restauracja z barem oraz sale bankie-
towo-konferencyjne i strefa fitness. W ho-
telu zaprojektowane zostały także zielony 
taras z widokiem na Rawę i garaż podziemny. 
Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi jesz-
cze w listopadzie br., a ich koniec planowany 
jest na kwiecień 2021 roku.  (ZIT)

Dworcowa 8Bankowa 5
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REWITALIZACJA

Plac na glanc 

Niewielka, szara przestrzeń w samym cen-
trum miasta. Brak zieleni, placu zabaw, 
brak kolorów. Tak wyglądało podwórko 
przy ulicy Dyrekcyjnej 3 jeszcze do nie-
dawna. Jego mieszkańcy aż cztery lata 
starali się o to, by ich plac był „na glanc”. 
W końcu się udało. 5 listopada mieszkańcom 
ulicy Dyrekcyjnej zostało przekazane wyre-
montowane i odnowione podwórko. Jeśli wie-
rzyć doświadczeniom wcześniejszych edycji, 
będą się nim cieszyć i korzystać z niego przez 
kolejne lata.

W tym roku zmieniła się formuła Placu 
na Glanc. Do udziału zaproszono 19 mło-
dych projektantów, którzy zostali wybrani 

podczas rekrutacji na warsztaty z wybit-
nym architektem Oskarem Grąbczewskim 
oraz Grzegorzem Layerem i Michałem 
Centkowskim. Pod okiem specjalistów  
5 zespołów projektowych stworzyło własne 
koncepcje rewitalizacji placu. Studenci z Gli-
wic i Wrocławia w składzie: Ewa Wandel, 
Kacper Banasik i Martyna Idasiak stwo-
rzyli podwórko, które przekonało do siebie 
jury w szerokim składzie architektów, pro-
wadzących warsztaty, organizatorów, spon-
sorów i mieszkańców. To ten projekt został 
zrealizowany. Mieszkańcy Dyrekcyjnej zy-
skali całkiem nową, funkcjonalną i kolorową 
przestrzeń. 

Plac na Glanc jest projektem edukacyjno-
-partycypacyjnym realizowanym od 2013 roku 
przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytu-
cję Kultury im. Krystyny Bochenek. Jest to 
jedno z tych działań, które edukują i zmieniają 
świadomość społeczną. Co więcej, wykorzy-
stując najnowsze rozwiązania we wzornictwie, 
Plac na Glanc pokazuje dobre praktyki oraz 
wyznacza nowe kierunki w designie w prze-
strzeni publicznej. Projekt zakłada również 
wykorzystanie rozwiązań z pogranicza ekolo-
gii i metod recyklingu. 

Więcej: miasto-ogrodow.eu/strona/
placnaglanc

Z ADAMEM BOROWICZEM, AUTOREM POPULARNYCH PROGRAMÓW KULINARNYCH, ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK

Katowice majom swoja dusza,  

tu czuja sie jak w doma

Sławomir Rybok: Adamie, na twojej stronie 
czytamy „Ślązak z krwi kości. Uwielbia 
odkrywać ciekawe miejsca i nowe smaki”. 
Rozgłos przyniosła ci seria „Jestem 
Borowicz”, ale wcześniej był blog kulinarny 
po śląsku no i była praca na budowie.  
I w tym momencie muszymy zaczonć godać 
po ślonsku. Słyszołech, żeś kulinarnego 
bakcyla chycił w dzieciństwie, od oumy?
Adam Borowicz: Moja ouma nauczyła 
mie warzić od zup po kotlet schabowy. 
Najważniejszo dlo mie je rolada ślonsko  
i gynś. Jo się urodził na Ślonsku, ale ro-
dzice ojca byli z Kujawsko-Pomorskiego, 
beztuż pojawiły się różne potrawy.
Ulubiono potrawa na wilijo?

Na pewno zupa z suszu z grzibów. 
Zalywało sie grziby na noc. Przesma-
rzało się to na maśle z bardzo drobno 
pokrojonom cebulom, aż zmienkło. 
Potym dolywało sie ta woda z grzi-
bów i bulion z warzyw z magifancom 
(lubczykiem). Wszistko sie mieszało i go-
towało kole trzydziestu minut, aże prze-
szło smakiem. Na maśle, na wolnym 
ogniu, robiło się grzanki z żymły.
A typowo śląskie jedzenie?

Ślonsko siemieniotka nie do końca 
lubia, u nos na stole była gościem. Kiedy 
żech poznoł moja żona, to robili my 
zupa z gów karpia, zresztom Ślonzoki je-
dzom zupa z łepów chyntnie. Gowy mu-
siały być oczyszczone ze skrzeli i oczu, 
żeby ta zupa nie była gorzko. Warziło się 
łepy razem z gałkom muszkatułowom i li-
ściem laurowym we bulionie do momentu 
ich rozpadu, aż sie wszistko spieniło. Szu-
miny sie ściongało i zaś gotowało półtory 
godziny. Zupa podowało sie z grzankami 
lekko czoskowymi. Moja żona mo brata 

we Krakowie i na wililjo doszoł jesz-
cze barszcz z uszkami, beztuż terozki 
na świenta musza robić trzi zupy.

U mie na wilijo jest dość prosto, som 
dwie kapusty: jedna kiszono z grzibami 
suszonymi, a drugo z grochym niełuska-
nym. Momy karpia, co go chwila opiekom 
na maśle i dowom do piekarnika – nie wy-
pijo mi wtedy tela tłuszczu. Do tego piure 
ziemniaczane na bogato, czyli na pół kilo 
kartofli pół kostki masła do sztymfowanio. 
Wciepuja to na sito metalowe i całe prze-
cierom. Makówki lubia, ale bez rodzynek. 
Jo żech prawie dwanoście lot był w Glas-
gow i tam pojawił sie tyż na świenta jesiotr.  
Wróciłeś do kraju, przekludziłeś się z Rudy 
w góry, ale durś cie widza w Katowicach.

Jeżech w trakcie otwierania bistro 
na stacji narciarskij Soszów i mieszkom 

teraz w Ustroniu. Jak żech miesz-
koł w Glasgow, to może ze trzy razy by-
łech w Katowicach. Teraz przeszołżech 
Katowice wzdłuż i przez kilka miesięcy 
zwiedziłech tu pełno restauracji.
Podobo Ci się miasto? 

Spotkołech małe miejsca, jak np. Bistro 
Oficyna, i powiem ci, że pyszno kuchnia. 
Oni przez wakacje otwarli, koło Pasi-
busa, food truck Tatarownia. Tam jo zjod 
pierwszy roz tatar z byka – rarytas, był 
tyż tatar z jałówki, coś co rozwalo system. 
Jeśli chodzi o rozwininęcie sie Katowic 
pod względem kulinarnym – to jest ob-
łynd, co tu się stało! Już nie wspominom 
starego Patio, kaj żech jod nojlepszy placek 
po wyngiersku. Otwarła się Moodro, kero 
je kreatywno, różne punkty na Mariackij  
i w bocznych uliczkach, czy na Nikiszu, np. 

Ślonsko Prohibicjo. Bych pedzioł, że kuch-
nia katowicko jest zagrożeniem dla Kra-
kowa. Ludzie przenoszom tu swoje interesy, 
mom takich znajomych. Tukej wiencej ludzi 
mo pieniądze, jest dużo młodzieży studiują-
cej, kero chce wydować na dobre jedzyenie.

Dalij wspomna tyż okolice ronda, kaj 
można coś zjeść, czy małe bistra, ciastkar-
nie, czy piwa kraftowe w Upojonych i ich 
zupa czoskowo, abo obłyndno włosko 
pizza w Vera Napoli. Powiem, że żech je 
zaskoczony Katowicami.

Kolega był u mie z Warszawy i prze-
ćwiczyli my knajpy w kożdo strona, pedzioł 
mi, że nie pamiento, żeby ktoś w Warsza-
wie tak przykłodoł się do jedzynio. Tu som 
zacne porcje i gościnność.  

Som nojlepij czuja sie na Nikiszu. W tyd-
niu przyjedziesz na kawa, a tam w paź-
dzierniku rozłożone leżaki, jakieś iwenty, 
muzyka. Nie pomijom tyż cyntrum, uwiel-
biom sie tam łobracać. Katowice majom 
swoja dusza, tu czuja sie jak w doma. Szacun 
dla ludzi i megazmiana!

Co byś życzył Czytelnikom na świenta  
i nowy rok?

Jo jest prosty człowiek. Chciołbych, aby 
kożdy móg pokosztować w tych wszistkich 
miejscach. Żeby ludzie wyszli na miasto, 
na rynek, by byli zdrowi, żeby się wszyscy ko-
chali. Katowice łonczom ludzi i to jest fajne 
miejsce, ino warto trocha wiencyj wyłazić. 
Nie tylko młodzi ludzie, ale tak jak jo, a mom 
czterdziecha na karku, czy tak jak mój tata, ke-
rego wzionżech tu po pietnastu latach i łon mi 
pedzioł – „Adam, super miejsce!”. Życza, żeby 
ludzie uczestniczyli w życiu Katowic i żeby 
pokosztowali tela potraw, co jo ostatnio bez 
pół roku. 
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ROZMOWA Z DR. TADEUSZEM SIERNYM *

Atuty i wartości

 Dr Tadeusz Sierny jest prezesem  
Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”  
i „Górnośląskiego Towarzystwa Literac-
kiego w Katowicach” oraz redaktorem 
naczelnym miesięcznika społeczno-
-kulturalnego „Śląsk”.

Maciej Szczawiński: Wydawnictwo „Śląsk”, 
czyli ważny i wyrazisty punkt na kulturalnej 
mapie miasta. Osobiście darzę je silnym 
sentymentem. A kiedy o nim mówię, 
to uświadamia mi mocno upływ czasu 
i związane z tym zmiany.
Dr Tadeusz Sierny: Bo to piękna i bogata hi-
storia. 15 grudnia 1945 roku inż. Władysław 
Gryksztas tworzył w Katowicach zręby pań-
stwowej firmy wydawniczej, czyli Oddział 
Informacji i Publikacji Centralnego Zarządu 
Przemysłu Hutniczego. Późniejsze wydawnic-
two „Śląsk” rodziło się zatem w łonie przemy-
słu hutniczego i górniczego. Od 1960 kierował 
nim dyrektor Jeremi Gliszczyński, którego 
doskonale pamiętasz. 
Podobnie jak kolejnych kierowników 
Redakcji Literackiej. Alfred Ligocki, 
Bolesław Lubosz, Witold Nawrocki, Józef 
Górdziałek… Różne charaktery, różne 
temperamenty, kompetencje  
i światopoglądy. Wszystkich łączyły jednak 
pasja i miłość do literatury.

Bo właśnie literatura piękna stała 
się istotną częścią naszej produkcji 
wydawniczej. 
Ówczesne nakłady mogą dziś przyprawić 
o zawrót głowy.

W tamtych latach tzw. nakład podsta-
wowy (czyli minimalna ilość egzemplarzy 
każdego produkowanego tytułu) dla po-
ezji wynosił 3000 egzemplarzy, dla prozy 
10000, literatury dla dzieci 30000 egzem-
plarzy. Poza kolejnymi tomami Alfreda 
Szklarskiego (kilkaset tysięcy nakładu!) 
wydawnictwo mogło publikować m.in. 
serie: „Bibliotekę Pisarzy Śląskich”, „Bi-
bliotekę Pisarzy Czeskich i Słowackich”, 

przekłady pisarzy chińskich, piękną se-
rię wydawnictw poetyckich (tzw. biała 
seria), równie ważną serię prozatorską, 
cykl krytyczno-literacki (słynna seria 
ze spinaczem), poszukiwaną przez czy-
telników serię biograficzną (z medalio-
nem), a z innej półki np. „Encyklopedię 
metalurgii” czy „Leksykon górniczy”. Te 
ostanie do dziś dobrze służą tym gałę-
ziom przemysłu.
W 1992 roku następuje radykalna zmiana 
katowickiej oficyny. Jak byś najkrócej 
określił jej powody? Charakter?

No cóż, mimo ogromnych wysiłków 
nie udało się przekształcić przedsiębiorstwa 
państwowego w tzw. dobrze prosperujący 
podmiot rynkowy. Przyczyn zarówno 
obiektywnych, jak i subiektywnych wy-
mieniać można multum. Wszystkie zaowo-
cowały katastrofą firmy i w konsekwencji 
jej likwidacją. Chcąc ocalić istniejący w Ka-
towicach potencjał wydawniczy, ale przede 
wszystkim myśląc o przyszłości kultural-
nego i naukowego środowiska, postano-
wiliśmy założyć 28 lat temu razem z prof. 
Piotrem Fastem i prof. Janem Malickim 
nowy podmiot wydawniczy o wyraźnie 
już sprofilowanym obliczu merytorycz-
nym. Kilkusettysięczna metropolia może 
być przecież miejscem funkcjonowania wy-
dawnictwa naukowego i literackiego obok 
innych, już działających na rynku katowic-
kich oficyn.
A zatem zmiana profilu, zmiana siedziby, 
zmiana reguł gry. Ale „śląskość” 
i „katowickość” nadal silnie określają 
Waszą tożsamość. 

Katowickość i śląskość nie są naszą ide-
ologią czy misją, ale atutem i wartością, 
którą staramy się dokumentować i wspie-
rać. Ja nie chcę być Ślązakiem tylko dla-
tego, że potrafię mówić „językiem śląskim” 
(jak kto woli – „godać”) lub tylko dlatego, 
że tutaj się urodziłem. Moja śląskość i moja 
katowickość biorą się przede wszystkim 

ze znajomości dorobku tutejszych zna-
komitych naukowców i związanej z nią 
dumy. Z kontaktu z twórczością wybit-
nych malarzy i grafików, z lektur i edycji 
świetnych tekstów literackich, z wie-
dzy o zadziwiających osiągnięciach moich 
rodaków w zakresie architektury, muzyki, 
historii i wielu innych dziedzin. W jed-
nej z najnowszych naszych publikacji Hen-
ryk Szczepański w opowieści zatytułowanej 
„Za parawanem krajobrazu” dokumen-
tuje w sposób wyjątkowy fenomen Kato-
wic jako miasta powstałego z ludzkiej pasji. 
To nie „dupowaci” Ślązacy – jak obraźliwie 
chciał swoich rodaków nazywać pewien 
znakomity zresztą artysta – są bohaterami 
jego opowieści, ale ludzie wielu talentów 
lub „tylko” umiejętności w mieście nad 
Rawą. To nie figury banalnych konformi-
stów, lecz osoby, które tworzą pozytywną 
legendę miasta. Szczepański pisze bo-
wiem o postaciach, którym – powtarzając 
za J.I. Kraszewskim – „Patrzy z czoła nieza-
leżność, z cery dostatek”.
Od lat o Katowicach pisze i książki swe 
w „Śląsku” publikuje inny katowicki 
smakosz i erudyta: Lech Szaraniec…

Znakomity, profesjonalny historyk. 
Inicjator odbudowy Muzeum Śląskiego, 
znawca zakamarków miasta i ludzi tu 
mieszkających. W edycji kolejnego tomu 
jego cyklu „Moje Katowice T. IV” autor 
przypomina m.in. postacie bp. Arkadiusza 
Lisieckiego, Stefana Suberlaka i Olgierda 
Bierwiaczonka, sytuując je w konkret-
nych miejscach, a czasem nawet... ka-
mienicach. Nasi czytelnicy mogą te opisy 
konfrontować z tekstami pomieszczo-
nymi w dwutomowym zbiorze przy-
gotowanym przez prof. G.B. Szewczyk 
„Katowice oczami Niemców i Polaków”. 
Warto też przypomnieć pierwszą księgę 
naszego wydawnictwa, do dziś niezastą-
piony monumentalny album Wojciecha 
Janoty i Jerzego Moskala pt. „Bogucice, 

Załęże et nova willa Katowice”. Właśnie 
tym tropem szliśmy, publikując m.in. zbio-
rową pracę pt. „Oblicza modernizmu” czy 
„Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dwo-
rzec kolejowy w Katowicach” autorstwa A. 
Gzowskiej.
Dbacie też wyraźnie o związane  
z Katowicami publikacje monograficzne. 
Niedawno przeczytałem  
z zainteresowaniem pracę Stefana Gierlotki 
o dziejach Piotrowic, Ochojca i Kostuchny.

Wszystkie dzielnice Katowic godne 
są upamiętnienia starannym wydawnic-
twem pokazującym ich walory. Opubli-
kowaliśmy w dwóch wersjach językowych 
piękny album o bazylice w Panewnikach 
oraz wspomniane przez ciebie albumy 
obydwu dzielnic. Wydawnictwo ma 
duże doświadczenie w produkcjach tego 
typu, w planach są kolejne. Te wszystkie 
działania są możliwe, ponieważ współ-
pracujemy z Wydziałem Kultury Urzędu 
Miasta Katowice. Gdyby nie dotacje 
urzędu, autorzy musieliby sami sobie fi-
nansować koszty edycji.

I jeszcze słowo o publikacjach na temat 
Katowic w miesięczniku społeczno-kultu-
ralnym „Śląsk”, którego jesteś redaktorem 
naczelnym. Zauważam ostatnio zwięk-
szoną ich ilość na Waszych łamach. 

Promujemy ważne naszym zdaniem tu-
tejsze zjawiska społeczno-kulturalne. I sta-
ramy się starannie je dokumentować. Poza 
literaturą szczególną wagę przywiązujemy 
do zjawisk muzycznych, teatralnych i pla-
stycznych, w tym segmencie rynku pra-
sowego nie mamy zbyt dużej konkurencji. 
Często w innych aglomeracjach słyszę 
słowa zazdrosnej pochwały. Pewnie nie 
wygramy z internetem, Facebookiem ani 
innymi elektronicznymi komunikatorami, 
ale jestem pewien, że uda nam się zachę-
cić kolejne grupy czytelników do lektury 
naszego miesięcznika jeszcze ciekawszymi 
tekstami. 

WIERSZE WIGILIJNE

Ono zdąży wszędzie…

Opublikowane w tym roku „Wiersze wi-
gilijne” Tadeusza Kijonki (zm. 2017) to 
bynajmniej nie okazjonalny wątek w do-
robku wybitnego katowickiego poety. 
Pisał je właściwie przez całe życie, od wczesnej 
młodości do ostatnich swoich dni. Droga do 
Betlejem, na którą wchodzimy, otwierając tę 
książkę, raz jest drogą ku światłu, kiedy indziej 
wiedzie przez pamięć o rodzinnym domu, ale 
nierzadko jawi się też jako droga cierniowa. 
Ma rację profesor K. Heska-Kwaśniewicz, 
twierdząc, że cały tom pokazuje, jak przez 
wieki, przez wszystkie kraje i narody, przez 
czas i przestrzeń, przez całe życie – wszyscy 
idziemy „do Betlejem”. Dlatego wiersze te 

można czytać w każdym czasie, tak są w swoim 
przesłaniu uniwersalne i piękne: „Zaczekajcie 
syci, czyści – Ono zdąży wszędzie/ Po kolei, 
to noc długa, do wszystkich przybędzie/ Musi 
być na wysokościach w czarnych oknach blo-
ków/ Z tymi co chcą z krzykiem runąć w przy-
szłość bez widoków/ Zaczekajcie w ciepłych 
domach, gdzie radość i miłość/ Zaczekajcie, 
Ono przyjdzie/ A może już było?”.

666
Kijonka pisał swoje wiersze w natchnie-

niu. Jakie to nieczęste. Jakże podejrzane 
dzisiaj, kiedy nie tylko w sztuce królują scep-
tycyzm, ironia, nieufność. Dla niego mody 
czy trendy mało były istotne. Szedł własną 

ścieżką, nie rozglądał na boki i wbrew zwąt-
pieniom wierzył w ocalającą moc piękna. 
Takie słowa brzmią, rzecz jasna, nieznośnie 
patetycznie, ale to bardziej efekt współcze-
snej „awarii języka” niż wiarygodności. Cią-
gle słyszę, jak podnosząc palec, z filuternym 
błyskiem w oku woła tubalnym głosem ni-
czym prorok na skale: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Tradycja! Konwencja! 
Rytm i rym! Bo wokół już same przepa-
ście…”. Dziś szczególnie mocno odczuwam 
sens tych słów. Nikogo przecież nie nakła-
niał, a jedynie przestrzegał.

Swoje „Wiersze wigilijne” czytał kilka-
krotnie w audycjach na antenie Polskiego 
Radia Katowice i słuchacze byli wówczas 
świadkami czegoś prawdziwie wyjątko-
wego. Oto pełną liryzmu i magicznego na-
stroju poezję jak dreszcz przenikał nagle ton 
inny. Dramatyczny, wstrząsający, a przecież 

związany najściślej i z czasem świąt  
i z Katowicami! „Aż rozstąpił się przed żłób-
kiem wyciosanym z węgla tłum/ I wytargał 
skrzepłe żebra jak w eksplozji szlochu – ból/ 
Słychać wzbiera krok zakrokiem pióropu-
szy czarnych szum/ Z Wujka idą, z placu 
śmierci – Lulaj, lulaj w błyskach kul…

Także taki jest ten „kolędowy” ton Ki-
jonki. Zapis polskich dni, zapis śląskich dni 
wplecione misternie w bożonarodzeniową 
symbolikę i przesłanie.

666
Pięknie, bardzo obrazowo wyraził się o tej 

publikacji autor posłowia prof. Marian Kisiel, 
wyrażając nadzieję, że na naszych świątecz-
nych stołach, obok tradycyjnych smakowitych 
potraw, opłatków, sianka i migoczących świe-
czek – znajdzie się również skromne miejsce 
dla tego zbiorku. Książki niezwykłej ducho-
wej siły i poetyckiej urody. 
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DLA RODZIN

Pan Kleks zamieszka w Katowicach

Profesor Ambroży Kleks – stworzo-
ny przez Jana Brzechwę kultowy polski 
superbohater – rozpoczyna kolejną mi-
sję. Od 5 grudnia będzie „otwierał gło-
wy i nalewał do nich oleju” dzieciom, ich 
rodzicom oraz opiekunom w „Bajce Pana 
Kleksa”, pierwszej w Polsce Wytwórni 
Kultury, Nauki i Zabawy, która powsta-
ła w Fabryce Porcelany w Katowicach. To 
nowoczesne miejsce, które w kreatyw-
ny i ciekawy sposób pozwala spędzać 
czas rodzinom z dziećmi czy też grupom 
szkolnym i przedszkolnym.
– Jan Brzechwa stworzył ponadczaso-
wego bohatera, który jak chyba żaden 
inny w polskiej literaturze łączy pokolenia. 
Najpierw były książki inspirujące do odkry-
wania świata pokolenie dzisiejszych dziad-
ków. Potem filmy w reżyserii Krzysztofa 
Gradowskiego z legendarną rolą Piotra Fron-
czewskiego. Teraz przyszedł czas na ich dzieci, 
które jednak trzeba zainteresować w zupeł-
nie nowy sposób. I to właśnie z myślą o nich 
powstał pomysł interaktywnego centrum 
kultury, nauki i zabawy. Idea projektu sięga 
jednak daleko poza samą przestrzeń czy wy-
strój wnętrz i zakłada także promowanie war-
tości, które uosabiał Pan Kleks – otwartości, 
tolerancji, chęci odkrywania świata, podej-
mowania wyzwań i pokonywania przeszkód, 
jakie stają na życiowej drodze – mówi Grze-
gorz Pietraszewski, pomysłodawca „Bajki 
Pana Kleksa”.

Bajka Pana Kleksa obejmuje prze-
strzeń ponad 1000 m2 i jest podzielona 
na 8 stref tematycznych z interaktywną 
wystawą. Przewodnikiem po poszczegól-
nych częściach Bajki będzie głos samego 
Piotra Fronczewskiego. W projekt od po-
czątku zaangażowani są spadkobiercy 
Jana Brzechwy oraz wiele instytucji kul-
tury i nauki w Polsce. Są to m.in. Filmoteka 

Narodowa – Instytut Audiowizualny, Na-
rodowe Centrum Kultury, Politechnika 
Śląska, Akademia Sztuk Pięknych oraz Aka-
demia Muzyczna w Katowicach. Otwarcie 
Bajki Pana Kleksa otrzymało honorowy 
patronat ze strony Marcina Krupy – pre-
zydenta miasta Katowice oraz Kazimierza 
Karolczaka – przewodniczącego zarządu 
GZM.  (ORG)

KULTURA

Posłuchajcie 

o Załężu

Właśnie powstało niezwykłe słucho-
wisko o katowickim Załężu, oparte 
na książce „Synek z familoka” Ginte-
ra Pierończyka.
Ginter Pierończyk nie bez kozery tytułowany 
jest „Kronikarzem swoich czasów”. Obda-
rzony niebywałym talentem literackim autor 
od lat opisuje zawiłe losy Ślązaków, w tym 
swojej rodziny. Jego „Synek z familoka” jest 
sentymentalną podróżą do lat dzieciństwa 
spędzonego w ukochanym Załężu – jed-
nej z najstarszych katowickich dzielnic. Wspo-
mnienia Pierończyka postanowiła wskrzesić 
instytucja Katowice Miasto Ogrodów w ra-
mach projektu „Axis Mundi – piosenki ze 
środka świata”. Tak powstał wyreżysero-
wany przez Adama Kowalskiego i Krzysz-
tofa Kiczka „teatr wyobraźni” – słuchowisko 
pokazujące, jak brzmiał załęski mikroświat, 
świat tytułowego „Synka z familoka”. Pokazy 
premierowe słuchowiska (6, 7 grudnia 2019 r.) 
zwieńczone zostaną spotkaniami z Ginterem 
Pierończykiem oraz realizatorami projektu. 
Jeśli nieobojętna jest Wam historia naszego 
regionu – pojawcie się koniecznie! 6 grud-
nia, godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa nr 22 
im. J. Słowackiego w Katowicach (ul. Michała 
Wolskiego 3) lub 7 grudnia, godz. 17.00, pa-
rafia rzymskokatolicka Świętego Michała Ar-
chanioła w Ornontowicach (ul. Zamkowa 4). 
Wstęp wolny.  (ŁUKA)

ŚLĄSKIE TARGI KSIĄŻKI

Czytelnicza uczta w Katowicach! 

Przed nami piąta edycja Śląskich Targów 
Książki. Ponad 150 znanych i nagradzanych 
autorów, bogata oferta książkowa przygoto-
wana przez blisko 170 wystawców, warszta-
ty i spotkania literackie na trzech scenach 
oraz atrakcje dla dzieci i wystawy – w su-
mie blisko 200 wydarzeń – to zapowiedź 
5. Śląskich Targów Książki, które odbędą 
się w Międzynarodowym Centrum Kongre-
sowym w dniach 6–8 grudnia 2019 roku. 
Śląskie Targi Książki, tradycyjnie już, będą dla 
mieszkańców całej aglomeracji dobrą okazją 
do spotkań z lubianymi autorami oraz uda-
nych zakupów książek z oferty blisko 170 
wystawców z całej Polski. Na Targach będą 
dostępne nowości i bestsellery wszystkich 
gatunków literackich. Prawdziwa książkowa 
uczta czeka na miłośników powieści obycza-
jowych, kryminałów, reportażu, fantastyki, 
jak i wielbicieli poezji, poradników czy ko-
miksów. Wydawcy zadbali też o ciekawe 
propozycje dla dzieci i młodzieży. Małe, nieza-
leżne oficyny wydawnicze pod szyldem Świa-
domych Wydawców przygotowały na Targi 
ekspozycję wartościowych i atrakcyjnych 
książek z zakresu literatury pięknej, faktu, 
popularnonaukowej i naukowej. A oferta 

antykwariatów umożliwi uzupełnienie domo-
wych bibliotek także o starsze tytuły. Lista wy-
stawców: www.slaskczyta.pl/lista-wystawcow 

Przez trzy dni w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym odbędzie się w su-
mie blisko 200 wydarzeń: rozmów i warszta-
tów z autorami, ilustratorami i tłumaczami. 
Na trzech scenach jednocześnie odbywać 
się będą spotkania autorskie, panele i de-
baty, a przy stoiskach będzie można zdobyć 
autografy swoich ulubionych pisarzy. W tym 
roku udział w Śląskich Targach Książki zapo-
wiedziało ponad 150 autorów. 

Pełny program wydarzeń:  
slaskczyta.pl/program/wszystkie-wydarzenia2 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 

Śląsko Godka dla najmłodszych

W listopadzie dobiegł końca siedmiomie-
sięczny cykl warsztatów: „Śląsk Dzieci 
– szkółka tradycji i gwary prowadzona 
przez Mistrza Tradycji”. Tajemniczym 
„Mistrzem Tradycji” był Grzegorz Chudy, 
znany śląski artysta, akwarelista, miło-
śnik Śląska, muzyk, polonista, specjali-
sta w dziedzinie gwary i tradycji śląskiej. 
Projekt był skierowany do dzieci przedszkol-
nych i wczesnoszkolnych w wieku od 5 do 9 
lat. Zajęcia odbywały się w Filii „Dąb” Miej-
skiego Domu Kultury „Koszutka” i były cza-
sem nauki, ale również zabawy, integracji oraz 
rozwijania umiejętności. Najmłodsi chcący 
nauczyć się godki uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych, literackich oraz gwary. Co 
miesiąc poznawali nowe słownictwo oraz 
tradycje śląskie. Uczyli się przedstawiać, 
opowiadać o rodzinie, poznawali tradycje 
śląskie przez działania twórcze. Nie bra-
kowało dobrej zabawy w dawnym, śląskim 
stylu – na placu, zdobywania umiejętności 
kupowania w śląskim sklepie czy wiedzy 
na temat bojek, legend i berów. Odbyły się 
również ciekawe zajęcia gwarowo-muzyczne, 
gdzie godka połączona była z muzykowa-
niem. Projekt zdobył nominację do nagrody 

SŁONECZNIKI 2019 w kategorii język, przy-
znawanej za najbardziej rozwojowe inicjatywy 
dla dzieci w wieku od 0–14 lat na Śląsku. Cykl 
warsztatów został zrealizowany w ramach 
projektu z programu „Kultura ludowa i tra-
dycyjna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Dofinansowano ze środków mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

(MDK KOSZUTKA)

Najmłodsi chcący
nauczyć się godki
uczestniczyli w zajęciach
edukacyjnych i literackich
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KATOWICE W OBIEKTYWIE
WYSTAWA POKONKURSOWA
We wtorek 3 grudnia o godz. 

18.30 w należącej do Związku 
Polskich Artystów Fotografi-
ków Galerii „Katowice” przy ul. 

Świętego Jana 10 odbędzie się podsumowanie 
jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu foto-
graficznego „Katowice w obiektywie”, połą-
czone z otwarciem wystawy pokonkursowej. 
Tego dnia poznamy też laureatów trzech pierw-
szych miejsc.

– W tym roku zachęcaliśmy, aby spojrzeć 
na Katowice przez pryzmat architektury, 

zwłaszcza tej, z której miasto jest znane, 
która wyróżnia się w miejskiej przestrzeni – 
mówi Marcin Stańczyk, naczelnik Wydziału 
Promocji Urzędu Miasta Katowice. – O tym, 
które prace zyskały szczególną uwagę juro-
rów, będzie można przekonać się 3 grudnia 
na wernisażu. A zapraszam na niego nie 
tylko uczestników konkursu, ale wszystkich 
zainteresowanych fotografią – dodaje Marcin 
Stańczyk. 

Spośród zgłoszonych prac komisja skła-
dająca się z przedstawicieli ZPAF-u oraz 

Wydziału Promocji Urzędu Miasta wybrała 
35, które można oglądać w grudniu na wy-
stawie w Galerii „Katowice”. Część tych zdjęć 
zostanie opublikowanych w miejskim kalen-
darzu na rok 2020. Natomiast autorzy trzech 
fotografii, które zrobiły na jurorach najwięk-
sze wrażenie, otrzymają nagrody pieniężne 
bądź też propozycję udziału w warsztatach 
fotograficznych prowadzonych przez ZPAF. 
Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Wy-
stawę będzie można oglądać do końca grud-
nia w godzinach od 17.00 do 20.00. (MH)

Lista laureatów: 
Piotr Boczkowski, Jan Buchta, Anna Czar-
nota, Denis Ćulavdźić, Jacek Durski, Rado-
sław Dybała, Grażyna Gałczyńska-Janus, 
Wacław Gapik, Urszula Gładka, Kamil Gro-
madzki, Katarzyna Kania, Tomasz Kawka, 
Ireneusz Kaźmierczak, Tomasz Kiełkowski, 
Barbara Lewandowska, Anna Lewańska, 
Artur Migdał, Aleksandra Olszówka, Paweł 
Palarczyk, Katarzyna Pawlikowska, Kasper 
Pfeifer, Tomasz Piotrowski, Małgorzata Po-
loczek, Wojciech Radwański, Maciej Spen-
del, Joanna Wątor.
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DATA WYDARZENIE GODZINA I MIEJSCE ORGANIZATOR DZIELNICA

do 23 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy Rynek Jarmarki Śląskie Śródmieście

3 grudnia Spektakl Mikołajkowy pt. „Sekret Świętego Mikołaja” 
w wyk. Teatru Gry i Ludzie godz. 10.00; ul. Grażyńskiego 47 Miejski Dom Kultury „Koszutka”, tel. 32 258 92 00;  

impreza płatna – 8 zł, obowiązują zapisy Koszutka

4 grudnia  „Sekret Świętego Mikołaja” – spektakl teatralny godz. 18.00; ul. Krzyżowa 1 Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb”;  
tel. 608 549 089, impreza płatna – 10 zł Dąb

4 grudnia  Przyjaciel Małego Księcia – przedstwienie teatralne dla 
dzieci w wykonaniu Kolektywu Lufcik na korbkę  godz. 17.00; ul. Gliwicka 93 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3; tel. 32 254 59 69  Załęże 

5 grudnia „Pan Antenka i Srebrny Kubraczek” – bajka dla dzieci 
w wykonaniu Teatru Trip oraz spotkanie z Mikołajem godz. 16.00; ul. Obr. Westerplatte 10 Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 1 

tel. 32 256 99 77; impreza płatna – 8 zł Szopienice-Burowiec

5 grudnia Muzyka Stanisława Moniuszki w Willi Goldsteinów
godz. 18.00; sala koncertowa Willi Goldsteinów

pl. Wolności 12a

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” 
rezerwacja darmowych wejściówek pod numerem tel. 32 
206 97 97 lub drogą mailową: biuro@camerata.silesia.pl

Śródmieście

6 - 8 grudnia Jarmark w Nikiszowcu pl. Wyzwolenia wraz z przylegającymi ulicami: 
Krawczyka i Rymarska oraz skwer Zillmanów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; tel. 32 251 71 31 Janów-Nikiszowiec

6 - 8 grudnia 5. Śląskie Targi Książki Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
pl. Sławika i Antalla 1 Murator Expo sp. z o.o. Śródmieście

6 grudnia Spektakl teatralny „Kryształowa Królowa Śniegu” 
połączony ze spotkaniem z Mikołajem godz. 10.00; ul. Markiefki 44a Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, Dział „Boguci-

ce”; tel. 32 203 05 17; impreza płatna Bogucice 

6 grudnia Spotkanie ze św. Mikołajem godz. 17.00; ul. Żeleńskiego 83 Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia „Kostuchna”;  
tel. 32 209 47 72; obowiązują zapisy Kostuchna

6 grudnia Mikołaj w Dziecięcym Studiu Artystycznym „Sezamkowo” godz. 9.00 i 11.00; ul. Franciszkańska 33 Miejski Dom Kultury „Ligota”; tel. 32 252 32 34, 604 988 
657 Ligota-Panewniki

6 grudnia Spotkanie ze św. Mikołajem godz. 17.00; ul. Jankego 136 Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia w Piotrowicach;  
tel. 32 205 92 81; obowiązują zapisy Piotrowice-Ochojec

6 grudnia Spotkania ze św. Mikołajem godz. 17.00; ul. Sołtysia 25 Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 4 w Podlesiu; 
obowiązują zapisy Podlesie

6 grudnia Mikołajkowe warsztaty dla dzieci godz. 10.00; ul. Hallera 28 Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”; 
tel. 32 256 84 53; obowiązują zapisy Szopienice-Burowiec

6 grudnia Zagadkowy Mikołaj. Konkursy, warsztaty i atrakcje dla 
najmłodszych godz. 9.00; ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28;  
impreza płatna – 8 zł,  
rezerwacje dla grup zorganizowanych

Śródmieście

6 grudnia „Synek z familoka”. Premiera słuchowiska na podstawie 
książki i wspomnień Gintera Pierończyka

godz. 16.00; Szkoła Podstawowa nr 22 
ul. Wolskiego 8 Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 11 Załęże

7 - 8 grudnia IV Bieg Mikołajkowy w Katowicach Park Leśny w Dolinie Trzech Stawów MK Team Events; impreza płatna, obowiązują zapisy; 
www.mkteamevents.pl/iv-bieg-mikolajkowy/

Osiedle Paderewskiego- 
-Muchowiec

7 grudnia Crash Testy – konfrontacje zespołów amatorskiego ruchu 
teatralnego z całej Polski godz. 11.00; ul. Grażyńskiego 47 Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00 Koszutka

7 grudnia VII Mikołajkowy Kids Battle – Katowice 2019  
– ogólnopolski konkurs breakdance dla dzieci i młodzieży ul. Hallera 28 Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”;  

tel. 32 256 84 53; obowiązują zapisy Szopienice-Burowiec

7 grudnia Królowa Śniegu - spektakl z Mikołajem godz. 16.00; ul. św. Jana 10
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”; tel. 32 253 79 26

impreza płatna
Śródmieście

8 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy godz. 11.00; rynek przy placu Kasprowicza Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 2 w Murckach;  
tel. 32 353 68 16 Murcki

11 grudnia Katowicka Senioriada godz. 15.00; ul. Krzyżowa 1
Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb”

obowiązują zapisy, tel. 601 594 058, 530 106 730
Dąb

13 grudnia Otwarty turniej skata z nagrodami godz. 15.00; ul. Żeleńskiego 83 Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia „Kostuchna”;  
tel. 32 209 47 72 Kostuchna

13 grudnia
Wernisaż wystawy pokonkursowej

26. Biennale Plakatu Polskiego 
godz. 15.00; al. Korfantego 6 Galeria Sztuki Współczesnej BWA; tel. 32 259 90 40 Śródmieście

17 grudnia Wigilia na Załężu Restauracja „Chata Drwala”, ul. Gliwicka 106 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; tel. 512 225 236 
i 502 032 690; obowiązują zapisy Załęże

19 grudnia
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

im. ks. K. Szwarlika
ul. Hallera 28 Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”;  

tel. 32 256 84 53 Szopienice-Burowiec

20 grudnia
„Świąteczny Blues – Katowice 2019”  
– przedświąteczne spotkanie z czołowymi postaciami 
bluesowej sceny muzycznej

godz. 19.00; ul. Grażyńskiego 47 Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00;  
bezpłatne wejściówki Koszutka

21 grudnia W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia godz. 19.30; NOSPR; pl. Wojciecha Kilara 1 Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”;  
tel. 606 301 504; impreza płatna Śródmieście

27 grudnia Wieczory Muzyczne: koncert kolęd zespołu ALBO i NIE  
wraz z gośćmi godz. 18.00; ul. Krzyżowa 1 Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb”;  

tel. 608 549 089; impreza płatna Dąb
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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

PREMIERA

„Synek z familoka”.  
Premiera słuchowiska  
na podstawie książki  
i wspomnień Gintera Pierończyka 
pod tym samym tytułem
6 grudnia, godz. 16.00, Szkoła Podstawowa 
nr 22 (ul. Michała Wolskiego 3)

7 grudnia, godz. 17, Parafia św. Michała 
Archanioła (ul. Zamkowa 4, Ornontowice) 
Słuchowisko zrealizowano w ramach projektu „Axis 
Mundi. Piosenki ze środka świata”.

Pokazy premierowe zwieńczone zostaną spotka-
niami z Ginterem Pierończykiem oraz realizatorami.

WYSTAWY

Stopklatka obecności
Wernisaż: 5 grudnia, godz. 18.00,  
Galeria Pusta 
Wystawa fotografii Danuty Węgiel.

Between two moons
Wernisaż: 13 grudnia, godz. 18.00,  
Galeria Engram 
Wystawa cyklu fotografii porterowych Katarzyny 
Kryńskiej wykonanych w technice mokrego kolo-
dionu.

Plakat teatralny. 
Wystawa zbiorowa
do 8 grudnia, Galeria Miasta Ogrodów

Genius loci Katowice. 
Wystawa zbiorowa
do 19 stycznia, Galeria 5
Wystawa fotografii pokazujących unikalne cechy 
Katowic – stanowiących reprezentację swego ro-
dzaju duchowej charakterystyki miasta.

Chwile nieuchwycone.  
Wystawa Wojciecha Kukuczki
do 8 grudnia, Galeria Engram 

Katowice Street Art: Urban Sound
do 31 grudnia,  
hol na parterze Miasta Ogrodów 
Interaktywny mural audiowizualny warszawskiego 
kolektywu artystycznego PanGenerator. 

Filip Handzel  
i Aleksander Józefczyk, 
„Subterranean Silesia”
Wernisaż: 5 grudnia, godz. 18.00,  
Galeria Pojedyncza

Tkliwość...
do 30 grudnia,  
Galeria Ściana Sztuki Dziecka 
Wystawa prac uczestników projektu Future Artist 
i zarazem pensjonariuszy DPS w Orzeszu.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Biuro Dźwięku Katowice 
Traklista #16 Na krawędzi Internetu
5 grudnia, godz. 18.00
Wykład Marcina Dymitera oraz spotkanie otwierają-
ce dyskusję o czasie, muzyce i o tym, jak funkcjo-
nujemy w dobie aplikacji.

Koncert podsumowujący  
Mikrorezydencję BDK: 
#15 Beniovska
13 grudnia, godz. 20.00
W programie również spotkanie z artystą Beniovska 
i kuratorami BDK (Piotrem Ceglarkiem i Janem Dy-
bałą).

Future Artist
14 grudnia, godz. 14.00,  
Pokój Sztuki Dziecka KMO

Muzykodrom
Spotkanie finałowe: 14 grudnia,  
godz. 17.00, Biuro Dźwięku Katowice
W programie koncert dziecięco-młodzieżowego 
zespołu perkusyjnego PATAFLAFLA pod batutą An-
drzeja Schneidera. Podczas koncertu pt. „Nie z tej 
ziemi” zagrają muzykę z filmów science fiction. 
Koncert zapowie i o nim opowie Joanna Bronisław-
ska aka Asi Mina.

Violin Di
14 grudnia, sala Muzykodromu
Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej (metoda 
gordonowska) dla dzieci. 

Rozwojowa kreska
7 grudnia, godz. 10.00, sala Muzykodromu
Cykl rozwojowych warsztatów dla dzieci od 5 do 
12 roku życia.

Wycieczki regionalne
21 i 28 grudnia 
Cykl bezpłatnych sobotnich wycieczek pod hasłem: 
„Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”. 

Katowicki Radar Muzyczny
4 grudnia 2019, godz. 18.00,  
sala 105 KMO
Cykl spotkań dla przedstawicieli regionalnego śro-
dowiska muzycznego oraz osób zainteresowanych 
rozwojem katowickiej muzyki. Tym razem „Muzyka 
suficka i jej korzenie”.

TARGI

Katowicka Giełda Płytowa
1 grudnia, godz. 10.00–15.00,  
Strefa Centralna
Targi płyt winylowych połączone z wydarzeniami 
muzycznymi i atrakcjami dla dzieci.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA

aleja Wojciecha Korfantego 6
40-004 Katowice

tel. 32 259 90 40, 32 259 93 24
bwa.katowice.pl

WYSTAWY

Monika Grzymala / Damien 
Deroubaix. O naturze świata
do 8 grudnia 

26 Biennale Plakatu Polskiego, 
Katowice 2019  
– wystawa pokonkursowa
14 grudnia – 26 stycznia 2020 
Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników kon-
kursu i wręczeniem nagród laureatom odbędzie się 
13 grudnia o godz. 15.00.

Projekt „Głębokie słuchanie”: 
Performansy choreograficzne  
Marianny Serockiej
13 i 14 grudnia, godz. 18.00–20.00 

Promocja publikacji  
podsumowującej projekt 
„Głębokie słuchanie”
18 grudnia, godz. 16.30–18.00
Promocja publikacji oraz wykład pt. „Otwarte cele 
i umysły. O kulturze i sztuce w więzieniu”, podczas 
którego Wojciech Brzoska, poeta i długoletni pra-
cownik Aresztu Śledczego w Katowicach, opowie 
o swoich doświadczeniach w otwieraniu więźniów 
na kontakt ze światem sztuki.

EDUKACJA

Lekcje rysunku dla seniorów
2 grudnia, godz. 10.00–13.00

Lekcje rysunku dla 
początkujących
2, 7 grudnia, godz. 10.00–13.00 
16 grudnia, godz. 16.00–19.00 

Spotkanie pt. „Co potrafi obraz?”
4 grudnia, godz. 18.30
Spotkanie z Mają Starakiewicz i dr. Jakubem Woy-
narowskim. Punktem wyjścia spotkania będzie 
książka „Model i metafora. Komunikacja wizualna 
w humanistyce”.

Warsztaty zdobienia bom-
bek dekorem folkowym
7 grudnia, godz. 10.00–14.00
Prowadząca: Agnieszka Okos / Opolskie Dziouchy. 

DO SZTUKI GOTOWI START! 
7 grudnia, godz. 10.00–12.00
W grudniu w ramach projektu „Do Sztuki Gotowi 
Start!” zapraszamy na akcję artystyczną Anny Bar-
giel pt. „Potlacz, vol. 2”. Zapraszamy na wielką wy-
mianę dóbr inspirowaną słynną pracą „Monumental 
Garage Sale”.

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

Muzyczne Mikołajki z Reksiem 
8 grudnia, godz. 16.00
Z okazji mikołajek dzieciaki będą mogły pobawić 
się w prawdziwych filmowców-dźwiękowców 
i za pomocą instrumentów perkusyjnych, sponta-
nicznie i na żywo, tworzyć ścieżkę dźwiękową do 
filmowych przygód swojego ulubionego bajkowe-
go bohatera – Reksia. No i będzie u nas Święty 
Mikołaj!

Retransmisja spektaklu  
„Audiencja”
28 grudnia, godz. 17.00
Pożegnanie z tytułem! W tym roku kończy się licen-
cja na pokazywanie spektaklu zarejestrowanego 
w Gielgud Theatre w 2013 r. Po raz ostatni na na-
szym ekranie Helen Mirren jako Królowa Elżbieta II 
w znakomitej sztuce Petera Morgana.

Filmowy Sylwester
31 grudnia, godz. 21.00
Zapraszamy na filmowy wieczór sylwestrowy  
– w programie poczęstunek i dwa seanse filmowe: 
„Jak poślubić milionera” (reż.  J. Negulesco, USA 
1953, 95 min) – klasyczna komedia romantyczna 
z udziałem trzech wielkich hollywoodzkich gwiazd: 
Marylin Monroe, Betty Grable i Laureen Bacall; oraz 
„Tajemnica Henriego Picka”, reż. R. Bezançon, Fran-
cja/Belgia 2019, 100 min) – komedia kryminalna 
w duchu Agathy Christie. W rolach głównych gwiaz-
dy francuskiego kina: Fabrice Luchini i Camille Cottin.

Bilety: 140 zł od osoby: wstęp na 2 seanse filmo-
we, catering z ciepłym daniem i lampką szampana

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

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

www.rialto.katowice.pl

IMPREZY FILMOWE 

Kino.Jazz
14 grudnia, godz. 18.00 
Amazing Grace: Aretha Franklin.

FILMOWY KLUB SENIORA 

Van Gogh. U bram wieczności 
8 grudnia, godz. 15.00

Gdzie jesteś, Bernadette? 
22 grudnia, godz. 15.00

WIELKA SZTUKA  
W KINOTEATRZE RIALTO

Muzeum Prado – kolekcja cudów
8 grudnia, godz.18.00 
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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 

Królowa Śniegu
3 grudnia, godz. 9.30 i 11.30, 4, 5, 6 grud-
nia, godz. 9.30 i 12.00, 6 grudnia, godz. 
17.00 – spektakl z Mikołajem, 7 grudnia, 
godz. 16.00 – spektakl z Mikołajem, 8 grud-
nia, godz. 10.30, 10 grudnia, godz. 9.30  

Calineczka
11 grudnia, godz. 9.30 i 11.30, 12, 13, 17 
grudnia, godz. 9.30, 14, 15 grudnia, godz. 
16.00   

Pan Tom buduje dom
21 grudnia, godz. 11.30, 22 grudnia,  
godz. 16.00  

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

Zespół Śpiewaków Miasta 
Katowice Camerata Silesia 
serdecznie zaprasza na kon-
cert w sali koncertowej 
Willi Goldsteinów na zwień-
czenie 200. rocznicy uro-
dzin Stanisława Moniuszki 
5 grudnia, godz. 18.00, Willa Goldsteinów, 
plac Wolności 12a
W wykonaniu Cameraty Silesii pod dyrekcją Anny 
Szostak usłyszymy twórczość wokalno-instrumen-
talną Stanisława Moniuszki. Zespołowi akompaniu-
je pianistka Joanna Steczek.

Wstęp wolny. Rezerwacja darmowych wejściówek 
pod numerem telefonu 32 206 97 97 lub drogą 
mailową: biuro@camerata.silesia.pl

Koncert „W oczekiwaniu na 
święta Bożego Narodzenia” 
21 grudnia, godz. 19.30, sala kameralna 
NOSPR, plac Wojciecha Kilara 1
W wykonaniu Cameraty Silesii, Krzysztofa Knittla, 
Tomasza Orlowa oraz instrumentalistów NOSPR 
usłyszymy „Z głębokości wołam do Ciebie, Pa-
nie…” Krzysztofa Knittla, „Nunc dimittis” Camille’a  
Arvo Pärt’a, a także „Oratorio de Noel” op. 12 Saint-
-Saëns’a.

Całość poprowadzi Anna Szostak.

Bilety w cenie 20 złotych do nabycia w kasie  
NOSPR.

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

Nagrody im. Karola Miarki
5 grudnia, godz. 15.00
Nagroda przyznawana jest osobom indywidualnym za 
upowszechnianie kultury i nauki na Górnym Śląsku.

Konferencja naukowa Geohist
6 grudnia, godz.13.00
Ewaluacja i podsumowanie projektu Śląski Słownik 
Geograficzno-Historyczny GEOHIST.

Wieczór autorski Jacka 
Maciejewskiego
10 grudnia, godz. 17.00
W programie premiera książki „Niezłomni”, frag-
menty przeczyta Andrzej Grabowski.

„Wokół twórczości Feliksa Netza. 
Wspomnienie artysty  
w 80. rocznicę urodzin”
11 grudnia, godz. 17.00
W spotkaniu udział wezmą: Beata Netz, Tadeusz 
Sierny, Maciej Melecki, Zbigniew Kadłubek.

„Świąteczny stół – kuchnie religii 
monoteistycznych” z cyklu  
Akademia Ekumeniczna
12 grudnia, godz. 17.00
O potrawach, zwyczajach i symbolice pokarmów opowie-
dzą zaproszeni goście. Prowadzenie ks. dr Adam Palion.

IX Finał Olimpiady Wiedzy 
o Górnym Śląsku
Temat przewodni „Powstania i plebiscyt na Górnym 
Śląsku. Ludzie – miejsca – zdarzenia”.

16 grudnia

 ul. Ligonia 7

Oni a idea samorządności  
na Górnym Śląsku w XX wieku  
– panel dyskusyjny
11 grudnia, godz. 16.00

Konwersatorium Biblioteki 
Śląskiej – cykl zajęć dla seniorów
4 grudnia, godz. 12.00 – zdobienie świec 
metodą decoupage’u

10 grudnia, godz. 12.00 – tworzenie bożo-
narodzeniowych ozdób na szkle

ul. Francuska 12

„Urbanistyka polska  
po 1989 roku” 
5 grudnia, godz.18.00
Wykład dr hab. Magdaleny Staniszkis, prof. PG.

Debata „Czy można wyróżnić  
cechy dystynktywne architektury  
polskiej i śląskiej?” 
11 grudnia, godz. 17.30

Wystawa z cyklu „Literatura 
inspiruje sztukę”: Małgorzata 
Jabłońska – piktogram i grafika
do 15 grudnia

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

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

Podróż sentymentalna przez Azję, 
cz. 2: Birma, Borneo, Singapur
3 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 20,  
ul. Strzelców Bytomskich 21
Spotkanie z Hajerem – Mieczysławem Bieńkiem.

Przyjaciel Małego Księcia
4 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 3,  
ul. Gliwicka 93
Przedstawienie dla dzieci w wyk. Kolektywu Lufcik na korbkę. 

Choinkowe cuda: zrób to sam!
4 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 17,  
ul. Krzyżowa 1
Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.

W obrazach inne życie…
5 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 16,  
ul. Wajdy 21
Wernisaż wystawy malarstwa Janiny Partyki-Pojętej.

O rodzinnych poczynaniach 
z Davidem Walliamsem
5 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 25,  
ul. B. Chrobrego 2
Spotkanie z Bożeną Bałczewską z wydawnictwa 
Mała Kurka.

Wilno, Ryga, Tallin, Helsinki…  
Antek w podróży  
przez nadbałtyckie kraje
5 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 27,  
ul. Szarych Szeregów 62

Ochrona krajobrazu w Beskidach. 
Co, jak i dlaczego chronić?
6 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 12,  
ul. Witosa 18b
Spotkanie z dr. Michałem Sobalą.

Domy bezdomne
6 grudnia, godz. 17.00, Scena Główna, 
MCK, pl. Słowika i Antalla 1
Spotkanie z Dorotą Brauntsch w ramach 5. Śląskich 
Targów Książki. 

Robótki na paluszkach
10 grudnia, godz. 11.00, Filia nr 6,  
ul. Bytomska 8a
Spotkanie z Barbarą Palewicz-Ryży.

Ilustratorzy
10 grudnia, godz. 12.00, Filia nr 11,  
ul. Grażyńskiego 47
Szkolenie dla bibliotekarzy i rodziców, prowadzone 
przez Barbarę Gawryluk.

Ciągle tu jesteśmy.  
O potomkach Wiślan, żyjących 
w serbskiej wsi Ostojićevo
10 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 11,  
ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z red. Andrzejem Drobikiem oraz projek-
cja filmu. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/
katowice_press_office
instagram.com/katowice_official 

youtube.com/KatowiceTube

Salvador Dali – w poszukiwaniu  
nieśmiertelności

29 grudnia, godz. 17.30 

KONCERTY

Piotr Schmidt Quartet  
feat. Wojciech Niedziela 
– „Tribute to Tomasz Stańko”

6 grudnia, godz. 20.00 

SMOLIK // KEV FOX  
– THE ALL SAINTS TOUR

13 grudnia, godz. 20.00 

Dziadek do orzechów  
– retransmisja spektaklu  
baletowego z Teatru Bolszoj

15 grudnia, godz. 16.00 

Swingowa noc  
w kinoteatrze Rialto

31 grudnia, godz. 21.00 
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MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

Kostuchna

Zbuntowany Śląsk
4 grudnia, godz. 17.00
Projekcja filmu „Zbuntowany Śląsk” oraz spotkanie 
z reżyserem Dariuszem Zalegą. W programie kon-
cert zespołu „Fanga”. 

Spotkanie ze św. Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00

Obowiązują zapisy.

Turniej skata
13 grudnia, godz. 15.00

Otwarty turniej skata z nagrodami.

Dobry film
18 grudnia, godz. 18.00

Niespodzianka filmowa.

Piotrowice

Klub Aktywnego Seniora 
3, 10 grudnia, godz. 10.00
Warsztaty, na których przygotujemy świąteczne 
lampiony (3.12) oraz cukiernicze warsztaty ozda-
biania pierników (10.12). Obowiązują zapisy.

Spotkanie ze św. Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00. 

Obowiązują zapisy.

Fabryczka rękodzieła
12 grudnia, godz. 17.00
Międzypokoleniowe warsztaty cukiernicze. 

Wstęp: 20 zł, kolejna osoba z rodziny 10 zł, z kartą 
seniora 10 zł. 

Murcki

Jarmark Bożonarodzeniowy
8 grudnia, godz. 11.00
Kolejna edycja kameralnego jarmarku świąteczne-
go. Zapraszamy na rynek przy placu Kasprowicza.

Zielarskie Łucyjki
13 grudnia, godz. 18.00
W ramach spotkań warsztatowych „Kalendarz zie-
larski” wybierzemy się na Wzgórze Wandy, gdzie 
przygotujemy rozgrzewające napary.

Zarzecze

Spotkanie ze św. Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00

Obowiązują zapisy.

Podlesie

Eko-Mikołaj
6 grudnia, godz. 17.00
Najpierw, podczas warsztatów, przygotujemy ory-
ginalne ekoozdoby choinkowe. Po zajęciach przy-
witamy św. Mikołaja z upominkami. Obowiązują 
zapisy.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.dt.pl

Spotkanie dla seniorów z cyklu  
„Śpiewaj razem z nami”
4 grudnia, godz. 11.00

Koncert Koła Miłośników Śląskiej 
Pieśni pt. „Pieśni o św. Barbarze”
5 grudnia, godz. 17.00, Cechownia w Dy-
rekcji KWK „Wujek” w Katowicach 

Mikołaj w Dziecięcym Studiu 
Artystycznym „Sezamkowo”
6 grudnia, godz. 9.00, 11.00

„Fabryka Śniegu” w wyko-
naniu Teatru Trip, świątecz-
ne warsztaty plastyczne
7 grudnia, godz. 10.00, sala kameralna im. 
prof. K. Szafranka 

Udział Mażoretek „Akcent” 
podczas Parady Mikołajkowej 
7 grudnia, godz. 17.00, rynek w Katowicach 

Warsztaty świąteczne dla dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 61 
9 grudnia, godz. 11.00

Klub dyskusyjny.  
Spotkanie z Dariuszem Seniejko  
pt. „Panewnicka Betlejka”
9 grudnia, godz. 18.00

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni 
11 grudnia, godz. 18.00

Wernisaż akwarel 
Elżbiety Piotrowskiej
11 grudnia, godz. 19.00 

Spotkanie dla seniorów  
z cyklu „Pora dla Seniora”
12 grudnia, godz. 11.00,  
sala kameralna im. prof. K. Szafranka  

Jarmark Bożonarodzeniowy
14 grudnia, godz. 17.00,  
rynek w Katowicach 
Występ Mażoretek „Akcent”, zespołu tanecznego 
Fresz, zespołu wokalnego „Gama”.

 „Śląskie kolędowanie”
16 grudnia, godz. 18.00
Na spotkanie zaprasza klub dyskusyjny.

Świąteczne spotkanie Koła 
Miłośników Śląskiej Pieśni  
dla osób kultywujących  
śląską tradycję
18 grudnia, godz. 18.00 

Przedświąteczny popis 
uczniów sekcji pianina
21 grudnia, godz. 10.00, sala kameralna 
im. prof. K. Szafranka 

Młodzieżowy Dom Kultury  
w Zespole Szkół i Placówek  

nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl

ul. Zarębskiego 2

Koncert „Bajkowe melodie”
5 grudnia, godz. 17.00

Studio Piosenki z MDK w ZSiP 
nr 2 (w siedzibie placówki);
7 grudnia, godz. 17.00 (w siedzibie MDK 
„Dąb”, ul. Krzyżowa 1)

Podsumowanie Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego  
pt. „W świątecznym blasku  
lampionu”
9 grudnia

Koncert edukacyjny  
z IPiUM „Silesia”
10 grudnia, godz. 9.00, 10.00 
Szczegóły na: www.mdkkatowice.pl

ul. Tysiąclecia 5

Koncert dla uczniów   
z IPiUM „Silesia” 
10 grudnia, godz. 9.00

Przedstawienie  
„Mikołajowe poszukiwania”  
oraz Spotkanie z Mikołajem 
dla wychowanków MDK 
10 grudnia, godz. 17.00

Świąteczny koncert  
najmłodszych gitarzystów 
14 grudnia, godz. 11.00

Rękodzielnicze warsztaty  
bożonarodzeniowe 
21 grudnia, godz. 10.00

Magiczny grudniowy czas
11 grudnia, godz. 12.00, Filia nr 17,  
ul. Krzyżowa 1
Warsztaty artystyczne dla seniorów; obowiązują 
zapisy.

Warsztaty miłośników roślin: 
rośliny bożonarodzeniowe
11 grudnia, godz. 13.30, Filia nr 7,  
ul. Franciszkańska 25

Izrael – w kraju trzech 
kultur i religii
11 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 16,  
ul. Wajdy 21
Spotkanie z Bartoszem Bialikiem.

Widok z okna
12 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 25,  
ul. B. Chrobrego 2
Spotkanie z dr. Jackiem Kurkiem, historykiem-kul-
turoznawcą, poetą. 

Wschodnie Wybrzeże USA. 
Spełniony amerykański sen 
czy najgorszy koszmar?
16 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 25,  
ul. B. Chrobrego 2
Spotkanie z autorem bloga „Antek w podróży”.

Mój żywioł – o odkrywaniu  
talentów i odnajdywaniu pasji
17 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 1,  
ul. Ligonia 7
Spotkanie z Grzegorzem Rzeszutkiem, niewidomym 
tyflopedagogiem, doradcą zawodowym.

Koncert świąteczno-noworoczny
19 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 3,  
ul. Gliwicka 93
Koncert Michała Borkowskiego, tenora z Teatru 
Muzycznego Castello. Obowiązują bezpłatne wej-
ściówki. 

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

Pieter Bruegel Starszy. 
Znawca ludzkiej duszy
3 grudnia, godz. 11.00, scena Teatru Ślą-
skiego w Galerii Katowickiej. Wstęp: 1 zł
Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Sztuko-
wanie”. Przyjemnie. Ciekawie. Przystępnie. 
Bez dalekich podróży zaglądamy do naj-
większych muzeów świata i opowiadamy  
o życiu niezwykłych ar tystów i ar tystek. Projekt 
prowadzony we współpracy z Teatrem Śląskim 
w Katowicach.

Mikołajkowy minikonkurs 
6 grudnia, godz. 9.00,  
facebook.com/pbwkatowice
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe.
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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 

Spektakl mikołajkowy  
– Teatr Gry i Ludzie 
3 grudnia, godz. 10.00
Bilet 8 zł, obowiązują zapisy.

Akademia Małego Naukowca
4, 12 grudnia, godz. 8.30, 9.30, 10.30, 
11.30, 12.30
Cena 10 zł, zapisy.

Crash Testy
7 grudnia, godz. 11.00
Konfrontacje zespołów amatorskiego ruchu teatral-
nego z całej Polski.

„Muzyka – moja miłość”. 
Koncert muzyki polskiej
8 grudnia, godz. 17.00
Trio Legend: Krzysztof Katana – skrzypce, Monika 
Krasicka – wiolonczela, Agnieszka Zahaczewska-
-Książek – fortepian. Program: Wolfgang Amadeus 
Mozart, Johannes Brahms.

Edukacja muzyczna  
dla przedszkolaków
13 grudnia, godz. 10.15
Bilet 2 zł.

Koncert Świąteczny Blues
20 grudnia, godz. 19.00
Na scenie m.in.: Agnieszka Łapka, Joanna Kaniew-
ska, Jan Gałach, Jacek Gazda, Krzysztof Głuch, Mi-
chał „Gier” Giercuszkiewicz, Michał Kielak, Adam 
Kulisz, Marek „Makaron” Motyka, Mirek Rzepa, 
Joachim Rzychoń, Andrzej Wodziński, Jarosław 
Wodziński, Leszek Winder zespoły: Easy Rider, Ślą-
ska Grupa Bluesowa i inni – obowiązują bezpłatne 
wejściówki.

ul. Krzyżowa 1

Impreza mikołajkowa  
dla rodzin z dziećmi 
4  grudnia, godz. 17.00 
Warsztaty plastyczne organizowane przez filię nr 
17 MBP.

Spektakl teatralny  
„Sekrety Świętego Mikołaja” 
– Teatru Gry i Ludzie 
godz. 18.00,
Bilet 10 zł.

Galeria Za Szybą
6 grudnia, godz. 17.00  
Wystawa malarstwa grupy malarskiej FILAR ’72.

Katowicka Senioriada 
11 grudnia, godz. 15.00
Obowiązują zapisy, tel. 601 594 058, 530 106 730.

Koncert „Ocalić od zapomnienia”
14 grudnia, godz. 17.00 
W wykonaniu Tercetu Pasjonata i proWOKALni. 

Dzień integracji z osobami  
niepełnosprawnymi
17 grudnia, godz. 11.00 i 14.00  
Warsztaty mydlarskie dla uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej UNIKAT, uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 19, seniorów i podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej PRZYSTAŃ. Obowiązują zapisy.

W obiektywie
18 grudnia, godz. 17.00 
Tajemnica środka Europy – prelekcja i prezentacja: 
Władysław Paweł Kliś  

Świąteczne kolędowanie
27 grudnia, godz. 18.00, 
Koncert piosenek świątecznych z zespołem ALBO 
i NIE wraz z gośćmi.

bilet 20 zł/ karta seniora 10 zł.

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

e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl

www.mdk.katowice.pl

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

Warsztaty bożonarodzeniowe  
dla seniorów  
2–3 grudnia, godz. 11.30, zapisy

Mikołajkowe warsztaty dla dzieci
6 grudnia, godz. 10.00, zapisy 

VII Mikołajkowy Kids 
Battle – Katowice 2019
7 grudnia

Ogólnopolski konkurs breakdance dla dzieci i mło-
dzieży. Obowiązują zapisy.

Pośmiertna wystawa  
Andrzeja Górnika,  
członka Grupy Janowskiej 
od 10 grudnia

Świąteczne warsztaty dla dzieci
12 grudnia, godz. 10.30, zapisy 

Koncerty umuzykalniające  
z IPiUM „Silesia”
13 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11/00 

„Ubodzy powstańcy,  
śląscy szeregowcy”
14 grudnia, godz. 12.00

Premiera filmu o powstaniach śląskich. 

Widowisko teatralne  
„Szopienicka szopka noworoczna”
16 grudnia, godz. 12.00

Międzynarodowy Festiwal Kolęd 
i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika
19 grudnia

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

„Pan Antenka i Srebrny Kubraczek”
5 grudnia, godz. 16.00
Bajka w wykonaniu Teatru Trip oraz spotkanie z Mi-
kołajem.

Bilet: 8 zł.

Kulturalne Katowice
8 grudnia
Bezpłatny bilet do kina/teatru/ filharmonii wg reper-
tuaru dla mieszkańców Szopienic.

Warsztaty ozdób świątecznych 
9 grudnia, godz. 16.00

Obowiązują zapisy.

Warsztaty kreatywności  
artystycznej dla seniorów
11 grudnia, godz. 10.00

Obowiązują zapisy.

„Choinki kontra jodły,  
świerki i sosny”

12 grudnia, godz. 9.00, 10.15, 11.15

Warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków.

Spotkanie ze zdrowiem 

12 grudnia, godz. 15.00

Koncert Umuzykalniający 
z IPiUM „Silesia”.

13 grudnia, godz. 12.15

ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 10,  

tel. 32 206 46 42

„Urodziny Marszałka”

3 grudnia, godz. 12.00 

Spektakl dla młodzieży w wykonaniu Teatru Akcja.

Spotkanie z Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00 
Rokolinowa niespodzianka dla św. Mikołaja. 

Bilet: 15 zł.  

Koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Leśnica
8 grudnia, godz. 17.00
Bezpłatne wejściówki.

Koncerty umuzykalniające   
z IPiUM „Silesia”
10 grudnia, godz. 9.00, 10.00 

Mała Akademia Jazzu  
– warsztaty muzyczne dla dzieci
10 grudnia, godz. 10.00 

Akademia Małego Naukowca
11–12 grudnia, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00
Obowiązują zapisy.

Szkółka gwary śląskiej  
– warsztaty dla dzieci
18 grudnia, godz. 8.50–12.30
Obowiązują zapisy.

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!”  
– zajęcia dla małych dzieci
3 grudnia, godz. 16.00, galeria „G44A”, 

Obowiązują zapisy. 

Kryształowa Królowa Śniegu  
– spektakl i spotkanie z Mikołajem
6 grudnia, godz. 10.00. 
Dla grup zapisy.

DKF Gruba Film  
– „Śmierć jak kromka chleba”
13 grudnia, godz. 12.00, 

Wstęp 2 zł/os.

Urodziny Bogucic
14 grudnia, godz. 17.00

Występ kabaretu KaŁaMasz. Imprezie będzie to-
warzyszyć wręczenie przez RJP nr 13 nagród dla 
najlepszych bogucickich uczniów. 

DLA SENIORA

„Sfilcowane Bogucice”  
– warsztaty rękodzielnicze
10 grudnia 2019, godz. 17.00,  
galeria „G44A”.

Obowiązują zapisy.  
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Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9,  

ul. Rymarska 4, ul. Kopernika 11/2,  
ul. Kościuszki 47, tel. 32 256 18 10

e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

ul. Szafranka 9,  
tel. 32 256 18 10

Wystawy stałe – „Z dziejów Katowic”, Wnętrza 
mieszczańskie: „W kamienicy mieszczańskiej. 
Codzienność i odświętność”, „U sąsiadów, na po-
kojach i w kuchni”

„Obrazy zapisane wyobraźnią”
Wystawa prac uczniów Niepublicznej Specjalnej 
Szkoły Podstawowej Arka Noego. 

„Z muzealnej szafy” 
18 grudnia, godz. 15.00
Cykl spotkań, podczas których zostaną zaprezen-
towane eksponaty ze zbiorów MHK. Pracownicy 
poszczególnych działów zaprezentują ekspo-
nat, ich zdaniem godny poznania, ale z różnych 
przyczyn nieumieszczony na żadnej z naszych 
wystaw. Podczas prelekcji będą Państwo mogli 
poznać nie tylko historię eksponatu, ale również 
szerszy kontekst jego wykorzystania w epoce, 
z której pochodzi.

ul. Rymarska 4
Wystawy stałe – „Wokół mistrzów Grupy Janow-
skiej”, „U nos w doma na Nikiszu”, „Woda i mydło 
najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”. 

Wernisaż wystawy  
„Pierniki.  
Podróż przez krainę zmysłów” 
6 grudnia, godz. 17.00
Podroż przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kultu-
rę kulinarną w Europie Środkowej. Zaprezentujemy 
historię i tradycje związane z produkcję pierników. 

Wystawa powstała w HAUS SCHLESIEN w König-
swinter

Ekspozycja uzupełniona eksponatami ze zbiorów 
Działu Etnologii MHK.

ul. Kopernika 11
Wystawa stała – „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”

Witold Skrzypek  
„Szafa pani Twardowskiej” 
do 12 stycznia

 „Silesia Press Cafe”
5 grudnia, godz.18.00
Spotkanie z dziennikarką i publicystką Marią Zawałą

Zagadkowy Mikołaj.  
Konkursy, warsztaty  
i atrakcje dla najmłodszych
6 grudnia, godz. 9.00–17.00
Warsztaty okolicznościowe skierowane do naj-
młodszych. Grupy zorganizowane prosimy o wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny, tel. 32 745 17 28.

J.G. Herder o kulturze. 
Dziedzictwo herderowskie  
w myśli o kulturze
9 grudnia, godz. 11.00–16.00

„Salon Sztuk” – wydanie specjalne,  
pamięci Tadeusza Kijonki
12 grudnia, godz.18.00

Aktor Teatru Śląskiego Artur Święs, bardzo lubiany 

przez poetę, przeczyta jego utwory z ostatniego tomu 

„Wiersze wigilijne”. Spotkanie z udziałem rodziny i przy-

jaciół Kijonki poprowadzi Krzysztof Korwin-Piotrowski.

Spotkanie z cyklu „Przyjaciele 
Barbary i Stanisława” 
– OPŁATKOWE
19 grudnia, godz. 18.00
Wystąpi Sylwester Targosz-Szalonek.

W stałej ofercie: warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
„Szalony Kapelusznik” – warsztaty plastyczne, 
„Mały kostiumograf”, „Wenecki karnawał”, „Te-
atr jest fajny!”, lekcja muzealna „Teatr od kulis”.

ul. Kościuszki 47
Wystawa stała – Paweł Steller – katowiczanin 
z wyboru. 

 „Tobolewski – Kubica. 
Zakreślone plamą. 
Zamalowane kreską”
Wystawa przedłużona do 20 grudnia,  
godz. 11.00

„Idea olimpijska  
w starożytności i dziś”
11 grudnia, godz. 17.00
Wykład Jolanty Zaczkowskiej – kustosz w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu.

Artystyczne spotkanie opłatkowe, 
przedświąteczny kiermasz sztuki
19 grudnia, godz. 16.00–19.00

Warsztatownia!  
– otwarta przestrzeń twórcza 
3, 10, 17 grudnia, godz. 12.00–15.30
„Złote warsztaty świąteczne”.
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NASZE

Dzień Aktywnego Seniora
12 grudnia, godz. 15.00, sala widowiskowa
Spotkanie integracyjne połączone z wystawą zdjęć. 
Obowiązują darmowe wejściówki.

„BOGUCICE – MOJE MIEJSCE  
NA ZIEMI. PROGRAM AKTYWNOŚCI 

LOKALNEJ”

Warsztaty tańca  
breakdance i hip-hop
5 i 12 grudnia, godz. 17.00 sala baletowa
Obowiązują zapisy.

„Bery i bojki w godce ślonskiej” 
– spotkania z gwarą śląską
5 i 17 grudnia , godz. 17.30, sala klubowa

Integracyjne spotkania ze znany-
mi ludźmi kultury, nauki i sztuki 
10 grudnia, godz. 17.30, sala klubowa

„Rodzinne warsztaty plastyczne”
17 grudnia, godz. 17.00, galeria „G44A”,
 Obowiązują zapisy.

Koncert Świąteczny
19 grudnia, godz. 17.30, sala widowiskowa. 
W ramach cyklu „Muzyka Łączy Pokolenia”. 

 ul. Marcinkowskiego 13a

Maluszkowe Muzykowanie
5 i 19 grudnia, godz. 17.15, sala nr 10
Wstęp 25 zł.

DKF Gruba Film
6 grudnia, godz. 11.00  
– bajkowy poranek filmowy z Mikołajem. 
Obowiązują zapisy.

13 grudnia, godz. 10.00 – klasyka polskie-
go kina: „Zawrócony”. 
Wstęp 2 zł/os.

Multimedialne warsztaty  
Bare Conductive
7 grudnia, godz. 9.00, sala nr 12
Obowiązują zapisy.

Koncert „Wieczór operetkowy  
– Kto wiedeńską ma krew”
9 grudnia, godz. 17.00, sala widowiskowa
Wejściówki wydawane od 2 grudnia.

Przedstawienie  
„Dziadek do orzechów”
20 grudnia, godz. 18.00, sala widowiskowa
Pokaz sekcji tanecznych Działu „Zawodzie”

DLA SENIORA

 „W zdrowym ciele zdrowy duch”  
– warsztaty 
11 grudnia, godz. 10.00, sala nr 5
Obowiązują zapisy.



24 www.katowice.euSPORT I REKREACJA

BIEGAJ W KATOWICACH 

I Mroźny Hubertus

Nadchodzi czas, w którym wszystko bę-
dzie otoczone białych puchem czy też 
pięknie oszronione. 
W tym miejscu przychodzi postać wyłaniająca 
się z jednego z szopienickich stawów, a jest 
nią „Mroźny Hubertus”. Właśnie pod taką 
nazwą, 14 grudnia o godz. 16.00 odbędzie się 
pierwsza edycja biegu i marszu Nordic Wal-
king na dystansie 5 km, która skierowana jest 
dla wszystkich amatorów tych sportów. Wy-
darzenie wchodzi w skład cyklu „W Kręgu 
Natury”, którego celem jest promocja Zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Szopienice-
-Borki” oraz powstającej Doliny Pięciu Sta-
wów w Katowicach. Dla uczestników imprezy 
przygotowana jest malownicza, terenowa 
trasa biegnąca wokół stawów Hubertus, pa-
miątkowe medale wręczane na mecie, roz-
grzewająca zupa oraz świetna atmosfera. 
Zachęcamy do wzięcia udziału, a szczegóły 
znajdziecie na Facebooku oraz na stronie in-
ternetowej: www.wkregunatury.pl

Bieg Mikołajkowy po raz szósty
Urokliwe okolice katowickiej Doliny Trzech 
Stawów 7 i 8 grudnia gościć będą Bieg Mi-
kołajkowy. Zawody, początkowo kameralne, 
stały się jedną z największych imprez bie-
gowych w okresie świątecznym w Polsce. 
Dlatego organizatorzy po raz pierwszy za-
praszamy na dwa dni biegania.
7 grudnia wystartują najmłodsi zawod-
nicy, a dzień później odbędą się biegi doro-
słych na dystansie 5 i 10 kilometrów oraz 

marsz Nordic Walking. Wszyscy pobie-
gną w mikołajkowych czapeczkach. Bieg 
Mikołajkowy to nie tylko familijne zawody, 
to także szansa, dla zawodników. Nowa, 
szybsza trasa to okazja dla tych, którzy wal-
czyć będą o podium. W ciągu dwóch dni, 
nagrodzonych zostanie ponad 100 zawod-
ników, a VI Bieg Mikołajkowy to ostatnie 

zawody w cyklu Grand Prix MK team 2019. 
Organizatorzy zachęcają również do zapo-
znania się z historią dzielnego, 6,5-letniego 
Miłosza Pałaszewskiego, regularnie startują-
cego w biegach dla dzieci. Miłosz to najmłod-
szy zdobywca Szlaku Beskidzkiego przeszedł 
137 km w 7 dni. Miłosz zmaga się z niepeł-
nosprawnością ruchową. W trakcie Biegu 

Mikołajkowego będzie można wesprzeć 
zbiórkę na jego rehabilitację. Partne-
rem i współorganizatorem biegu jest Urząd 
Miasta w Katowicach, a honorowym Patro-
natem objął go Prezydenta Marcin Krupa. 
Strona internetowa zawodów: www.bieg-
-mikolajkowy.pl www.mkteamevents.pl/
mikolaj  (RED/PŁ)

WIELOSEKCYJNY KLUB

Siatkarska GieKSa znowu zagra w Spodku

To będzie jedno z najważniejszych 
wydarzeń siatkarskiej ligi tego se-
zonu. Już 21 grudnia GKS Katowi-
ce zagra w Spodku z Aluron Virtu 
CMC Zawiercie.
Siatkarska GieKSa w tym sezonie PlusLigi 
dostarcza kibicom wielu sportowych wra-
żeń i emocji, co potwierdza rekordowa 
liczba pięciosetowych meczów, jakie do tej 
pory rozegrała. Drużyna trenera Dariu-
sza Daszkiewicza będzie walczyła w grud-
niu o kolejne punkty z wicemistrzem Polski 
– zespołem Verva Warszawa ORLEN Pa-
liwa, Jastrzębskim Węglem oraz Aluron 
Virtu CMC Zawiercie. To właśnie zespół 
Jurajskich Rycerzy przyjedzie 21 grudnia 
do katowickiego Spodka na wyjątkowe, 
jedyne w tym sezonie, spotkanie PlusLigi 
rozgrywane w mekce polskiej siatkówki. 
Świąteczny mecz w Spodku zapowiada się 
na jedno z najciekawszych widowisk w tym 
sezonie PlusLigi, o co zadbają licznie zgro-
madzeni kibice obu klubów. 

O ligowe punkty wciąż walczą także ho-
keiści GKS-u. PHL rozgrywa swoje spotka-
nia w ekspresowym tempie. W grudniu przed 

GKS-em osiem spotkań, w tym cztery w Sa-
telicie. GKS podejmie Naprzód Janów, Pod-
hale Nowy Targ, Energę Toruń oraz zespół 
Zagłębia Sosnowiec. Ścisk w górnej połówce 
tabeli jest olbrzymi. Każdej z drużyn zależy 
bowiem na jak najlepszym rozstawieniu 
przed fazą play-off.

Na przerwę w rozgrywkach zasłużyli już 
za to piłkarze i piłkarki GKS-u. Nasi zawod-
nicy zadomowili się w czołówce drugoligowej 
tabeli po imponującej serii jedenastu meczów 
bez porażki. W drużynie cały czas panuje at-
mosfera intensywnej pracy, która ma zaowo-
cować skuteczniejszą grą. Po zakończeniu 
zmagań ligowych podopieczni trenera Rafała 
Góraka do 6 grudnia zostaną w Katowicach, 
kontynuując treningi oraz testy. Następ-
nie rozjadą się do domów na zimową prze-
rwę i wrócą w pierwszej połowie stycznia, by 
rozpocząć przygotowania do rundy wiosen-
nej. Rundę jesienną Ekstraligi zakończyły już 
piłkarki GKS-u. Po jedenastu meczach sezonu 
podopieczne trenera Witolda Zająca zajmują 
6. miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. 
Wszystko wskazuje na to, że do końca sezonu 
będą rywalizować w ścisłej czołówce.  (GKS)

DOMOWE MECZE GIEKSY W GRUDNIU
Siatkówka
07.12.2019 17.00 GKS Katowice – VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (Szopienice)

21.12.2019 17.00 GKS Katowice – Aluron Virtu CMC Zawiercie (Spodek)

Hokej
01.12.2019 17.00 GKS Katowice – Naprzód Janów

03.12.2019 18.30 GKS Katowice – Podhale Nowy Targ

08.12.2019 17.00 GKS Katowice – KH Energa Toruń

20.12.2019 17.00 GKS Katowice – Zagłębie Sosnowiec
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