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Mieszkańcy wybrali 
projekty w budżecie 
obywatelskim
Pod koniec września poznaliśmy wyniki głoso-
wania w ramach siódmej edycji budżetu oby-
watelskiego. Mieszkańcy wybrali do realizacji 
122 zadania. Najwięcej głosów zebrał warty 
2,5 miliona zł projekt budowy tężni solankowej 
na os. Tysiąclecia. Na co jeszcze w tym roku 
chętnie głosowali katowiczanie?

Więcej S. 2 

Dworzec przy ul. Sądowej 
już działa
Ostatniego dnia września otwarto dworzec przy 
ul. Sądowej. Będzie on obsługiwał autobusy 
dalekobieżne, zarówno krajowe, jak i między-
narodowe, a także ruch autobusowy o zasięgu 
regionalnym, metropolitalnym i miejskim. 

Więcej S. 3

Zasłużeni dla miasta  
i dla kultury
Prof. dr hab. Antoni Cygan, Robert Talarczyk, 
Stefan Łebek i Adam Wesołowski zostali tego-
rocznymi laureatami nagrody prezydenta Kato-
wic w dziedzinie kultury. Również we wrześniu, 
na uroczystej sesji Rady Miasta, wręczono tytuły 
„Zasłużony dla miasta Katowice”. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się Jerzy Forajter, Teatr Korez 
i Regionalna Izba Gospodarcza.

Więcej s. 4 i 5 

Wielopoziomowy parking 
z zielonym dachem 
w Strefie Kultury
Wiemy, jak będzie wyglądał wielopoziomowy 
parking w Strefie Kultury. We wrześniu pozna-
liśmy wyniki konkursu na opracowanie koncep-
cji tego obiektu. 

Więcej S. 6

Otwarta droga na Giszowcu
10 dni wcześniej niż pierwotnie zakładano 
przywrócono ruch na Drodze Krajowej 86 
na Giszowcu, która została zamknięta w czerwcu 
po osunięcie się skarpy zabezpieczającej wia-
dukt. Kierowcy mogli już wrócić na istniejącą 
jezdnię wschodnią. Mają do dyspozycji po jed-
nym pasie w każdym kierunku jazdy. Wykonawca 
kontynuuje prace w ciągu ul. 73 Pułku Piechoty. 

Więcej S. 7

Choć ponad 50% powierzchni Kato-
wic stanowią lasy, parki, skwery i 
stawy, to jednak zieleni ze względu 
na zwartą zabudowę mniej jest w 

Śródmieściu Katowic. Od kilku lat to się jed-
nak zmienia. Na przebudowanym rynku i 
na okolicznych ulicach posadzono ok. 200 
drzew, wśród których najokazalej prezen-
tują się te po północnej stronie pawilonu re-
stauracyjnego. Z kolei w ramach trwającej 
kompleksowej przebudowy ul. Dworcowej 
pojawią się tam w tym roku aż 54 drzewa. 

To jednak nie koniec zmian. Prezydent 
Marcin Krupa jesienią 2018 roku zapowie-
dział metamorfozę ul. Warszawskiej w ramach 
„Umowy z mieszkańcami Katowic”, czyli 
swojego programu wyborczego. –  Pomysł 
zazielenienia ul. Warszawskiej to powrót 
do jej historycznego wyglądu. Wielokrotnie 

rozmawiałem o tej przestrzeni z mieszkań-
cami. W poprzednich latach katowicza-
nie zgłaszali także pomysły na punktowe 
zmiany w tym obszarze w ramach budżetu 
obywatelskiego – podkreśla prezydent Marcin 
Krupa – Co ważne, mówimy o miejscu w sa-
mym sercu Katowic, które powinno być re-
prezentacyjne. Dlatego nadszedł czas na to, by 
ten pomysł wdrożyć w życie. Ostatnie miesiące 
poświęciliśmy na przygotowanie koncep-
cji rewitalizacji. Ta przestrzeń całkowicie się 
zmieni. Zamiast parkingów pojawi się około 
70 drzew i krzewy. Zieleń jest ważna nie tylko 
ze względów estetycznych, ale także klima-
tycznych – dodaje prezydent.

Rewitalizacja ul. Warszawskiej podzieli 
ją na dwa fragmenty. Odcinek od rynku 
do skrzyżowania z ul. Szkolną zostanie 
zamknięty dla ruchu. Po dwóch stronach 

torowiska powstanie deptak miejski. Poja-
wią się także ławki, na których będzie można 
odpocząć w cieniu drzew. Dostawy do skle-
pów będą odbywać się wyłącznie istnieją-
cym torowiskiem. Z kolei drugi fragment 
inwestycji, tj. odcinek od ul. Szkolnej do ul. 
Francuskiej zostanie objęty strefą ograniczo-
nej prędkości „Tempo 30”. Pojawią się tam 
także nasadzenia drzew, które zastąpią je-
den pas ruchu w stronę Zawodzia. Kierowcy 
będą mogli robić „nawrotkę” na wysokości 
skrzyżowania ulic Warszawskiej i Szkol-
nej. W ramach rewitalizacji pojawią się także 
iluminacje świetlne, co pozwoli podkreślić 
walory tego miejsca po zmroku. 

O kosztach przebudowy ul. Warszawskiej 
oraz terminie realizacji  

czytaj na stronie s. 3

ZIELONA WARSZAWSKA
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KATOWICKA KARTA MIESZKAŃCA

 Zamelduj się, rozlicz PIT i korzystaj ze zniżek
Od września mieszkańcy Katowic dzię-
ki bezpłatnej Katowickiej Karcie Miesz-
kańca (KKM) mogą korzystać z szeregu 
zniżek. O dużym zainteresowaniu kato-
wiczan tym rozwiązaniem świadczą licz-
by. Do 28 września kartę wyrobiło już 
18 888 osób. Najwięcej osób, bo aż 12 
409, zdecydowało się na kartę w formie 
aplikacji. Z kolei wersję plastikową do 
tej pory otrzymało 4900 mieszkańców. 
Dzięki KKM katowiczanie otrzymali łącznie 
2516 zniżek. Najchętniej korzystano z 50% 
bonifikaty na baseny – udzielono ich 2359 
(basen Brynów – 55, Basen Burowiec - 2304). 
Mieszkańcy korzystali także z innych zni-
żek: w obiektach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na terenie miasta (125 
zniżek), w Katowice Miasto Ogrodów – In-
stytucji im. K. Bochenek, Teatrze Ateneum, 
Muzeum Historii Katowic oraz NOSPR.

Głównym celem Katowickiej Karty 
Mieszkańca jest premiowanie osób, które są 
zameldowane w Katowicach i właśnie tutaj 
odprowadzają podatki. Idea jest prosta – je-
żeli mieszkasz w Katowicach to powinieneś 
się tu zameldować i odprowadzać podatek. 
Jeżeli tego nie robisz, pieniądze z Two-
jego PIT-u płyną do innej gminy. – Kato-
wicka Karta Mieszkańca ma w pierwszej 
kolejności umożliwiać mieszkańcom Ka-
towic korzystanie ze zniżek na usługi 
instytucji kultury, sportu i rekreacji. Przy-
kładowo w nowo wybudowanych base-
nach katowiczanie dzięki KKM płacą 8 

zł za godzinę, a osoby spoza miasta 16 zł. 
Wkrótce dwukrotnie taniej będzie można 
zaparkować w Strefie Kultury. Katowicza-
nie otrzymują także zniżkę sięgającą nawet 
50% m.in. na bilety do Muzeum Historii 
Katowic, Teatru „Ateneum”, wydarzenia 
realizowane przez Katowice Miasto Ogro-
dów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek, 
na obiekty MOSiR – siłownie i kąpieliska 
Bugla oraz Rolna – podkreśla prezydent 
Marcin Krupa. W kolejnych miesiącach do 
projektu KKM przystąpią także partnerzy 
komercyjni. 

Kto może otrzymać KKM?
Kartę mogą otrzymać osoby, które spełniają 
co najmniej jeden z poniższych warunków:

Są zameldowane w Katowicach na pobyt 
stały (bez względu na wiek)

Są zameldowane na pobyt czasowy i roz-
liczają w Katowicach podatek dochodowy od 
osób fizycznych

Rozliczają w Katowicach podatek do-
chodowy od osób fizycznych (dzieci do 18. 
roku życia mogą otrzymać kartę, jeżeli choć 
jeden z rodziców/opiekunów prawnych roz-
licza podatek w Katowicach)

Przebywają w katowickich placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku 
życia), a także są wychowawcami lub dyrek-
toramitych placówek.

W jaki sposób można bezpłatnie 
uzyskać kartę?
Osoby zameldowane na stałe mogą pozy-
skać KKM bez odwiedzania urzędu. Wy-
starczy pobrać aplikację mobilną „Katowicka 
Karta Mieszkańca”, a następnie podać swoje 
dane. Zostanie automatycznie przyznana. 
KKM można także uzyskać w wersji pla-
stikowej (na wzór karty kredytowej) –  
w tym celu należy udać się do urzędu. 

Gdzie i w jakich godzinach mogę złożyć 
wniosek o KKM bezpośrednio w urzędzie?

Dla obsługi mieszkańców uruchomi-
liśmy specjalny punkt – Biuro Obsługi 
Klienta KKM. Znajduje się on przy ul. Pocz-
towej 5. Biuro jest czynne: 

w poniedziałki, wtorki i środy, w godzi-
nach od 7.30 do 15.30

w czwartki, w godzinach od 7.30 do 17.00
w piątki, w godzinach od 7.30 do 14.00 

Tel. (32) 259 30 01, (32) 259 30 02, (32) 259 30 03.  
E-mail: kartamieszkanca@katowice.eu

Więcej informacji znajduje się na  
kkm.katowice.eu, w aplikacji mobilnej KKM 
oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca przy  
ul. Pocztowej 5. 

Więcej informacji o rozliczaniu po-
datków i zameldowaniu w Katowicach:  
bit.ly/3kDSXee. 

BUDŻET OBYWATELSKI

Kolejna tężnia solankowa  
powstanie w Katowicach
Wyniki głosowania w ramach siódmej 
edycji budżetu obywatelskiego pozna-
liśmy pod koniec września. Mieszkań-
cy wybrali do realizacji aż 122 zada-
nia w każdej dzielnicy Katowic. 
Najwięcej punktów zebrał warty 2,5 mi-
liona zł projekt budowy tężni solankowej 
na os. Tysiąclecia. Swoje głosy oddało 16,13% 
uprawnionych katowiczan, czyli o 2,76 pkt. 
proc. mniej niż rok temu. – Frekwencja była 
zróżnicowana w grupach wiekowych. Naj-
aktywniejsi byli mieszkańcy w wieku 35–44 
lat (22%), a najrzadziej projekty wybierali se-
niorzy w wieku 65+ (9%). Tradycyjnie trzy 
dzielnice Katowic z najwyższą frekwencją 
zdobyły dodatkowe pieniądze na kolejną edy-
cję budżetu obywatelskiego – w tym roku 
były to: Podlesie, Dąbrówka Mała oraz Ko-
stuchna. Oczywiście chcielibyśmy, żeby fre-
kwencja była wyższa – jednak w porównaniu 
do innych dużych miast Katowice nadal pla-
sują się w tym aspekcie w czołówce – mówi 

Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

Wybrane przez mieszkańców zadania 
zostaną w większości zrealizowane w 2021 
roku. Tylko największe inwestycje, jak 
wspomniana tężnia, mają charakter pro-
jektów dwuletnich. Tegoroczna pula bu-
dżetu obywatelskiego wyniosła 17 mln 
zł i była największa w Polsce wśród miast 
wojewódzkich w przeliczeniu na miesz-
kańca. – Budżet obywatelski jest świet-
nym narzędziem rozwijania dzielnic 
Katowic i wpływu na życie społeczności 
lokalnych. Dlatego dziękuję za duże zaan-
gażowanie zarówno katowiczanom, którzy 
pisali projekty, jak i wszystkim głosują-
cym. Przez ostatnie sześć lat zrealizowa-
liśmy w Katowicach ponad 600 projektów 
zgłoszonych przez mieszkańców o wartości 
przekraczającej 80 mln zł. Jeśli ktoś korzy-
sta z wodnego placu zabaw, drogi rowerowej 
czy ławeczki osiedlowej, na którą wcześniej 

głosował, to później chętniej uczestni-
czy w następnych edycjach budżetu obywa-
telskiego i namawia do tego samego swoich 
sąsiadów – podkreśla prezydent Marcin 
Krupa. 

Wśród 122 wybranych zadań można 
znaleźć nowe drogi rowerowe (m.in. os. Pa-
derewskiego, os. Zgrzebnioka), 4 wybiegi 
dla psów (os. Paderewskiego, Koszutka, 
Bogucice, Burowiec), doświetlenie przejść 
dla pieszych (Ligota, Panewniki, Wełno-
wiec, Józefowiec, Podlesie), remont basenu 
szkolnego (os. Gwiazdy), zajęcia kajakowe 

(staw Maroko), utworzenie nowych miejsc 
parkingowych (m.in. Załęże, os. Tysiącle-
cia), nowe chodniki (m.in. Murcki, Załęska 
Hałda) czy też imprezy kulturalne w ra-
mach projektu #LOOK4 i piknik rodzinny 
(os. Witosa, Bogucice). Wyniki głosowania 
dostępne są na stronie www.bo.katowice.eu.

Warto przypomnieć, że w tym roku pre-
zydent Marcin Krupa wydzielił z budżetu 
obywatelskiego tzw. zielony budżet z pulą 
trzech milionów złotych. W kolejnym nu-
merze zaprezentujemy zadania przezna-
czone do realizacji w przyszłym roku. 

Na os. Tysiąclecia powstanie druga w Katowicach tężnia. Na zdjęciu tężnia z parku Zadole, która 
również wybudowana została w ramach budżetu obywatelskiego
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Zdecydowana większość mieszkańców wybrała KKM w aplikacji na telefon. Gdy chcemy ją
w postaci plastikowej karty, musimy się udać do Biura Obsługi Klienta przy ul. Pocztowej 5
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DOKOŃCZENIE ZE S. 1

Drzewa zamiast samochodów
Rewitalizacja ul. Warszawskiej będzie 
kosztować 12 mln zł, z czego 8 mln zł 
będzie pochodzić z pozyskanego dofi-
nansowania w ramach Rządowego Fun-
duszu Inicjatyw Lokalnych. 
– Dzisiaj mamy koncepcję tego, jak ma wy-
glądać to miejsce. Teraz należy te wszyst-
kie pomysły przenieść na projekt, który 
będzie szczegółowo opisywał, co i gdzie ma 
się znaleźć i jak wyglądać. Zgodnie z har-
monogramem prace projektowe zakoń-
czymy jesienią przyszłego roku, a efekty 
metamorfozy ul. Warszawskiej miesz-
kańcy będą mogli podziwiać wiosną 
2023 roku. Prezydent polecił nam kłaść 
duży nacisk na zazielenienie tego miejsca. 

Dlatego oprócz około 70 drzew pojawią 
się także w tym miejscu kwiaty i krzewy. 
Zazielenimy także przystanek autobu-
sowy przy kościele. Oczywiście do tego 
dojdzie szereg prac związanych z prze-
budową sieci kanalizacyjnych, oświetle-
nia i nawierzchni – wyjaśnia Mieczysław 
Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miej-
skiej w Katowicach.

W ramach inwestycji 70 drzew za-
stąpi 52 miejsca parkingowe, które były 
głównie wykorzystywane przez osoby 
dojeżdżające do Katowic do pracy. 
Po przebudowie na opisywanym od-
cinku ul. Warszawskiej pozostanie 
10 miejsc parkingowych – 4 dla osób 

niepełnosprawnych oraz 6 na krótko-
trwały postój, co umożliwi np. podwoże-
nie osób do centrum lub dostawę towaru 
do sklepów. Ze względu na konieczność 
utrzymania ruchu tramwajowego moder-
nizacja Warszawskiej nie będzie ingero-
wała w torowisko. 

Przypomnijmy, że w Katowicach w po-
przednich latach zamknięto dla ruchu 
kołowego ulice Mariacką i Bankową. 
Obecnie trwa przebudowa ul. Dworco-
wej, która stanie się kolejnym zielonym 
deptakiem miejskim. W następnych latach 
dla pieszych zostaną przywrócone także 
fragmenty ul. Mickiewicza oraz ul. Kra-
sińskiego.  (RED)

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Nowoczesny dworzec autobusowy otwarty 

Pierwsze autobusy odjechały z Centrum 
Przesiadkowego „Sądowa” 30 września. 
Ta inwestycja o wartości 66 mln zł za-
równo pozwala obsługiwać połączenia 
lokalne i regionalne w ramach Metropo-
lii, jak i pełni funkcję międzynarodowe-
go dworca autobusowego. 
W skład inwestycji wchodzą: budynek 
obsługi pasażerskiej, zadaszone perony 
autobusowe i przystanki komunikacji miej-
skiej, parking rowerowy ze stacją rowerów 
miejskich oraz parking samochodowy. Po-
stój samochodem jest płatny, natomiast 
osoby podwożące lub odbierające pasa-
żerów z dworca mogą korzystać z miejsc 
tzw. kiss and ride, na których można nie-
odpłatnie zatrzymać się do trzech minut. 
Na przystankach zainstalowane są tablice 
wyświetlające informacje o kursach auto-
busów. W budynku znajdują się m.in. po-
czekalnia dla podróżnych, toalety, schowki 
bagażowe, kiosk, bistro i kasy. Obiekt jest 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i posiada bezpłatne WiFi. 

– Budowa centrów przesiadkowych ozna-
cza szereg korzyści dla mieszkańców i naszych 
gości. Najważniejsze z nich to m.in. możli-
wość szybkiego dojazdu do centrum miasta, 
oszczędności na czasie i paliwie. Węzły prze-
siadkowe mają na celu zachęcenie do czę-
stego korzystania z komunikacji publicznej. 
Tym samym przyczyniają się do zmniejsze-
nia liczby pojazdów na drogach, co wpływa  
na redukcję emisji spalin i hałasu – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. – Pasażerowie 
komunikacji publicznej oczekują dziś nie 
tylko nowoczesnych środków transportu, ale 
także komfortowych miejsc, w których będą 
się przesiadać i czekać na kolejne połączenia. 
Takie warunki zapewnia dziś Centrum Prze-
siadkowe Sądowa, ale wkrótce także centra 
Park and Ride w Brynowie i Zawodziu, które 
otworzymy pod koniec tego roku. Dla wygody 
pasażerów przemieszczających się pomiędzy 
dworcem PKP a CP „Sądowa” uruchomiliśmy 
bezpłatne, wahadłowe połączenia autobu-
sowe, które opłacamy jako miasto – podkre-
śla prezydent. 

Bezpłatne przewozy nie posiadają nu-
merów. Na wyświetlaczach pojawia się 
kierunek jazdy („Katowice Dworzec” lub 
„Katowice Sądowa”) oraz komunikat „Prze-
jazd bezpłatny Miasta Katowice”. Autobusy 
kursują w dni robocze od 6.00 do 20.00 
co 5 minut. W godzinach nocnych i w dni 
wolne częstotliwość przejazdów będzie 
mniejsza. Poza kursami wahadłowymi CP 
Sądowa obsługuje także linie komunikacji 
miejskiej – numery: 0, 11, 50, 110, 154, 177, 
193, 296, 657 i 674 – jadące od strony Placu 
Wolności w kierunku ul. Mikołowskiej lub 
ul. Słowackiego.

Z CP „Sądowa” możemy aktualnie poje-
chać m.in. do Krakowa, Łeby, Zakopanego 
czy Przemyśla. W październiku będą podpi-
sywane kolejne umowy z operatorami, dzięki 
czemu siatka połączeń ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych będzie coraz bardziej atrak-
cyjna. Bilety na autobusy dalekobieżne 
można zakupić bezpośrednio u przewoźni-
ków lub w kasie na terenie dworca. Warto 
przypomnieć, że do tej pory przewoźnicy 

korzystali z zapuszczonego dworca autobu-
sowego przy ul. Skargi. Ze względu na fakt, 
że obiekt leżał w rękach prywatnych, Mia-
sto Katowice nie miało wpływu na jego wy-
gląd i funkcjonalność. 

Wykonawcą inwestycji jest firma Bu-
dimex z Warszawy. Na realizację CP „Są-
dowa” Miasto Katowice pozyskało 43 mln 
zł dofinansowania z Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014–2020.  
– Realizacja projektów inwestycyj-
nych w zakresie transportu publicz-
nego, w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, nie 
jest łatwa i zajmuje dużo czasu. CP „Sądowa” 
jest jedną z niewielu inwestycji, z których już 
można korzystać. To ogromna satysfakcja 
widzieć zakończony projekt. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy Katowic udowodnią, że to 
przydatna i potrzebna inwestycja – podkreśla 
Joanna Świderska, dyrektor Departamentu 
Projektów Miejskich z Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych. 

FO
T.

 M
. M

AL
IN

A

FO
T.

 M
. M

AL
IN

A

Będzie zielono

O tym, jak będzie wyglądała roślinność 
na ul. Warszawskiej, opowiada Katarzyna 
Giglok z firmy Calla, która sporządziła kon-
cepcję rewitalizacji tej przestrzeni: W utwo-
rzonych klombach zaproponowaliśmy zieleń 
nawiązującą do historycznego wyglądu ulicy 
– na odcinku pomiędzy Rynkiem a skrzyżo-
waniem z ul. Szkolną będą to od 20 do 36 
wysokich drzew dorastających do 10–12 
metrów wysokości, natomiast na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowa-
nia z ul. Francuską, z uwagi na możliwości, 
jakie daje przestrzeń oraz torowisko, będą to 
drzewa niskie (do trzech metrów wysokości), 
kolumnowe lub o wysokich pniach. Łącznie 
na całym odcinku przewiduje się nasadzenie 
około 70 drzew. Jako podsadzenia pojawią 
się m.in. róże, hortensje czy bluszcze oraz 
rośliny przyciągające owady. 
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ZASŁUŻENI DLA MIASTA KATOWICE

„Aby się zasłużyć, trzeba służyć  – 
miastu i jego mieszkańcom”
11 września w 155. rocznicę otrzymania 
praw miejskich przez Katowice w willi 
Goldsteinów odbyła się uroczysta sesja 
Rady Miasta, na której wręczono tytuły 
„Zasłużony dla miasta Katowice”. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się Jerzy 
Forajter, były przewodniczący Rady Mia-
sta, Teatr Korez, w którego imieniu wy-
różnienie odebrał dyrektor Mirosław 
Neinert, a trzecim wyróżnionym była Re-
gionalna Izba Gospodarcza – wyróżnienie 
złożono na ręce Tadeusza Donocika, zało-
życiela i honorowego prezesa. – Jako prezy-
dent jestem dumny, że z roku na rok coraz 
więcej katowiczan angażuje się w sprawy 
miasta, bierze odpowiedzialność za losy 
swoich społeczności lokalnych. Dlatego 
poprzez nadanie tytułu „Zasłużony dla 
miasta Katowice” chcemy uhonorować 
osoby i instytucje, które w sposób szcze-
gólny zaangażowały się w życie Katowic –  
podkreślił w trakcie uroczystej sesji prezy-
dent Marcin Krupa. 

Odbierając tytuł „Zasłużonego dla mia-
sta Katowice”, Jerzy Forajter mówił: - Równo 
dwa lata temu zdecydowałem się zakończyć 
moją działalność w samorządzie, uznając, 
że czas ustąpić pola innym, z nowymi po-
mysłami i nową energią. W czasie działalno-
ści w radzie miałem zaszczyt i przyjemność 
współpracować z wieloma wspaniałymi 
osobami spośród radnych wszystkich opcji 

politycznych. Była to współpraca bardzo 
konstruktywna i efektywna, gdyż łączyła nas 
wspólna troska o dobro miasta i jego miesz-
kańców. Na koniec Jerzy Forajter podzielił się 
swoją uwagą, jak rozumie słowo „Zasłużony”: 
– Otóż według mojej analizy „zasłużony” to 
wyróżniony za służenie, za służbę. Sednem 
naszej działalności jest więc służba. Tak więc, 
aby się zasłużyć, trzeba służyć. W naszym 
wypadku miastu i jego mieszkańcom. 

Tego dnia tytuł „Zasłużonego” trafił też 
do Teatru Korez – jednego z dwóch teatrów 
repertuarowych w Katowicach, który wnosi 
do pejzażu kulturalnego miasta program 
teatralny na najwyższym poziomie, a przy 
tym potrafi rozbawić każdego widza. – 
Jestem wzruszony, bo to moje miasto na-
gradza teatr Korez, który był malutkim 
teatrzykiem, który bawi widownię, czasami 
wzrusza. Chciałem podziękować obydwu 

prezydentom, którzy zawsze zgadzali się 
na różne szalone pomysły. W kwietniu, 
kiedy trwała ta pandemia w najlepsze, my-
śmy mieli już gotowy plan na Letni Ogród 
Teatralny, ale w tej sytuacji nie może się od-
być. Zadzwoniłem do prezydenta Marcina 
Krupy i z duszą na ramieniu pytam: I co ro-
bimy, odwołujemy? A on mówi: Nie, nie mo-
żemy tego odwołać, bo jeżeli nie będziemy 
robić wydarzeń kulturalnych, jeżeli nie bę-
dziemy robić kultury nawet dla małej liczby 
osób, to jaki jest sens istnienia? – powiedział 
Mirosław Neinert, dyrektor teatru.

W imieniu RIG głos zabrał Tadeusz 
Donocik: – Całe swoje dorosłe życie spę-
dziłem w Katowicach, dlatego kocham to 
miasto. Otrzymanie wyróżnienia od tego 
miasta w sposób niezwykły sobie cenię.  
Bardzo cenię sobie fakt, że i w tym wypadku 
zastosowano trójpodział – kultura, samo-
rząd terytorialny i samorząd gospodarczy, 
czyli biznes przy przyznaniu tych znako-
mitych wyróżnień.  (MM)

PRZY UL. ASNYKA ZAGRASZ W PIŁKĘ NOŻNĄ, KOSZA, SIATKĘ I BASEBALLA

Nowoczesny kompleks sportowy  
powstaje w Piotrowicach
Na placu budowy stadionu przy ul. 
Asnyka wbito symboliczną, pierwszą 
łopatę. Tym samym rozpoczęła się 
budowa wielofunkcyjnego kompleksu 
sportowego w miejscu dawnego stadio-
nu „Kolejarza”. W jego skład wejdą: sta-
dion piłkarsko-lekkoatletyczny, boiska 
do baseballu, piłki ręcznej i koszykówki, 
dwóch boisk do siatkówki plażowej i pla-
cu treningowego street workout.
– Miejsce to pamiętam doskonale z dzieciń-
stwa, gdy z kolegami graliśmy tu w piłkę. Dla-
tego tym bardziej zależało mi na realizacji tej 
inwestycji. Chcemy, by katowiczanie mieli co-
raz więcej możliwości aktywnego spędzania 
wolnego czasu, dlatego inwestujemy w roz-
budowę nowoczesnej infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej. Co ważne, swoje miejsce 
znajdą tu pasjonaci różnych dyscyplin spor-
towych. Zgodnie z planem chcemy, by pierwsi 

sportowcy mogli korzystać z tego miejsca już 
latem 2022 roku. Na nowym obiekcie będą 
też trenować piłkarze Rozwoju Katowice – 
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic, 
który zobowiązał się do utworzenia tego 

kompleksu sportowego w ramach swojego 
programu wyborczego - „Umowy z miesz-
kańcami Katowic”. Podczas rozpoczęcia 
prac budowlanych prezydent przypomniał 
także, że budowa kompleksu sportowego była 
konsultowana z mieszkańcami. - Zyskaliśmy 
wiele cennych uwag i opinii, które wpłynęły 
na kształt finalnego projektu – podkreślał 
prezydent. 

W ramach inwestycji powstaną nowe 
miejsca parkingowe, budynek zaplecza sani-
tarno-szatniowego oraz trybuny przy głów-
nym boisku na 228 miejsc. Nowy obiekt 
będzie ogrodzony i oświetlony, zostanie upo-
rządkowana zieleń. Przy boisku stanie elektro-
niczna tablica wyników. Niewielkie trybuny 
powstaną także przy boiskach do baseballa (68 
miejsc) oraz siatkówki plażowej (51).

Prace budowlane o wartości 36,8 mln zł 
realizuje firma Greta Sport.  

W Willi Goldsteinów 
odbyła się uroczysta  
sesja Rady Miasta, 
zwołana m.in.  
w celu uczczenia 
155. rocznicy nadania 
Katowicom praw 
miejskich.

Start inwestycji i wbicie pierwszej łopaty.  
Od lewej: kierownik budowy Leszek Zmełty, 
prezydent Marcin Krupa, prezes firmy GRETASPORT 
Ilona Stańczyk oraz mieszkaniec Piotrowic
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Zaproszenie dla NGO
Prezydent Marcin Krupa zaprasza 
przedstawicieli katowickich organiza-
cji pozarządowych do udziału w co-
rocznym spotkaniu. Odbędzie się ono 
19 października, o godz. 16.30 w sali 
koncertowej instytucji kultury Kato-
wice – Miasto Ogrodów. W programie 
m.in. podsumowanie Katowickiego 
Pakietu NGO oraz podsumowanie te-
gorocznego naboru ofert w konkursie 
na dofinansowanie tzw. wkładu wła-
snego do projektów realizowanych 
przez organizacje współfinansowane 
ze środków pochodzących spoza 
budżetu miasta. Spotkanie będzie też 
okazją, by poznać członków Powia-
towej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego V kadencji.

Więcej informacji może udzielić 
Agnieszka Lis, Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych, tel. (32) 25 93 746, 
e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu.

Tytuły wręczono na uroczystej sesji Rady Miasta. Od lewej Maciej Biskupski, Jerzy Forajter,  
Mirosław Neinert, Jerzy Buzek, Tadeusz Donocik, Zbigniew Kadłubek, Marcin Krupa 
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W związku z sytuacją 
epidemiczną tegoroczna 
uroczystość wręczenia 
nagrody miała kameralny 
charakter. Transmisję 
można obejrzeć, 
uruchamiając kod QR.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA W DZIEDZINIE KULTURY

Kto tworzy kulturę w mieście?
Prof. dr hab. Antoni Cygan, Robert Talar-
czyk, Stefan Łebek i Adam Wesołowski 
zostali tegorocznymi laureatami nagrody 
prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. 
Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane są 
od 1984 r. za wybitne osiągnięcia artystyczne 
oraz organizacyjne, mające wpływ na roz-
wój i upowszechnianie kultury w mieście. – 
Od kilkunastu lat zwiększamy w Katowicach 
nakłady na kulturę. Traktujemy te środki nie 
jako koszty, ale inwestycję w wysoką jakość 
życia w mieście. Warto jednak pamiętać, 
że kultury – przez duże „K” – by nie było –  
gdyby nie osoby, które ją tworzą. Dlatego 
chcemy w szczególny sposób podziękować 
osobom, dzięki którym kultura w mieście żyje, 
rozkwita i można ją spotkać w każdym zakątku 
Katowic. W tym roku wyróżniamy zarówno 
wybitnych artystów rożnych dziedzin –  
muzyki, poezji sztuki ulicznej, ale też mene-
dżerów kultury, którzy choć sami nie tworzą –  
to jednak kreują przestrzeń i platformę dla 
profesjonalnych i amatorskich twórców – mó-
wił Marcin Krupa, prezydent Katowic.
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Uroczyste wręczenie nagród. Na zdjęciu: prof. dr hab. Antoni Cygan, prezydent Marcin Krupa, Stefan Łebek, Adam Wesołowski

prof. dr hab. 
Antoni Cygan
od 2012 do 2020 r. rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Wspiera arty-
styczną działalność studentów, w tym cy-
kliczne wydarzenia, m.in. „Agrafa”, „Książka 
dobrze zaprojektowana” czy „Triennale 
Grafiki”. Zrealizował cykle drogi krzyżo-
wej w świątyniach w Zabrzu, Gliwicach, 
Licheniu oraz w japońskiej Suzuce. Za-
projektował wnętrza kościoła pw. św. 
Pawła Apostoła w Zabrzu, kościoła pw. 
św. Urbana w Paniówkach i kaplicy Domu 
Księży Emerytów w Katowicach. W 2003 r.  
został odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi, a w 2014 r. Brązowym Medalem „Za-
służony Kulturze Gloria Artis”.

Z Katowicami związany jestem od 1983 r.,  
kiedy rozpocząłem studia. Dlatego bardzo 
serdecznie dziękuję za tę nagrodę i traktuję 
ją jako wyróżnienie dla całej Akademii. Nie 
ukrywam, że ta Akademia to jest większość 
mojego życia. Mam znajomych, którzy wró-
cili po 10 latach do Katowic i miasta komplet-
nie nie poznali jako formy architektonicznej, 
jako miejsca. Ogromna inwestycja w strefę 
kultury, przełożenie z miasta przemysło-
wego na miasto kultury, to są takie zmiany, 
jakie dotyczyły również akademii, więc dla 
mnie to jest 8 wspaniałych lat. Miałem 8-let-
nie doświadczenie jako kierownik katedry, 
później byłem rektorem. Miałem świado-
mość, że to była pewnego rodzaju „dzier-
żawa”, którą muszę dobrze wypełnić i myślę, 
że niech inni oceniają, czy to mi się udało. 
Ja będę te lata wspominał w sposób wy-
jątkowy, to było ogromne przeżycie i wielki 
zaszczyt, że mogłem przez 8 lat kierować 
uczelnią katowicką.

Robert Talarczyk 
dyrektor Teatru Śląskiego im. St. Wyspiań-
skiego (od 2013 r.), reżyser teatralny i aktor, 
tłumacz i autor piosenek. Zrealizował kilka-
dziesiąt spektakli, spośród których wiele zo-
stało laureatami festiwali. Jest laureatem 
Specjalnej Złotej Maski za kreatywność 
i wszechstronność umiejętności adaptator-
skich, aktorskich i reżyserskich. Wyreżyse-
rowane przez niego spektakle, które dotyczą 
śląskiej tematyki, to: „Cholonek”, „Piąta 
strona świata”, „Drach” i zrealizowane we 
współpracy z miastem Katowice przedsta-
wienie „Wujek.81. Czarna ballada”. Od 2018 r. 
dyrektor artystycznego Międzynarodowego 
Festiwalu „Open the Door” w Katowicach, 
którego był pomysłodawcą. W 2015 r. od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 2017 r.  
Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze 
„Gloria Artis”, natomiast w 2019 r. został 
laureatem Nagrody im. W. Korfantego.

To dla mnie zaszczyt znaleźć się w tak sza-
cownym gronie. Jestem z Katowic i to miasto 
jest zawsze dla mnie na pierwszym miejscu, 
przed Berlinem czy Lizboną. Przyglądam mu 
się uważnie i z radością widzę, jak kultura je 
zmienia, jak się rozwija. Mam ten przywilej, 
że pracuję w sercu miasta, na Rynku. Nasz 
Teatr Śląski leży na osi wyznaczonej wyraźnie 
przez kulturę: po prawej stronie mamy NOSPR 
i Muzeum Śląskie, po lewej stronie Śląski Te-
atr Lalki i Aktora „Ateneum”, Miasto Ogrodów, 
wydział jazzu, na wprost mamy krótki spacer 
do Filharmonii Śląskiej, a tuż za teatrem – 
siedziba śląskiej filmówki. Katowice były, są 
i zawsze będą gościnne dla artystów, to spra-
wia, że tak chętnie zatracają się w lokalnych 
historiach. To sprawia, że właśnie stąd wyjeż-
dżają w świat i prezentują kulturę na najwyż-
szym poziomie.

Stefan Łebek
od 1976 r., kapelmistrz Orkiestry Dętej „Ka-
towice” – amatorskiego zespołu działający 
przy MDK „Bogucice-Zawodzie”. Pod jego 
kierownictwem Orkiestra uczestniczyła 
w wielu uroczystościach państwowych 
i kościelnych, a także gra przed każdym 
meczem reprezentacji Polski na Stadionie 
Śląskim. Tradycją orkiestry są coroczne 
koncerty jesienne i wiosenne odbywające 
się w sali widowiskowej MDK Bogucice-Za-
wodzie. W 2014 r. Orkiestra obchodziła 80. 
urodziny. W repertuarze obok muzyki ludo-
wej i marszowej posiada utwory klasyczne 
oraz przeboje muzyki rozrywkowej. Orkie-
stra liczy ponad 50 członków, głównie ludzi 
młodych, o bardzo dobrym przygotowaniu 
muzycznym. 

Ja jestem urodzony w Katowicach w 
1945 roku, moja dzielnica to Bogucice i uwa-
żam ją za najlepszą. Ta nagroda jest dla mnie 
wielkim wyróżnieniem. Moja orkiestra otrzy-
mała nagrodę jako zespół, a teraz mnie to 
szczęście spotkało, z czego się bardzo cie-
szę. Jest to ukoronowanie mojej 50-letniej 
pracy jako dyrygenta. Grać zaczynałem w 
1959 roku w Orkiestrze Dętej Huty Baildon. 
Orkiestry dęte to taka forma, że niepotrzebne 
są krzesełka ani prąd, ani mikrofony. Najwię-
cej gramy tzw. Promenaden-Konzert, gdzieś 
tam można stanąć na ulicy, zagrać to, co lu-
dzie lubią.

Adam Wesołowski
dyrektor Filharmonii Śląskiej im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego. Jest nie tylko sku-
tecznym managerem kultury, ale również 
kompozytorem, laureatem wielu konkur-
sów kompozytorskich, m.in. I nagrody 
Międzynarodowego Konkursu Kompo-
zytorskiego im. A. Dvořáka w Czechach 
i Ogólnopolskiego Konkursu Kompozy-
torskiego im. A. Didura. Jest dyrektorem 
Międzynarodowego Festiwalu im. G. G. 
Gorczyckiego. W latach 2014–2018 był 
zastępcą dyrektora Orkiestry Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta 
Cracovia. W latach 2009–2014 był mana-
gerem Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 
AUKSO, a w okresie 2013–2017 – dyrek-
torem Młodej Filharmonii AUKSO. Jest 
członkiem Związku Kompozytorów Pol-
skich. Skomponował ponad 50 utworów 
oraz dokonał aranżacji ponad 100, wyko-
nywanych na licznych festiwalach. 

Ta nagroda jest wielką nobilitacją, 
a jednocześnie zaskoczeniem. Dziękuję 
panu prezydentowi za docenienie dotych-
czasowej pracy. Z pewnością motywuje 
to do dalszych poszukiwań. Miasto Kato-
wice to cudowne miejsce, niezwykle inspi-
rujące. Trzy lata temu stworzyłem musical, 
który jest właśnie inspirowany Śląskiem 
i Katowicami. Mamy NOSPR, Filharmonię, 
ale nie zapomnijmy o zespole śpiewa-
ków miasta Katowice Camerata Silesia, 
Akademii Muzycznej. Owoce tego wciąż 
zbieramy. Ja osobiście wprowadziłem 
obowiązek grania śląskich kompozyto-
rów w prawie każdym koncercie i myślę, 
jako jeden z nielicznych regionów w Pol-
sce, możemy pochwalić się tak wspaniałą 
rzeszą kompozytorów. 
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INWESTYCJE

Parking z zielonym dachem w Strefie Kultury
Wiemy, jak będzie wyglądał wielopo-
ziomowy parking w Strefie Kultury. We 
wrześniu poznaliśmy wyniki konkursu 
na opracowanie koncepcji tego obiek-
tu. Wpłynęło 159 pomysłów. Zwycięz-
cą zostało konsorcjum pracowni ARPA 
Jerzy Gurawski oraz SKI Studio Błażej 
Szurkowski. 
Decyzja o budowie parkingu w Strefie 
Kultury wynikała m.in. z głosów miesz-
kańców Katowic, którzy skarżyli się, 
że dojeżdżając na wydarzenia organizo-
wane w Spodku, NOSPR czy też Muzeum 
Śląskim, nie mieli gdzie zaparkować. Prze-
strzeń ta zamiast służyć gościom wspo-
mnianych wydarzeń, stała się bezpłatnym, 
całodziennym parkingiem, z którego ko-
rzystały głównie osoby dojeżdżające do 
Katowic do pracy z innych miast. Niestety 
normą stało się rozjeżdżanie zieleni i nie-
legalne parkowania. Nie pomagały akcje 
informacyjne ani mandaty nakładane 
przez Straż Miejską. W związku z tym 
zapadła decyzja o budowie nowego par-
kingu wielopoziomowego (a tym samym 
zwiększeniu liczby miejsc parkingo-
wych z 621 do 1500), a także o wprowa-
dzeniu opłat za parkowanie w Strefie 
Kultury w dni powszednie w godzinach 
od 6.30 do 17.00, co pomoże rozwiązać 

problem (odpłatność będzie obowiązywała 
od listopada, a mieszkańcy Katowic będą 
płacić dzięki karcie mieszkańca połowę 
stawki). 

–  Decyzja o budowie parkingu  
w Strefie Kultury jest dużym wyzwa-
niem, bo mówimy o stworzeniu nowego 
obiektu w sąsiedztwie budynków, które 

dziś są już ikonami miasta. Dlatego posta-
nowiliśmy zorganizować konkurs, by sko-
rzystać z wiedzy i kompetencji wybitnych 
architektów i projektantów. Po pierwsze 
chcieliśmy, by nowy obiekt wkompono-
wał się w istniejące otoczenie i stał się jego 
częścią. Po drugie zależało nam na tym, by 
nowy obiekt zawierał także rozwiązania, 

które są odpowiedzią na wyzwania klima-
tyczne – podkreśla Bogumił Sobula, pierw-
szy wiceprezydent Katowic. 

Zwycięski projekt przewiduje utwo-
rzenie zielonego dachu oraz wykorzysta-
nie istniejącej skarpy. – Projekt nie narzuca 
się i uwzględnia kontekst miejsca. Wpisuje 
się w Strefę Kultury, ale nie dominuje. Ważne 
było także stworzenie na dachu miejsca spa-
cerowego w postaci łąki, co jest kontynuacją 
zielonej doliny Międzynarodowego Cen-
trum Kongresowego – mówił podczas ogło-
szenia wyników prof. Andrzej Grzybowski, 
przewodniczący jury.

Kiedy parking będzie gotowy? – Kolejne 
nasze kroki to negocjacje z wykonawcą kon-
cepcji, prace projektowe, które potrwają od 
6 do 9 miesięcy, a następnie przetarg na wy-
bór wykonawcy i prace budowlane. Musimy 
także uwzględnić fakt, że Katowice w 2022 
roku będą gospodarzem Światowego Forum 
Miejskiego – ogromnego wydarzenia, które 
podobnie jak Szczyt Klimatyczny wpły-
nie na dostępność Strefy Kultury. Biorąc te 
wszystkie kwestie pod uwagę, parking po-
winien być gotowy pod koniec 2023 roku –  
mówi Janusz Olesiński, prezes KTBS,  
które będzie realizować inwestycję. War-
tość przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 
70 mln zł.  (RED)

E-SPORT

Katowice coraz mocniejsze na światowej mapie gamingu
Już od kilku lat przełom lutego i mar-
ca w Katowicach upływa pod znakiem 
Intel Extreme Masters. Katowicki turniej 
będący mistrzostwami świata w grach 
komputerowych gromadzi nie tylko setki 
tysięcy kibiców i sympatyków e-sportu, 
ale przede wszystkim światową czołówkę 
profesjonalnych graczy i najważniejszych 
producentów sprzętu gamingowego, któ-
rzy podczas towarzyszących imprezie tar-
gów pokazują, co nowego w technologii. 
Jednak w obszarze gamingu w Katowicach 
dzieje się o wiele więcej niż tylko doroczny 
turniej IEM. Katowickie firmy realizują 
projekty badawcze w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój czy 
projektu „Game-In”. Obejmują one roz-
wiązania sztucznej inteligencji analizującej 
zachowania graczy, rozszerzonej rzeczy-
wistości czy doskonalenie mechaniki gier. 
Działające w naszym mieście firmy z branży  
gamedev to między innymi notowana 
na GPW spółka Artifex Mundi SA, Anshar 
Studios SA – zatrudniający 90 osób; obecny 
na NewConnect JUJUBEE SA, Incuvo SA, 
Spectral Games Sp. z o.o., Torquemada Ga-
mes s.c., Rejected Games Sp. z o.o., Code 
Horizon Sp z o.o., DevHero.es czy Garmory 
Sp. z o.o. Sp. k. W Katowicach jedno ze swo-
ich centrów ulokował również Keywords 

Studios, który jest globalnym dostawcą 
usług dla producentów gier wideo działa-
jącym na rynku światowym od 1998 roku.

Nasi lokalni deweloperzy coraz śmielej 
wkraczają na arenę międzynarodową. Kilka 
tygodni temu, podczas targów Gamescom/
devcom Anshar Studios otrzymało presti-
żową nagrodę dla najlepszej gry Indie RPG 
za utrzymaną w cyberpunkowym klimacie 

produkcję „Gamedec”. Gra została również 
wyróżniona podczas konferencji Digital Dra-
gons w Krakowie, gdzie zwyciężyła w Indie 
Showcase. Dla graczy będzie ona dostępna 
pod koniec roku. Być może komuś trafi się 
idealny prezent na gwiazdkę.

Do grona firm wpisujących się w sze-
roko rozumianą branżę gamingową w Ka-
towicach dołączył Fundusz ASI Gaming 

Investment Group, który na siedzibę ob-
rał Miejski Inkubator Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink. To spółka inwestycyjna w całości 
skoncentrowana na inwestowaniu w branżę 
gamingową, co ma zamiar robić we współ-
pracy z czołowymi wydawcami i produ-
centami. W pierwszym okresie działalności 
zainwestują 120 mln zł. 

W gamingu zaczyna się dziać rów-
nież w obszarze organizacji pozarzą-
dowych. W Katowicach ulokowało się 
Stowarzyszenie Esports Associacion Pol-
ska. Realizuje ono programy nauczania  
dla klas e-sportowych, uczniowskie ligi  
e-sportowe, a także prowadzi zlokalizowany 
przy ul. Staromiejskiej Katowice Gaming  
House, czyli bootcamp dedykowany drużynom 
e-sportowym.

Badania pokazują, że w samej Polsce 16 
milionów osób tworzy rynek graczy. W 2019 
r. dochody branży gamingowej w naszym 
kraju przekroczyły 2 mld złotych. – Na tym 
rynku Katowice stają się coraz ważniejszą 
destynacją. Wierzymy, że w Katowicach uda 
się stworzyć dogodny klimat dla sieciowania 
już istniejących i przyciągania nowych de-
weloperów gier oraz firm technologicznych 
i okołogamingowych – mówi Mariusz Jan-
kowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwe-
storów.  (RED)

Dzięki Intel Extreme Masters stolica Górnego Śląska znalazła się na ustach fanów sportów 
elektronicznych z każdego zakątka świata

Mieszkańcy Katowic zyskają kolejne zielone miejsce do spacerów
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Inwestycja dobiega końca. Zakończyły się już 
prace wykończeniowe. Pojawiła się zieleń. W 
rejonie węzła przewidziano 306 drzew gatun-
ków: dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, 
klon pospolity, miłorząb dwuklapowy. Wśród 
planowanych 13,5 tysiąca krzewów są: berbe-
rys, dereń biały, irga pozioma. Pojawią się też 
rośliny cebulkowe oraz łąka kwietna. Obecnie 
trwa procedura odbiorowa. Obiekt musi jesz-
cze uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

W ramach inwestycji powstały m.in.: 
budynek obsługi podróżnych i zaplecze 

socjalne, punkt sprzedaży biletów. Są tu 
dwa parkingi Park&Ride: naziemny na 50 
samochodów, w tym 4 miejsca dla niepeł-
nosprawnych oraz wielopoziomowy na 497 
samochodów, w tym 20 miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych. Znalazła się tu wiata ro-
werowa z 40 miejscami, miejsca postojowe 
dla autobusów, punkty Kiss&Ride, miejsca 
postoju TAXI. Centrum wyposażone będzie 
w monitoring, urządzenia Systemu Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej, infoboxy, 
biletomaty.

Robotnicy zameldowali zakończenie prac przy 
budowie Centrum Przesiadkowego w Zawo-
dziu. Teraz czas na odbiory techniczne. 
Następnie – po uzyskaniu pozwolenia na użyt-
kowanie – nastąpi uruchomienie węzła.

Stanął tu budynek obsługi pasażerów, 
zaplecze dla kierowców i motorniczych, 
punkt sprzedaży biletów i małej gastrono-
mii. Zasadnicza część inwestycji to dwa 
parkingi naziemne funkcjonujące w syste-
mie Park&Ride na 405 samochodów osobo-
wych, w tym 17 miejsc dla pojazdów osób 

niepełnosprawnych, wiata rowerowa z 36 
miejscami postojowymi, miejsca postojowe 
dla autobusów komunikacji miejskiej, punkty 
krótkotrwałego postoju Kiss&Ride, miejsca 
postoju taxi. Centrum będzie monitorowane. 
Będzie tu działał System Dynamicznej Infor-
macji Pasażerskiej i infoboxy. Będą też bile-
tomaty i system parkingowy. Posadzono tu 
80 drzew i ponad 3100 krzewów, z których 
większość to berberysy. Znalazło się też 
miejsce dla jałowców, barwinków i rozchod-
ników, a także na 15 donic z różą okrywową

MZUiM remontuje
katowickie ulice
Zadania własne 
Radomska, Ligocka, Krucza, Strefa 
Kultury, Parking A, Radomska, Jara-
cza, Strzałowa, Sandacza, Gliwicka/
Bracka, Mysłowicka, Pstrągowa, plac 
Szramka, Mariacka.

Naprawy wykonane na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców 
Chodniki: Jagiellońska, Katowicka, 
Kasztanowa, Pod Młynem, Pułaskiego, 
Francuska, Mikołowska, Bałtycka, 
Kściuczyka, Gliwicka, Skłodowskiej, 
Brzozowa, Grażyńskiego, Plebiscytowa

Jezdnia: Pod Kasztanami, Prusa, 
Klonowa, Ordona, Zgrzebnioka, 
Przelotowa, Szczecińska, Norwida, 
Bytkowska, Świdra, Policyjna, Gło-
gowska, Łokietka, Chrzanowska, 
Akacjowa, Dunikowskiego, Tartaczna, 
Cegielnia Murcki, Radockiego, Wró-
blewskiego 

Droga Krajowa nr 86 na wysokości Giszowca 
została zamknięta po ulewnych deszczach 
27 czerwca. Gwałtowne opady spowodo-
wały wtedy osunięcie skarpy zabezpiecza-
jącej wiadukt. Wykonawca przy współpracy 
z Miastem Katowice zintensyfikował prace 
tak, by jak najszybciej przywrócić ruch 
na drodze, w efekcie było to możliwe 10 dni 
wcześniej, niż zakładał przyjęty harmono-
gram – już 19 września. Kierowcy mogli wró-
cić na istniejącą jezdnię wschodnią, kierując 

się w kierunku południowym do Giszowca, 
Tychów (DK86) lub na DK81 (ul. 73 Pułku 
Piechoty). Cała jezdnia zachodnia będzie 
gotowa wiosną przyszłego roku. Wtedy też 
planowane jest otwarcie zjazdu z autostrady 
A4 w kierunku Tychów.

Wykonawca kontynuuje prace w ciągu ul. 
73 Pułku Piechoty. – Będziemy w tym miejscu 
utrzymywać cały czas relacje – po jednym 
pasie w każdym kierunku jazdy. Natomiast 
zakres prac wymaga zamknięcia obecnego 

zjazdu z ul. 73 Pułku Piechoty i Karolinki 
w kierunku Tychów i Murcek. Dlatego od 19 
września dla tych kierowców wprowadzamy 
objazdy – mówi Adam Owsiany, dyrektor 
projektu, NDI SA. Dla kierowców jadących 
w kierunku Tychów i Murcek od ul. Kolistej 
oraz ul. 73 Pułku Piechoty i ul. Karolinki zo-
stały wprowadzone objazdy: poprowadzeni 
są oznakowaniem drogowskazowym na  
ul. Pszczyńską w kierunku centrum, następnie 
ul. Murckowską do zjazdu na wysokości Cmen-
tarza Komunalnego, nawrotka na wysokości 
ul. Porcelanowej i powrót ulicami Murckowską 
i Pszczyńską w kierunku Tychów i Murcek. 

Kierowcy jadący od Mysłowic wzdłuż 
ul. Mysłowickiej prowadzeni są drogowska-
zami na objazd ulicami: Szopienicką, Górni-
czego Dorobku, Gospodarczą do węzła przy 
ul. Porcelanowej, następnie ulicami Murc-
kowską i Pszczyńską w kierunku Tychów 
i Murcek. Jest to objazd, który ma odciążyć 
Giszowiec. Dla mieszkańców dzielnicy pozo-
stawiony został wyjazd w kierunku Tychów 
i Murcek w lewo z ul. Górniczego Stanu. Ko-
munikacja miejska funkcjonuje jak przed za-
mknięciem drogi. Szczegóły na stronie ZTM 
rj.metropoliaztm.pl.

Inwestycja: Przebudowa 
skrzyżowania ul. Pszczyńskiej (DK86)  
z ul. 73 Pułku Piechoty (DK81), 
Giszowiec
Rozpoczęcie prac: kwiecień 2019 r.
Planowany termin ukończenia prac:  
II kwartał 2022 r.
Koszt: 264,2 mln, z czego 210 mln zł 
to dofinansowanie pozyskane  
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko

Inwestycja: Centrum Przesiadkowe „Brynów” 
Lokalizacja: Brynów, okolice pętli tramwajowej u zbiegu ulic Jankego,  
Rzepakowej, Kłodnickiej i Kościuszki
Rozpoczęcie prac: styczeń 2018 r.
Termin ukończenia prac: III kwartał 2020 r.
Termin oddania do użytku: IV kwartał 2020 r.
Koszt: 83,37 mln zł, w tym: zaangażowanie miasta Katowice: 72,47 mln zł; 
zaangażowanie Tramwajów Śląskich SA: 10,90 mln zł

Inwestycja: Centrum Przesiadkowe „Zawodzie”
Lokalizacja: Zawodzie, ul. 1 Maja/Bagienna
Rozpoczęcie prac: styczeń 2018 r.
Termin ukończenia prac: III kwartał 2020 r.
Termin oddania do użytku: IV kwartał 2020 r.
Koszt: 92,06 mln zł, w tym: zaangażowanie miasta Katowice: 78,58 mln zł; 
zaangażowanie Tramwajów Śląskich SA: 13,47 mln zł

Aż 4 centra przesiadkowe będą funkcjonować w Katowicach do końca tego roku. To w Li-
gocie zostało uruchomione pod koniec 2018 r., Centrum Przesiadkowe „Sądowa” zostało 
otwarte pod koniec września (więcej piszemy o tym na str. 3), a Park and Ride „Zawodzie” 
i „Brynów” przejmą obsługę pasażerów w grudniu. Łączny koszt wymienionych inwestycji 
wyniesie 250 mln zł, z czego aż 155 mln zł to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne.

Ideą centrów przesiadkowych jest możliwość szybkiego przesiadania się z różnych środ-
ków komunikacji na inne – np. z samochodu na tramwaj, z roweru miejskiego na autobus lub 
pociąg lub – jak ma to miejsce w przypadku CP „Sądowa” – z autobusów międzynarodowych 
i międzymiastowych na transport lokalny i regionalny. Centra przesiadkowe oznaczają sze-
reg korzyści dla mieszkańców. Przyczyniają się do zmniejszenia ruchu samochodowego, co 
z kolei oznacza redukcję emisji spalin oraz zmniejszenie poziomu hałasu. Dodatkową korzy-
ścią dla mieszkańców będą zwiększone częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów.

Centra przesiadkowe  
w Katowicach



8 www.katowice.euMIASTO

NOWY ROK, NOWA HALA SPORTOWA
Tegoroczna miejska uroczystość rozpoczęcia 
roku szkolnego odbyła się w połączeniu 
z otwarciem nowej hali sportowej w IV Liceum 
Ogólnokształcącym przy ul. Katowickiej. Ze 
względów epidemicznych w uroczystości wzięło 
udział o wiele mniej osób niż w poprzednich latach. 
Halę otwierali wiceprezydent Katowic Waldemar 
Bojarun oraz Maciej Biskupski, przewodniczący 
Rady Miasta wspólnie z delegacjami klas IV LO. – 
Jestem przekonany, że nowa hala sportowa przy IV 
LO będzie tętniła życiem, bo widziałem, jak bardzo 
zależało uczniom i mieszkańcom na realizacji tej 
inwestycji – podkreśla prezydent Marcin Krupa.
Hala ma 9 m wysokości, a boisko ma wymiary  
44 na 24 m. Takie parametry umożliwiają grę 

w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę. 
W środku znajdują się m.in. trybuny 
na 260 miejsc. Stara sala gimnastyczna została 
wyremontowana, podzielona na dwie części 
i dalej będzie służyć uczniom jako siłownia 
i sala baletowa. Obok hali zostały wybudowane: 
wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią 
poliuretanową oraz trybuna zewnętrzna. Koszt 
inwestycji wyniósł 14,9 mln zł, przy czym Miasto 
Katowice otrzymało dotację do budowy hali 
w wysokości 2,5 mln zł ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Umowę w tej sprawie w ubiegłym roku 
podpisali prezydent Marcin Krupa i ówczesny 
minister sportu i turystyki Witold Bańka. 

KATOWICE W SKRÓCIE – WAŻNE INFORMACJE

Nowe miejsca pracy 
w Katowicach
Rośnie znaczenie Katowic na międzyna-
rodowej arenie ośrodków specjalizujących 
się w technologiach informatycznych. Swoje 
centrum badawczo-rozwojowe w mieście 
otworzył Infobip, wywodzący się z Chorwacji.

Firma świadczy usługi w zakresie roz-
wiązań telekomunikacyjnych, w szcze-
gólności tworząc narzędzia dla rozwoju 
komunikatorów, czatów, wiadomości tek-
stowych i głosowych. Jej produkty służą 
operatorom komórkowym, bankom, sie-
ciom społecznościowych czy operatorom 
aplikacji, takich jak np. WhatsApp czy Face-
book Messenger.

Najnowszy odział firmy właśnie po-
wstał w Katowicach. Swój wkład w ścią-
gnięcie inwestora do miasta miała również 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
(KSSE), która wsparła projekt w usta-
wowym zakresie. – Zatrudnienie odpo-
wiednio przygotowanych pracowników 
stanowić będzie najważniejszy element 
inwestycji, stąd koszty kwalifikowane in-
westycji zostaną poniesione w ramach 
dwuletnich kosztów pracy na poziomie 
co najmniej 21,3 mln zł. Infobip utworzy 
do czerwca 2023 roku co najmniej 50 no-
wych miejsc pracy  – informuje Janusz 
Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

Infobip otworzył już proces rekruta-
cyjny i obecnie szuka programistów oraz 
menedżerów ds. produktu. Chorwackie 
przedsiębiorstwo inwestuje w Katowi-
cach kilka miesięcy po tym, jak inna firma 
technologiczna ogłosiła otwarcie cen-
trum badawczo-rozwojowego w mieście –  
w czerwcu informowano o utworzeniu 
blisko 80 miejsc pracy przez amerykańską 
spółkę Hyland. 

Z najnowszych danych Związku Lide-
rów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) 
wynika, że branża nowoczesnych usług 
biznesowych w Katowicach i Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii daje już pracę 
25,8 tys. osób. 45% z nich jest zatrudnio-
nych w branży informatycznej. Największy 

udział w zatrudnieniu dają polskie firmy 
(24,9%). Nasz region skupia obecnie 110 cen-
trów świadczących nowoczesne usługi dla 
biznesu, przeważająca większość ulokowana 
jest w Katowicach.

Profesjonalne pływanie 
ekonomistów
W Katowicach powstała nowa infrastruktura 
sportowa, tym razem na uczelni. Uniwersy-
tet Ekonomiczny zakończył modernizację 
basenu w jednym z budynków przy ul. Bogu-
cickiej. Teraz miasto i studenci mają do dyspo-
zycji obiekt umożliwiający przeprowadzenie 
profesjonalnych zawodów pływackich.

Prace rozpoczęły się w lipcu ub. roku. 
Gruntownemu remontowi poddana zo-
stała niecka basenowa, gdzie skuto stare 
płytki, naprawiono konstrukcję, odtwo-
rzono warstwy izolacyjne oraz ułożono 
nowe płytki na dnie i ścianach basenu. Ist-
niejącą nieckę wydłużono z 24,8 m do 25 
m. Pracom remontowym została również 
poddana hala basenowa, korytarz, pomiesz-
czenie portierni, szatnie, pomieszczenia 
techniczne i sanitarne podbasenia oraz in-
stalacje. Ponadto utworzono nową szatnię 
dla osób z dysfunkcjami, a także zamon-
towano dźwig. Istniejące dwa brodziki do 

dezynfekcji stóp zostały powiększone, do-
dano brodzik dla osób niepełnosprawnych.

W celu zachowania odpowiedniej jakości 
wody i higieny, zakupiono automatyczny od-
kurzacz basenowy, przeznaczony do czysz-
czenia dna, ścian i linii wody. Zakupiono 
także nowoczesny system pomiaru czasu, 
pozwalający na profesjonalne przeprowa-
dzenie zawodów pływackich. W obiekcie 
wykonano nowy system BMS (Building 
Management System), nadzorujący pracę 
instalacji basenowej i zużycie mediów.

Choć specjalizacją uczelni są nauki eko-
nomiczne, to zdaniem jej władz sport jest 
wizytówką uniwersytetu. – Świadczą o tym 
liczne sukcesy studentów i absolwentów 
na arenie krajowej oraz międzynarodowej. 
UE Katowice ma na swoim koncie m.in. 
wygraną na Akademickich Mistrzostwach 
Polski wśród uczelni społeczno-przyrod-
niczych. Osiągnięciami w AMP mogą po-
chwalić się m.in. nasi tenisiści, szachiści, 
badmintoniści, a także pływacy. Sukcesy 
odnoszą również miłośnicy sportów gór-
skich i lekkoatletyki, piłki ręcznej, fut-
salu, karate, siatkówki czy koszykówki. 
Przedstawiciele UE Katowice biorą udział 
także w mistrzostwach Europy, mistrzo-
stwach świata oraz w igrzyskach olimpij-
skich. Osiągnięcia te są wielką chlubą dla 

uniwersytetu – powiedział Robert Tomanek, 
rektor i prof. UE.

Władze liczą, że wykonane prace moder-
nizacyjne basenu otwierają przed uczelnią 
nowe możliwości, a nowoczesna infrastruk-
tura zachęci kolejne osoby do studiowa-
nia w Katowicach i współtworzenia lokalnej 
społeczności żaków. 

Basen Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach znajduje się na par-
terze budynku C. Posiada 5 oddzielnych 
torów pływackich. Dotychczas studenci 
korzystali z infrastruktury w ramach za-
jęć wychowania fizycznego, a także samo-
dzielnie w godzinach popołudniowych. 
Na basenie odbywały się również treningi 
członków sekcji Akademickiego Związku 
Sportowego. W przyszłości na terenie 
obiektu planowane jest organizowanie 
m.in. zawodów pływackich.

Całkowity koszt remontu basenu to 3,4 
mln zł brutto.

COVID-19  
nie oszczędza hotelarzy
Branża hotelarska i turystyczna to jedne z sek-
torów gospodarki, które najmocniej odczuły 
skutki pojawienia się koronawirusa SARS-
-CoV-2. Tymczasowe zamknięcie granic, 
ograniczenia w przemieszczaniu się między 
państwami, odwołane wydarzenia kultu-
ralne i biznesowe oraz obawy przed zakaże-
niem mocno wpłynęły na wyniki obłożenia 
hoteli. Dodatkowo niepewność wzmaga brak 
możliwości przewidzenia, kiedy sytuacja 
wróci do normy.

W związku z tym dwie firmy budujące ho-
tele w Katowicach ostatnio zdecydowały o cza-
sowym wstrzymaniu inwestycji. Najpierw 
informację podała spółka Qubus Hotel, która 
przy ul. Moniuszki realizowała 4-gwiazdkowy 
obiekt z 97 pokojami. Roboty stanęły po wy-
konaniu kondygnacji podziemnej. Na tym 
samym etapie na razie zakończono budowę 
hotelu Puro przy al. Korfantego, w miej-
scu po wyburzonym Centrum u Michalika. 
4-gwiazdkowy obiekt ma oferować 247 pokoi. 
Obie firmy zapowiadają wznowienie prac, gdy 
uznają to za możliwe.  (ZIT)

Basen Uniwersytetu Ekonomicznego po remoncie
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INICJATYWA LOKALNA 

Pieniądze na pomysły mieszkańców
Blisko pół miliona zł mają do dyspozycji 
mieszkańcy, którzy chcieliby zrealizo-
wać swoje ciekawe pomysły w Katowi-
cach. 1 października ruszył nabór wnio-
sków na inicjatywy lokalne na 2021 rok. 
Mieszkańcy zgłaszają pomysły i działa-
nia w swoim bezpośrednim otoczeniu, a po-
tem określają swój udział w ich realizacji, 
najczęściej jest to praca społeczna. Miasto –  
już od 2013 roku – przeznacza każdego 
roku milion złotych na wsparcie takich 
inicjatyw. W tym roku – w związku z epi-
demią – wiele działań nie odbyło się bądź 
zostało przesuniętych na przyszły rok. 
Dlatego też kwota miliona złotych została 
pomniejszona o wartość zadań przesu-
niętych (535 230 zł) i do dyspozycji miesz-
kańców w ramach naboru na 2021 rok jest  
464 770 zł. 

Przez ostatnie trzy lata, dzięki wspar-
ciu miasta, udało się zrealizować 230 pro-
jekty, a tylko w zeszłym roku liczba godzin 
zaangażowania społecznego katowiczan 
wyniosła ponad 31 tys. – Ważnym elemen-
tem inicjatyw lokalnych jest praca społeczna 
mieszkańców. To dzięki własnemu zaangażo-
waniu mogą pozyskać wsparcie na działania 
podejmowane na rzecz integracji i budowa-
nia więzi lokalnych społeczności – mówi 

Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. 
organizacji pozarządowych. 

–  Koronawirus i wprowadzone  
z tego tytułu zakazy i obostrzenia spowo-
dowały w bieżącym roku szereg utrud-
nień w realizacji inicjatyw lokalnych, 
dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo 

mieszkańców, podjąłem decyzję, by część 
inicjatyw przesunąć do realizacji na rok 
następny po uzgodnieniu tych zmian z po-
mysłodawcami – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic i dodaje, że na 2021 rok 
zostało przesuniętych 59 inicjatyw z plano-
wanych na ten rok 117.

Część pomysłów mieszkańców, przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego, zostanie 
zrealizowana jeszcze w tym roku. Dla przy-
kładu w sierpniu w Giszowieckim Parku 
miała miejsce muzyczna impreza „Giszo-
wiec Letnią Porą”. – Wydarzenie, któremu 
towarzyszyło motto „Muzyczne pożegna-
nie wakacji”, było doskonałą okazją do spo-
tkania, spędzenia tego dnia w magicznym 
klimacie pożegnania wakacji oraz pod-
trzymania tradycji wspólnej zabawy i łą-
czenia pokoleń – mówi Maria Ryś, liderka 
inicjatywy. W tym roku odbędą się jeszcze 
m.in: spotkania autorskie, podróżnicze, 
ekologiczne i prozdrowotne w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, wernisaże 
plastyczne w MDK, turnieje i spotkania klu-
bowe uczniów, akcje promujące wolontariat 
na rzecz zwierząt i spotkania świąteczne dla 
seniorów.  (JG)

Nabór wniosków trwa do 15 listopada. 
Wszelkie informacje można znaleźć 
na stronie www.katowice.eu w zakładce: 
Dla Mieszkańca/Zaangażuj się/inicja-
tywa lokalna, lub uzyskać telefonicznie 
(32 259 31 18) i mailowo inicjatywalo-
kalna@katowice.eu.

KONKURS „LOKAL NA KULTURĘ”

Lokale na kulturę czekają na najemców
We wrześniu Urząd Miasta ogłosił ko-
lejną odsłonę konkursu „Lokal na Kultu-
rę”. Do zagospodarowania na cele kultu-
ralne, artystyczne i twórcze tym razem 
miasto przeznaczyło cztery lokale: Dą-
browskiego 2, Gliwicka 150, Raciborska 
16 i Panewnicka 21. 
– Jak to działa? Wystarczy ciekawy i twórczy 
pomysł na inicjatywę związaną z szeroko po-
jętą kulturą, a urząd udostępnia na wynajem 
lokale w atrakcyjnych cenach – mówi Ewa 
Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Lo-
kale przejdą jeszcze remonty w celu przysto-
sowania do nowych funkcji. 

W 13 dotychczasowych edycjach wy-
stawiono 79 lokali, zawarto umowy 
na 37. W poprzedniej edycji powstała np. Ga-
leria Sztuki Współczesnej Alabastro przy ul. 
Adamskiego 11, w której już od listopada ub. 
roku prowadzona jest ożywiona działalność 
kulturalna. – Galeria to miejsce, w którym 
łączę kilka pasji. Mam tu pracownię arty-
styczną, w której tworzę i sprzedaję prace 
swoje oraz innych, organizuję wystawy mło-
dych twórców i prowadzę zajęcia plastyczne 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uwielbiam 
atmosferę twórczej pracy i odważne ekspe-
rymenty artystyczne dzieciaków. Mimo 
ograniczeń, które wymusiła pandemia, sta-
ram się działać dalej – mówi Aleksandra Ka-
stylijska, inicjatorka powstania galerii.

Do najprężniej działających lokali na-
leży też Little Bit Academy przy ul. An-
drzeja 1. Animator ośrodka Dominik 
Koziarski od chwili uruchomienia w 2018 
roku postanowił stworzyć tutaj centrum 
kultury cyfrowej dla dzieci. Za cel postawił 
sobie kształtowanie wśród najmłodszych 
użytkowników telefonów i kompute-
rów umiejętności aktywnego i twórczego 

ich wykorzystania. A więc zamiast bier-
nej konsumpcji i uzależnienia od tech-
nologii – tworzenie własnych projektów 
gier i stron internetowych.

LBA to projekt obecny już w kilku  
miastach, stworzony przez pasjonatów 
zaangażowanych w rozwój technologii 
oraz pracowników naukowych Uniwersy-
tetu w Reykjaviku i Politechniki Śląskiej. 
Zajęcia odbywają się pod okiem profesjo-
nalnych projektantów graficznych i pro-
gramistów. Przy okazji projektowania gier 
poruszane są problemy społeczne, takie jak: 
rasizm, smog, zmiany klimatyczne czy złe 
traktowanie zwierząt. Programem eduka-
cji w LBA zainteresowała się nawet fińska 
telewizja. – Czy pandemia wpłynęła na dzia-
łalność ośrodka? – pytamy założyciela ka-
towickiego LBA. –  Zajęcia odbywają się 
obecnie w sposób hybrydowy. Lista plano-
wanych zajęć oraz forma uczestnictwa za-
mieszczona jest na stronie lokalnakulture.
pl oraz na facabooku Little Bit Academy – 
mówi Dominik Koziarski.  (DC)

Lokale można obejrzeć po umówieniu 
się z KZGM do 14 października. W tym 
terminie należy złożyć odpowied 
nie wnioski w Wydziale Budynków i Dróg. 
Więcej na www.lokalnakulture.pl

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

Oddaj książkę!  
I stwórz bibliotekę 
Do 11 października w kilkuset miej-
scach w Polsce można oddawać przeczytane 
książki. Akcję prowadzi Fundacja Zaczy-
tani.org. Oddawane książki trafiają m.in. 
do szpitali, domów dziecka, domów seniora, 
zakładów karnych, domów dziennej opieki, 
hospicjów i innych placówek pomocowych. 
Więcej o Wielkiej Zbiórce Książek: www.
zaczytani.org.  (RED)

Zajęcia ekologiczne w klasach II A i III B w SP 44. Prowadzone są w ramach inicjatywy lokalnej 
„Edukacja ekologiczna – wspólnie dla wschodnich dzielnic”. Organizatorem zajęć jest Piotr Łączniak 

Gdzie można oddać
książkę w Katowicach?

Miejskie Przedszkole nr 91 z Oddziałami 
Integracyjnymi przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 13, ul. Adama 33, hol 
przedszkola, tuż za szatnią 
poniedziałek–piątek, godz. 6.00–17.00

Alior Bank, ul. Mikołowska 50 
poniedziałek–piątek, godz. 9.00-17.00

Alior Bank, ul. Wilhelma Szewczyka 7 
poniedziałek–piątek, godz. 9.00–17.00

Aviva, ul. Dąbrówki 13, sekretariat, hol 
główny po lewej stronie od wejścia 
poniedziałek–piątek, godz. 8.30–16.30

– Prowadzę zajęcia w małych grupach i chętnie 
otworzę ich więcej, jeśli tylko będzie taka 
potrzeba – mówi Aleksandra Kastylijska 
z galerii Alabastro
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EKOLOGIA

Domki  
dla jeży trafiły  
do mieszkańców  
Katowic

Ponad dwadzieścia domków dla jeży 
bardzo szybko znalazło nowych wła-
ścicieli. To efekt wspólnej akcji TAURO-
NA i miasta. 
Przypomnijmy: TAURON od trzech lat 
wspiera jeże w ramach projektu „Domek dla 
Jeża MegaZwierza”. Jeden z pracowników 
firmy pomaga kolczastym rekonwalescen-
tom w powrocie do pełni zdrowia. Stworzył 
też proste konstrukcje ze styropianu, które 
pozwalają chronić jeże zimą. Dwadzieścia 
pięć takich domków TAURON przekazał 
Katowicom, a o lokalizacji mogli zdecy-
dować mieszkańcy. Domki bardzo szybko 
znalazły nowych właścicieli. – Chętnych 
było tak dużo, że domków bardzo szybko 
zabrakło. Mieszkańcy okazali się wrażliwi 
na los jeży. Wszyscy bez wyjątku pisali do 
nas, że widują jeże bardzo często w swoich 
ogrodach, parkach, ogródkach działkowych 
czy na osiedlach. Prosiliśmy ich o deklarację 
opieki nad domkami, które również sami 
odbierają teraz z Zakładu Zieleni Miejskiej –  
mówi Wioleta Niziołek-Żądło, Koordynator 
Projektów Społecznych w UM.

Po jednym zagospodarują m.in. ak-
tywiści z Zielonego Załęża i członkowie 
Inicjatywy Mieszkańców Osiedli Kokoci-
niec i Sadyba. Radni dzielnicowi z osiedla 
Paderewskiego poszukają miejsca dla domku 
przy ul. Granicznej, obok targu. Nie zawiodły 
Miejskie Domy Kultury. Na Zawodziu domek 
stanie przy ul. Marcinkowskiego, w ogrodzie 
MDK. Na Giszowcu przygarną go MDK 
„Szopienice-Giszowiec” i projekt Flanca, 
czyli ogród społeczny w parku. Zgłosiła się 
też Biblioteka Śląska. Domki trafią rów-
nież m.in. do Parku Zadole, Parku Boguc-
kiego, Parku Powstańców Śląskich, na plac 
Jana Pawła II, na osiedle Zgrzebnioka, bul-
wary Rawy i na ulice: Wajdy, Mruczka, Wil-
czewskiego, Twardą, Na Obrzeżu, Kubiny, 
Wierzbową, Zgrzebnioka, teren między  
ul. Bronisławy a Warmińską.   (RED)

SPRZĄTAMY DZIELNICE

Mieszkańcy po raz trzeci posprzątali dzielnice
10 pełnych kontenerów i prawie 500 wor-
ków z odpadami: to efekt pięciu akcji 
sprzątania, zorganizowanych w ramach 
projektu SprzątaMyDzielnice. Śmieci 
zniknęły z terenów zielonych na Zawodziu, 
na Koszutce, w Dąbrówce Małej, z Lasu 
Panewnickiego i z okolic Trzech Stawów.
– Kilkaset worków odpadów, ponad  
50 opon, kilkanaście telewizorów i parę 
lodówek. Bez aktywnego wsparcia miesz-
kańców nie udałoby nam się zebrać i oczy-
ścić tych terenów ze śmieci – mówi Olaf 
Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wolnej 
Herbaty, które razem z Urzędem Mia-
sta współorganizuje projekt SprzątaMy 
Dzielnice. – Na szczęście już po raz trzeci 
przekonujemy się, że mieszkańcom zależy 
na tym, żeby w ich najbliższej okolicy było 
czysto. Razem z nami te tereny sprzątało 
ponad 150 ochotników – dodaje. 

SprzątaMy Dzielnice to akcja organizo-
wana w ramach projektu KATOobywatel, 
angażującego lokalną społeczność w dba-
nie o miasto. Tereny do sprzątania typują 
sami mieszkańcy, najpierw zgłaszając je 
do akcji, a następnie wybierając finałową 
piątkę w internetowym głosowaniu. W tym 

roku wpłynęło ponad 40 zgłoszeń. Samo 
sprzątanie było jednak opóźnione ze względu 
na pandemię koronawirusa. Tym razem wo-
lontariusze musieli poświęcić swój czas w wa-
kacje. – Ważne jest dla nas nie tylko pozbycie 
się odpadów, ale również to, żeby podczas 
naszych akcji nie produkować niepotrzeb-
nych śmieci – mówi Olaf Józefoski. – Dlatego 
zamiast wody w butelkach plastikowych na-
lewaliśmy mieszkańcom kranówkę do ich 

własnych kubków, a rękawiczki używane 
podczas zbierania odpadów praliśmy po każ-
dej akcji i używaliśmy ich powtórnie – dodaje. 

W promocję i wsparcie projektu włączyła 
się m.in. Katowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa. „Katowicką Kranówkę” podczas akcji 
zapewniły Katowickie Wodociągi. Realizację 
projektu wsparły: firma Traficar, która udo-
stępnia samochód dostawczy oraz Przedsię-
biorstwo Budowlane ANBUD.   (RED)

GOSPODARKA ODPADAMI

Widoczny trend remontowy,  
czyli pandemia a odpady
Wzrost świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców, błędy po stronie właścicieli 
niektórych lokali gastronomicznych i kon-
tynuacja rozpoczętego wraz z począt-
kiem pandemii „trendu remontowego” 
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Katowicach podsumowa-
ło tegoroczny, nietypowy letni sezon. Ze 
sposobu, w jaki postępujemy z odpadami, 
można wyczytać bardzo wiele.
Tego lata mieszkańcy wyrzucali znacznie wię-
cej szklanych opakowań oraz butelek. Było 
ich o ponad 30% więcej niż w sezonie let-
nim ubiegłego roku. – Można przypuszczać, 
że wiąże się to z bardziej świadomym podej-
ściem mieszkańców do kwestii ekologicznych. 
Częściej rezygnują oni z opakowań z tworzyw 
sztucznych i wybierają np. produkty spożyw-
cze w szklanych opakowaniach. Najszyb-
ciej w mieście nadal zapełniają się pojemniki 
na metale i tworzywa sztuczne. Problemem jest 
to, że katowiczanie nie zgniatają opakowań pla-
stikowych oraz kartonów przed wyrzuceniem –  
mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK. 

Gastronomia – do poprawki
Po okresie ograniczenia działalności ga-
stronomia ruszyła w lecie pełną parą. 

Podmioty prowadzące działalność han-
dlową i gastronomiczną generują duże 
ilości odpadów, popełniając niestety przy 
tym sporo błędów. – Sezon letni pokazał, 
że część podmiotów unika niestety płacenia 
za faktycznie wytworzone ilości odpadów. 
Zdarzają się także przypadki podrzucania 
odpadów do pojemników przeznaczonych 
dla mieszkańców i przez nich opłacanych. 
Notujemy też, szczególnie w śródmieściu, 
epizody pozostawania odpadów w wor-
kach obok pojemników – podsumowuje 
Robert Potucha.

Problem mają rozwiązać m.in. wspólne 
kontrole prowadzone przez przedstawicieli 
MPGK oraz Straży Miejskiej oraz planowane 
nawet dziesięciokrotne podniesienie ogólno-
krajowych kar za zaśmiecanie dla podmio-
tów i osób fizycznych.

Od początku pandemii MPGK obser-
wuje zwiększone zainteresowanie usługami 
Gminnych Punktów Zbierania Odpadów. 
–  Wydaje się, że część katowiczan okres 
urlopowy wykorzystała na prace remontowe 
lub przemeblowanie mieszkań. Największy 
ruch obserwujemy na południu miasta. 
Nasz Punkt przy ul. Zaopusta odwiedza 
średnio 100 mieszkańców dziennie. Biorąc 

pod uwagę stale rosnące zainteresowanie, 
planujemy jego powiększenie – uzupełnia 
wiceprezes MPGK.

Coraz nowocześniejsza 
infrastruktura komunalna
Okres letni spółka wykorzystała także 
na unowocześnienie istniejącej infrastruk-
tury. Kontynuowany jest m.in. montaż no-
woczesnych pojemników półpodziemnych, 
które są rozwiązaniem estetycznym, miesz-
czą więcej odpadów, a zajmują mniej miejsca 
od standardowych. W tej chwili na terenie 
miasta funkcjonuje ich już 300, a do końca 
roku planowany jest montaż 150 kolej-
nych. W czerwcu tabor MPGK powiększył 
się natomiast o cztery nowe pojazdy zasilane 
gazem ziemnym. We wrześniu dołączą do 
niego kolejne trzy gazowe pojazdy, a jesz-
cze w tym roku planowany jest zakup sześciu 
następnych. Z kolei w lipcu spółka urucho-
miła nową stronę internetową z przyjaznymi 
funkcjonalnościami, takimi jak harmono-
gram odbioru odpadów z generatorem pliku 
do kalendarza czy formularz do elektronicz-
nego zgłaszania odbioru kontenerów i wor-
ków big bag.   

(RED)

Mieszkańcy posprzątali m.in. las w Dąbrówce Małej
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AKCJA EKOLOGICZNO-SPOŁECZNA FUNDACJI ARKA

Rower pomaga ponownie w Katowicach
Ponownie zachęcamy katowiczan do 
rywalizacji, a później do współpra-
cy i wzajemnej pomocy. Za każdy milion 
kilometrów, który rowerzyści dodadzą 
do akcji „Rower Pomaga w Katowi-
cach”, do organizacji społecznych dzia-
łających w mieście trafia rower. To już  
VI edycja akcji, w której zamieniamy ro-
werowe kilometry na wymarzone rowe-
ry dla dzieci. W tym roku można je wpi-
sywać na stronie rowerpomaga.pl lub 
na aplikacji Endomondo pod linkiem: 
endomondo.com/challenges/43967120.
Miasto Katowice kolejny raz wspiera pro-
jekt Fundacji Arka i namawia mieszkańców 
do rejestrowania przejechanych na rowe-
rze kilometrów. – Naszym obowiązkiem 
jest wspieranie świetnych pomysłów. Ak-
cja „Rower Pomaga” pozwala nam promo-
wać zdrowy, sportowy tryb życia. Warto 
podkreślić, że dla wielu uczestników do-
datkową motywacją, by przejechać jak 
najwięcej kilometrów, jest chęć pomaga-
nia innym – podkreśla prezydent Marcin 

Krupa. – Akcja wpisuje się także dosko-
nale w nasze inne działania, które mają 
na celu stwarzanie udogodnień dla osób 
poruszających się rowerami. To przykła-
dowo budowa nowych dróg rowerowych 
czy rozwój największej w województwie 
śląskim sieci wypożyczalni jednośladów – 
dodaje prezydent.

Organizatorzy zachęcają rowerzystów, 
aby wpisywali przejechane na rowerze ki-
lometry na stronie www.rowerpomaga.pl. 
Od razu zobaczą w specjalnym kalkula-
torze, o ile ograniczyli emisję CO2, gdyby 
tę samą odległość pokonali samochodem. 
– To niesamowite, że niewielkiej organiza-
cji udaje się już 6. rok z rzędu przygotować 
tak ogromne działanie ekologiczno-spo-
łeczne. A w tym roku mamy także między-
narodową edycję akcji, w której jeździmy 
dla sierot wojny na Ukrainie. W akcji  
Bikehelps.org bierze już udział ponad 7500 
tysiąca rowerzystów na całym świecie  – 
podsumowuje Wojciech Owczarz z Funda-
cji Arka.  (ORG)

AKCJA CHARYTATYWNA

Anielskie dzieciaki z katowickiego Załęża  
z niepokojem patrzą w niebo!
Zagrożony przeciekaniem dach i okna, za-
cieki na ścianach i czekająca na odświeże-
nie elewacja. Wymagające odnowienia i wy-
posażenia w nowy sprzęt pomieszczenia 
– budynek Domu Aniołów Stróżów w Załę-
żu potrzebuje remontu. 20 września Stowa-
rzyszenie rozpoczęło internetową zbiórkę 
pieniędzy, z której dochód zostanie prze-
znaczony na odnowienie miejsca, w któ-
rym każdego dnia pomoc otrzymuje 70 
dzieci z biednych rodzin. Potrzebnych jest 
blisko 337 tys. zł. Akcję może wesprzeć 
każdy. Wystarczy dokonać wpłaty poprzez 
stronę anioly24.pl/remont. 
Dom Aniołów Stróżów to organizacja, która 
na stałe wpisała się już w pejzaż Załęża. 
Charakterystyczny budynek przy skrzy-
żowaniu ul. Gliwickiej i Bocheńskiego zna 
zapewne wielu. Dom Aniołów Stróżów, 
który na Śląsku i w Zagłębiu pomaga bory-
kającym się z trudnościami dzieciom, mło-
dzieży i ich rodzinom, na Załężu obecny jest 
od 1999 roku. W tym miejscu Stowarzysze-
nie prowadzi 3 świetlice terapeutyczne dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym 
oraz starszym szkolnym, Socjoterapeutyczny 
Klub Młodzieżowy oraz prowadzi tzw. 
streetworking, czyli pracę na ulicach i po-
dwórkach dzielnicy. W świetlicach i klubach 
wspiera dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 
19 lat, które mają problemy z nawiązywaniem 

relacji z innymi, kłopoty na tle rodzin-
nym czy trudności w nauce. –  Dzięki 
sponsorom, a także pozyskanym dota-
cjom wyremontowaliśmy już pomiesz-
czenia przedszkola oraz klubu, a także 
podwórko wraz z placem zabaw. Teraz 
czeka nas najtrudniejszy, ale i kluczowy dla 

funkcjonowania Domu etap – mówi Monika 
Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów. 

Wyzwania są spore. Grożący przecieka-
niem dach i okna, zacieki na ścianach i cze-
kająca na odświeżenie elewacja. Wymagające 
odświeżenia i wyposażenia w nowy sprzęt 

pomieszczenia, w których znajdują się w 2 
świetlice dla dzieci w wieku szkolnym (6–14 
lat) – remont musi odbyć się jeszcze w tym 
roku, ponieważ nadchodząca zima może 
tylko pogorszyć sytuację. – Niestety sytu-
acja związana z pandemią koronawirusa 
spowodowała, że znaleźliśmy się w trudnym 
położeniu i dysponujemy ograniczonymi 
zasobami. Część sponsorów była zmuszona 
ograniczyć wsparcie, odwołaliśmy także 
wszystkie wydarzenia i akcje, w trakcie któ-
rych planowaliśmy zbierać środki finan-
sowe – mówi Monika Bajka. – Stąd pomysł 
organizacji internetowej zbiórki. To bardzo 
ważne! – zaznacza. – Warunki, w jakich 
na co dzień mieszkają nasi podopieczni, 
wielu osobom pewnie nawet trudno sobie 
wyobrazić: przepełnione mieszkania, dzie-
lenie łóżka z rodzeństwem, brak miejsca do 
nauki czy toaleta na korytarzu. To rzeczy-
wistość wielu dzieci, mimo że mamy XXI 
wiek. W takich okolicznościach szczególnie 
trudno jest wyjść z zaklętego kręgu biedy. 
Dlatego tak ważna także z terapeutycznego 
punktu widzenia jest przestrzeń, w której 
możemy pracować z naszymi podopiecz-
nymi. Na różne sposoby chcemy im pokazy-
wać, że życie może wyglądać inaczej. Przez 
25 lat działań wielu naszych podopiecznych 
to udowodniło, zmieniając swoje życie i wy-
chodząc na prostą.  (ORG)

Dzieci i młodzież ze środowisk wykluczonych wprowadzamy w dorosłość, ucząc funkcjonowania 
społecznego, edukując, wyrównując różnice pomiędzy nimi oraz ich rówieśnikami. Uczymy pracy, 
odpowiedzialności i samodzielności – podkreślają przedstawiciele Domu Aniołów Stróżów

– Zeszłoroczna akcja okazała się dużym sukcesem. Przejechaliśmy ponad 62 milionów kilometrów 
na rowerach i rozdaliśmy dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych 62 wymarzonych 
rowerów, a w sumie przez 5 lat – 283. W akcji kilometry wpisało ponad 70 tysięcy uczestników – 
mówią organizatorzy akcji. Na zdjęciu: inauguracja akcji na katowickim rynku
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Z PRZEWODNICZĄCYM GMINY ŻYDOWSKIEJ W KATOWICACH WŁODZIMIERZEM KACEM ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK 

Miasto Katowice zawsze było otwarte i różnorodne
Spacery historyczne, panele dyskusyjne 
i koncerty - Katowice Miasto Ogrodów 
zorganizowało symboliczne 120-lecie 
synagogi w Katowicach. Przy tej oka-
zji rozmawialiśmy z przewodniczącym 
Gminy Żydowskiej w Katowicach Wło-
dzimierzem Kacem

Społeczność żydowska, która współtworzy-
ła nasze miasto, była bardzo zróżnicowana, 
prawda?
Jeśli mówimy o społeczności żydow-
skiej w Katowicach, to jej obecność w mieście 
musimy podzielić na okresy. Społeczność 
przed 1922 r., kiedy Górny Śląsk należał 
do Prus, była głównie niemiecka, zwią-
zana z Haskalą, reformowana, bardzo 
otwarta. Wniosła ogromny wkład w po-
wstanie Katowic. Równolegle do otrzymania 
praw miejskich powstawały cmentarz i syna-
goga, która była drugą świątynią w mieście 
po kościele ewangelickim, przed kościołem 
mariackim. Choć nigdy w Katowicach spo-
łeczność żydowska nie przekroczyła dziesię-
ciu procent, była więc stosunkowo nieliczna, 
miała ogromny wkład w życie miasta.
Po przyłączeniu Śląska do Polski następuje 
kolejna zmiana.

Żydzi niemieccy począwszy od 1922 r. 
emigrują na ogół do Niemiec, a napływają 
Żydzi polscy. To jest inna społeczność, nawet 

religijnie czy kulturowo. Ta grupa była bar-
dzo krótko, do wybuchu wojny w 1939 r. Jeśli 
chodzi np. o cmentarz żydowski w Katowi-
cach, to tę społeczność niewiele z nim wiąże –  
dlatego że jeśli umierali starsi członkowie, 
to byli chowani głównie u siebie, w Zagłę-
biu, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem. 
Ta społeczność nie miała takiego stosunku 
do Katowic jak poprzednia. Nasze dzie-
dzictwo jest tu trochę osierocone. Trzecia 

społeczność żydowska, powojenna, napły-
nęła ze wschodniej i centralnej Polski. Oni 
byli tu z kolei do 1968 r., po którym (jak 
większość Żydów na skutek antysemickiej 
akcji ówczesnych komunistycznych władz) 
musieli opuścić Polskę, a więc i Katowice. 
Na przełomie lat 70./80. napłynęła kolejna 
społeczność, która w samych Katowicach jest 
obecnie bardzo niewielka, ale należą też do 
niej osoby z okolicznych miast. 

Jest cmentarz, niewielki obelisk na placu sy-
nagogi, a więcej śladów?

Mamy wiele wspaniałych kamienic, np. 
tam, gdzie była pierwsza synagoga na rogu 
Słowackiego i 3 Maja, czy na Stawowej, 
Mickiewicza, na Warszawskiej, części pl. 
Wolności. W sporej części to były kamie-
nice wybudowane przez Żydów. To też są 
zabytki, ślady historii. Czasem wydaje mi 
się, że te kamienice są dużo ładniejsze niż 
te w Krakowie. Musielibyśmy także przypo-
mnieć sobie, gdzie był w Katowicach pierw-
szy hotel, bank, sklep sportowy. 
Miejsce po synagodze, którą zburzyli Niemcy 
w czasie wojny, nie jest reprezentacyjne...*

Niestety nie mieliśmy za dobrej sytuacji 
finansowej i mój poprzednik sprzedał plac 
po synagodze, który gmina żydowska otrzy-
mała w ramach restytucji. Nie mógł tego sko-
mercjalizować, a trzeba było go utrzymywać. 
Była umowa z nowym właścicielem, że jeśli 
powstanie tam coś komercyjnego, powstanie 
też izba pamięci, że architektonicznie będzie 
nawiązywać do synagogi. Powstało tam jed-
nak coś, czego nie mogę przeżyć, czyli tar-
gowisko. Sprawa jest trudna. Tu potrzebna 
byłaby dyskusja wszystkich stron razem. 

* – teren targowiska przy ul. Mickiewicza 
znajduje się aktualnie w rękach 

prywatnego właściciela. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Katowice w obiektywie mieszkańców
„Rewitalizacja Katowic” to hasło tego-
rocznej edycji konkursu fotograficznego 
„Katowice w obiektywie”, który z upły-
wem czasu zyskuje na popularności.
Konkurs „Katowice w obiektywie” nie-
zmiennie od jedenastu już lat organizo-
wany jest przez Urząd Miasta Katowice we 
współpracy ze śląskim oddziałem Związku 
Polskich Artystów Fotografików. Hasło 
tegorocznej edycji nawiązuje do tematyki 
Światowego Forum Miejskiego (World 
Urban Forum – WUF), którego Katowice 
będą gospodarzem za dwa lata. To presti-
żowa międzynarodowa konferencja, której 
myślą przewodnią są zagadnienia polityki 
miejskiej z zakresu transformacji i rozwoju 
miast. – Zależy nam, by naszym konkur-
sem zachęcić mieszkańców do odkrywa-
nia w Katowicach miejsc, które w ostatnich 
latach zostały zrewitalizowane, którym 
przywrócono utracone funkcje  – mówi 
Marta Chmielewska, naczelnik Wydziału 
Promocji katowickiego magistratu. – Ta-
kim flagowym projektem rewitalizacyjnym 
jest bez wątpienia stworzenie na terenach 
dawnej kopalni Strefy Kultury, która dzi-
siaj dzięki działalności zlokalizowanych 
tam obiektów zyskała nowe życie. Mamy 
nadzieję, że uczestnicy naszego konkursu 

namierzą obiektywem swojego aparatu 
jeszcze inne, podobne miejsca w Katowi-
cach – dodaje Marta Chmielewska. 

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

Wydziału Promocji Urzędu Miasta, wy-
bierze 30, które jako wyróżnione pojawią 
się na grudniowej wystawie w należącej do 
Związku Galerii Katowice. Nagrodą główną 
natomiast, podobnie jak we wcześniejszych 

edycjach, jest publikacja nagrodzonego zdję-
cia w kalendarzu miejskim na 2021 rok. Juro-
rzy wskażą również trzy fotografie, których 
autorzy otrzymają nagrody specjalne – dwie 
pieniężne i, wzorem lat ubiegłych, zaprosze-
nie do udziału w warsztatach fotograficznych 
prowadzonych przez ZPAF. – Nasze warsz-
taty cieszą sporym powodzeniem, dlatego 
również w tym roku postanowiliśmy za-
chować tę propozycję wśród konkursowych 
nagród – mówi Arkadiusz Ławrywianiec, 
prezes Śląskiego Okręgu ZPAF. 

Szczegóły są przedstawione w regula-
minie, który wraz z oświadczeniem jest do-
stępny na stronie katowice.eu, na stronie 
ZPAF-u zpaf.katowice.pl oraz w Centrum 
Informacji Turystycznej przy Rynku 13. 

Zdjęcie nagrodzone w konkursie „Katowice w obiektywie” w 2019 r. I miejsce: Maciej Spendel,  
„Nie z tego świata”

Zdjęcia na konkurs wraz z wypełnionym i pod-
pisanym oświadczeniem można nadsyłać do 
31 października pocztą elektroniczną pod ad-
resem: fun@katowice.eu lub pocztą tradycyjną 
pod adresem: Urząd Miasta Katowice – Wydział 
Promocji, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. Foto-
grafie, zapisane na płycie CD lub na innym no-
śniku, można też dostarczyć osobiście do biura 
podawczego Urzędu przy Rynku 1.

We wrześniu obchodzono 120-lecie synagogi. Niestety obiekt, który przez 4 dekady stał przy 
dzisiejszej ul. Mickiewicza, został zniszczony w czasie II wojny światowej
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Z PROF. GRZEGORZEM PIOTREM JURASEM, REKTOREM KATOWICKIEJ AWF, ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Nasza AWF to przede wszystkim ludzie
Przede wszystkim pragnę pogratulować jed-
nogłośnego wyboru na to zaszczytne sta-
nowisko. Jest Pan Rektorem uczelni, któ-
ra w tym roku obchodzi właśnie piękny jubi-
leusz, 50-lecie... Ale uroczysty nastrój zdo-
minowały jak mniemam sytuacje dalekie od 
wszelkiej ceremonii? Mam na myśli rzecz ja-
sna epidemię COVID-19 i wszelkie tego kon-
sekwencje dla działania uczelni. A swoją dro-
gą pewnie nigdy Pan nie przypuszczał, że ka-
dencję trzeba będzie rozpocząć w tak nie-
prawdopodobnym czasie?

Funkcja rektora to olbrzymi za-
szczyt i honor, ale oczywiście także wielka 
odpowiedzialność. Zazwyczaj myśli się 
głównie o tych pierwszych… Często kiedy 
czytam komentarze na temat Konstytucji 
dla Nauki, czyli nowej Ustawy o szkol-
nictwie wyższym, moją uwagę przykuwa 
akcentowanie olbrzymich uprawnień do 
zarządzania i nadanie rektorom wszelkich 
mocy sprawczych. Trudno jednak zna-
leźć dopowiedzenie, że wraz ze sporym 
wachlarzem praw na rektorze spoczywa 
równocześnie pełna jednoosobowa odpo-
wiedzialność. To ważny aspekt, zwłaszcza 
dzisiaj. Wspomniał pan o pandemii. My-
ślę, że COVID-19 zmienił świat na zawsze. 
Oczywiście nie mam tu na myśli wymiaru 
stricte medycznego, bo jestem przekonany, 
że z wirusem sobie w ciągu najbliższych kil-
kunastu miesięcy poradzimy, ale warstwę 
społeczną. 

Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, 
że lekceważę aktualne zagrożenie. To nie 
tak. Pochodzę z rodziny lekarskiej i wierzę 
zarówno w dowody naukowe, jak i w rozwój 
medycyny, a zawód naukowca, który upra-
wiam, pozwala mi być realistycznym opty-
mistą. Wracając zaś do kwestii trwałych, 
nieodwracalnych moim zdaniem na poko-
lenia zmian w funkcjonowaniu człowieka, 
mam na myśli zmianę stereotypu, zgod-
nie z którym człowiek jest wszechmocny… 

Otóż na wiele kwestii musimy teraz 
popatrzeć inaczej. Począwszy od tych do-
tyczących edukacji i wychowania młodego 
pokolenia, przez troskę o każdego czło-
wieka. ze szczególnym uwzględnieniem 
osób starszych, aż po budowanie – przepra-
szam, bo zabrzmi to górnolotnie – nowego 
ładu społecznego. Niestety nie pamię-
tam, kto to napisał, ale czytałem ostatnio, 
że nasza cywilizacja nie zaczęła się wraz ze 
sztuką rozpalania ognia czy wynalezienia 
koła… Początkiem był moment, w którym 
osoba ranna bądź chora nie została pozo-
stawiona, tylko zabrana i objęta opieką. 
Nie wiem. czy nie odbiegam zbyt daleko 
od intencji zawartej w pytaniu, ale niech mi 
wolno będzie wrócić do niego i dodać jedną 
myśl: nasza AWF to przede wszystkim lu-
dzie – rzesze absolwentów, nauczyciele aka-
demiccy, pracownicy administracyjni i kilka 
tysięcy aktualnych studentów. Moim zada-
niem jako rektora jest im wszystkim słu-
żyć i o nich dbać. COVID-19 nie zmienia tu 
priorytetów. 

Osoby niezorientowane mogłyby się zdzi-
wić, jak wiele aspektów kształcenia ma AWF 
i jak mocno są one związane ze społecz-
nym życiem miasta. To zresztą bardzo istot-
ny i popularny dziś w świecie model – system 
w nieustannym dialogu z rzeczywistością ze-
wnętrzną. Mówiąc górnolotnie, „czujnie i czu-
le w nią wsłuchany”. Obecna sytuacja uwy-
datnia chyba zarówno samą strategię uczelni, 
jak i potrzeby (oczekiwania) ludzi?

Tak, to prawda. Mamy trójwydzia-
łową strukturę, tj. Wydział Wychowania 
Fizycznego, Wydział Fizjoterapii oraz 
Wydział Zarządzania Sportem i Tury-
styką. Nie wstydzimy się stwierdzenia, 
że kształcimy „magistrów od fikołków”. 
Nie ma ku temu żadnych powodów, ze 
względu na fakt, że poprawne wykonanie 
przewrotu w przód nie jest ani umiejętno-
ścią łatwą, ani powszechną. A tak zupełnie 
poważnie, kompleksów nie mamy, ponie-
waż wśród naszych absolwentów są mi-
strzowie olimpijscy i mistrzowie świata, 
nauczyciele z pasją i ich ambitne projekty, 
najlepsi w kraju fizjoterapeuci, menadże-
rowie zatrudnieni na wysokich stanowi-
skach w międzynarodowych korporacjach 
oraz wielu innych absolwentów spełnia-
jących się z powodzeniem w przeróżnych 
działach gospodarki i życia społecznego.

 Faktem natomiast jest to, 
że już dawno i dosyć daleko odeszliśmy od 
kształcenia „tylko” na kierunku nauczy-
cielskim. Dostosowujemy się do potrzeb 
rynku, stąd nowe propozycje ukierun-
kowane na aktywność osób starszych, 
zdrowe żywienie i odnowę biologiczną, 

trening motoryczny, a także m.in. bezpie-
czeństwo wewnętrzne. Jesteśmy obecnie 
najwyżej ocenianą w rankingach polską 
uczelnią sportową! To jest efekt podję-
tej przez moich poprzedników strategii 
rozwoju AWF w kierunku sportu i na-
uki. Zazwyczaj piszą o nas w kontekście 
osiągnięć sportowych, z których oczy-
wiście jesteśmy bardzo dumni, ale nie 
byłoby ich bez naszego zaplecza nauko-
wego! Na naszej uczelni działają dwa 
Instytuty Naukowe – jeden skupiony 
na naukach o sporcie, drugi na fizjote-
rapii i naukach o zdrowiu. Mamy kil-
kanaście certyfikowanych pracowni 
badawczych… 

Tak może tylko dla przykładu po-
dam, że w ramach programu Regional-
nej Inicjatywy Doskonałości realizujemy 
grant poświęcony zdrowemu starzeniu 
się, a nasze ostatnie dwa duże projekty fi-
nansowane z NCBiR-u dotyczyły kardio-
rehabilitacji w elementami telemedycyny 
(RESTORE) oraz oceny deficytów równo-
wagi ciała i usprawnianiu z wykorzysta-
niem wirtualnej rzeczywistości (Virtual 
Balance Clinic).
A propos, jest pan wybitnym specjalistą 
w dziedzinie motoryki ludzkiego ciała, utrzy-
mywania równowagi, czasowo-przestrzennej 
orientacji. To są problemy (w całym tego sło-
wa znaczeniu) nie partykularne, bo dotyczą 
każdego z nas, a gdyby spojrzeć bardziej me-
taforycznie, to być może i całej współczesnej 
kultury. Oczywiście w różnym stopniu i za-
kresie. Czy cywilizacyjne przyspieszenie ma 
wpływ na sferę, która Pana zajmuje?

Zajmuję się koordynacją motoryczną, 
czyli procesem pozyskiwania i przetwa-
rzania informacji, które są niezbędne do 
kontroli ruchów dowolnych człowieka. 
To relatywnie młoda subdyscyplina na-
ukowa, chociaż problem koordynacji mo-
torycznej podejmowany był już na początku 
ubiegłego wieku. Dość powiedzieć, że bez 
poznania – choć fragmentarycznego – pro-
cesów i mechanizmów działania ludzkiego 
ciała niemożliwy byłby postęp w takich 
dziedzinach, jak robotyka czy automa-
tyka. Przestrzeń problemów, którymi się 
zajmuję, wymaga kojarzenia wiedzy z za-
kresu neurofizjologii i biomechaniki, często 
także psychologii. To jest absolutnie fascy-
nujący obszar badawczy! Jeśli o niektórych 
tematach można mówić, że są interdy-
scyplinarne, to nauka o ruchu człowieka 
(kinezjologia) jest tego najlepszym przy-
kładem. I stąd współpraca z takimi 
jednostkami, jak Wydział Inżynierii Bio-
medycznej Politechniki Śl., Wydział Nauk 
Ścisłych i Technicznych UŚ czy Wojskowa 
Akademia Techniczna, a także Śląski Uni-
wersytet Medycznym oraz Warszawski 
Uniwersytet Medyczny. Zespół, którym 
mam przyjemność kierować, współpracuje 
także z wieloma renomowanymi ośrod-
kami badawczymi na świecie. Problemy 
badawcze, które podejmujemy, mają spore 
znaczenie praktyczne, dla przykładu po-
dam kwestię bezpieczeństwa lokomo-
cji warunkowaną sprawnym systemem 
utrzymywania równowagi ciała czy wcze-
sną diagnostykę i usprawnianie w przy-
padku chorób neurorozwojowych u dzieci 
oraz neurodegeneracyjnych u osób doro-
słych i starszych. Nie ukrywam, że działal-
ność naukowa jest dla mnie źródłem dużej 
satysfakcji. 
I na zakończenie zapytam o Pańskie postrze-
ganie dzisiejszych Katowic. Jak ta przestrzeń 
współdziała z Uczelnią? A prywatnie? Lubi 
Pan to miasto? 

Pochodzę z Rybnika, do którego mam 
wciąż duży sentyment, jednak od 30 lat to 
Katowice są moim Miastem. Jest mi tu na-
prawdę dobrze. I nie mówię tego dlatego, 
że nie wiem, jak jest gdzie indziej. W Bo-
stonie jest przyjemnie latem, ale zimy są 
srogie i bliskość oceanu powoduje nieprzy-
jemną wilgoć… W Tokio pięknie wiosną, ale 
tylko w kwitnących ogrodach. W każdym 
innym miejscu tłok i zgiełk. A tak już bez 
żartów, obserwuję rozwój naszego Miasta 
od dłuższego czasu i widzę, jak Katowice 
się zmieniają. Zmiany są zauważalne i moim 
zdaniem zmierzają w bardzo dobrym kie-
runku. Katowice są coraz lepiej skomu-
nikowane i wciąż zielone. Kiedyś tylko 
Spodek, teraz imponująca Strefa Kultury… 
Do tego modny Nikisz i Katowicki Park Le-
śny. A w niedalekiej przyszłości jeszcze mam 
nadzieję Sportowa Dolina! Ale to już jest te-
mat na osobną rozmowę… Dlatego na na-
szym budynku głównym dumnie świeci 
neon AWF KATOWICE! 

Obserwuję rozwój 
naszego Miasta 
od dłuższego czasu 
i widzę, 
jak Katowice się
zmieniają. 
Zmiany są
zauważalne
i moim zdaniem 
zmierzają 
w bardzo dobrym
 kierunku

Prof. dr hab. Grzegorz Juras, nowy rektor AWF 
Katowice
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KATOWICE DLA SENIORA
Październik  
miesiącem seniorów
Pierwszego października obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
ustanowiony w 1990 roku przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ, a 20. dnia miesiąca 
obchodzony jest Europejski Dzień Se-
niora. Celem ustanowienia tych dni było 
przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów, 
docenienie ich roli w społeczeństwie, a tym 
samym pomoc w godnym i aktywnym ży-
ciu. Dni te co roku są okazją do świętowa-
nia zarówno przez seniorów, jak i osoby 
odpowiedzialne za ich rozwój. Niestety 
pandemia w poważnym stopniu zmieniła 
nasze życie, przyczyniła się do ogranicze-
nia spotkań w większych grupach. Zamiast 
uroczystych obchodów na katowickim 
rynku odbędą się spotkania w mniejszych 
grupach w wybranych dzielnicach. O tym, 
że władze Katowic ciągle pamiętają o se-
niorach i ich święcie świadczą inicjatywy 
miasta skierowane do seniorów, z których 
część jest przypomniana w tym numerze 
„Naszych Katowic”. (Helena Hrapkiewicz, 
pełnomocnik prezydenta ds. seniorów)

Katowickie Centrum Seniora 
– Klub „Senior+”,  
ul. Słowackiego 27
Z oferty Centrum mogą korzystać senio-
rzy, którzy ukończyli 60 lat. Można tu 
uzyskać wsparcie i informacje, rozwijać 
swoje pasje czy wziąć udział w zajęciach. 
To szansa na atrakcyjne spędzenie wolnego 
czasu i nawiązywanie nowych kontaktów. 
Seniorzy mogą wybierać spośród propozy-
cji: spotkania przy kawie i herbacie, zajęcia 
animacyjne i terapeutyczne, zajęcia tema-
tyczne, wycieczki, wyjścia do kina czy te-
atru, wydarzenia np. Dzień Seniora, święta, 
urodziny itp. Numer telefonu: 797 593 318. 
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, pią-
tek 8.00–16.00; wtorek, czwartek 10.00– 
18.00. Centrum Seniora jest też siedzibą 
Rady Seniorów Miasta Katowice.

„Srebrna Książka”
Dzięki temu projektowi można wypożyczać 
książki i audiobooki z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej bez wychodzenia z domu. Adre-
satami projektu są seniorzy, którzy ukoń-
czyli 65 lat, osoby chore, niepełnosprawne, 
mające problemy z dotarciem do biblioteki 
ze względu na stan zdrowia – zameldowani 
na terenie Katowic, jak również zamiesz-
kali i płacący podatki w Katowicach. Aby 
wypożyczyć książkę, wystarczy zgłosić to te-
lefonicznie bądź drogą elektroniczną na ad-
res filii, do której zapisany jest czytelnik. 
Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwi-
sko, numer telefonu, adres, wybrane tytuły 
lub swoje preferencje literackie. Bibliotekarz 
dostarczy do domu nieodpłatnie w umówio-
nym terminie wybrane książki na okres do 
30 dni, z możliwością przedłużenia terminu 
zwrotu. Jednorazowo można wypożyczyć 
do 5 pozycji. Zwrot odbywa się w miejscu 
zamieszkania czytelnika, po wcześniejszym 

zgłoszeniu w filii. Lista tytułów książek i au-
diobooków jest dostępna w elektronicznym 
katalogu OPAC MBP: www.opac.mbp.ka-
towice.pl

Sportowy  
Uniwersytet Seniora
Zajęcia sportowe dedykowane seniorom 
odbywają się na dziewięciu obiektach: 
rektorat Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), ul. 
Bankowa 12; Wydział Biologii UŚ, ul. Ja-
giellońska 28; Wydział Pedagogiki i Psy-
chologii UŚ, ul. Grażyńskiego 53; Zespół 
Szkół nr 1, ul. Staszica 2; Zespół Szkół nr 
2, ul. Goetla 2; Zespół Szkół nr 3, ul. Chro-
brego 5; Zespół Szkół nr 7, ul. Gliwicka 228; 
stadion AWF Katowice, ul. Kościuszki 84; 
hala sportowa, ul. Owocowa 19. Do wy-
boru są sekcje: gimnastyka, pilates, zajęcia 
ogólnorozwojowe, fit ball, tańce, zdrowy 
kręgosłup, tenis stołowy, joga, badminton, 
gry i zabawy ruchowe, nordic walking, za-
jęcia ogólnorozwojowe na świeżym powie-
trzu. Zapisy pod nr telefonu 32 359 19 97, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 
16.00.

„Złota rączka” dla seniora
Z usług złotej rączki mogą korzystać se-
niorzy, którzy ukończyli 65 lat (osoby 
samotne, gospodarstwa 2-osobowe) 
i którym często trudno jest poradzić so-
bie z domowymi naprawami. Katalog 
usług obejmuje m.in. wymianę czy na-
prawę kranów, udrażnianie zatkanych 

odpływów, naprawę nieszczelnych rur, 
naprawę spłuczki, montaż/wymianę deski 
sedesowej, podłączenie pralki/zmywarki, 
wymianę żarówki, naprawę/wymianę 
gniazdka elektrycznego, regulację/uszczel-
nienie drzwi i okien, naprawę klamek/zam-
ków w drzwiach i oknach, naprawę listew 
przypodłogowych, inne drobne czynności 
naprawcze i montażowe, które zostaną 
zaakceptowane przez realizatorów. Pro-
jekt nie może obejmować: napraw, które 
powinny zostać wykonane na podstawie 
umów ze  wspólnotą lub administracją, 
usług sprzątających (przypinanie firan, my-
cie okien), usług wymagających specjalnych 
uprawnień (w tym naprawy związane z in-
stalacją gazową), remontów. Z usługi można 
skorzystać maksymalnie raz w miesiącu. 
Zlecenia przyjmowane są telefonicznie 
za pośrednictwem „Srebrnego Telefonu” 
32 251 69 00 lub osobiście (ul. Jagiellońska 
17, pok.02).

Katowickie Senioriady
Ze względu na pandemię dla zacho-
wania bezpieczeństwa biesiady od-
bywać się będą w reżimie sanitarnym 
oraz w zmienionej formule – niestety 
tym razem bez tańczenia, ale za to z do-
brą zabawą na siedząco. Pierwszeństwo 
udziału w każdej z biesiad mają mieszkańcy 
dzielnicy, w której będzie ona zorganizo-
wana. Zapisy przyjmowane są telefonicznie 
przez pracownika Stowarzyszenia Arty-
stycznego SILESIA ARTPROM pod nr tel. 
601  595  058. W związku z dynamiczną 

sytuacją związaną z pandemią prosimy śle-
dzić informacje o biesiadach, w tym o ter-
minach, na stronie www.katowice.eu.

Warsztaty psychologiczne 
„Radość życia”
Spośród różnych aktywności proponowa-
nych seniorom z Bogucic oraz Janowa-Ni-
kiszowca na wyróżnienie zasługuje cykl 
warsztatów psychologicznych „Radość życia”, 
prowadzony przez psycholożkę i terapeutkę. 
Na przestrzeni trzech lat poruszano ważne 
dla seniorów kwestie, m.in. ćwiczenia funk-
cji poznawczych, żałoba i sposoby radzenia 
sobie z nią, komunikacja interpersonalna, 
zmiany pokoleniowe, manipulacja i ostroż-
ność, relacje partnerskie. – Mie to się po-
dobały nojbardziej te relaksacje na końcu 
kożdych zajęć, jo sie to potem próbowałach 
robić w doma razem z tymi ćwiczeniami 
na pamięć, co my dostali od Oli – relacjo-
nuje jedna z seniorek. Prowadząca cykl 
psycholog Aleksandra Żyłkowska w trak-
cie zaostrzenia pandemii prowadziła za-
jęcia online, gdzie poruszała m.in takie 
zagadnienia, jak bliskość w czasie izolacji, 
radzenie sobie ze stresem i poczuciem osa-
motnienia. – Z opowieści seniorów wynika, 
iż dla wielu z nich był to bardzo ważny cykl, 
pozwolił spojrzeć na pewne sprawy z innej 
strony, pokazał również różne techniki re-
laksacji oraz ćwiczeń pamięci – mówi Ma-
rek Mierzwa z MOPS.W sprawie kolejnych 
warsztatów prosimy o kontakt: bmizera@
mops.katowice.pl ( Janów-Nikiszowiec), 
mmierzwa@mops.katowice.pl (Bogucice). 

FO
T.
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Zajęcia „Radość życia” cieszyły się dużym zainteresowaniem, dawały przestrzeń do zadawania trudnych pytań, momentami do sporów oraz bardzo 
osobistych wynurzeń
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LISTY DO REDAKCJI

  Zmiana  
nazwy ulicy?

Niedawno przechodziłem ul. Wiśniową  
w Załężu. Jako dziecko biegałem po tej ulicy. 
Wtedy, przed II wojną światową, nazywała 
się ul. Woodrowa Wilsona (prezydenta USA). 
Proponuję, by do tej starej, przedwojennej na-
zwy wrócić.

STARY MIESZKANIEC  
ZAŁĘŻA

Odp. Redakcji: 
O nadaniu nazwy ulicy, placowi bądź par-
kowi decydują radni w drodze uchwały. 
Wniosek o zmianę mogą złożyć miesz-
kańcy, instytucje bądź odbywa się 
to z urzędu. Inicjatywa w sprawie nadania 
nazwy przysługuje Prezydentowi Miasta, 
komisjom Rady Miasta, klubom radnych, 
grupie co najmniej 3 radnych, przewod-
niczącemu Rady Miasta, Radom Jedno-
stek Pomocniczych, grupie co najmniej 
15 osób posiadających czynne prawo 
wyborcze do organów miasta. Z inicja-
tywą mogą też wyjść organy administra-
cji, urzędy i jednostki służb publicznych, 
osoby prawne, organizacje i stowarzy-
szenia, kościoły i związki wyznaniowe, 
prowadzące działalność na terenie Kato-
wic, właściciele nieruchomości, na któ-
rej zlokalizowana jest droga wewnętrzna 
przeznaczona do nazwania. Propozycję 
zmiany nazwy trzeba uzasadnić. Wnio-
sek w sprawie nadania nazwy przeka-
zywany jest do Przewodniczącego Rady 

Miasta, który kieruje go do komisji orga-
nizacyjnej Rady Miasta.

Warto dodać, że oprócz uzasadnienia 
merytorycznego ważnym elementem pro-
cedury zmiany nazwy ulicy są konsultacje 
społeczne, które przeprowadza się wśród 
mieszkańców oraz innych użytkowników 
danej ulicy (podmiotów gospodarczych, sto-
warzyszeń itd.).

Trzeba też pamiętać, że zmiana nazwy 
ulicy powoduje konieczność wymiany nie-
których dokumentów, pieczęci, wizytówek 
czy pociąga za sobą konieczność powiado-
mienia np. kontrahentów. 

  Miejsca parkingowe  
dla osób 
niepełnosprawnych

Jest zbyt mało miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. Czy nie dałoby się 
zwiększyć ich liczby, szczególnie w centrum, 
pod urzędami?

JAN WOJCIECHOWSKI,  
MIESZKANIEC DĄBRÓWKI MAŁEJ

Odp. Redakcji: 
Liczbę stanowisk postojowych dla osób 
niepełnosprawnych, które posiadają kartę 
parkingową, reguluje ustawa o drogach pu-
blicznych (art. 12a). Takie miejsca wyzna-
czone są na drogach publicznych, w strefach 
zamieszkania i w strefach ruchu, o których 
mowa w Prawie o ruchu drogowym. Liczba 
miejsc nie może być mniejsza niż:

1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk 
wynosi 6–15;

2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk 
wynosi 16–40;

3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk 
wynosi 41–100;

4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli 
ogólna liczba stanowisk wynosi więcej 
niż 100.

 
Przepis ten wyznacza minimalne stan-

dardy, jeżeli chodzi o nasycenie parkin-
gów i stref postoju w miejsca zastrzeżone 
dla osób niepełnosprawnych. W zależ-
ności od potrzeb takich miejsc może być 
więcej. 

Przepis ten jest adresowany do wszyst-
kich inwestorów realizujących inwesty-
cje, w ramach których wykonywane są 
miejsca postojowe i jest stosowany przez 
miasto oraz Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
przy wszystkich inwestycjach dotyczących 
dróg publicznych.

W katowickiej Strefie Płatnego Parko-
wania, czyli w obszarze szczególnie istot-
nym z punktu widzenia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych, tzw. kopert dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych jest 114 
na 2346 miejsc postojowych. Poziom na-
sycenia tymi miejscami dla SPP jest zatem 
na poziomie 4,8%.

W pozostałych miejscach liczba takich 
stanowisk jest zależna od potrzeb konkret-
nych instytucji i osób niepełnosprawnych. 
Wnioski w tym zakresie są rozpatrywane 
przez Wydział Transportu UM. 

EDUKACJA

Matura  
na 100 procent
Finałowa gala ogólnopolskiego projek-
tu „Matura na 100 procent” odbyła się 
pod koniec września w Katowicach. Wyda-
rzenie było nietypowe - bo wirtualne, bez 
osobistego udziału absolwentów i gości. 
Ideą projektu jest wyróżnienie i nagrodze-
nie najlepszych polskich maturzystów oraz 
promocja szkół i środowisk, które tworzą 
warunki do osiągania tak znakomitych 
wyników w nauce. Wśród 90 tegorocznych 
finalistów projektu znalazło się troje absol-
wentów katowickiego III LO im. A. Mic-
kiewicza: Marta Lipińska, Julia Machalica, 
Piotr Mendel. 

Ten ostatni, zwycięzca olimpiady wie-
dzy o Polsce i świecie współczesnym oraz 
laureat olimpiady wiedzy o prawie, zo-
stał laureatem konkursu. Będzie studiował 
prawo na Uniwersytecie Warszawskim. 
Drugim nagrodzonym reprezentantem 
województwa jest Nikodem Szynol, który 
maturę zdawał w Koszarawie. –Doceniamy 
tych, których wartość jest wyjątkowa. Matu-
rzyści, którzy spełniają tak wysokie wymogi, 
zasługują na ogromny szacunek i uwagę. 
Cieszę się, że wśród nich jest dwóch przed-
stawicieli naszego regionu, w tym jeden ma-
turzysta z Katowic, ze znakomitego liceum 
im.  A. Mickiewicza – mówił   gospodarz 
gali, Waldemar Bojarun, wiceprezydent Ka-
towic odpowiedzialny za edukację. 

(RED)

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI
Nie chcesz dać się oszukać 
i stracić pieniędzy?  
Oto jak możesz się 
ochronić:

Dokładnie sprawdzaj oferty – zwłaszcza 
te od nieznanych osób czy organizacji.

Nie wierz w szybki, pewny i wysoki zysk 
bez ryzyka.

Nie ulegaj presji dokonania natychmia-
stowych przelewów.

Sprawdzaj reklamy, które pojawiają się, 
gdy korzystasz z mediów społecznościo-
wych – czasem są powiązane z odpłatnymi 
usługami i zapraszaniem znajomych do pro-
jektów, które w rzeczywistości są pirami-
dami finansowymi.

Piramidy finansowe mają kamuflaż – 
neutralne albo pozytywnie wyglądające 
strony www, promujące np. przedsięwzię-
cia biznesowe, darmowe szkolenia. 

Rzetelny sprzedawca podaje dane swojej 
firmy – jeśli ich tam nie ma, nie ufaj mu.

Bądź czujny na oferty sprzedawców, któ-
rzy chcą przyjść do domu i przedstawić ci 
jakiś produkt.

Uważaj, jeśli ktoś dzwoni z ofertą ta-
jemniczego, leczniczego produktu lub 

urządzenia – to pewnie dobrze przygo-
towany manipulator, który sprzeda ci coś 
bezwartościowego. 

Czytaj dokumenty, które podpisu-
jesz i daj sobie czas na decyzję.

Pytaj o zdanie znajomych lub  
najbliższych.

Jeśli podejrzewasz oszustwo, zgłoś 
sprawę policji.

Nieuczciwy produkt  
lub usługa – zdrowie
W trudnych czasach łatwiej nabrać się 
na ofertę produktu lub usługi, które fał-
szywie obiecują ochronę zdrowia lub le-
czenie, np. dzięki działaniu rzekomych 
leków. Z ostrożnością podchodźmy do 
reklam i nie dajmy się nabrać, nawet jeśli 
naciągacze podszywają się pod lekarzy, 
ekspertów, renomowane instytuty ba-
dawcze czy osoby „uzdrowione”. 

Na tego typu nieuczciwe praktyki 
narażeni są szczególnie starsi konsu-
menci. To do nich sprzedawcy dzwonią 
lub odwiedzają w domu, stosując mani-
pulacje: złudzenie wyjątkowej okazji, 
fałszywy dług wdzięczności, zwodnicze 

wzbudzanie sympatii, rzekome ra-
baty i gratisy oraz konieczność podjęcia 
decyzji „tu i teraz”.

Alternatywne inwestycje 
finansowe 
W sytuacji niepokoju społecznego i niepew-
ności istnieje duże ryzyko zaangażowania 
oszczędności w nieuczciwą inwestycję fi-
nansową. Oferty alternatywnych inwesty-
cji w niestandardowe walory, waluty, dobra 
lub surowce obiecują stały i bezpieczny zysk 
na wysoki procent, a potem okazują się fi-
nansowym fiaskiem. 

Trzeba także uważać na projekty z małą 
opłatą startową, w  których warunkiem 
otrzymania udziałów jest promowanie 
przedsięwzięcia wśród znajomych. Te z ko-
lei okazują się zwykle piramidami finanso-
wymi. Pamiętaj, „okazje” zbyt dobre, aby być 
prawdziwe, to najczęściej oszustwo i zamiast 
zyskać, możesz stracić oszczędności.  (RED)

W indywidualnych sprawach mieszkań-
cy mogą kierować pytania do miejskiego 
rzecznika na adres mrk@katowice.eu lub 

pod nr 32259 38 46. 

WOLONTARIAT W MOPS

Można pomóc!
Dysponujesz wolnym czasem i chcesz 
pomagać innym? Znamy osoby, którym 
mógłbyś pomóc! Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w ramach programu 
„Słonecznik” zaprasza do współpracy 
wolontariuszy, którzy chcieliby poma-
gać osobom bądź rodzinom potrzebu-
jącym pomocy.
Wolontariusze w MOPS mają szerokie 
pole do działania. Mogą pomagać osobom 
starszym, niepełnosprawnym, udzielać ko-
repetycji dzieciom i młodzieży, a także spę-
dzać z nimi czas wolny. Przy okazji mają 
możliwość zdobycia nowych doświadczeń 
oraz rozwoju. Wolontariusze mogą korzy-
stać z konsultacji z koordynatorem pro-
gramu oraz ze szkoleń.

Wolontariusze poszukiwani są przez 
cały rok. Mogą nimi być osoby pełnoletnie 
(uczące się, pracujące lub pozostające bez 
zatrudnienia). Wolontariusze wykonują 
pracę dobrowolnie i bezpłatnie w opar-
ciu o umowę. Zapraszamy do kontaktu z ko-
ordynatorem programu Małgorzatą Porębą 
(32 250 50 16; 572 333 750, e-mail: cps@
mops.katowice.pl). Więcej informacji na fb: 
slonecznikmopskatowice.  (MOPS)
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KATOWICKI PAKIET DLA KULTURY

Literatura czasów pandemii
Katowicki Pakiet dla Kultury ogłoszo-
ny w kwietniu przez prezydenta Marcina 
Krupę zawierał m.in. program wsparcia 
dla katowickich twórców literatury. Zapro-
siliśmy ich do wzięcia udziału w konkursie 
na utwory prozatorskie i poetyckie. Oprócz 
nagród finansowych, zachętą była również 
publikacja wyróżnionych utworów w cało-
ści lub we fragmentach na łamach Naszych 
Katowic. Przedstawiamy kolejne utwory na-
grodzone w konkursie. Dziś prezentujemy 
początek dwóch nagrodzonych prac  autor-
stwa Katarzyny Błaszczyńskiej oraz Korne-
la Sadowskiego Do przeczytanie pozostałej 
części zapraszamy na miasto-ogrodow.eu.

Bogucice
Ziemia. 
Z naszej, maleńkiej perspektywy wydaje 
się obracać bardzo wolno. Stojąc na rozpę-
dzonej w przestrzeni kulce, nic nierobiącej 
sobie z naszego postrzegania czasu – 24 go-
dziny mogą rozciągać się na całą wieczność. 
Mogą też minąć w mgnieniu oka.

Wschody.
Potrafią być naprawdę przyjemne. Tak jak 
przyjemny jest nowy rok. Albo dzień uro-
dzin. Żaden człowiek nie chce umrzeć, a każ-
demu zdarzyło się celebrować mijający czas. 
Każdemu zdarzyło się celebrować starzenie 
się. Celebrować umieranie. Dlaczego tak? 
Czemu czcimy zmianę? Jedyną stałą w na-
szym życiu. Marzymy o zmianach. Zawsze. 
Zmiana oznacza coś nowego. 

Nowy rok
nowy dzień
nowe marzenia, nadzieje
Nowa dziewczyna
Nowa praca. 
Nowy ja.
NOWY – Lepszy rok
lepszy dzień
lepsze marzenia
…

Wschody potrafią być przyjemne… Co 
innego zachody.

Zachody.
Z zachodami na wieki (i stale) związane 
będą wieczory. Lecz to zachody będą koja-
rzyć się z przemijaniem. Końcem. Śmiercią. 
Wieczory jednak…

Wieczory.
Jakie bywają wieczory w dużym mieście? 

W brzydkim mieście? W zaścianko-
wym mieście? W zagubionym, postrobot-
niczym mieście?

Wieczory – ktoś wraca do domu po ro-
bocie. Jakaś oma odmawia trzecią dziesiątkę 
różańca. Jakiś student zaczyna żałować, 
że wynajmuje mieszkanie właśnie w Kato-
wicach. Normalny wieczór. 

Ktoś żyje. Ktoś się uduchawia. Ktoś umiera.
Normalny wieczór. 

Dobry wieczór.
Wieczory są zmęczone. Nie. Bynaj-

mniej nie chodzi o to, że są męczące. Zwy-
kle nie są. Dla niego nie są. Hiena przyszedł 
po długim, prawie dziesięciogodzinnym 
dniu pracy do pustego domu. Przez okno 
wpadało do kuchni światło przydrożnej 
latarni. Żółte. Stare. Jeszcze pamiętające 
Gierka. 

Tyle się naczytał o tym całym… 
jak to było… zanieczyszczeniu świetl-
nym. A na Bogucicach dalej nic z tym nie ro-
bią. Chodzi o to, że ulice większych miast są 
za bardzo oświetlone. Zbyt mocno. I wtedy 
jest zanieczyszczenie światłem. Naukowcy 
nie mają co robić, bo nie mogą patrzeć 
na gwiazdy, więc się wkurwiają. Ptaki się 
gubią w kierunkach, bo nie mogą patrzeć 
na gwiazdy i księżyc, więc uderzają w nie-
oświetlone budynki i łamią sobie karki. 
Wkurwiając się nie mniej niż naukowcy.

Hiena odwiesił płaszcz. Zasłonił fi-
rankę w kuchni. I zaczął napuszczać wodę 
do wanny. 

Wieczory są zmęczone. W głowie szumi. 
Powieki opadają – raz jedna, raz druga. 
Trzymane na siłę przez impulsy w mózgu 
bla bla czy coś tam. 

Michał w głowie miał tylko myśl, aby 
dotrzeć do domu – taa, domu. Dotrzeć 
przed północą. 

Do jego upragnionej oazy wiezie go 
żółto-brunatna, wielkomiejska puszka. 

Śmierdzi w środku. Jak zawsze. Ale prze-
staje gdzieś na wysokości placu Grunwaldz-
kiego, kina Kosmos, Oblatów, gdzieś tam.

Smród ciał.
Smród życia innych ludzi ulat-

nia się wraz z ich wyjściem. Zamiast 
niego w autobusie pozostaje po nich tylko 
trochę smogu i spalin.

Trochę smogu. 
I trochę spalin.
Smogu.
Spalin.
Na same Bogucice i Dąbrówkę nie je-

dzie o tej godzinie dużo osób. Raczej wszy-
scy są w domu. A studenci rzadko mają 
stancję w nie-centrum, albo w nie-ligocie.

I głupi są. Na BGC jest tanio.
A ta jedna z najstarszych dzielnic wcale 

nie jest taka brzydka.
Jak się dobrze na nią spojrzy. Jak się do-

brze na nią nie spojrzy.
Najładniejsza jest, kiedy się na nią nie 

patrzy. 
Metaliczny głos obwieścił podróżnym, 

że zbliżają się do przystanku Bogucice 
Cmentarz. No i fajnie. (…)

KORNEL SADOWSKI

Kubicyna z Niezdary
Kiedy babcia mówiła przez sen, bałam się 
jako mała dziewczynka i uciekałam do 
kuchni. Myślałam wtedy, że postaci z jej 
snów wyjdą i będą mnie gonić, dopraszając 

się właściwych przeróbek. Potem przywy-
kłam i gdy znów zaczynała swój nocny 
monolog, przetkany kanonadą pochrapy-
wań dziadka, mocno przywierałam do jej 
pleców i spijałam każde słowo. Zapamięty-
wałam je, a później brałam moją ukochaną 
potarganą lalę, którą uszyła mi babcia jesz-
cze na chrzciny i udawałam, że jestem jedną 
z nieznośnych klientek z jej snów:

Co to znaczy, że krój jest dla szczupłych? 
Ma być mocno wytaliowana!

To wykończenie koronkowe miało 
być z pikotką!

Mnie pyta, jaki ma być dekolt?! To wy 
jesteście krawcową!

Wcale nie wciągam brzucha! Zamiast 
mówić, proszę mierzyć.

Skandal, podróbka! To jest papier 
ścierny, a nie jedwab!

A może odprułaby ten kołnierzyk i zro-
biła w serek?

Dlaczego to jest takie ciasne? Ja 
na pewno nie przytyłam!

I życzę sobie szczypanki w pasie 
po obu stronach!

Ja mówiłam, że chcę w serek?! Na pewno 
nie! Niech zrobi w karo!

To proszę zrobić wstawkę, ale tak, żeby 
nie było widać!

To jest ścieg czy fastryga? Zaraz się 
wszystko rozleci!

Jednak nie chcę dekoltu. Zrobi mi tu 
wysoką stójkę!

Nie ja robiłam przymiarkę. Trzeba było 
robić, a nie gadać!

To ma być eleganckie?! Bez bufek i trenu 
ja się stąd nie ruszam.

A kiedy babcia przyłapywała mnie 
na tych zabawach, nadziwić się nie mogła, 
jak szybko złapałam krawiecki żargon.

Słyszałam kiedyś, jak jedna sąsiadka 
opowiadała przyjezdnej o mojej babci: Nie-
zdara. W Niezdarze się wszystko zaczęło. 
Zaraz po wojnie, wiadomo, nic nie było, ani 
wełny, ani nylonu, wszystko poszło na mun-
dury dla wojska, jednak każda, która choć 
trochę umiała, coś sobie tam sama szyła. 
Ale była w naszej wsi jedna taka, co umiała 
bardziej, więc niektóre dziewczyny, nawet 
te z okolicznych wsi i miast, wybierały się do 
niej, prosząc o pomoc. Mówiły: idziemy do 
Niezdary. Ale nie chodziło im o krawcową, 
bo ta miała na imię Helena, tylko o naszą 
wieś. Taką miała nazwę – Niezdara.

W domu od zawsze było pełno kobiet, tak 
mawiała babcia. Ja mam siostrę Anię, moja 
mama ma siostrę Wandę, a ta z kolei ma córkę 
Kaśkę, która o wszystko się zawsze kłóciła, 
to moja druga siostra, ale cioteczna, a mama 
mojej mamy i ciotki Wandy, czyli moja bab-
cia Helenka, która mawiała, że w domu od 
zawsze było pełno kobiet, miała trzy siostry, 
Staśkę, swoją prawą rękę, Jankę, która od za-
wsze i wszędzie jeździła na rowerze oraz Jó-
zię, która umarła młodo, ale zdążyła urodzić 
trzy córki: Urszulę, Lidkę i Marysię, którą 
lubię najbardziej do tej pory i której cza-
sem szkudziłam w szufladach. Oczywiście 

jest też mój tata, który denerwuje się, że mu 
baby ciągle mówią, jak ma żyć oraz dziadek 
Władek, z którym wieczorami tańczyłam 
przed telewizorem, kiedy jeszcze żył, ale ża-
den z nich nie wtrącał się w sprawy domowe, 
mówiąc, że nic ich to nie obchodzi, ale moim 
zdaniem trochę się po prostu bali, a potem 
przywykli. Kiedyś była jeszcze prababcia 
Antosia, której już nie pamiętam, ale najważ-
niejsza w naszym domu zawsze była babcia 
Helenka. Helena. Pani Hela. Kasjerka. Kubi-
cyno. Tak na nią mówili i już nie pamiętam 
jak jeszcze. I to właśnie babcia Hela ściągała 
do naszego domu jeszcze więcej kobiet.

(...)  
KATARZYNA BŁASZCZYŃSKA 

Kornel Sadowski
aktor teatru im. J. Kochanowskiego 
w Opolu, a także Teatru Miejskiego 
w Gliwicach, Absolwent Akademii 
Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiań-
skiego w Krakowie, filia we Wrocławiu. 
Rodowity Górnoślązak i katowiczanin. 
Kiedy tylko może, stara się używać ślą-
skiej godki. W mowie i w piśmie. W te-
matyce utworów często nawiązuje do 
miejsc znajdujących się w Katowicach. 
Uczestnik warsztatów dramaturgicz-
nych w Szkole Pisania Sztuk Artura Pa-
łygi, działającej w Teatrze Śląskim. Był 
autorem wielu sztuk dla teatrów amator-
skich (m.in. dla Teatru Makoma – „Ulica, 
czyli krótka rozprawa o wolności”, „Zra-
niona” czy „Skup idiotów” [Nagroda 
za najlepszy scenariusz podczas Ligi 
Teatrów Studenckich w Krakowie]) czy 
dla kół naukowych działających w AST 
w Krakowie, filia we Wrocławiu „Nowy 
porządek świata”.

Katarzyna Błaszczyńska 
absolwentka Wydziału Aktorskiego 
oraz Wydziału Reżyserii Filmowej i Te-
lewizyjnej, kierunek Scenariopisarstwo 
w Państwowej Wyższej Szkole Filmo-
wej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
Od 2012 r. aktorka Teatru Śląskiego. 
Jej dwa teksty „#VQRV” oraz „Młynar-
ski. Chory na muzykę” zostały zrealizo-
wane na deskach teatru. Stypendystka 
Marszałka woj. śląskiego w dziedzinie 
kultury. Współtworzyła spektakl „Staś 
i Zła Noga”, (jako autorka adaptacji oraz 
aktorka), licznie nagrodzony na festi-
walach. Za adaptację komiksu do tego 
spektaklu otrzymała m.in. wyróżnie-
nie dramaturgiczne w 25. Konkursie 
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współ-
czesnej oraz Nagrodę Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS na IV Festiwalu Małych 
Prapremier w Wałbrzychu. Wyreżyse-
rowała własną sztukę dla dzieci „O jeżu 
Jerzyku, co nie mógł zasnąć” w Teatrze 
Gry i Ludzie w Katowicach.
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MUZYKA

Wielki koncert na finał  
Rozgrzewki jubileuszowej Rawy Blues!
Trwa Rozgrzewka przed jubileuszo-
wą, 40. edycją festiwalu Rawa Blues. 
Na antenach kilku rozgłośni radiowych 
oraz w TVP Kultura nadawane są archi-
walne koncerty gwiazd poprzednich edy-
cji tej imprezy. Finałem wydarzenia bę-
dzie jak najbardziej współczesny koncert, 
przygotowany z dwóch wyjątkowych oka-
zji: 35-lecia Big Bandu Irka Dudka oraz 
premiery jego płyty „No.1”. 4 październi-
ka zostanie on wyemitowany na antenie 
radiowej „Trójki” oraz w Radiu Katowice.
To miał być wyjątkowy rok dla festiwalu 
Rawa Blues – huczne świętowanie 40. edycji 
imprezy w katowickim „Spodku”. Niestety, 
pandemia COVID-19 oraz związane z nią 
obostrzenia w organizacji koncertów zmusiły 
organizatorów do zmiany planów. Obchody 
okrągłego jubileuszu zostały przełożone 
na rok 2021, ale zgodnie z mottem presti-
żowej nagrody „Keeping The Blues Alive” – 
blues został utrzymany przy życiu.

Od końca sierpnia do końca paździer-
nika fani bluesa mają okazję, by przypo-
mnieć sobie występy takich artystów, 
jak: Robert Cray, Keb Mo, Heritage Blues 
Orchestra, Otis Taylor, The Marcus King 
Band, J.J Grey & Mofro, Kris Barras Band, 
Shakin’ Dudi i Dżem.

Finałowy koncert Rozgrzewki zo-
stanie zagrany i zarejestrowany w stu-
diu Radia Katowice. Na scenie wystąpią 
muzycy, którzy ponad trzy dekady temu 
wzięli udział w sesji nagraniowej albumu, 

uznawanego za jedno z najważniejszych 
dokonań polskiego bluesa. Nie zabrak-
nie znakomitości jazzu i rocka: flecisty 
Krzysztofa Popka, skrzypka Henryka 
Gembalskiego oraz gitarzysty Apostolisa 

Anthimosa. –  Koncert odbędzie się bez 
udziału publiczności, ale całość przygotu-
jemy z rozmachem godnym dużego wido-
wiska – mówi Irek Dudek, dyrektor Rawa 
Blues Festival.

Jubileusz Big Bandu zostanie także 
nadany na antenach pozostałych rozgłośni – 
partnerów medialnych Rozgrzewki. Będzie 
również dostępny online na oficjalnej stronie 
rawablues.com i w mediach społecznościo-
wych Rawy Blues. Mecenasami Rozgrzewki 
40. Rawa Blues Festival są: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
miasto Katowice.  (ORG)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY DYKTANDO 2020

Domowa klasówka dla mistrzów ortografii
W tym roku narodową klasówkę napi-
szemy 25 października, ale we własnym 
domu. Jak niemal wszystkie wydarze-
nia w tym roku, także Ogólnopolski Kon-
kurs Ortograficzny Dyktando 2020 prze-
chodzi w tryb online. 
To zupełna nowość dla stworzonego przez 
śp. Krystynę Bochenek konkursu. Zamiast 
spotkania tysiąca uczestników nad kartką 
papieru w sali Miasta Ogrodów dwa tysiące 
osób zasiądzie przed swoimi monitorami, 
żeby zmierzyć się z zawiłościami polskiej 
ortografii. 

Miejsce pisania narodowej klasówki 
będzie więc wirtualne, na stronie interne-
towej www.dyktando.info.pl. To tam punk-
tualnie o godz. 11.00 dla zarejestrowanych 
uczestników tekst dyktanda przeczyta prof. 
Andrzej Markowski z Rady Języka Pol-
skiego. Uczestnicy będą ją wpisywać do spe-
cjalnego, internetowego formularza, gdzie 
nie będzie działać żadna autokorekta. Sys-
tem będzie też rejestrował wszystkie wyjścia 
kursora poza okno tekstowe, gdyby któ-
ryś z uczestników uległ pokusie sprawdzenia 
czegoś w Internecie. Zresztą czasu wystarczy 

tylko na napisanie tekstu i szybkie spraw-
dzenie. Potem tekst zostanie automatycznie 
przesłany jurorom. –  Choć zmianę for-
muły konkursu wymogła na nas pandemia, 
dyktando online to także ogromna szansa 
na rozpropagowanie jego idei w całym kraju. 
Dzięki wirtualnej formie klasówkę będzie 
pisać faktycznie cała Polska – mówi Piotr 
Zaczkowski, dyrektor Katowice Miasto 
Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny 
Bochenek, organizatora konkursu.

Choć konkurs będzie wirtualny, tytuł 
Mistrza Ortografii i główna nagroda są jak 
najbardziej realne. Główna nagroda odpo-
wiada charakterowi tegorocznej edycji – 
jest nią laptop. Zwycięzców poznamy tego 
samego dnia, a ogłoszenie będzie trans-
mitowane na profilu Facebook Miasta 
Ogrodów oraz na portalu YouTube. Współ-
organizatorami konkursu są: Rada Języka 
Polskiego przy Prezydium PAN oraz Fun-
dacja im. K. Bochenek.  (ŁUKA)

Zapisy na konkurs (na stronie www.dyk-
tando.info.pl) potrwają do 4 października lub 
wyczerpania się limitu wirtualnych miejsc 
(wprowadzonego z przyczyn technicznych). 
11 października wszyscy chętni i zarejestro-
wani uczestnicy będą mogli napisać dyktando 
próbne, żeby przetestować internetową plat-
formę, na której zmierzą się już na poważnie 
dwa tygodnie później.

Choć z powodu epidemii 40. edycja Rawy Blues nie odbędzie się w tradycyjnej formule z głównym 
koncertem w Spodku, to organizatorzy przygotowali dla fanów bluesa kilka ciekawych propozycji
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festiwalu na fanów bluesa czekają 
niespodzianki. Można zobaczyć 
fragmenty koncertów ulubionych 
wykonawców. 

W tym roku jak wiele wydarzeń Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny Dyktando przechodzi  
w tryb online
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W ciężkich dla muzyki czasach 
pandemii koronawirusa Szlak 
Śląskiego Bluesa (SŚB) się nie 
zatrzymuje i jak co roku przy-

pomni najważniejsze utwory w historii 
śląskiej muzyki rozrywkowej. W tym roku 
w zupełnie nowej formule SŚB przywróci kli-
mat lat 70. i 80. ubiegłego wieku i wróci do 
małych, klubowych koncertów w działających 
lokalach, ale i w miejscu absolutnie kultowym 
na osi czasu śląskiej muzyki. 

Rok 2020 przyniesie aż 5 koncertów, 
jeden absolutny debiut i jeden historyczny 
powrót na scenę pewnego królewskiego 
katowickiego klubu. Tegoroczna edycja 
rozpocznie się 7 października w kato-
wickim klubie Katofonia (ul. Mielęckiego 
6) występem grupy Maciej Lipina & 
Ścigani – w 2020 roku grupa się reak-
tywowała po kilku latach przerwy i spe-
cjalnie dla fanów Szlaku Śląskiego Bluesa 

przypomni wszystkie swoje najważniej-
sze utwory.

Kolejny dzień (8 października) będzie 
ogromną gratką dla fanów Ryśka Riedla, 
historii muzyki i muzycznych ciekawostek. 
Po raz pierwszy od końca lat 70. ubiegłego 
wieku na pl. Wolności 12a, a więc w słyn-
nym klubie Puls zabrzmi jam session do 
rana! Specjalny koncert, transmitowany 
tylko i wyłącznie na kanałach Szlaku Ślą-
skiego Bluesa w mediach społecznościo-
wych wykona Sebastian Riedel, Michał 
Kielak i przyjaciele oraz Roman Pazur 
Wojciechowski. Koncert ten jest efektem 
współpracy Szlaku Śląskiego Bluesa 
wraz z festiwalem Śląskie Brzmienie or-
ganizowanym przez wybitnego muzyka – 
Leszka Windera.

W piątek, 9 października, zapraszamy 
wszystkich ponownie do katowickiej Katofo-
nii, gdzie wystąpi zabrzańska grupa Highway.

Czym byłby jednak Szlak Śląskiego Blu-
esa bez koncertu galowego szlakowej orkie-
stry dowodzonej przez Jana Gałacha? Jak co 
roku najważniejsze śląskie utwory zarówno 
bluesowe, jak i rockowe czy popowe przy-
pomni Jan Gałach z liczną grupą przyjaciół 
już 10 października w pięknej sali Pałacu 
Młodzieży w Katowicach. Jak co roku po-
jawi się również gość niespodzianka, któ-
rego tożsamość poznamy dopiero w chwili 
jego wyjścia na scenę.

Ale to nie koniec szlakowych emo-
cji w 2020 roku. Finałem tegorocznej edy-
cji będzie absolutny debiut nowego projektu 
Jana Gałacha we współpracy z zaproszonym 
specjalnie na tę okazję Janem Błędowskim –  
legendarnym skrzypkiem grupy Krzak. Pa-
nowie przygotowali projekt pod nazwą Błę-
dowski/Gałach Supersessions, gdzie po raz 
pierwszy wykonają utwory grupy Krzak i Jana 
Gałacha na dwie pary skrzypiec. Koncert 

ten odbędzie się w niedzielę, 11 paździer-
nika, w kultowej chorzowskiej Leśniczówce.

Wstęp na koncerty klubowe jest wolny, 
koncert w klubie Puls odbędzie się bez 
udziału publiczności. Bilety na koncert ga-
lowy Szlaku Śląskiego Bluesa w cenie 30 zł. 
Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 
19.00. Więcej informacji na stronie facebook.
com/szlakbluesa  (ORG).

Tylko nocą do klubu “Puls”, jam-session do rana, tam królował blues… W nowej formule Szlak Śląskiego Bluesa przywróci klimat lat 70. i 80. 
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SZLAK ŚLĄSKIEGO BLUESA 2020
WRACAMY DO KORZENI!

Bilety do wygrania
W naszej zabawie można zdobyć podwójne 
zaproszenie na koncert finałowy Szlaku – 
10 października. Należy do 7 października 
na adres konkurs@katowice.eu napisać 
w dosłownie trzech zdaniach o ulubionym 
śląskim wykonawcy bluesa. Wybierzemy 
najciekawsze opisy.

Więcej o Szlaku Ślą-
skiego Bleusa, można 
się dowiedzieć, urucha-
miająć kod QR. 
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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

Pan Tom buduje dom
3 października, godz. 11.30,  
4 października, godz. 16.00

Łysek z pokładu Idy
10 października, godz. 11.30,  
11 października, godz. 16.00

Piaskowy Wilk
17 października, godz. 11.30,  
18 października, godz. 16.00

Calineczka
25 października, godz. 16.00

Realizacja zaplanowanych działań jest 
uzależniona od zgód i obostrzeń sanepidu.

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Teatr Korez
pl. Sejmu Śląskiego 2  

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

www.korez.art.pl

T. Jachimek: Wiwisexia
2, 25 października, godz. 19.00

F. Apke: Mrożona papuga
3, 24 października, godz. 19.00

T. Jachimek: Kolega 
Mela Gibsona
4 października, godz. 19.00

J. Murawski: Katechizm 
Białego Człowieka
9 października, godz. 19.00

A. Shaffer: Pojedynek
10 października, godz. 19.00

B. Schaeffer:  
Scenariusz dla 3 aktorów
11 października, godz. 19.00

P. Sauvil: Miłość i polityka
15 października, godz. 19.00

J. Cartwright: 2
16 października, godz. 19.00

A. Lysko: Mianujom mie Hanka
17, 30 października, godz. 19.00

D. Fo: Kto nie ma, nie płaci
18 października, godz. 19.00

Cholonek wg Janoscha
19 października, godz. 19.00

L. Baffie: Nerwica natręctw
22, 23 października, godz. 19.00

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

Ogólnopolskie Dyktando online
25 października, godz. 11.00

30. Międzynarodowy 
Festiwal Młodych Laureatów 
Konkursów Muzycznych
4–25 października
Inauguracja: 4 października, godz. 18.00, Sala kon-
certowa Miasta Ogrodów
Koncert Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna AR-
CHETTI pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza oraz soli-
stów: Anna Scheller – harfa, Sławomir Wilga – skrzyp-
ce. Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki. 
Można je rezerwować (2 na osobę) pod nr tel. 661 975 
860 (pn.–pt., godz. 9.00–15.00) lub pisząc na adres: 
edukacjamuzyczna@miastoogrodow.eu

Festiwal KaToNacje
3 i 10 października,  
online na www.katonacje.pl
Festiwal promujący katowickich artystów, prezen-
tujący różnego tonacje (kolory) muzyki

Koncert szkarłatny: Justyna 
i Piotr Młynarczykowie –  
viole da gamba
3 października, godz. 18.00

Koncert łososiowy: MagDuś 
Duo – Bartłomiej i Magdalena 
Duś – saksofon & fortepian
10 października, godz. 18.00

Międzynarodowy Konkurs 
na Kompozycję Jazzową
Ogłaszamy nabór do VII edycji Międzynarodowego 
Konkursu na Kompozycję Jazzową 2020. Nadesła-
ne utwory zostaną poddane ocenie Jury Konkurso-
wego, któremu już od lat przewodniczy profesor Je-
rzy Jarosik. Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 

Biuro Dźwięku 
Katowice: Biuro TV
11, 18, 25 października, godz. 19.00,  
wydarzenie online
Inscenizowane koncerty przedstawicieli polskiej 
sceny muzyki elektronicznej i eksperymentalnej, 
zarówno artystów rozpoznawalnych, jak i debiu-
tantów (www.biurodzwieku.pl/tv)

PROGRAM WSPARCIA

Mikrogranty
Nabór wniosków od 2 do 26 października
Program wsparcia dla organizacji pozarządowych, 
realizujących projekty kulturalne na terenie miasta 
Katowice lub skierowane do mieszkańców Ka-
towic. Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie 
w wysokości do 5000 zł brutto, a wyjątkowych sy-
tuacjach nawet do 10000 zł brutto. W tegorocznej 
edycji preferowane będą projekty o wysokiej war-
tości artystycznej, których rezultaty będą mogły 
być udostępniane za pośrednictwem sieci interne-
towej, innych form publikacji zdalnej oraz wykazu-
jące cechy innowacyjne, a także wydarzenia, które 
wpisują się w realizację wybranych Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju zapisanych w Agendzie 2030. 

Wnioski można składać na  
wsparcie.miastoogrodow.eu/

PORADY NA GLANC
Chcesz zmienić swój plac, fragment ogrodu, a może 
balkon lub kwietnik? Zgłoś się do nas – w ramach cy-
klicznego programu online pokażemy, jak to zrobić, 
doradzimy, zaproponujemy rozwiązania! Jeśli macie 
jakiś pomysł lub potrzeby dotyczące swojej najbliż-
szej przestrzeni (podwórko lub balkon) i nie wiecie, 
jak je zrealizować, wyślijcie do nas maila z krótką 
informacją oraz materiałami wizualnymi (min. 4 zdję-
cia lub filmik). Służymy poradami, które będziemy 
udostępniać wszystkim odbiorcom na naszych kana-
łach. Zgłoszenia: png@miastoogrodow.eu

WYSTAWY

Galeria Engram: Joanna 
Nowicka – „Portrety spotkane”
Wystawa fotografii portreto-
wych do 18 października

Galeria 5: Jakub Dziewit 
– „This is not another 
Martin Parr exhibition”
do 29 listopada

Galeria Pusta:  
Leopold Tyrmand – 
o stylu bycia „w kontrze”
do 31 października
Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej rokiem Leopolda Tyrmanda

Ściana Sztuki Dziecka: 
„Pulsujące formy”
do 18 października

SZWENDANIA
Terminy najbliższych space-
rów: 10 i 17 października
Szczegóły: pawel.graja@miasto-ogrodow.eu

WARSZTATY TANECZNE  
W PRZESTRZENIACH SZTUKI

Wyjątkowe warsztaty tańca i ruchu w Przestrze-
niach Sztuki. Zapraszamy osoby w każdym wieku!

Warsztaty taneczne – 
„Więcej lat to więcej życia!”
Spotkania w każdą środę, o godz. 
10.00 (do 25 listopada)
Warsztaty dla ludzi dojrzałych (50+), którzy chcą 
rozwijać w sobie młodość i zadbać o swoje zdro-
wie. Udział w zajęciach kosztuje 10 zł/1 spotkanie 
(lub 30 zł miesięcznie)

Taniec współczesny  
z podstawami tańca flamenco
Spotkania w każdy wtorek paździer-
nika i listopada, o godz. 19.00
Warsztaty dla osób posiadających doświadczenie 
taneczne, ruchowe bądź muzyczne, rytmiczne. Zaję-
cia mają na celu zaznajomić uczestników z podsta-
wami techniki tańca flamenco. Udział w zajęciach 
kosztuje 15 zł/1 spotkanie (lub 50 zł miesięcznie)
Kontakt: 32 609 03 32

FUTURE ARTISTS – Spotkanie
Warsztaty twórcze dedykowane dzieciom od 6. 
roku życia.
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę, w godz. 
10.00–11.30 w galeriach sztuki Katowice Miasto 
Ogrodów. Zapisy: ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu

Centrum Sztuki Filmowej  
– Kino Kosmos

ul. Sokolska 66; tel. 32 258 05 08 (pro-
gram)

e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów: 32 258 05 08

www.kosmos.katowice.pl

WALENTYNKOWA  
PORA DLA SENIORA

Holender tułacz  
(wg R. Wagnera) – retransmisja  
opery z Nowego Jorku
10 października, godz. 18.00 
Legenda Holendra tułacza (lub Latającego Ho-
lendra) – nieśmiertelnego, przeklętego żeglarza, 
który nie może ani powrócić na ląd, ani umrzeć – 
działała i działa na wyobraźnię artystów od dawna. 
Nową inscenizację na scenie Met przygotował Fra-
nçois Girard, orkiestrę poprowadzi Valery Gergiev, 
a w tytułowej roli wystąpi znakomity walijski bas-
-baryton Sir Bryn Terfel. Przedstawienie z polskimi 
napisami

Bank Braci Lehman – retrans-
misja spektaklu z Londynu
23 października, godz. 18.30 
autor: Ben Power (na podstawie sztuki Stefana 
Massini), reżyseria: Sam Mendes

1844 rok. Trzech braci przybywa do Nowego Jor-
ku, marząc o spełnieniu amerykańskiego snu. Tak 
rozpoczyna się epicka historia rodzinnej firmy 
finansowej, która zmieniła losy świata. Całą ob-
sadę stanowi trzech wielokrotnie nagradzanych 
i cenionych przez widzów aktorów: Simon Russell 
Beale, Ben Miles i Adam Godley. Spektakl z polski-
mi napisami

Amarcord, Francja, Włochy 
1973, 127 min – Rok z Fellinim
29 październka, godz. 18.30 
„Amarcord” w dialekcie romańskim oznacza „pa-
miętam”. Nagrodzony Oscarem słodko-gorzki, 
zarazem ironiczny i pełen czułości obraz włoskiej 
prowincji początku lat 30. XX wieku. Fellini po-
wraca pamięcią do dzieciństwa i młodości spę-
dzonych w nadmorskim Rimini, przywołuje wspo-
mnienia pierwszych fascynacji, postaci, wydarzeń, 
które ukształtowały jego wyobraźnię
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Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1  
tel. 32 208 37 40

e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
www.facebook.com/ 

BibliotekaSlaskaKatowice/

plac Rady Europy 1

Obsługa czytelnika: 

1–9 października
Wypożyczalnia: poniedziałek–piątek, od 10.00 do 18.00
Czytelnia Główna poniedziałek–piątek, od 10.00 
do 14.00; obowiązuje rezerwacja miejsc
12–15 października
Biblioteka Śląska będzie nieczynna, będą przyjmo-
wane tylko zwroty w godzinach 10.00–15.00
Od 16 października
Wypożyczalnia: poniedziałek w godz. od 12.00 do 18.00
Czytelnia Główna: poniedziałek w godz. od 14.00 do 18.00
Wypożyczalnia i Czytelnia Główna: wtorek-piątek  
w godz. od 10.00 do 18.00;
W soboty biblioteka będzie czynna w godz. od 10.00 do 
14.30; obowiązuje rezerwacja miejsc w Czytelni Głównej.

Wystawa „Ziemia Święta  
w obiektywie Stanisława Ligonia”
Fragment wystawy fotografii Stanisła-
wa Ligonia, wykonanych w trakcie pobytu  
w Palestynie. Artysta uwieczniał miejsca, zabytki, 
dokumentował życie codzienne Arabów, Żydów, 
polskich żołnierzy i emigrantów. Opracowanie kon-
cepcji wystawy: Henryk Grzonka

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 
ul. Francuska 12 

tel. 32 255 43 21, facebook.com/
DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

Krzysztof Czyżewski 
„Poezja z natury”
Wystawę tworzą utwory poetyckie i fotografie 
artysty, odnoszące się do książki autora pt. „Że-
garyszki”. Dostępna online na FB Domu Oświato-
wego; https://www.tumblr.com/blog/polawidze-
niaksiazki-kontekst
od 23 października do 15 grudnia

Instytut Dokumentacji Architektury BŚ 
ul. Francuska 12  

ida@bs.katowice.pl, tel. 605 057 127 
facebook.com/ida.bs.katowice/

IDA wspólnie z SARP/Oddział Katowice zaprasza 
na zwiedzanie w ramach Śląskich Dni Architektury. 
1 października o godzinie 17.00 odbędzie się spo-
tkanie „Architektura i twórcy Domu Oświatowego 
Biblioteki Śląskiej”. Obowiązują zapisy

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

Rafael Santi.  
Między ziemią a niebem
5 października, godz. 11.00
Scena Teatru Śląskiego w Galerii Katowickiej. Wstęp 1 zł

Spotkanie w ramach cyklu „Sztukowanie”. Przyjem-
nie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich podróży za-
glądamy do największych muzeów świata i opowia-
damy o życiu artystów i artystek. Projekt prowadzony 
we współpracy z Teatrem Śląskim w Katowicach
Bezpłatne kursy e-learningowe
Od 19 października, moodle.pbw.katowice.pl/
Zapraszamy na kolejną edycję szkoleń zdalnych. 
Tym razem ich uczestnicy poznają darmowe na-
rzędzia do tworzenia interaktywnych ćwiczeń dla 
dzieci i młodzieży (Educandy, Wordwall). Udział 
w kursach polecamy zwłaszcza nauczycielom, wy-
chowawcom i rodzicom

Miejska  
Biblioteka Publiczna 

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

www.mbp.katowice.pl

Bestiariusz śląski
2 października, godz. 14.00 
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21 B,  
Dąbrówka Mała
Warsztaty z Mateuszem Świstakiem dla dzieci i ro-
dziców. Obowiązują wejściówki

GSB Pamir Bike Challenge. 
Rowerem przez główny  
szlak beskidzki
9 października, godz. 17.00 
Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21 B,  
Dąbrówka Mała
Spotkanie z Szymonem Żoczkiem, podróżnikiem 
i alpinistą. Obowiązują wejściówki

Puste krzesła.  
Historie Żydów ze Śląska
15 października, godz. 17.00 
Filia nr 14, ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia
Spotkanie z Leszkiem Jodlińskim, muzeologiem, 
historykiem sztuki. Obowiązują wejściówki

Jak z właściciela mózgu stać 
się jego użytkownikiem? 
20 października, godz. 17.00 
Filia nr 1, ul. Ligonia 7, Śródmieście
Spotkanie z Lidią Machaj z cyklu Zdrowie w Biblio-
tece. Obowiązują wejściówki

Spotkanie z Ałbeną Grabowską
23 października, godz. 17.00 
Filia nr 14, ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia
Spotkanie z autorką sagi „Stulecie Winnych” oraz 
książek „Matki i córki” oraz „Doktor Bogumił”. Obo-
wiązują wejściówki

Jednooka wojowniczka
26 października, godz. 17.00 
Filia nr 1, ul. Ligonia 7, Śródmieście
Spotkanie z Anetą Mazur – Jednooką wojowniczką, 
mówczynią motywacyjną. Obowiązują wejściówki

Spotkanie z Magdaleną Majcher
28 października, godz. 17.00 
Filia nr 26, ul. Goetla 2, Murcki
Spotkanie z autorką książek z cyklu „Osiedle Pogod-
ne” oraz „Saga nadmorska”. Obowiązują wejściówki
Na wszystkie spotkania obowiązują bezpłatne wej-
ściówki – do odbioru w filiach, w których odbędą 
się wydarzenia. Obowiązuje nakaz zakrywania ust 
i nosa podczas spotkań

MDK „Południe”

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

e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

Kostuchna, 
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83 

tel. 32 209 47 72

Kameralny Festiwal Piosenki
1 października, godz. 10.00
Na scenie zaprezentuje się wokalnie utalentowana 
młodzież z południa Katowic

Grzegorz Stasiak – stand-up
9 października, godz. 18.00
Znany ze „Świętej wojny” i „Nauki jazdy”, artysta 
kabaretowy, zaprezentuje się ze swoim autorskim 
programem. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

Na zdrowie – warsztaty
16 października, godz. 17.30
Jak poprawić naszą odporność jesienią? Warszta-
ty kulinarne z Tomirą Jakobińską

DKF Kostuchna
28 października, godz. 18.00
Pasjonaci kina, nie tylko z Kostuchny, zapraszają na 
spotkania z ludźmi kultury.

MDK „POŁUDNIE” W PIOTROWICACH

Klub Aktywnego Seniora 
„Każdy może…”
Wtorek, godz. 10.00
W programie: „Jesień w kuchni” – warsztaty kuli-
narne (6.10); spotkanie z fizjoterapeutką (13.10), 
Scrabble i gry planszowe (20.10). Wstęp wolny

Teatr w izbie
10, 17, 31 października
Spektakle i koncerty online. W październiku w pro-
gramie: koncert zespołu „Podlesianek” (10.10), 
koncert Ludwika Konopko (17.10), koncert zespó-
łu „Silver Samurai” (31.10). Wszystkie wydarzenia 
można oglądać na facebook.com/TeatrwIzbie

Spacer z historią
10 października, godz. 9.00
Tym razem przyjrzymy się historii Ochojca. Wyciecz-
kę poprowadzi Tomasz Świdergał. Wstęp wolny

Fabryczka rękodzieła –  
warsztaty
29 października, godz. 17.00
Międzypokoleniowe warsztaty florystyczne. Wykona-
my wieńce na Wszystkich Świętych. Wstęp płatny: 20 zł  
– pierwsza osoba z rodziny, 10 zł – każda kolejna 
osoba z rodziny oraz seniorzy z kartą seniora 60+. 
Obowiązują zapisy

MDK „POŁUDNIE” W MURCKACH

Przedszkole na wzgórzu
22 października, godz. 17.00
Spotkanie miłośników Murcek poświęcone historii 
przedszkola na Wzgórzu Wandy

MDK „POŁUDNIE” W ZARZECZU

Ekowarsztaty artystyczne
czwartki, godz. 17.00
Zapraszamy dzieci na warsztaty, którym przyświeca 
zawołanie „Nie wyrzucaj! Wykorzystaj!”. W programie: 
„Morze zaklęte w ozdobach” – stworzymy maryni-
styczny obraz 3D (1.10); „Miesiąc ochrony zwierząt” – 
powstaną zwierzątka niespodzianki z materiałów z re-
cyklingu (8.10); „Mydło wszystko umyje” – warsztaty 
mydlarskie (15.10); „Dzień listonosza” – uszyjemy torby 
ze skrawków materiałów (22.10); „W świecie czarownic” 
– wyczarujemy Babę Jagę z drewna, styropianu i skraw-
ków materiału (29.10). Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

Moda na cardio
9, 23 października, godz. 18.00
Spotkanie z rehabilitantem, który opowie o dosko-
nałych rezultatach, jakie osobom w każdym wieku 
daje trening w intensywnym tempie. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy

MDK „POŁUDNIE” W PODLESIU

Ekowarsztaty artystyczne
Środy, godz. 17.00
Zapraszamy dzieci na warsztaty, którym przyświe-
ca zawołanie „Nie wyrzucaj! Wykorzystaj!”. W pro-
gramie: „Mini zoo” – dowiemy się, co można stwo-
rzyć z wytłoczek po jajkach (7.10); „Dzień drzewa” 
– powstanie ekodrzewo z materiałów z recyklingu 
i korali (14.10); „Straszyć każdy może” – stworzy-
my strzygi i utopce z klamorów (21.10); „Dzień 
dyni” – powstaną jesienne ozdoby z dyniowym 
akcentem. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

Warsztaty malowania na materiale
16 października, godz. 17.00
Będziemy malować jeans. Zapraszamy dzieci wraz 
z rodzicami do wspólnej zabawy. Każdy mały artysta 
farbami do tkanin stworzy własny worek/plecaczek, 
który zabierze z dumą do domu. Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy

100 lat kościoła w Podlesiu
do 31 października
Wystawa, na której możemy zobaczyć fotografie 
dokumentujące wiek istnienia kościoła pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Katowicach-Podlesiu

DK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34

e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

Warsztaty pieśni powstań-
czych i legionowych
5 października, godz. 17.30
Warsztaty organizowane są w ramach projektu 
„Sierpień tu, sierpień tam – historia bitwy warszaw-
skiej i II powstania śląskiego”, organizowanego 
wspólnie z MDK Bogucice i Muzeum Powstań Ślą-
skich w Świętochłowicach. Projekt dofinansowano 
ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjne-
go „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920”.

Spotkanie Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni dla osób 
kultywujących śląską tradycję
7, 21 października, godz. 18.00
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Spotkanie z cyklu „Pora 
dla Seniora”, warsztaty 
rękodzieła artystycznego 
i warsztaty plastyczne
8 października, godz. 11.00
Warsztaty bezpłatne

Cykliczne spotkanie 
„Filatelistyka – hobby 
bez granic”
9 października, godz. 16.00

Klub dyskusyjny zaprasza 
na spotkanie pt. „Ulica 
Franciszkańska dawniej i dziś”
12 października, godz. 18.00

Spotkanie dla Seniorów z cyklu 
„Śpiewaj razem z nami”
14 października, godz. 13.00

Próba muzyczna śpiewogry 
„Rabczyk z Ligoty”
14, 28 października, godz. 17.00

Warsztaty tworzenia 
woskowych lampionów
14 października, godz. 17.00–19.00
Zajęcia skierowane dla osób dorosłych, starszych 
oraz młodzieży, podczas których będziemy tworzyć 
niepowtarzalne lampiony z wosku z zatopionymi 
w nich suszonymi kwiatami i liśćmi. Koszt uczest-
nictwa 25 zł. Obowiązują wcześniejsze zapisy

Koncert Laureatów Festiwalu 
Pieśni Tradycyjnej „Roz, dwa, 
trzi, sztyry, czyli solo, w duecie, 
w trio, w kwartecie” oraz 
występ Kapeli „Dejcie pozór”
17 października, godz. 17.00

Spotkanie z Michałem Nitem, 
gitarzystą, mandolinistą, 
bandżystą pt. „O muzyce 
country i folk”
26 października, godz. 18.00

Pracownia rękodzieła
28 października, godz. 17.00-19.00
Warsztaty jesiennych kompozycji kwiatowych na 
bazie wikliny. Zapraszamy za jesienne warsztaty, 
podczas których każdy uczestnik stworzy własną 
kompozycję kwiatową lub jesienny wieniec. Koszt 
uczestnictwa 25 zł. Obowiązują wcześniejsze zapisy

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
Na imprezach obowiązują maseczki lub przyłbice, de-
zynfekcja rąk oraz wypełnienie oświadczenia COVID 
dostępnego na naszej stronie lub bezpośrednio przed 
imprezą w MDK

Trio Fortepianowe
1 października, godz. 17.00
Teresa Baczewska – fortepian, Beata Warykiewicz-Siwy –  

skrzypce, Natalia Kurzac-Kotula – wiolonczela, dr Alek-
sandra Konieczna – prowadzenie. W programie: Cécile 
Chaminade -Trio g-moll op. 11, Dora Pejačević – Trio 
C-dur op. 29. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. 
Inicjatywa lokalna jest współfinansowana ze środków 
budżetu Miasta Katowice

SALON ARTYSTYCZNY

Promocja książki „Semiramida” BIS
7 października, godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Ewą Kassalą, podczas którego 
odbędzie się ogólnopolska premiera najnowszej po-
wieści autorki pt. „Semiramida”. Jest to powieść wień-
cząca serię o silnych kobietach czasu Biblii. Premie-
rze będzie towarzyszył fashion show Five Foule „New 
Babilon”, prezentujący kolekcję opartą na autorskich 
wzorach tkanin oddających bogactwo, różnorodność i 
piękno Babilonu. Liczba miejsc ograniczona. Obowią-
zuje rezerwacja tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00

Koncert Muzyka – moja miłość
11 października, godz. 17.00
Koncert w wykonaniu Działu Edukacji Muzycznej Ka-
towice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Kry-
styny Bochenek. Paulina Horajska – sopran, Wiktor 
Jankowski – baryton, Aleksander Chodacki – forte-
pian, Wiesława Sczendzina – prowadzenie koncer-
tu. Program: arie i duety z oper, m.in. W.A. Mozarta,  
G. Verdiego, G. Rossiniego, G. Bizeta, G. Donizettiego, 
M. Ravela. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje re-
zerwacja wejściówek tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00

Z DEDYKACJĄ DLA SENIORÓW…  
ALE NIE TYLKO

Recital Dariusza Niebudka
12 października, godz. 17.00
Na spotkanie obowiązują wcześniej zakupione bi-
lety. Rezerwacje biletów na termin marcowy tracą 
ważność. W przypadku dalszego zainteresowania 
spotkaniem prosimy o kontakt z sekretariatem 
MDK. Bilet: 10 zł. Liczba miejsc ograniczona

SALON ARTYSTYCZNY – SPOTKANIA 
Z MUZYKĄ

„Muzyczne résumé”
16 października, godz. 17.00
Spotkanie z prof. Leonem Markiewiczem prowadzi 
Barbara Surmanowa. Liczba miejsc ograniczona

Filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1

PROJEKT „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Tryptyk wydarzeń upamiętniających 100. rocznicę 
II Powstania Śląskiego z Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA 2017–2022 Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego

1–28 października
Zapraszamy na:

Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały
1–21 października
Ekspozycja wystawy w Otwartej Galerii Za Szybą 
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” filia „Dąb”  
w Katowicach

Śląskie pieśni powstańcze
11 października, godz. 17.00
Koncert wraz z prelekcją historyczną – koncert fol-

kowo-jazzowego zespołu Chwila Nieuwagi, poprze-
dzony prelekcją historyczną Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej Powstań Śląskich „WETERAN” z Ra-
dzionkowa. Koncert na sali audiowizualnej MDK „Ko-
szutka” filia „Dąb” z ograniczoną liczbą miejsc oraz 
streaming poprzez stronę internetową, Facebooka i 
Instagrama instytucji oraz na YouTubie. Obowiązują 
bezpłatne wejściówki, liczba miejsc ograniczona

WOJEWÓDZKI KONKURS PIEŚNI PO-
WSTAŃCZEJ I PATRIOTYCZNEJ

„Trąbią, trąbią, w bębny biją, 
wojaczkowie maszerują”
21 października, godz. 9.00
Zapraszamy solistów, zespoły wokalne oraz wokal-
no-instrumentalne ze szkół podstawowych i średnich 
oraz instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne 
(stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęcio-
wej, szkół specjalnych) oraz świetlic środowiskowych 
z całego województwa śląskiego. Regulamin oraz 
karta zgłoszenia i druki zgód dostępne na stronie in-
ternetowej www.mdkkoszutka.pl

Koncert laureatów „Dąb”
28 października, godz. 18.00

SPEKTAKL TEATRALNY

„Mąż i żona”
14 października, godz. 18.00
Komedia dla dorosłych na podstawie opowieści 
Aleksandra Fredry w wykonaniu aktorów Stowa-
rzyszenia Kwestia Kultury z Katowic. Bilet: 30,00 
od uczestnika (15,00 z katowicką kartą Aktywnego 
Seniora). Liczba miejsc ograniczona

WIECZORY MUZYCZNE

„Nadzieje i nostalgia  
w piosence polskiej”
24 października, godz. 17.00
Koncert w wykonaniu Tercetu Pasjonata
Bilet: 10 zł od uczestnika (5,00 zł z kartą Aktywne-
go Seniora). Liczba miejsc ograniczona

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. J. Hallera 28; tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl

www.mdk.katowice.pl

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

Wystawa prac malarskich 
Bożeny Polaczek, Ireny 
Magarewicz i Stefana Szustera 
„Co nam w duszy gra”
1–25 października
Galeria Antrakt, wstęp wolny

Otwarta lekcja break dance 
dla dzieci i młodzieży
14 października, godz. 18.00

„Pomagam, więc jestem”
26 października – 4 listopada
Wystawa prac przekazanych przez twórców o wiel-

kich sercach na charytatywną aukcję dzieł sztuki 
Stowarzyszenia „Pomagam, więc jestem”. Aukcja 
odbędzie się 4 listopada. Prace przekazują m.in. 
członkowie Grupy Janowskiej, studenci i wykładow-
cy ASP w Katowicach. Galeria Antrakt, wstęp wolny

„Jesienne inspiracje”
20 października, godz. 10.30
Zajęcia plastyczne dla Seniorów. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy

Filia nr 1, ul. Obr. Westerplatte 10 
tel./fax 32 256-99-77

„Polskie symbole narodowe”
5 października – 27 listopada
Wystawa elementarna ze zbiorów IPN. Wstęp wolny

„W jesiennym koszyku”
8 października, godz. 10.00
Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków. Wstęp 
wolny. Obowiązują zapisy

Pożegnanie lata
11 października, godz.15.00
Integracyjne spotkanie mieszkańców przy bonka-
wie i konkursach. Liczba miejsc ograniczona. Obo-
wiązują zapisy

Wystawa retrospektywna 
laureatów Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego  
dla Twórców Nieprofesjonalnych 
im. Pawła Wróbla
29 października – 20 listopada
Wstęp wolny

Filia nr 2, ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a, 10 
tel./fax 32 206 46 42

Loesje „Dobre pomysły 
są pełne ludzi” – 
wystawa plakatów
1–30 października

Warsztaty gry na 
bębnach DJEMBE dla 
osób od 15 do 115 lat
3 października, godz. 17.00

Flanca Party – przy kołocu  
i tyju pogodomy o zogrodku
4 października, godz. 16.00

W pracowni Pana Gawlika
9–30 października

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

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne 
i ograniczoną liczbę osób mogących przebywać 
jednocześnie w pomieszczeniach, na wszystkie 
zajęcia obowiązują wcześniejsze 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 
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl

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

„Dwurnik. Totalnie. 
Malarstwo” – do 14 marca
Obrazki z wystawy (…i magazynów)

21 października, godz. 19.00
Cykl filmów dostępnych na profilu You Tube mu-
zeum. Pani Natalia Kruszyna opowiada w nim hi-
storie obrazów, które można znaleźć na naszych 
wystawach… i w naszych magazynach

Dział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4 
e-mail: etnologia@mhk.katowice.pl 

tel. 32 353 95 59

Wystawy stałe – „Wokół mistrzów Grupy 
Janowskiej”, „U nos w doma na Nikiszu”, 
„Woda i mydło najlepsze bielidło. 
W pralni i maglu na Nikiszowcu”
Wystawy czasowe – „Dwurnik. Totalnie. 
Matejko współczesności” – do 14 marca

Jednoaktówka po śląsku 
w wykonaniu mieszkańców 
Nikiszowca pt. „Zolyty kropka pl”

17 października, godz. 17.00
Jednoaktówka Bożeny Donnerstag „Zolyty kropka 
pl” wyróżniona w konkursie „Jednoaktówka po 
śląsku” w roku 2019. Po raz kolejny wystąpią na 
scenie mieszkańcy Nikiszowca, pasjonaci teatru. 
Spektakl, który będzie właściwie próbą czytaną, 
opowiada o miłości i związkach w XXI wieku

Etnografki w sieci

28 października, godz. 19.00
Cykl filmów prezentujących zbiory Działu Etnologii 
Miasta na profilu YT muzeum.

Dział Teatralno-Filmowy 
ul. Kopernika 11/2 

e-mail: ptf@mhk.katowice.pl 
tel. 32 745 17 28 lub 514 499 614

Wystawa stała – „Muzeum Barbary 
i Stanisława Ptaków”
Wystawy czasowe – „Dwurnik. Totalnie. 
Na papierze” – do 14 marca

Czytaj! Kon/wersatorium 
interpretacyjne

15 października, godz. 18.00
Spotkanie warsztatowe dla młodzieży (od 16 lat) 
i dorosłych. Opiera się na wypracowanej przez 
autorkę metodzie wchodzenia w utwór przez głos

Co widać w kulturze. 
Rozmowa z Marią Trepińską. 
Wydarzenie online

22 października, godz. 18.00
Maria Trepińska – dziennikarka zajmująca się proble-
matyką ekonomiczną, od 2009 roku związana z „Forbe-
sem”. Prowadzi spotkania z cyklu „Silesia Press Cafe”, 
prezentujący osiągnięcia zawodowe wybitnych, zna-
nych i uznanych dziennikarzy związanych ze Śląskiem

Śpiewaj! Warsztaty wokalne
12 i 26 października, godz. 17.00
Warsztaty wokalne aktywizujące dla młodzieży (od 
16 lat) i dorosłych. Przygotowanie i prowadzenie: 
dr Małgorzata Kądziela

„Przyjaciele Barbary 
i Stanisława” – spotkanie 
przy ekranie z Barbarą 
Ptak. Wydarzenie online
29 października, godz. 18.00
Najstarszy cykl spotkań na Kopernika 11, trwający 
nieprzerwanie od lat – rodzaj salonu dyskusyjno-ar-
tystycznego połączonego z koncertem. Tym razem 
gościem specjalnym będzie sama Barbara Ptak

Dział Grafiki im. Pawła Stellera 
ul. Kościuszki 47 

e-mail: steller@mhk.katowice.pl 
tel. 32 728 85 57 lub 504 748 172

Wystawa stała – „Paweł Steller – 
katowiczanin z wyboru” w nowej aranżacji
Wystawa czasowa – „Dwurnik. 
Totalnie. Grafika” – do 14 marca

DZIAŁ „BOGUCICE”  
ul. Markiefki 44A

Murem za Niepodległą
Mieszkańcy Bogucic wspólnie stworzą nowy mural. 
Zapisy do udziału w warsztatach: 32 203 05 17.

Wyjazd do Ossowa – Bramy 
bitwy warszawskiej
3 października, godz. 6.00
Wydarzenie w ramach projektu „Sierpień tu, sier-
pień tam – historie bitwy warszawskiej i II powsta-
nia śląskiego”.

„Szlakiem powstań śląskich”
3, 10 października, godz. 17.00
Spektakl teatralny w wykonaniu osób z dysfunkcją 
wzroku.

„Warsztaty Gospel Roots”
9 października, godz. 18.30
Liczba miejsc ograniczona, zapisy nagospelroots.pl

Uroczyste podsumowanie 
projektu „Sierpień tu, 
sierpień tam – historie bitwy 
warszawskiej  
i II powstania śląskiego”
16 października, godz. 17.30
Wręczenie nagród w konkursie plastycznym, otwarcie 
wystawy, koncert Wojciecha Ciuraja – „Dwa Żywioły”

Koncert harmonijkowy
18 października, godz. 17.00

Dzień Seniora na Fest
21 października, godz. 17.00

Debata ekologiczna
22 października, godz. 17.00
Debata dla mieszkańców Bogucic o tematyce eko-
logicznej, zakończona koncertem.

Warsztaty tańca Break 
Dance i Hip Hop
1, 8, 15, 22, 29 października, godz. 17.45 

„Bery i bojki w godce ślonskiej” –  
spotkania z gwarą
8 października, godz. 17.30

Integracyjne warsztaty 
kulinarne
13 października, godz. 17.00

WYDARZENIA REALIZOWANE  
W RAMACH PROGRAMU DOM KULTURY+ 

INICJATYWY LOKALNE

„Wytańcz to! Musical 
spełniający marzenia”
6, 13, 20, 27 października, godz. 18.00
Projekt jest skierowany dla wszystkich osób, ale 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy 
każdego dnia zmagają się z problemem samot-
ności, depresji, nerwic. Każdy uczestnik będzie 
miał możliwość poznania technik teatralnych, ak-
torskich i tanecznych, by finalne stworzyć fanta-
styczny musical oparty o różnorodność pomysłów.  
Zapisy: wiktoriamarcinkiewicz19@gmail.com lub 
tel. 32 203 05 17

„Zostań odkrywcą” – 
podsumowanie projektu
17 października, godz. 15.00, 
pl. Wajdy – park Bogucki

„Rozpal w sobie pasję” – 
warsztaty tańca z ogniem 
dla młodzieży
23, 29, 30 października, godz. 16:30

DZIAŁ „ZAWODZIE”  
ul. Marcinkowskiego 13A

Koncertowa ekologia
3 października, godz. 14.00 – ogród

Warsztaty pieśni 
patriotycznych
6 października, godz. 12.00
Wydarzenie w ramach projektu „Sierpień tu, sier-
pień tam – historie bitwy warszawskiej i II powsta-
nia śląskiego” współfinansowanego ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017–2022 w ramach programu dotacyjnego „Ko-
alicje dla Niepodległej”

Warsztaty malarstwa
7, 14, 21, 28 października

Czas na sztukę
13 października, godz. 9.00 

Koncert brytyjskiego 
wokalisty Calluma Spancera
17 października, godz. 19.00
W ramach Inicjatywy Lokalnej „Muzyczne Zawo-
dzie”. Obowiązują zapisy telefoniczne
DKF „Gruba Film”
11 października, godz. 16.00 
19 października, godz. 10.00

Dzień Seniora na Fest
20 października, godz. 17.00

Koncert „W salonie muzycznym 
Tadeusza Trzaskalika”
26 października, godz. 17.00. 
Obowiązują zapisy

WYDARZENIA REALIZOWANE W RA-
MACH PROGRAMU DOM KULTURY+ 

INICJATYWY LOKALNE

„Rozpal w sobie pasję” 
– przywitanie jesieni
2 października, godz. 17.30

„Rozpal w sobie pasję” – 
warsztaty dla młodzieży
8, 15 października, godz. 16.30 
9, 16 października, godz. 18.00

OFERTA ONLINE

Materiały są prezentowane na stronie internetowej 
www.mdkbogucice-zawodzie.pl, profilu FB www.
facebook.com/MDK.Bogucice.Zawodzie, i kanale 
YT Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
Słuchowisko dla dzieci „O krasnoludkach i sierotce 
Marysi” Marii Konopnickiej
2, 9, 16, 23, 30 września, godz. 18.00, FB
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW KATOWIC
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza listę jednostek 

nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W związku z powyższym poniżej przedstawiamy Państwu drugą część ww. listy.

LISTA TA ZAWIERA DANE JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA UPORZĄDKOWANE WG TEMATYKI, ICH ADRESY I DANE KONTAKTOWE.
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO PORADNICTWA OFEROWANEGO PRZEZ NIŻEJ WYMIENIONE JEDNOSTKI.

NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES PORADNICTWA ADRES DANE KONTAKTOWE, DOSTĘPNOŚĆ, DNI I GODZINY

PRAWO PRACY
Powiatowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Katowicach

Porady z zakresu prawa pracy ul. Owocowa 6-6a, 40-158 Katowice tel. (32) 60 41 208, katowice.pip.gov.pl/pl

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Katowicach

Porady z zakresu prawa pracy, porady 
prawne z zakresu ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
tel. +48 32 757 33 60, tel. +48 32 757 33 01; wupkatowice.praca.gov.pl/
Wtorek i czwartek w godz. 10.00–12.00

Centrum Poradnictwa 
Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy  
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15, fax. 22 391 82 14

801 002 006 (dla tel. stacj.); 459 599 000 (dla tel. kom.); (22) 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy  
zatrudnionych na terenie RP). Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. 
Uwaga! Naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie

PRAWO PODATKOWE

Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, 
VAT, podatki lokalne, akcyza etc. ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

801 055 055 (z tel. stacj.); 22 330 03 30 (z tel. kom.); + 48 22 33 00 330  
(z tel. zagranicznych). Koszt zgodnie z taryfą operatora; www.kis.gov.pl
Więcej: poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa
Poniedziałek–piątek 7.00–18.00

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
Rzecznik Finansowy 
(Ubezpieczonych) Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM  
PORTAL MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Biuro RPO  
Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych:  
800 676 676, www.rpo.gov.pl, biurorzecznika@brpo.gov.pl
Poniedziałek 10.00–18.00; wtorek–piątek 8.00–16.00

Rzecznik Finansowy 
(Ubezpieczonych) Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika Finansów  

Al. Jerozolimskie, 87 02-001 Warszawa

e-mail: biuro@rf.gov.pl, porady e-mail: porady@rf.gov.pl (czas oczekiwania na odpowiedź  
ok. 2 tygodnie), ubezpieczenia gospodarcze (22) 333 73 38, ubezpieczenia społeczne, OFE ZUS  
(22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27, ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego (22) 333 73 25 
Poniedziałek–piątek: ubezpieczenia gospodarcze 8.00–18.00; ubezpieczenia społeczne 
11.00–15.00; ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego 8.00–16.00

Terenowe Punkty Pomocy 
Społecznej nr 1–10

Udzielanie porad  
z zakresu zabezpieczenia społecznego
Udzielanie porad  
z zakresu ochrony praw lokatorów

TPPS 1 – ul. Andrzeja 10; 
TPPS 2 – ul. Warszawska 42;  
TPPS 3 – ul. Oblatów 24;  
TPPS 4 – ul. Gliwicka 96;  
TPPS 5 – ul. Dębowa 16c;  
TPPS 6 – ul. Czecha 2;  
TPPS 7 – ul. Świdnicka 35;  
TPPS 8 – ul. Łętowskiego 6a;  
TPPS 9 – ul. Krakowska 138;  
TPPS 10 – ul. Krakowska 138

TPPS 1 – (32) 251 60 99;  
TPPS 2 – (32) 253 77 30;  
TPPS 3 – (32) 258 07 09;  
TPPS 4 – (32) 353 02 75;  
TPPS 5 – (32) 254 70 61;  
TPPS 6 – (32) 209 00 23;  
TPPS 7 – (32) 252 56 35;  
TPPS 8 – (32) 206 15 68;  
TPPS 9 – (32) 255 35 67;  
TPPS 10 – (32) 256 80 39;   
www.mops.katowice.p

Parafia Ewangelicko-Augsburska
Udzielanie porad  z zakresu ochrony 
praw lokatorów oraz z zakresu 
zabezpieczenia społecznego

ul. Dudy-Gracza 6, Katowice (32) 253 99 81; www.katowice.luteranie.pl 
Porady udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Monitorowanie bezpieczeństwa ul. Rakowiecka 2a, Warszawa Całodobowy dyżur: (22) 361 69 00, (22) 785 700 177, e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl; rcb.gov.pl/ 
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Infolinia Urzędów Pracy 
– Zielona Infolinia

Udzielanie informacji  
o usługach urzędów pracy ul. Ciepła 20, Białystok 19 524 (z Polski), +48 22 19524 (z zagranicy) Koszt zgodnie z taryfą operatora. 

biuro@zielonalinia.gov.pl; www.zielonalinia.gov.pl, Poniedziałek–piątek godz. 8.00–18.00

Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Biuro RPO Al. Solidarności 77, Warszawa 800 676 676 (połączenie bezpłatne); e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl; www.rpo.gov.pl 
Poniedziałek godz. 10.00–18.00; wtorek–piątek godz. 8.00–16.00

Ośrodek Pomocy Kryzysowej 
Stowarzyszenia na rzecz 
Niepełnosprawnych SPES

Usługi pomocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego, socjalnego, rodzinnego Ul. Kościuszki 46, 40–048 Katowice 

Tel. 32 205 38 80; www.spes.org.pl
Poniedziałek, czwartek–piątek godz. 10.00–15.00; wtorek–środa godz. 10.00–17.00

 Usługi dedykowane są mieszkańcom Katowic
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SPORT W KINIE

„Rebelianci: Powstanie” – premiera filmu o Silesia Rebels
Uroczysta premiera filmu „Rebelianci: 
Powstanie” odbyła się we wrześniu w Ki-
nie Kosmos. Autorem pełnometrażowe-
go dokumentu o najstarszej drużynie 
futbolowej na Górnym Śląsku jest stu-
dent Szkoły Filmowej im. K. Kieślow-
skiego UŚ – Daniel Różański. 
W premierze filmu wzięli udział m.in. 
radni, przedstawiciele sponsorów i part-
nerów klubu, a także zawodnicy, dzia-
łacze i przyjaciele Rebels. Dokument 
opowiada o ubiegłorocznym sezonie Si-
lesii, odbudowie drużyny, a także sta-
raniach o powrót do najwyższej klasy 
rozgrywkowej. Wiele uwagi poświęca klu-
czowym zawodnikom, których pokazuje 

na boisku i poza nim. – „Rebelianci: Po-
wstanie” to mój debiut w filmie dokumen-
talnym i moja pierwsza premiera w kinie. 
Jestem zachwycony reakcją gości. Nie spo-
dziewałem się takiego entuzjazmu – mówi 
Daniel Różański. – Wczorajsza premiera 
była możliwa dzięki ciężkiej pracy Da-
niela. Podczas seansu pojawił się śmiech, 
ale również łzy. Bardzo cieszę się, że film 
już październiku wyświetlany będzie re-
gularnie w Kinie Kosmos. Dzięki temu 
wszyscy kibice będą mogli zobaczyć ślą-
skich Rebeliantów na dużym ekranie –  
dodaje Jarosław Kopciuch, prezes Silesia 
Rebels. 

 (ORG)

GKS KATOWICE

Sezon na sportowe emocje
Drużyny wszystkich sekcji GKS-u roz-
poczęły już swoje sezony. Rewelacyj-
nie w sezon weszła drużyna siatkarzy 
GKS-u. Katowiczanie pod wodzą trenera 
Grzegorza Słabego w pierwszej kolejce 
sezonu pokonali na wyjeździe Ślepsk 
Malow Suwałki 3:0, a w kolejnym spo-
tkaniu wygrali ze Stalą Nysa 3:2. 
„Drużyna na 5” przywitała się ze swoimi 
kibicami emocjonującym, pięciosetowym 
meczem. – Chcieliśmy pokazać na swoim 
terenie, że nikomu nie będzie łatwo wywieźć 
punkty z Katowic – mówił po spotkaniu 
jego najlepszy zawodnik, kapitan GieKSy 
Jakub Jarosz. Siatkarzy GKS-u czeka inten-
sywny październik. Szósty zespół ostatniej 
edycji PlusLigi podejmie we własnej hali 
Cuprum Lubin (4.10) oraz kandydatów do 
medali w tegorocznej edycji mistrzostw 
Polski: Grupę Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle (14.10) i PGE Skrę Bełchatów (24.10). 
Na wyjeździe siatkarska GieKSa zmierzy 
się z MKS-em Będzin, VERVA Warszawa 
ORLEN Paliwa i Jastrzębskim Węglem. 

Piłkarze rozpoczęli sezon falstartem, 
przegrywając wyjazdowy mecz z Hut-
nikiem Kraków na inaugurację. Z uwagi 
na pauzę w 2. kolejce zespół miał dwa tygo-
dnie, by naprawić błędy i to poskutkowało 
domowym zwycięstwem z Lechem II Po-
znań 3:1 oraz wyjazdową wygraną z Gór-
nikiem Polkowice 2:0. Nastroje w drużynie 
znacząco się poprawiły, ale to dopiero po-
czątek trudnej walki katowiczan. W paź-
dzierniku czeka nas wiele wyzwań, które 
skutecznie przetestują formę piłkarzy. Przy 
Bukowej GieKSa zagra dwa razy – 3 paź-
dziernika podejmiemy Znicz Pruszków, 
natomiast 17 października zmierzymy 
się z Błękitnymi Stargard. Celem drużyny 
niezmiennie pozostaje awans. 

Trwają również rozgrywki Ekstraligi ko-
biet. Podopieczne Witolda Zająca po sześciu 
meczach plasują się w środku tabeli. Warto 

podkreślić, że młode piłkarki GKS-u Kato-
wice zdobyły uznanie w oczach trenera re-
prezentacji Polski Miłosza Stępińskiego. Ten 
zdecydował się powołać Kingę Kozak, Zofię 
Buszewską oraz Kasandrę Parczewską na me-
cze eliminacji do Mistrzostw Europy z Czesz-
kami. Dla Kozak i Buszewskiej to pierwsze 
takie wyróżnienie w karierze. W sobotę 10 
października katowiczanki rozegrają jedyny 
mecz domowy w tym miesiącu, podejmując 
na Bukowej Rolnika Głogówek. 

Sezon rozpoczęli także hokeiści. Dla 
przebudowanej drużyny początek rozgry-
wek nie był łatwy. W pierwszych czterech 
meczach GKS dwukrotnie triumfował i dwa 
razy uległ rywalom. W październiku ho-
keistów czekają starcia m.in. medalistami 
poprzednich rozgrywek, czyli GKS-em Ty-
chy i JKH GKS-em Jastrzębie.  (GKS)

Uroczysta premiera filmu „Rebelianci: Powstanie”
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Początek sezonu udowodnił, że katowicka drużyna będzie dostarczała fanom wielu sportowych 
emocji

Zapaśnicy na medal
Podczas XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w zapasach w stylu klasycz-
nym w Janowie Lubelskim medale wywalczyli 
zawodnicy ZUKS GKS KATOWICE. W kate-
gorii wagowej 80 kg złoty medal przywiózł 
Sebastian Zając. W tej kategorii walczyło 
23 zawodników.
Natomiast w kategorii 92 kg wśród 21 za-
wodników walczyli dwaj reprezentanci kato-
wickiego klubu Manukyan Gevorg i Łukasz 
Kłopotowski. Obaj zdobyli brązowe me-
dale. W ich kategorii wagowej walczyło 21 
zawodników. W klasyfikacji drużynowej ZUKS 
GKS KATOWICE znalazł się na 9. miejscu 
wśród 33 klubów zapaśniczych.

WASKO HETMAN GKS
Katowice drużynowym 
wicemistrzem Polski 
Klub WASKO HETMAN GKS Katowice zdo-
był srebrny medal i drużynowe wicemistrzo-
stwo Polski w zawodach, które na przełomie 
sierpnia i września odbyły się w Krakowie. – 
Cieszymy się ze zdobycia kolejnego medalu i 
faktu, że wciąż jesteśmy na podium Drużyno-
wych Mistrzostw Polski. Oczywiście czujemy 
lekki niedosyt, że nie udało obronić tytułu 
mistrzowskiego. Wpływ na to z pewnością 
miała rozgrywana równolegle Olimpiada Sza-
chowa. Nasi zawodnicy, reprezentujący barwy 
Polski, odnieśli w niej sukces, zdobywając 3. 
miejsce – mówi prezes klubu Łukasz Turlej.
Gratulacje szachistom złożył prezydent Ka-
towic Marcin Krupa: – Wielkie brawa. Przy-
pominam, że w latach 2015–2019 GieKSa 
pięć razy z rzędu zdobywała złoty medal. 
Gratuluję całej drużynie – Monice Soćko, 
Janowi Krzysztofowi Dudzie, Radkowi Woj-
taszkowi, Davidowi Navara, Grzegorzowi Ga-
jewskiemu, Kamilowi Mitoniowi, Bartoszowi 
Soćko, Danielowi Sadzikowskiemu i Jackowi 
Gdańskiemu oraz trenerom i zarządowi klubu. 
Mam nadzieję, że świetny występ szachistów 
zmotywuje zawodników innych sekcji GieKSy 
– piłkarzy i piłkarki, siatkarzy oraz hokeistów 
do sięgania po ustalone cele!

Chcieliśmy pokazać 
na swoim terenie, 
że nikomu nie będzie 
łatwo wywieźć punkty 
z Katowic – mówił 
po spotkaniu jego 
najlepszy zawodnik, 
kapitan GieKSy 
Jakub Jarosz
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