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Wpołowie pa dziernika prezy-
dent Katowic Marcin Krupa wbił 
pierwszą łopatę na budowie 
nowego stadionu miejskiego w 

Katowicach. Będzie to nowoczesny obiekt, 
który połączy w sobie odkryty stadion pił-
karski na 15 tysięcy miejsc, halę sportową i 
szerokie zaplecze treningowe.

– Jestem przekonany, że ten obiekt sta-
nie się kolejną wizytówką miasta. Uwa-
żam, że stadion wpisze się w krajobraz 
Katowic i stanie się rozpoznawalny. Będzie 
widoczny z autostrady A4 – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. – Chcemy, 
by był to obiekt funkcjonalny, skrojony 
na miarę potrzeb Katowic, ale przede 
wszystkim nowoczesny i dobrze wkompo-
nowany w miasto – dodaje prezydent, pod-
kreślając, iż niewątpliwym atutem realizacji 
inwestycji w tym miejscu jest możliwość re-
witalizacji kolejnego obszaru miasta.

Stadion Miejski powstanie na styku 
dzielnic: Osiedle Witosa  i Załęże. Teren od 

północy zamyka przebieg autostrady A4. 
Organizacja i przygotowanie placu budowy 
rozpoczęły się we wrześniu. Inwestycja 
została podzielona na dwa etapy. Pierw-
szy z nich, realizowany przez NDI, to bu-
dowa stadionu, hali widowiskowo-sportowej 
oraz placu głównego, dwóch pełnowymia-
rowych boisk szkoleniowych i parkingów 
dla autokarów i samochodów osobowych. 
Rozpocznie się także zagospodarowanie te-
renu wokół stadionu wraz z budową dróg, 
chodników i tras rowerowych. 

– Wbicie pierwszej łopaty jest zawsze 
symbolicznym wydarzeniem na budo-
wie – mówi Małgorzata Winiarek-Gajew-
ska, prezes Grupy NDI. – Cieszymy się 
na rozpoczęcie budowy Stadionu Miej-
skiego w Katowicach i możliwość konty-
nuacji współpracy z samorządem Katowic. 
Zrealizowaliśmy dla miasta przebudowę 
centrum w strefie rondo–rynek, a nie-
dawno zakończyliśmy budowę dwóch ba-
senów w Brynowie i Burowcu. Budujemy 

ważny węzeł drogowy DK 81/86. Dla na-
szego oddziału NDI Południe 2021 rok 
jest szczególnie ważny, ponieważ od-
dział obchodzi 10-lecie swojego istnie-
nia, a rozpoczęcie budowy tak ciekawego 
obiektu z pewnością umocni jego pozycję 
na Śląsku  – dodaje prezes NDI.

Pierwsze przygotowania do budowy no-
wego obiektu zaczęto już w zeszłym roku. 
Zakupiono działkę, której koszt wyniósł 
302 tysiące złotych, złożono niezbędne 
wnioski dotyczące pozwolenia na budowę 
i, co najważniejsze, wykonano projekt, 
za który odpowiadała firma RS Archi-
tekci. W tym roku przeprowadzono na-
tomiast przetarg na budowę kompleksu. 
Wybrano w nim firmę NDI, która w podpi-
sanej 31 sierpnia umowie zobowiązała się do 
ukończenia budowy w 36 miesięcy. 

(KAMI  K KOWSKI
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KAMPA IA SPOŁEC A

Melduję się w Kato i dorzucam się do rozwoju miasta
Katowice stały się nowoczesnym cen-
trum regionu, w którym dobrze się 
pracuje, uczy i żyje. Sporo osób korzy-
sta z miejskiej infrastruktury i spędza 
tu wolny czas, ale nie do końca wie, 
że ma realny wpływ na kolejne inwesty-
cje. Tę świadomość ma zmienić kam-
pania społeczna „Melduję się w Kato”, 
której celem jest zachęcenie osób 
tu mieszkających do zameldowania 
się w Katowicach.
– Zależy nam na rozwoju miasta. Każda 
zameldowana osoba ma realny wpływ 
na rozwój Katowic, kolejne zielone inwe-
stycje, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne 
czy dbanie o już istniejącą infrastrukturę. 
Dlatego chcemy namówić te osoby, które 
tu żyją, ale nie są zameldowane, do zmiany 
tego stanu rzeczy – wyjaśnia Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Zameldowanie w Katowicach to nie 
tylko urzędowa formalność, ale przede 
wszystkim płynące z tego realne ko-
rzyści dla mieszkańców. Wiedzą o tym 
ponad 58 tysięcy osób, które od 1 wrze-
śnia 2020 roku do połowy października 
br. dołączyły do programu „Katowicka 

Karta Mieszkańca”. Karta Mieszkańca 
uprawnia do zniżek u 89 partnerów pry-
watnych i w 12 jednostkach miejskich. 
Dzięki niej mieszkańcy miasta mogą ta-
niej skorzystać m.in. z basenów, kortów 
tenisowych, wydarzeń kulturalnych, 
usług fryzjerskich, weterynaryjnych czy 
prawnych. A przy okazji – dzięki zamel-
dowaniu i rozliczaniu w Katowicach po-
datku dochodowego – wesprzeć miejski 
budżet i lokalne inwestycje.

Warto dodać, że o podziale części 
środków z budżetu miasta decydują rów-
nież sami mieszkańcy. Katowicki Budżet 
Obywatelski od lat cieszy się sporą po-
pularnością wśród katowiczan, w nie-
dawno zakończonym głosowaniu wzięło 
udział ponad 43 tys. osób, a sam BO jest 
najwyższy w kraju wśród miast woje-
wódzkich w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Od ubiegłego roku miesz-
kańcy zgłaszają pomysły do Zielonego 
Budżetu, a na stałe w krajobraz lokalnych 
wydarzeń wpisały się działania z Inicjatywy 
Lokalnej, w ramach której miasto dotuje za-
dania, w które bezpośrednio angażują się 
katowiczanie.   (JG)

SYSTEM I E TY IKACJI MIEJSKIEJ

SIM: Zaczęła się wymiana tablic 
Pierwsze tablice katowickiego Systemu In-
formacji Miejskiej zostały już zamontowa-
ne. Tablice z nazwami ulic oraz numeracją 
porządkową pojawiły się na ulicach w po-
bliżu rynku. Ostateczny projekt SIM jest 
efektem prac powołanego do tego zada-
nia zespołu składającego się z ekspertów, 
przedstawicieli Urzędu Miasta Katowi-
ce, a także samych katowiczan, którzy wy-
brali ostateczny wariant graficzny, biorąc 
liczny udział w głosowaniu.
– Po konsultacjach eksperckich i społecz-
nych wypracowaliśmy charakterystyczną, 
nowoczesną, jednolitą, a przede wszyst-
kim czytelną koncepcję Systemu Infor-
macji Miejskiej. SIM nie tylko wzmocni 
identyfikację wizualną Katowic, ale 
sprawi, że nawigacja po mieście będzie 
łatwiejsza, w szczególności dla osób star-
szych i z niepełnosprawnościami – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W styczniu rozstrzygnięty został prze-
targ na zmianę Systemu Informacji Miej-
skiej. Wygrała go spółka Utal, producent 
znaków i  tablic rejestracyjnych z Pozna-
nia. Szacowany koszt to około 11,5 mln 
zł. W marcu tego roku mieszkańcom Kato-
wic zaprezentowano dwa warianty znaków 
SIM, przygotowane przez zespół ekspertów 
ASP. Decyzją mieszkańców w przestrzeni 
miasta realizowana będzie wersja czarno-
-żółta, nawiązująca do heraldyki miasta. 
Swoje głosy oddało 7937 mieszkańców, 

spośród których 68,6% wskazało zwycięski 
wariant, a 31,4% opcję czarno-białą. 

Pierwsze tablice z nazwami ulic można 
już zobaczyć w Śródmieściu. W dalszej ko-
lejności nowe tablice pojawią się w części 
Koszutki i Bogucic oraz w Nikiszowcu – 
już pod koniec tego roku. Kolejne elementy 
Systemu Informacji Miejskiej wprowa-
dzane będą w 2022 r. i obejmą pozostały 
obszar miasta.  

Finalny wariant graficzny projektu ka-
towickiego Systemu Informacji Miejskiej to 
efekt pracy zespołu ekspertów, który został 
powołany pod koniec ubiegłego roku. Inicja-
torami tego przedsięwzięcia byli prezydent 
Marcin Krupa oraz Grzegorz Hańderek, 
rektor Akademii Sztuk Pięknych w Kato-
wicach.  

(KAMIL KALKOWSKI)

Konkurs dla posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca
Kampania Melduj  si  w Kato  jest kolejnym 
etapem działań zach cających do meldowania 
si  w mieście, czerpania z tego korzyści i wspie-
rania dalszego rozwoju najbli szego otoczenia. 
Dodatkowo miasto zorganizowało konkurs dla 
posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca, w któ-
rym główną nagrodą jest weekend w Katowicach 
dla  znajomych lub rodziny  Wystarczy zrobi  
zdj cie ulubionego miejsca w Katowicach, na-
pisa , dlaczego właśnie to miejsce jest wyjąt-
kowe, i oznaczy  dwóch swoich znajomych. o 
świetna okazja, by pochwali  si  naszym miastem, 
spotka  si  z przyjaciółmi   osobami z innych 
miast i pokaza  im odmienione oblicze Katowic. 
Konkurs trwa do 20 listopada. Szczegóły znajdują 
si  na stronie bit.ly konkurs melduje sie w kato.

Animacje o tym, 
jak zameldować 
się w Katowicach: 
stacjonarnie 
lub przez internet

Animacje 
o tym, jak 
zameldować się 
w Urzędzie Miasta
Katowice

Montaż tabliczek 
na prywatnych
nieruchomościach

Istnieje możliwość bezpłatnego pozy-
skania i montażu tablicy z numerem 
porządkowym budynku na wszystkich 
nieruchomościach położonych w ob-
szarze wdrożeniowym nr 1, tj. w dziel-
nicy Śródmieście oraz części dzielnic 
Koszutka, Bogucice, Dąb oraz Janów-
-Nikiszowiec. Zapraszamy zaintereso-
wanych właścicieli i zarządców, których 
budynki położone są w obszarze wdro-
żeniowym nr 1, do zapoznania się z pro-
jektem oznakowania ich nieruchomości 
link do projektu: https://linia-projekty.

pl/simkatowice-adresy/  i do skła-
dania wniosków o nieodpłatne wy-
konanie i montaż tablic adresowych 
Systemu Informacji Miejskiej. Wnioski 
wraz z oświadczeniem o prawie do wła-
dania nieruchomością należy przesyłać 
na adres e-mail: zabezpieczenieruchu@
mzum.katowice.pl. 
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NAGRODA DLA MIASTA

Katowice z II miejscem w Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”
Katowice znalazły się w gronie laureatów 

II Rankingu Samorządów organizowa-
nego przez „Rzeczpospolitą” i „ ycie Re-
gionów”. Stolica województwa śląskie-
go zdobyła II nagrodę w kategorii miast 
na prawach powiatu. Nagrodę przyznano 
podczas uroczystej gali Rankingu Samo-
rządów „Rzeczpospolitej” 26 pa dzierni-
ka w Warszawie.
– Katowice stanowią jaskrawy przykład 
sposobu, w jaki Śląsk przechodzi swoją 
transformację. Dziś Śląsk nie rozbrzmiewa 
już dźwiękami charakterystycznymi dla 
ciężkiego przemysłu. Katowice otworzyły 
się szeroko na światowy biznes i sektor no-
woczesnych usług biznesowych, nie zapo-
minając o działaniach budujących rozwój 
zrównoważony, takich jak walka o czy-
ste powietrze, elektromobilność i dba-
nie o miejską zieleń – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Dziękujemy za do-
cenienie pracy i dotychczasowych działań 
Katowic w tym zakresie – dodaje prezydent.

Zestawienie Ranking Samorzą-
dów jest przygotowywane odrębnie 
dla miast na prawach powiatu, gmin 

miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin 
wiejskich. W rankingu nie jest uwzględ-
niane miasto stołeczne Warszawa ze 
względu na inny ustrój prawny oraz jego 
wielkość. Źródłem danych podlegających 
ocenie są informacje udostępniane przez 
Główny Urząd Statystyczny, Minister-
stwo Finansów oraz informacje podane 
przez władze lokalne w specjalnej ankie-
cie. Ostatecznie ranking ustala niezależna 

kapituła, na czele której stoi były premier 
RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą 
także przedstawiciele organizacji samo-
rządowych, organizacji pozarządowych, 
władz publicznych oraz dziennikarze 
„Rzeczpospolitej”.

Przygotowywany od 17 lat Ranking 
Samorządów „Rzeczpospolitej” to jedna 
z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych 
inicjatyw tego typu. Zgodnie z przyjętą 

metodologią, ranking weryfikuje skutecz-
ność działań władz samorządu w kształto-
waniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty 
lokalnej, ujmowanego w strategicznych ka-
tegoriach: trwałości ekonomicznej, trwa-
łości środowiskowej, trwałości społecznej 
oraz w zakresie jakości zarządzania. Na tej 
podstawie redakcja „Rzeczpospolitej”, wy-
łania i pokazuje samorządy, które są najsku-
teczniejsze na tych polach. 

Jak w uzasadnieniu wyników wskazuje 
redakcja „Rzeczpospolitej” Katowice wy-
różniły się obszarze dbałości o jakość życia 
mieszkańców, uzyskując najwyższą liczbę 
punktów. To zasługa m.in. wysokich wy-
datków na edukację, kulturę czy sport i re-
kreację, dzięki czemu mieszkańcy zyskują 
dostęp do lepszej oferty w tym zakresie.

Pierwsza nagroda w kategorii miast 
na prawach powiatu przypadła Gliwi-
com, trzecie miejsce zajął Kraków, czwarte 
Gdańsk, a piątą nagrodę zdobyło Opole. 
Wyróżnienie za drugie miejsce odebrał pre-
zydent Katowic Marcin Krupa podczas uro-
czystej gali, która odbyła się 26 października 
br. w Warszawie.  

SŁU BA ROWIA

Miasto przekazało 11 mln zł dla Szpitala Murcki 
Miasto Katowice przekaże kolejne 11 mln 
na sfinansowanie wydatków inwestycyj-
nych Szpitala Murcki sp. z o.o. Kwota 
przeznaczona jest na dokapitalizowanie. 
Planowane jest wykonanie komplekso-
wej modernizacji budynków szpitala oraz 
rozpoczęcie budowy nowego pawilonu. 
Przypomnijmy – w tegorocznym bu-
dżecie miasta Katowice zabezpieczone 
zostały środki dla szpitala w wysokości 
18,2 mln zł, z czego pierwsza transza 7,2 
mln zł trafiła do szpitala na przełomie 
marca i kwietnia.
Szpital Murcki pozostaje jedynym szpita-
lem w zasobach miasta. Posiada 5 oddzia-
łów szpitalnych, 2 oddziały rehabilitacyjne, 
zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz 
poradnie specjalistyczne, poradnię POZ 
oraz nocną i świąteczną opiekę zdro-
wotną. W szczytowym momencie nasile-
nia trzeciej fali pandemii szpital udzielał 
świadczeń wyłącznie na rzecz pacjentów 
z COVID-19, oddając do ich dyspozycji po-
nad 100 łóżek. 

Od 2017 r. szpital realizuje program re-
strukturyzacyjny i rozwojowy. Głównym 
założeniem jest modernizacja budynków 
oraz rozbudowa o nowy pawilon. Mają 
się tu znaleźć centralna izba przyjęć, blok 

operacyjny, oddziały zabiegowe oraz oddział 
internistyczny. W pozostałych budynkach, 
po ich modernizacji, będzie poszerzana 
działalność z zakresu rehabilitacji, opieki 
długoterminowej i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. W dotychczasowej lokali-
zacji pozostanie oddział neurologii i reha-
bilitacji neurologicznej.

W ubiegłym roku ze względu na sy-
tuację epidemiologiczną, realizacja części 
działań była utrudniona – prowadzono 
je w takim zakresie, w jakim było to moż-
liwe. Ze względu na konieczność wpro-
wadzenia zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu szpitala realizację inwestycji podzie-
lono na dwa etapy.

Realizacja pierwszego, obejmującego 
modernizację i adaptację budynku tzw. 
starej administracji, budynku dawnego 
prosektorium oraz budynków gospo-
darczych, powinna się rozpocząć jesz-
cze w tym roku. 

Drugi etap inwestycji obejmuje szer-
szy zakres prac, w tym budowę nowego 
pawilonu i modernizację istniejących bu-
dynków. Plany są opracowywane tak, aby 
nowe i zmodernizowane obiekty spełniały 
aktualne wymagania i standardy, przy 

równoczesnym zachowaniu walorów kul-
turowych i przyrodniczych dzielnicy.

Szpital pozyskuje także pieniądze ze źró-
deł zewnętrznych. W ostatnim okresie udało 
się pozyskać środki UE w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, w tym na kolejne zadania zwią-
zane z poprawą warunków pracy.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom na-
szych pacjentów, dbamy zwłaszcza o roz-
wój usług rehabilitacyjnych. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie z  Programu Profilak-
tyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-
-Naczyniowego POLKARD na lata 
2017–2020 na doposażenie  w urządze-
nia do wczesnej rehabilitacji neurologicz-
nej kończyn górnych i kończyn dolnych 
z biofeedback. Natomiast z budżetu mia-
sta Katowice szpital otrzymał też środki 
na dofinansowanie zadania wybranego 
przez mieszkańców w ramach VII edycji 
Budżetu Obywatelskiego „Nowoczesna 
Fizjoterapia w Szpitalu Murcki”. W jego 
ramach zakupione zostaną nowoczesne 
urządzenia rehabilitacyjne. W tym miejscu 
pragniemy serdecznie podziękować wszyst-
kim za zaangażowanie – mówi Krzysztof 
Zaczek, prezes zarządu szpitala. (SR)

Szpital Murcki 
w liczbach

Liczba hospitalizacji w szpi-
talu w 2020 r. wyniosła 3595, w okresie 
od stycznia do września 2021 r. 3339. 

iczba świadczeń na izbie przy-
j  w ubiegłym roku to 4217, a w okresie 
9 miesi cy tego roku 3147. 

W szpitalnych poradniach specjali-
stycznych w ubiegłym roku udzielono 
17687 porad, a do września tego roku 
13846. 

Szpital działa praktycznie nie-
przerwanie od ponad 100 lat. Od 2013 
funkcjonuje jako spółka ze 100  udzia-
łem miasta.
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PROCE URA WYKUPU MIES KA  A E ĄCYC  IEG Y  O ASOB W SM OM

Lokatorzy dawnej spółdzielni DOM 
będą mogli wykupić swoje mieszkania
Najemcy lokali znajdujących się 
w zasobach Spółki SM DOM, położo-
nych w większości w Józefowcu i Weł-
nowcu, przez lata żyli w strachu i nie-
pewności o swoją przyszłość. Budynki 
stanowią były zasób zakładowy nieist-
niejących już Zakładów Metalurgicznych 
SIL SIA S.A., przekazany do zakładowej 
spółki mieszkaniowej. 
Spółka ta została sprzedana w prywatne 
ręce, a w ostatnich latach mieszkania kil-
kakrotnie zmieniały właściciela. Wszyst-
kie mieszkania zostały włączone do zasobu 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej. 592 mieszkania mogą niebawem 
przejść w ręce lokatorów. Po rozwiązaniu 
wszystkich formalności nadszedł czas 
na udostępnienie mieszkańcom możliwo-
ści wykupu mieszkań.

Wnioski o wykup mieszkań będzie 
można składać od 8 listopada do końca 
grudnia. O możliwości wykupu i spotka-
niach informacyjnych dotyczących procesu 
wykupu mieszkańcy zostaną powiado-
mieni listownie. W listopadzie będą or-
ganizowane spotkania dla mieszkańców 
poszczególnych budynków, w czasie któ-
rych mieszkańcy zainteresowani wy-
kupem będą mogli otrzymać niezbędną 
pomoc, uzyskać odpowiedź na nurtujące 
ich pytania oraz rozwiać swoje wątpli-
wości. Dodatkowo w budynku Urzędu 
Miasta przy ul. Młyńskiej 2a również 8 
listopada powstanie punkt informacyjny, 

gdzie urzędnicy pomogą w wypełnianiu 
wniosku i będą do dyspozycji mieszkań-
ców. – Warto pamiętać, że wykupu miesz-
kania od KZGM będzie można dokonać 
na preferencyjnych warunkach – tj. o wiele 

bardziej korzystnych niż te, które zapro-
ponowała państwu niegdyś SM DOM 
sp. z o.o. Wykupującym zostaną udzielone 
bonifikaty od cen lokali mieszkalnych 
ustalonych na podstawie wartości okre-
ślonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Wyniosą w zależności od lokalizacji 95%, 
82,5% lub 70% – mówi prezydent Kato-
wic. – Wierzę, że pomyślne zakończenie 
tej sprawy przyniesie lokatorom wyczeki-
wane od lat poczucie bezpieczeństwa – do-
daje prezydent.

Sprawa była bardzo skomplikowana, 
gdyż spółka była zadłużona i rozmowy 

prowadzone były także z BPS TFI S.A 
(wierzycielem hipotecznym Spółki). 
– W październiku 2018 roku zakończy-
liśmy długie i trudne negocjacje prowa-
dzone ze Spółką SM DOM oraz BPS TFI 
S.A. Od tego czasu miasto systematycznie 
wykupywało mieszkania, przeznaczając 
na ten cel łącznie 32,25 mln zł, za zakup 
31 budynków mieszczących 612 mieszkań 
– mówi prezydent. – Wszystkie mieszka-
nia zostały włączone do miejskiego zasobu 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej. Podjęliśmy te działania, bo za-
leżało nam na tym, żeby nasi mieszkańcy 
mogli wreszcie poczuć się bezpiecznie i nie 
martwić się tym, co przyniesie kolejny 
dzień – dodaje prezydent Marcin Krupa. 
Ze względu na złożoność sprawy i dużą 
liczbę mieszkań przejęcie zostało podzie-
lone na etapy i sukcesywnie budynki były 
przejmowane przez miasto.

Po nabyciu przez miasto nierucho-
mości, rozpoczął się etap działań zmie-
rzających do realizacji wykupu lokali 
przez najemców. Aktualnie uporząd-
kowania wymagają sprawy formalne 
związane z wykupem, w szczególności 
poprzez przeprowadzenie podziałów 
geodezyjnych, ustanowienie służebności 
gruntowych oraz dokonanie wycen po-
szczególnych lokali.

Wysokości bonifikat wynikają z po-
wiązania okresu wybudowania danego bu-
dynku z jego stanem technicznym. (MM)

KO SU TACJE SPOŁEC E

Mieszkańcy dzielnic wypowiedzą się w sprawie nocnej prohibicji
26 pa dziernika prezydent Kato-
wic zarządził konsultacje społecz-
ne z mieszkańcami Bogucic, Dąbrówki 
Małej i iszowca w sprawie wprowadze-
nia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. 
– Miasto ma służyć mieszkańcom, a my 
jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, 
które zyska aprobatę lokalnej społeczności. 
Wprowadzenie prohibicji nocnej w Śród-
mieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało 
się z dobrym przyjęciem ze strony miesz-
kańców, pomimo początkowych obaw. 
Podobnie sytuacja wygląda w Załężu i Szo-
pienicach-Burowcu. Jednak o tym, czy takie 
regulacje zostaną wprowadzone w kolej-
nych dzielnicach, zadecydują mieszkańcy, 
których już dziś zachęcam do uczestnic-
twa w konsultacjach – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Konsultacje będą prowadzone na tere-
nie tych trzech dzielnic w formie otwartych 

spotkań oraz za pośrednictwem formula-
rza ankietowego (do wypełnienia online). Te 
trzy otwarte spotkania dzielnicowe odbędą 
się w listopadzie:

15 listopada w Miejskim Domu Kultury 
„Bogucice-Zawodzie” (ul. Markiefki 44) dla 
mieszkańców Bogucic; 

18 listopada w Miejskim Domu Kultury 
„Szopienice–Giszowiec” (pl. Pod Lipami 1, 
3-3a) dla mieszkańców Giszowca;

23 listopada w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 3 (ul. Grzegorzka 4) dla miesz-
kańców Dąbrówki Małej. 

Wszystkie spotkania rozpoczną się o go-
dzinie 17.30. Do udziału w spotkaniach za-
proszeni zostaną również przedstawiciele 
zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji.

Od 10 do 24 listopada dla każdej z dziel-
nic na stronie www.katowice.eu/kon-
sultacje uruchomiona zostanie ankieta 
online, dzięki której mieszkańcy będą 

mogli wypowiedzieć się, czy są za wprowa-
dzeniem ograniczeń w nocnej sprzedaży 
alkoholu, czy przeciw temu. Dodatkowo 
na terenie dzielnic zostaną uruchomione 
punkty konsultacyjne w miejskich bibliote-
kach – 16 listopada w Filii nr 20 (ul. Strzel-
ców Bytomskich 21B), 17 listopada w Filii nr 
15 (ul. Przyjazna 7a) oraz 22 listopada w Fi-
lii nr  16 (ul. Wajdy 21). W tych dniach od 

godziny 12.00 do 15.00 można będzie wy-
pełnić ankietę przy asyście urzędnika.

Celem wprowadzenia prohibicji noc-
nej jest ograniczenie spożywania alko-
holu w nieprzeznaczonych do tego celu 
miejscach, a obowiązuje ona w godzinach 
od 22.00 do 6.00 rano. Po roku jej obowią-
zywania w Śródmieściu Policja odnotowała 
54-proc. zmniejszenie liczby udzielanych 
pouczeń oraz 29-proc. spadek liczby dopro-
wadzeń do izby wytrzeźwień. 

Zakaz nie dotyczy pubów czy restau-
racji, które swoim klientom dalej mogą 
serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi pozwalają gminom na wprowadzenie 
prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co 
oznacza, że nie może ona obowiązywać tylko  
na wybranym obszarze czy też ulicy.

Całość działań konsultacyjnych zostanie 
zakończona do końca grudnia br. 
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Wnioski o wykup mieszkań
będzie można składać 
od 8 listopada 
do końca grudnia
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INWESTYCJE DROGOWEJ

Coraz bliżej końca prac na węźle w Giszowcu
Budowa jednego z najważniejszych 
węzłów drogowych w naszym kraju 
wchodzi w decydującą fazę. Wykona-
no już 75  wszystkich prac! Inwesty-
cja to nowe, rozbudowane odcinki DK 
86 i DK 81, a także sześć nowych wia-
duktów, dwa podziemne przejścia dla 
pieszych oraz dziewięć bezkolizyjnych 
łącznic. Piątą z łącznic kierowcy pojadą 
już w listopadzie.
– Od początku wiadomo było, że realiza-
cja tej inwestycji będzie stanowiła ogromne 
wyzwanie inżynieryjne, ale też logistyczne. 
Szacuje się, że dziennie przejeżdża tędy 
nawet 60 tysięcy samochodów. Dodat-
kowo w rejonie prac działa kolej. Wszystko 
to sprawia, że realizacja inwestycji z zacho-
waniem drożności przejazdu przez prze-
budowywany węzeł stanowi ogromne 
wyzwanie dla wykonawcy robót, ale też 
dla kierowców – mówi prezydent Katowic 
Marcin Krupa. – Mam nadzieję, że zakoń-
czenie inwestycji pozwoli na udrożnienie 
kolejnego „wąskiego gardła” w układzie ko-
munikacyjnym miasta, ale przede wszyst-
kim, dzięki bezkolizyjnym rozjazdom, 
znacznie poprawi bezpieczeństwo użyt-
kowników dróg – dodaje prezydent.

Oprócz nowego układu drogowego za-
kres prac obejmuje konieczną przebudowę 
wszystkich sieci uzbrojenia podziemnego. 
Jak dotąd wykonawca, sopocka firma NDI, 
przebudowała sieci gazowe o łącznej długości 
2,7 km, a także sieci wodociągowe, ciepłow-
nicze oraz linię wysokiego napięcia na od-
cinku kolidującym z inwestycją o długości 

ponad jednego kilometra. Dodatkowo prze-
budowano kolidujące sieci kablowe elek-
troenergetyczne oraz sieci teletechniczne 
należące do wielu podmiotów.

– Największym wyzwaniem w ramach 
inwestycji drogowo-mostowej była przebu-
dowa magistrali wodociągowej, która zasila 
sześć miast aglomeracji górnośląskiej – mówi 
Adam Owsiany, dyrektor projektu NDI. 

Postęp prac można dostrzec już go-
łym okiem, a kierowcy na co dzień ko-
rzystają z nowej, oddanej już do użytku 
infrastruktury. Przypomnijmy, dotąd droga 

krajowa 86 miała przekrój dwujezdniowy. 
Obecnie wykonywany fragment (2,5 km) 
ma dwie nowe jezdnie główne oraz dwie 
jezdnie zbierająco-rozprowadzające, które 
zapewniają połączenie z bezkolizyjnymi 
łącznicami, obsługującymi zarówno ruch 
tranzytowy, jak i ruch lokalny. –  W pierw-
szym etapie wykonaliśmy dwie nowe jezd-
nie zachodnie, które już zostały oddane do 
ruchu. Obecnie realizujemy budowę obu 
jezdni wschodnich, z wiaduktami, które 
znajdują się w ich ciągu – tłumaczy dy-
rektor projektu NDI. – Droga krajowa 81 

została już przez nas przebudowana na dłu-
gości 1100 w przekroju dwujezdniowym 
dwupasmowym. 

Piąta łącznica lada dzień
W planie jest także dziewięć bezkolizyjnych 
łącznic. Już w listopadzie kierowcy będą 
mogli pojechać piątą, oddaną do użytku 
łącznicą. Poprowadzi ona ruch od strony 
centrum Katowic i Sosnowca w kierunku 
Skoczowa i Wisły.

Trwa też przebudowa skrzyżowania 
ulic: Kolistej, Karolinki i 73. Pułku Piechoty. 
– W październiku rozpoczęliśmy kolejny 
etap przebudowy ul. 73. Pułku Piechoty i ul. 
Kolistej, w ramach którego zostaną wy-
budowane nowa kanalizacja deszczowa, 
sieci elektroenergetyczne i teletechniczne. 
Następnie wykonamy nową konstrukcję 
drogową wraz z chodnikami. Tam prace 
prowadzone są „połówkowo”, z utrzyma-
niem przejezdności w jednym kierunku 
– mówi Adam Owsiany z NDI. – Wyko-
naliśmy również roboty zabezpieczające 
głęboki wykop w ściankach szczelnych 
wraz z robotami ziemnymi pod projek-
towany podziemny zbiornik retencyjny, 
odbierający wody opadowe z kanalizacji 
deszczowej. W najbliższych tygodniach 
zaplanowano montaż całego podziem-
nego zbiornika.

Wszystkie prace zakończą się do połowy 
przyszłego roku. Koszt inwestycji to około 
308 mln zł, z czego 244 mln zł dofinanso-
wania uzyskano w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Drogowcy remontują wiadukt 
w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową
Na początku listopada drogowcy roz-
poczęli remont dylatacji na wiaduk-
cie w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. 
Porcelanową. Od 2 listopada obowią-
zuje w tym miejscu tymczasowa or-
ganizacja ruchu. W pierwszym etapie 
jezdnia w kierunku Tychów zostanie 
zamknięta, a ruch przeniesiony na jezd-
nię w kierunku Sosnowca. Prace te są 
konieczne ze względów bezpieczeństwa.
W związku ze złym stanem technicznym 
dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Murckow-
skiej nad ul. Porcelanową w Katowicach 
na początku października Miejski Za-
rząd Ulic i Mostów przeprowadził w tym 
miejscu doraźne prace naprawcze, jedno-
cześnie przygotowując się do przeprowa-
dzenia kompleksowej wymiany dylatacji. 
Od 2 listopada do 12 grudnia kierowcy tędy 
przejeżdżający muszą liczyć się z kolejnymi 
zmianami w organizacji ruchu. W podanym 

terminie będą prowadzone prace zwią-
zane z naprawą dylatacji. – Pozostawienie 
dylatacji na zimę w obecnym stanie mo-
głoby spowodować ich całkowite znisz-
czenie i w konsekwencji doprowadzić do 

zamknięcia drogi ze względu na bezpie-
czeństwo osób, które ją użytkują – mówi 
Konrad Wronowski, zastępca dyrek-
tora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów. – Działając w tej chwili, 

zapobiegniemy ewentualnemu wystąpie-
niu większych utrudnień w przyszłości 
– dodaje dyrektor.

Z dniem 2 listopada na ok. trzy tygodnie 
zostaje wprowadzona tymczasowa organiza-
cja ruchu polegająca na całkowitym zamknię-
ciu jezdni w kierunku Tychów. Ruch w tym 
kierunku zostanie przeniesiony na jeden 
pas jezdni, która prowadzi ruch w kierunku 
Sosnowca. Natomiast ruch w kierunku 
Sosnowca będzie odbywał się dwoma pa-
sami, a nie jak dotychczas trzema. Po wyko-
naniu naprawy dylatacji na zachodniej nitce 
nastąpi całkowite zamknięcie jezdni w kie-
runku Sosnowca, a ruch w obu kierunkach 
zostanie przeniesiony na jezdnię w kierunku 
Tychów. 

Remont przeprowadzi wyło-
niona w przetargu firma Primost Połu-
dnie z Będzina. Koszt naprawy wyniesie 
niecałe 1,3 mln zł.  (JG)
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IAŁAC E WO O CIOWI U O OROWA I 

Nazwa skweru upamiętnia działaczy 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Skwer u zbiegu ulic Bogucickiej i Cze-
cha od pa dziernika nosi nazwę Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów. Inicjaty-
wę w tej sprawie podjęła radna Barbara 
Wnęk- abor wraz z przewodniczącym 
Rady Miasta Maciejem Biskupskim 
oraz radnymi Piotrem Pietraszem i Be-
atą Balą. 16 pa dziernika w Katowicach 
symbolicznie otwarto nowo nazwany 
skwer na zdjęciu . 
– W  latach 80. XX wieku NZS był studenc-
kim odpowiednikiem „Solidarności” i sku-
piał młodych ludzi chcących organizacji 
studenckiej niezależnej od władz państwo-
wych, pragnących demokratyzacji życia 
akademickiego, przestrzegania podsta-
wowych swobód politycznych i poszano-
wania praw człowieka. Obecnie NZS jest 
największą organizacją studencką w Pol-
sce, zajmuje się aktywizacją środowiska 
studenckiego, reprezentowaniem intere-
sów studentów i budowaniem społeczeń-
stwa obywatelskiego poprzez realizację 
różnego rodzaju projektów, m.in. o cha-
rakterze społecznym, kulturalnym, chary-
tatywnym, wspierającym rozwój młodych 

ludzi, przedsiębiorczość i kreatywność. 
Doceniamy i pamiętamy o tym, a dziś da-
jemy symboliczny wyraz naszego uznania 
dla dawnych i obecnych działaczy – mówi 
prezydent Katowic Marcin Krupa.

– Nadanie skwerowi w Katowicach na-
zwy Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
jest oddaniem szacunku tym odważnym, 

młodym ludziom, którzy w latach 80. 
XX wieku, najczęściej ryzykując swoją 
karierę zawodową, czasami zdrowie, 
nie bali się walczyć o nową, wolną Pol-
skę. NZS w województwie katowickim 
obecny był na wielu uczelniach: Uniwer-
sytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej, Aka-
demii Ekonomicznej, Śląskiej Akademii 

Medycznej, a także Akademii Wychowa-
nia Fizycznego, Akademii Sztuk Pięk-
nych i Akademii Muzycznej, dlatego tak 
ważne dla mnie było to, aby organizacja 
ta w stolicy naszego województwa zo-
stała upamiętniona – mówi radna Barbara 
Wnęk-Gabor.

W uroczystości wziął udział również 
Maciej Biskupski, przewodniczący Rady 
Miasta Katowice. – Cieszę się, że powstało 
miejsce, w którym upamiętniona została or-
ganizacja zrzeszająca młodych ludzi lat 80. 
XX w., którzy jako studenci walczyli o wol-
ność naszego kraju. Tym bardziej cieszy 
fakt, że Rada Miasta Katowice wypowie-
działa się w tej sprawie jednomyślnie – pod-
kreśla Maciej Biskupski.

Obecnie w Katowicach aktywne są sto-
warzyszenia byłych działaczy NZS: Stowa-
rzyszenie NZS 1980, Pokolenie, Pokolenia 
NZS, a także organizacje uczelniane: NZS 
na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uni-
wersytecie Śląskim. W tym roku przypada 
40. rocznica rejestracji NZS, pierwszej ofi-
cjalnej organizacji studenckiej niezależnej 
od władz komunistycznych. (MM)

MO OPO Y KATOWICE

Chwyć Beboka, rzuć kostką i zagraj w Katowice!
Stało się, Spodek idzie pod mło-
tek. A właściwie pod kostkę i pionki, 
którymi posłużą się gracze kultowej 
planszówki MONOPOLY. 19 pa dzierni-
ka w Willi oldsteinów prezydent Kato-
wic Marcin Krupa, przedstawiciele firmy 
Winning Mo es i Pan Monopoly we wła-
snej osobie zaprezentowali planszę ka-
towickiej edycji światowego bestsellera.
Fani MONOPOLY od miesięcy wyczeki-
wali tej niezwykłej daty. No i doczekali 
się – 19 października MONOPOLY Kato-
wice ujrzało światło dzienne. Na planszy 
znalazły się najważniejsze miejsca zwią-
zane z miastem – Spodek, Nikiszowiec, Do-
lina Trzech Stawów, os. Gwiazdy czy ulica 
Mariacka. Do kupienia będą katowickie ba-
seny w Brynowie i Burowcu, tężnia w parku 
Zadole, a nawet Szkoła Podstawowa nr 
13 z Bogucic, która miejsce na planszy wy-
grała w specjalnym konkursie dla katowic-
kich szkół! Nie zabrakło też największych 
firm, centrów handlowych, uniwersytetów 
czy miejsc kultury. Wśród głównych part-
nerów edycji znaleźli się Tauron Ciepło, 
Libero Katowice, Bajka Pana Kleksa, Dro-
gopol oraz Muzeum Śląskie.

– Bardzo się cieszę, że fani MONO-
POLY z całej Polski, ale i ze świata, będą 

mogli zobaczyć nasze miasto w wyjątkowej 
skali – mówi prezydent Katowic Marcin 
Krupa. – Co prawda na planszy znalazł się 
jedynie wycinek tego, co oferują Katowice, 
ale mam nadzieję, że zachęci on zarówno 
mieszkańców, jak i znajomych, z którymi 
toczyć będą pełne emocji rozgrywki, do od-
wiedzenia serca Górnego Śląska i odkrycia 
wszystkich jego tajemnic na żywo, nie tylko 
na planszy – dodaje prezydent.

Z finalnej formy gry zadowoleni są 
także jej twórcy. – Za nami wiele bardzo 
różnych miejskich edycji MONOPOLY 
– mówi Jan Jaźwiński z Winning Moves, 
odpowiedzialny za realizację projektu 
MONOPOLY Katowice. – Z każdą ko-
lejną odkrywamy, jak wiele niezwykłych 
miejsc można znaleźć w przeróżnych za-
kątkach naszego kraju. My sami za każdym 
razem poznajemy mnóstwo ciekawo-
stek, ale z każdą kolejną odsłoną staramy 
się dodawać graczom coś nowego – do-
daje Jaźwiński.

MONOPOLY Katowice można kupić 
stacjonarnie w Auchan, Carrefour, salo-
nach Smyk i Empik oraz online: na Allegro, 
na stronie Smyk.com, w Empik.com oraz 
sklepach specjalistycznych i detalicznych 
sklepach zabawkowych. (MM)

APIS  SI  O BIU ETY U 
I ORMACYJ EGO 
MIES KA CA KATOWIC

Zaskoczyły cię zmiany w ruchu  Spó niłeś 
się na ciekawe wydarzenie  Przegapiłeś ko-
lejny konkurs
A może po prostu chcesz otrzymywać na bie-
żąco najważniejsze informacje o swoim mie-
ście  Zapisz się do oficjalnego newslettera 
miasta Katowice i już zawsze bąd  poinfor-
mowany.
Wystarczy kilka kliknięć, a raz w tygodniu 
wyślemy ci e-mail ze skrótem najważniej-
szych wiadomości na temat Katowic. Obie-
cujemy, że będą ciekawe, ale jeśli zmienisz 
zdanie, będziesz mógł się wypisać w każ-
dym momencie.

ie zwlekaj, wejdź na stronę 
bit ly mzblrhi  i zapisz się do o cjalnego 
newslettera miasta atowice
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10. EDYCJA AKCJI

Do 15 listopada mieszkańcy mogą zgłosić inicjatywy lokalne na 2022 rok
W ubiegłym roku największą ak-
tywnością wykazali się mieszkań-
cy Bogucic, zgłaszając 15 inicja-
tyw, a następnie z Szopienic-Burowca 
10 , z Zawodzia 8  oraz z Ligoty-Pa-

newniki, Koszutki, Piotrowic-Ochojca 
po 7 .

Zgłaszane przez mieszkańców inicja-
tywy kierowane są do osób w różnym 
wieku, a wśród nich proponowane są 
warsztaty plastyczne, twórcze, florystyczne, 
wizażu i kosmetologii naturalnej, proz-
drowotne, imprezy kulturalno-muzyczne, 
wycieczki, spacery tematyczne, gimna-
styka i inne zajęcia sportowe dla rodzin 
czy turnieje, a także warsztaty szkutni-
czo-bosmańskie skierowane do młodzieży. 
Ciekawym pomysłem był komediowy 
spektakl teatru telewizji o zagrożeniach 

czyhających na osoby starsze czy pro-
jekty edukacyjne z obszaru ekologii oraz 
działania promujące wolontariat na rzecz 
zwierząt, a także budowa chodników 
na przedeptach i nasadzenia zieleni.

Nabór wniosków na 2022 rok ruszył 
1 października i potrwa do 15 listopada. 
Przy tej okazji przypominamy mieszkań-
com, że opinia ich rad jednostek pomocni-
czych jest jednym z kryteriów oceny.

Informacje szczegółowe, w tym wzór 
wniosku, są dostępne na stronie www.ka-
towice.eu w zakładce: Dla Mieszkańca/Za-
angażuj się/inicjatywa lokalna. Dodatkowe 
informacje o Inicjatywie Lokalnej można 
również uzyskać telefonicznie pod nume-
rem tel. 32 259 31 18 lub e-mailowo: inicja-
tywalokalna@katowice.eu 

(AGNIESZKA LIS)

NAGRODA IM. JÓZEFA KOCURKA

Zgłoś swoich bohaterów do nagrody!
Znasz ludzi o wielkim sercu  Wiesz, 
kto bez światła kamer i blasków eszy 
działa dla dobra mieszkańców Katowic  
Zgłoś swoich bohaterów do Nagrody 
im. Józefa Kocurka i spraw, by poczuli 
się docenieni!
Trwa nabór wniosków w ramach konkursu 
o Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie 
działalności społecznej. Nagrodę tę otrzy-
mują społecznicy za swoją bezinteresowną 
pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta 
już od 2012 r. Drugą z nagród jest nagroda 
za działnosć charytatywną. Nabór wnio-
sków trwa do 10 listopada.

Jeśli znasz osobę (lub organizację), 
która bezinteresownie działa dla miesz-
kańców Katowic – prowadzi warsztaty dla 
dzieci, aktywizuje seniorów, pomaga oso-
bom zagrożonym wykluczeniem społecz-
nym, dba o bezdomne zwierzęta, chroni 
środowisko lub w jakikolwiek inny sposób 
udziela się na rzecz lokalnej społeczności – 
nie zwlekaj i daj nam znać!

Na stronie www.katowice.eu w zakładce 
Dla mieszkańca/władze miasta/Prezydent 
miasta/Nagrody Prezydenta/Nagroda im. J. 
Kocurka dostępne są wzory wniosków o na-
grodę oraz inne przydatne informacje doty-
czące sposobu zgłaszania kandydatów.

Tegorocznym laureatem Nagrody im. 
Józefa Kocurka za działalność społeczną 
był Erwin Grzegorzek, zasłużony dla miasta 
mistrz ogrodnictwa. Oto, co miał do powie-
dzenia Kamilowi Kalkowskiemu.

Kamil Kalkowski: Od ponad 60 lat zajmuje się 
pan ogrodnictwem. Projektuje, zakłada i utrzy-
muje pan zieleńce, opiekuje się miejscami pa-
mięci narodowej, edukuje o ochronie środowi-
ska. Ktoś, kto aż tak długo pozostaje aktywny, 
musi kochać to, co robi. Skąd u pana taka pasja

rwin rzegorzek: Już od dziecka bardzo fa-
scynowały mnie rośliny. Mój ojciec, cho-
ciaż z wykształcenia inżynier mechanik, 
uwielbiał zieleń i ogród. Gdy przeprowa-
dziliśmy się do Katowic, dostaliśmy od 
ówczesnego prezydenta Katowic działkę. 
Pomagałem na niej tacie w hodowli kwia-
tów, a moja wielka pasja zaczynała się we 
mnie budzić. Z czasem byłem już pewny, 
że chcę zostać ogrodnikiem. Zgłosiłem się 
na praktyki. Nauczyciel, który wziął mnie 
pod opiekę, był bardzo surowy, ucznio-
wie wytrzymywali z nim najwyżej kilka 
tygodni. Ja zostałem przy nim trzy lata, 
aż do otrzymania upragnionego tytułu 
mistrza ogrodniczego.
Jakie tereny zielone w Katowicach panu za-
wdzięczamy  Z którego z nich jest pan naj-
bardziej dumny
Niemalże cały swój wolny czas poświęca-
łem na hodowlę kwiatów, tworzenie i pie-
lęgnację zieleńców i rabat. Zajmowałem się 
licznymi punktami na os. Witosa, Szkołą 
Zawodową na ulicy Krasińskiego, Ogrodem 
Jordańskim, kościołem parafii Podwyższe-
nia Krzyża Świętego i św. Huberta, szkołami 
podstawowymi nr 14 i 33, przedszkolami 
nr 85 i 94, Zespołem Szkół Odzieżowych, 
Zakładem Doskonalenia Zawodowego, 
Domem Dziecka „Tęcza” i wieloma innymi 
punktami na mapie naszego miasta. Zasa-
dziłem tysiące róż i niepoliczalne ilości in-
nych kwiatów. Wszystko robiłem w czynie 
społecznym, za darmo. Nawet sadzonki 
opłacałem z własnej kieszeni. 

Każdy z projektów jest kolejnym 
oczkiem w mojej głowie, jednak mam miej-
sce szczególnie dla mnie ważne – Szpital 
im. św. Elżbiety. Kiedy byłem w czwartej 
klasie szkoły podstawowej, zachorowa-
łem na zapalenie płuc. Mój stan był fatalny, 

myśleliśmy, że nie przeżyję. Zaopiekowała 
się mną wtedy siostra ze zgromadzenia elż-
bietanek. Później, kiedy byłem już dorosły, 
straciłem przytomność w czasie mszy i obu-
dziłem się dopiero w szpitalu. Okazało się, 
że właśnie w tym prowadzonym przez sio-
stry z klasztoru elżbietanek! Uratowały 
mnie po raz drugi. Od tego czasu obieca-
łem sobie, że zajmę się zielenią wokół szpi-
tala i zakonu, robię to aż do dzisiaj. Mam 
nadzieję, że moje kwiaty dają radość za-
równo siostrom, jak i pacjentom.

W tym roku dostał pan Nagrodę im. Józefa 
Kocurka. Jak pan to wspomina
Na początku gali dostałem informację, 
że będę nominowany do nagrody za dzia-
łalność społeczną. Wywołali mnie do 
przodu, wręczyli różę i dyplom. Pomyśla-
łem, że skoro otrzymałem już prezenty, to 
mój udział w plebiscycie jest zakończony. 
Kiedy przy ogłaszaniu zwycięzcy usły-
szałem swoje nazwisko, oczy zaszły mi 
łzami. Miałem tak miękkie nogi, że nie 
mogłem się podnieść z krzesła. To była 
dla mnie niesamowicie ważna chwila. 
Pamiętam, że dostałem wtedy statu-
etkę, dyplom i bukiet. Dyplom wisi te-
raz oprawiony na ścianie, statuetka stoi 
na komodzie przyozdabiana co drugi 
dzień kwiatami, natomiast bukiet zawio-
złem na grób Józefa Kocurka z podpisem: 
„Od laureata”. Znałem pana Kocurka, był 
bardzo dobrym i skromnym człowie-
kiem i cieszę się, że to wyróżnienie jest 
przyznawane akurat pod jego imieniem.
Od początków pana działalności w naszym 
mieście zmieniło się wiele. Jak ocenia pan 
obecne Katowice pod względem obecnej tu 
zieleni
Kiedy zacząłem swoją pracę, nie robiłem tego 
tylko z zamiłowania, ale i potrzeby. Ludzie 
mogą tego nie pamiętać, ale w Katowicach 
przyrodniczo było wtedy bardzo źle. Tamte 
czasy na szczęście minęły i mamy znacznie 
więcej zieleni niż te 40–50 lat temu. To za-
szczyt, że mogłem dołożyć do tego procesu 
zmian swoją cegiełkę. Nasze miasto poprawia 
się praktycznie rok w rok. Już za prezydenta 
Uszoka zaczęło być lepiej, ale to obecnie, 
za kandydatury pana Marcina Krupy mia-
sto rozkwitło. Jestem dumny z Katowic. Jest 
tu dużo zieleni, dużo kwiatów, drzew – nasze 
miasto zaczęło wyglądać po prostu ładnie.
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ykl turniejów kwalifikacyjnych, półfinało-
wych oraz turniej finałowy obejmujących 
swoim zasi giem całe Katowice. W asket-
manii uczestniczyły szkoły podstawowe 
z Katowic, które wystawiły do rozgrywki 
8 15-osobowe zespoły zło one z chłopców 
i dziewcząt klas I  i . ormat rozgrywek 
był wzorowany na amerykańskiej lidze ko-
szykarskiej . ącznie w turnieju wzi ło 
udział 300 dzieci z katowickich szkół. inał 
odbył si  w pa dzierniku.

Rewitalizacja, na którą składa si  odsłoni -
cie ukrytej wcześniej pod asfaltem kostki 
kamiennej, wyremontowanie chodnika, 
stworzenie miejsc na stacj  wypo ycza-
nia rowerów włączoną do systemu miej-
skiego, wymian  lamp oświetleniowych, 
nasadzenie drzew i krzewów ywopłoto-
wych, a tak e wyposa enie placu w ele-
menty małej architektury. Prace powinny 
zakończy  si  do końca listopada. 

ran acja terenów zielonych przy ulicy Wajdy. Projekt uzupełniający powstałe w ostatnich 
latach ciągi parkingowe i tereny dla najmłodszych o zieleń izolacyjną, doposa enie miejsc 
wypoczynku w ławki czy kosze. adanie jest ju  zrealizowane.

Stworzenie miniaturowego układu drogowego ma na celu edukacj  dzieci dotyczącą bez-
piecznego poruszania si  po drogach publicznych, nauk  zasad ruchu drogowego, pomoc 
w przygotowaniu do egzaminu na kart  rowerową oraz nauk  matematyki przez zabaw . 

rwają tu ostatnie prace wykończeniowe.

udowa nowych miejsc postojowych 
wraz z przylegającym chodnikiem, no-
wymi nasadzeniami zieleni i mijanką 
w ciągu ulicy Wodospady. e wzgl du 
na skomplikowanie projektu było to za-
danie dwuletnie. adanie zostało ju  
ukończone. 

Podzielone na dwie strefy miejsce aktyw-
ności dla czworonogów i ich właścicieli. 
W strefie treningowej zostały zamonto-
wane przeszkody, tj. tunel, równowa nia, 
przeskoki, slalom, kładka i pochylnia. 
Strefa relaksacyjna to skwer wyposa ony 
w ławki, kosze i śluzy zapobiegające wy-
biegni ciu psa z terenu. Wybieg zostanie 
oddany do u ytku w listopadzie.

Nowy plac Rostka 
– strefa przyjazna mieszkańcom 
Rewitalizacja placu
Koszt: ok. 675 tys. zł
Miejsce: plac Józefa Rostka

Miejsca parkingowe 
i zieleń przy ul. Wodospady
Koszt: 265 tys. zł
Miejsce: ul. Wodospady

J       B  O
a nami kolejna, już ósma edycja Budżetu 
bywatelskiego. ak zwykle mieszka cy Ka-

towic wykazali się podczas jej trwania dużą 
aktywnością społeczną, zgłaszając do kon-
kursu  propozycji zada  i oddając  ty-
siące głosów. płacało się zainteresować 
B , w ko cu pula przeznaczona na pomysły 
mieszka ców wyniosła aż ,  mln zł, czyli 
najwięcej w przeliczeniu na mieszka ca 

spośród wszystkich miast wojewódzkich 
w Polsce. o realizacji katowiczanie wybrali 
łącznie  projektów, spośród których naj-
więcej głosów uzyskały „Bezpieczne Kato-
wice”, o wartości  tys. zł, dotyczące zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla P 
Katowice-Podlesie. rugie miejsce zajął pro-
jekt rewitalizacji stawu Kozubek i utworzenia 
wokół niego zielonej stre y wypoczynku dla 

mieszka ców, na który miasto wyda ,  mln 
zł. Podium projektów skierowanych do reali-
zacji zamyka „ ko czM  ze smogiem w Ka-
towicach” o wartości  tys. zł.

rzy najbardziej popularne inwestycje stano-
wią jednak jedynie ułamek tego, co powstanie 
w Katowicach dzięki ósmej edycji Budżetu by-
watelskiego. Przeprowadzone inwestycje z za-
kresu m.in. bezpiecze stwa, sportu, rekreacji, 

kultury czy ekologii będą zmieniać zarówno 
najbliższe otoczenie mieszka ców, jak i wize-
runek całego miasta. 

Realizacja tych projektów ciągle jednak jesz-
cze jest przed nami, więc w oczekiwaniu warto 
przyjrzeć się projektom z poprzednich edycji 
BO, których realizacja dobiega bądź właśnie 
dobiegła końca: 

Organizacja cyklu turniejów koszykówki Basketmania 
na terenie katowickich szkół podstawowych
Koszt: 50 tys. zł
Miejsce: całe Katowice

Zieleń osiedlowa w Bogucicach
Koszt: ok. 88 tys. zł
Miejsce: ul. Wajdy 23–27 i 8–16

Wybieg dla psów 
„Psia Dolina”
Koszt: 264 tys. zł
Miejsce: ul. Puławskiego

Minimiasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami 
podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Koszt: 290 tys. zł
Miejsce: ul. Krzyżowa 12
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Gotowa jest ju  koncepcja nowego miej-
skiego domu kultury, który ma powsta  
w rejonie ulic Kwiatkowskiego i Grabskiego, 
na osiedlu Witosa. Dokumentacj  projek-
tową wykonała spółka K R I K I. 
W pierwszej kolejności powstanie budynek, 
a w dalszym etapie park wokół niego. 

 Dzi ki budowie miejskiego domu kultury 
zwi kszy si  oferta kulturalna i rekreacyjna 
w tej cz ści Katowic. ale y nam na tym, by 
osoby w ka dym wieku mogły realizowa  
swoje pasje, a tak e spotyka  si  i integro-
wa  podczas ró nych wydarzeń. Jakoś  

ycia w mieście odgrywa bardzo du ą rol  
w yciu mieszkańców i cz sto jest kluczo-
wym czynnikiem wpływającym na decyzj  
o zamieszkaniu w danym mieście i dziel-
nicy. Dlatego w tej sprawie rozmawialiśmy 
z mieszkańcami  mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Głosy mieszkańców stały si  podstawą do 
stworzenia tzw. koncepcji funkcjonalno-u yt-
kowej. ak wi c powstaną m.in.: sala wielofunk-
cyjna ze sceną i widownią na ok. 200 miejsc 
wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, hol, w któ-
rym b dzie mo liwa organizacja wystaw, sala 
baletowa z parkietem, sala taneczno-ruchowa, 
dwie sale zaj ciowe, sala do organizacji spotkań, 
pracownia plastyczna i ceramiczna z piecem 
do ceramiki oraz pokój dla matki z dzieckiem.
Wyposa enie pozwoli na organizacj  imprez 
plenerowych. Do dyspozycji b dą zadaszona 
scena plenerowa, nagłośnienie, oświetlenie, 

a tak e ławy, krzesła i namioty. Dzi ki wypo-
sa eniu w ekran dmuchany, projektor i le aki 
mo liwa b dzie organizacja plenerowych projek-
cji filmowych. Mieszkańcy zgłaszali takie zapo-
trzebowanie. Realizowany od 2018 roku projekt 
w ramach ud etu Obywatelskiego pt. OOK 

 dom kultury na Witosa  pokazuje, e tego typu 
wydarzenia cieszą si  ogromną popularnością. 
W nowym budynku MDK b dą tak e działa  
Klub Seniora oraz Rada Jednostki Pomocni-
czej nr 8. a terenie wokół budynku zostanie 
zainstalowany monitoring, pojawią si  miej-
sca postojowe, chodniki i oświetlenie. 

udynek MDK zostanie wkomponowany 
w nowy park miejski. W planach jest utwo-
rzenie ogrodów społecznych, ście ek pie-
szo-rowerowych, ście ek edukacyjnych 
o charakterze przyrodniczo-historycznym, 
monta  urządzeń fitness i elementów małej 
architektury. Planowana jest równie  mo li-
woś  zbierania deszczówki przeznaczonej 
do podlewania roślin, a tak e wykorzysta-
nia ekologicznych form nawadniania, m.in. 
suche rzeki i suche oczka wodne. udynek 
i park b dą dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Inwestycja: Budowa parkingu przy 
stacji kolejowej Katowice-Podlesie
Lokalizacja: ul. Uniczowska
Planowany termin zakończenia: 
I kwartał 2022 r.
Koszt: 244 tys. zł

Rozpocz ły si  prace przygotowawcze zwią-
zane z budową parkingu przy stacji kolejowej 
Katowice-Podlesie. Plan zakłada powstanie 
51 darmowych miejsc parkingowych, w tym 2 
miejsc dla osób niepełnosprawnych. Według 
szacunków b dzie mo na z nich korzysta  ju  
w pierwszym kwartale 2022 roku.

 Obok wiaty rowerowej przy stacji kolejowej 
Katowice-Podlesie, która powstała dzi ki gło-
som mieszkańców w ramach ud etu Obywa-
telskiego niebawem powstanie wyczekiwany 
przez mieszkańców parking  mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.  Rozwiązanie to 
wpisuje si  w naszą koncepcj  zrównowa-
onego transportu  mówi prezydent Ka-

towic. I dodaje:  Pasa erowie komunikacji 
publicznej oczekują dziś nie tylko nowocze-
snych środków transportu, ale tak e komfor-
towych miejsc, w których b dą si  przesiada  
i czeka  na kolejne połączenia. akie warunki 

zapewniają dziś centra przesiadkowe Sądowa, 
igota, rynów i awodzie.
udowa dotychczasowych czterech centrów 

przesiadkowych oznacza szereg korzyści dla 
mieszkańców i osób odwiedzających Ka-
towice. ajwa niejsze z nich to m.in. mo li-
woś  szybkiego dojazdu do centrum miasta, 
oszcz dności na czasie i paliwie. W zły prze-
siadkowe mają na celu zach cenie do cz -
stego korzystania z komunikacji publicznej. 

ym samym przyczyniają si  do zmniejszenia 
liczby pojazdów na drogach, co wpływa na re-
dukcj  emisji spalin i hałasu. Pod koniec 2018 
roku w Katowicach otwarto pierwszy park and 
ride w igocie. Koszt tej inwestycji wyniósł 10 
mln zł.  We wrześniu ubiegłego roku oddano 
do u ytku tak e Mi dzynarodowy Dworzec 

utobusowy przy ul. Sądowej. a inwesty-
cja kosztowała 66 mln zł. W grudniu 2020 r. 
dołączyły centra przesiadkowe awodzie  

i rynów , których budowa kosztowała odpo-
wiednio 95,2 mln zł i 89,4 mln zł. Ideą centrów 
przesiadkowych jest mo liwoś  szybkiego 
przesiadania si  z jednych środków komuni-
kacji na inne  np. z samochodu na tramwaj, 
z roweru miejskiego na autobus czy pociąg.
Prace związane z budową parkingu przy sta-
cji kolejowej w Podlesiu prowadzone przez 
M UiM ju  si  rozpocz ły. Jeśli warunki at-
mosferyczne b dą sprzyjające, w połowie 
listopada M UiM przystąpi do realizacji za-
kresu drogowego inwestycji. Szacowany koszt 
parkingu to 244 tys. zł, a zasadnicze prace 
b dą wykonane siłami własnymi M UiM. 
Parking b dzie bezpłatny.
Parking to rozwiązanie czasowe z uwagi 
na planowaną przebudow  linii kolejowej 
przez PKP P K S. . Docelowe rozwiązania 
infrastrukturalne b dą projektowane i realizo-
wane jednocześnie z działami PKP P K S. .

Prace Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów
Zadania własne 

Techników – budowa parkingu
Wojciecha – remont schodów

rzegorzka, Węglowa, Mieczyków, iewna, 
Chorzowska, aciborska, Marzanny – remont 
jezdni
Wiklinowa, ad tawem, Kombajnistów, 
Pawła tylna, eszczym – remont nawierzchni 
z frezu
Kijowska - budowa przejść dla pieszych 
Batalionów Chłopskich – naprawa chodnika

rabowa – budowa wyniesionego przejścia 
dla pieszych
Al. Kor antego – przebudowa drogi
Boya ele skiego, Barcelo ska, Bracka,  
– e ców  – utrwalanie powierzchniowe

 – e ców – naprawa chodnika i ścieżki 
rowerowej

łoneczna  – przebudowa ragmentu 
chodnika

Naprawy wykonane na podstawie
zgłoszeń mieszkańców
Naprawy nawierzchni chodników:
Pozna ska, udy- racza, za ranka, Chorzow-
ska Baildona, łonecznikowa, pokojna, Iłłako-
wiczówny, trażacka,  Maja, allera, Asnyka, 

polska.

Naprawa nawierzchni jezdni:
rdona, Katowicka, rottgera, Bławatków, a-

opusta, zarych zeregów, Kombajnistów, Ba-
talionów Chłopskich, ałęska, igocka, ondo 

esli, Wybickiego, óze owska, Przedwiośnia, 
Brynicy, adomska, Pod Kasztanami, łoneczna, 

polska, unelowa, Mikołowska, Małopolska, 
Modrzewiowa, udwika, amkowa, Wolnego, Ce-
ramiczna, widnicka, Puławska, Blachnickiego, 

kłodowskiej, swobodzenia, pokojna , a-
giello ska, Armii Krajowej, Mikusi skiego, Prusa, 
Bałtycka, Kor antego, Blachnickiego, nie nie -
ska, urawia.

Inwestycja: Miejski Dom Kultury 
na osiedlu Witosa
Lokalizacja: rejon ulic Kwiatkowskiego 
i  Grabskiego 
Planowane ogłoszenie przetargu: 
I kwartał 2022 r.
Czas realizacji: 15 miesięcy 
od podpisania umowy 
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RO MOWA  MARCI EM OWAKIEM  YREKTOREM AR Ą AJĄCYM AMMEGA BUSI ESS SER ICES

Każdy kolejny rok przynosił Katowicom 
niespotykaną transformację
Redakcja NK: Ostatnio został pan uhonoro-
wany tytułem „Zasłużony dla miasta Katowi-
ce”. Co on dla pana oznacza
Marcin Nowak: Tytuł przyjąłem z pokorą, 
dumą, ale i refleksją – czy rzeczywiście ktoś 
inny nie został pominięty na liście kandy-
datów, kto zdecydowanie bardziej przy-
czynił się do rozwoju miasta. Wsłuchując 
się w treść laudacji, sam byłem zaskoczony, 
że na przestrzeni lat można było wspólnie 
stworzyć aż tyle okazji do rozwoju aglo-
meracji katowickiej, jednak nie byłbym 
sobą, gdybym nie zadał sobie pytania, a co 
jeszcze możemy zrobić więcej. Tytułem 
zwyczajowo nagradzane są osoby z ob-
szaru polityki i kultury, więc wyróżnienie 
przedstawiciela biznesu cieszyło podwójnie.
Jest pan związany z Katowicami od wielu 
lat. Jak pan postrzega miasto z perspektywy 
ostatnich dwóch dekad
Dwie dekady zmian w Katowicach to jak 
próba porównania dwóch rozdzielnych rze-
czywistości. Mój początek życia zawodowego 
niestety nie rozwijał się w Katowicach, bo-
wiem mieliśmy tutaj wówczas ograniczone 
możliwości rozwoju. Jednakże każdy kolejny 
rok przynosił Katowicom wręcz niespoty-
kaną transformację środowiskową, gospo-
darczą oraz wizualną wspieraną rozwojem 
biznesu opartego o nowoczesne technologie.
W tym roku otworzył pan lobalne Centrum 
Usług Biznesowych rupy Ammega. Dlacze-
go wybraliście Katowice
W procesie wyboru lokalizacji na mapie 
było kilka miast w Europie Wschodniej, 
które spełniały wyznaczoną listę kryteriów. 
Dwa czynniki w „twardych” statystykach 
przemawiały za aglomeracją katowicką: 
populacja regionu oraz szeroko rozumiana 
atrakcyjność ekonomiczna. Należy jednak 

również pamiętać o dopasowaniu lokaliza-
cji do ogólnego profilu działalności Grupy 
Ammega, będącej w swojej podstawowej 
działalności firmą produkcyjną, co nie po-
zostawało bez znaczenia, mając na uwadze 
plany rozwojowe w wielu obszarach dzia-
łalności Ammega.
Co pan, jako pracodawca, ma do zaoferowa-
nia katowiczanom  

W okresie postpandemicznym oferty 
pracy oraz cały proces rekrutacyjny uległy 
znaczącej transformacji. Obszar rekrutacji 
już nie tylko wyszedł poza obszar miasta, 
co w przypadku aglomeracji katowickiej było 
standardem, ale również poza regiony czy 
województwa. Tak też obecnie pracodawcy 
muszą zdecydowanie rozszerzyć atrakcyjność 
oferty pracy nie tylko widzianą z perspek-
tywy lokalizacji biura w mieście, ale rów-
nież uwzględnić logistykę w modelu pracy 
hybrydowej obejmującej talenty chcące 

być częścią organizacji, jednak mieszka-
jące w innych regionach. Wybór naszej lo-
kalizacji w Katowicach uwzględnił obydwa 
aspekty  – biuro jest zlokalizowane w samym 
centrum Katowic, w bliskim sąsiedztwie 
dworca kolejowego, na skrzyżowaniu więk-
szości linii autobusowych, tramwajowych 
oraz jednoczenie miasto Katowice należy 
do jednych z najlepiej skomunikowanych 
stolic aglomeracji w Polsce. Natomiast dla 
jednej i drugiej grupy pracowniczej nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, że w Katowicach, 
coraz bardziej rozwija się oferta możliwości 
spędzania czasu poza pracą – w bezpośred-
nim sąsiedztwie Strefy Kultury czy w bliskiej 
odległości do ulic Mariackiej i Dworcowej, ale 
również możliwość odpoczynku nad jezio-
rami, w skałkach czy w górach.
Decyzja o inwestycji w Katowicach została 
podjęta w czasach pandemii. Jak ta sytuacja 
będzie wpływać na tempo realizacji inwestycji  

Może trudno w to uwierzyć, ale okres pan-
demiczny stanowił jedną z najmniejszych 
barier decyzyjnych, aby rozwijać nową in-
westycję z obszaru sektora nowoczesnych 
usług biznesowych w Polsce, w Katowicach. 
Zadziwiająco, ogólnoświatowa pandemia 
w wielu obszarach wsparła rozwój tego sek-
tora w krajach Europy Wschodniej z dużym 
wskazaniem na Polskę. Natomiast ekspoten-
cjalny wręcz rozwój technologii pracy i zdal-
nej komunikacji usprawnił procesy rekrutacji 
oraz organizacji przedsiębiorstwa, co niewąt-
pliwie wspiera i zwiększa zasięg działania. 
Jednak ważnym czynnikiem jest, że katowic-
kie urzędy, instytucje oraz podmioty wspie-
rające rozwój biznesu w mieście również 
dostosowały możliwości współpracy, podą-
żając za technologiami dostępnymi na rynku.
Jest pan menedżerem cenionym w struktu-
rach globalnego biznesu. Jak widzi pan przy-
szłość tego sektora w Katowicach
Nadal statystycznie Katowice pozo-
stają stolicą najbardziej zaludnionego 
regionu w Polsce, bardzo sprawnie i ak-
tywnie od lat przechodząc przez proces 
transformacji, równolegle wspierając roz-
wój nowoczesnego przemysłu, jak i sek-
tora nowoczesnych usług biznesowych 
opartych o światowe technologie. Kato-
wice określane, według branżowych ra-
portów ABSL czy Pro Progressio, jako 
„Tier 2” doskonale wpisują się w obecne 
potrzeby konsolidacji usług SSC czy GBS 
dla średnich i dużych globalnych przedsię-
biorstw. Jednakże Katowice winny ciągle 
dbać o rozwój swojej atrakcyjności, działać 
wielotorowo, promując swoją ofertę dla biz-
nesu, oraz wykorzystywać aktywa regionu 
jako integrator na rzecz przyszłego rozwoju 
potencjału biznesowego miasta. 

 GRU IA W KATOWICAC  RUS A S C YT CY ROWY O  — IG

W Katowicach o przyszłości internetu
To będzie najważniejsze cyfrowe wyda-
rzenie tego roku. W grudniu Polska sta-
nie się stolicą światowej dyskusji o przy-
szłości internetu. 
W Szczycie Cyfrowym ONZ wezmą udział 
sekretarz generalny ONZ – António 
Guterres, wiceprzewodnicząca Komisji 
Europejskiej – Margrethe Vestager, kil-
kudziesięciu ministrów cyfryzacji z róż-
nych zakątków świata, przedstawiciele 
biznesu z różnych kontynentów, działacze 
organizacji pozarządowych i środowiska 
naukowego. To na tym wydarzeniu za-
padną najważniejsze decyzje dotyczące 
przyszłości internetu.

Ważne wydarzenie
Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 odbę-
dzie się od 6 do 10 grudnia w Międzyna-
rodowym Centrum Kongresowym (plac 
Sławika i Antalla 1). Hasło tegorocznego 
Szczytu Cyfrowego to „Internet United”, 
czyli otwarty, wolny i niepodzielony inter-
net, w którym użytkownicy mogą cieszyć 
się swoimi prawami. W tym roku IGF od-
będzie się po raz 16.

Znamy już  program  fazy głównej 
Szczytu Cyfrowego (7–10 grudnia) oraz 
tzw. dnia zero (6 grudnia). Łącznie to po-
nad 300 różnych aktywności, a wśród 
nich: warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, 

sesje grupowe i sesje networkingowe. To 
także sesje wysokiego szczebla z udzia-
łem przedstawicieli państw i organi-
zacji międzynarodowych, a także sesja 
parlamentarna. 

W programie Szczytu Cyfrowego ONZ 
– IGF 2021 znajdują się też warsztaty za-
proponowane przez osoby ze wszystkich 
stron świata. Swój pomysł mógł zgłosić 
każdy. ONZ wybrało 83 warsztaty, które 
odbędą się w trakcie tegorocznego IGF. 
Dotyczą m.in. ochrony dzieci w interne-
cie, zrównoważonej konsumpcji w ramach 
e-commerce, cyfrowych praw i obowiązków 
czy wolności słowa w internecie.

Pełna lista warsztatów jest na bie-
żąco aktualizowana.

Zapraszamy młodych
Tegoroczny Szczyt Cyfrowy w założeniu ma 
być ważnym wydarzeniem także dla mło-
dych ludzi z całego świata, którzy w znacz-
nej mierze tworzą globalne środowisko 
internetowe. Dlatego jednym z wydarzeń 
towarzyszących IGF 2021 będzie Młodzie-
żowy Szczyt IGF (Youth IGF).

W Szczycie Cyfrowym może wziąć 
udział każdy. Wystarczy się zarejestrować. 

Więcej informacji na www.igf2021.pl
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Logistyka i inżynieria 
przy ul. Chorzowskiej
W ostatnich tygodniach dwie firmy z sektora 
nowoczesnych usług biznesowych poinfor-
mowały o wyborze nowych biur w Katowi-
cach. Zatrudnienie znajdą przede wszystkim 
specjaliści ds. logistyki oraz inżynie-
rii z branży ropy i gazu ziemnego. Oba przed-
siębiorstwa ulokowały się w budynku B 
kompleksu biurowego Silesia Business Park 
przy ul. Chorzowskiej 150.

Pierwszym z podmiotów jest wło-
ski Gruber Logistics, międzynarodowa 
firma z branży transportowej i logistycz-
nej założona w 1936 roku. Spółka posiada 
35 biur w rejonie Europy i Azji. – W ostat-
nich latach byliśmy świadkami szybkiego 
rozwoju gospodarek Europy Wschod-
niej, a zwłaszcza Polski. Decyzja o otwar-
ciu oddziału w Katowicach wynika przede 
wszystkim z naszego zainteresowania pol-
skim rynkiem, jego dynamiką i silnym po-
tencjałem w sektorze transportu i logistyki 
– powiedziała Bettina Wisthaler, project 
manager w Grupie Gruber Logistics.

Biuro w Katowicach to pierwszy od-
dział firmy w Polsce. Spółka działa w mie-
ście od dwóch lat, ale dotychczas zajmowała 
przestrzeń coworkingową. Teraz na-
jęła w biurowcu ok. pół piętra wyłącznie 
na własne potrzeby. Pracuje tu ok. 30 osób. 
– Jesteśmy dumni, że pierwszy w Pol-
sce oddział firmy w ciągu dwóch lat roz-
winął się na tyle, aby wynająć ponad 500 
mkw. powierzchni w Silesia Business Park 
– powiedział  Kamil Sarna, branch ma-
nager w Gruber Logistics. Zespół będzie 
jeszcze większy za sprawą prowadzonej 
rekrutacji. Poszukiwani są dyspozytorzy 
transportów międzynarodowych.

Drugim z podmiotów jest wywodząca 
się z Norwegii firma Apply, która w Polsce 
dotychczas działała tylko w Krakowie. Jako 
że zespół tworzy silna grupa pracowni-
ków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii, dla których dojazdy do małopolskiego 
biura mogły być uciążliwe z racji odległości, 
spółka postanowiła otworzyć oddział w sto-
licy województwa śląskiego.

– Filia w Katowicach ucieszy na-
szych wieloletnich pracowników ze Ślą-
ska, Zagłębia i okolic, którzy dojeżdżali 
do biura w Krakowie. Otworzy również 
nowe możliwości przed poszukującymi 
atrakcyjnej pracy w regionie – powie-
działa  Magdalena Litwa, administration 
manager w Apply Poland.

Tak jak Gruber Logistics Apply zajęła 
500 mkw. w budynku B, gdzie powstały 
54 stanowiska pracy. Zespół wprowadził 
się do biurowca na początku października. 
Obecnie oddział poszukuje kolejnych pra-
cowników. Potrzebni są inżynierowie, któ-
rzy będą odpowiadać za usługi projektowe 
platform wiertniczych.

W tym roku już niejednokrotnie in-
formowano o utworzeniu nowych miejsc 
pracy w sektorze nowoczesnych usług 
biznesowych w Katowicach. Ostatnio 
swoje oddziały w mieście ulokowały 
m.in. Aebi Schmidt, SD Worx, Grupa 

Ammega, czy LKQ Europe. – Katowice 
to szybko rozwijający się rynek, idealnie 
wpisujący się w strategię potencjału do 
wzrostu biznesu dla wielu branż, przede 
wszystkim z uwagi na niemalże 600 tys. 
mkw. powierzchni biurowej oraz dostęp-
ność wykwalifikowanych specjalistów 
– skomentowała Iwona Kalaga, negocja-
tor w Knight Frank, firmie doradczej z sek-
tora nieruchomości.

nergooszczędne biurowce 
wśród zieleni
Trwa budowa pierwszego etapu Eco City 
Katowice. Na poprzemysłowym terenie 
powstaną nie tylko biurowce, ale rów-
nież przestrzeń rekreacyjno-wypoczyn-
kowa z alejkami, boiskiem, ogrodami 
kwiatowymi i zielonymi tarasami na dachu 
budynków. Wszystko przy udziale energo-
oszczędnych technologii.

Eco City Katowice to połączenie miejsc 
pracy z terenami zielonymi. Kompleks biu-
rowców, którego budowa rozpoczęła się we 
wrześniu 2020 roku, powstaje na północy 
miasta przy ul. Konduktorskiej. Inwestor 
liczy, że najemców skusi oferta obejmująca 
możliwość pracy w tradycyjnym biurze lub 
na ciekawie zaprojektowanych terenach ze-
wnętrznych. Sercem kompleksu stanie się 
Eco Square, czyli przestrzeń rekreacyjno-
-wypoczynkowa. To całkowita odmiana 

tej okolicy, która przed laty stanowiła część 
huty cynku.

– Eco Square to symboliczne odwołanie 
się do ochrony i wspierania natury w prze-
strzeni miejskiej. Dzięki dominacji ruchu 
pieszego, starannie zaprojektowanej zie-
leni i elementom małej architektury prze-
strzeń ta będzie sprzyjać integracji, stanie 
się miejscem codziennych spotkań i rekre-
acji oraz spędzania wolnego czasu. Zróż-
nicowana topografia w postaci zielonych 
skarp, ogrody kwiatowe i  enklawy zie-
leni podkreślą symbiozę środowiska 
naturalnego z nowoczesnym i energoosz-
czędnym budownictwem poprzez prze-
nikającą do wnętrza biurowców zieleń 
– opowiada Janusz Mitręga, prezes zarządu 
Eco City Katowice.

W tworzeniu unikalnego kompleksu 
pomogą nie tylko natura, ale również za-
awansowane technologie, które m.in. mają 
wpływać na wzrost wydajności pracy, 
spadek wskaźnika zachorowalności oraz 
wyraźną obniżkę kosztów zużycia me-
diów. W tym celu zastosowany zostanie 
system klimatyzacji oparty na belkach 
grzewczo-chłodzących oraz regulatorach 
przepływu czy wysokosprawny system 
wentylacji zapewniający osuszanie i nawil-
żanie powietrza do optymalnego poziomu 
40–60 proc. Z kolei czujniki oświetlenia 
dostosują natężenie światła do warunków 
panujących na zewnątrz, a dodatkowy 

komfort mają zapewnić technologie od-
powiedzialne za stałą kontrolę jakości 
powietrza i monitoring temperatury. Po-
zyskiwanie części energii elektrycznej 
będzie obywać się dzięki panelom foto-
woltaicznym, a odzysk energii wspomogą 
energooszczędne windy. Ponadto planuje 
się pozyskiwanie naturalnego chłodu z oto-
czenia, system okienno-fasadowy z wysoką 
izolacyjnością termiczną i wykorzystanie 
gazowych pomp ciepła.

Inwestycja dostarczy 34 400 mkw. no-
woczesnej powierzchni biurowej w czterech 
7-kondygnacyjnych budynkach, w tym 1900 
mkw. powierzchni coworkingowej i 1050 
miejsc parkingowych zlokalizowanych 
na 2-poziomowych parkingach podziem-
nych. Na dachach biurowców zaprojekto-
wano zielone tarasy z widokiem na centrum 
Katowic, podziemne parkingi dla rowerzy-
stów z szatniami i prysznicami, stacje ła-
dowania pojazdów elektrycznych, myjnię 
parową dla samochodów osobowych i lokale 
usługowe. Na razie powstają dwa z czterech 
budynków. Ukończenie tego etapu ma na-
stąpić w 2023 roku.

To druga biurowa inwestycja Grupy 
GPP w Katowicach. Również przy ul. 
Konduktorskiej parę lat temu ukończono 
budowę GPP Business Park, czterech ener-
gooszczędnych biurowców i hali magazy-
nowo-produkcyjnej. W przyszłości obok 
Eco City Katowice ma powstać dzielnica 
Nowy Wełnowiec.

Warzywa, owoce i biuro
Na os. Witosa otwarto biurowiec ze strefą 
usługową, gdzie działa wielkopowierzch-
niowy market owocowo-warzywny z pro-
duktami w ofercie hurtowej i detalicznej. 
Właściciel podaje, że to pierwszy tego typu 
obiekt w kraju.

Inwestycję zrealizowano przy ul. Koloń-
skiej 1, a jej oficjalna nazwa to Park Koloński. 
Prace budowlane na pustej działce ruszyły 
latem 2019 roku. Z początkiem października 
br. zainaugurowano działalność 6-kondy-
gnacyjnego budynku, w którym znajdują się 
7800 mkw. powierzchni biurowej na wyna-
jem, a także restauracja i w sumie ok. 4000 
mkw. powierzchni handlowej. Do dyspozy-
cji gości i najemców oddano ok. 400 miejsc 
parkingowych. Co rzadko spotykane w tego 
typu obiektach, elewacja biurowca jest w du-
żej mierze wykonana z cegły klinkierowej. 
To nawiązanie do tradycji budowlanej re-
gionu. Budynek ma w sumie 12500 mkw.

Market przyjął nazwę Zielony Ba-
zar i mieści się na parterze. Jego wyjątko-
wość mają podkreślać produkty pochodzące 
prosto od rolników i dostarczane z wyklu-
czeniem pośrednictwa.

Za przedsięwzięciem stoi firma 
z Goczałkowic-Zdroju, od pokoleń zwią-
zana z uprawą warzyw. Na Zielonym Baza-
rze w hurcie i detalu kupić można produkty 
gospodarstw właściciela oraz innych go-
spodarstw i producentów, którzy spełnią 
warunki produkcji dobrej jakościowo i bez-
piecznej. W ten sposób inwestor również chce 
propagować prozdrowotny tryb życia. (ZIT)
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RAWA.INK ZAPRASZA

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Od 8 do 14 listopada odbędzie się I  
edycja Światowego Tygodnia Przed-
siębiorczości, którego Miejski Inkuba-
tor Przedsiębiorczości Rawa.Ink bę-
dzie partnerem. Wydarzenie odbywa 
się pod hasłem „Biznes jutra”. To mię-
dzynarodowy projekt, którego celem 
jest wspieranie przyszłych i obecnych 
przedsiębiorców. Promuje świadomy 
rozwój i podejmowanie biznesowych 
inicjatyw. 
Miejski Inkubator Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink wraz z partnerami organizuje 
cztery wydarzenia związane z szeroko ro-
zumianą przedsiębiorczością. 8 listopada 
odbędzie się spotkanie „Społeczna odpo-
wiedzialność biznesu – CSR”, w którym 
udział wezmą przedstawiciele firm oraz 
organizacji pozarządowych. Spotkanie ma 
na celu integrację przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych i biznesu, wymianę 
informacji, poglądów, opinii ułatwiają-
cych nawiązywanie partnerstw oraz być 
może także realizację wspólnych inicja-
tyw i projektów.  

9 listopada we współpracy z firmą 
Daxon Solution Dagmara Modrzejewska 

odbędzie się kolejna edycja Konferencji ITI-
Love „Ochrona firmy w cyberprzestrzeni”. 
Podczas konferencji zostanie poruszona 
tematyka poświęcona ostrożności w sieci, 
tego, jak bezpiecznie prowadzić e-biznes, 

czego unikać i na co zwracać szczególną 
uwagę oraz jakie zabezpieczenia wprowa-
dzić w celu minimalizacji ryzyk. W tym 
samym dniu we współpracy z firmą Wise 
Money Igor Ginialski  zorganizowane 

zostanie  spotkanie z cyklu Business Lab 
„Design �inking – zachwyć klienta i pod-
nieś zysk”. Design �inking jest metodą 
pracy kreatywnej, aby przy użyciu kom-
petencji wszystkich zaangażowanych osób 
stworzyć coś, co będzie nowością i jak naj-
lepiej odpowie na potrzeby klientów. 

Z kolei 10 listopada we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm 
Rodzinnych oraz  firmą DPM sp. z o.o. 
zorganizowany zostanie panel dysku-
syjny „Znaczenie intuicji w prowadze-
niu biznesu”, w którym przedstawiciele 
firm rodzinnych odpowiedzą na pyta-
nia z zakresu roli wykorzystania intu-
icji w prowadzeniu biznesu, wad i zalet 
intuicji w biznesie, przykładów pozytyw-
nego wykorzystania intuicji oraz źródeł 
intuicji biznesowej. Wszystkie wydarze-
nia, które organizuje Miejski Inkubator 
Przedsiębiorczości Rawa.Ink wraz z part-
nerami, są bezpłatne.  

Więcej informacji na Facebooku Rawa.Ink: 
facebook.com/Rawa.Ink/ ref bookmarks 

oraz na stronie 
rawaink.katowice.eu/. org

KONTYNUACJA ZE STR. 1

Nowy stadion powstanie za 3 lata
– Jako katowiczanin z dziada pradziada 
cieszę się, że miasto rozpoczyna budowę 
obiektu, z którego – mam nadzieję – 
wszyscy będziemy niedługo dumni: sta-
dionu i hali, z których korzystać będziemy 
wszyscy mieszkający w Katowicach – po-
wiedział Piotr Koszecki prezes Stowarzy-
szenia Kibiców „SK 1964”. – Moją obecność 
tutaj odbieram jako uhonorowanie dla 
wszystkich kibiców GieKSy, którzy przez 
te wszystkie lata robili wszystko, by ten sta-
dion powstał – dodaje.

Pierwszy etap inwestycji obejmujący bu-
dowę stadionu, hali sportowej, dwóch boisk 
treningowych, miejsc parkingowych oraz 
niezbędnej infrastruktury drogowej – zgod-
nie z harmonogramem powinien zakończyć 
się z końcem sierpnia 2024 r. W ramach 
drugiego etapu budowy kompleksu do ist-
niejących już wtedy obiektów dołączą 4 do-
datkowe boiska treningowe, pole do praktyki 
bramkarskiej, dodatkowe drogi i miejsca 
parkingowe. Pierwsza faza inwestycji kosz-
tować będzie ok. 205 mln zł, natomiast druga 
szacowana na podstawie kosztorysu inwe-
storskiego – ok. 42 mln zł. Finansowanie 
budowy kompleksu sportowego będzie po-
chodziło z budżetu miasta oraz ew. obligacji. 

Co obejmuje inwestycja 
Stadion  będzie budowlą jednoprze-
strzenną o charakterze jednokondy-
gnacyjnym nadziemnym z obiektami 

kubaturowymi (kioskami) pod widownią, 
natomiast hala sportowa to obiekt o 3 kon-
dygnacjach nadziemnych. Cały kompleks 
sportowy otoczony zostanie zadaszoną 
kolumnadą słupów o wymiarach 50 na 50 
cm, na której opierać się ma stalowa kon-
strukcja dachu.

Struktura funkcjonalna stadionu 
ukształtowana jest przez płytę boiska, wi-
downię i zadaszenie. Tę drugą współtwo-
rzyć będą 4 nachylone trybuny połączone 
skośnymi narożnikami, pod którymi zlo-
kalizowane zostały 4 bramy umożliwiające 
dostęp samochodowy na płytę boiska (105 
na 68 m) i zapewniające przewietrzanie mu-
rawy (wyposażonej w systemy odwodnie-
nia, nawodnienia i podgrzewania).

Trybuny południowa, wschodnia i pół-
nocna zbudowane będą docelowo z 21 wy-
piętrzonych rzędów, natomiast trybuna 

zachodnia – z 20 rzędów ze względu 
na powiązanie funkcjonalne z niektórymi 
pomieszczeniami na 2 piętrze budynku 
hali sportowej (między innymi loże VIP). 
Łączna liczba miejsc siedzących dla kibi-
ców na widowni wyniesie 14 843 (w tym 14 
807 krzesełek i 36 miejsc dla osób niepeł-
nosprawnych), a wszystkich miejsc siedzą-
cych na stadionie będzie 14 893 (50 miejsc 
dla przedstawicieli mediów i obsługi multi-
medialnej). Dla gości przyjezdnych wyzna-
czono 773 miejsca w obszarze sektora 16. 
oraz częściowo sektorów 15. i 17. Istnieje 
możliwość powiększenia strefy kibiców go-
ści o sektor 17 w obszarze trybuny północ-
nej (o kolejne 417 miejsc). Z kolei 563 miejsca 
w centralnej części trybuny zachodniej sta-
nowią tzw. strefę VIP. W części pn.-zach. 
stadionu 187 miejsc  siedzących stanowić 
będzie strefę sektora rodzinnego.

Stadion zostanie wyposażony w 2 tele-
bimy o wymiarach ok. 4,9 na 6,9 m.

ala sportowa. Reprezentacyjną strefę 
wejścia do budynku hali sportowej stano-
wią południowy dziedziniec wejściowy oraz 
dwukondygnacyjny hall wejściowy z ekspo-
zycją na wewnętrzną halę sportową. Ta wy-
posażona zostanie w 2792 miejsc siedzących 
oraz szerokie obejście na poziomie ostat-
niego rzędu siedzisk. Po stronie zachod-
niej i wschodniej ww. strefy zlokalizowane 
zostały wszystkie pozostałe funkcje współ-
tworzące program funkcjonalno-użytkowy 
kompleksu sportowego stadionu i hali, 
w  tym przede wszystkim przez zaplecze 
sportowe, zespoły pomieszczeń VIP, zespoły 
pomieszczeń monitoringu, zespoły po-
mieszczeń obsługi medialnej imprez, zaple-
cze administracyjne, zaplecze gospodarcze 
oraz zaplecze techniczne. Pod dziedzińcem 
usytuowany został parking dla służb po-
rządkowych i ratunkowych. 

Zagospodarowanie terenu. W ramach 
pierwszego etapu inwestycji powstanie 
około 250 miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych (w tym 13 miejsc 
postojowych dla pojazdów osób z niepełno-
sprawnością) oraz 11 miejsc postojowych dla 
autokarów. Wybudowana zostanie również 
część układu komunikacyjnego w sąsiedz-
twie stadionu wraz z chodnikami. Nasa-
dzone będą ponadto drzewa i krzewy oraz 
pojawi się mała architektura.  

Zobacz relację wideo 
z wbicia pierwszej łopaty 
pod budowę 
stadionu miejskiego
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R BMY SOBIE GR Ą KI

Ogrody społeczne do samodzielnego z(a)łożenia 
W czterech dzielnicach Katowic, w ra-
mach projektu „ZróbMy Sobie rządki”, 
powstały ogrody społeczne: na osie-
dlu Kukuczki skwer Koszycki, Bogu-
cice , na terenie zielonym w okolicach 
ul. 1 Maja 108 Zawodzie , na podwórku 
kamienic przy ul. liwickiej 97, 97a i 99 
Załęże  i terenie zielonym przy ul. Sło-

nimskiego 12  Koszutka . Za nadzór nad 
realizacją projektu odpowiedzialna była 
inicjatywa Miastoogród przy współpra-
cy z Fundacją Bobrowe eremia.
Mieszkańcy w „pakiecie startowym” do-
stali fachowe wsparcie i wszystko, co po-
trzebne jest do stworzenia ogrodu, w tym 
deski, ziemię czy rośliny. Uczyli się podstaw 
ogrodnictwa, tworzenia warunków do by-
towania ptaków i owadów czy gospodaro-
wania wodą. Przede wszystkim jednak sami 
musieli się zaangażować. 

Mieszkańcy sami, z pomocą i pod okiem 
prowadzących warsztat, składali skrzy-
nie z prefabrykowanych elementów, 
wykładali je specjalnym materiałem i wysy-
pywali ziemią, a na koniec sadzili użytkowe 
zioła i byliny. W każdym z miejsc powstały 
też od podstaw elementy drewnianej małej 
architektury. W każdej z grup inicjatyw-
nych musiało się znaleźć minimum pięć 
osób, ale już w trakcie prac dołączały ko-
lejne. Zdarzało się, że jednocześnie ogród 
budowało nawet kilkadziesiąt osób, w tym 
wiele dzieci i osoby starsze. Angażowali 

się lokalni przedsiębiorcy – producent 
żurku w Załężu i apteka w Zawodziu, Centra 
Społecznościowe w Bogucicach i w Zawo-
dziu, Rada Jednostki Pomocniczej w Ko-
szutce czy aktywiści z Zielonego Załęża. 
– Często już w trakcie budowy dołączali 
inni mieszkańcy pobliskich terenów, a na-
wet przechodnie, pytając, co tu się dzieje. 
Na osiedlu Kukuczki dostaliśmy gromkie 
brawa prosto z balkonu pobliskiego bloku, 
na Zawodziu jedna z seniorek prowadząca 
własny ogródek pod oknami zaskoczyła 
nas, przynosząc dla wszystkich placek droż-
dżowy. Takie akcje budują miasto obywa-
telskie – ocenia Paweł Harlender, architekt 
krajobrazu z Miastoogrodu. 

Projekt „ZróbMy Sobie Grządki” to 
pilotaż, który miał za zadanie inspirować. 
Na bazie zebranych doświadczeń Mia-
stoogród stworzy jeszcze poradnik dla 
mieszkańców, który będzie ułatwiał prze-
noszenie idei ogrodów społecznych na wła-
sne podwórko. Na Facebooku rozwija się też 
grupa Katoogrodnicy, która skupia miesz-
kańców zainteresowanych miejskim ogrod-
nictwem i w założeniu ma się stać polem do 
współpracy, wymiany pomysłów, dzielenia 
się plonami czy narzędziami. 

Działanie „ZróbMy Sobie Grządki” zo-
stało sfinansowane z nagrody Transforma-
tive Action Award, którą miasto zdobyło 
za miejski projekt KatoObywatel, i również 
jest elementem tego projektu.  (SR)

AKŁA  IE E I MIEJSKIEJ

Dlaczego warto zostawić część opadłych liści pod drzewami
Usuwanie liści z trawników w przekona-
niu wielu osób jest jednoznaczne z dba-
niem o ogród czy teren zielony. Jeśli 
jednak chcemy, by były to miejsca peł-
ne życia i śpiewu ptaków, warto pomy-
śleć o pozostawieniu choćby części liści. 
Poza korzyściami dla przyrody zaprzesta-
nie grabienia liści oznacza oszczędność 
pracy oraz energii związanej z wywoże-
niem liści, a w skali miasta zaprzestanie 
usuwania części liści obniża wysokie 
koszty utrzymania terenów zielonych.
Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej usuwa opa-
dłe liście przede wszystkim z chodników, 
dróg czy ścieżek parkowych, a pozostawia 
pewne ich ilości na terenach zielonych i do 
tego samego zachęca mieszkańców, którzy 
posiadają własne ogrody. Zalegające liście 
są nie tylko miejscem schronienia zwierząt, 
ale też wspaniałym naturalnym nawozem. 
Pozostawienie ich niezgrabionych powoduje 
powstanie próchnicy, czyli humusu w postaci 
organicznych szczątków w różnym stadium 
biologicznego rozkładu, który decyduje o ży-
zności gleby. Materiał organiczny gleby jest 
bardzo różnorodny, a ilość materii organicz-
nej w glebie uzależniona jest w dużej mierze 

od warunków klimatycznych. Zostawione 
liście dobrze izolują i zmniejszają wahania 
temperatury gleby tak częste w dobie obec-
nych zmian klimatycznych.

Pozostawiona „pierzyna” z liści będzie zimą 
chroniła glebę przed przemarzaniem, a wiosną 

dodatkowo wzbogaci ją w składniki odżyw-
cze. Trzeba jednak pamiętać, że podobnie 
jak w przypadku innych zimowych okryć 
– wiosną te liście, które nie uległy rozkła-
dowi powinniśmy usunąć, aby nie hamo-
wały rozwoju roślin.

Kolejną korzyścią płynąca z pozosta-
wienia liści jest fakt, iż są one skutecznym 
schronieniem licznych organizmów. W na-
turze liście opadłe z drzew stają się częścią 
ściółki, która stanowi dom i miejsce roz-
woju dla żywych istot – bakterii, bezkrę-
gowców czy małych kręgowców. Motyle 
czy ćmy składają w takiej ściółce jaja. Do-
datkowo ściółka stanowi także doskonałą 
stołówkę dla jeży, które żywią się mniej-
szymi owadami czy ślimakami. Z tego do-
brodziejstwa korzystają także ptaki, które 
nie migrują w czasie zimowym.

Przez ograniczenie grabienia liści spra-
wiamy, że przestrzeń miejska, zwłaszcza 
ta w ogrodach czy parkach, jest zbliżona 
do tej naturalnej, występującej w lasach – 
dzięki temu poprawiamy warunki przyrod-
nicze w mieście, a także dbamy o to, aby była 
zachowana odpowiednia bioróżnorodność. 
Trzeba pamiętać, że w przyrodzie wszystko 
jest ze sobą idealnie połączone, i właśnie dla-
tego należy jej pomagać, zamiast gromadzić 
wszystkie liście do plastikowych worków, 
pozbawiając tym samym ekosystem warto-
ściowej życiodajnej materii.  

JO  K R , MI  S R I , M

Ściółka z liści stanowi często naturalny domek dla jeży, w którym mogą bezpiecznie zapaść 
w hibernację. Jeże mogą zapaść w sen zimowy już w momencie, kiedy temperatura otoczenia 
spada poniżej 5 stopni Celsjusza, i obudzić się, kiedy sięgnie ona 10 stopni – dlatego domek 
z liści, w którym jest już zgromadzony naturalny pokarm, jest zwłaszcza dla młodych osobników 
idealnym schronieniem. Jeżeli zauważymy, że mamy w ogrodzie jeże, można w pobliżu 
pozostawionych liści postawić małą miseczkę z wodą
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Mieszkańcy sami, 

z pomocą i pod okiem 

prowadzących warsztat, 

składali skrzynie
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KATOWICE DLA SENIORA 

Miasto Katowice oraz realizator projektów, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ka-
towicach, zaprasza mieszkańców miasta w 
wieku senioralnym do udziału w zajęciach:

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe Nasze Załęże – II etap” realizowa-
nego przez Miasto Katowice – MOPS dla 
seniorów zaplanowano:

6.11, godz. 19.30 – „Senior w podróży” 
– wyjście do NOSPR na recital laureata 
XVIII Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego, 
8.11, godz. 10.00 – „Senior w akcji” 
– warsztaty tworzenia lampionów,
16.11, godz. 7.00 – „Senior w podróży” 
– wycieczka do Żywca,
18.11, godz. 16.30 – „Senior w akcji” 
– warsztaty tworzenia lampionów,
22.11, godz. 10.30 – 
„Senior w działaniu” – warsztaty 
robienia na drutach,
25.11, godz. 16.00 – 
„Senior w działaniu” – warsztaty 
robienia na drutach.

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Dominiką Szoł-
tysik, Judytą Wolną oraz Rafałem Ićkiem, 
Katowice, ul. Gliwicka 92/1, tel.: 502 032 
688, 503 805 269, 501 242 787

W ramach projektu „Bogucice – moje miej-
sce na ziemi. Program aktywności lokalnej 
– etap II” realizowanego przez Miasto Ka-
towice – MOPS dla seniorów zaplanowano:

3, 10, 17, 24.11, godz. 10.00
– „Senior w ruchu” – trening nordic 
walking w parku Boguckim,
22.11, godz. 10.30 – „Senior w działaniu” 
– warsztaty kreatywne: tworzenie 
stroików dla Hospicjum św. 
Franciszka,
26.11, godz. 15.00 – „Senior w działaniu” 
– wieczór planszówkowy,
29.11, godz. 10.30 – „Senior w działaniu” 
– warsztaty kreatywne: tworzenie 
kartek świątecznych,

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Kariną Ploch-
-Oleksy, Anną Wołoch, Markiem Mierzwą, 
Blanką Hasterok, Katowice, ul. Markiefki 
64 oraz Markiefki 68, tel.: 502 032 604, 720 
779 447, 502 032 544, 503 805 218

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe w Nikiszowcu – II etap” realizowa-
nego przez Miasto Katowice – MOPS dla 
seniorów zaplanowano:

4.11 – „Senior online” 
– zajęcia komputerowe, 
8.11 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” 
– gry karciane,
9.11 „Senior online” 
– zajęcia komputerowe,
16.11 – „Senior online” 
– zajęcia komputerowe,
18.11 – „Senior online” 
– zajęcia komputerowe
19.11 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” 
– warsztaty z rękodzieła,
22.11 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” 
– gry karciane,
26.11 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” 
– warsztaty z rękodzieła.

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Barbarą Mizera, 
Katowice, ul. Szopienicka 58, tel. 502 032 623

W ramach projektu „Centrum Społeczno-
ściowe w Śródmieściu – I etap” realizowa-
nego przez Miasto Katowice – MOPS dla 
seniorów zaplanowano:

poradnictwo specjalistyczne
– spotkanie z kosmetologiem 
(termin w trakcie ustalania), 

bezpłatne stacjonarne konsultacje 
dietetyczne – prowadzone przez 
doświadczonego dietetyka dla 
osób, które chcą zmienić swój 
styl życia na zdrowszy i poczuć 

się lepiej w swoim ciele. Dietetyk 
pomoże ułożyć dietę dostosowaną 
do indywidualnych potrzeb i wskaże 
sposoby na utrzymanie zdrowej i pełnej 
wigoru sylwetki,

16.11, godz. 10.00–14.00 – 
warsztaty z wykonywania filcowych 
ozdób świątecznych,
22 i 29.11, godz. 10.00–14.00
– warsztat szycia ozdobnych 
wianków bożonarodzeniowych.

Podczas wszystkich zajęć, spotkań i warsz-
tatów przestrzegamy zasad reżimu sanitar-
nego. Uczestnicy mają dostęp do płynów 
dezynfekujących, rękawiczek. Używają 
maseczek i zachowują dystans społeczny. 

Osoby zainteresowane udziałem w projek-
cie prosimy o kontakt z Marią Mol-Grabow-
ską lub Joanną Pines, Katowice, ul. Teatralna 
17A, tel.: 501 242 833, 501 242 831

W ramach projektu „Program Ak-
tywności Lokalnej Wełnowiec-Józe-
fowiec i Dąb” realizowanego przez 
Miasto Katowice – MOPS dla senio-
rów zaplanowano:

4.11, godz. 9.00 – Klub Społecznościowy 
„Strefa Seniora” 
– kreatywna kawka: „Jesienne wianki”,
9.11, godz. 9.00 – Klub Społecznościowy 
„Strefa Seniora” – joga dla osób 
w wieku senioralnym,
16.11, godz. 9.00 – Klub Społecznościowy 
„Strefa Seniora” 
– joga dla osób w wieku senioralnym,
18.11, godz. 9.00 – Klub 
Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– kreatywna kawka: „Kiedyś to 
było – wspomnienia uwiecznione 
na fotografiach”,
23.11, godz. 09.00 – Klub 
Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– joga dla osób w wieku senioralnym,
25.11, godz. 9.00 – Klub 

Społecznościowy „Strefa Seniora” 
– kreatywna kawka: „Świece od podstaw”,

30.11, godz. 9.00 – Klub 
Społecznościowy „Strefa Seniora” – joga 
dla osób w wieku senioralnym.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Magdaleną 
Michałek, Katarzyną Schröder, Jolantą Le-
gierską-Rygiel, Katowice, ul. Kotlarza 10b, 
tel.: 32 416 22 66, 725 161 463, 720 776 381

W ramach projektu „Centra Społeczno-
ściowe w Śródmieściu i Zawodziu” reali-
zowanego przez Miasto Katowice – MOPS 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej 
„Mocni Razem” oraz Katowickim Stowa-
rzyszeniem na rzecz Osób Starszych, Nie-
pełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia 
„OPOKA” dla seniorów zaplanowano mię-
dzy innymi:

3.11, godz. 13.30–15.30 
(I grupa) i 16.00–18.00 (II grupa) 
– „Razem możemy więcej” – spotkania 
integracyjno-edukacyjne rozwijające 
kompetencje osobiste,
5.11, godz. 8.30–11.30 i 12.00–15.00
– Kawiarenka Sąsiedzka,
17.11, godz. 13.30–15.30
(I grupa) i 16.00–18.00 (II grupa) 
– „Razem możemy więcej” – spotkania 
integracyjno-edukacyjne rozwijające 
kompetencje osobiste,
24.11, godz. 11.00 – wyjście do kina 
Kosmos (seans dla seniorów),
26.11,  godz. 8.30–11.30 i 12.00–15.00
– Kawiarenka Sąsiedzka,

Punkt Porad i Informacji Obywatelskiej 
(indywidualna pomoc i wsparcie, 
po telefonicznym ustaleniu terminu).

Na wszystkie spotkania obowiązują 
zapisy telefoniczne.

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie prosimy o kontakt z Agnieszką Rze-
pecką, Katowice, ul. Łączna 2-4, tel. 509 
233 227.  
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Jestem stąd, z ulicy Sandomierskiej
Maciej Sczawiński: Trudno pana złapać. Cią-
gle w ruchu, koncerty, nagrania
Marcin Marten: Ale to są momenty „przej-
ściowe”. Raz robi się pusto i cicho, potem 
nagle wszystko przyspiesza, jak to w życiu. 
Ja jestem już po czterdziestce, stąd mój dy-
stans do wszelkich zawirowań, staram się 
nie popadać w skrajności.
W pana przypadku wszystko rzeczywiście za-
częło się dość dawno. Pamiętam dobrze, bo 
poznałem wtedy pana „przez ścianę”. W po-
koju moich dzieci sublokator nazywał się „Ka-
liber 44” .
No tak, pierwsza płyta „Kalibra” wyszła do-
kładnie w moje 18. urodziny, umowę z wy-
twórnią musieli jeszcze podpisywać rodzice.
Kawał czasu. Jak pan generalnie ocenia to, 
co się wydarzyło
Przez całe życie robię dokładnie to, co za-
wsze chciałem robić, co kochałem i kocham. 
Rzecz jasna, wszystko można zrobić jeszcze 
lepiej, to się widzi po czasie, ale skoro pan 
pyta, to generalnie jest OK.
Jest pan człowiekiem otwartym
O tak! Zawsze nie tylko musiałem, ale chcia-
łem, mówiąc górnolotnie, „eksplorować 
nowe lądy”, spotkać się z kimś innym, róż-
nym ode mnie. I naprawdę rzadko się zdarza, 
żeby okazał się bucem, żeby dbał tylko o wła-
sne podwórko. Oczywiście chwile zamknię-
cia się w sobie też są potrzebne. Poza tym nie 
można pozwolić wchodzić sobie na głowę, 
wtedy mówię: „Tak chcę. Tak to widzę i już. 
Nie podoba się? Spadówa!”.
Niech mnie pan wpuści na chwilę do swojej 
kuchni, OK  Artystycznej rzecz jasna. Jak to 
wygląda od środka
Zwyczajnie. Ale też… niekoniecznie zwyczaj-
nie. Swego czasu pracowałem wyłącznie no-
cami. Mieszkałem sam, wstawałem o 14.00, 
pracę zaczynałem po 18.00. Później życie po-
dyktowało już swoje warunki: rodzina, dzieci, 
inne obowiązki, inne wartości. Zresztą po-
traktowałem je bardzo serio. Ważną sprawą 
jest, że teraz mam własną pracownię, nawet 
nie studio, ale właśnie pracownię. Oczywiście 
wszystko tam jest, żebym mógł rejestrować 
zarówno wokal, jak i inne dźwięki, ale wnę-
trza nie obudowałem szarymi wygłuszaczami, 
mam pełno swoich ulubionych plakatów i róż-
nych pstrokatych rzeczy, tam stoi elektro-
niczna perkusja, tu instrumenty, mikrofon 
za akustycznym parawanem, no i jest okno! 
Okno, przez które ciągle patrzę „na świat”. 
Jeżdżę tam codziennie rano, w miarę możli-
wości wcześniej lecę na trening i nawet jeśli 
nic konkretnego nie stworzę, to zwyczajnie 
lubię tam być. Twórczość nieraz polega tylko 
na jakimś niespiesznym myśleniu, a cza-
sem trzeba napisać 15 mejli, zamówić jakiś 
sprzęt… Proszę pamiętać, że ja jestem rów-
nież beat makerem i producentem. Więc cza-
sem siadam do robienia bitów, czasem muszę 
coś komuś dopisać do zwrotki, no a moje ka-
wałki to już czas pracy innej.
Najpierw muzyka czy tekst 
Zawsze muzyka. To muzyka mnie prowadzi 
do tego, o czym to powinno być, jakie będą 

emocje. Od jakiegoś czasu, żeby pisać, muszę 
znaleźć sobie miejsce całkiem w odosobnie-
niu, np. wynająć jakiś dom „w głuszy”, popro-
sić o pomoc rodziców albo teściową, żebym był 
wtedy całkiem spokojny o moje dziewczyny, 
czyli rodzinę. Przy ostatniej płycie tak mi się 
udało, że w pięć dni napisałem wszystko. Ale 
też wszystko miałem już w głowie i w… telefo-
nie. Kiedyś musiałem co chwilę kupować jakiś 
dyktafon na kasety, żeby zapisać dwa – trzy 
wersy, bo właśnie wpadły do głowy.

Ostatni pana album to już dwunasta płyta
Niewiele osób wie, że mnóstwo rzeczy 
mieliśmy z chłopakami napisanych już 
wcześniej, zanim pierwszy „Kaliber” wy-
szedł. Byliśmy naprawdę bardzo młodymi 
ludźmi. No i udawaliśmy jakichś gangsterów 
na papierze, potem te rzeczy bardzo zaanga-
żowane, np. o wojnie w Kuwejcie, o narkoty-
kach, jakie to g… Moralizatorstwo. Jak ktoś 
to kiedyś zręcznie ujął, „wypłakiwaliśmy 
się” w tych tekstach, chociaż były też silne 
emocje. Ja po pewnym czasie zauważyłem, 
że to jest miecz obosieczny, że publiczność 
niekoniecznie pragnie takich wzruszeń. 
Ona często przychodzi po prostu po energię, 
wyrwanie z jakiejś beznadziei, z marazmu. 
Po pewnym czasie wolałem więc „z ja-
jem”, z przymrużeniem oka, nawet szyderczo 
opowiadać, co myślę, co czuję. Ale na ostat-
niej płycie mówię też często o czymś, co mnie 
po prostu boli, co jest dokoła, co zwyczajnie 
dołuje i z czym nie chcę się pogodzić. A sły-
szę: „No co ty…. Na co ci to ? Za poważne, daj 
spokój” itp. Ale ja wiem swoje. Mój przekaz 
potrafi być uniwersalny, to trafia nie tylko 
do tych, którzy słuchali w młodość „Kalibra”.
Urodził się pan w Katowicach, ale mieszka te-
raz w Krakowie
Kiedy ktoś mnie pyta, skąd jestem, to od-
powiadam krótko: „Z Katowic. Tymcza-
sowo mieszkam w Krakowie”. Właściwie 
wszystko poza miejscem urodzenia jest 
chyba w życiu tymczasowe. Dzisiaj kiedy 
przyjeżdżam do Katowic, to aż w głowie się 
kręci tyle zmian, miasto się europeizuje – ja 
mówię, że to jest teraz taki polski Rotterdam. 
Ale koniec końców zawsze trafiam do Bogu-
cic, gdzie się urodziłem, i oglądam miejsca, 
które pamiętam z dzieciństwa. Często mi się 
śnią! Moje sny o domu to zawsze sny o Bo-
gucicach, słynne „finy” (fińskie domki), ulica 
Markiefki (ten klimat!), park przy kopalni 
„Katowice”… Tak, jestem stąd, konkret-
nie z Bogucic, z ulicy Sandomierskiej.

Dzisiaj kiedy przyjeżdżam 
do Katowic, 
to aż w głowie się kręci 
tyle zmian, 
miasto się europeizuje
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KATOWICE OCE IAJĄ MAŁ E SKIC  JUBI AT W

Oni znają receptę na trwałość małżeńską
13 pa dziernika w siedzibie NOSPR odby-
ły się uroczyste koncerty dla katowickich 
jubilatów małżeńskich. W dwóch turach 
przybyło na nie blisko 900 par. Pierwszy 
jubileusz długoletniego pożycia przypa-
da z okazji 50. rocznicy ślubu. Wówczas 
para małżeńska, która jest zameldowa-
na w Katowicach i wystąpiła poprzez 
Urząd Stanu Cywilnego z wnioskiem do 
Prezydenta RP, otrzymuje odznaczenie 
państwowe wraz z nagrodą pieniężną.
W Katowicach małżeństwem z najdłuższym 
stażem byli do tej pory Marta Anna i Stani-
sław Gallowie, których związek trwał przez 
76 lat. Natomiast najdłużej żyjącą polską 
parą trwającą w małżeństwie byli państwo 
Stefania i Ignacy Stasiakowie, którzy pobrali 
się w 1931 roku i przeżyli 82 zgodne lata. 

Z jubilatami Barbarą i Czesławem 
Dąbrowskimi z os. Tysiąclecia 
rozmawia Sławomir Rybok

Sławomir Rybok: 50 lat wspólnie. Czy jest re-
cepta na trwałość i zgodność małżeńską
Barbara Dąbrowska: Przede wszystkim 
wyrozumiałość, ustępowanie jeden dru-
giemu, no i przyjaźń, miłość – bo to jest 
ważne w życiu. Młodym, którzy planują 
wspólne życie, doradziłabym, żeby się 
dogadywali i nie wychodzili z założenia, 
że jak coś nie wyjdzie na początku, to się 

rozejdziemy, bo to jest okropne myśle-
nie. Trzeba próbować, trzeba dalej wal-
czyć. Jak się zakłada rodzinę, to przecież 
trzeba chcieć, ma się cele, dzieci, trzeba my-
śleć o ich wychowaniu.
Czesław Dąbrowski: Moim zdaniem wiele 
zależy też od osobowości. Gdyby była re-
cepta na zgodne małżeństwo, to nie byłoby 
tylu rozwodów (śmiech).

Prócz pięknych, wspólnych chwil w ży-
ciu zdążają się trudne momenty. Jak sobie 
z nimi radzić
B.D.: Mieliśmy córkę, która zachorowała 
na białaczkę i zmarła w wieku 11 lat. To był 
wielki cios dla nas. W niektórych małżeń-
stwach coś takiego kończy się rozpadem, 
ale u nas powiększyło to naszą więź. Mie-
liśmy też czteroletniego syna, było więc dla 
kogo żyć. A więc wyrozumiałość, dążenie 

do celu, wychowywanie dziecka i dalsze 
życie – oto recepta.
Co na co dzień daje państwu siłę, witalność, 
chęć życia
B.D.: Pomagamy synowi w wychowaniu 
wnuków, więc nie nudzimy się. Wyjeż-
dżamy też na wspólne wczasy. Staramy 
się pomagać rodzinie i sobie przyjemność 
sprawić. Ja miałam okazję przejść na wcze-
śniejszą emeryturę, ale dopracowywałam 
na pół etatu w finansach. Na emeryturze też 
nie ma czasu się nudzić. Zawsze staraliśmy 
się mieć też czas dla siebie, planowaliśmy 
wyjazdy, odpoczynek.
C.D.: Kiedyś miałem więcej pasji – fotogra-
fia, filmowanie, od 14. roku życia mnie to 
ciekawiło. Teraz pozostała pasja sportowa, 
rowerowa. Jest gdzie jeździć, mamy park. 
Kiedyś też lubiłem pływać. Wcześniej pra-
cowałem do 65. roku życia w Biurze Projek-
tów Górniczych w Katowicach i Bytomiu, 
ale później jeszcze 11 lat pracowałem jako 

wolny strzelec. A po przejściu na emery-
turę są przecież dalsze obowiązki. My-
ślę o synu, wnukach. Niektórzy ludzie mają 
np. działki i tam zajęcie. Myślę, że jak ktoś 
brał czynny udział w życiu zawodowym, to 
dalej będzie aktywny. 
Jak państwo oceniają zmiany, jakie zaszły 
w ostatnich latach w Katowicach
C.D.: Ja pamiętam te Katowice, gdy byłem 
małym chłopcem. Na przykład początek 
lat 50. Pamiętam, jak wtedy wyglądały cen-
trum Katowic czy Koszutka, gdzie jeszcze 
wtedy zboże rosło... Zmiany są oczywiście 
ogromne. Trudno byłoby wszystko wy-
liczyć. Układy komunikacyjne, budow-
nictwo... Jedyny minus obecnie to korki 
na drogach, ale to związane jest z coraz 
większą liczbą samochodów.
B.D.: Jeśli chodzi o nasze os. Tysiąclecia, jeśli 
chodzi o chodniki, kwietniki, jest wszystko 
bardzo ładnie zagospodarowane. Spółdziel-
nia zrobiła dużo miejsc parkingowych, jest 
plac zabaw, jedynym minusem są dodat-
kowe budynki.
Mają państwo ulubione miejsca 
w Katowicach
B.D.: Z koleżankami lubimy spotkać 
się w różnych galeriach handlowych 
na ploteczki i kawę. Wiele czasu spędzamy 
też w pobliskim parku.
C.D.: Mnie podobają się Strefa Kultury, oko-
lice NOSPR-u, rynek.

KATOWICE MIASTO MU YKI

Spotkanie z legendą światowego jazzu 
15 listopada z wielbicielami spotka się 
światowej klasy pianista, jazzman i mistrz 
improwizacji – Adam Makowicz. 
Pierwszą część spotkania z ponad 80-let-
nim, najbardziej utytułowanym polskim 
pianistą jazzowym, poprowadzi reprezen-
tujący MDK „Ligota” Grzegorz Płonka, 
muzyk i społecznik, popularyzator śląskich 
pieśni. Rozmowa poświęcona będzie wąt-
kom ligockim Adama Makowicza. Artysta 
podkreśla, jak ważne dla jego rozwoju było 
kształcenie u prof. Karola Szafranka w Kato-
wicach-Ligocie, gdzie oprócz niego uczyli się 
m.in. Lidia Grychtołówna i Piotr Paleczny. 

Dodajmy, dom prof. Szafranka przy ul. 
Mazowieckiej 11 w Katowicach-Ligocie 
przez wiele lat był miejscem spotkań studen-
tów, którzy szukali u niego pomocy w swoich 
interpretacyjnych i technicznych proble-
mach. Uczniowie podkreślają, że atmosfera 
lekcji była niepowtarzalna. Profesor Karol 
Szafranek zmarł w 1997 w Katowicach; był 
odznaczony m.in. odznaką Zasłużony Dzia-
łacz Kultury, Złotym Krzyżem Zasługi (1958), 
Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski (1973). 
Ciekawostką jest fakt, że dom na rogu ul. 
Kaszubskiej i Mazowieckiej, gdzie mieszkali 

bracia Szafrankowie, z lotu ptaka przy-
pomina kształtem fortepian, a podobno 
na tamtejszym tarasie odbywały się kon-
certy. O swym nauczycielu z Ligoty Adam 
Makowicz mówił niegdyś: – Kiedyś stawiano 

tylko na muzykę klasyczną, więc nikt nie 
chciał mnie uczyć czegoś innego. Tylko śp. 
Karol Szafranek szanował moje upodobania. 
Był nauczycielem, od którego nauczyłem się 
najwięcej, i te lekcje pamiętam do dziś. 

Przed Adamem Makowiczem w sali 
KMO wystąpią także, w krótkiej prezenta-
cji, najmłodsi jazzmani, bracia Michał i Kac-
per Korzeniowie. Druga część rozmowy 
poświęcona będzie ogólnie jazzowi i mu-
zyce. Poprowadzi ją Paweł Tomaszewski 
– pianista jazzowy, dziekan Wydziału 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej AM w Ka-
towicach. Pomysłodawcą i inicjatorem spo-
tkania jest związany z Ligotą Adam Łęski, 
prezes Stowarzyszenia Współpracy i Przy-
jaźni Katowice-Miszkolc MDK Ligota, autor 
projektów BO Miasta Katowice, tj. Piano-
-Tężnia Festiwal, Muzyka marzeń na Za-
dolu i inicjatyw lokalnych: „Oddychanie 
przez śpiewanie”, „Łączy nas chleb”. Part-
nerami spotkania są Wydział Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Ka-
towicach, MDK Ligota i Miasto Katowice. 

Transmisja online rozmowy z sali Kato-
wice Miasto Ogrodów odbędzie się o godz. 
18.00. Do zobaczenia na profilu facebook-
-owym miasta Katowice – oficjalny profil 
miasta oraz FB @2016katowice, FB @Ka-
towice.eu. Rezerwacja bezpłatnych wej-
ściówek: tel. 32 609 03 32, rezerwacje@
miasto-ogrodow.eu. 

 (S. RYBOK/RED).
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Adam Makowicz

Barbara i Czesław Dąbrowscy
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TWARZE KATOWICKICH MURALI: PIERRE MIGOT

Od street artu 
do malarstwa sztalugowego
Martyna Mędrek: Kiedy pierwszy 
raz stanąłeś przy ścianie
Pierre Migot: Strach się przy-
znać, ale było to w 1996 roku. 
Jednak było to tradycyjne, jeśli 
można to tak nazwać, graffiti.
Tworząc na ulicy, czujesz 
wolność
Malowaniu towarzyszą różne 
emocje, ale tak, jest w tym spory 
pierwiastek przejścia w stronę 
wolności, takiego zapomnie-
nia o tym, czym nas karmią 
aktualnie w świecie.

dy myślałam nad tytułem do 
naszej rozmowy, pierwsze do głowy wpadło 
mi „Od street artu do malarstwa sztalugowe-
go”. Na czym polega różnica między pracą 
artystyczną w galerii a praktyką w przestrzeni 
publicznej miasta
Pracując nad obrazem na sztaludze, mamy 
czas, czasem bardzo dużo czasu. Mo-
żemy zamalowywać, zmieniać, porzucać. 
Praca  na ścianie jest, nazwijmy to, kon-
kretniejsza, musi być zrobiona w danym 
wymiarze czasowym i bez kombinowania, 
czyli taki, jaki jest projekt, taki musi być 
efekt, powiedzmy w 90%.
Można cię spotkać pod murem, ale też „po-
wiesić” nad stołem w jadalni. Jak zmieniła się 
twoja relacja z publicznością
Kiedyś tacy jak ja mocno unikali kon-
taktu z publicznością, graffiti to under-
ground. Kiedy jednak ktoś dostrzega talent, 
to się okazuje, że nie da się uciec od pozna-
wania fajnych ludzi. Czyli zwrot o 180 stopni.
W twoich pracach najczęściej pojawiają się 
twarze, tak samo na nowym muralu przy 
basenie w Brynowie. Czy malujesz kogoś 

konkretnego, czy te twarze 
same do ciebie przychodzą  
Wszystko odbywa się in-
tuicyjnie, tzn. widzę jakąś 
twarz, przerabiam w głowie, 
robię projekt. Finalnie jest to 
fikcyjna osoba. Twarze, czyli 
portrety, sprawiają mi najwię-
cej szczęścia, lubię, jak ktoś 
na koniec „patrzy”.
Murale są na topie, miasta za-
mieniają swoje ściany w outdo-
rowe galerie sztuki współcze-
snej. Powstają obrazy bardziej 
abstrakcyjne, ale też portrety, 

które z fotograficzną dokładnością odwzoro-
wują postaci historyczne. Jakie funkcje 
w przestrzeni publicznej pełnią murale
W każdym kraju przestrzeń publiczna 
jest inna, ale interesujące jest to, że w każ-
dym z miast, czy relatywnie brzydkim, czy 
ładnym, murale pasują zawsze.

Myślę, że z jednej strony humanizują 
trochę, a z drugiej wprowadzają element 
zaskoczenia. Zwykły przechodzień nie 
zwraca uwagi na elewację klinkierową czy 
betonową, ale na mural spojrzy na pewno, 
nie ważne, jaki by był.
Masz swój ulubiony mural w Katowicach
Można powiedzieć, że to „Mcity” na Sobie-
skiego.
Czy masz jakieś marzenie  Jak chciałbyś, 
żeby ta dziedzina sztuki rozwinęła się 
w przyszłości
Tak, chciałbym kiedyś każdego ranka wy-
chodzić z domu tylko po to, żeby malować.

Chciałbym, żeby było więcej oddolnych 
inicjatyw ze strony tych zdolnych i praco-
witych ludzi. 

MIEJSKI R EC IK KO SUME T W WYJA IA
Spłaciłeś wcześniej 
pożyczkę  Dowiedz się, 
jakie masz prawa
Każda osoba, która ma kredyt konsu-
mencki, może go wcześniej spłacić. W ta-
kiej sytuacji kredytodawca musi obniżyć 
wszystkie koszty takiego kredytu,  np. 
opłaty, prowizje, koszty ubezpiecze-
nia i oddać je konsumentowi. Zwrot ten 
powinien być proporcjonalny, tzn. obej-
mować okres od dnia faktycznej spłaty 
kredytu do dnia ostatecznej spłaty okre-
ślonej w umowie. Nie może też zależeć 
od tego, kiedy kredytodawca faktycznie 
poniósł te koszty.

Kwota do zwrotu powinna zostać 
obliczona metodą liniową. Polega ona 
na tym, że instytucja finansowa dzieli 
wszystkie koszty pozaodsetkowe przez 
liczbę dni kalendarzowych, w których 

miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży 
przez liczbę dni, o które skrócono okres 
kredytowania, i tę kwotę powinna od-
dać konsumentowi.

Na stronie Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów https://finanse.uokik.gov.
pl/kalkulator/ znajdziesz kalkulator kredy-
towy, który pomoże wyliczyć orientacyjną 
kwotę do zwrotu według metody liniowej.

O zwrot nierozliczonych części opłat 
za spłacony wcześniej kredyt konsu-
mencki lub pożyczkę możesz się ubiegać, 
jeżeli zawarłeś umowę po wejściu w życie 
ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 
grudnia 2011 r. Terminy przedawnienia rosz-
czeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych 
przed 9 lipca 2018 r., 6 lat – dla spłat dokona-
nych po tej dacie.

Aby odzyskać należne środki, złóż 
reklamację. Możesz skorzystać z goto-
wego formularza i wysłać go do instytucji 

finansowej, która udzieliła ci pożyczki lub 
kredytu konsumenckiego.
Więcej informacji na stronie: 
www.uokik.go .pl/aktualnosci.
php news id 17707

Pomoc dla konsumentów:
Tel.: 801 440 220 lub 22 290 89 16 – In-

folinia Konsumencka, e-mail: porady@dla-
konsumentow.pl

W sporach z instytucją finansową konsu-
ment może zwrócić się o pomoc do Rzecznika 
Finansowego: tel.: 22 333 73 26 lub 22 333 73 
27, e-mail: biuro@rf.gov.pl, www.rf.gov.pl

Porady dla mieszkańców Katowic:
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 
tel.: 32 25 93 846; 32 25 93 905. Korespon-
dencję proszę kierować na adres: 40-098 
Katowice; ul. Młyńska 4, e-mail: mrk@ka-
towice.eu, www.katowice.eu/mrk

Sprawy urzędowe 
przez Internet
Centrum Informacji Konsumenckiej www.
cik.uke.gov.pl w ramach kampanii „j@on-
line – bezpieczny w sieci” przygotowało 
interaktywne, bezpłatne kursy online 
omawiające praktyczne strony wykorzy-
stania Internetu.

Dzięki kursowi „Sprawy urzędowe przez 
Internet” poznasz sposoby na uniknięcie ko-
lejki w urzędzie. Dowiesz się, czym jest ser-
wis www.obywatel.gov.pl , jak korzystać z tej 
platformy i jak wiele spraw możesz załatwić 
za jej pośrednictwem. Dowiesz się, dlaczego 
warto założyć profil zaufany i jak używać go 
jako swojego elektronicznego podpisu. 

Aby przejść kurs, 
zeskanuj kod R: 
/cik.uke.go .pl/
kurs-sprawy
-urzedowe

NIENADZWYCZAJNA INNOWACJA

Zapraszamy do Centrum 
Aktywności Młodzieżowej
Centrum Aktywności Młodzieżowej 
na Kopernika 14 w Katowicach swoim 
położeniem, zarówno tym geograficz-
nym, jak i społecznym, powoduje, że na-
biera ono nowego wymiaru. 
W tym samym budynku Stowarzyszenie 
MOST prowadzi działania wspierające po-
wstawanie i działanie organizacji pozarzą-
dowych. W starej, pięknej kamienicy przy 
pl. Andrzeja spotkało się kilka światów. 
Okazało się, że nie ma wielkiej różnicy, 
kto skąd przyszedł  – liczą się pomysł, za-
pał i potencjał, jaki w sobie niesie.

Poszukiwacze CAMienia budują 
partnerstwa
Uczestnicy CAM przygotowują profe-
sjonalne filmy do promocji swojej gry 
„Poszukiwanie CAMienia”. Bo poza spo-
tkaniami z doradcą zawodowym i couchem 
czy kursami zawodowymi są tam organizo-
wane także działania środowiskowe, które 
mają rozwijać ich kompetencje miękkie. 
Tym razem podjęli się dwóch inicjatyw, 
zdobyli dofinansowanie z Urzędu Miasta 
Katowice w ramach projektu unijnego i są 
na etapie ewaluacji jednej inicjatywy i reali-
zacji drugiej. Pod opieką specjalisty z Cen-
trum Gier Furia zamienili niemal cały 
budynek w plan filmowy oraz zaangażowali 
do swoich klipów każdego, kogo spotkali 
na swojej drodze: wszystkich pracowni-
ków, przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, którzy akurat zawitali do COP, ale 
główne role zostawili dla siebie. Nie mają 
oporów w szukaniu partnerów w trzecim 
sektorze – we wrześniu własnymi rękoma 
zorganizowali Strefę Zwierzoraju, działa-
nie zrealizowane we współpracy z Radą 

Jednostki Pomocniczej Śródmieście, Urzę-
dem Miasta i przy wsparciu kilku organi-
zacji pozarządowych. 

O co chodzi
Chodzi o rozwój młodych dorosłych, któ-
rzy mogą w CAMie skorzystać ze wspar-
cia zawodowego. Ale nie tylko – otwierając 
nowy projekt, Stowarzyszenie MOST po-
stawiło na coś więcej: działania środowi-
skowe, w ramach których młodzi uczą się 
nowych umiejętności, dostają indywidu-
alne wsparcie oraz pogłębiają swoje zasoby. 
Fotografia, grafika, krawiectwo, animacja 
czasu wolnego, aktorstwo czy umiejętności 
kulinarne – to zajęcia, które zajmują nam 
wolny czas. Dodatkowo – realizujemy wo-
lontariat. A gdzie najlepiej go szukać, jak 
nie u dobrze znanych organizacji pozarzą-
dowych skupionych wokół Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych?

(AGNIESZKA GABRIEL, KAMIL KALKOWSKI)

23 listopada 2021 o godzinie 16.00 w MDK 
Bogucice odbędzie się wydarzenie z udzia-
łem Mariusza Kędzierskiego – artysty, 
który motywuje młodych ludzi do tworzenia 
własnej rzeczywistości i podążania za ma-
rzeniami własną drogą. Podczas tego wy-
darzenia członkowie CAM zaprezentują 
swoją inscenizację słowno-muzyczną 
„Bajka o życiu”. Inscenizacja będzie opowia-
dać o różnych etapach życia uczestników 
projektu i pokazywać, że warto cieszyć się 
każdą chwilą pomimo przeciwności losu. 
Wydarzenie będzie idealną okazją, żeby za-
poznać się z projektem Centrum Aktywno-
ści Młodzieżowej.
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Kostia jest utalentowanym trębaczem 
z Mińska. Za to, że wsparł opozy-
cyjny Białoruski Wolny Chór, dostał 
powołanie do wojska. W marcu uciekł 

do Polski. Październik spędził w Katowicach, 
prowadząc muzyczne warsztaty dla dzieci. 

Ma 24 lata i powinien właśnie kończyć 
studia w mińskiej Państwowej Akademii 
Muzycznej w klasie trąbki. Był na IV roku, 
gdy na Białorusi rozpoczęły się protesty 
przeciwko sfałszowanym wyborom pre-
zydenckim. Protestujących zagrzewał do 
oporu Białoruski Wolny Chór – sponta-
nicznie powołana grupa śpiewaków, którzy 
wykonywali zakazane przez władze, trady-
cyjne białoruskie pieśni. Kiedy reżim zaczął 
ścigać śpiewaków, zaczęli działać jak mu-
zyczni partyzanci. Zamaskowani pojawiali 
się w niespodziewanych miejscach – na pla-
cach albo w centrach handlowych i śpiewali. 

Kostia dołączył do nich, gdy pewnego 
razu zaplanowali wspólny, „partyzancki” 
koncert z udziałem orkiestry. Już wcze-
śniej naraził się też władzom, prowadząc 
akcje protestacyjne na uczelni. Po koncer-
cie reakcja władz była natychmiastowa. 
Najpierw został zatrzymany na kilka-
naście godzin przez niezidentyfikowane 
służby. Potem został relegowany ze stu-
diów. Stracił pracę w państwowej  orkie-
strze. Zaraz potem przyszło wezwanie do 
wojska. – Dwa tygodnie przed dniem, gdy 
miałem się stawić w koszarach, wyjecha-
łem do Polski – opowiada Kostia. Trochę 
po polsku, trochę po białorusku. Prawie 
wszystko rozumie, ale jeszcze uczy się 
języka. 

Na Białorusi zostawił rodziców i dwóch 
braci. – Wszyscy się o mnie bardzo mar-
twili. Ucieszyli się dopiero, gdy dałem 

im znać, że jestem bezpieczny w Polsce 
– mówi. W naszym kraju dostał wizę, 
przygotowuje się do dokończenia stu-
diów, ale już na Uniwersytecie Muzycz-
nym w Warszawie. 

Październik spędził jednak w Kato-
wicach jako rezydent instytucji Katowice 
Miasto Ogrodów. To dzięki udziałowi 
Katowic w programie Art Rezydencje 
Białoruś, którego koordynatorem jest 
Fundacja Open Culture. Kilkanaście in-
stytucji kulturalnych z całej Polski – od 
Szczecina i Gdańska przez Warszawę i Po-
znań po Lublin i Łódź – przyjmuje biało-
ruskich artystów na miesięczne rezydencje. 
Miasta gwarantują miejsce do mieszka-
nia i niewielkie honorarium. W zamian ar-
tyści dzielą się swoim talentem.

Kostia podczas swojej rezyden-
cji najchętniej pomagał w prowadzeniu 

muzycznych warsztatów dla dzieci. 
Świetnie sobie radził i nic w tym dziw-
nego – na Białorusi uczył też w szkołach 
muzycznych. W Katowicach prowadził 
wraz z Asią Miną zajęcia w Muzykodro-
mie, a ze Zdzisławem Smucerowiczem, 
prowadzącym w Mieście Ogrodów po-
pularne „Rodzinne matinee”, odwie-
dził z warsztatami kilka świetlic. – Zajęcia 
były bardzo ciekawe. Na Białorusi pro-
wadziłem najczęściej zajęcia indywidu-
alne. Tutaj nowością było dla mnie to, 
że w warsztatach uczestniczyły większe 
grupy dzieci – wspomina Kostia, który 
wrócił już do Warszawy przygotowywać 
się do studiów. 

W listopadzie Katowice odwiedzi ko-
lejny rezydent programu Art Rezydencje 
Białoruś, którego głównym partnerem jest 
Unia Metropolii Polskich.    UK

KATOWICE POMAGAJĄ 
BIAŁORUSKIM ARTYSTOM 
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Katowice Miasto Ogrodów
Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2

tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu

www.miasto-ogrodow.eu

Nowe wydawnictwo katowickiego 
Medialabu: „Spacerownik 
po południowym śródmieściu”
„Katowice. Spacerownik po południowym śródmie-
ściu” to kieszonkowa publikacja opisująca tereny 
na południe od torów kolejowych. Osią, wokół której 
skupia się narracja, jest ulica Kościuszki – najdłuż-
sza ulica Katowic. Publikacja dostępna jest w skle-
pach Biksa, Gryfnie, a także w kasie Katowice Miasto 
Ogrodów parter budynku przy pl. Sejmu Śląskiego 2  
w cenie 2  zł.

KONCERTY

Nowości z przeszłości
10 listopada, godz. 18.00, sala kameralna (211)
Corina Marti Szwajcaria  – clavicymbalum, klawesyn.
W programie średniowieczna i renesansowa muzy-
ka klawesynowa z Europy Środkowej. 
Bilety: 10 zł do nabycia na interticket.pl 50  zni -
ki na Katowicką Kartę Mieszkańca

W hołdzie mistrzowi tonów. 
Koncert wokalny w hołdzie 
I.J. Paderewskiemu
11 listopada, godz. 18.00, sala koncertowa
Wykonawcy  Ewa Biegas – sopran, leksandra 
Blanik – sopran, Natalia Płonka – mezzosopran, 
Paweł Sobierajski – tenor, Maciej Bartczak – ba-
ryton, Stanisław Napierała – tenor, rtur Plinta – 
kontratenor, Grzegorz Biegas – fortepian.
Wstęp wolny

WYSTAWY W GALERIACH MIASTA 
OGRODÓW

Galerie czynne: wtorek–niedziela, 
godz. 11.00 1 .00. st p ol

Program wystaw z cyklu „W lustrze fotogra i”:

do 28 listopada, Galeria Engram: Antonii Kreis 
„Where are you, Andy ”.
Wystawa fotografii kreacyjnej. 
do 28 listopada, Galeria 5: Anna Lewańska „Skutki 
uboczne”.
Wystawa fotografii reportażowej. 
do 28 listopada, Galeria Miasta Ogrodów: Jerzy 
Lewczyński i Zo a Rydet „Retoryka pustki”.
Wystawa mistrzów medium fotografii. 
do 21 listopada, Galeria Pusta: Joanna Nowicka 
„Piękni Ludzie”.
Wystawa fotografii portretowej. 

„Wiadomość”
do 21 listopada, Galeria Pojedyncza
Wystawa pracy Pauliny Bobak. 

„Wylatujemy do gwiazd!”
do 30 listopada, al ia ia a zt i zi a
Wystawa prac uczestników projektu „Future rtist 
– Konstelacje”.

WYDARZENIA ONLINE

Wywiad z ukraińskim 
zespołem KK4T T
2  listopada, a oo   o  

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Muzykodrom
13 i 20 listopada, sala z od o
Zapisy: anna.czubak@miasto-ogrodow.eu

Szwendania okoliczne
13 listopada
Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja@
miasto-ogrodow.eu

PRZESTRZENIE SZTUKI TANIEC 
– KATOWICE 

Więcej lat to więcej życia!
od , godz. 10.00, 

Warsztaty taneczne dla osób 0 .
Koszt: 10 zł/1 warsztat, 30 zł/karnet miesięczny . Bi-
lety dostępne w budynku KMO oraz na interticket.pl

Kondycjonowanie ciała
od , godz. 18.00, 

Koszt: 15 zł/1 warsztat, 40 zł/karnet miesięczny. Bi-
lety dostępne w budynku KMO oraz na interticket.pl

ACOCOKI, czyli lekcje 
tańca tradycyjnego
pi t i, godz. 17.00, 
Koszt: 10 zł/1 warsztat, 30 zł/karnet miesięczny. Bi-
lety dostępne w budynku KMO oraz na interticket.pl
Dodatkowe informacje: katowice.ps.taniec@gmail.com

Kino Tańca: 
Dancing in the light 57
18 listopada, godz. 1 .00, t a t al a
Sześć historycznych dzieł afroamerykańskich 
choreografów, sfilmowanych przez DF w celu za-
chowania i uczczenia czarnej tradycji tańca współ-
czesnego.
Wstęp wolny

Akademia Doświadczenia
Zapraszamy katowickich seniorów 
na szereg warsztatów:

17, 25 listopada, od godz. 16.30 – gimnastyka 
Jogilates
4, 18 listopada, od godz. 16.00 – zajęcia zdrowotne 
9, 23 listopada, od godz. 17.00 – zajęcia ekolo-
giczne
Spotkania bezpłatne, obowiązują zapisy: dominika.
lange@miasto-ogrodow.eu

Oprowadzanie w PJM
1  listopada, godz. 17.00
Oprowadzenie kuratorskie osób niesłyszących 
i słabosłyszących po wystawach  „Piękni udzie”, 
„Where are you, ndy”, „Skutki uboczne” i „ eto-
ryka pustki”.
Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: kinga.holda-
-justycka@miasto-ogrodow.eu

KONCERTY I SPEKTAKLE ORGANIZO-
WANE W PRZESTRZENIACH KMO

Organizator zewnętrzny

Scorpions Songs Symphonic
13 listopada, godz. 20.00, sala koncertowa

Maria Dębska, 
„We mnie jest seks” 
– piosenki Kaliny Jędrusik
14 listopada, godz. 20.00, sala koncertowa 
Premierowy koncerty odtwórczyni głównej roli 
w filmie o tym samym tytule, wcielającej się w po-
stać Kaliny ędrusik.

Przygoda z ogrodnikiem
20 listopada, godz. 16.00 
i 19.00, sala koncertowa 
Uwielbiana przez widzów komedia „Przygoda 
z ogrodnikiem” w zupełnie nowej odsłonie. W ro-
lach głównych ponownie nna Mucha i Michał Si-
tarski. 

Koncert Wiedeński
26 listopada, godz. 17.00 i 20.00
Koncert programowo nawiązuje do tradycyjnych 
noworocznych koncertów. Zabrzmią największe 
i ponadczasowe przeboje króla walca – ohanna 
Straussa.

Sławek Uniatowski  T  
B ST OF II  Ciechowski  
Wodecki  Zaucha  Sinatra
27 listopada, godz. 1 .00, sala o to a 

Scena Ateneum 
ul. św. Jana 10 

tel. 32 253 82 22
www.ateneumteatr.pl

ysek z pokładu Idy
4, 9 listopada, godz. 9.30 i 11.30,
5 listopada, godz. 11.00 i 18.00, 
6 listopada, godz. 11.30 i 16.00  

Calineczka
13 listopada, godz. 11.30, 
14 listopada, godz. 16.00, 
16, 17 listopada, godz. .30 i 11.30,
18 listopada, godz. 9.30  

Ile żab waży księżyc
20 listopada, godz. 11.30,
21 listopada, godz. 16.00,
23, 24, 25 listopada, godz. 9.30 

Piaskowy Wilk
27 listopada, godz. 11.30,
28 listopada, godz. 16.00,
30 listopada, godz. 9.30 i 11.30   

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Biblioteka Śląska
pl. Rady uropy 1 
tel. 32 208 37 40

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

BibliotekaSlaskaKatowice

PA DZIERNIK W BIBLIOTECE 
ŚLĄSKIEJ

W zale ności od sytuacji epidemicznej 
BŚ jako organizator zastrzega sobie prawo 
do zmian: odwołania spotkania lub zmiany 

charakteru ze stacjonarnego na online

CAŁODOBOWA USŁUGA ZAMÓWIE

Z przyjemnością informujemy, że udostępniamy 
możliwość całodobowego zamawiania pozycji 
z katalogu Integro zamawianie oraz wysyłka za-
mówień . Nowa funkcjonalność będzie dostępna 
w następującym trybie  
od poniedziałku od godz. 10.00 do soboty do godz. 
14.00. 
Po godz. 14.00 w sobotę mo na korzystać w ka-
talogu Integro tylko z opcji „zamów” bez wysłania 
zamówienia .

Zachęcamy do korzystania 
z katalogu Biblioteki Śląskiej

Wykład prof. Johna 
Mattesona pt. „Alfa i omega: 
o wstępach i zakończeniach 
tekstów biograficznych”
16 listopada, godz. 18.00
Wykład dostępny online na Facebooku Biblioteki 
Śląskiej z tłumaczeniem na język polski prof. Paw-
ła ędrzejki UŚ , wersja oryginalna dostępna na 

ouTubie – kanał Biblioteki Śląskiej.
Profesor Matteson odsłoni tajniki warsztatu bio-
grafa, ukazując z jednej strony konkretne funkcje 
pewnych rozwiązań stylistycznych w kluczowych 
miejscach tekstu, a z drugiej – mechanizm emo-
cjonalnej „fuzji horyzontów” biografa i innego czło-
wieka, będącego obiektem jego zainteresowania. 

ealizacja projektu wspólnie z Uniwersytetem 
Śląskim pn. „Metropolia Metropolii, czyli nowojor-
ski zdobywca Pulitzera dla Śląska i Zagłębia” na 
podstawie grantu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii . 

Anegdotyczne 
Sympozjum Widerowe 
25 listopada, sala a assos, godz. 17.00
Bogdana Widerę wspominają  Beata Tomanek, a-
cek Filus, ndrzej Grajewski, prof. Grażyna Szew-
czyk i prof. Maciej Sablik. 

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, 
Galeria Intymna, ul. Francuska 12

CZWARTA WYSTAWA W RAMACH 
PROJEKTU „POLA WIDZENIA KSIĄ KI 

– POMOSTY”

Wystawa I : „Wideo-art: 
Ksawery Kaliski, 
tekst: Wojciech Brzoska”
22 listopada 15 g d ia 
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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

Tamara empicka. 
Kobieta w zielonym bugatti
8 listopada, godz. 11.00, 

at  l s i, a  al ii

Sztukowanie, czyli historia sztuki dla każdego. 
Cykl comiesięcznych zajęć dla seniorów w każ-
dym wieku. Opowieści o dziełach mistrzów. Bez 
dalekich podróży zaglądamy do największych 
muzeów świata i opowiadamy o życiu niezwykłych 
artystów.

Obróbka zdjęć online. 
Przegląd bezpłatnych aplikacji
16 listopada, godz. 13.30, 
plat o a  a s

ak upiększyć i poprawić swoje fotografi e
Formularz rejestracyjny: 
forms.gle/MpofGABibw7RxdyTA 

AKADEMIA SENIORA

„Szczęście – co to takiego ”
25 listopada, godz. 11.00

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną 
tel. 32 258 38 38, wew. 20 .

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11; 
tel. 32 254 60 98

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

Udział we wszystkich wydarzeniach jest 
bezpłatny; obowiązują wejściówki

Pan Antenka i Srebrny 
Kubraczek
3 listopada, godz. 17.00, 

ilia  3, l. li i a 3, a

Przedstawienie dla dzieci w wyk. Teatru Trip – podró-
że ze sceną.

CZYTELNICY-PODRÓ NICY

Samochodowa wyprawa 
po Bałkanach
3 listopada, godz. 17.30, 

ilia  16, l. a d  21, og i

elacja z podróży Doroty i Mateusza ózefów z bloga 
„Przygodnik podróżniczy”.

W drodze na najwyższe 
szczyty Afryki
16 listopada, godz. 17.00, 

ilia  3, l. li i a 3, a

Spotkanie z podróżnikiem obertem Gondkiem.

Seszele. Zielone, górzyste, 
zniewalające!
23 listopada, godz. 17.00, 

ilia  16, l. a d  21, og i
Spotkanie z Przemysławem Wiktorczykiem z bloga 
„ ntek w podróży”.

NIE-ZWYKLI

Niemożliwe nie istnieje
4 listopada, godz. 17.00, 

ilia  1, l. igo ia 7, d i i
Spotkanie z Piotrem Borgulatem i akubem Krupą 
– zdobywcami Korony Maratonów.

CZYTAJ DLA ODMIANY

Spotkanie autorskie 
z Piotrem Milewskim
4 listopada, godz. 17.00, 

ilia  3, l. li i a 3, a
Spotkanie z autorem książek „Planeta K. Pięć lat 
w japońskiej korporacji”, „Transsyberyjska. Drogą 
żelazną przez osję i dalej”.

Spotkanie autorskie 
z Bartoszem Szczygielskim
5 listopada, godz. 17.00, 

ilia  3, l. li i a 3, a
Spotkanie z autorem powieści „Nie chcesz wiedzieć”, 
„Winni jesteśmy wszyscy”. 

Spotkanie autorskie 
z Jakubem wiekiem
10 listopada, godz. 17.00, 

ilia  3, l. li i a 3, a
Spotkanie z autorem powieści „Szwindel”, „Drelich. 
Prosto w splot”.

Spotkanie autorskie 
z Maciejem Marciszem
15 listopada, godz. 17.00, 

ilia  25, l. ol s a a o go 2, 
os. si l ia
Spotkanie z autorem książek „Taśmy rodzinne” 
i „Książka o przyja ni”.

Śląski Kopciuszek 
– historia jak z bajki
16 listopada, godz. 17.00, ilia  1 , 

l. o  st platt  10, zopi i
Spotkanie autorskie z Gabrielą Kańtor.

Noc sów. Opowieści z lasu
26 listopada, godz. 17.00, 

ilia  25, l. ol s a a o go 2, 
os. si l ia

Spotkanie z ackiem Karczewskim, autorem książek 
przyrodniczych poświęconych ptakom.

KONCERTY

Koncert 
Katki Koteckiej
1  listopada, godz. 17.00, 

ilia  3, l. li i a 3, a

Rozkwitały pąki białych róż
1  listopada, godz. 17.00, ilia  14, 

l. iast  20, os. si l ia

Koncert pieśni legionowych i patriotycznych w wyk. 
ccorDuo Silesia.

Koncert Joanny Możdżan 
2  listopada, godz. 17.00, i
lia  3, l. li i a 3, a

oanna Możdżan jest wokalistką Teatru ozrywki 
w Chorzowie.

WIELOKULTUROWY ŚLĄSK

Dinara Ismailova-Karacsony
30 listopada, godz. 17.00, ilia  11, 

l. a s i go 47, osz t a

Spotkanie z panią radcą Konsulatu Honorowego Ka-
zachstanu w Katowicach.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

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

www.mdkligota.pl

Pora dla seniora 
4 listopada, godz. 11.00–13.00

Zajęcia z rękodzieła artystycznego – zapraszamy 
seniorów na twórczą pierwszą połowę dnia w MDK!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi 
604 988 657; 32 252 32 34

Mobilny Klub Dyskusyjny. 
Spotkanie z Dariuszem 
Seniejko „Bogucicka porcelana” 
8 listopada, godz. 17.00, 
lo al p z    65, l.  2a

W każdy drugi poniedziałek miesiąca spotkania Klu-
bu będą się odbywały przy ul. Kukułek – serdecznie 
zapraszamy mieszkańców Brynowa i wszystkich, 
którzy mają ochotę wpaść w okolice Ptasiego Osie-
dla. Tym razem czeka nas spotkanie z kolekcjonerem 
Dariuszem Seniejko pt. „Bogucicka porcelana”.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy 604  988  657; 
32 252 32 34

Śpiewaj razem z nami
10 listopada, godz. 13.00

Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjd  i spęd  
z nami muzyczne popołudnie!
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi 
604 988 657; 32 252 32 34  

Koncert pieśni patriotycznych 
z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 
i wspólne śpiewanie
12 listopada, godz. 17.30, a la . a isz a 
p z  az li   a i a , 

l. i z o a 20  ato i a  

Wystąpią gnieszka Osiecka sopran , Michał Bor-
kowski tenor , Katarzyna zeszutek fortepian . 
W repertuarze popularne pieśni patriotyczne, pieśni 
Moniuszki, Chopina, óżyckiego, Paderewskiego, aria 
Hanny i aria Stefana z opery „Straszny dwór”.
Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania 
w biurze obsługi MDK „Ligota” od 2 listopada .

Wystawa w alerii pod ukami 
– Aleksander Skupin 
– akwarele 
1  listopada 7 st z ia 

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 18.00.

Ogólnopolski 
Dzień Seniora
20 listopada, godz. 15.00 oraz 17.00

Z Okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora mamy wiele 
atrakcji. O 1 .00 można wybrać się na warsztaty szy-
dełkowe „Wianki na każdą okazję” lub na warsztaty 
rękodzielnicze, na których wykonamy woskowe lam-
piony. O 1 .00 warsztaty „Bąd my bliżej d więku”. 
Będzie to relaksacyjne spotkanie z d więkami mis ty-
betańskich, dzwonków i gongu. Masaż ciała i ducha.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy w biurze obsługi 
604 988 657; 32 252 32 34

Samochodowa wyprawa po Bałkanach

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube
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Klub Dyskusyjny 
22 listopada, godz. 18.00
Zapraszamy na spotkanie z red. Dariuszem Schmid-
tem z adia Katowice – w rozmowie pod tytułem 
„Z mikrofonem od antryja do byfyja”.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy 604  988  657; 
32 252 32 34

Muzyczne Spotkania 
„Na Strychu” – Jowita Hercig
24 listopada, godz. 19.30
Jowita Hercig to wokalistka, kompozytorka i autorka 
tekstów, a koncert nosi tytuł „Powiew wiatru”.
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy 604  988  657; 
32 252 32 34 .

Podczas wszystkich listopadowych wydarzeń 
obowiązują aktualne obostrzenia epidemiczne. 

Będą obowiązywały limity miejsc dla osób 
niezaszczepionych zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi epidemiologicznymi.

MDK „Południe”
ul. Boya- eleńskiego 83

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

www.mdkpoludnie.com

Wieczorynka w kinie
3, 10 listopada, godz. 17.00
Przebojowe animacje dla najmłodszych.

Wyjątkowa bombka choinkowa
16 listopada, godz. 17.00
Warsztaty rękodzielnicze.

Dobry film
17, 24 listopada, godz. 18.00
Projekcje klasyki i nowości filmowych.

Stand-up przy fortepianie
24 listopada, godz. 18.00
Show w wykonaniu pianisty dama Snopka. Pełne 
humoru interpretacje muzyki filmowej. 

Urodziny „Pocoidlakogo”
26 listopada, godz. 18.00
Wernisaż grupy malarskiej uświetniony koncertem 
Patryka Filipowicza i Pawła Synowca.

Disco Senior z Malinową 
Chmurką
30 listopada, godz. 17.00

ndrzejkowa potańcówka z wróżbami.

MDK „Południe” 
w Piotrowicach

ul. Jankego 136, tel. 32 205 92 81

Makrama. 
Warsztaty rękodzielnicze
2 listopada, godz. 10.00
Podczas warsztatów twórczych wykonamy liść tech-
niką wiązania sznurków. 

Zapraszamy las do domu 
– rodzinne warsztaty przyrodnicze
6 listopada, godz. 10.00–14.00

Odwiedzimy awendowy Ogród w Ochojcu i Dolinę 
Ślepiotki, dowiemy się, jak działa leśny ekosystem, 
omówimy i zbierzemy roślinki strefy runa, by następ-
nie stworzyć z nich las w słoiku.

Obyczaje i zwyczaje skąd 
się wzięły, co nam dały
9 listopada, godz. 10.00
Podczas kolejnego spotkania ze śląską kulturą po-
rozprawiamy o śląskich obyczajach domowych.

Sobota dla seniora w MDK
13 listopada, godz. 10.00–13.30
Gimnastyka, warsztaty na temat budowania odpor-
ności, zdrowa kuchnia w praktyce, spotkanie z podo-
logiem oraz relaksacja za pomocą techniki masażu 
Access Bars.
Zajęcia współorganizowane przez fundację „Prowi-
talni”. Obowiązują zapisy: tel. 601 551 600

Ulubione dania sławnych ludzi
16 listopada, godz. 10.00
Co lubił jeść Napoleon Bonaparte  Za czym przepa-
da Królowa Elżbieta  ak przyrządzić ulubione danie 
Pavarottiego  Czym zaskoczy cię kuchnia najbogat-
szego człowieka świata Billa Gatesa

Pielęgnacja cery dojrzałej 
krok po kroku
23 listopada, godz. 10.00
Podczas warsztatów poznamy prawidłowe sposoby 
pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu. 

Finał konkursu przyrodniczego 
„Przyroda w obiektywie” 
25 listopada, godz. 18.00
Wernisaż wystawy nagrodzonych prac i koncert bar-
da Sylwka Szwedy.

Makijaż – jak wydobyć 
piękno cery dojrzałej
30 listopada, godz. 10.00
Podczas warsztatów dowiemy się, jak przygotować 
skórę do nałożenia makijażu.

MDK „Południe” w Murckach
 ul. Kołodzieja 42, tel. 32 353 68 16

Twórcy Murckowscy po raz XX
10 listopada, godz. 17.00
Wystawa prezentująca prace uzdolnionych arty-
stycznie mieszkańców Murcek.

Dzieje murckowskiej parafii
18 listopada, godz. 17.00
Spotkanie z Hanną i akubem Grudniewskimi, auto-
rami wydanej w tym roku monografii „Dzieje parafii 
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana ezusa 
w Murckach”. 

MDK „Południe” w Zarzeczu
 ul. P. Stellera 4, tel. 32 202 67 97

Ekowarsztaty kreatywne 
dla dzieci
czwartki, godz. 17.00

W programie:

4.11 – „Karmniki dla ptaków”
18.11 – „Cuda z jajkowych wytłoczek”
25.11 – „Ekologiczny, pluszowy miś”
Obowiązują zapisy. Zajęcia w ramach realizacji ini-
cjatywy „Wesołe Zarzecze” nansowanej ze środ-
ków BO Miasta Katowice.

Rodzinne warsztaty 
artystyczne
16, 23 listopada, godz. 17.30
Zapraszamy na warsztaty rękodzielnicze.

W programie:

16.11– Skandynawskie skrzaty
23.11– Przygotowania do świąt – bo onarodze-
niowe stroiki

Akademia Małego Naukowca
8 i 22 listopada, godz. 17.00
Warsztaty, na których przeprowadzamy eksperymenty.

MDK „Południe” w Podlesiu
ul. Sołtysia 25, tel. 32 201 50 10

Ekologiczne warsztaty 
kreatywne

od , godz. 17.00
Cykl warsztatów na których wykorzystywane są ma-
teriały z recyklingu. 

W programie:

3.11 – „Strachy na wróble”
10.11 – „Jesienne obrazki 3D
17.11 – „Magiczne parasolki”
24.10 – „Kalendarze adwentowe
Zajęcia w ramach realizacji inicjatywy „Śląsk dla 
ka dego” nansowanej z BO Miasta Katowice

Andrzejki w Podlesiu
28 listopada, godz. 17.00
Zaprasza Koło Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej.
Obowiązują zapisy, tel. 32 201 50 10

MDK „Koszutka”
ul. rażyńskiego 47  ul. Krzyżowa 1

tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

Facebook @mdkkoszutka
Instagram #mdkkoszutka

LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury 
– Dom Kultury na Witosa”

LISTOPAD

Międzypokoleniowe spotkania 
sportowe w ramach Bractwa 
Aktywnych Seniorów

od , godz. 18.30, 
a a sala gi ast z a 
   33  ato i a , l. itosa 23

Zapisy i informacje e e-e e1979@hotmail.com lub 
tel. 726 359 153.
Projekt nansowany ze środków Bud etu Obywa-
telskiego 

Akademia Małego Naukowca
14 listopada, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Cena: 10 zł/uczestnik. Zapisy: sekretariat MDK 
„Koszutka” ul. Gra yńskiego 47, tel. 32 258 92 00, 
32 258 99 77 lub: domkultury@mdkkoszutka.pl

Owady i spółka
9 listopada, godz. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30
Warsztaty edukacyjne dla dzieci, podczas których po-
znają świat owadów, m.in.  zobaczą motyle z całego 
świata, polskie i amerykańskie ślimaki, przyjrzą się 
życiu mrówek.

Cena: 12 zł/uczestnik. Zapisy: sekretariat MDK 
„Koszutka” ul. Gra yńskiego 47, tel. 32 258 92 00, 
32 258 99 77 lub: domkultury@mdkkoszutka.pl

KLUB PODRÓ NIKA

„Jordania w kilku odsłonach 
– Rzymianie, Petra i czołgi”
9 listopada, godz. 17.00
Spotkanie z ndrzejem Pasławskim, krakowskim 
podróżnikiem. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc: tel. 32 258 92 00 
lub: domkultury@mdkkoszutka.pl

Koncert z okazji Święta 
Niepodległości „Jeszcze 
Polska nie zginęła”
12 listopada, godz. 17.00
Recital fortepianowy Tadeusza Trzaskalika z wyko-
rzystaniem materiałów uzyskanych w Muzeum Hym-
nu Narodowego w Będominie.
Wstęp bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja: tel. 
32 258 92 00 lub: domkultury@mdkkoszutka.pl

Promocja książki 
„Kresowa Atlantyda 
– niekończąca się historia”
21 listopada, godz. 16.00
Spotkanie z autorem prof. Stanisławem Sławomirem 
Nicieją.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: tel. 32 258 92 00 
lub: domkultury@mdkkoszutka.pl

Ogólnopolski Dzień Seniora
25 listopada, godz. 11.00
Warsztaty dla seniorów – zdobienie bombek akrylo-
wych.
Obowiązuje rezerwacja miejsc: tel. 32 258 92 00, 
32 258 99 77 lub: domkultury@mdkkoszutka.pl

Stwórzmy sobie arcydziełko
24 i 26 listopada, godz. 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00
Twórcze zajęcia dla dzieci pobudzające kreatywność 
i chęć do samodzielnego działania.
Cena 12 zł/ uczestnik. 
Zapisy: sekretariat MDK „Koszutka” 
ul. Gra yńskiego 47,
tel. 32 258 92 00, 32 258 99 77 
lub: domkultury@mdkkoszutka.pl

Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia „Dąb” 
ul. Krzy owa 1 

OTWARTA GALERIA 
ZA SZYBĄ 

Spotkania w obecności Światła
3 listopada, godz. 18.00
Finisaż wystawy malarstwa gnieszki asińskiej. 

Artystyczne rodziny
6 listopada, godz. 18.00
Wernisaż i wystawa malarstwa Dawida Bocheńskie-
go wraz z synem Adamem.

Ogólnopolski 
Dzień Seniora 
10 listopada, godz. 11.00
Warsztaty tworzenia wieńców adwentowych. Prowa-
dzenie  Maria Kabelis.
Rezerwacja: tel. 608 549 089
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WIECZORY MUZYCZNE

Koncert pieśni powstańczych 
z okazji Święta Niepodległości
11 listopada, godz. 16.00
Koncert w wykonaniu męskiego chóru Hejnał. 
Rezerwacja: tel. 608 549 089

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

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

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

„Pomaganie jest fajne”
3 listopada, godz. 18.00, Galeria Antrakt

ukcja dzieł sztuki Twórców o wielkich sercach.
Współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Poma-
gam, więc jestem”.
Wstęp wolny

„Koty 3”
7 listopada, godz. 15.00
Spektakl w wykonaniu Teatru Gry i udzie.
Bilety przed spektaklem, cena: 25 zł 

Wystawa akwareli 
Michała Jędryki
8 listopada, Galeria Antrakt
Wstęp wolny

„Dokąd nocą tupta jeż ”
10 listopada, godz. 10.00
Warsztaty kreatywne dla dzieci. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

„Muzyczna podróż” 
13 listopada, godz. 17.00
Koncert z udziałem Bernadety Kowalskiej, acka 
Silskiego, Beaty Mańkowskiej i zespołu Dynamic.
Bilety dostępne on-line na:www.dynamic.org.pl

„Morskie opowieści 
kapitana uliwera” 
14 listopada, godz. 15.00
Spektakl Teatru Gry i udzie.
Bilety do kupienia przed spektaklem, cena: 25 zł

„Bajkomat”
21 listopada, godz. 15.00
Spektakl Teatru Gry i udzie.
Bilety do kupienia przed spektaklem, cena: 25 zł

„Dzień Pluszowego Misia”
25 listopada, godz. 10.00
Warsztaty kreatywne dla dzieci.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy. 

„Opowieści Wagantów”
28 listopada, godz. 15.00
Spektakl Teatru Gry i udzie. 
Bilety do kupienia przed spektaklem, cena: 25 zł

Filia nr 1, ul. obr. Westerplatte 10 
tel./fa  32 256 99 77

MDK-owa jungla 
– czyli Wymienialnik roślin 
w Szopienicach
od 8 listopada, godz. 10.00–14.00, 

 pi t o, poddasz  ilii  1, sala  1

Kulturalny bajtel  
– spotkanie z śląską bajarką 
Dominiką Kierpiec
4 listopada, godz. 10.00

ekcja folkloru ze śpiewem, zagadkami, opowie-
ściami w śląskim klimacie przy akompaniamencie 
wiolonczeli.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Kino w Starym Ratuszu 
– poznaj rodzimą 
kinematografię
4 listopada, godz. 17.00, 
Stary Ratusz, ul. Wiosny Ludów 24
Projekcja filmu ,,Najlepszy nasz rok”, prelekcja – 
Patryk Chromik – specjalista ds. promocji i orga-
nizacji widowni.
Wydarzenie w ramach Inicjatywy Lokalnej. Wstęp 
wolny 

Niedzielne spotkanie 
przy bonkawie i maszketach
7 listopada, godz. 15.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy

Kino w Starym Ratuszu 
– poznaj rodzimą 
kinematografię
10 listopada, godz. 17.00, Sta-
ry Ratusz, ul. Wiosny Ludów 24
Projekcja filmu ,,Paciorki jednego różańca” K. Kut-
za, prelekcja dr Danieli Dylus, nauczycielki języka 
polskiego w I O im. . Długosza.
Wydarzenie w ramach Inicjatywy Lokalnej. Wstęp 
wolny

Święto Seniora
17 listopada, godz. 15.00
Spotkanie przy poczęstunku i muzyce.
Wstęp wolny, obowiązują zapisy. Ilość miejsc ogra-
niczona

Spotkanie z kulturą 
20 listopada, godz. 17.00, Mul-
tikino w Katowicach
Seans filmowy wg repertuaru.
Bezpłatne bilety do odbioru w sekretariacie. Ilość 
miejsc ograniczona

Niedzielne spotkanie 
przy bonkawie i maszketach
28 listopada, godz.15.00
Wstęp wolny, obowiązują zapisy
Centrum Społecznościowe Szopki dla Szopienic – 

etap II finansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Wystawa plenerowa 
„Powstania Śląskie 1919–1921”
1–30 listopada

Mała Akademia Jazzu
8 listopada, godz. 10.00
Koncerty muzyki świata dla dzieci i młodzieży. 
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona. 
Wstęp: 10 zł

O mama, Drama!
, 10, 23, 24 listopada, godz. .30

Warsztaty z elementami teatru.
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona

iszowiec na krańcach świata 
 listopada, godz. 18.00

Spotkanie z ngeliką Nocoń pt. „El Camino del Norte 
– 800 km pieszej wędrówki przez północną Hiszpanię.
Wejściówka: 2 zł

Stand-up w wykonaniu 
Adama an Bendlera 
w programie „Placebo”
11 listopada, godz. 1 .00
Bilety: 45 zł, dostępne na: kupbilecik.pl

Turniej Skata
14 listopada, godz. .00

Finał konkursu plastycznego 
„W pracowni Pana awlika”
25 listopada, godz. 17.00 
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkur-
sowej.

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki 44a, 

ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

Wszystkie organizowane wydarzenia odbędą się 
w formie stacjonarnej lub online w zale ności 

od aktualnie obowiązujących obostrzeń. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 
wydarzeń. Szczegółowe informacje są dostępne 

telefonicznie pod numerami: 
Bogucice – 32 203 05 17 w.2, 

Zawodzie – 32 255 32 44

DZIAŁ „BOGUCICE” ul. Markiefki 44A:

Dancing Bogucicki
5 listopada, godz. 17.00 
Zabawy taneczne wróciły po pandemicznej przerwie.
Bilety: 60 zł normalny, 40 zł ulgowy Karta Aktywny 
Senior, Katowicka Karta Mieszkańca  do nabycia 
w kasie MDK

Memoriał Szachowy im. Karola 
Ziele nika dla dzieci do lat 14 
– „Turniej Niepodległości”
11 listopada, godz. 10.00 
Wspólnie z Fundacją Wspierania Szachów na Gór-
nym Śląsku „Gens Una Sumus” zapraszamy mło-
dzież do turniejowej przygody.
Zapisy na stronie CheesArbiter 

Krąg Bogiń Miejskich
13 listopada, godz. 13.00
Spotkanie z cyklu realizowanego w ramach Inicja-
tywy okalnej, połączone z wernisażem fotografii. 
Obowiązują zapisy telefoniczne

Wsłuchaj się w kulturę
14, 28 listopada, godz. 10.00
Sylwia i Paulina dyskutują o kulturze, wydarze-
niach w MDK i mieście, zapraszają gości.
Materiał dostępny w serwisie YouTube, Spotify i na 
Facebooku

Jesienny Koncert 
Orkiestry Dętej Katowice
1  listopada, godz. 17.00
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy

BOGUCICE 
– MOJE MIEJSCE NA ZIEMI 

– ETAP II
Wydarzenia realizowane w ramach projektu są 
współfinansowane ze środków UE w ramach EFS

Spotkania relaksacyjno-
-muzyczne dla rodzin 
6, 20 listopada, godz. 10.00
Obowiązują zapisy

Rodzinne Warsztaty Plastyczne
 listopada, godz. 17.00

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy te-
lefoniczne

Spotkania ze śląską tradycją
, 16, 25 listopada, godz. 17.00

Śląskie tradycje kulinarne, związane ze spędza-
niem wolnego czasu. 
Obowiązują zapisy
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Siłownia pamięci
10, 24 listopada, godz. 17.00
Przy grach logicznych wspólnie poćwiczymy pamięć. 
Obowiązują zapisy

Akademia Kreatywnego Seniora
16 listopada, godz. 14.00
Warsztaty rękodzielnicze dla seniorów.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy te-
lefoniczne 

Integracyjne Warsztaty Kulinarne
18, 23 listopada, godz. 17.00
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy te-
lefoniczne

Pracownia Nastolatka
23, 30 listopada, godz. 10.00
Nowy projekt warsztatów dla młodzieży. 
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy tele-
foniczne

Muzyka łączy pokolenia 
– koncert Adama Snopka
25 listopada, godz. 17.00
Tym razem zobaczymy stand-up przy fortepianie. 
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy te-
lefoniczne

DZIAŁ „ZAWODZIE” 
ul. Marcinkowskiego 13A

Wystawa „Pola widzenia 
książki – POMOSTY
1–30 listopada 
We współpracy z Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej.

Czas na sztukę
9, 16 listopada, godz. 9.00
Multimedialny wykład o sztuce połączony z warsz-
tatami artystycznymi.
Wstęp: 5 zł/os.

Koncert Zespołu Akordeonistów 
„Katowice-Kleofas” 
i ŚLZŚ „Zawodzianki”
13 listopada, godz. 17.00
Wstęp wolny

Katowicka Senioriada
17 listopada, godz. 15.00
Zapisy: tel. 530 106 730. Liczba miejsc ograniczona 

Zakończenie i podsumowanie 
projektu „Kiedy Oma była 
bajtlem – Zawodziańscy 
świadkowie historii”
25 listopada, godz. 12.00
Projekt współfi nansowany ze środków Muzeum 
Historii Polski.

Andrzejki na Zawodziu 
– zabawa taneczna
27 listopada, godz. 20.00
Bilety: 100 zł/os. do nabycia w biurze Działu i w ka-
sie MDK

Kreatywny Przedszkolak
29 listopada, godz. 17.00
Warsztaty dla przedszkolaków z rodzicami.
Wstęp: 5 zł/dziecko

CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE 
W ŚRÓDMIEŚCIU I ZAWODZIU

Wydarzenia realizowane w ramach projektu są 
współfi nansowane ze środków UE w ramach EFS.

Wspólne budowanie – warsz-
taty z klockami dla rodziny
2, 16, 23 listopada, godz.17.00
Obowiązują zapisy

W zdrowym ciele zdrowy duch
4, 18 listopada, godz. 10.00
Cykl spotkań dotyczący zdrowego trybu życia.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy te-
lefoniczne

Cykl spotkań „Uszyte Zawodzie”
Szczegóły: tel. 32 255 32 44

„Mamy czas!”
9, 23 listopada, godz. 11.00
Spotkanie z fi zjoterapeutą dziecięcym.
Obowiązują zapisy, tel. 32 255 32 44

Dzień dla Seniora 
– spotkanie integracyjne
15 listopada, godz. 16.00
Obowiązują zapisy, tel. 32 255 32 44
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WYSTAWY STAŁE
„Z dziejów Katowic”, „W kamienicy mieszczańskiej. 
Codzienność i odświętność”, „W kamienicy miesz-
czańskiej. U sąsiadów na pokojach i w kuchni”

WYSTAWY CZASOWE

Witkacy i asymetryczna dama
do 5 grudnia
Opowieść w odcinkach, czyli cotygodniowa wystawa 
efemeryczna”. Oto nadzwyczajne połączenie orygi-
nalnych portretów, fotografi i i korespondencji Witka-
cego oraz fi lmów opowiadających o losach artysty 
i modelki oraz okolicznościach powstawania kolej-
nych dzieł. Każda z dziewięciu części wystawy trwać 
będzie tylko przez tydzień, od wtorku do niedzieli! 

DZIAŁ ETNOLOGII MIASTA
ul. Rymarska 4, tel. 32 353 95 59

WYSTAWY STAŁE
„Mistrzowie Grupy Janowskiej”, „U nos w doma na 
Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckiego mieszkania”, 
„Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu 
na Nikiszowcu”

WYDARZENIA

„Przystanek Nikiszowiec”
24 listopada, godz. 17.00
Prelekcja Beaty Piechy van Schagen o św. Barbarze.

DZIAŁ TEATRALNO-FILMOWY 
ul. Kopernika 11, tel. 32 745 17 28, 514 499 614 

Świętujmy razem 10-lecie!
19–21 listopada, godz. 12.00–20.00

WYSTAWA STAŁA „MUZEUM BARBARY 
I STANISŁAWA PTAKÓW”

Jubileuszowa metamorfoza ekspozycji projektów 
i kostiumów Barbary Ptak ze zbiorów MHK.

„Wspomnień czar...”
19 listopada, godz. 12.00–20.00
Prezentacja fi lmów dokumentujących ekspozycje 
muzealne i wydarzenia 10 lat działalności Działu.
godz. 18.00 – oprowadzanie kuratorskie.

Jubileuszowe 
zwiedzanie wystawy
20 listopada, godz. 12.00–18.00
godz. 12.00 – oprowadzanie kuratorskie; 
godz. 18.00 – „Przyjaciele Barbary i Stanisława” – 
spotkanie specjalne i jubileuszowy koncert.

„Filmowo i wspomnieniowo” 
– dzień z fi lmami Krzysztofa 
Korwina-Piotrowskiego
21 listopada, godz. 12.00–18.00
Zaprezentowane zostaną fi lmy nakręcone w Dziale pod-

czas spotkań „Salon Sztuk” i „Silesia Press Cafe” z arty-
stami i dziennikarzami oraz podczas koncertów i werni-
saży wystaw. Godz. 12.00 – oprowadzanie kuratorskie; 
godz. 18.00 – spotkanie z autorem i bohaterami fi lmów.
Szczegóły na stronie: www.mhk.katowice.pl oraz 
Facebook: Kopernika 11 Muzeum Historii Katowic

Muzeum Śląskie 
ul. T. Dobrowolskiego 1

tel. 32 779 93 00
muzeumslaskie.pl

OPROWADZANIE AUTORSKIE

„Kobieta w grafi ce 
– grafi ka kobieca”
6 listopada, godz. 14.00

„Polonia Restituta. Wątki 
patriotyczne w malarstwie 
Bronisława Krawczuka”
13 listopada, godz. 14.00

„Szopki, kontusze i chochoły. 
O symbolach narodowych 
w plastyce teatralnej”
20 listopada, godz. 14.00

„Nałóg ten od dziecka idzie 
za mną do starości, 
pozbyć się go nie można. 
Człowiek musi malować”
27 listopada, godz. 14.00
Na wszystkie wstęp: 7 zł

WIELKI DIZAJN SĄSIEDZTWA

Wykład: „O historii 
oraz fenomenie Fabryki 
Porcelany »Bogucice«”
5 listopada, godz. 18.00
Wstęp: 1 zł

Warsztaty z ozdabiania szolek 
– zajęcia dla dzieci 
wraz z opiekunami
13 listopada, godz. 11.00
Wstęp: 9 zł

Warsztaty z szolką/zajęcia 
dla dorosłych
27 listopada, godz. 11.00
Wstęp: 20 zł

Zwiedzanie Fabryki 
Porcelany „Bogucice”
18 listopada, godz. 11.00
Oprowadzanie dla dorosłych.
Zapisy: warsztatymuzealne@muzeumslaskie.pl

MIASTO W PROCESIE

„Myślenie strategiczne 
w planowaniu miejskim
4 listopada, godz. 18.00
Przykład obszaru metropolitarnego Bilbao” // IdoiaPo-
stigo – Bilbao Metropoli – 30
Udział bezpłatny za pośrednictwem portalu Face-
book
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ISTORYC E WY AR E IA W WIECIE KARATE 

Za nami Mistrzostwa Europy 
w Karate Tradycyjnym
W pa dzierniku w katowickim „Spodku” 
odbyły się cztery niezwykle ważne dla 
międzynarodowego środowiska karate 
tradycyjnego wydarzenia o charakterze 
europejskim: Mistrzostwa uropy w Ka-
rate Tradycyjnym World Traditional Ka-
rate-do Union platforma kilku najwięk-
szych organizacji karate tradycyjnego: 
WTKF, WFF, WBKA  oraz imprezy towa-
rzyszące: Mistrzostwa uropy w Karate 
Tradycyjnym WTKF/WBKA i WFF, a tak-
że zintegrowany Puchar uropy Dzie-
ci w Karate Tradycyjnym WTKU. 
W rywalizacji udział wzięło 1500 uczestni-
ków z 21 krajów, w tym 1200 zawodników 
oraz sędziowie, trenerzy i goście oficjalni.

– Jestem bardzo zadowolony, że zorgani-
zowaliśmy te zawody, gdyż patrząc na zgroma-
dzonych tutaj bardzo utalentowanych młodych 
ludzi, widzę, że karate tradycyjne ma wielkie 
perspektywy. Dla trenerów, zarówno w Pol-
sce, jak i w innych krajach, karate tradycyjne to 
przede wszystkim edukacja, rozwój w sferze 
umysłu i charakteru, bo karate to nie tylko sport 
– powiedział prezydent WTKU i Fudokan Fe-
deration prof. dr Ilija Jorga.

Zadowolenie, że tak wielu najlepszych 
karateków z całej Europy przyjechało właśnie 
do Katowic, wyraził Maciej Stachura, sekre-
tarz miasta Katowice. – Chcemy promować 

karate, ponieważ uczy ono samodyscypliny, 
dążenia do celu. Takie imprezy jak ta poma-
gają nam promować sztuki walki wśród na-
szych mieszkańców – powiedział sekretarz.

– Rozgrywane zawody są wielkim wy-
darzeniem, wielkim świętem karate trady-
cyjnego, ponieważ po raz pierwszy główne 
organizacje międzynarodowe występują 
na jednej macie według tych samych przepi-
sów sportowych i w moim przekonaniu jest 
to pierwszy krok do tego, żeby karate trady-
cyjne wstąpiło wkrótce na areny olimpijskie 
– powiedział Andrzej Maciejewski, prezes 
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. 

– Rozegrany pierwszy Puchar Europy 
Dzieci w Karate Tradycyjnym okazał się ol-
brzymim sukcesem. Na podkreślenie zasłu-
guje wysoki poziom sportowy zawodników, 
który udało się osiągnąć pomimo bardzo 
ograniczonych możliwości treningu w okre-
sie lockdownu – powiedział Janusz Sowa, go-
spodarz zawodów.

Ważnym wydarzeniem wieńczącym 
zawody było podpisanie listu intencyjnego 
dotyczącego organizacji olimpiady karate 
przez przedstawicieli głównych nurtów ka-
rate: olimpijskiego, kyokushin i tradycyjnego 
oraz patrona wydarzenia – Polski Komitet 
Sportów Nieolimpijskich.   

 R D O:  K R .P

AJ EPSI S C YPIOR I CI W SPO KU

Katowice gospodarzem Mistrzostw 
Świata w Piłce Ręcznej 2023
Miasto będzie gospodarzem mistrzostw 
świata, które w 2023 roku zorganizują Pol-
ska i Szwecja. Na katowickich kibiców cze-
ka aż 21 z 112 spotkań, w tym mecz otwar-
cia i występy Polaków w fazie grupowej. 
Przed wrażeniami sportowymi w stolicy 
województwa śląskiego odbędzie się też 
ceremonia losowania turnieju finałowego.
Przedstawiciele samorządów oraz Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) podpisali li-
sty intencyjne w sprawie organizacji im-
prezy. To największa impreza w dziejach 
piłki ręcznej, jaką ugości nasz kraj.

– Najlepsze zespoły piłki ręcznej wracają 
do Katowic. Miasto pięć lat temu było już go-
spodarzem EHF Euro 2016. Dziękuję za za-
ufanie i możliwość goszczenia najlepszych 
zawodników piłki ręcznej oraz kibiców tej 
dyscypliny sportu – podkreśla prezydent Ka-
towic Marcin Krupa. – Jestem przekonany, 
że przyznanie Katowicom tytułu miasta go-
spodarza to gwarancja realizacji tego wyda-
rzenia na najwyższym poziomie. Cieszę się, 
że Katowice przyciągają duże wydarzenia, 
nie tylko sportowe, dzięki którym możemy 
promować nasze miasto na skalę międzyna-
rodową – dodaje prezydent.

Śląsk to jedno z kluczowych miejsc 
na mapie polskiej piłki ręcznej. – Właśnie 
tutaj 1 maja 1962 roku padł rekord frekwen-
cji podczas meczu piłki ręcznej. Ponad 60 

tysięcy widzów obejrzało wówczas rywaliza-
cję reprezentacji Śląska z ekipą Magdeburga. 
Teraz wracamy do korzeni – podkreśla 
pierwszy wiceprezes ZPRP Bogdan Sojkin.

– Cieszymy się, że jedną z kluczo-
wych aren turnieju będą Katowice oraz 
Spodek, który jest jednym z najważniej-
szych obiektów na mapie polskiego sportu. 
Władze miasta są od lat wielkimi przyja-
ciółmi sportu. Podpisane listy intencyjne 
są nadzieją i obietnicą owocnej współpracy 
– podkreśla prezes ZPRP Henryk Szcze-
pański.   R D

WIE OSEKCYJ Y K UB GKS KATOWICE

Rywalizacja na poziomie
Piłkarze KS-u Katowice mają za sobą 
maraton domowych meczów przy Buko-
wej. W pa dzierniku podopieczni trene-
ra Rafała óraka rozegrali na własnym 
boisku cztery mecze ligowe, w których 
zdobyli 8 punktów. 
Dodatkowo rozegrali jedno spotkanie w ramach 
rozgrywek Fortuna Pucharu Polski, w którym 
zapewnili sobie awans do kolejnej fazy. Mar-
gines błędu w walce z ligową stawką nadal 
jest bardzo mały, więc GieKSa musi się mieć 
na baczności i w listopadzie regularnie punk-
tować. Przed nami ostatni tak intensywny mie-
siąc w 2021 roku. Przy Bukowej czekają nas dwa 
mecze i w obu zmierzymy się z drużynami z li-
gowej czołówki, które celują w awans do Eks-
traklasy. Najpierw czeka nas starcie z Koroną 
Kielce, a w ostatnim domowym meczu ligo-
wym w tym roku podejmiemy Miedź Legnica. 
Rywalizację o czołowe miejsce w tabeli kon-
tynuują także piłkarki GKS-u Katowice. Pod-
opieczne trenera Witolda Zająca zanotowały 
na początku sezonu serię zwycięstw, dzięki 
której znalazły się w górnej części tabeli. Przed 
zespołem jednak sporo wyzwań. Początek 
listopada to dwa wyjazdowe mecze w Biel-
sku-Białej z Rekordem, czyli beniaminkiem 

Ekstraligi. Najpierw zmierzymy się z rywa-
lem w meczu 1/32 finału Pucharu Polski, póź-
niej w tym samym miejscu zagramy o 3 punkty 
do ligowej tabeli. Jedyny domowy mecz pił-
karki GKS-u rozegrają 13 listopada, gdy w ra-
mach rozgrywek Ekstraligi podejmiemy przy 
Bukowej mistrza Polski, czyli Czarnych An-
trans Sosnowiec. Będzie to ostatnia w tym roku 

potyczka o punkty do ligowej tabeli.  Hokeiści 
GKS-u są prawdziwą rewelacją tego sezonu. 
Katowiczanie od początku rozgrywek 
prezentują równą, wysoką formę i prze-
wodzą ligowej stawce. Po prestiżowej 
wygranej w derbach z GKS-em Tychy za-
pewnili już sobie udział w grudniowym tur-
nieju o Puchar Polski. W drużynę świetnie 

wkomponowali się nowi zagraniczni za-
wodnicy, m.in. Szwed Anthon Eriksson 
czy Fin Matias Lehtonen. Postrachem dla 
rywali jest też polski atak: Patryk Wronka 
– Grzegorz Pasiut – Bartosz Fraszko. Doro-
bek punktowy całej trójki plasuje ich wśród 
najlepszych w PHL. W listopadzie drużyna 
trenera Płachty rozegra sześć ligowym spo-
tkań, w tym domowe starcie z Zagłębiem 
Sosnowiec (19 listopada).

Siatkarze GKS-u Katowice świetnie we-
szli w nowy sezon PlusLigi, notując zwycię-
stwa nad Treflem Gdańsk i Asseco Resovią 
Rzeszów. W kolejnych spotkaniach siatka-
rze pod wodzą trenera Grzegorza Słabego 
walczyli do ostatniej piłki z zespołami z Za-
wiercia i Lublina, udowadniając, że nie bra-
kuje im charakteru i ducha walki w Lidze 
Mistrzów Świata, której tegoroczny poziom 
jest najwyższy od lat. 

– Jeżeli będziemy wywierać presję 
na przeciwniku i zagramy na dobrym 
poziomie, wszystko może się wydarzyć 
– przekonywał w rozmowie dla oficjal-
nej strony sekcji amerykański rozgrywa-
jący GKS-u Micah Ma’a. W listopadzie 
siatkarska GieKSa rozegra cztery spo-
tkania, w tym dwa u siebie, w hali OS 
Szopienice (11 Listopada 16). Najpierw 
GKS podejmie Cerrad Enea Czarnych 
Radom, a dwa tygodnie później rywalem 
katowickiej drużyny będzie Jastrzębski 
Węgiel. Z tego powodu PlusLigowe derby 
Śląska zapowiadają się jako sportowe wi-
dowisko pełne wrażeń.   GKS
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