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Katowice ł c  siły  by pomóc 
ies ka co  krainy  Zbiórka nie-

zbędnych do życia artykułów, spe-
cjalne numery infolinii i adresy 

e-mailowe, baza pomocy zaoferowanej przez 
mieszkańców i przedsiębiorców – to dzia-
łania, dzięki którym wsparcie ma trafić do 
najbardziej potrzebujących. Pomoc udzie-
lana jest zarówno tym, którzy zdecydowali 
się opuścić rodzimy kraj i przyjechać do Ka-
towic, jak i tym, którzy na Ukrainie, mimo 
wojny, zdecydowali się zostać.

Setki odebranych telefonów, około 50 
e-maili z prośbami o pomoc i ponad 600 
zgłoszeń mieszkańców w bazie wsparcia 
„Katowice dla Ukrainy”. To statystyki 
tylko za weekend 26–28 lutego. Katowi-
czanie pokazali, że mają serce i ruszyli do 
działania na rzecz mieszkańców Ukra-
iny. Oferują przy tym najróżniejszą po-
moc  – od zakwaterowania, przez pomoc 

fizjoterapeutów, psychologów, lekarzy 
rodzinnych, aż po zorganizowanie zajęć 
dla dzieci rodzin z Ukrainy.

– Uruchomiliśmy wiele rozwiązań, 
dzięki którym wszelkie formy zadeklaro-
wanej pomocy trafią do osób tego potrzebu-
jących. Przede wszystkim, w porozumieniu 
z miastami partnerskimi i wojewodą, pu-
blikujemy listę najpotrzebniejszych artyku-
łów. To takie rzeczy jak koce, odzież, środki 
higieny osobistej czy żywność z długą datą 
ważności. Dary trafią na Ukrainę. Pomoc 
udzielana jest także tym, którzy zdecydo-
wali się na przyjazd do Katowic. Dla tych 
osób przygotowaliśmy między innymi miej-
sca noclegowe – mówi prezydent Katowic 
Marcin Krupa. 

Od 28 lutego do katowickich szkół 
można przynosić najpotrzebniejsze ar-
tykuły, które zostaną przekazane miesz-
kańcom Ukrainy. Zbierane rzeczy zostały 

podzielone na pięć grup: odzież i okrycia, 
środki higieniczne i czystości, żywność, 
podstawowe środki medyczne i inne. Li-
sta powstała w porozumieniu z miastami 
partnerskimi z Ukrainy oraz wojewodą 
i znajdują się na niej artykuły zaspokajające 
najważniejsze potrzeby, takie jak: odzież, 
koce termoizolacyjne, karimaty foliowe, 
materace, zapasy żywności (woda, żyw-
ność typu instant – do szybkiego przy-
rządzenia, batony energetyczne, suszone 
owoce, orzechy, konserwy, makaron, bły-
skawiczne płatki śniadaniowe), zapałki, ba-
terie, zapalniczki, świece i apteczki. Ważne, 
aby były to rzeczy znajdujące się na liście, 
nowe i oryginalnie zapakowane – to ułatwi 
ich transport. Dary można przynosić do 45 
szkół znajdujących się na terenie Katowic 
w godzinach 8:00–19:00.
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– Katowiczanie okazali ogromne serce. Re-
gionalne Centrum Informacji Turystycznej 
zostało wręcz zasypane środkami higieny 
osobistej i czystości. Bardzo dziękuję za tak 
liczny odzew – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic. – By usprawnić proces 
zbierania darów, do akcji zostały włączone 
katowickie szkoły. Do nich także można 
przynosić najpotrzebniejsze rzeczy. Pro-
simy o to, by przynosić wyłącznie przed-
mioty znajdujące się na liście. To usprawni 
pracę. Zebrane dary zostaną przetranspor-
towane na Ukrainę i przekazane mieszkań-
com, którzy zdecydowali się tam zostać 
– dodaje prezydent. 

W dalszym ciągu najpotrzebniejsze 
artykuły higieniczne są zbierane w Regio-
nalnym Centrum Informacji Turystycznej 
w Katowicach, mieszczącym się przy kato-
wickim Rynku. W tygodniu punkt będzie 
otwarty w godzinach 9.00–17.00. Działa 
on także w weekendy: w sobotę w godzi-
nach 9:00-17:00, a w niedzielę w godzinach 
9.00–13.00. W przypadku dużego zainte-
resowania godziny otwarcia centrum zo-
staną wydłużone. W tym punkcie zbierane 
są wyłącznie artykuły z grupy drugiej, takie 
jak: środki do mycia ciała, pasty do zębów, 
szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, 
podpaski higieniczne, pieluchy dziecięce, 
pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, 
ręczniki z mikrofibry, naczynia kuchenne 
wielorazowego użytku: głębokie naczy-
nia, łyżki, widelce, noże, filiżanki (mate-
riał – spożywczy silikon lub plastik), środki 

antyseptyczne (dezynfekcyjne), maski wie-
lokrotnego użytku lub opakowania masek 
jednorazowych. Tu również ważne jest to, 
aby był to artykuły znajdujące się na liście 
i nieużywane. Wszystkie dary zostaną po-
sortowane i przewiezione na Ukrainę, by 
tam trafić do potrzebujących.

Baza „Katowice dla Ukrainy”
Chcesz przyjąć rodzinę z Ukrainy? Je-
steś lekarzem i oferujesz pomoc w postaci 
konsultacji medycznych? A może po pro-
stu dysponujesz wolnym czasem i chcesz 
go wykorzystać, zostając wolontariuszem? 
Zgłoś się do bazy wsparcia „Katowice dla 
Ukrainy”. Zgłoszenia przyjmowane są ma-
ilowo – za pośrednictwem adresu pomo-
cukraina@katowice.eu. Przedsiębiorstwa 
i osoby chcące okazać bezpłatną pomoc 
powinny wysłać e-maila, zawierającego 
dane kontaktowe: telefon lub e-mail oraz 
krótką, hasłową informację o zakresie 
swojej oferty – tak by można ją było przy-
pisać do jednej z odpowiednich kategorii: 
transport, noclegi, żywność, pomoc psy-
chologiczna, pomoc medyczna, pomoc 
prawna i notarialna, oferty pracy, tłumacz. 
Pod tym samym adresem e-mailowym 
przyjmowane są zgłoszenia wolontariu-
szy, przy czym najbardziej potrzebne w tej 
chwili są osoby mówiące po ukraińsku. 
Rozdysponowaniem pomocy zajmuje się 
Fundacja In Corpore, która prowadzi 
Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców 

w Katowicach oraz Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Katowicach.

Całodobowa infolinia
Całodobowo dostępny jest numer tele-
fonu +48 539 696 888. Pod tym numerem, 
a także pod specjalnie utworzonym przez 
miasto adres mailowy ukraina@katowice.
eu, można uzyskać informacje dotyczące 
potrzebnego wsparcia, np. dowiedzieć 
się, gdzie przygotowane zostały miej-
sca noclegowe.

Zbiórka środków 
finansowych
Trwa zbiórka datków na rzecz Ukraiń-
ców. Pieniądze można wpłacać na konto 
Fundacji In Corpore. Numer konta to 
02109020110000000115111518 – Santan-
der Bank z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”. 
Środki finansowe zostaną przeznaczone 
na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dedykowana strona WWW
Pod adresem www.katowice.eu/katowice-
-dla-ukrainy dostępne są wszelkie informacje 
na temat działań podejmowanych w Katowi-
cach na rzecz mieszkańców Ukrainy. Strona 
prowadzona jest w języku polskim i ukra-
ińskim. Tam znajdą Państwo informacje 
o każdym nowym działaniu uruchomionym 
w Katowicach na rzecz obywateli Ukrainy.

Inicjatywa 
Rady Miasta Katowice
Deklaracje wsparcia dla Ukrainy płyną 
z całych Katowic. Wyraz temu dali miesz-
kańcy miasta, którzy przyszli na kato-
wicki Rynek i zamanifestowali swoje 
wsparcie dla narodu ukraińskiego.

Solidarność z mieszkańcami Ukrainy 
wyrażają także katowiccy radni, którzy 
w tym celu przygotowali projekt oświad-
czenia Rady Miasta Katowice w sprawie so-
lidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec 
agresji Federacji Rosyjskiej. W dokumencie 
możemy przeczytać:

„W imieniu mieszkańców miasta Ka-
towice wyrażamy sprzeciw wobec mi-
litarnej napaści Rosji na Ukrainę. Ten 
agresywny atak wobec naszego najbliż-
szego sąsiada jest naruszeniem integral-
ności terytorialnej suwerennego państwa. 
Jako Radni Miasta Katowice wyrażamy 
solidarność z Ukrainkami i Ukraiń-
cami, którzy mieszkają w Katowicach. 
Wielu z nich od dawna postanowiło 
związać swoje życie z naszym miastem. 
Bardzo wielu prowadzi tu swoją działal-
ność gospodarczą. Cieszymy się również, 
że w naszym mieście niemal na każdym 
kroku możemy spotkać młodych Ukraiń-
ców, którzy przyjechali na Śląsk, do Kato-
wic, aby studiować na naszych uczelniach 
[…] Rada Miasta Katowice w imieniu 
mieszkańców naszego miasta przeka-
zuje naszym przyjaciołom i partnerom 
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z Ukrainy słowa solidarności i przyjaźni. 
A w razie potrzeby również pomocy. 
W imię wolności i pokoju”.

Projekt to inicjatywa klubów radnych 
Rady Miasta Katowice i będzie procedowany 
na najbliższej sesji – 3 marca.

W ramach solidarności z Ukra-
iną plac Kwiatowy jest podświetlony 
na niebiesko-żółto. 

e łatny trans ort 
dla obywateli krainy
Obywatele Ukrainy mogą liczyć na bez-
płatny transport na terenie metropolii. 
Do akcji włączył się Zarząd Transportu 
Metropolitalnego, organizujący trans-
port zbiorowy w Katowicach i miastach 
ościennych. Akcja ma trwać do końca 
maja. 

Bezpłatne przewozy dla obywateli 
Ukrainy oferują także Koleje Śląskie. By 
skorzystać z oferty przewoźnika, wy-
starczy posiadać paszport lub dokument 
potwierdzający obywatelstwo ukraiń-
skie. Wcześniej nieodpłatne przejazdy dla 
obywateli Ukrainy wprowadziła także 
spółka PKP Intercity. Obywatele Ukrainy 
po przekroczeniu granicy polskiej mogą 
nieodpłatnie korzystać z przejazdów 
w drugiej klasie pociągami PKP Intercity 
kategorii ekonomicznych TLK i IC na te-
renie Polski z uwzględnieniem przesiadek 
na kolejne połączenia krajowe przewoź-
nika wskazanych kategorii.
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DZIELNICA NOWYCH TECHNOLOGII

W kopalni powstanie centrum e-sportu
W Katowicach powstanie hub gamin-

owo technolo ic ny  Mie sce  Mo e 
niektórych askakiwa  odobnie ak 
lokali ac a M e  l skie o na te-
renach dawne  ko alni  b owstanie 
w dawne  KWK Wiec orek  na iki-
s owc  D i ki M Katowice stały si  
światowy  centr  e s ort  a h b to 
kole ny krok w ro wo  bran y ier i no-
wych technologii.
W lutym poznaliśmy wyniki konkursu 
na opracowanie koncepcji architektoniczno-
-urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji 
budynków po kopalni KWK „Wieczorek” 
pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technolo-
gicznego. Zwyciężyła pracownia AMC – An-
drzej M. Chołdzyński sp. z o.o. sp. k. z Lublina.

– Jestem przekonany, że za kilka lat pro-
jekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych 
Technologii, będzie mógł być porównywany 
do rewitalizacji terenów po kopalni „Kato-
wice”, a tym samym powstania Strefy Kul-
tury. Na terenie należącym wcześniej do 
kopalni „Wieczorek” powstanie nowocze-
sne centrum technologiczno-gamingowe. 
Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla 
sektora nowoczesnych technologii pozwoli 
nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym 
kamieniem milowym w rozwoju Katowic – 
ocenia Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Inwestycja powstanie na podstawie zwy-
cięskiego projektu wykonanego przez AMC 
– Andrzej M. Chołdzyński sp. z o.o. sp. k. 
z Lublina, które otrzymało I nagrodę w wy-
sokości 100 tys. zł oraz zaproszenie do udziału 
w negocjacjach umowy na przygotowanie 
dokumentacji projektowej. Jury konkursowe 
nagrodę przyznało za wnikliwe podejście do 
tematu konkursu. – Praca charakteryzuje się 
pieczołowitością zarówno w propozycjach 
architektonicznych, w tym właściwej adapta-
cji i aranżacji wnętrz zabytkowych, jak też 

konstrukcyjnych i technologicznych w za-
kresie instalacyjnym. Mamy tu do czynienia 
ze zróżnicowanymi propozycjami projekto-
wymi dotyczącymi obiektów zabytkowych 
oraz obiektów nowych. Szczególną wartością 
dodaną opracowania jest oryginalne rozwią-
zanie dwupoziomowego pasażu integrują-
cego zróżnicowany zespół adaptowanych 
obiektów dawnej kopalni – podsumowuje 
wybór Stanisław Podkański, architekt miasta 
i przewodniczący sądu konkursowego. Do-
datkowo uwagę sądu konkursowego zwróciła 

propozycja utworzenia przystanków autobu-
sowych pod przewieszonym nad ul. Szopie-
nicką budynkiem nr 2.

– Kluczowe dla projektu były warstwa 
historyczna tego miejsca oraz jego nowo-
czesne, innowacyjne przeznaczenie. Stąd 
nasza propozycja – dostrzegająca najbliższe 
otoczenie, a więc sąsiedztwo Nikiszowca 
i Giszowca oraz kompleksowy charakter 
istniejącej zabudowy po KWK „Wieczo-
rek”, który z punktu widzenia kulturowego 
jest dziełem dokonanym – aby zintegrować 
te istniejące przestrzenie z nową funkcją. 
Dlatego zaprojektowaliśmy duży park, który 
integruje te budynki. I trochę wzorem pa-
ryskiego Luwru część dolną, podziemną 
kondygnację z ogrodem, która będzie za-
wierała funkcje dodane, dzięki czemu 
na powierzchni układ budynków pozosta-
nie niezmieniony – przedstawił założenia 
projektu architekt Andrzej Chołdzyński.

Zwycięzcy konkursu po zakończeniu 
negocjacji i podpisaniu umowy będą mieć 
12 miesięcy na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Następnie, po jej weryfika-
cji, ogłoszony zostanie przetarg na wybór 
wykonawcy. Środki mają pochodzić z bu-
dżetu miasta, trwają też starania o pozy-
skanie dofinansowania, jak i funduszy od 
prywatnych inwestorów.    (RED)

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

Firma Egis Poland sp. z o.o. zrealizowała spotkania on-line 
związane z rozbudową linii kolejowych

a wniosek sa or dowców s otka-
nia w ra ach kons ltac i s ołec nych 
w sprawie realizacji Centralnego Portu 
Ko nikacy ne o ostały r eło one 
na ó nie s y ter in  o i o to fir a 

is oland s   o o  reali owała s o-
tkania infor acy ne on line wi ane 

 ro b dow  linii kole owych
– Ustaliliśmy wspólnie z burmistrzami 
i prezydentami innych gmin, że konsultacje 
zostaną przesunięte na późniejszy termin, 
aby mogły odbyć się w sposób fizyczny. 
Atmosfera wokół tego tematu, zarówno  
w Katowicach, jak i innych miastach, jest 
dość napięta. Jesteśmy na wstępnym eta-
pie tej inwestycji, chciałem jednak bardzo 
mocno zaznaczyć, że jestem jej absolutnym 
przeciwnikiem. Uważam, że poniesione 
koszty nie będą współmierne z ewentu-
alnymi zyskami. Inwestycja za dużo nas, 
mieszkańców będzie kosztować. Mówi 
się o wyburzaniu domów czy zakłócaniu 
spokoju w dzielnicach. A efekt tej inwesty-
cji będzie naprawdę znikomy. Spójrzmy 
na dane: mamy lotnisko w Pyrzowicach, 
gdzie według prognoz w 2040 roku z tego 

lotniska ma korzystać ponad 10 milionów 
osób, a już przed pandemią mieliśmy 5 mi-
lionów pasażerów. Gdyby nie pandemia, 
podejrzewam, że 10 milionów mielibyśmy 
już w tym roku – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 

Przypomnijmy, że rozbudowa linii 
kolejowych towarzysząca budowie Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego nie jest 
planowana ani realizowana przez miasto 
Katowice. Jednak ze względu na jej inge-
rencję w zabudowę mieszkaniową, a tym 

samym istotny aspekt społeczny inwestycji, 
prezydent Marcin Krupa jest szczególnie 
zaangażowany w sprawę.

Pod koniec stycznia odbyło się spo-
tkanie samorządowców z przedstawicie-
lami firmy Egis Poland sp. z o.o., która 
prowadzi działania konsultacyjne na zle-
cenie CPK, w celu omówienia sposobów 
realizacji konsultacji społecznych. Spo-
tkanie było efektem wspólnego apelu 
prezydentów, burmistrzów i wójtów 
gmin, przez które, wg opracowanych wa-
riantów, mają przebiegać nowe linie kole-
jowe, w którym samorządowcy domagali 
się przełożenia spotkań ze względu 
na trudną sytuację pandemiczną i brak 
możliwości bezpiecznego przeprowa-
dzenia spotkań konsultacyjnych w for-
mie stacjonarnej.

Miastu zależy na szerokim informo-
waniu w zakresie realizacji tej inwestycji 
w Katowicach, dlatego na stronie Katowice.
eu/konsultacje w zakładce Plany CPK doty-
czące linii kolejowych miasto Katowice pu-
blikuje wszystkie dostępne mu informacje 
w tej sprawie.     (RED)
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POMOC POTRZEBUJĄCYM

Z Afganistanu do Katowic. 
Miasto pomaga uchodźcom
Aziza, Mohammad, Milad, Solaiman – to 

chod cy  f anistan  któr y nale li 
w Katowicach swó  nowy do  ciekli e 
swo e  o c y ny e w l d  na r eśla-
dowanie e strony re i  talibów  dk d 
talibowie r e li kontrol  nad f ani-
stane  ac ły si  re res e  
Z dnia na dzień prawo do normalnego ży-
cia straciły w Afganistanie miliony ludzi. 
Wiele grup zawodowych zostało zrzuconych 
na margines życia publicznego. 

– Dlatego naszym moralnym obowiąz-
kiem jest wyciągnięcie ręki do osób bę-
dących w potrzebie, które z dnia na dzień 
znalazły się w sytuacji realnego zagrożenia 
życia. Kilka miesięcy temu zadeklarowali-
śmy, że w Katowicach przyjmiemy rodziny 
z Afganistanu, więc na pewno będziemy 
podejmować dalsze starania. Naszym no-
wym mieszkańcom pomagamy w zakwa-
terowaniu, nauce języka, znalezieniu pracy 
i kontynuowaniu nauki. Wierzę, że także 
dzięki otwartości i gościnności katowiczan 
Afgańczycy poczują, że znaleźli bezpieczny 
i przyjazny dom – mówi prezydent Katowic, 
Marcin Krupa, który spotkał się z rodziną. 

– Katowice przywitały nas wyjątkowo, 
to było wspaniałe, dziękujemy! Po pierwsze 

chcemy nauczyć się języka polskiego, aby 
lepiej komunikować się z ludźmi. Czu-
jemy się tu szczęśliwi. To takie piękne 
i pełne wspaniałych ludzi i kultury mia-
sto. Podziękowania dla wszystkich urzęd-
ników, którzy wybrali to miasto dla nas 
– mówi Solaiman.

Łącznie Katowice przygotowały dla 
uchodźców pięć mieszkań w różnych dziel-
nicach miasta.

To kolejny raz, kiedy Katowice pochy-
lają się nad losem potrzebujących. Nasze 
miasto było i jest otwarte na pomoc. Swój 
dom w ostatnich latach znalazło tu wielu 

obcokrajowców, w tym repatrianci z terenów 
byłego ZSRR ściągnięci przez nas w ramach 
rządowego programu RODAK. Jako miasto 
bierzemy udział w programie Art Rezydencje 
Białoruś, którego koordynatorem jest Fun-
dacja Open Culture. Kilkanaście instytucji 
kulturalnych z całej Polski – od Szczecina 
i Gdańska przez Warszawę i Poznań po Lu-
blin i Łódź – przyjmuje białoruskich artystów 
na miesięczne rezydencje. Miasta gwarantują 
miejsce do mieszkania i niewielkie honora-
rium. W zamian artyści dzielą się swoim 
talentem. W Katowicach swoją rezydencję 
odbyli już m.in. utalentowani białoruski trę-
bacz i skrzypek. Obaj pomagali przy organi-
zacji muzycznych warsztatów dla dzieci, gdzie 
uczestniczyli jako instruktorzy. Angażowali 
się także w projekty artystyczne. Miasto Ka-
towice należy także do sieci ICORN i oferuje 
schronienie dla prześladowanych artystów. 

Wcześniej Katowice aktywnie włączyły 
się w pomoc uciekinierom z objętego wojną 
obszaru Donbasu. 

Od 2021 roku w Katowicach działa 
Punkt informacyjny dla cudzoziemców, 
który pomaga w załatwianiu spraw urzędo-
wych cudzoziemcom oraz wspiera ich inte-
grację ze społecznością lokalną.    (JG)

NIELEGALNA WYCINKA NA UL. RACIBORSKIEJ

Rażąco niska kara za wycinkę
ylko  tysi cy łotych b d ie siała 
a łaci  fir a  która niele alnie leciła 

wycink  kas tanowców r y l  Racibor-
skie  r y o ni y  w nocy   na  

r dnia  rok  dos ło do niele alne  
wycinki dr ew w ty  ie sc  
Usunięcie trzech stuletnich kasztanowców 
z terenów miejskich zleciła firma Activ Mi-
kołowska sp. z o.o. realizująca w pobliżu in-
westycję mieszkaniową. Miasto odmówiło 
ostatecznie inwestorowi zgody na wycinkę, 
dlatego sprawa trafiła do Urzędu Marszał-
kowskiego, który także wydał w związku z 
tym decyzję odmowną w zakresie wniosko-
wanej wycinki. Firma Activ Mikołowska 
sp. z o.o. bezskutecznie odwoływała się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego. Teraz będzie musiała zapłacić karę. 
– W naszej ocenie kary są rażąco niskie. 
Jednak ich wysokość wynika z aktów praw-
nych określonych na szczeblu krajowym. 
W tej sprawie już w 2020 roku wystąpi-
liśmy do ówczesnego Ministra Klimatu 
i Środowiska, Michała Kurtyki. W piśmie 
została opisana sytuacja dotycząca niele-
galnej wycinki w Katowicach. Jednocześnie 

prezydent zwrócił się z apelem do ministra 
o znaczące zaostrzenie przepisów w zakre-
sie kar nakładanych za nielegalną wycinkę 
drzew do takiego poziomu, by kary te 
działały odstraszająco – mówi Ewa Lipka, 
rzecznik Urzędu Miasta w Katowicach.

Przeciwko wycince drzew protestowali 
również okoliczni mieszkańcy i radni Rady 
Jednostki Pomocniczej Śródmieście. Choć 
inwestor obiecał, że spotka się z przedsta-
wicielami mieszkańców, by znaleźć kom-
promisowe rozwiązanie, to nie wywiązał 
się ze złożonej obietnicy.

Po ujawnieniu sprawy Straż Miejska 
wykonała dokumentację fotograficzną 
miejsca oraz przekazała sprawę policji. 
Urząd Miasta złożył także zawiadomienie 
do prokuratury. Z terenu działki stanowią-
cej własność miasta Katowice bez zgody 
usunięto trzy kasztanowce, co mogło nosić 
znamiona przestępstwa z art. 288 §1 Ko-
deksu karnego: Kto cudzą rzecz niszczy, 
uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

Dodatkowo Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów złożył na policji zawiadomienie 

o popełnieniu przestępstwa. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa dokonanie 
wycinki powinno być w tym przypadku 
poprzedzone uzyskaniem zezwolenia Mar-
szałka Województwa Śląskiego. – Wycięte 
drzewa rosły w pasie drogowym, a nie na te-
renie inwestycji. Przed dokonaną wycinką 
podmiot, który dopuścił się tego, nie posia-
dał żadnych wymaganych zgód, pozwoleń 
i uzgodnień niezbędnych dla legalnego usu-
nięcia drzew. Dodatkowo zgłosiliśmy na po-
licji odrębną sprawę w zakresie kradzieży 
drewna z nielegalnej wycinki. O sprawie 
powiadomiliśmy także Urząd Marszałkow-
ski – podkreśla Piotr Handwerker, dyrektor 
MZUiM Katowice.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego zakończył postępowanie w tej 
sprawie i nałożył na spółkę Activ Mikołow-
ska karę w wysokości 15 367,50 zł. 

W maju 2021 roku przy ulicy Racibor-
skiej pojawiły się trzy klony polne. To reali-
zacja obietnicy prezydenta Marcina Krupy, 
który po skandalicznej wycince kasztanow-
ców przez dewelopera w grudniu 2020 roku 
zapowiedział nowe nasadzenia w tym rejo-
nie.    (MM)

Katowice r y otowały dla chod ców i  ies ka  w ró nych d ielnicach iasta  ierws a 
 rod in dotarła do nas w l ty  otkał si   ni  re ydent Marcin Kr a
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OC OTNICZA STRA  PO ARNA 

Zmiany na szczycie 
powiatowych struktur OSP

o naliś y na wisko nowe o re
esa owiatowe o Zwi k   R  

Dotychc asowe o re esa Marka 
D rała ast ił Kr ys tof ec ała  
Za c asów bie a ce  właśnie re e
s ry owiatowe str kt ry  r es ły 

rawd iw  rewol c  równie  d i ki 
f nd s o  a ewniony  i  r e  ia
sto Katowice
 – Pan Marek Durał podczas swojej wie-
loletniej prezesury pokazał, jak powinno 
się zarządzać regionalnymi strukturami 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję 
za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom naszego miasta – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Po-
wiatowy Związek OSP RP zostaje jednak 
w dobrych rękach. Pan Krzysztof Beczała 
to doświadczony strażak, który zna specy-
fikę regionu od podszewki – zarówno jako 
mieszkaniec, jak i dzięki szerokiej wiedzy 
teoretycznej. Myślę, że z umiejętnościami 
nowego prezesa będziemy nadal podążać 
ścieżką rozwoju, wytyczoną w ubiegłych 
latach – dodaje prezydent. 

Warto przypomnieć, że tylko w latach 
2014–2021 miasto Katowice przeznaczyło 
łącznie  ponad 20  mln  zł na działalność 
OSP. W ramach tej kwoty: 

przeprowadzono kompleksowe re-
monty budynków remiz OSP oraz ich 
otoczenia (wraz z zakupem mebli oraz wy-
posażenia do siłowni, stworzeniem placu 

do ćwiczeń, wykonaniem ogrodzeń wokół 
budynków, zakupem i montażem garaży 
typu blaszak),

jednostki OSP wyposażono w specja-
listyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz 
sprzęt ratownictwa drogowego (m.in. za-
kupiono pompy, węże strażackie, a także 
akcesoria samochodowe, akumulatory 
oraz umundurowanie i ubrania ochronne 
dla członków OSP),

zakupiono pojazdy (m.in. samochody 
ratowniczo-gaśnicze),

dofinansowano działalność kultu-
ralną OSP.

Tym samym poziom finansowania 
wyposażenia katowickich OSP pozostaje 
jednym z najwyższych w kraju, a nasi 
strażacy mają infrastrukturę godną re-
nomy, jaką cieszą się wśród jednostek OSP 
w Polsce.    (KK)

PAN EMIA

Tysiące paczek dla potrzebujących
 ywnościowych i  hi ienic

nych  tyle ac ek f ndowało iasto 
osobo  sa otny   nie ełnos raw
nościa i  o osta cy  w tr dne  syt
ac i w wi k   i olac  i kwarantann  
w  i  r
Koronawirus to nie tylko zagrożenie dla 
naszego zdrowia i życia. Konieczność 
długotrwałego przebywania w mieszka-
niach oraz ograniczenia kontaktów do 
minimum powodują szereg problemów 
społeczno-bytowych. Szczególnie zagro-
żone są osoby najstarsze i samotne. Wy-
zwaniem stają się najprostsze czynności, 
jak zakup żywności, leków czy też kwe-
stie psychologiczne związane z długim 
odosobnieniem. Prezydent Katowic Mar-
cin Krupa, zdając sobie sprawę z powagi 
takich problemów, zainicjował program, 
w ramach którego od roku 2020 na zle-
cenie katowickiego MOPS-u Fundacja 

Wolne Miejsce przygotowuje i dowozi 
zakupy do potrzebujących.

Dzięki decyzji prezydenta w tym i ubie-
głym roku osoby potrzebujące otrzymały 
2486 paczek żywnościowych i 499 paczek 
higienicznych. Pomoc ta była skierowana do 
osób samotnych, osób z niepełnosprawno-
ściami, pozostających w trudnej sytuacji ży-
ciowej w związku z izolacją lub kwarantanną.

Jeżeli przebywasz w izolacji spowodo-
wanej zakażeniem wirusem COVID-19 
i jesteś osobą powyżej 60. roku życia, niepeł-
nosprawną, samotną bądź niesamodzielną 
lub nie masz możliwości zapewnienia sobie 
wyżywienia we własnym zakresie, możesz 
zadzwonić pod numer tel. 32 251 69 00 od 
poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 
godz. 15.30, aby uzyskać pomoc. Pomoc 
udzielana jest w formie paczek zawierają-
cych podstawowe produkty niezbędne do 
przetrwania okresu izolacji.    (RED)

Kr ys tof ec ała

Jak podkreśla nowy prezes, Krzysztof Be-
czała – priorytetem będzie kontynuacja 
współpracy z samorządami miast: Kato-
wice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie. 
– W Związku działa siedem ochotniczych 
straży pożarnych: pięć z Katowic i po jed-
nej ze wspomnianych miast. Współpraca 
przebiega bardzo dobrze. Zadaniem, jakie 
przed sobą stawiam, będzie pozyskanie 
nowych członków, wspieranie młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych, pozyskiwanie 
środków na sprzęt. Będziemy też wdrażać 
nową ustawę o OSP, która stawia przed 
nami nowe zadania. 

Marek D rał

– Byłem prezesem przez trzy kadencje. 
Przez ten czas udało się zrealizować w Ka-
towicach wiele. Przebudowaliśmy wszyst-
kie remizy OSP, a każda z nich ma nowy 
samochód ratowniczo-gaśniczy – z za-
strzeżeniem, że OSP Podlesie zorganizuje 
przetarg w tym roku – mówi Marek Durał, 
dotychczasowy prezes PZ OSP RP. – W Ka-
towicach mamy 420 członków zrzeszonych 
w 5 oddziałach OSP – Dąbrówka Mała, Szo-
pienice i Kostuchna wiodą prym w całym 
województwie pod względem interwencji. 
Cieszę się, że zostawiam nasze OSP w do-
brej kondycji – mówi Marek Durał.   
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Z SZCZEPANEM TWAR OC EM ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWI SKI

Szczepan Twardoch laureatem 
Nagrody imienia Kazimierza Kutza
W dniu 93. urodzin Kazimierza Kutza, 16 
l te o  wr c ono w eatr e l ski  na-

rod  e o i ienia  W ty  rok  stat etka 
trafiła do c e ana wardocha  a tora 
o owiada  ese ów i  owieści  wśród 
nich takich bestsellerów  ak  Morfina  
Drach  c y Król  blicysty  nawcy -
yka i k lt ry śl skie  D i ki wardocho-

wi te at órne o l ska wci  est obec-
ny w łówny  n rcie dysk s i w olsce  
nie tylko na łas c y nie k lt ralne  ale 
równie  s ołec ne  i olityc ne
– Któż bowiem odważniej niż Twardoch 
dziś – tak jak Kutz wczoraj – bierze się 
za bary ze śląską tożsamością, kto dosad-
niej i z większym uporem, ale bez gwaran-
cji efektu tłumaczy nam, że trzeba zająć się 
sobą, bez oglądania się na to, co myślą o nas 
inni: „Przestańmy się prosić o uznanie przez 
innych, uznajmy się sami. Zróbmy się sami”. 
I taka też jest jego powieść: niepokorna, bole-
sna i mądra mądrością pokoleń, które na ten 
Twardochowy silesiański stop przez wieki 
pracowały. I zapracowały – podkreślał An-
drzej Gwóźdź w laudacji dla laureata.

Twardoch odebrał statuetkę zaprojek-
towaną przez zmarłego malarza Erwina 
Sówkę, a wykonaną przez Ksawerego Ka-
liskiego – artystę, rzeźbiarza, wykładowcę 
katowickiej ASP.

Nagroda ma charakter finansowy, wy-
nosi 50 tys. zł, a jej fundatorem jest prezydent 
Katowic. Prezydent Marcin Krupa w trak-
cie gali zwrócił uwagę: – Postać Kazimierza 
Kutza jest ważna dla Śląska, a nagroda jest 
takim przypomnieniem o nim, o osobach po-
dobnych do niego, choć nie takich samych. 
Poprzez tę nagrodę chcemy uhonorować 
osoby, które realizują swoje cele dla tej lo-
kalności Górnego Śląska, ale są też słyszalni 
i widzialni w całej Polsce, Europie i świecie.

Oprócz Szczepana Twardocha nomino-
wani do nagrody zostali: Joanna Helander 
– fotografka, reżyserka filmów dokumen-
talnych, pisarka i tłumaczka, Tomasz Konior 
– architekt, Zbigniew Rokita – pisarz oraz 
Wojciech Smarzowski – reżyser filmowy.

W tym roku nagroda została wręczona 
po raz drugi. Jest przyznawana za wybitne 
dokonania artystyczne, które odgrywają 
istotną rolę w aktualnej debacie publicznej. 
O piątce nominowanych i laureacie decyduje 
kapituła. Inicjatorami nagrody są: Marcin 
Krupa, prezydent Katowic, Robert Talar-
czyk, dyrektor Teatru Śląskiego, oraz Ry-
szard Koziołek, rektor UŚ. 

Po raz pierwszy przyznana została także 
nagroda honorowa – tytuł Ambasadora Ślą-
ska. To wyróżnienie dla osoby, która wiele 
swojej energii poświęca miejscu, w którym 
żyje. Komuś, kto na Śląsku jest bardzo roz-
poznawalny. Ambasadorem Śląska został 
w tym roku prof. Tadeusz Sławek. 

Macie  c awi ski  r ede ws ystki  rat -
l  kole ne  wa ne  na rody  est r y nawa-
na a wybitne dokonania artystyc ne  od ry-
wa ce istotn  rol  w akt alne  debacie -
blic ne  a K t  był i o osta e ikon  takich 
wartości  nteres e nie ana dro a kontak-
tów  K t e  ył r ecie  nie do o ini cia

c e an wardoch Nie miałem raczej 
okazji poznać go osobiście, spotkaliśmy 
się tylko raz w trakcie jakiejś telewizyjnej 
dyskusji, w której też brałem udział. Waż-
niejsze były inne spotkania. Najpierw oczy-
wiście słynny tryptyk śląski, ale też bardzo 
mi się podobał „Pułkownik Kwiatkowski”, 
ta komedia o rzeczach złowrogich i ponu-
rych, przesiąknięta erotyką, która na na-
stoletnim mnie zrobiła wielkie wrażenie. 
Ale z Kutzem nie wszystko szło mi gładko, 
miałem dwadzieścia kilka lat, wiele spraw 
budziło mój sprzeciw, więc z nim także za-
cząłem ostro się spierać. Chodziło o kwe-
stie pozaartystyczne, o jego publicystykę. 
Pisałem nawet o tym w jakichś niszowych 

periodykach, więc pewnie tego nie za-
uważył, bo też byłem wtedy raczej anoni-
mowy. W większości spraw tych racji raczej 
nie miałem.

K t  odobnie ak an  ówi c o s rawach 
lokalnych  otrafił to ws ystko a ieni  w a-
kieś niwers  a ty  ole a s t ka
No tak, ale było „kilku Kutzów”. Po trzy-
dziestce zrobiłem sobie retrospektywę jego 

filmów i tekstów. On się zmieniał. To jest 
naturalne, bo zmieniała się historia, uwa-
runkowania polityczne itd., a co za tym 
idzie możliwości mówienia prawdy bez 
ograniczeń. Nie wdając się w szczegóły: 
przekonałem się wtedy, że on ubierając 
Śląsk w obraz filmowy, „zorganizował” 
naszą masową wyobraźnię o Śląsku. To 
jest oczywiście mitologizacja, idealizacja, 
to jest wynikający z natury samego zjawi-
ska, ale i reguł ówczesnej propagandy re-
tusz. Otrzymaliśmy obraz tak sugestywny 
jednocześnie, że nie sposób już bez niego 
o Śląsku myśleć.

wiódł te  c e ana wardocha
Mnie się raczej trudno uwodzi. Pozwoli 
Pan, że będę się łudził, iż moje refleksje i mi-
tologie są moje własne, także te „śląskie”. 
Jestem sobą, jestem stąd, całe życie tutaj 
mieszkam i tu raczej pozostanę, mój na-
mysł nad moim hajmatem jest mój własny. 

a wisko atrona na rody któr  an otr y-
ał  r ywoł  tak c sto  bo na tle c y wo-

bec e o feno en  rys e si  ciekawie ana 
obecnoś
Moja obecność w literaturze to przede 
wszystkim język. Bo ja, jak pan wie, piszę 
powieści „historyczne”, mnie interesuje 
przeszłość. Jak to później jest czytane, in-
terpretowane, aktualizowane, to już inna 
sprawa. 

ie a yka do o is  tera nie s ości
W każdym razie ja go nie posiadam, ja nim 
nie władam. Czuję, że teraźniejszość jest dla 
mnie jako pisarza nieuchwytna.

o c e  albo ko  an fa
Ja ufam mojemu daimonionowi. Ten ostrze-
gawczy wewnętrzny głos raczej mnie do 
tej pory nie zawiódł. Intuicja, coś poniżej 
świadomości. Tam jest, jeżeli jest, moje „ja”. 
Być może dlatego nie lubię różnych filolo-
gicznych pytań, np. o genezę mojego pisar-
stwa, intertekstualność, grę z konwencją 
etc. Powtarzam: kieruję się moim własnym 
wewnętrznym głosem i gustem, jest to ży-
wioł dla mnie raczej tajemniczy.

le da e  ak s d  odwa
Może to właśnie mnie jakoś z Kutzem łą-
czy. On się nikogo nie bał i ja też się nikogo 
nie boję, stąd pewnie mój niewyparzony 
pysk, którym narobiłem sobie wielu wro-
gów. No ale, mam 43 lata, gdybym przez 
ten czas wrogów sobie nie narobił i tylko 
prześlizgnął się gładko przez życie, to zna-
czyłoby, że nie zrobiłem w życiu nic waż-
nego. Nagroda, o której mówimy, pozwala 
mi wierzyć, że jednak może coś ważnego 
zrobiłem. Więc jestem, piszę.   

a roda ro e twórców  któr y ł c  d iałalnoś  artystyc n  e s ołec ny  aan a owanie  
re ent c ostaw  blisk  e  atronowi  c yli Ka i ier owi K t owi
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NAGRODY PREZYDENTA KATOWIC ROZDANE

Społecznicy docenieni i nagrodzeni

Z Wiolettą Iwanicką-Richter rozmawia Sławomir Rybok

d  lat aan a owana est ani w d iałal-
noś  na r ec  osób ale nionych  bo ich 
c y a ro onych wykl c enie  w ra ach 
Ws ólnoty Dobre o aster a ora  w Kl bie 
Wysoki Za ek  który rowad icie wra  
 e

Jako młody człowiek stawiałam sobie py-
tania, dlaczego człowiek się uzależnia od 
alkoholu i narkotyków, co na to wpływa, 
dlaczego tak wielu moich bliskich i przyja-
ciół doświadcza cierpienia w związku z tym 
i jak to można zmienić, co można zrobić, by 
„uratować” chociaż niektórych… Stąd po-
mysł stworzenia miejsca, które by było tzw. 
strefą bezpieczeństwa bez alkoholu i nar-
kotyków, a jednocześnie miejscem organi-
zowania tzw. czystych imprez. Chodzi o to, 
by było takie miejsce, gdzie każdy, kto chce 
doświadczyć np. sylwestra na trzeźwo, miał 
taką możliwość, a może niektórzy odkryją 
w tym nawet jakiś styl życia.

r ani ecie te  akc  Z a w Kato   ile 
osób kor ysta  te o ws arcia
To jest ok. 150–200 osób. Niektórzy tylko 
korzystają z oferty ciepłego posiłku czy roz-
mowy przy zupie, ale grupa ok. 20–30 osób 
próbuje coś trwale zmienić w swoim dotych-
czasowym życiu, podejmując walkę o siebie.

est ani inic atork  obchodów wiato-
wych Dni bo ich w Katowicach  Wśród 

a basadorów byli Michał Koterski  o as  
d y ski c y Dari s  asi ski   c y  

chcecie r y o nie  w ty  dni
Chcemy pokazać, że ubodzy mogą być 
nieraz dla nas „zatrzymaniem”. Dla nas, 

którzy może nie dostrzegamy w sobie 
jakiegoś ubóstwa materialnego, ale 
cierpimy na ubóstwo duchowe, np. 
na brak czasu lub dobra nie do końca 
tego materialnego... Oni nam mogą po-
kazać, w naszym zabieganiu, co jest na-
prawdę ważne. Pokazują, że możemy 
nawzajem się obdarowywać i że każdy 
ma coś do ofiarowania, każdy ma jakiś 
brak, coś, czym może obdarować go 
drugi człowiek.

Kiedy osta e troch  c as  dla siebie  ak 
ani od oc ywa  Mo e s  w Katowicach 
ie sca l bione  d ie s d a ani c as 

 rod in  r y aciół i  d ie warto si  
wybra
Kiedy zostaje? Praca w organizacji takiej 
jak nasza nigdy się nie kończy. Jeśli ktoś 
nie ma na to zgody... po prostu odchodzi... 
Ktoś powie – grozi to wypaleniem... ano 
grozi, pytanie, co z tym zrobię. Mogę 
oddać to po prostu temu, który mnie od-
delegował do takiej pracy... a jest nim 
niezaprzeczalnie Bóg Wszechmogący. 
Więc z nim mogę wszystko, a bez niego 
NIC. On też wie, że czasem muszę od-
począć. Choć po ludzku nie wiem, jak to 
się nieraz stanie. Czasem ktoś po prostu 
dzwoni i mówi: mam domek letniskowy, 
mam dla Ciebie bilety na koncert czy do 
teatru, idź, odpocznij, zabierz rodzinę. 

Po prostu Opatrzność i wtedy miejsce 
nie ma większego znaczenia. W mieście 
na każdym kroku pojawia się ktoś, kto 
potrzebuje pomocy... więc warto uciekać 
na tzw. pustynię.

eśli ktoś chciałby o óc Wa  w racy  ak 
to robi
Można włączyć się w wolontariat, przy-
chodząc w czwartek o godz. 16.00 do 
Klubu „Wysoki Zamek” na spotkanie re-
krutacyjne, można przynieść coś na zupę, 
wspomóc nas darowizną np. zrzutki: 
„Ubogich zawsze macie u siebie. Dajemy 
wędkę, a nie rybę”.

C y  est dla ani no inac a do a rody 
re ydenta Miasta a d iałalnoś  

charytatywn
Pokazaniem, że ubodzy są częścią na-
szej miejskiej wspólnoty i nie możemy 
o nich zapominać, bo może sami kiedyś 
będziemy w potrzebie. Każde zdrowe 
miasto myśli o tych, którym jest gorzej, 
którzy popadli w problemy, nie mieli per-
spektyw lub po prostu popełnili błąd. Ja 
ich reprezentuję, jestem ich głosem. Je-
stem jedną z nich, choć może nie być to 
właściwie zrozumiane. Do mnie los się 
uśmiechnął. Ktoś mi dał szansę, podał 
rękę w odpowiednim czasie. Dzisiaj mogę 
to spróbować podać dalej.   

Zobac  relac  
 ali wr c enia 

na ród 
a d iałalnoś  

s ołec n  
i charytatywn
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e  światła ka er i błysk  es y d iała  
dla dobra ies ka ców Katowic  o na-
liś y na wiska te oroc nych la reatów 
na ród re ydenta w d ied inie d iałal-
ności s ołec ne  i  ó efa Koc rka ora  
w d ied inie d iałalności charytatywne
Nagrodę w pierwszej kategorii odebrała 
dyrektor Hospicjum Cordis Jolanta Gra-
bowska-Markowska, a w dziedzinie dzia-
łalności charytatywnej nagrodę przyznano 
Wioletcie Iwanickiej-Richter, współzało-
życielce Klubu „Wysoki Zamek”. To już 
dziesiąty raz, kiedy Katowice wyróżniają 
swoich społeczników działających w róż-
nych sferach życia. Nagroda charytatywna 
została przyznana po raz drugi. 

– Obie laureatki to kobiety, o których z całą 
stanowczością można powiedzieć, że poświę-
ciły swoje życie na wspieranie innych i poma-
ganie. Stanowią wzór poczucia empatii, hartu 
ducha, rycerskości – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic. – Chcemy, żeby zarówno Pani 
Jolanta Grabowska-Markowska, Pani Wioletta 
Iwanicka-Richter, jak i każdy, kto w naszym 
mieście aktywnie działa dla drugiego czło-
wieka czy jego otoczenia, czuł się doceniony 
i wyróżniony za tę arcyciężką pracę. W imieniu 
miasta bardzo Paniom dziękuję – dodał pre-
zydent.   

Z Jolantą Grabowską-Markowską rozmawia Kamil Kalkowski

k d w i ła si   ani ch  o a ania in-
ny  W aki s osób ro win ła si  w o ysł 
o stwor eni  hos ic  
Według mnie wszyscy idziemy po czy-
ichś śladach. Kwestią naszego wyboru 
jest to po czyich. Odkąd pamiętam 
w domu hospicyjnym, a także we 
wszystkich domach, do których zmie-
rzam na wizyty, idę po śladach naszej 
patronki, św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus. Najważniejsza jest decyzja, aby 
w ogóle wyruszyć w drogę. To może być 
posługa hospicyjna, ale też wiele innych 
aktywności nakierowanych na drugiego 
człowieka. Uważam, że nie wszyscy mu-
szą odczuwać potrzebę opierania się 
na kimś, kto szedł przed nimi. Są jednak 
rzeczy, które się zawsze obronią, czyli: 
miłość, dobro, posługa, bycie obecnym. 
I tym właśnie kieruję się od wielu lat 
– zarówno jako lekarz, jak i prezes Ho-
spicjum Cordis. 

ak wy l dały oc tki hos ic  
Z aki i roble a i sieli si  

a stwo a a  C y i ak dało si  e 
ro wi a  
Hospicjum Cordis istnieje już ponad 
30 lat. Od pierwszych chwil powsta-
nia – w Mysłowicach – jest wspólnotą 
ludzi, którzy chcą dzielić ze sobą miej-
sce i czas oraz mają poczucie wspólnej 

drogi i przyszłości. Wszystko zaczęło 
się w Wigilię 1990 r. Przez cztery lata 
grupa kilkunastu osób różnych pro-
fesji posługiwała wolontaryjnie lu-
dziom umierającym w domach. Wielkie 

marzenie o stworzeniu domu hospicyj-
nego zrealizowało się 19 lutego 1994 
roku, przybierając nazwę „Gościna 
Serca Św. Teresy od Dzieciątka Jezus”. 
Kolejne lata ukazały potrzebę objęcia 
opieką stacjonarną również najmłod-
szych chorych. Dlatego pod koniec 
1998 r. stworzony został Hospicyjny 
Dziecięcy Dom Opatrzności Bożej 
Aniołków Stróżów – Betlejem – przy 
Społecznym Towarzystwie Hospicjum 
Cordis. Po wielu latach działalności 
w Mysłowicach okazało się, że bu-
dynek, który do tej pory był dla nas 
domem, nie spełniał warunków unij-
nych dla tego typu placówek. Dlatego 
w czerwcu 2009 r. rozpoczęliśmy prze-
budowę dawnego szpitala górniczego 
w Katowicach-Janowie w celu dosto-
sowania go do nowoczesnych potrzeb 
hospicjum. Dzięki życzliwości władz 
miasta budynek i teren wokół stały się 
własnością Społecznego Towarzystwa 
Hospicjum Cordis. Udało się! Chorzy 
w ostatniej fazie choroby nowotworo-
wej i w chorobach przewlekłych mogą 
korzystać z psychoterapii indywidu-
alnej i rodzinnej, z sal muzykoterapii, 
terapii zajęciowej, sali gimnastycznej, 
a najmłodsi z sali poznawania świata. 
Każdy z 38 pokoi przystosowany jest 
do przebywania chorego dziecka lub 

dorosłego z rodziną lub opiekunem. 
Staramy się towarzyszyć naszym cho-
rym i ich rodzinom, kojąc cierpienia 
ciała i duszy, spełniając marzenia, czy-
niąc niejednokrotnie ostatnie dni ich 
życia radosnymi, kolorowymi, wyjąt-
kowymi i wolnymi od lęku.

ak os ic  f nkc on e obecnie  akie 
s  lany na r ys łoś  
30 lat za nami, choć wydaje się jakby 
to była zaledwie chwila. Zarówno pod-
opieczni, zespół, jak i przyjaciele ho-
spicjum mają co wspominać. Placówka 
w 2020 roku obchodziła okrągły jubi-
leusz, jednak ze względu na pandemię 
huczne obchody trzeba było przełożyć. 
Mimo to udało się w tym czasie zorga-
nizować wiele wydarzeń, które na długo 
zapadną wszystkim w pamięci. Hospi-
cjum od ponad 30 lat otacza opieką 
dzieci i dorosłych w ostatniej fazie 
choroby nowotworowej oraz w prze-
biegu nieuleczalnych chorób przewle-
kłych. Doświadczony zespół lekarzy, 
pielęgniarek, opiekunów medycznych, 
psychologów, fizjoterapeutów oraz wo-
lontariuszy dokłada starań, by opieka ta 
sprawowana była na najwyższym po-
ziomie, a ostatnie chwile naszych pod-
opiecznych przepełnione były miłością 
i spokojem.   

Trwa nabór inicjatyw młodzieżowych 
Aż 54 tysiące złotych będą mieć do dyspozycji 
młodzi katowiczanie na inicjatywy młodzie-
żowe organizowane przez miasto Katowice 
we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST. 
Jeszcze do 31 marca trwa nabór pomysłów 
na inicjatywy, które są elementem działań 
Centrum Aktywności Młodzieżowej. Maksy-
malna wartość jednej inicjatywy młodzieżowej 
to kwota 10 tys. zł.
Jeśli jesteś w wieku 15–35 lat i chcesz poznać 
szczegóły dotyczące naboru, w tym regulamin 
konkursu – zgłoś się do Centrum Aktywności 
Młodzieżowej: tel. 730 007 267, e-mail: cam@
mostkatowice.pl, ul. Kopernika 14. Szcze-
gółowe informacje można również uzyskać 
w Wydziale Polityki Społecznej:  tel. 32 259 37 
46, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu.
Zachęcamy także do udziału w spotkaniu in-
formacyjnym, które odbędzie się 14 marca 
o godz. 16.30 w siedzibie CAM. Na spotka-
niu będzie szansa, by zadać pytania: Czy 
możesz złożyć projekt? Czy Twój pomysł 
się nadaje? Jak wypełnić formularz wnio-
sku, aby uzyskać dofinansowanie? Rejestra-
cja na spotkanie poprzez formularz: forms.
gle/4cA9BA69MbxQHNkd6.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020. 
Więcej informacji można znaleźć na portalu 
miejskim Katowice.eu w zakładce: Dla miesz-
kańca › Zaangażuj się › Współpraca z NGO › 
Centrum Aktywności Młodzieżowej.   (MM)



10 www.katowice.euMIASTO

INICJATYWA LOKALNA

Milion złotych na pomysły mieszkańców 
Ws ystko ac yna si  od o y-
sł  i nale ienia osób ch tnych do 
ws ółd iałania  e  łos onych 
wniosków w te oroc ne  edyc i nic a-
tywy lokalne  do reali ac i e ws ar-
cie  iasta wybrano a   Mies -
ka cy  któr y chc  ienia  swo e 
na bli s e otoc enie i inte rowa  si  
w r ach s sied kich  a   ilion 

łotych do dys o yc i na reali ac  
o ysłów   

Dzięki Inicjatywie lokalnej mieszkańcy 
zgłaszają pomysły i działania, które chcie-
liby zrealizować w swoim bezpośrednim 
otoczeniu, a potem określają swój udział 
w ich realizacji, najczęściej jest to praca 
społeczna. – Mieszkańcy chętnie korzystają 
z Inicjatywy lokalnej czy też Budżetu Oby-
watelskiego, bo widzą pozytywne efekty 
swojego zaangażowania w życie społeczno-
ści dzielnic. Zjednoczeni wokół społecznie 
ważnych celów nie tylko ulepszamy i upięk-
szamy otoczenie, ale także integrujemy 
mieszkańców, wspieramy grupy sąsiedz-
kie i aktywistów – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Dzięki Inicjatywie 
lokalnej może być zrealizowanych wiele in-
spirujących i potrzebnych projektów. Cieszę 
się, że w tym roku będzie ich aż 120! Kato-
wice tworzą i rozwijają przede wszystkim 
nasi mieszkańcy – dlatego otwieranie się 
na potrzeby katowiczan uważam za swój 
obowiązek – dodaje prezydent.

W ramach 10 naborów mieszkańcy zgło-
sili 959 pomysłów na inicjatywy, a spośród 
nich zatwierdzono do realizacji 661 wnio-
sków. W tym roku ponownie najwięcej, 
bo aż 56 zaakceptowanych pomysłów miesz-
kańców dotyczy obszaru kultury, następnych 

38 inicjatyw będzie realizowanych przy 
wsparciu Wydziału Edukacji i Sportu, 14 
przy udziale Wydziału Polityki Społecznej, 
10 przy wsparciu Wydziału Kształtowania 
Środowiska oraz po jednej z Wydziałem 
Promocji oraz Wydziałem Zarządzania Kry-
zysowego. Najwięcej wniosków, które roz-
patrzono pozytywnie, złożyli mieszkańcy 
Zawodzia, Bogucic i Giszowca – po 14 wnio-
sków, Szopienic-Burowca – 12 i Ligoty-Pa-
newnik – 11. (JG)

PIT? ROZLICZAM W KATOWICACH!
Mies kas  w Katowicach  d rowa-
d a  odatek w nas y  ieście  e e-
li te o nie robis   ieni d e  we o 

 łyn  do inne  iny
Roczne rozliczenie PIT za 2021 rok skła-
damy w urzędzie skarbowym według 
miejsca rzeczywistego zamieszkania, 
a nie zameldowania. W rozliczeniu po-
datkowym wpisz zatem miejsce, które jest 
Twoim faktycznym centrum życiowym 
(rodzinnym i zawodowym). Jeżeli miesz-
kasz i pracujesz w Katowicach (niekoniecz-
nie musisz być zameldowany), rozliczaj tu 
podatek dochodowy. – To istotne z punktu 
widzenia dochodów, jakie miasto uzyskuje 
z tytułu udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych zamieszkałych na te-
renie gminy – podkreśla Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 

– Co prawda obowiązujące od 1 stycz-
nia przepisy Nowego Ładu zmieniły zasad-
niczo sposób wyliczania i przekazywania 
dochodów z tytułu naszych udziałów w PIT, 

jednak w dalszym ciągu liczba mieszkańców 
zamieszkałych na obszarze danej gminy ma 
bardzo istotne znaczenie – tłumaczy Danuta 
Lange, skarbnik Katowic. 

Jeżeli korzystasz z tradycyjnego for-
mularza papierowego – składając roczne 
zeznanie PIT, w formularzu wpisz ad-
res zamieszkania w Katowicach oraz 
właściwy dla miejsca zamieszkania 
Urząd Skarbowy.

Jeżeli korzystasz z elektronicznego 
systemu rozliczania podatków przygo-
towanego przez Ministerstwo Finansów 
(www.podatki.gov.pl) – sprawdź adres 
zamieszkania (a tym samym przypisany 
Urząd Skarbowy). Pamiętaj też, by powia-
domić o tej zmianie również pracodawcę. 
Wystarczy zwrócić się do pracodawcy 
o specjalny formularz. Jego wypełnienie 
zajmuje chwilę. 

Więcej o rozliczeniach na 
www.podatki.go .pl.

Za eld  si  w Katowicach
Aby zameldować się w Katowicach, musisz 
przedstawić tytuł prawny do lokalu (np. 
tytuł własności lokalu, umowę najmu lub 
użyczenia). 

Informacje dotyczące meldunku można uzy-
skać telefonicznie pod numerami: 32 2593 631, 
-576, -657, -327, -328, -423, -214, -436, -537 lub 
pod adresami: bit.ly/3hhhYKT, bit.ly/31e8n1S.

Meldowanie elektroniczne przez 
e-PUAP: bit.ly/3j2fKzy.

Kor ysta
Lokalne rozliczenie podatku jest nie tylko 
ważnym źródłem dochodu zapewniają-
cym funkcjonowanie gminy, ale przede 
wszystkim to udział w inwestycjach służą-
cych rozbudowie i poprawie infrastruktury 
w naszym najbliższym otoczeniu – istot-
nym jest zatem, by mieć w ten właśnie 
sposób wpływ na rozwój swojej małej ojczy-
zny. Rozliczając PIT w Katowicach, warto 

też sprawdzić benefity, z jakich mieszkaniec 
przy tej okazji może skorzystać. Są to m.in. 
ulgi w ramach Katowickiej Karty Miesz-
kańca czy dodatkowe punkty w rekrutacji 
do miejskich przedszkoli i żłobków.

r eka   odatk  
dla or ani ac i d iała cych 
w Katowicach
Przy rozliczaniu podatku warto też pamię-
tać o katowickich organizacjach pożytku pu-
blicznego. W ubiegłym roku przy rozliczaniu 
podatku za 2020 rok katowickie OPP otrzy-
mały ponad 6,5 mln zł. W naszym mieście jest 
125 organizacji uprawnionych do otrzymania 
1% podatku. Środki te z pewnością wspomogą 
ich dalszy rozwój i różne formy aktywno-
ści kierowane do katowiczan. Wiecej: www.
katowice.eu/ngo/Strony/1--podatku.aspx. 
Zapraszamy też do udziału w konkursach 
organizowanych na profilu www.facebook.
com/1procentzostawblisko.   (JG)

– Składając pierw-
szą inicjatywę lo-
kalną, zależało mi, by 
zmienić wizerunek 
miejsca mojego za-
mieszkania, a jej efekt 
finalny dał mi nadzieję, 
że będzie lepiej. Reali-

zacja kolejnych inicjatyw pokazała też inne 
korzyści, jak integracja mieszkańców, ich za-
angażowanie w zmianę miejsca, w którym 
żyjemy, a także poprawa relacji sąsiedzkich 
i relacji rodzinnych rodzic–dziecko. Cieszę 
się, że można pozyskać środki z budżetu mia-
sta na realizację pomysłów służących innym 
mieszkańcom, choć najbardziej cieszy mnie 
radość tych, którzy uczestniczą w inicjatywach 

 ówi arbara Wocław  liderka s ołec no-
ści lokalne   a na

– Warto czynić sta-
rania na rzecz spo-
łeczności lokalnej 
i składać wnioski do 
Inicjatywy lokalnej. 
W tym roku zostaną 
zrealizowane trzy 
inicjatywy mojego 

autorstwa: jedna to „W kręgu natury” – cykl 
czterech imprez sportowych w Dolinie 5 Sta-
wów, druga to „Zazieleń Szopienice”, a trzecia 
– „Żubry Murckowskie – powrót do korzeni”. 
Cieszę się, że dzięki tym działaniom uda nam 
się podnieść świadomość ekologiczną wśród 
mieszkańców, zachęcić ich do aktywnego 
trybu życia, zazielenić przestrzeń publiczną 
oraz rozpocząć przygodę z powrotem żubrów 
do Lasów Murckowskich  ówi iotr c -
niak  o ienic

– W ramach pozy-
skanych środków 
finansowych z Ini-
cjatywy lokalnej zre-
alizowaliśmy wiele 
ciekawych pomy-
słów. Przy współ-
pracy z miastem 

wspólnie z grupą mieszkańców podejmu-
jemy przeróżne działania. Do tej pory udało 
się zorganizować imprezy kulturalne i spor-
towe, warsztaty, pikniki sąsiedzkie, sprzątanie 
dzielnicy. Wzajemnie się wspieramy, nawią-
zujemy przyjaźnie, integrujemy środowisko. 
To niesamowite uczucie, gdy zadanie wyko-
namy, a efekty naszej pracy są widoczne. Je-
stem przekonana, że nasze zaangażowanie 
ma ogromny wpływ na najbliższe otoczenie 

 odkreśla Maria Ryś  is owca  

ro ekt s ołec ny C  w is owc  
owstał e ws arcie  iasta w ra ach 

nic atywy lokalne
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Kolejnych pięć budynków miejskich 
przejdzie termomodernizację

i  nale cych do iasta b dynków 
r e d ie ter o oderni ac  

Miasto pozyskało z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dofinansowanie w wysokości 
ponad 9,5 mln zł na modernizację ener-
getyczną wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych w Giszowcu (przy ul. Ko-
smicznej 30–38 i ul. Kosmicznej 39–43), 
Śródmieściu (przy ul. Sokolskiej 10A), 
Szopienicach (przy ul. Wiosny Ludów 23–
37) i Załężu (przy ul. Gliwickiej 93). Prace 
w Giszowcu już się rozpoczęły. Remonty we 
wszystkich czterech lokalizacjach powinny 
zakończyć się w drugim kwartale 2023 
roku. Prace pozwolą na ograniczenie strat 
ciepła i oszczędności w kosztach energii. 

– Jesteśmy liderem w województwie, 
jeśli chodzi o zakres realizowanych pro-
jektów mających na celu poprawę jakości 
powietrza. Dofinansowujemy wymianę 
systemów grzewczych na ekologiczne, 
wprowadziliśmy zwiększone dopłaty 
do zakupu opału dla najmniej zamoż-
nych osób, a także realizujemy wiele 
projektów termomodernizacji. Właśnie 

na termomodernizacje po raz kolejny udało 
nam się pozyskać dofinansowanie, dzięki 
temu zaoszczędzone środki możemy prze-
znaczać na kolejne działania. Na inwestycje 
o wartości ponad 20 mln zł uzyskaliśmy 
ponad 9,5 mln dofinansowania – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– To są ogromne środki, bez których 
wiele gmin, spółdzielni czy wspólnot miesz-
kaniowych nie byłoby w stanie przeprowa-
dzić inwestycji termomodernizacyjnych. 
Każdego roku zwiększamy początkową pulę 
środków przeznaczonych na ten cel, bo za-
interesowanie unijnymi środkami wciąż jest 

bardzo duże. Szczególnie gdy do grupy bene-
ficjentów, którzy mogą ubiegać się o dofinan-
sowanie, dołączyły gminy – mówi Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

– Wybrane do dofinansowania pro-
jekty to kolejny etap działań mających 
na celu poprawę efektywności energetycz-
nej w mieście. Prace termomodernizacyjne 
przeprowadzone w budynkach mieszkal-
nych przyczynią się do zmniejszenia za-
potrzebowania na ciepło, a tym samym 
pozwolą na znaczne oszczędności kosztów 
energii. Rezultatem projektów będzie po-
prawa jakości powietrza poprzez zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na zasoby naturalne – podkreśla Mał-
gorzata Domagalska, naczelnik Wydziału 
Funduszy Europejskich.

Przypomnijmy, że w Katowicach re-
alizowane są różne projekty termomoder-
nizacji budynków użyteczności publicznej 
o wartości ponad 100 mln zł. Głównym 
celem tych inwestycji jest ograniczanie zu-
życia energii – zarówno cieplnej, jak i elek-
trycznej.   (JG)

udowa nowego budynku stanicy żeglar-
skiej przy stawie Morawa w katowickich 
Szopienicach dobiega końca. a przeło-
mie lutego i marca rozpoczęły się odbiory 
obiektu. Inwestycja o wartości ponad 

,5 mln zł brutto to pierwszy etap rewitaliza-
cji Doliny 5 Stawów.
Morawa to największy z katowickich sta-
wów. Tradycje żeglarskie są tu pielęgno-
wane od lat za sprawą aktywnej na tym 
terenie  arcerskiej Drużyny Żeglarskiej 
im. gen. Mariusza Zaruskiego. – y harce-
rze i mieszkańcy atowic mogli w pełni ko-
rzystać z potencjału tego miejsca, potrzebna 
jest nowoczesna infrastruktura. Stąd decy-
zja o rozbiórce starego obiektu i budowie 
nowej stanicy na miarę I wieku – przy-
pomina Marcin rupa, prezydent atowic. 
– owy budynek ma trzy kondygnacje, 
a wraz z nim zagospodarowany na nowo zo-
stanie teren przy południowym brzegu zbior-
nika, co stanowi pierwszy etap największej 

„zielonej inwestycji” atowic, czyli rewitaliza-
cji Doliny 5 Stawów. Cieszę się, że już wiosną 
będzie można korzystać z nowej stanicy – 
dodaje prezydent.
W ramach inwestycji powstał trzykondy-
gnacyjny budynek z hangarem na łodzie, 
szkutnią, żaglownią, magazynem, salami 
spotkań, jak również zapleczem kuchennym 
i sanitarnym. Ponadto uporządkowano te-
ren otaczający stanicę, przygotowano alejki, 
nowe oświetlenie, infrastrukturę żeglarską – 
z nową keją i pomostem – oraz kąpieliskową.

Wykonawcą inwestycji, której wartość wy-
nosi ponad ,5 mln zł brutto, jest firma bu-
dowlana D sp. z o.o. łówne prace 
przy budowie już się zakończyły. – Z nową 
stanicą poprawi się jakość naszych dzia-
łań, warunki socjalne, możliwości lokalowe, 
a przede wszystkim bezpieczeństwo wszyst-
kich osób związanych ze stanicą. ędziemy 
mogli działać na skalę znacznie większą 
niż dotychczas. owy budynek daje możli-
wość prowadzenia zajęć z różnymi grupami 
harcerzy jednocześnie, a także pozwoli 

na organizację aktywności np. dla seniorów, 
innych grup żeglarskich, wodniaków czy za-
przyjaźnionych drużyn harcerskich. Wcze-
śniej takie działania musiały być znacznie 
ograniczone – mówi harcmistrz dam a-
łazy z  arcerskiej Drużyny Żeglarskiej. 
– Muszę również przyznać, że bardzo dobrze 
układa nam się współpraca z katowickim 

rzędem Miasta i M SiRem. bie instytucje 
zrozumiały specyfikę stanicy i jej potrzeby 
– dodaje.

Dolina  tawów  wykor ysta  
otenc ał r yrody
udowa Stanicy to pierwsze z zadań realizo-

wanych w ramach rewitalizacji tzw. Doliny 
5 Stawów – dużego obszaru obejmującego 
stawy: Morawa, orki oraz ubertus I, uber-
tus II i ubertus III. trakcyjny przyrodniczo 
teren ma zostać uporządkowany, by jeszcze 
bardziej sprzyjać spędzaniu wolnego czasu 
i uprawianiu różnych sportów. Teren ma 
ogromny potencjał, a konsultacje społeczne 
wykazały, że mieszkańcy oczekują podję-
cia działań, by te możliwości atrakcyjnego 
obszaru wykorzystać. W ramach rewitali-
zacji planowane jest stworzenie połączenia 
wodnego zbiorników Morawa i orki, przy-
gotowanie dróg rowerowych, infrastruktury 
kąpieliskowej, a także promenady i pomo-
stów wędkarskich. Realizacja tego zielonego, 
proekologicznego projektu ma kosztować po-
nad 5  milionów złotych.   

nwestyc a  owa stanica e larska
okali ac a  staw Morawa  o ienice
er in ro oc cia rac  

 kwartał  r
er in ako c enia rac  
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Dworca te  do re ont
Dobiega końca przebudowa i moderniza-
cja zabudowań Starego Dworca należących 
do katowickiej firmy Opal Maksimum. 
Niedużą częścią dawnego kolejowego 
kompleksu włada Holding Liwa z War-
szawy, który również prowadzi prace 
na swoim terenie.

Dworcowe zabudowania spółki Opal 
Maksimum mają w sumie 10,6 tys. m² po-
wierzchni użytkowej. Budynki przy ul. 
Dworcowej 2, 4 i 6 są gotowe od dłuższego 
czasu. Wnętrza przeznaczono na restau-
racje, bank i przestrzenie biurowe. W naj-
bliższych miesiącach gotowy powinien być 
największy 6-kondygnacyjny gmach Sta-
rego Dworca pod numerem 8, a wraz z nim 
obiekt u zbiegu z ul. św. Jana.

Do Holdingu Liwa należy nie-
duża część przy ul. Dworcowej 10 
(naprzeciw Hotelu Diament Plaza Ka-
towice). To tzw. budynek hali nr 2 
o powierzchni zabudowy ok. 1 tys. m². 
W ubiegłym roku rozpoczęto wzmacnianie 
fundamentów obiektu. Wcześniej rozebrano 
dach zachodniego skrzydła nieruchomości, 
pozostawiając jedynie ściany zewnętrzne. 
Inwestycja obejmie także czyszczenie ele-
wacji oraz wymianę więźby dachowej.

Na razie firma oficjalnie nie przedsta-
wiła planów zagospodarowania budynku. 
Z wniosku o pozwolenie na budowę, zło-
żonego przez spółkę w styczniu br., wy-
nika, że Holding Liwa planuje nadbudowę 
obiektu oraz zmianę sposobu użytkowania 
części piwnic i parteru na minibrowar. Ca-
łość prac prowadzona jest pod okiem Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.

To druga inwestycja spółki Holding 
Liwa przy ul. Dworcowej. We wrześniu 
2003 roku firma otworzyła wyremonto-
wany Hotel Monopol, który jest jedynym 
5-gwiazdkowym obiektem noclegowym 
w Katowicach.

W drod e o ie sca racy
W 2022 rok Katowice wkroczyły z 603 
tys. m² powierzchni biurowej. To prze-
strzeń rozwoju biznesu i miejsc pracy 
oraz powiększająca wpływy z podatku 
od nieruchomości do kasy miasta. Sektor 
nowoczesnych usług biznesowych, który 
jest głównym beneficjentem biur w stolicy 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
daje zatrudnienie już ponad 23 tys. osób.

W tym roku oddanych do użytkowania 
zostanie kolejnych ponad 100 tys. m² po-
wierzchni biurowej. Na razie do liczby 603 
tys. m² można doliczyć 39,9 tys. m², które 
w lutym br. dostarczono w ramach najwyż-
szego budynku Katowic – wieżowca .KTW 
II przy Spodku. Kolejne metry kwadratowe 
trafią w najbliższych miesiącach na rynek 
za sprawą mniejszych budynków – DL To-
wer przy al. Korfantego 138A (10,8 tys. m²) 
oraz Carbon Office przy ul. Węglowej 9 
(8,45 tys. m²). W przyszłym roku planuje się 
ukończenie dwóch biurowców Eco City Ka-
towice przy ul. Konduktorskiej (16 tys. m²) 

i budynku Craft przy skrzyżowaniu ulic 
Chorzowskiej i Ściegiennego (26,7 tys. m²).

Jednak największym przedsięwzięciem 
biurowym jest Global Office Park powsta-
jący przy ul. Mickiewicza. Dwa 104-me-
trowe budynki dostarczą w tym roku 
łącznie 55,2 tys. m². Ekspertka międzynaro-
dowej firmy doradczej Knight Frank zwraca 
uwagę na wielofunkcyjność tego projektu, 
nie tylko za sprawą przestrzeni handlo-
wej i usługowej, ale także budynku miesz-
kalnego i dużego tarasu z zielenią między 
wieżowcami. – Na mapie Polski jest coraz 
więcej projektów o charakterze wielofunk-
cyjnym i dobrze, że takie powstają również 
w stolicy województwa śląskiego. Ich prze-
wagą nad typowymi budynkami biurowymi 
jest przede wszystkim miastotwórczy cha-
rakter. To nie są projekty, które zostają wy-
łączone o godzinie 17, ale stają się częścią 
tkanki miejskiej, a z ich korzyści mogą czer-
pać wszyscy użytkownicy miasta, nie tylko 
osoby pracujące w budynku. Bardzo dużo 
działań wdrażanych przez samorządy zmie-
rza w kierunku podnoszenia jakości życia 
w miastach, a podejmowane inicjatywy do-
tyczą najważniejszych obszarów – trans-
portu, infrastruktury oraz zieleni. Celem 
jest tworzenie przestrzeni zrównoważonej, 
a projekty wielofunkcyjne, wypełniając te 
założenia, stają się przyszłością polskich 
miast – zauważa Marta Bretner-Nogacka, 
negocjator w firmie Knight Frank.

Sumując całą ubiegłoroczną aktywność 
inwestorów, należy wskazać, że otrzy-
maliśmy blisko 200 tys. m² powierzchni 
biurowej w budowie. Jeszcze nigdy jedno-
cześnie nie realizowano tak wielu biurow-
ców w Katowicach. To wyraz odpowiedzi 
na zainteresowanie tego typu przestrzenią 
i intensywny rozwój miasta. – W ostat-
nich latach potencjał Katowic dostrzegli 
deweloperzy skupiający się dotychczas 
na największych rynkach biurowych – do-
daje ekspertka. – Da to szeroki wybór po-
wierzchni klasy A potencjalnym najemcom.

Tymczasem miasto konsekwentnie przy-
ciąga nowe firmy, które lokują oddziały w biu-
rowcach, dając miejsca pracy. Tylko w okresie 
ostatnich dwóch lat w Katowicach zostało 
utworzonych kilkanaście projektów inwe-
stycyjnych międzynarodowych podmiotów. 
Wśród nich są centra usług firm: Ammega, 
A&T, Capgemini (centrum cyberbezpieczeń-
stwa), Guess, Hyland, Infobip, Prime Engine-
ering, PubNub, Sandvik Coromant, SD Worx, 
STX Next czy TMF Group. Dodatkowo re-
krutacje nowych pracowników prowadziły 
firmy od dłuższego czasu działające w mieście, 
jak Diebold Nixdorf, Epam, Keywords Studio, 
Sopra Steria oraz DAZN.

Międzynarodowa firma doradca EY 
wskazuje, że sektor nowoczesnych usług 
biznesowych nie tylko swoimi ofertami 
wpływa na rynek pracy. Wraz z rozwo-
jem działalności tego typu przedsiębiorstw 
powstają stanowiska zatrudnienia osób 
pośrednio związanych z ich funkcjonowa-
niem (np. współpraca, obsługa). W zeszłym 
roku wyliczono, że 22,9 tys. istniejących 
miejsc pracy w katowickich centrach usług 

generuje zatrudnienie dodatkowych 18,3 
tys. osób u podmiotów zewnętrznych.

Dwie fir y otwiera  bi ra
Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne wieści 
o nowym inwestorze w Katowicach. W mie-
ście biuro regionalne otworzyła globalna 
instytucja płatnicza Ebury. To jedna z 26 
lokalizacji firmy na świecie. Ponadto blisko 
sto różnorodnych stanowisk pracy utworzy 
Aebi Schmidt, wywodzący się ze Szwajcarii 
producent pojazdów i sprzętu do utrzyma-
nia infrastruktury.

Ebury specjalizuje się w usługach płat-
niczych, wymianie walut, zarządzaniu 
ryzykiem kursowym i finansowaniu biz-
nesu. Firma należy do grupy Banco San-
tander, jednej z najsilniejszych europejskich 
grup finansowych.

Ebury podaje, że otwarcie biura w sto-
licy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii, drugiego w Polsce po Warszawie, jest 
efektem strategii rozwoju geograficznego 
instytucji. W jej ramach firma dąży do two-
rzenia regionalnych placówek w ośrodkach 
mających silne fundamenty gospodar-
cze i bardzo dobre perspektywy rozwoju. 
Oddziały Ebury znajdują się m.in. w Mo-
nachium i we Frankfurcie, w Abu Dabi i Du-
baju, Hong Kongu, Toronto czy Sydney.

– Szukaliśmy miasta o dużym poten-
cjale, silnego gospodarczo, które umożliwi 
nam bycie bliżej importerów i eksporterów 
oraz poznawanie na miejscu ich potrzeb. 
Chcemy uzupełnić aktualne możliwości 
o nowe rozwiązania w zakresie bankowości 
transakcyjnej w wydaniu fintech – powie-
dział Jakub Makurat, dyrektor zarządza-
jący  Ebury  na Polskę, Czechy, Słowację 
i państwa bałtyckie.

O wyborze Katowic na siedzibę biura 
regionalnego miały zdecydować czynniki 
zarówno gospodarcze, jak i geograficzne. 
– Polsko-czeska wymiana handlowa po-
zostaje filarem dla wielu firm z naszego 
regionu, dlatego ścisła współpraca z oddzia-
łem Ebury w czeskiej Ostrawie jest naszym 
atutem – dodaje Tomasz Tomborowski, 
zarządzający katowickim biurem Ebury. 
Firma ulokowała się w biurowcu przy 
ul. Wojewódzkiej 10.

Z kolei na obrzeżach centrum swój 
oddział otworzył Aebi Schmidt. Przedsię-
biorstwo zatrudnia 2 tys. pracowników 
na całym świecie i ma 12 zakładów na tere-
nie Europy i USA. Jego specjalizacją są po-
jazdy i sprzęt do utrzymania czystości ulic, 
odśnieżania, a także kosiarki czy nośniki 
narzędzi do pracy na stokach.

W Katowicach Aebi Schmidt nie będzie 
prowadzić produkcji, za to tworzy Centrum 
Usług Korporacyjnych. Wraz z otwarciem 
biura w Face2Face Business Campus przy 
ul. Żelaznej firma zgłosiła zapotrzebowanie 
na specjalistów ds. zakupów, IT, komunika-
cji, posprzedażowej obsługi klienta, finan-
sów oraz konsultantów SAP.

–  Aglomeracja śląska to ponad dwu-
milionowy nieodkryty potencjał kadrowy. 
Skupiliśmy się na tym obszarze również 
ze względu na dobrze rozwiniętą infra-
strukturę pozwalającą na szybki dojazd do 
Katowic z każdego zakątka aglomeracji, za-
równo własnym samochodem, jak i środ-
kami transportu zbiorowego – tłumaczy 
Wojciech Puch, szef Centrum Usług Kor-
poracyjnych Aebi Schmidt.

Firma deklaruje zatrudnienie ok. 100 
osób i stawia na stacjonarny tryb pracy. Ję-
zykami obcymi obowiązującymi w biurze 
są angielski lub niemiecki.    (ZIT)

Renowac a b dynków r y l  Dworcowe

dowa bi rowca Craft i rowce K W
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KONKURS KATOWIZJE 

Bajka Pana Kleksa – firma społecznie 
odpowiedzialna
nwest  kre  i wdra a  innowacy -

ne nar d ia i ro wi ania a ce sł y  
lokalny  s ołec nościo  i środowisk  
nat ralne   o naliś y la reatów kon-
k rs  Katowi e  ir a ołec nie d o-
wied ialna  Rywali ac a iała na cel  wy-
łoni  liderów C R wśród lokalnych fir  
i wska a  inic atywy  które twor  r e-
str e  i war nki dla równowa one o 
ro wo  Konk rs r e rowad ił Mie ski 
nk bator r edsi biorc ości Rawa nk

Jury zdecydowało o wyróżnieniu dwóch 
projektów. Pierwszą nagrodę otrzymała 
firma Little Bit Academy, drugą – Planeta 
Jublema sp. z o.o. za projekt „Godzina dla 
Ziemi z Bajką Pana Kleksa”. Z Grzegorzem 
Pietraszewskim, twórcą Bajki Pana Kleksa, 
rozmawia Michał Malina.

Michał Malina  C y Katowice s  iaste  
r y a ny  dla inwestorów  a w s c e ólno-

ści tych s ołec nie od owied ialnych  
Gr e or  ietras ewski  Można powiedzieć, 
że Katowice i prezydent od początku byli 
z Bajką Pana Kleksa, ponieważ objęli patro-
natem honorowym nasze otwarcie w grudniu 
2019 r. Od tamtej pory stale współpracujemy 
z miastem, chociażby w formie Katowickiej 
Karty Mieszkańca, która zapewnia dostęp 
do tańszych usług. Miasto daje ramy orga-
nizacyjne, firmy swoje usługi, a mieszkańcy 
dzięki temu mają szeroką bazę miejsc do od-
wiedzenia w promocyjnych cenach. Więk-
szość wydarzeń, które organizujemy, udaje 
się rozpowszechnić dzięki nośnikom medial-
nym miasta, a to dla nas niezwykle ważny 
kanał komunikacji z mieszkańcami. Dzięki 
konkursom i środkom przyznawanym 
na projekty udało się nam wykonać kilka 
ciekawych inicjatyw. Wystarczy zerknąć, jak 
Katowice zmieniają się na przestrzeni lat, ile 

firm i wielkich marek postanowiło otworzyć 
tu oddziały. Ile wydarzeń związanych z biz-
nesem jest tu organizowanych. 
Cora  bard ie  o larny  trende  est a-
an a owanie fir  w s ołec n  od owied ial-
noś  bi nes
Zaangażowanie firm w życie lokalnej spo-
łeczności nie jest niczym nowym. Krótko 
mówiąc, biznes to ludzie, bez których nic 
nie może się udać. Jeśli możemy dać coś od 
siebie, to dajemy, bo uważamy, że dzięki 
temu świat staje się lepszy. Akcje charyta-
tywne, kampanie społeczne, organizowa-
nie różnych wydarzeń poświęconych np. 
ekologii, ulepszanie warunków pracy dla 
pracowników – to wszystko ma sprawić, by 
z jednej strony komuś pomóc, ale z drugiej, 
by uczyć się wzajemnego szacunku, toleran-
cji i ciekawości świata. 

ak fir a r yc ynia si  do ro wo  lokalne  
s ołec ności
W grudniu świętowaliśmy drugie urodziny. 
Przez połowę tego czasu byliśmy zamknięci 
z powodu lockdownów. Kiedy popatrzymy 
na ten okres z dzisiejszej perspektywy, to 
z całą odpowiedzialnością możemy powie-
dzieć, że udało nam się zrobić niezwykle dużo. 
Kiedy szkoły były zamknięte, a w zasadzie 
wszystko wokół było zamykane, zorganizo-
waliśmy akcję #bajkawdomu. To seria vlogów 
z ciekawymi propozycjami na spędzanie wol-
nego czasu z dzieckiem w domu. Cieszyła się 
ogromną popularnością. Przez długi czas je-
dyną formą naszej działalności mógł być tylko 
internet, gdzie organizowaliśmy sporo warsz-
tatów poświęconych ekologii. Dużym wyda-
rzeniem była ogólnopolska akcja Godzina dla 

Ziemi. Postanowiliśmy, że skoro z powodu 
pandemii nie możemy spotkać się na żywo 
w większym gronie, by zrobić coś dla pla-
nety, spotkamy się online. Wyszło to nawet 
lepiej, niż zakładaliśmy, bo w evencie mogły 
wziąć rodziny z całej Polski. W sumie było to 
ponad 1500 osób, które wspólnie ekspery-
mentowały i wykonywały proste czynności 
na rzecz ochrony przyrody. Na przykład ze 
starych koszulek zrobiliśmy torby na zakupy.

Bierzemy udział w akcjach charytatyw-
nych, a z okazji zakończenia roku szkolnego 
czy Nocy Muzeów rozdaliśmy kilkaset dar-
mowych biletów do Bajki. Organizujemy wy-
darzenia dla domów dziecka. Można długo 
wymieniać, ale nie o chwalenie się tu chodzi. 
To bardziej pokazanie, jak różnorodne mogą 
być działania podejmowane przez firmy.   

KATOWICE W SKRÓCIE
Z łoś ródło o r ewania 
do Centralne  widenc i 

isy ności dynków
Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy 
budynków/lokali (mieszkalnych i nie-
mieszkalnych) mają obowiązek zgłoszenia 
źródła ciepła lub spalania paliw do CEEB. 
Deklaracje można składać elektronicznie 
i bezpośrednio w UMK. Deklaracje do-
tyczące źródeł ciepła uruchomionych od 
1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 
dni, a te dotyczące źródeł ciepła urucho-
mionych przed 1 lipca 2021 do 30 czerwca 
2022 r. Więcej na www.katowice.eu/
dla-mieszkańca/miejskie-centrum-energii/

Wolne ie sca 
w rodowiskowy  Do  

a o o ocy nr  
ŚDP przy ul. Gliwickiej 74A dysponuje wol-
nymi miejscami dla osób dorosłych z nie-
pełnosprawnością intelektualną z Katowic. 
Zajęcia są bezpłatne, odbywają się od pn. 
do pt. w godz. 8.00–16.00. Placówka pro-
ponuje treningi funkcjonowania w życiu 
codziennym, umiejętności interpersonal-
nych, poradnictwo psychologiczne, terapię 
ruchową itp. Aby dopełnić formalności, 
należy zgłosić się do Terenowego Punktu 
Pomocy Społecznej MOPS.
 Kontakt: tel. 32 254 77 06. 

d  kwietnia 
iana lokali ac i 
nktów bsł i Wniosków

Jeśli chcesz osobiście złożyć wnioski 
w sprawach: dodatków mieszkanio-
wych, osłonowych, zasiłków rodzinnych, 
pielęgnacyjnych, zapomóg w związku 
z urodzeniem dziecka, świadczenia pie-
lęgnacyjnego, funduszu alimentacyjnego 
– możesz to zrobić w jednym z poniż-
szych punktów:

Punkt Obsługi Wniosków  nr 1, ul. Cze-
cha 2, tel. (32) 352 06 18

Śródmieście, Zawodzie-Bogucice, 
Os. Paderewskiego-Muchowiec, Załęże

Punkt Obsługi Wniosków nr 2, ul. Ob-
latów 24, tel. (32) 258 36 52

Koszutka, Os. Witosa, Os. Tysiąclecia, 
Dąb, Wełnowiec-Józefowiec

Punkt Obsługi Wniosków nr 3, ul. Łę-
towskiego 6a, tel. (32) 201 00 42

Piotrowice-Ochojec, Zarzecze-Kostuchna, 
Podlesie-Brynów, Ligota-Panewniki

Punkt Obsługi Wniosków nr 4, ul. Kra-
kowska 138, tel. (32) 255 35 80

Murcki, Szopienice-Burowiec, Ja-
nów-Nikiszowiec, Giszowiec, Dąbrówka 
Mała.    

(MM)

r e or  ietras ewski a ka ana Kleksa to nie tylko Wytwórnia K lt ry  a ki i Zabawy  ale te   na co wska e 
wyró nienie dobyte w konk rsie Katowi e  fir a s ołec nie od owied ialna
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WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

By pomoc przyszła 
w odpowiednim momencie

ande ia  na ka dalna  nie ewnoś  
a do te o e oc e towar ys ce dorasta

ce  c łowiekowi to ies anka wyb
chowa  Dbanie o drowie sychic ne est 
s c e ólnie wa ne d isia  w r ec ywi
stości tr dne  dla dorosłe o  a ty  bar
d ie  łode o c łowieka  
W 2021 roku z pomocy psychologicznej za-
pewnianej przez katowicki MOPS skorzystało 
845 osób, z tego 56 dzieci. W Centrum Porad-
nictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii 
ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 
skorzystało 126 osób. Pomagają też placówki 
wsparcia dziennego MOPS. Problemy sy-
gnalizowane podczas spotkań są rozmaite 
– dotyczą zaburzeń zachowania, samooka-
leczania się, myśli samobójczych, odrzucenia 
przez grupę rówieśniczą, agresji dziecka wo-
bec rodziców, przemocy w mediach społecz-
nościowych, zaniżonej samooceny, obniżenia 
nastroju, myśli rezygnacyjnych, traumy zwią-
zanej ze stratą i wielu innych kwestii. Dane te 
świadczą o jednym – pomoc, również ta za-
pewniana przez samorządy, jest nieoceniona.

– Chcemy nie tylko niwelować oraz mi-
nimalizować skutki przedłużającego się stresu 
związanego z pandemią, izolacją społeczną, 
poczucia niepewności czy zagrożenia, ale też 
po prostu, na ile to możliwe, poprawić kon-
dycję psychiczną dzieci i młodzieży – wyja-
śnia Marcin Krupa, prezydent Katowic. – To 

wsparcie skierowane jest również do rodziców 
oraz opiekunów zarówno dzieci, jak i nastolat-
ków, a także nauczycieli i pedagogów placówek 
oświatowych. Pandemia również dla nich jest 
dużym wyzwaniem. Dlatego zdecydowałem, 
że przeznaczymy dodatkowe środki w wyso-
kości 260 tys. zł, które umożliwią szerszą i bez-
płatną pomoc psychologów – dodaje prezydent.

Epidemia koronawirusa dotknęła wszyst-
kie grupy społeczne. Praca i nauka zdalna, a co 
za tym idzie zmniejszenie się liczby bezpośred-
nich kontaktów z innymi ludźmi wpływają 
również na nasze zdrowie psychiczne. Dlatego 
prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o do-
datkowym wsparciu tych, których pandemia 
dotknęła na szczególnym etapie życia – pod-
czas dorastania – i przeznaczeniu 260 tys. zł 
na bezpłatne wsparcie psychologiczne i tera-
peutyczne dla katowickich dzieci oraz mło-
dzieży. Zadanie to jest realizowane w ramach 
projektu „Pomoc psychologiczna i terapeu-
tyczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców 
miasta Katowice”.

Kluczowym jest, by pomoc psycholo-
giczna przyszła w odpowiednim momencie. 
– Z pomocy specjalistycznej należy skorzy-
stać w szczególności, gdy młody człowiek do-
świadczył lub doświadcza trudnych sytuacji 
kryzysowych, np. w relacjach z rówieśnikami 
czy rodzin ą. Nie zwlekajmy również ze zgła-
szaniem się po pomoc, gdy dziecko nie radzi 

sobie ze stresem lub ma problemy zdrowotne 
natury psychicznej – zachęca Liliana Krzy-
wicka, kierownik Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej w MOPS. (KK)

MIASTO WSPIERA
ZDROWIE PSYCHICZNE
W samym 2021 roku z pomocy psycholo-
gicznej prowadzonej przez katowicki MOPS 
skorzystało 45 osób, z tego 5  dzieci. 4  
osób zgłosiło się w związku z kryzysami 
małże skimi, rodzinnymi, w kryzysie potrau-
matycznym, w tym również w kryzysie zagro-
żenia życia suicydalnym . 2  osób zostało 
objętych wsparciem w związku z ujawnie-
niem problemu przemocy w rodzinie, 22  
osób w związku z problemem uzależnienia 
od środków psychoaktywnych. 
Wsparcia specjalistycznego dla miesz-
ka ców Katowic udziela również Centrum 
Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki 
i Strategii. W 202  roku z wsparcia psycho-
logiczno-pedagogicznego skorzystało tam 

2  osób, z różnych form psychoterapii 22 
osoby, a z mediacji  osób.

łówne problemy sygnalizowane podczas 
spotka  z młodzieżą dotyczyły zaburze  
zachowania, samookaleczania się, myśli 
samobójczych, odrzucenia przez grupę ró-
wieśniczą, agresji dziecka wobec rodziców, 
przemocy w mediach społecznościowych, 
zaburze  więzi, zaniżonej samooceny, obni-
żenia nastroju, myśli rezygnacyjnych, traumy 
związanej ze stratą, wsparcia dziecka w pro-
cesie żałoby, wsparcia rodzica w radzeniu 
sobie z żałobą, radzenia sobie z trudnymi 
emocjami złość, agresja , pracy nad umie-
jętnością stawiania granic dziecku przez 
rodzica, podnoszenia kompetencji wycho-
wawczych rodzica, kryzysów związanych 
z okresem dorastania, zaburze  odżywiania, 
doświadczania przemocy, ciąży nieletniej 
czy też ucieczek z domu. Każda z młodych 
osób, które zgłosiły się do MOPS-u, otrzyma-
ła bezpłatnie profesjonalne wsparcie w wal-
ce z trapiącym ją problemem.

Od lutego oferta wsparcia psychologicz-
nego dla dzieci i młodzieży jest posze
rzona o bezpłatną pomoc oferowaną przez 
dwa podmioty:
Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju 

C  Wo niak Mate s
 ul. Wincentego Pola 9/1A , Katowice 
 Telefon kontaktowy: 5 , wew. 
 odziny rejestracji: . – .  od ponie
działku do piątku

nies ka asista sł i sycholo ic ne
 ul. ościuszki  , atowice
 Telefon kontaktowy: 5 5
 odziny rejestracji: . – .  ponie
działki  i . – .  wtorki  – możliwy 
również kontakt SMS owy.

Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy a
towic do . roku życia, ewentualnie ich ro
dzice lub opiekunowie, a także nauczyciele 
i pedagodzy z katowickich placówek oświa
towych. becnie trwa również postępowanie 
na wybór kolejnych podmiotów świadczących 
usługi.   

GALERIA ARTYSTYCZNA MIASTA KATOWICE — G OSOWANIE

Czyje popiersie znajdzie się 
w galerii artystycznej?

aleria rtystyc na Miasta Katowice to 
ie sce a i tnienia twórców wi a

nych  Katowica i i órny  l skie  
Od 2004 roku miasto organizuje ple-
biscyty, podczas których mieszkańcy 
wybierają, kto ma zostać upamiętniony 
w galerii w danym roku. Listę kandydatów 
typują corocznie instytucje kultury i sto-
warzyszenia twórcze z Katowic. Spośród 
trzech wytypowanych przez mieszkań-
ców Katowic kandydatów z największą 
 liczbą głosów prezydent miasta wybiera 
jednego, wydając finalny werdykt. W roku 
2019 upamiętniony został wybitny śląski 
aktor Bernard Krawczyk. W 2020 roku 
ze względu na pandemię koronawirusa 
nie upamiętniono żadnego artysty. Dla 
równowagi, w 2021 wybrano aż dwie 
osoby – Kazimierza Kutza i Józefa Świ-
dra. Tablicą pamiątkową, umieszczoną 
na gmachu Biblioteki Śląskiej, uhono-
rowany został również prof. Krzysztof 

Uniłowski, na którego oddano największą 
liczbę głosów w roku 2020. 

W tym roku również można oddawać 
głosy na jedną z kandydatur zgłoszonych 
przez lokalne środowiska twórcze. Aby 
wziąć udział w plebiscycie, można głoso-
wać za pośrednictwem miejskiej strony 
www.katowice.eu w zakładce „dla miesz-
kańca”. Usługa głosowania jest aktywna do 
31 marca. Można też wypełnić zamiesz-
czony przez nas obok tego tekstu kupon 
(wyłącznie oryginał) i najpóźniej do 31 
marca przesłać go na adres: Urząd Miasta 
Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 
z dopiskiem „Galeria Artystyczna 2022” lub 
dostarczyć osobiście do Centrum Informacji 
Turystycznej przy Rynku 13. Uroczyste od-
słonięcie wybranego w plebiscycie pomnika 
przy pl. Grunwaldzkim odbędzie się trady-
cyjnie w połowie września podczas kolej-
nych obchodów nadania Katowicom praw 
miejskich.    

PLEBISCYT Galeria Artystyczna
ista kandydatów do a i tnienia 

w alerii rtystyc ne  Miasta Katowice w  r

   D M M  –  aktor teatralny, fi lmowy i telewizyjny
   URSZULA BROL –  malarka, animatorka kultury niezależnej 
   KR  C K 5 –  dziennikarka, zajmująca się m.in. 

upowszechnianiem kultury języka polskiego, inicjatorka gólnopolskiego Dyktanda, 
autorka i współautorka kilku książek

   C  CZ R  5–  aktor i piosenkarz, dziennikarz radiowy i artysta 
estradowy

   K M  D RCZ K –  dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy, publicysta
   D Z R W K  –  artysta plastyk, wybitny plakacista, inicjator 

i organizator Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach
   M Z R  –  wybitny artysta grafi k, plakacista, rysownik, ilustrator, pedagog
   D Z M C D  5– 55  wybitny architekt i malarz działający na obszarze 

órnego ląska, współtwórca katowickiego modernizmu
   RW  WK  –  malarz prymitywista, był ostatnim żyjącym twórcą 

rupy Janowskiej
   DRZ  Z WCZ K 5 –  artysta plastyk, malarz, rysownik, rzeźbiarz
   R ZM K  55–  wybitny malarz, rysownik i pedagog, twórca 

interdyscyplinarny, stworzył kierunek sztuki zwany metaweryzmem
   W Z K  –  kompozytor, organista i pedagog, współtwórca 

śląskiej szkoły kompozytorów
   W D Z K –  kompozytor, jeden z najważniejszych 

przedstawicieli nurtu awangardowego w muzyce polskiej i europejskiej, 
pedagog muzyczny
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KATOWICE DLA SENIORA

Miasto zaprasza seniorów 
do d iał  w a ciach
W ra ach ro ekt  ro ra  ktywności 

okalne  Wełnowiec ó efowiec i D b
3 arca  od   – Klub Społeczno-

ściowy „Strefa Seniora” – Trening Umie-
jętności Społecznych,

8     arca  od   – Klub 
Społecznościowy „Strefa Seniora” – joga 
dla osób w wieku senioralnym,

 arca  od   – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – spotkanie 
w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej,

 arca  od   – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – kreatywna 
kawka.
 Kontakt: 32 416 22 66, 725 161 463, 720 
776 381.

W ra ach ro ekt  Centr  ołec
nościowe w ikis owc    eta

7     arca  od   – spo-
tkanie Klubu Społecznościowego „Senior 
w działaniu” – gry karciane,

  arca  od   – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – warsztaty rękodzieła.
 Kontakt: 502 032 623.

W ra ach ro ekt  Centr  ołec
nościowe o ki w o ienicach  

 eta
cod iennie od onied iałk  do i tk  

w od   – spotkania z anima-
torem w ramach „Klubu Nasz Czas” oraz 
„Akcja codziennie szklanka soku”,

    arca – zajęcia 
profilaktyczno-rehabilitacyjne,

8   arca – wykład/prelekcja 
„Zdrowe odżywianie”,

  arca – warsztaty plastyczne,
 arca – warsztat pielęgnacji 

i stylizacji paznokci,
 arca – świąteczne warsz-

taty plastyczne.
 Kontakt: 603 773 661

W ra ach ro ekt  Centr  ołec
nościowe as e Zał e   eta

3 arca  od   – „Senior w po-
dróży” – wyjazd do Muzeum Hutnictwa 
w Chorzowie,

7 arca  od   – „Senior w dzia-
łaniu” – Senioralny Dzień Kobiet,

 arca  od   – „Senior online” 
– zajęcia komputerowe,

  arca  od   – „Senior 
w działaniu” – warsztaty rękodzielnicze – 
tworzymy własny chustecznik,

 arca  od   – „Senior online” 
– warsztaty komputerowe,

 arca  od   – „Senior 
w działaniu” – biżuteria z żywicy 
epoksydowej.
 Kontakt: 502 032 688, 503 805 269, 501 
242 787.

W ra ach ro ekt  o cice  o e 
ie sce na ie i  ro ra  aktywności 

lokalne   eta   
     arca  w od  
 – nordic walking lub „Luźne gadki 

przy kawie” – w zależności od pogody,
7    arca  w od   

– warsztaty kreatywne w ramach cyklu 
„Senior – Seniorom”

 arca  w od   – senio-
ralne spotkanie karciane i planszówkowe,

 arca  w od   
– warsztaty z hortiterapii – „Kosz Wiosenny”,
 Kontakt: 502 032 604, 720 779  447, 
502 032 544.

o oł dniowe Kl by 
ołec nościowe

Zapraszamy seniorów do udziału w zaję-
ciach organizowanych przez Popołudniowe 
Kluby Społecznościowe. Kluby działają 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 13.00 do 16.00, a udział we wszyst-
kich zajęciach jest bezpłatny. Miesięczne 
harmonogramy zajęć planowanych w po-
szczególnych klubach dostępne są na stro-
nie internetowej pod adresem: http://web.

mops.org/node/3362, mogą one jednak ulec 
zmianie ze względu na warunki pogodowe 
lub inne czynniki.

Więcej informacji o zajęciach prowadzo-
nych w klubach można uzyskać telefonicz-
nie lub w ich siedzibach:

przy ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69,
przy ul. Głogowskiej 23, tel. 32 202 87 27,
przy ul. Tysiąclecia 4, tel. 32 254 06 93,
przy ul. Wiślanej 9, tel. 32 203 80 03,
przy ul. Świdnickiej 35A, tel. 32 202 13 15,
przy ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32,
przy ul. Gliwickiej 74A, tel. 32 250 15 34,
przy ul. Dębowej 23, tel. 32 355 51 60, wew. 4,
przy ul. Brata Alberta 4, tel. 32 355 51 

60, wew. 4.

D ienne Do y o ocy 
ołec ne

DDPS są ośrodkami wsparcia przeznaczo-
nymi dla osób samotnych lub osób w ro-
dzinach, które z powodu wieku, choroby 
lub innych przyczyn wymagają pomocy, 
a są jej pozbawione lub rodzina takiej 
pomocy nie może zapewnić. Działają od 
godziny 8.00 do godziny 13.00. Świadczą 
usługi: 

bytowe – poprzez zapewnienie wy-
żywienia w postaci śniadania i obiadu od 
poniedziałku do piątku oraz wydawa-
nia suchego prowiantu na sobotę, możli-
wość korzystania z urządzeń sanitarnych 
i środków służących do utrzymania hi-
gieny osobistej oraz możliwość korzystania 
z pralki i środków piorących,

o iek c e – polegające na udzielaniu 
pomocy w podstawowych czynnościach 
życiowych, podnoszeniu sprawności i ak-
tywizowaniu pensjonariuszy, zaspokaja-
niu potrzeb zdrowotnych w zakresie zajęć 
ruchowych, zajęć prozdrowotnych m.in. 
spotkań z ekspertami z różnych dziedzin 
zdrowia w formie wykładów, pogadanek lub 
indywidualnych konsultacji,

psycholo ic ne – w postaci poradnic-
twa, zajęć grupowych z udziałem psycho-
loga, zebrań społeczności, prowadzenia 

działań wspomagających polegających 
na umożliwieniu realizacji potrzeb kul-
turalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, 
utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów 
pensjonariuszy z rodziną i środowiskiem, 
aktywizacji społecznej i integracji ze spo-
łecznością lokalną.

a terenie iasta d iała  DD
nr 1, ul. Czecha 2, tel. 32 259 86 69,
nr 2, ul. Głogowska 23, tel. 32 202 

87 27,
nr 3, ul. Tysiąclecia 4, tel. 32 254 06 93,
nr 4, ul. Wiślana 9, tel. 32 203 80 03,
nr 5, ul. Świdnicka 35a, tel. 32 202 

13 15,
nr 6, ul. Oblatów 24, tel. 32 203 78 32,
nr 7, ul. Gliwicka 74a, tel. 32 250 15 34,
ul. Dębowa 23, tel. 32 355 51 60,
ul. Brata Alberta 4, tel. 32 352 99 10.

W chwili obecnej Dzienne Domy 
Pomocy Społecznej dysponują wolnymi 
miejscami i serdecznie zapraszają do 
skorzystania z bardzo ciekawej oferty. 
Aby uzyskać informacje, a także za-
łatwić  formalności, należy zgłosić się 
do  Terenowego Punktu Pomocy Spo-
łecznej MOPS:

TPPS nr 1, ul. Andrzeja 10, tel. 251 
60 99,

TPPS nr 2, ul. Warszawska 42, tel. 253 
77 30,

TPPS nr 3, ul. Oblatów 24 , tel. 258 
07 09,

TPPS nr 4, ul. Gliwicka 96, tel. 353 
02 78,

TPPS nr 5, ul. Dębowa 16,  tel. 254 
70 61,

TPPS nr 6, ul. Czecha 2, tel. 209 00 23,
TPPS nr 7, ul. Świdnicka 35a, tel. 252 

56 35,
TPPS nr 8, ul. Łętowskiego 6a, tel. 206 

15 68,
TPPS nr 9, ul. Krakowska 138, tel. 255 

35 67,
TPPS nr 10, ul. Krakowska 138, tel. 256 

80 39.   
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JUBILEUSZ

75 lat Grupy Janowskiej
r a anowska  ako es ół alar y nie-
rofes onalnych  owstała w  rok  

w ikis owc  r y ko alni Wiec orek  
Któ  nie na na wisk e  ionierów  eofi-
la cie ki  awła Wróbla  walda awlika 
c y rwina ówki  becnie r a lic y kil-
k nast  c łonków  a e  sied ib  est MDK 

o ienice is owiec  Z owod  an-
de ii obchody lecia r y anowskie  

r es ni to właśnie na  rok  
W Grupie Janowskiej tworzyli i nadal two-
rzą nietuzinkowi pasjonaci o niebywałej 
motywacji i zacięciu do malarstwa i innych 
form tej sztuki, miłujący swoją pasję, którzy 
widzą piękno swojej małej i dużej ojczyzny 
i chcą je przenieść na płótno swoich obrazów. 
Tematyka prac członków grupy skoncen-
trowana jest w głównej mierze na swoistej 
indywidualnej interpretacji lokalnych kli-
matów. Śląsk, ale nie tylko, pokazywany jest 
najczęściej w całej różnorodności, zaczynając 
od portretu śląskiego pejzażu przemysło-
wego, zwykle kopalń i hut, poprzez familoki 
i otaczające ich place, architekturę miejską, 
naturę i scenki rodzajowe, aż po kompozycje 
z przesłaniem, w których autorzy powierzają 
nam swoje osobiste odczucia i przemyślenia.

Gościem wystawy w Miejskim Domu 
Kultury „Szopienice-Giszowiec” z okazji 

jubileuszu 75-lecia istnienia Grupy Ja-
nowskiej był prezydent Marcin Krupa. 
O wystawach i plenerach członkowie in-
formują na stronie internetowej www.

grupajanowska.slask.pl. Autorem obrazu 
ukazującego członków Grupy Janowskiej 
jest Sabina Pasoń.   

(MM)

KATOWICKI SZLAK MURALI

Reklama przejmuje
sztukę uliczną

a ścianach katowickich b dynków do-
str ec o na obra y  których nie na -
d iecie na stronie s lak  rali   
równie barwne i starannie wykonane co 
te  które owstały w ra ach treet rt 

esti al  ednak ich obecnoś  w r e-
str eni iasta est nac nie króts a
Nikt nie zrobi zdjęcia billboardu. Kiedy 
jest ręcznie malowany, częściej zwrócimy 
na to uwagę. Nie liczy się tylko produkt 
końcowy, ale także proces jego wytwarza-
nia. A ponieważ ludzie robią mu zdjęcia, 
zaczyna w internecie żyć drugim życiem. 
Poprzez sztukę konsumenci nie tylko 
nawiązują kontakt z markami, ale także 
rozwijają poczucie przynależności i wła-
sności oraz wzmacniają przekaz marki 
za pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych. Firmy, przez lata zniechęcone 
skojarzeniami graffiti z wtargnięciami 
i wandalizmem, zdały sobie sprawę, 
że najlepsza sztuka uliczna dobrze so-
bie radzi w mediach społecznościowych, 
a pojedynczy obraz rozpryskany na ścia-
nie biurowca w zaułku staje się dostępny 
dla widowni na całym świecie. 

W Katowicach mogliśmy obserwować 
malowane na tynku reklamy produkcji ser-
wisu streamingowego Netflix, takich jak 
„Wiedźmin: Zmora wilka” czy „Rojst”, ale 
także produktów codziennego użytku oraz 
serwisów internetowych. Wielobarwne kre-
acje przyciągały wzrok i sprawiały, że pod-
nosiliśmy głowy.

Wielu artystów graffiti tworzy w ra-
mach dyskusji z kulturą popularną i pro-
duktami wytwarzanymi głównie do użytku 
w świecie komercyjnym. Tak jak robi to po-
pularny na Śląsku artysta Szwedzki. 

W przestrzeni Katowic Szwedzki ko-
mentuje bieżące wydarzenia, okoliczną ar-
chitekturę, ale także promuje sieć sklepów 
„Społem”. W roku 2020 popularna na Śląsku 
postać pojawiła się po raz pierwszy w wiel-
kim formacie. Przy ulicy Chorzowskiej 
Szwedzki zachęcał do korzystania z no-
wej oferty online hasłem „Nie ma że za-
SPOŁEM, od teraz kupujecie też w necie” . 
Na stałe postać gości na wielu katowickich 
sklepach sieci oraz na samoobsługowym au-
tomacie ustawionym przy galerii Skarbek, 
gdzie hasło „świątek, piątek i… niedziela?”  

informuje o możliwości dokonania zaku-
pów przez całą dobę.

Czy rozsądne jest kwestionowanie auten-
tyczności street artu zatwierdzanego przez 
korporacje, biorąc pod uwagę jego wywro-
towy charakter? Reklama zmienia charakter 
artystycznej okupacji przestrzeni, która staje 
się „na sprzedaż”. Dla najbardziej konserwa-
tywnych artystów ulicznych i wielbicieli ścien-
nych obrazów, podszywając się pod sztukę, 

reklama spłyca znaczenie street artu i zmienia 
postrzeganie estetyki miejskiej. Poprzez „po-
życzenie” ze zbiorowej kultury miejskiej i roz-
cieńczenie jej sztuka komercyjna zawłaszcza 
zarówno przestrzeń publiczną, jak i kulturę 
dla zysku. Jednocześnie murale dają markom 
możliwość wpisania się w tkankę społeczności 
i zaangażowania odbiorców w wysoce kre-
atywny sposób, na wielką skalę i z pewnym 
stopniem trwałości.     (MARTYNA M DR

22 marca obchodzimy
Światowy Dzień Wody

wiatowy Dzień Wody obchodzony jest od 
 lat. Z powodu pandemii w tym roku będzie 

organizowany wirtualnie z siedziby wiato-
wej rganizacji Zdrowia w Rzymie. Podczas 
tego wydarzenia prezentowany będzie naj-
nowszy raport Z zatytułowany „ aluing 
Water” Szacując wartość wody . łównym 
celem Dnia Wody jest zwrócenie uwagi 
społeczności międzynarodowej na wpływ 
gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, in-
dustrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów 
zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy 
wodne świata. W  podtrzymuje stanowisko, 
że obecnie nie ma dowodów na przetrwanie 
wirusa S RS Co   w wodzie pitnej. 
Więcej o wiatowym Dniu Wody oraz katowic-
kiej kranówce przeczytacie w kwietniowym 
numerze aszych atowic w rozmowie z prof. 
dr hab. inż. Izabelą Zimoch z Wydziału Inżynie-
rii rodowiska i nergetyki i atedry Inżynierii 
Wody i cieków Politechniki ląskiej.   SR
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Poc tek wiosny w Katowicach a o
wiada wykle  a  W ty  rok  na
wet w wykonani  d iesi cioletnich 
artystek! Wszystko za sprawą Ka-

towice JazzArt Festivalu – największego 
jazzowego festiwalu w Katowicach. Jego ju-
bileuszowa, 10. edycja przypadła pechowo 
na zeszłoroczną falę pandemii. Tym razem 
będzie inaczej. Zanim jednak 30 kwietnia 
i w poprzedzających go dniach będziemy 
świętować tradycyjnie Międzynarodowy 
Dzień Jazzu UNESCO, w marcu posłu-
chamy koncertów w ramach tzw. „before”, 
czyli poprzedzających. 

Szykuje się niepowtarzalne wydarzenie, 
bo skład, który wystąpi w Katowicach, to 
specjalny projekt stworzony pod patrona-
tem JazzArtu. Dzięki współpracy z włoskim 
festiwalem Novara Jazz w czerwcu zeszłego 
roku we Włoszech spotkały się dwa duety 
– polski Llovage i włoski O-Jana. Llovage 
to zaskakujące połączenie kontrabasu i per-
kusji. Na tym pierwszym gra Olo Walicki, 
znany ze stałej współpracy ze Zbigniewem 
Namysłowskim i Leszkiem Możdżerem. 
Perkusja to domena Jacka Prościńskiego.

 Z kolei O-Jana sprawia, że w nowo po-
wstałym kwartecie panuje równość płci. 

Duet tworzy bowiem wokalistka Ludovica 
Manzo i pianistka Alessandra Bossa.

Ich jedyny do tej pory wspólny koncert we 
Włoszech zakończył się owacją na stojąco. Czy 
u nas będzie podobnie? Przekonajcie się sami 
9 marca o godz. 19.00 w klubie Drzwi Zwane 
Koniem (Warszawska 37). Dzień później 
w klubie Absurdalna na Dworcowej wystąpią 
same dziewczyny z O-Jany. Bilety na oba kon-
certy kupicie ze zniżką na Katowicką Kartę 
Mieszkańca (w cenie 10 zł zamiast 20 zł) na in-
terticket.pl i przed wydarzeniem.

A gdzie miejsce na zapowiadaną 
na początku, utalentowaną młodzież? Już 

w kwietniu ruszy nabór na wakacyjny Jazz-
-camp for Girls. To specjalne warsztaty dla 
młodych (10–15 lat) uczennic szkół mu-
zycznych, które chciałyby nauczyć się pod-
staw jazzowej improwizacji od najlepszych 
nauczycieli, którzy pod koniec czerwca 
przyjadą do Katowic. Dlaczego tylko dla 
dziewcząt? Bo w świecie jazzu jest ich wciąż 
mało. A Katowice JazzArt Festival, jako je-
dyny festiwal muzyczny w Polsce, stawia so-
bie za cel promowanie twórczości jazzowej 
utalentowanych kobiet. Więcej na jazzart-
festival.eu.    
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Katowice 
Miasto Ogrodów

Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek

l  e  l skie o 
tel    

e ail  sekretariat iasto o rodow e
www iasto o rodow e

PROJEKTY KONKURSOWE

M yko ranty 
Muzykogranty to realne wsparcie dla każdego, kto 
ma pomysł na oryginalny projekt z zakresu szero-
ko pojętej muzyki. Naszym celem jest wspieranie 
projektów o charakterze non profit, wpisujących 
się w ideę Katowic jako Miasta Muzyki UNESCO. 
Na wsparcie mogą liczyć organizatorzy wydarzenia 
lub projektu, który promuje Katowice, odbędzie się 
w Katowicach, jest skierowany do mieszkańców 
miasta lub organizowany przez podmioty związane 
z Katowicami. Konkurs daje szansę na uzyskanie 
wkładu finansowego w wysokości do 25 tys. zł. 
Łączna pula środków w programie to 150 tys. zł. 
Na wnioski czekamy do 31 marca. Więcej na wspar-
cie.miastoogrodow.eu.

Dzielnica Brzmi Dobrze
Dzielnica Brzmi Dobrze to projekt konkursowy 
kierowany do młodych, początkujących zespołów 
muzycznych z Katowic. Celem jest wsparcie grup 
muzycznych związanych z miastem, utożsamiają-
cych się z nim i reprezentujących konkretne dziel-
nice Katowic.
Regulamin, formularze zgłoszeniowe: miasto-ogro-
dow.eu/strona/dbd.
Dodatkowe informacje: michal.paduch@miasto-
ogrodow.eu, mateusz.zegan@miastoogrodow.eu.

BEFORE KATOWICE JAZZART 
FESTIVAL

ana  lo a e 
9 marca, godz. 19.00, Drzwi Zwane Koniem
Koncertowe podsumowanie wspólnej rezydencji 
w Katowicach dwóch duetów – włoskiego O-Jana 
i gdańskiego Llovage. 

ana 
10 marca, godz. 19.00, klub Absurdalna
Włoski duet O-Jana tworzą dwie artystki: wokalistka 
Ludovica Manzo i pianistka Alessandra Bossa. 
Bilety na pojedynczy koncert kosztują 20 zł. Karnet 
na oba koncerty: 35 zł (50% zniżki z Katowicką 
Kartą Mieszkańca), dostępne na kupbilecik.pl i in-
terticket.pl.

Operetka 
Ksi nic ka c ardas a  

23 marca, godz. 18.00, 
sala koncertowa KMO
Operetka „Księżniczka czardasza” E. Kálmána 
w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza przepełnio-
na jest największymi hitami łączącymi czar wie-
deńskich salonów i węgierskich rytmów. W spek-
taklu wystąpią artyści Teatru Muzycznego Arte 
Creatura. Śpiewakom towarzyszy Orkiestra Te-
atru Muzycznego Arte Creatura pod dyr. Macieja 
Cisowskiego.
Bilety: 90 zł (normalne), 45 zł (Katowicka Karta 
Mieszkańca), do kupienia na interticket.pl, kupbi-
lecik.pl oraz biletyna.pl.

ZAPOWIEDŹ

C     a-
s e serenata w  akcie 

eor a riedricha ndla
6 oraz 7 kwietnia, godz. 18.00, 
sala koncertowa KMO
W ramach realizowanego we współpracy z Akade-
mią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach projektu zapraszamy na dwa pełnowy-
miarowe spektakle operowe.
Wejściówki: 32 609 03 32, rezerwacje@miasto-
-ogrodow.eu.

POLECAMY

Poznaj kulturalną stronę Katowic. 
Zapisz się do newslettera 

Katowice Miasto Ogrodów:
mailing.miasto-ogrodow.eu/kulturalne-maile.

a owe irl ower 
w Katowicach  a owied
Wakacyjny kurs jazzowej improwizacji i kompozy-
cji dla dziewczyn ze Śląska! Zapraszamy uczennice 
szkół muzycznych I i II stopnia w wieku 10–15 lat. 
Zapisy już w kwietniu!
Więcej na miasto-ogrodow.eu/strona/jazzcamp.

owe wydawnictwo  serii 
Mistr owie M yki 

 a owied
W 2021 roku minęły 70. urodziny twórców, którzy 
w latach 70. wyznaczyli nową epokę w historii 
polskiej muzyki. Z tej okazji niebawem ukaże się 
płyta „Pokolenie '51: Knapik | Krzanowski | Lasoń”. 
To premierowe wydanie 3 utworów twórców z Po-
kolenia ‘51: Eugeniusz Knapik „WYSPY” (1983), 
Andrzej Krzanowski „II SYMFONIA” (1984), Alek-
sander Lasoń „AUKSO” (2007). Nagrania dokonała 
mistrzowska Orkiestra Kameralna Miasta Tychy 
AUKSO pod dyrekcją maestro Marka Mosia. 

WYSTAWY W GALERIACH MIASTA 
OGRODÓW

Galerie Miasta Ogrodów czynne: wtorek–niedziela, 
11.00–19.00 / wstęp wolny

er y Wil s R e ba
wernisaż: 5 marca, godz. 18.00, 
wystawa do 3 kwietnia, Galeria Pusta

rena kalik ak c e iasto
od 8 marca, Galeria 5

acek Machowski 
i aweł i c ycki 

ecial  obiektowe 
finisaż: 22 marca, godz. 18.00, 
wystawa do 3 kwietnia, Galeria Engram
Wystawa prac graficznych.

ata o orowic  ina
do 17 marca, Galeria Pojedyncza

an ela awłowska 
Raci ira abawy  R dolfe

wernisaż online i na żywo: 
17 marca, godz. 17.00, 
wystawa do 10 kwietnia, Galeria Pojedyncza

POZOSTAŁE WYDARZENIA

M ykodro  i iolin Di
5 i 12 marca, godz. 11.30, sala Muzykodromu 
– Muzykodrom dla dzieci 
19 marca, godz. 10.00, sala 211 
– Violin Di dla maluszków 
Eksperymentalne warsztaty muzyczne dla dzieci. 
Warsztaty umuzykalniające dla niemowląt i dzieci 
do 3. roku życia prowadzone metodą gordonowską. 
Informacje: anna.czubak@miasto-ogrodow.eu.

Rod inne Matin e
26 marca, godz. 11.00, sala 211
Bezpłatne aktywizujące minikoncerty dla dzieci 
wraz z opiekunami, prowadzenie: Zdzisław Smu-
cerowicz.

AKADEMIA DOŚWIADCZENIA
Akademia to program spotkań, warsztatów i zajęć 
ruchowych dla seniorów. Udział jest bezpłatny. Spo-
tkania co tydzień. Obowiązują zapisy. Więcej na mia-
sto-ogrodow.eu/strona/akademia_doswiadczenia. 
Zapisy: dominka.lange@miasto-ogrodow.eu.

wendania okolic ne
5 i 26 marca  / trasy całodzienne
Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja@
miasto-ogrodow.eu.

ZEWNĘTRZNY ORGANIZATOR

Koncerty i spektakle organizowane 
w przestrzeniach Katowice Miasto Ogrodów

  W 
 interaktywne widowisko 

balonowe dla całe  rod iny
4 marca, godz. 18.00 (o godz. 10.00 – 
widowisko dla szkół), sala koncertowa KMO
Bajeczne widowisko teatralne, w którym zobaczy-
cie ponad 2000 balonów w wyjątkowych kolorach 
i o niespotykanych dotąd kształtach! Bilety do-
stępne na pankoncert.pl/balonoweshow.

e ioro ab d ie  
arodowy alet Ki owski 

6 marca, godz. 17.00, sala koncertowa KMO
Bilety w cenie 115 zł i 130 zł, dostępne na kup-
bilecik.pl.

a stwowy kade icki 
nsa bl ieśni i a ca 
r i R sta i

10 marca, godz. 19.00, sala koncertowa KMO 
Bilety od 140 zł dostępne na ebilet.pl i eventim.pl.
10 Tenorów (z orkiestrą Narodowego Teatru Ope-
retki Kijowskiej)

11 marca, godz. 19.00, sala koncertowa KMO
Bilety od 125 zł dostępne na kupbilecik.pl.
Ewa Bem LIVE

13 marca, godz. 19.00, sala koncertowa KMO
Bilety od 119 zł do nabycia na ebilet.pl i eventim.pl.

K  K K 
27 marca, godz. 19.00 (otwarcie bramek: 18.00), 
sala koncertowa KMO
Bilety od 119 zł dostępne na ticketclub.pl.

Centrum Sztuki Filmowej 
- Kino Kosmos

l  okolska  tel     ro ra
e ail  kasa kos os katowice l
re erwac a biletów     

www kos os katowice l

Won  Kar Wai  
dresta rowane arcyd ieła

od 3 do 29 marca
Przez cały marzec Kino Kosmos zaprasza na pokazy 
filmów mistrza z Hongkongu. Wśród nich m.in. ro-
mans wszechczasów „Spragnieni miłości” na Dzień 
Kobiet oraz portret wielkiego miasta „Chungking 
Express” w Klubie Filmowym Ambasada.
Bilety: 16 zł (normalne), 13 zł (ulgowe).

rans is a o ery na ywo 
 riadna na a os  

w  Richarda tra ssa
12 marca, godz. 18.55
Sopranistka Lise Davidsen po raz pierwszy na wiel-
kim ekranie w swojej popisowej roli Ariadny. W tej 
inscenizacji arcydzieła Straussa wystąpią również: 
mezzosopranistka Isabel Leonard jako kompozytor-
ka opery w operze, wokół której toczy się akcja, oraz 
tenor Brandon Jovanovich jako kochanek Ariadny, 
rzymski bóg Bachus. Dyryguje Marek Janowski, nie-
miecki dyrygent polskiego pochodzenia.
Bilety: 56 zł (normalne), 50 zł (ulgowe).

 Rok ro y  
an  C arownice

31 marca, godz. 18.30
W całorocznym przeglądzie arcydzieł horroru Kino 
Kosmos zaprezentuje kultowy szwedzki paradoku-
ment z roku 1922. Film Benjamina Christensena pre-
zentuje średniowieczne zabobony.
Bilety: 16 zł (normalne), 13 zł (ulgowe).

Scena Ateneum 
l  św  ana  

tel     
www atene teatr l

kac ka ch r  
aś  o tr ech Zor ach  

2 marca, godz. 9.30 i 11.30

ysek  okład  dy
5 marca, godz. 11.30; 6 marca, godz. 16.00; 
8, 9, 10 marca, godz. 9.30, 11.30  

Calinec ka
12 marca, godz. 11.30; 13 marca, godz. 16.00; 
15, 16, 17, godz. 9.30, 11.30; 
18 marca, godz. 9.30  

Wielkie or ce ybkie ff
19 marca, godz. 11.30; 20 marca, godz. 16.00; 
22, 24 marca, godz. 9.30; 
23 marca, godz. 9.30 i 11.30  

Ko ci s ek
26 marca, godz. 11.30; 27 marca, godz. 16.00; 
29, 30 marca, godz. 9.30 i 11.30; 
31 marca, godz. 9.30  

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE
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Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1 
tel    

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

BibliotekaSlaskaKatowice

Biblioteka Śląska informuje o możliwo ci korzysta-
nia z darmowego dostępu do serwisów z e-booka-
mi w 15  bibliotekach publicznych województwa 
ląskiego

Bezpłatny dostęp trwa do końca lipca. Warunkiem 
skorzystania z oferty jest posiadanie aktywnego 
konta w bibliotece z listy dostępnej pod linkiem: 
tiny.pl/9lmd9.
Bazę udostępnia 151 bibliotek.
Biblioteki udostępniają swoim czytelnikom 3 serwi-
sy internetowe z książkami – także offline, w apli-
kacjach oraz na wybrane czytniki e-booków. Są to: 
Ebookpoint BIBLIO, IBUK Libra i Legimi.
E-booki udostępniono w ramach zadania „Książki 
online dla każdego” sfinansowanego ze środków 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Śląskiego na rok 2021.

Dom O wiatowy Biblioteki Śląskiej
ul. rancuska 12

Wystawa mobilna plansz 
z projektu „Pola widzenia 
ksi ki  o osty
do 15 marca
Wystawa jest dostępna dla osób indywidualnych 
i grup (limit do 15 osób). 
Obowiązuje rezerwacja miejsc:
domoswiatowy@bs.katowice.pl
Ekspozycja jest podsumowaniem czterech wystaw 
artystyczno-literackich, które stanowiły trzon pro-
jektu „Pola widzenia książki – pomosty” i realizo-
wane były w Galerii Intymnej Domu Oświatowego 
Biblioteki Śląskiej. Myślą łączącą ekspozycje 
była chęć odwrócenia procesu ilustrowania. Tym 
razem to dzieła plastyczne zainspirowały pisarzy 
do stworzenia tekstów w różnorodnych formach – 
prozy, poezji czy eseju – a nie odwrotnie.
Ekspozycja obejmuje filmowe zapowiedzi wystaw 
zrealizowane przez Piotra Szewczyka, a także 22 
plansze z opisem projektu, biogramami zaproszo-
nych autorów oraz pracami składającymi się na 
wystawy. Projekt dofinansowano ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury, program Part-
nerstwo dla książki.

Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
l  ks  kard   Wys y skie o 

tel        
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl

www.pbw.katowice.pl

Kobieta w ielony  b atti  
a ara e icka

7 marca, godz. 11.00, scena Teatru 
l skiego w Galerii Katowickie

„Sztukowanie”, czyli historia sztuki dla każdego. 
Cykl comiesięcznych zajęć dla seniorów w każdym 
wieku. Opowieści o dziełach mistrzów. Przyjem-
nie. Ciekawie. Przystępnie. Bez dalekich podróży 
zaglądamy do największych muzeów świata i opo-
wiadamy o życiu niezwykłych artystów i artystek!

Tworzymy edukacyjny 
escape room w Genially
17 marca, godz. 14.00, lat orma M  eams
Escape roomy (zwane pokojami zagadek) można 
udostępniać także w sieci. Uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się, jak je przygotować za darmo w apli-
kacji Genially.

ormularz rejestracyjny: https://forms.gle/yYpu-
ukkf3tGeAM G9.

Wojewódzki Konkurs 
Literacko-Plastyczny 
R e iosło oc a i d iecka

do 18 marca 
(ostateczny termin nadsyłania rac)
Zapraszamy uczniów klas 1–3 szkół podstawowych 
z województwa śląskiego do udziału w konkursie.
Szczegółowe informacje i regulamin: https://bit.
ly/34kVuYl. 

aśniowe  le endarne  
oetyckie  c yli taki 

w literat r e  wiosenny 
konkurs literacko-plastyczny
do 23 marca 
(ostateczny termin nadsyłania rac)
Zapraszamy dzieci w wieku 4–6 lat, uczęszczają-
ce do przedszkoli na terenie miasta Katowice, do 
udziału w konkursie. Szczegółowe informacje i re-
gulamin: bit.ly/3I DYYu.

R e iosło nie edno a i i  
 r e iośle w historii  

k lt r e  literat r e i s t ce
31 marca, godz. 12.00, 
aula O  OM  w Katowicac , 
ul. Ks. kard. . yszy skiego 7
Konferencja organizowana z okazji obchodów 

oku zemiosła w województwie śląskim pod 
honorowym patronatem Izby zemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11 
tel    

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

Udział we wszystkich spotkaniach jest 
bezpłatny. Obowiązują wej ciówki, które można 

rezerwowa /odbiera  w danych liach

Tanzania. W krainie Masajów
3 marca, godz. 17.00, 

ilia nr 12, ul. itosa 18
Spotkanie z Marcinem Kupczakiem, podróżnikiem 
i społecznikiem, autorem bloga „Hanys on tour”. 

Ksi ki i inne r y e ności
9 marca, godz. 17.00, ilia nr 1, ul. igonia 7
Spotkanie z Magdaleną Kulus, autorką książek dla 
dzieci, od urodzenia chorującą na rdzeniowy zanik 
mięśni.

Solo rowerem z Alaski 
do r entyny  
C   eryka ółnocna
16 marca, godz. 17.00, 

ilia nr 16, ul. a dy 21
Spotkanie z Marią Garus z projektu Solo Woman Cyclist. 

Spotkanie autorskie 
 leksandr  Rak  
ro ce na nows  
owieś  owe oc tki

17 marca, godz. 17.00, 
ilia nr 26, ul. Goetla 2

Ka eralny wiec ór ier 
lans owych dla dorosłych

18 marca, godz. 18.00–21.00, 
ilia nr 26, ul. Goetla 2

Wiosenna bi teria
22 marca, godz. 17.00, 

ilia nr 26, ul. Goetla 2
Warsztaty tworzenia biżuterii (dla dorosłych).

John Baildon. Ze Szkocji 
na órny l sk
30 marca, godz. 17.00, 

ilia nr 11, ul. Graży skiego 47
Spotkanie z Urszulą zewiczok, muzealniczką i hi-
storyczką, autorką książek o dziejach Katowic.

ednoślade  o o oc 
do Hiszpanii
30 marca, godz. 17.00, 

ilia nr 12, ul. itosa 18
Spotkanie z Tomaszem Dziergą, społecznikiem 
i pasjonatem podróży.

Wielkanocna niespodzianka
31 marca, godz. 16.30, 

ilia nr 26, ul. Goetla 2
Warsztaty scrapbookingu (dla dorosłych).

WYSTAWY

Leopold Tyrmand 
 o styl  bycia w kontr e

od 1 do 31 marca, ilia nr 11, 
ul. Graży skiego 47
Wystawa ze zbiorów IPN.

ie wykłe r y ody ally 
Jones. Spotkanie z bohaterami 
ksi ki akoba We eli sa 
Mał a ordercy  

od 3 do 30 marca, ilia nr 14, iastów 20
Wystawa Wydawnictwa Zakamarki.

t n Za el  l strac e
od 3 do 31 marca, ilia nr 16, ul. a dy 21
Wystawa ilustracji z książek „Dziadek Tomek”, 
„Sen o Wenecji”, „Odnalezione słońce”, udostęp-
niona przez Wydawnictwo Tatarak.

Jaronizmy
od 1 do 31 marca, ilia nr 26, ul. Goetla 2
Wystawa obrazkowych zabaw słownych Pawła 
Jarońskiego.

Vet/Art balance 
od 1 do 31 marca, ilia nr 30, ul. ybnicka 11
Wystawa prac Marty Markowskiej.

MDK „Ligota”
l  rancis ka ska 

tel    
e ail  dk dkli ota l

www dkli ota l

Wystawa w Galerii pod 
ka i  eata Kas r yk 

Delikatnoś  kolore  o owie-
d iana   alarstwo i rys nek
od 4 do 31 marca
W Galerii pod Łukami zagoszczą prace wykonane 
w technikach akwareli i pastelu. Wystawę można 
oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 18.00.

Makra owe ła ac e snów  
 wars taty r kod ielnic e

5 marca, godz. 10.00–13.00 
Zapraszamy na warsztaty, podczas których wyko-
namy łapacze snów techniką makramy! Jeśli nie 
masz doświadczenia w pleceniu, nie martw się – 
podczas warsztatów wszystkiego się nauczysz. 
W cenie – 45 zł od osoby – wszystkie potrzebne 
materiały oraz trzy godziny zajęć z instruktorem. 
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy: 604 988 657  
32 252 32 34.

M yc ne otkania a 
trych   ro ra  arty-

styczny z okazji Dnia Kobiet 
Miłoś   na i est  

9 marca, godz. 18.00 
( rzeniesione z 16 lutego)
Ekipa MDK „Ligota” łączy swoje twórcze siły (cał-
kiem imponujące), aby wystąpić dla Was w wyjąt-
kowym programie artystycznym. Nie zabraknie 
wzruszeń. Zobaczcie nas z innej strony i spotkaj-
my się „Na Strychu”. Wstęp wolny. Obowiązuje 
limit miejsc. Zapisy: 604 988 657  32 252 32 34.

iewa  ra e   na i
9 marca, godz. 13.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjd  i spęd  
z nami muzyczne popołudnie! Zajęcia bezpłatne. 
Zapisy: 604 988 657  32 252 32 34. 

Pora dla seniora 
10 marca, godz. 11.00–13.00 
Zajęcia z rękodzieła artystycznego – serdecznie 
zapraszamy wszystkich seniorów na twórczą 
pierwszą połowę dnia w MDK! Zajęcia bezpłatne. 
Zapisy: 604 988 657  32 252 32 34.

Kl b Dysk sy ny  s otkanie 
 odró nika i Ma  kos  

i Robertem Biniasem 
y e y  ak chce y

14 marca, godz. 18.00
Goście opowiedzą o wielomiesięcznych wypra-
wach samochodem osobowym po Europie i części 
Azji – zobaczymy zdjęcia oraz fragmenty filmów. 
Wstęp wolny. Obowiązuje limit miejsc. Zapisy: 
604 988 657  32 252 32 34.

D ie  Kobiet na odowo 
 c yli swa in  

w wydaniu dla kobiet
19 marca, godz. 10.00–13.00
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Chcesz odświeżyć szafę i pozbyć się nienoszo-
nych ubrań i dodatków, a w zamian zyskać nowe 
modowe perełki  Przyjd  do MDK „Ligota”! Zasada 
jest prosta: każda uczestniczka przynosi ubrania 
i dodatki, z którymi chce się pożegnać – te muszą 
być w dobrym stanie, czyste, wyprasowane – i wy-
mienia się z innymi. To znacznie lepsze niż wyrzu-
canie! Zapisy: 604 988 657  32 252 32 34. 

Wars taty r kod ielnic e 
Makra owe liście o ra  dr i

19 marca, godz. 10.00–11.00 
Kolejny raz z grupą „Szydełko i Druty” zapleciemy 
piękne liście techniką makramy. Warsztaty dla po-
czątkujących. W cenie – 15 zł od osoby – zajęcia 
z instruktorem oraz materiały potrzebne do wyko-
nania jednego liścia. Prosimy o wpłaty do 14 mar-
ca, dopiero wpłata jest równoznaczna z zapisem. 
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy: 604 988 657  32 
252 32 34.

Kl b Dysk sy ny  s otkanie 
 oann  Decowsk  

i Ma dalen  oboł eliks 
s c y ski stró  l dowy

21 marca, godz. 18.00
W Klubie Dyskusyjnym gościć będą pasjonatki 
strojów ludowych – panie Joanna Decowska oraz 
etnolożka mgr Magdalena Toboła-Feliks. Poznamy 
charakterystyczne cechy stroju pszczyńskiego, 
dowiemy się, jak zmieniał się na przestrzeni dekad, 
i zobaczymy archiwalne fotografie. Wstęp wolny. 
Obowiązuje limit miejsc. Zapisy: 604 988 657  
32 252 32 34.

Kinowa róba sił  
i  fil owy dla dorosłych 

25 marca, godz. 18.00–19.30
Przed nami prawdziwa próba sił dla kinomanów 
– uiz ze znajomości kina popularnego  wie-
ku. Sprawd  swoją wiedzę na temat dziesiątej 
muzy w multimedialnym teście! To coś dla ciebie, 
szczególnie jeśli jesteś miłośnikiem filmów tro-
chę starszych! W uizie można brać udział para-
mi lub w pojedynkę. Przewidujemy upominki dla 
uczestników oraz nagrody dla najlepszych! Zapisy: 
604 988 657  32 252 32 34. 
Podczas wszystkich marcowych wydarzeń obo-
wiązują aktualne obostrzenia epidemiczne. Będą 
obowiązywały limity miejsc dla osób niezaszcze-
pionych zgodnie z aktualnymi wytycznymi epi-
demiologicznymi. Uprzejmie prosimy wszystkich 
zaszczepionych widzów i go ci o posiadanie przy 
sobie certy katu szczepienia przeciw CO ID-19.

MDK „Południe”
l  oya ele skie o 

tel    
e ail  dk dk ol dnie co

www dk ol dnie co

Chod  o al  swó  świat
8 marca, godz. 17.00
Zapraszamy na warsztaty malowania witraży pod 
okiem fachowca. Wiosenne słońce prześwitujące 
przez kolorowe szybki poprawi nastrój każdej ko-
biecie – zapraszamy również panów do zrobienia 
efektownego prezentu dla swojej ukochanej.

Za wa one
9 marca, godz. 18.00 
Wystawa fotografii Izabelli Pacek. W swojej twór-
czości największą uwagę skupia na leśno-wod-

nych obszarach Górnego Śląska i Śląska Cieszyń-
skiego, które uważa za miejsca magiczne.

d liny do ieleniny
10 marca, godz. 17.00

ozpoczynamy cykl spotkań „Bliżej natury” reali-
zowanych w ramach Zielonego Budżetu. Na pierw-
szym spotkaniu własnoręcznie zrobimy gliniane 
doniczki z podstawkami, w których posadzimy 
zioła i przyprawy. Warsztaty międzypokoleniowe. 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

aranek na wiosenny ranek
11 marca, godz. 17.00
Ekologiczne warsztaty rękodzieła, na których wy-
konamy ceramiczny pojemnik w kształcie baranka.  

ili owic  i ynowiec  koncert
11 marca, godz. 18.00
Wyjątkowy koncert na gitarę i instrumenty perku-
syjne dedykowany mieszkańcom Kostuchny.

C iołowe o o ródka
17, 24 i 31 marca, godz. 17.00
Dowiemy się, jak pielęgnować sadzonki i korzystać 
z dobrodziejstw ziół uprawianych na naszych para-
petach. Wyhodujemy przyprawy do wielkanocnych 
dań. Warsztaty w ramach realizacji inicjatywy 
„Bliżej natury” finansowanej z Zielonego Budżetu 
Miasta Katowice.

MDK Południe  w Piotrowicach 
ul. ankego 136, tel. 32 205 92 1

yle do wiosny  y e y 
t li any  c  
1 marca, godz. 10.00
Podczas warsztatów szycia maszynowego na-
uczymy się, jak wykonać sztuczne kwiaty z ma-
teriału – kolorowe ozdoby, którymi udekorujemy 
nasze domy na powitanie wiosny. Zajęcia odby-
wają się w ramach cotygodniowych spotkań Klubu 
Aktywnego Seniora „Każdy może”. Wstęp wolny.

oaletka abci edwisi  
 wars taty re ionalne 

na D ie  Kobiet
8 marca, godz. 10.00
Będziemy wspominać, jak radziły sobie z dbaniem 
o urodę nasze babcie i mamy. Zaprasza Barba-
ra Kowaczek-Jędrasik – edukatorka regionalna. 
Zajęcia odbywają się w ramach cotygodniowych 
spotkań Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może”. 
Wstęp wolny.

koc ne odró e
10 marca, godz. 18.00
Wszystko, czego nie wiesz o skokach spadochro-
nowych, a chciałbyś się dowiedzieć. Zapraszamy 
na spotkanie z Bartłomiejem ysiem, skoczkiem 
spadochronowym, 5-krotnym rekordzistą Polski, 
wielokrotnym złotym medalistą na międzynarodo-
wych zawodach. Wykonał ponad 1900 skoków na 
trzech kontynentach. Wstęp wolny. (Foto 1. Szybu-
jąc nad Dubajem. Fot. afał Duda).

Zioła i r y rawy w k chni  
 wars taty k linarne

15 marca, godz. 10.00
Zioła i przyprawy wzbogacają smak nawet bardzo 
prostych potraw. O ciekawostkach i przepisach ze 
świata ziół i przyprawach opowie Basia Murek. 
Zajęcia odbywają się w ramach cotygodniowych 

spotkań Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może”. 
Wstęp wolny.

Man fakt ra kartek wielka
nocnych  rafika wars tatowa
22 marca, godz. 10.00
Zapraszamy seniorów do pracowni grafiki warsz-
tatowej, gdzie zajmiemy się drukowaniem kartek 
wielkanocnych. Podczas warsztatów poznamy 
technikę linorytu. Zajęcia odbywają się w ramach 
cotygodniowych spotkań Klubu Aktywnego Senio-
ra. Wstęp wolny.

wor y y al  wielkanocn
25 marca, godz. 17.00
Podczas warsztatów florystycznych wykonamy 
palmy wielkanocne z bukszpanu i kwiatów bibuł-
kowych. Warsztaty poprowadzi florystka Ewa Dy-
jan. Koszt 30 zł, dla seniorów z Kartą Mieszkańca 
Katowic 50  zniżki. Obowiązują zapisy w biurze 
MDK.

renin  ysł  
ra y w crabble

29 marca, godz. 10.00
Scrabble to klasyczny pojedynek intelektualny, 
w którym orężem są litery. A liczy się każde sło-
wo! Gra rozwija umiejętności logicznego myślenia, 
ćwiczy pamięć, spostrzegawczość i pomysłowość. 
Zajęcia odbywają się w ramach cotygodniowych 
spotkań Klubu Aktywnego Seniora „Każdy może”.

Kl b ni e i Man i a ras a
31 marca, godz. 17.00
Zapraszamy na pilotażowe spotkanie klubu Anime 
i Mangi, w ramach którego będziemy poznawać 
i omawiać dorobek twórców, takich jak: Mamoru 
Hosoda, Makoto Shinkai, Shinichiro Watanabe 
oraz artystów ze studia Ghibli m.in. Hayao Miyaza-
ki. Koszt wstępu: 10 zł.

MDK Południe  w Murckach 
ul. Kołodzieja 42, tel. 32 353 6  16

Cera ika  witra   rys nek
3 marca, godz. 17.00
Otwarcie wystawy prac Adama  Śleziony.

D ie  Kobiet  Malinow  
ch rk
8 marca, godz. 10.00
Spotkanie integracyjne dla seniorów.

eniec wo enny nr  
 historia leksandra ałackie o

10 marca, godz. 17.00
Spotkanie Koła Miłośników Murcek. Przyjrzymy 
się fascynującej biografii pułkownika Aleksandra 
Sałackiego – jednego z Orląt Lwowskich, uczest-
nika wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie praco-
wał na murckowskiej kopalni. Zmarł w 2008 w Ty-
chach, przeżywszy 104 lata. 

inisa  wystawy 
r y alarskie  R

31 marca, godz. 17.00 
Grupa malarska FILA  powstała przy katowickiej 
Kopalni Węgla Kamiennego „Gottwald” (dzisiaj to 
teren CH „Silesia”) w 1972 roku. Inicjatorem i zało-
życielem grupy był Florian Zając, działający twór-
czo do dziś.

MDK Południe  w Zarzeczu 
ul. P. Stellera 4, tel. 32 202 9  6

D ie  D ikie  r yrody
3 marca, godz. 17.00
Ekologiczne warsztaty artystyczne, podczas któ-
rych stworzymy wyjątkową mozaikę.

D ie  wi te o atryka
17 marca, godz. 17.00
Zielone szaleństwo z mchem chrobotkiem renife-
rowym. Warsztaty artystyczne w ramach realizacji 
inicjatywy BO „Wesołe Zarzecze”.

D ie  eatr
31 marca, godz. 17.00
Na warsztatach artystycznych stworzymy magicz-
ne, aktorskie maski. Warsztaty artystyczne w ra-
mach realizacji inicjatywy BO „Wesołe Zarzecze”.

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

Wita  wiosno  
 wars taty artystyc ne

23 marca,  godz. 17.00
Stworzymy roślinne kolorowe kompozycje w do-
niczce. 

Wiosenny deco a e
30 marca, godz.17.00
Warsztaty na drewnie z motywem wiosennym.

MDK „Koszutka”
l  ra y skie o  l  Kr y owa 
tel       

e ail  do k lt ry dkkos tka l
filiadab dkkos tka l

www dkkos tka l
acebook dkkos tka
nsta ra  dkkos tka

K k lt ra

kade ia Małe o a kowca
3 marca, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Cena 12 zł / uczestnik. Zapisy.

Mi d y na i kobieta i
8 marca, godz. 17.00
Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Gabrieli 
Kapczuk (wokal) i Piotra Kudełki (gitara). W pro-
gramie m.in.: piosenki C. Niemena, Z. Wodeckiego, 
H. Banaszak, H. Ordonówny, P. Szczepanika.
Bilet wstępu: 10 zł / 5 zł (zniżka dla seniorów po-
wyżej 60. r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca). Obo-
wiązuje rezerwacja miejsc telefonicznie 32 25 9 
200, 32 25 9 9  lub mailowo: domkultury@mdk-
koszutka.pl.

 Dni rtetera ii 
i M ykotera ii Katowickie
9 marca
Szczegóły wkrótce.

odró e e s t k
14 marca, godz. 17.00
„Sekrety templariuszy na świecie i w Polsce”. W swoim au-
torskim cyklu „Podróże ze sztuką” portret tajemniczych
 rycerzy przedstawi Jolanta Mackiewicz. 
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Wstęp bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc te-
lefonicznie 32 25 9 200, 32 25 9 9  lub mailowo: 
domkultury@mdkkoszutka.pl.

Mały KR   eli inac e 
ie skie konk rs  recytator-

skie o dla s kół 
odstawowych  Katowic

17 marca
Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice. Re-
gulamin i szczegóły dostępne są na stronach www.
tkt.art.pl i www.mdkkoszutka.pl.

 ólno olski Konk rs 
Recytatorski  

 eli inac e ie skie s koły 
onad odstawowe i dorośli

18 marca
Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice. Re-
gulamin i szczegóły dostępne są na stronach www.
tkt.art.pl i www.mdkkoszutka.pl.

Weekend  k lt r   l sk
od 25 do 26 marca

W programie m.in.:
Piątek, 25 marca, godz. 1 .00
Prelekcja pt. „Zamki i pałace Górnego Śląska”, 
którą przedstawi Jolanta Mackiewicz. Wstęp bez-
płatny.
Sobota, 26 marca,  godz. 1 .00
Koncert w wykonaniu Mirka Szołtyska. Bilet wstę-
pu: 30 zł / 15 zł (zniżka dla seniorów powyżej 60 
r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca). Obowiązuje 
rezerwacja miejsc telefonicznie: 32 2589 200, 32 
2589 977 lub mailowo: domkultury@mdkkoszut-
ka.pl z koniecznością zakupu biletu do 18 marca.

Miejski Dom Kultury Koszutka , ilia Dąb  
ul. Krzyżowa 1 

twarta aleria Z  Z
od 2 do 31 marca
Wystawa grupy malarskiej POCOIDLAKOGO z MDK 
„Południe”.

Wiosenny k rs kro  i s ycia 
 rowad enie leksandra Ko ieł 

ocz tek: 5 marca
soboty: 5, 12, 19, 26 marca  2, 9 kwietnia, godz. 
15.00 19.00 
opłata: 360 zł za cały kurs (6 spotkań)
zapraszamy z własną maszyną do szycia
Obowiązuje rezerwacja miejsc telefonicznie: 
60 549 0 9. Liczba miejsc ograniczona.

a D ie  Kobiet
8 marca, godz. 17.00

odzinne warsztaty kreatywne „Mama z córką”. 
Obowiązuje rezerwacja miejsc telefonicznie: 
60 549 0 9. Liczba miejsc ograniczona. 

abski co ber 
w ryt ach irland kich
11 marca, godz. 17.00
Zabawa taneczna dla dorosłych i seniorów przy mu-
zyce irlandzkiej zespołu Gasta Mire wraz z poczę-
stunkiem. Bilet: 80 zł / 50 zł (zniżka dla seniorów 
powyżej 60. r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca). 
Obowiązuje rezerwacja miejsc telefonicznie: 
60 549 0 9. Liczba miejsc ograniczona.

W obiektywie  yk   
23 marca, godz. 17.00
„Albania – piękna nieznajoma z muzyką w tle” – rejon 
przepięknej przyrody i przyjaznych ludzi zaprezentu-
je Andrzej Pasławski – podróżnik, fotograf. Zapisy: 
608 549 089. Bilet: 10 zł / 5 zł (zniżka dla seniorów 
powyżej 60. r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca). 
Obowiązuje rezerwacja miejsc telefonicznie: 
60 549 0 9. Liczba miejsc ograniczona.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

l  en   allera  
tel    

e ail  sekretariat dk katowice l
www dk katowice l

M  wystawa lans owa 
od 4 do 14 marca
Wystawa promująca dzieła mistrza poprzez pra-
ce współczesnych artystów, którzy specjalnie dla 
potrzeb tego projektu zinterpretowali plastycznie 
dziesięć książek Lema.

Ma da K bicka w ro ra ie Ka dy 
a swo e We herowo  stand

12 marca
Bilety do kupienia na kupbilecik.pl.

ort alia 
 relekc a odró nic a

14 marca, godz. 12.00

W rowad enie do alo-
wania t s a i alkoho-
lowy i  wars taty
15 marca, godz. 10.30
Obowiązują zapisy.

anów  ikis owiec  
r e ysł  at ra  istoria  

od 18 do 29 marca 
Wystawa poplenerowa artystów Grupy Janowskiej 
oraz mieszkańców Nikiszowca. Wstęp wolny. 

Wars taty wielkanocne 
dla seniorów 
29 marca, godz. 10.30 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy.

MDK Szopienice-Giszowiec , ilia nr 1
ul. Obr. Westerplatte 10 tel./fa  32 256-99-

Ka i ier  K t  w obiektywie  
do 31 marca
Wystawa archiwalnych zdjęć fotografików, którzy 
od lat byli związani z reżyserem podczas pracy 
i w życiu prywatnym – Bogdana Kułakowskiego, 
Władysława Morawskiego i innych. Wystawa po-
chodzi ze zbiorów Filmoteki Śląskiej. Wstęp wolny.

rael  relekc a odró nic a 
oł c ona  de stac  kawy

2 marca, godz. 15.00
Impreza dla Klubu Seniora w Szopienicach.

Dawne rywatki   koncert 
 oka i świ ta Dnia Kobiet 

w wykonani  an s a orle a
10 marca, godz. 17.00

Występ połączony z promocją płyty artysty. Wstęp 
wolny. Obowiązują bezpłatne wej ciówki.

ied ielne s otkanie r y 
bonkawie i as ketach  
13 marca, godz. 15.00
Integracyjne spotkanie dla mieszkańców dzielnicy 
przy muzyce i poczęstunku. Wstęp wolny, obowią-
zują zapisy. 

r nt to drowie
16 marca, godz. 15.00
Spotkanie połączone z degustacją koktajli, zdro-
wych przekąsek oraz prezentacją multimedialną 
opracowaną przez lek. med. Katarzynę Świątkow-
ską. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

ora dla drowia  
 wars taty ielarskie 

30 marca, godz. 16.00 
Prelekcja multimedialna połączona z degustacją 
ziół. Poprowadzi Iwona Korlacka. Spotkanie dla 
mieszkańców poświęcone promocji zdrowia oraz 
aktywnego trybu życia. Wstęp wolny. Obowiązują 
zapisy.
 Centrum Społeczno ciowe Szopki dla Szopienic  

etap II  nansowane ze rodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego unduszu Społecznego.

 MDK Szopienice-Giszowiec , ilia nr 2
ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a 

tel./fa  32 206 46 42

Ko o yc e wiosenne  
 wars taty orystyc ne

4 marca, godz. 17.00
Wykonane kompozycje uczestnicy zabierają do domu. 
Wstęp 40 zł. Zapisy pod nr tel. 510 91  9 4, 32 
206 46 42. 

i  twar y cho a 
6 marca, godz. 17.00
Bernadeta Kowalska i Krzysztof Wierzchowski – 
„kabaretowy koncert” z okazji Dnia Kobiet. 
Wstęp 35 zł. 

Kobieca wra liwoś  
 wernisa  wystawy linorytów 
olanty yrol

wernisaż 7 marca, godz. 17.00; 
wystawa od 7 do 31 marca
Jolanta Tyrol – mikołowianka, związana z grupą 
Barwą Skojarzeni działającą przy MDK w Mikoło-
wie, laureatka wielu nagród. W swojej twórczości 
wykorzystuje głównie technikę linorytu. Na wysta-
wie będzie można zobaczyć także akwarele oraz 
inne formy artystyczne. 
Wstęp wolny. 

Mała kade ia a
8 marca, godz. 10.00 
Koncert edukacyjny dla dzieci. 
Wstęp 10 zł, obowiązują zapisy grup zorganizo-
wanych.

is owiec na kra cach świata  
es ele  Ra  na ie i 

16 marca, godz. 18.00
Spotkanie podróżnicze z autorem bloga „Antek 
w podróży”. 

Wstęp 5 zł.

 a a  dra a  
 wars taty teatralno
r chowe dla na łods ych

22, 23 marca, godz. 9.30
Wstęp 5 zł, obowiązują zapisy grup zorganizowa-
nych.

MDK „Bogucice-Zawodzie”
l  Markiefki a 

l  Marcinkowskie o 
tel       

e ail  sekretariat dk
dkbo cice awod ie l

Dział Bogucice

Dancin  o cicki  artetera-
ia o r e  taniec dla seniorów

1 marca, godz. 17.00
Zapraszamy na ostatnie karnawałowe szaleństwo, 
realizowane w przypadające na ten dzień ostatki.
Koszt biletu: 60 zł (normalny), 40 zł (ulgowy z Ka-
towicką Kartą Mieszkańca dla osób pow. 60. r.ż.). 
W cenie: kawa/herbata, ciastko, zimna płyta i do-
skonała zabawa przy znanej i lubianej muzyce. Bi-
lety do nabycia w kasach MDK.

an o   s ektakl teatralny 
w wykonani  eatr  nato ia
11 marca, godz. 18.00
Bilety w kwocie 15 zł do nabycia w kasach MDK.

otkania relaksacy no-
yc ne dla rod in 

12 i 26 marca, godz. 10.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Bogu-
cice – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy, tel. 32 203 
05 1 , wew. 2.

kade ia kreatywne o seniora
15 marca, godz. 16.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Bogu-
cice – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy, tel. 32 203 
05 1 , wew. 2.

racownia nastolatka
16 marca, godz. 10.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Bogu-
cice – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy, tel. 32 203 
05 1 , wew. 2.

Kl b odró nika dla s yka
16 marca, godz. 18.30
Działanie realizowane w ramach projektu „Street-
working w Bogucicach”, współorganizowane 
z Fundacją Jesteśmy dla Was. Wstęp bezpłatny. 
Obowiązują zapisy, tel. 32 203 05 17, wew. 2.

Ci chowisko  wy iana 
bra  i innych r ed iotów

19 marca, godz. 14.00
Koszt: 10 zł, płatne na miejscu u organizatorki.

Rod inne wars taty lastyc ne
22 marca, godz. 17.00
Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Bogu-
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cice – moje miejsce na ziemi. PAL Etap II”.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy, tel. 32 203 
05 1 , wew. 2.

VI Grand Prix Miasta Katowice 
w szachach dla dzieci do 
lat 14 – turniej wiosenny
26 marca, godz. 10.00
Wydarzenie współorganizowane z Fundacją 
Wspierania Szachów na Górnym Śląsku Gens Una 
Sumus. Szczegóły oraz zapisy u organizatora.

wórc e wars taty foto rafi c ne
26 marca, godz. 10.00
Warsztaty organizowane przez fotografów adosła-
wa Czaplę i Karola Małotę, których motywem prze-
wodnim będzie przekaz w fotografi i (wprowadzenie 
w temat wystawy zbiorowej „Myśli”, zestawy foto-
grafi czne – dyptyki, tryptyki, poliptyki, przekaz w fo-
tografi i – ćwiczenia, różne spojrzenia na fotografi ę). 
Zapisy i bilety wstępu u organizatora: www.rado-
slawczapla.pl/kontakt.

Dział Zawodzie
Wydarzenia realizowane w ramach projektu „Cen-
tra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”

Babski Comber dla 
Zawod ia skich eniorek
8 marca, godz. 13.00
W programie słodki poczęstunek oraz doskonała 
zabawa przy znanej i lubianej muzyce.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy, tel. 32 255 
32 44.

Cykl s otka  r kod ielni
czych „Uszyte Zawodzie”
8 i 22 marca, godz. 17.00
Daj się porwać szyciowym wariacjom i stwórz wła-
sne niepowtarzalne dzieło. Wstęp bezpłatny. Obo-
wiązują zapisy, tel. 32 255 32 44.

Wspólne budowanie – warsztaty 
klocka i dla rod iny

15 marca, godz. 17.00
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy, tel. 32 255 
32 44.

„W zdrowym ciele zdrowy 
duch!”  – zakwas z buraków 
i cytryny w syropie na zdrowie!
17 marca, godz. 10.00
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy, tel. 32 255 
32 44.

„Mamy Czas!” – spotkanie 
 fi otera e t  d ieci cy

29 marca, godz. 11.00
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy, tel. 32 255 
32 44.

Warsztaty „Kreatywny 
r eds kolak Rod ica i

30 marca, godz. 17.30
Zapraszamy na twórcze i kreatywne warsztaty 
skierowane do rodzin z dziećmi.
Obowiązują zapisy, tel. 32 255 32 44. Koszt udzia-
łu: 10 zł / dziecko.

Muzeum 
Historii Katowic

l  ks   afranka  
l  Ry arska  l  Ko ernika  

l  Kości s ki 
tel    

e ail  hk hk katowice l
www.mhk.katowice.pl

WYSTAWY

wystawy stałe: Z dziejów Katowic , W kamieni-
cy mieszczańskiej. Codzienno  i od więtno , 
W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na po-

kojach i w kuchni
wystawy czasowe: Odczarowa  czarownice. 
Wied my, wieszczki, zielarki   czynna do 15 maja

WYDARZENIA

Niedowidzenie istnienia. 
Hans Bellmer poprzez 

olant  rach C ain
13 marca, godz.12.00
Wykład w 120. rocznicę urodzin Hansa Bellmera 
w Katowicac h.

Dział Etnologii Miasta
ul. Rymarska 4, Nikiszowiec

tel. 32 3539559

WYSTAWY 

wystawy stałe: Mistrzowie Grupy anowskiej , 
U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszo-

wieckiego mieszkania , Woda i mydło najlepsze 
bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu
wystawa czasowa: anów-Nikiszowiec. Przemysł. 
Natura. Historia   wystawa poplenerowa artystów 
Grupy anowskiej oraz mieszkańców Nikiszowca. 
Organizator: Stowarzyszenie abryka Inicjatyw  Lo-
kalnych oraz MOPS Katowice, czynna do 13 marca

Dział Teatralno- ilmowy
ul. Kopernika 11. Tel: 32 451 2 , 514499614 

WYSTAWY

 wystawa stała: Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków  
 wystawa czasowa: Agata Kurzak Zro nięte , czyn-
na do 1  marca  tytuł mówi poniekąd o genezie 
prac i też o tym, co przedstawiają. W wystawie au-
torka pokazała rozwój rysunku  od obrazków, któ-
re rysowała dla swojej niepełnosprawnej mamy, by 
miała co kolorowa , po coraz bardziej własne inter-
pretacje wiata ro lin i poniekąd wnętrza człowieka 
 wystawa czasowa: Portrety subiektywne   kadry 
z planu programu telewizyjnego w obiektywie To-
masza Szymborskiego, czynna od 24 marca

WYDARZENIA

16 marca, godz. 13.00  spotkanie Barbar ląskich, 
dla wszystkich  pań o imieniu Barbara
1  marca, godz. 1 .00  yj kolorowo   spotka-
nie z autorką prac i krótkie warsztaty kolorowania 
terapeutycznego na zakończenie wystawy Agaty 
Kurzak Zro nięte
24 marca, godz. 1 .00  wernisaż wystawy Por-
trety subiektywne   kadry z planu programu tele-

wizyjnego w obiektywie Tomasza Szymborskiego, 
wystawa potrwa do 1  czerwca

ŚRODA DLA SENIORA W MHK
23 marca, godz. 16.00  prelekcja austyny No-
ras pt. Kruche jest piękne, czyli o porcelanowych 
wyrobach fabryk Giesche  i Huta ranciszka , 
miejsce: Muzeum Historii Katowic, ul. ks. . Sza-
franka 9, udział bezpłatny 
2 marca, godz. 11.00  warsztaty dla senio-
rów Witraż , miejsce: Muzeum Historii Katowic, 
ul. ks. . Szafranka 9, udział  zł / osoba

ZWIEDZANIA Z PRZEWODNIKIEM
Wystawy stałej Z dziejów Katowic , 
16 marca, godz. 15.00, MHK, ul. ks. J. Szafranka 9, 
udział 8 zł / osoba
Wystaw stałych: Wokół mistrzów Grupy anow-
skiej , U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu niki-
szowieckiego mieszkania ,  Woda i mydło najlep-
sze bielidło. W pralni i w maglu na Nikiszu
30 marca, godz. 13.00, Dział Etnologii Miasta MHK, 
ul. ymarska 4, udział 8 zł / osoba
Wystawy stałej Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków  
2 marca, godz. 12.00, Dział Teatralno-Filmowy 
MHK, ul. Kopernika 11, udział 5 zł / osoba
Oglądanie  lmów: Wielobarwna Barbara Ptak  
bene  s , Kronika rodzinna i towarzyska , Oskarowe 
kostiumy Barbary Ptak  w ramach zwiedzania wy-
stawy stałej Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków  
2 marca, godz. 13.00, Dział Teatralno-Filmowy 
MHK, ul. Kopernika 11, udział w cenie biletu na 
wystawę stałą 5 zł / osoba

Z powodów pandemicznych na wszystkich 
imprezach obowiązują limity osób. 

Uprzejmie prosimy o wyrozumiało .

Muzeum Śląskie 
ul. T. Dobrowolskiego 1

tel     
muzeumslaskie.pl

OPROWADZANIE AUTORSKIE

 o ws ystko cier ienie  
które a  to s d a  
w radoś  r y alowani  
– o terapeutycznej 
mocy tworzenia”
5 marca, godz. 14.00
Wstęp:  z ł.

dkrywa c a achy iast  
odró  eo rafi c no

artystyc na
12 marca, godz. 14.00 
Wstęp:  z ł.

„Wobec systemów”
19 marca, godz. 14.00
Wstęp:  z ł.

od ina dla ie i  c yli eko
lo i  w twórc ości śl skich 
twórców nieprofesjonalnych”
26 marca, godz. 14.00. 
Wstęp:  z ł.

MUZEALNY UNIWERSYTET SENIORA

Oprowadzanie dla seniorów

„Poza Edenem. 
t ka ws ółc esna e biorów 

M e  l skie o 
w Katowicach”
31 marca, godz. 11.00. 

Wystawa czasowa. Wstęp: 1 zł,
zapisy: 32 213 0  3  6

MUZEUM KONESERA 
 CYKL SPOTKA  

„Jeden z wielkich mitów 
 d ieło  adyny

23 marca, godz. 11.00 

Wstęp: 1 zł, zapisy: 32 213 0  3 6.

WOK Ł ŚL SKIE  OTOGRA II 
 WARSZTATY I WYKŁADY

l ski e a  
30 marca, godz. 11.00. 

Wstęp: 1 zł, zapisy: 32 2130 36.

Wydawca rząd Miasta atowice, 
ul. Młyńska ,  atowice
Redaktor rowad cy  Joanna órska 
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Joanna órska, Sławomir Rybok, 
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e mail: redakcja katowice.eu 
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do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.
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WIELOSEKCYJNY KLUB

Pracowita wiosna w GKS-ie Katowice
W l ty  a adły decyd ce ro str y-

ni cia w se onie asadnic y  olskie  
oke  i i  D i ki świetne  finis owi 

to K  Katowice oka ał si  na le s y 
i r yst ił do rywali ac i w fa ie lay-
off  ierws e o ie sca  

Zgodnie z regulaminem GieKSie przysługi-
wało prawo do wyboru rywala. Tym samym 
katowiczanie rozpoczęli rywalizację o me-
dale od starcia z Zagłębiem Sosnowiec. Faza 
play-off zakończy się najpóźniej 15 kwiet-
nia. Stawką są nie tylko medale mistrzostw 
Polski. Drużyna mistrza Polski będzie re-
prezentowała nasz kraj w rozgrywkach Ho-
kejowej Ligi Mistrzów. Co ważne, zgodnie 
z uchwałą PZHL reprezentantem Polski 
w Pucharze Kontynentalnym będzie zwy-
cięzca sezonu zasadniczego, czyli GKS Ka-
towice. Jeśli zwycięzca sezonu zasadniczego 
wygra tytuł mistrzowski, to w Pucharze 
Kontynentalnym zagra wicemistrz.

Siatkarze GKS-u Katowice dzięki fan-
tastycznej postawie w 2022 roku włączyli 
się do walki o historyczny awans do fazy 
play-off Plus Ligi. Drużyna trenera Grze-
gorza Słabego rozegra w marcu spotka-
nia, które zadecydują o końcowej pozycji 
GKS-u Katowice w tabeli ligi po fazie zasad-
niczej. Kibiców siatkarskiej GieKSy czeka 
podwójna dawka wielkich sportowych 
wrażeń: 12 marca w hali OS Szopienice 
z GKS-em zmierzy się Grupa Azoty ZA-
KSA Kędzierzyn Koźle, aktualny klubowy 
mistrz Europy i wicemistrz Polski, a dwa 
tygodnie później do Katowic zawita PGE 
Skra Bełchatów. Ponadto katowicką ekipę 

czekają ważne wyjazdowe mecze z mi-
strzem kraju Jastrzębskim Węglem i Pro-
jektem Warszawa. 

Zespół piłkarzy, prowadzony przez tre-
nera Rafała Góraka, ma za sobą pracowity 
okres przygotowawczy, w trakcie którego 
rozegrał dziewięć meczów kontrolnych. 
W międzyczasie do drużyny dołączył nowy 
napastnik. Tuż przed rozpoczęciem rozgry-
wek ofensywę GieKSy wzmocnił 26-letni 
Chorwat Marko Roginić, który ma na swoim 
koncie występy w Ekstraklasie i Fortuna 1 

Lidze dla Podbeskidzia Bielsko-Biała. Przed 
zespołem intensywny marzec. Na Bukowej 
po raz pierwszy spotkamy się z kibicami 
w poniedziałek 14 marca, gdy rozegramy 
spotkanie z Chrobrym Głogów. Kolejny do-
mowy mecz został zaplanowany na ostatni 
weekend marca. Wtedy GieKSa w hitowym 
meczu podejmie przy Bukowej kandydata do 
awansu – Widzew Łódź. 

W trakcie przygotowań do kolej-
nej rundy Ekstraligi kobiet są piłkarki 
GKS-u Katowice. Sparingowe plany zespołu, 

prowadzonego przez trenera Witolda Zająca, 
pokrzyżowały problemy zdrowotne wśród 
rywali. Mimo to piłkarkom udało się ro-
zegrać kilka wartościowych meczów kon-
trolnych. Natomiast do rywalizacji w lidze 
zespół wraca 5 marca, gdy przy Bukowej 
podejmie na własnym boisku GKS Górnik 
Łęczna. Będzie to bardzo intensywny mie-
siąc, piłkarki rozegrają bowiem jeszcze dwa 
mecze na własnym boisku, gdy 12 marca 
zmierzą się ze Sportisem KKP Bydgoszcz, 
a 26 marca z AZS-em UJ Kraków.    (GKS)
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a d ci  trener y  od lewe  Witold Za c  Rafał órak  acek łachta  r e or  łaby 

SPORTOWA GRA MIEJSKA 

Miejski Rajd Przygodowy – wyzwanie dla tych, 
którym nie wystarcza samo bieganie

 o ra  edenasty towar ys enie i-
lesia d ent re ort ora  r d Mia-
sta Katowice a ras a  na Mie ski Ra d 

r y odowy w Katowicach  c yli r  
ie sk  o charakter e s ortowy  Wy-

dar enie odb d ie si   kwietnia  a ba  
awodów b d ie koła odstawowa nr 

 w Kokoci c
Na czym będzie polegała zabawa? Ko-
jarzycie biegi na orientację czy też har-
cerskie podchody? Imprezy, na których 
otrzymywało się mapę z zaznaczonymi 
punktami i trzeba było je odnaleźć w te-
renie? Tak właśnie będzie wyglądała gra: 
mapa + punkty kontrolne, do których na-
leży dotrzeć (dopuszczalna możliwość ko-
rzystania z GPS-u). Ale to nie wszystko... 
W niektórych punktach kontrolnych 
uczestnicy będą musieli zmierzyć się 
z zadaniami. Będą to np.: zadanie linowe, 

kajaki, zadanie logiczne, quiz o historii Ka-
towic itd.  W ostatnim miejskim rajdzie 
udział wzięło kilkaset osób, a najmłodszy 
uczestnik miał trzy latka. 

W zabawie można uczestniczyć na jed-
nej z przygotowanych przez organizato-
rów tras:

rodzinnej, o długości ok. 10–15 km – do-
wolna liczba osób w zespole, osoby nie muszą 
być spokrewnione, dzieci w wieku przed-
szkolnym mogą poruszać się na rowerze,

pieszej, o długości ok. 15–20 km, zespoły 
2-osobowe, 

rowerowej, o długości ok. 40 km, zespoły 
2-osobowe,

PROFI, o długości ok. 40 km, którą za-
wodnicy pokonują pieszo oraz rowerem.   

(MARCIN FRANKE)

Więcej na www.RajdMiejskiKatowice.pl.  W ostatni  ie ski  ra d ie d iał w i ło kilkaset osób
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WIELKI SUKCES P YWAKA Z KATOWICKIEGO KLUBU SILESIA WINTER SWIMMING

Mistrz świata w zimowym pływaniu 
trenuje … w Katowicach
Marcin Szarpak, zawodnik katowickiego 
kl b  ilesia Winter wi in  ostał 

istr e świata w i owy  ływani  
i n ł o łoto  o rawił o siede  se-

k nd rekord świata na dystansie  k  
Z awodów w ło owie r ywió ł sie-
de  łotych edali
IV Mistrzostwa Świata w Zimowym Pły-
waniu zorganizowane przez International 
Ice  Swimming Association (IISA) odby-
wały się w Odrze przy głogowskiej mari-
nie. Temperatura wody wynosiła około 3°C. 
W zawodach wzięło udział 300 zawodni-
ków z 27 krajów. 

Marcin na dystansie 1 km ustanowił 
rekord z czasem 11:48:10. Zwyciężył także 
na 500 m (05:38:97) oraz 250 m (02:45:77). 

d ak dawna wic y an i owe ływanie  
Kiedy ac ła si  r y oda  i n  wod
Moja przygoda z zimną wodą zaczęła się we 
wrześniu 2019 r. Wtedy to po raz pierwszy, 
po uprzednim przeczytaniu artykułu do-
tyczącego Leszka Naziemca i jego pływa-
nia w arktycznych wodach, postanowiłem 
spróbować obcowania z zimną wodą. Jeżeli 
chodzi natomiast o zimne pływanie, to za-
cząłem je w listopadzie 2019.

Po pierwszym  miesiącu  morsowa-
nia i wstępnego oswojenia się z zimną wodą 

podejmowałem się pierwszych prób cią-
głego płynięcia. Nie były to długie dystanse, 
gdyż zaczynałem od 100 w porywach do 
200 metrów. 

becnie est an awodnikie  katowickie-
o kl b  ilesia Winter wi in  Katowice 
a  s ore tradyc e w i owy  ływa-

ni  rawda
Jak najbardziej. Klub Silesia Winter Swim-
ming został założony w 2015 r. Miało to 

służyć realizacji pływackich marzeń oraz 
pasji założycieli. Jeszcze w tym samym 
roku klub nawiązał współpracę z IISA (In-
ternational Ice Swimming Association), 
tworząc przy tym polską komórkę tej orga-
nizacji. Ponadto istnieje także współpraca 
z Czeskim Związkiem Pływackim, który 
z pomocą SWS organizuje w Katowicach 
jeden z etapów czeskiego pucharu w zimo-
wym pływaniu.

ewnie rekordy nie s  dla ka de o  
ale wiel  r ekon e  e i na woda 
to sa o drowie ak ach ciłby an 
niedowiarków do s róbowania
Na początku trzeba zaznaczyć, że za-
nim kogokolwiek spróbujemy namówić 
na  morsowanie, musimy  się upewnić, 
że osoba ta ma zrobione podstawowe ba-
dania lekarskie i nie ma przeciwwskazań 
do uprawiania tej dyscypliny. BEZPIE-
CZEŃSTWO przede wszystkim. Jestem 
świadomy, że próby namawiania osób do 
kontaktu z tak zimną wodą są niezwykle 
trudnym zadaniem. Znaczna część osób 
jest przyzwyczajona do pozostawania 
w swojej strefie komfortu. Jest jednak parę 
aspektów, dla których warto spróbować 
pływania w zimnej wodzie, a nawet regu-
larnego uprawiania tej dyscypliny. Jednym 
z głównych powodów jest poprawa samo-
poczucia. Wystawianie naszego organizmu 
na tak trudne, lecz jednak względnie kon-
trolowane warunki pobudza nasze ciało do 
działania, chodzi mi tu głównie o układ 
hormonalny. Wydzielają się m.in. seroto-
nina czy dopamina, które mogą znacząco 
poprawić nasze zadowolenie i samopo-
czucie.   
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MASTERS CUP LA M O YC  PI KAREK GIEKSY

odo iec ne trenerki Karoliny Dec były be konk rency ne odc as ro rywane o w ychach 
t rnie  Masters C   i wy rały ws ystkie s otkania dla roc nika  

as e iłkarki okonały  d iny  y ryski wi tochłowice  R W Rybnik  R  Rybnik  
C arne osnowiec  Mitech ywiec i w ełni asł enie a ły  ie sce w t rnie  
Zawodnic ki wyci stwo w ro rywkach adedykowały swo e  kole ance a linie  która nie 

o ła c estnic y  w ec ach  owod  kont i r ki   Warto oda  wyci ski skład Młode  
ieK y roc nika   t rnie  Masters C   Wiktoria Ma da  ena Mas c yk  
atalia ełka  la Cnota  Ma da ło ka  ena Wróbel  ikola Kowalska  abina olewa

Wielkie rat lac e dla iłkarek Młode  ieK y  




