
Katowice 
dla Ukrainy
W najnowszym numerze „Naszych Kato-
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Jak być eko? 
Odpowiedź poznacie 
na pikniku 
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NASZE

Do 16 maja mieszkańcy mogą zgła-
szać swoje pomysły w ramach kato-
wickiego budżetu obywatelskiego. 
W tym roku do podziału będzie po-

nad 20 5 mln zł.
Od początku istnienia katowickiego bu-
dżetu obywatelskiego mieszkańcy złożyli 
ponad 2800 projektów, z których do re-
alizacji w wyniku głosowań mieszkańców 
trafiło prawie 1000. Widoczne w ostatnich 
latach zaangażowanie katowiczan, chcą-
cych mieć bezpośredni wpływ na zmiany 
odbywające się w naszym mieście, spra-
wia, że liczby te na pewno wzrosną. 

– Już od ośmiu lat mieszkańcy Kato-
wic mają możliwość zmieniania otoczenia 
w ich najbliższym sąsiedztwie dzięki bu-
dżetowi obywatelskiemu. Do tej pory dzięki 

ich aktywności do realizacji wybrano pra-
wie 1000 projektów, z których ponad 840 
o łącznej wartości ok. 119 mln zł już zostało 
zrealizowanych – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic. – W tym roku do użytku 
oddane będą nowe inwestycje, takie jak: 
ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska, wy-
biegi dla psów czy infrastruktura poprawia-
jąca bezpieczeństwo. Budżet obywatelski to 
świetne narzędzie do wprowadzania real-
nych zmian, z którego katowiczanie spraw-
nie korzystają – dodaje prezydent.

To właśnie dzięki głosom mieszkań-
ców w tym roku powstaną m.in. nowe 
drogi, a także przejazdy i stojaki rowe-
rowe – na os. Tysiąclecia i w Piotrowi-
cach–Ochojcu powstaną wybiegi dla 
psów, a park Murckowski wzbogaci się 

o wielofunkcyjne ławki fitness. Przepro-
wadzone zostaną remonty boisk szkolnych 
m.in. w Dębie, Murckach i Kokocińcu. 
W trzech południowych dzielnicach – Za-
rzeczu, Kostuchnie i Podlesiu – odbędą się 
w 2022 roku jarmarki bożonarodzeniowe. 
W Ligocie zrealizowany zostanie projekt 
zakładający organizację w okresie letnim 
cyklu warsztatów tanecznych. Dzięki gło-
som mieszkańców zespół Katosie z Załęża 
nagra dwa utwory muzyczne z wideokli-
pem. Mieszkańcy Osiedla Witosa będą 
mogli uczestniczyć w kolejnych imprezach 
kulturalnych, a to za sprawą sprawdzonego 
już cyklu wydarzeń zawartych w projekcie 
#LOOK 5 / Dom Kultury na Witosa. (RED)

DOKOŃCZENIE NA S. 6

PONAD20mln zł
NA POMYSŁY MIESZKAŃCÓW
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RUCH SAMORZĄDOWY

Start ruchu Tak! dla Polski w województwie śląskim
W kwietniu w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach zainaugurowa-
no ruch Tak! dla Polski. W wydarzeniu wzięli 
udział samorządowcy wraz z prezydenta-
mi  burmistrzami i wójtami z całego kraju. 
W trakcie kongresu dyskutowano na temat 
wypracowanych postulatów  a także roli sa-
morządów w pomocy objętej wojną Ukrainie.  
– Jak wszyscy dobrze wiemy, najlepiej i naj-
szybciej działa się nam oddolnie. Pokazaliśmy 
to przy kwestiach pomocowych z Ukrainą 
– zanim ruszyła cała machina rządowa, to 
my już dawno byliśmy z przodu, realizowa-
liśmy pomoc zarówno na terenie Ukrainy, ale 
przede wszystkim tutaj, wszystkim tym, któ-
rzy przyjechali do Polski i szukali schronienia 
w naszych miastach – powiedział prezydent 
Katowic Marcin Krupa. – Ta sytuacja pokazała, 
że potrafimy solidaryzować się z problemami, 
które otaczają dziś Europę, a nawet świat. Mu-
simy myśleć także o przyszłości. A może być 
ona trudna dla nas wszystkich z perspektywy 
wyzwań, które przed nami stoją – dodał.

Ruch Tak! dla Polski swoją historię 
rozpoczął w okresie świętowania w 2019 
roku 30. rocznicy pierwszych częściowo 
wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. 
W trakcie debaty w Filharmonii Bałtyc-
kiej zaprezentowanych zostało 21 postula-
tów samorządowych – wizja roli „małych 
ojczyzn” we współczesnej Polsce, oparta 
o 30 lat doświadczeń w odrodzonym 

samorządzie terytorialnym oraz 15 lat 
członkostwa w Unii Europejskiej. Pod tym 
swoistym manifestem Polski samorządnej 
podpisało się ponad stu samorządowców 
zgromadzonych wówczas w Gdańsku. 
Po roku, podczas 40. rocznicy podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych, zawiązano 
nową inicjatywę – stowarzyszenie Tak! Sa-
morządy dla Polski. (RED)

INWESTYCJE

W Nikiszowcu zamiast kopalni 
– HUB Gamingowo-Technologiczny
W Katowicach powstanie HUB amingo-
wo-Technologiczny. Miejsce może niektó-
rych zaskoczyć – podobnie jak Muzeum 

ląskie hub powstanie na terenach daw-
nej kopalni  będzie to KWK „Wieczorek” 
w Nikiszowcu. Dzięki IEM Katowice stały 
się światowym centrum e-sportu  a hub 
to kolejny krok w rozwoju branży gier i no-
wych technologii.
Pod koniec kwietnia pracownia projektowa 
AMC – Andrzej M. Chołdzyński podpi-
sała umowę na opracowanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej dla pierwszego 
etapu realizacji projektu pn. „Katowicki 
HUB Gamingowo-Technologiczny”. In-
westycja przywróci życie do obiektów 
po KWK „Wieczorek”, a także będzie mo-
torem napędowym dla rozwoju firm sku-
pionych wokół cyfrowej branży.

– Powstanie HUB-u Gamingowo-Tech-
nologicznego to projekt, który wytycza 
kierunek rozwoju Katowic. Mamy dobre 
doświadczenia związane z rewitalizacją te-
renów pokopalnianych. Strefa Kultury po-
wstała właśnie na terenie dawnej kopalni, 
a jej budowa w sposób znaczący wpłynęła 
na rozwój i wizerunek miasta. Dziś robimy 
kolejny krok w stronę przyszłości i nowo-
czesnych technologii. Wierzę, że ten ruch 
przyciągnie nowych inwestorów i wpłynie 
na stworzenie nowych miejsc pracy – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podpisanie umowy to efekt konkursu, 
w którym wzięło udział kilkanaście pra-
cowni projektowych. Sąd konkursowy 
za najlepszą uznał propozycję pracowni 
z Lublina, a częścią nagrody za zajęcie 
pierwszego miejsca było zaproszenie do 
udziału w negocjacjach realizacji projektu.

Technologie przyszłości 
w historycznej przestrzeni
– Kluczowe dla projektu były warstwa histo-
ryczna tego miejsca oraz jego nowoczesne, 
innowacyjne przeznaczenie. Stąd nasza pro-
pozycja – dostrzegająca najbliższe otoczenie, 
a więc sąsiedztwo Nikiszowca i Giszowca 

oraz kompleksowy charakter istniejącej zabu-
dowy po KWK „Wieczorek”, który z punktu 
widzenia kulturowego jest dziełem dokona-
nym – aby zintegrować te istniejące przestrze-
nie z nową funkcją – przedstawił założenia 
projektu architekt Andrzej Chołdzyński.

Dolina Cyfrowa w Nikiszowcu
HUB Gamingowo-Technologiczny ma 
stanowić wspólną przestrzeń dla firm 
technologicznych, game developerów, 
czyli producentów gier, a także środo-
wiska związanego z e-sportem, które 
zajmuje się organizacją rozgrywek, tur-
niejów i realizacją transmisji. W Kato-
wicach działa kilkanaście takich firm, 
w regionie kilkadziesiąt. Choć część ich 
działalności jest zbieżna, to jednak mają 
różne potrzeby i interesy. Ideą HUB-u jest 
skupienie przedstawicieli nowych tech-
nologii w jednym miejscu i przyciągnię-
cie kolejnych firm poprzez spełnienie ich 
wymagań i umożliwienie dalszego roz-
woju.  – Firmy katowickie nie wypełnią 
samodzielnie HUB-u, dlatego chcemy 
w nim stworzyć warunki do rozwoju 
z myślą o różnych podmiotach i zachęcić 
je do przenoszenia tu swojej działalności 
– mówi Mariusz Jankowski,  naczelnik 
Wydziału Obsługi Inwestorów.

W portfolio HUB-u mają znaleźć się 
między innymi: wynajem powierzchni 
biurowych i coworkingowych, usługi ko-
rzystania ze współdzielonej infrastruktury, 
wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, 
laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, sale 
konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne 
oraz usługi towarzyszące firmom zatrud-
niającym setki pracowników. (KK)
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Postulatów
Samorządowych:

Stabilne budżety wspólnot lokal-
nych tworzone i zarządzane przez 
mieszkańców, niezależne od decyzji 
politycznych na szczeblu krajowym.
 undusz Rozwoju Polski okalnej.
 Demokratyczna 
i do  nansowana oświata.
 Zielone samorządy.
Nasze zdrowie.
Wspólnoty o sobie.

Więcej o Ruchu 
Samorządowym Tak! 
dla Polski 
przeczytasz na 
samorzadydlapolski.pl

Wizualizacja
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XIV EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

Na EKG o World Urban Forum
150 sesji z udziałem 1000. panelistów 
i blisko 9 tys. gości oraz ponad 500. 
dziennikarzy – to liczby obrazujące skalę 
tegorocznego Europejskiego Kongresu 

ospodarczego  który odbył się w Mię-
dzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. 
Na EKG rozmawialiśmy o zbliżającej się 
wielkimi krokami prestiżowej, międzyna-
rodowej konferencji organizowanej przez 
UN-Habitat: Światowym Forum Miejskim 
(World Urban Forum – WUF11). Na jej 
znaczenie zwrócili uwagę uczestnicy jed-
nej z debat m. in. prezydent Katowic Mar-
cin Krupa oraz Maimunah Mohd Sharif, 
dyrektor wykonawcza Programu Naro-
dów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich 
(UN-Habitat). 

Światowe Forum Miejskie to presti-
żowa międzynarodowa konferencja orga-
nizowana przez UN-Habitat w celu rozwoju 
obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Od-
bywa się co dwa lata i gości ponad 20 ty-
sięcy uczestników reprezentujących rządy, 
regiony, miasta, organizacje pozarządowe 
i instytucje finansowe. 

– Szczególnym elementem programu 
Światowego Forum Miejskiego, dostępnym 
dla mieszkańców, będzie jedenaście stref 
tematycznych, przygotowywanych przez 
Miasto Katowice we współpracy z różnymi 
partnerami, m.in. GZM, Urzędem Marszał-
kowskim czy z katowickimi instytucjami 
kultury, uczelniami lub Instytutem Rozwoju 
Miast i Regionów - mówi prezydent miasta 
Katowice, Marcin Krupa.

WUF11 będzie okazją do poznania roz-
wiązań z zakresu zrównoważonej urba-
nizacji stosowanych w miastach na całym 
świecie, a także ludzi i organizacji, które 
za nimi stoją. (RED/MM)

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2029

Miasta Śląska i Zagłębia będą wspólnie ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029
Prezydenci Katowic  Sosnowca i Prze-
wodniczący Metropolii podpisali de-
klarację o współpracy przy przygo-
towaniach wspólnego wniosku do 
konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury 2029. – dy działamy razem  
nasze szanse i możliwości są znacznie 
większe – mówili prezydenci Metropolii 

ZM  którzy podpisali deklarację w sie-
dzibie NOSPR.
Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest 
przyznawany od ponad 30 lat. Miasta, które 
tytuł ten otrzymują, stają się na 12 miesięcy 
animatorami życia kulturalnego całej UE 
i prezentują swoją ofertę oraz dziedzictwo 
na arenie międzynarodowej. Otrzymanie 
tytułu i wsparcia finansowego jest więc 
okazją do promocji regionów i przyciągnię-
cia zagranicznych gości.

Dostrzegając ogromny potencjał, który 
może być zaprezentowany przez miasta 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 

podjęto decyzję o przygotowaniu wspól-
nego wniosku. – Kultura odgrywa 
ogromne znaczenie w naszym życiu. Nie 
tylko jako element integrujący mieszkań-
ców, ale też przyczynia się do rozwoju 
ekonomicznego – mówił Kazimierz Karol-
czak, przewodniczący zarządu Metropolii 
podczas podpisania deklaracji współpracy 
przy ubieganiu się o tytuł ESK 2029. – Od 
pięciu lat coraz mocniej przekonujemy się, 
że gdy działamy razem, nasze możliwości 
są nieporównywalnie większe i otwie-
rają nam drzwi, których w pojedynkę 
nie bylibyśmy w stanie czasem dosięgnąć 
– dodawał. 

Prezydent Katowic przypomniał, 
że miasto ubiegało się o ten tytuł w 2016 r. 
Podkreślał też, że dzisiaj mamy zupełnie 
inną perspektywę, a stolica GZM mocno 

się zmieniła – utworzono nowe instytucje, 
realizowane są nowe projekty, mamy sie-
dzibę NOSPR w powstałej kosztem ponad 
miliarda złotych Strefie Kultury.

– Olbrzymie wsparcie mieszkańców 
stało się siłą napędową zmian, które odbyły 
się w Katowicach i dzisiaj mamy o wiele 
więcej atutów niż 10 lat temu – zauważał 
Marcin Krupa. – Natomiast złożenie aplika-
cji w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii daje nam jeszcze większe moż-
liwości, bo będziemy korzystać z potencjału 
życia kulturalnego wszystkich miast i gmin 
– zarówno tych ze Śląska, jak i z Zagłębia 
– podkreślał.

Pomysłodawcą i ambasadorem wspól-
nych starań o przyznanie tytułu jest 
Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego.  (RED)
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Potrzebni wolontariusze

W trakcie WU 11 wolontariusze b dą po-
maga  uczestnikom i udziela  informacji 
uczestnikom konferencji. Wszyscy wolon-
tariusze b dą zaproszeni na obowiązkowe 
szkolenie, które odb dzie si  18 czerwca 
w Katowicach. Podczas wiatowego orum 
Miejskiego b dą mie  szans  na zdobycie 
doświadczenia przy organizacji presti o-
wego mi dzynarodowego wydarzenia, 
zgł bienie wiedzy z zakresu zrównowa o-
nego rozwoju i problemów współczesnych 
miast, a tak e na rozwijanie umiej tno-
ści komunikacyjnych czy j zykowych. 

a wolontariuszy czeka równie  pamiąt-
kowy zestaw gad etów oraz unikatowy 
certyfikat wydany przez Organizacj  aro-
dów jednoczonych.

ink do zapisów: bit.ly ormWU , 
a wi cej informacji mo na znale  na: 
www.slaskie-wolontariat.org.pl wuf wuf11 .

Zamknięcie parkingów
w Strefie Kultury

W związku z organizacją wiatowego 
orum Miejskiego oraz przygotowa-

niami do estiwalu auron owa Mu-
zyka, który odb dzie si  bezpośrednio 
po zakończeniu WU , parkingi zlokalizo-
wane na terenie Strefy Kultury zostaną 
cz ściowo wyłączone z u ytku. Przed-
stawiamy harmonogram uwzgl dniający 
oba wydarzenia:

 Parkingi ,  i  - zamkni te od 16 maja 
do 29 lipca

ach camy do korzystania z funkcjonujących 
na terenie miasta Park Rideów. Pozwalają 
one pozostawi  samochód na bezpiecz-
nym parkingu oraz szybko i komfortowo po-
dró owa  do centrum miasta: tramwajem 

P awodzie, P rynów  lub pociągiem 
P igota .

Wspólna kandydatura obejmie całą 
órnośląsko-Zagłębiowską Metropolię  

przy czym miastami  które stworzą aplikację 
konkursową  będą Katowice i Sosnowiec
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POLSKO-UKRAIŃSKI PIKNIK INTEGRACYJNY

KATOWICE DLA UKRAINY 

Wypożyczalnia rowerów „Koło na start” dla uchodźców z Ukrainy 
Katowice uruchomiły wypożyczalnię ro-
werów dla uchodźców mieszkających 
w akademikach przy ul. Franciszkań-
skiej. Kilkadziesiąt rowerów i hulajnóg  
a także osprzęt podarowali mieszkańcy 
w ramach zbiórki „Koło na start”. 
– Cały czas staramy się zabezpieczać tym 
ludziom podstawowe potrzeby, ale my-
ślimy także o ich aklimatyzacji. Rower 
traktujemy jako środek transportu, którym 
można dojechać do szkoły czy do pracy. To 
też forma rekreacji i zabawy, sposób na po-
znawanie miasta – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 

Do punktów zbiórki mieszkańcy dostar-
czyli dotąd ponad 60 sztuk rowerów i hulaj-
nóg, w tym rowery dla dorosłych, młodzieży 
i dzieci, a także rolki, kaski, ochraniacze, 
pompki, światełka, dzwonki czy odzież 
sportową i smar. 

Jednoślady przechodzą podstawowy 
serwis, który zgodził się wykonać Tomasz 
Śliwiński z Warsztatu 77 przy ul. Gliwic-
kiej. Pierwsza partia rowerów po serwisie, 
w tym 8 dla dorosłych, 16 młodzieżowych 
i dziecięcych, a także 14 hulajnóg i kilka par 
rolek, została przewieziona do akademi-
ków Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. 

Franciszkańskiej, gdzie przebywa aktualnie 
ok. 400 osób z Ukrainy. Miasto stworzyło 
tam dla nich wypożyczalnię „Koło na start”, 
dzięki czemu podarowany sprzęt służy 
wszystkim zainteresowanym. Jako pierwsze 

ze sprzętu z radością zaczęły korzystać 
dzieci. – Połowa rowerów już jest wypoży-
czonych – cieszył się Jarosław Lenartowski, 
kierownik akademików, w godzinę po do-
starczeniu sprzętu na miejsce. Przyznaje, 

że również tego tu teraz potrzeba. – Nasi 
goście są już zaaklimatyzowani, starają się 
żyć normalnie. Lwia część organizuje sobie 
pracę na pół etatu, część będzie zakładała 
własną działalność, mamy też intensywny 
kurs języka polskiego dla 130 osób organi-
zowany przez Uniwersytet Ekonomiczny. 
Dzieci chodzą do szkół i przedszkoli, a po-
tem biorą udział w różnego rodzaju zaję-
ciach. Mamy same je wymyślają – dodaje.

Miasto zaprasza osoby czy grupy, które 
mogłyby zorganizować mieszkańcom aka-
demików wycieczki rowerowe po okolicy. 
Chętni proszeni są o wysyłanie zgłoszeń 
na adres: katoobywatel@katowice.eu.

Zbiórka wciąż trwa
Jeśli ktoś jeszcze chciałby włączy  si  do akcji 

 rowery i inne jednoślady, a tak e osprz t są 
przyjmowane w siedzibie administracji K GM 
na osiedlu ysiąclecia, przy ul. Mieszka I, bu-
dynek nr 2, w godzinach od 7.00 do 15.00, od 
poniedziałku do piątku. Popołudniami  w go-
dzinach od 15.00 do 17.00  i w weekendy 
rowery mo na te  dostarczy  do entrum In-
formacji urystycznej Rynek 13 .

Kolejne rowery po przeglądzie i serwisie będą systematycznie zasilały wypożyczalnię. 
Jednoślady są przechowywane w budynku akademików  a dodatkowo Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
zainstalował na zewnątrz stojaki rowerowe
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GOŚCIE Z UKRAINY POWOLI ZADOMAWIAJĄ SIĘ W KATOWICACH
Tuż przed ukraińską Wielkanocą w Katowicach zorganizowano polsko-ukraińskie spotkanie inte-
gracyjne. 23 kwietnia na terenie akademików  w których mieszkają uchodźcy z Ukrainy  dwa narody 
bawiły się na wspólnie przygotowanej biesiadzie.
Według szacunków w Katowicach przebywa od 20 do 30 tysięcy osób  które uciekły przed wojną.
Z kolei Centrum Badań i Analiz Unii Metropolii Polskich podaje  iż w Katowicach na dzień 1.0 .2022 
mieszkało 96 62 Ukraińców. Część z nich mieszka w budynkach po byłych akademikach  
przy ul. Franciszkańskiej 8-10  czyli w miejscu  przy którym odbyło się wydarzenie. Zakwatero-
wanych jest tam w sumie ponad 00 osób.
– Nasi goście z Ukrainy powoli zadomawiają się w Katowicach. Coraz więcej osób zaczyna szu-
kać pracy  ponad 2200 dzieci zapisanych jest do katowickich placówek oświatowych. Piknik był 
świetną okazją do bliższego poznania się. Cieszymy się  że możemy gościć w naszym mieście 
naszych braci z Ukrainy – mówi Marcin Krupa  prezydent Katowic. 
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Z RAFAŁEM CEKIERĄ, KIEROWNIKIEM ZESPOŁU BADAŃ MIGRACYJNYCH INSTYTUTU SOCJOLOGII UŚ , ROZMAWIAŁ KAMIL KALKOWSKI

Znaleźliśmy się w sytuacji dla nas nowej

Czy Katowice  katowiczanie dobrze się spisali 
w pierwszym etapie pomocy uchodźcom
To jest naprawdę niesamowite i godne naj-
wyższego uznania. Tak wiele osób zawiesiło 
rutynę codzienności i pospieszyło z pomocą 
tym, których bestialstwo wojny wygnało 
z własnych domostw. Katowiczanie dzielą 
się swoimi mieszkaniami, przynoszą dary, 
pomagają w transporcie, na wiele sposobów 
angażują się w przyjęcie i wsparcie uchodź-
ców. Podkreślić i docenić trzeba ogromne 
zaangażowanie osób z różnych środowisk, 
organizacji pozarządowych, ale także wielu 
innych instytucji – od związków wyznanio-
wych, szkół i uczelni, przez straż pożarną, 
aż po lokale gastronomiczne. Każdy wedle 
własnych możliwości stara się reagować 
na niedolę przybyszów. Działania podejmują 
oczywiście także instytucje miejskie, któ-
rych współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi jest w takich sytuacjach kluczowa.

W naszych relacjach z Ukraińcami pojawiają 
się rysy  napięcia  czasem mowa nienawiści. 
Czy i jak możemy temu zaradzić
Znaleźliśmy się w sytuacji dla nas nowej, nie 
mamy wielu doświadczeń relacji międzykultu-
rowych w najbliższym otoczeniu. Warto sobie 
uzmysłowić, że takie napięcia będą się poja-
wiały. Uchodźcy to nie jakiś homogeniczny 
zbiór, lecz konkretne osoby – z własnym ba-
gażem doświadczeń, często znajdujący się 

w trudnej kondycji psychicznej, pełni obaw 
o pozostawionych w ojczyźnie bliskich. To 
wymaga od nas empatii i wrażliwości na ich 
los. Ważne, żebyśmy nieustannie pamiętali, 
że tułaczka nie jest ich wyborem, lecz drama-
tyczną koniecznością. Wiele zależy od naszej 
postawy. Niedawno prowadziliśmy badania 
nad polskimi emigrantami, pochodzącymi 
z woj. śląskiego. Wielokrotnie powtarzali oni: 
czasem drobny, pozornie mało znaczący gest 
ze strony rodowitych mieszkańców był nie-
zwykle ważnym wsparciem, dawał poczucie 
akceptacji, diametralnie zmieniał postrzeganie 
własnej sytuacji. Warto o tym pamiętać pod-
czas naszych spotkań z uchodźcami. 

Jakie stereotypy są najczęściej powielane  
Które są najbardziej szkodliwe  Jak temu 
zaradzić
Głównym problemem wydaje się odczaro-
wanie wizerunku uchodźcy. Wielu z nas 
wpada w pułapkę wyobrażenia, że uchodźca 
powinien być biedny, smutny, rozpamiętujący 
swoje utrapienie i – co najważniejsze – nie-
ustannie okazujący wdzięczność za udzielone 
mu schronienie. Doskonale wiemy, jak zróż-
nicowani są Polacy – tak samo zróżnicowani 

są Ukraińcy, którzy do nas przybyli. To osoby 
z podobnymi nam potrzebami i pragnie-
niami, mający swoją godność. Byłoby niedo-
brze, gdybyśmy się dali uwieść pojawiającym 
się już narracjom, mającym nas zniechęcić 
do przybyszów. Musimy być przygotowani, 
że część polityków niestety będzie chciała bu-
dować swoje poparcie na nagłaśnianiu róż-
nych incydentów czy nawet kolportowaniu 
kłamliwych informacji. To dobrze znane zja-
wisko – uchodźcy i imigranci świetnie nadają 
się do roli kozłów ofiarnych. Dla dobra nas 
wszystkich, nie dajmy sobie zepsuć tej rado-
ści gościnności przez nikczemne narracje, 
żerujące na ludzkim nieszczęściu.

Co uchodźcy mogą wnieść do naszej 
społeczności
Kiedy widzę, jaki potencjał dobra ujawnił 
się w Polsce ostatnimi czasy, jak współ-
pracują ze sobą osoby o skrajnie różnych 
poglądach, jak bardzo nas samych wzmac-
nia działanie na rzecz uchodźców – to za-
czynam myśleć, że już mamy być im za co 
wdzięczni. Ta sytuacja jest dla nas nie tylko 
wyzwaniem czy testem, ale i okolicznością 
sprzyjającą przekraczaniu samych siebie 

i własnych ograniczeń. Choć oczywiście 
wolelibyśmy, żeby to nasze wspólnotowe 
działanie mogło być prowokowane przez 
zupełnie inne wydarzenia. Co mogą wnieść 
uchodźcy? Tyle wniosą, ile stworzymy im 
ku temu okazji. To naprawdę zależy przede 
wszystkim od nas, społeczności przyjmu-
jącej. Dlatego tak ważna jest integracja – 
nawet jeśli w ograniczonym wymiarze, ze 
względu na tymczasową sytuację przyby-
szów. Ważne są wszelkie działania nadające 
podmiotowość, które pozwolą być coraz 
mniej uchodźcą, a coraz bardziej po prostu 
mieszkańcem. Byłoby nie tylko niegodziwe, 
ale i przeciwskuteczne, gdybyśmy potrak-
towali wojennych uciekinierów jako tanią 
siłę roboczą.

Jakie ta sytuacja oznacza wyzwania dla miasta
To jeden z rzadkich momentów, kiedy wiel-
kie słowa i patos mają swoje uzasadnienie. 
Tak, przechodzimy obecnie wiarygodny test 
naszego człowieczeństwa, systemu warto-
ści, ale także sprawdzian umiejętności or-
ganizacji i współpracy pomiędzy różnymi 
instytucjami. Zapewnienie infrastruktury 
mieszkaniowej, kwestie związane z eduka-
cją, wsparcie osób, które przyjęły uchodź-
ców pod swój dach, a nade wszystko próba 
stopniowej, taktownej integracji przybyszów 
– wyzwań jest sporo. Kluczowe dla ich powo-
dzenia wydaje się współdziałanie decyden-
tów z podmiotami, które są gotowe i chętne 
do współpracy, posiadają wiedzę i zasoby. 
Myślę w pierwszym rzędzie o organizacjach 
pozarządowych czy środowisku akademic-
kim. Ostatnie tygodnie pokazały, że w miesz-
kańcach Katowic drzemie olbrzymi potencjał 
i chęć niesienia pomocy. Szkopuł w tym, żeby 
tego zapału nie zagubić, lecz mądrze przeło-
żyć na codzienną praktykę następnych mie-
sięcy. Relatywnie niewielkim nakładem sił, 
każdy z nas może komuś naprawdę odmienić 
życie. Ekonomia dobra nieczęsto oferuje tak 
wysoką stopę zwrotu. Szkoda byłoby prze-
gapić ten moment.
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Tirami na pomoc Ukrainie

Kolejne 2 tiry z darami wyjechały z Katowic w stro-
nę Ukrainy. Czerwona ciężarówka zawiozła 20 pa-
let pełnych śpiworów koców środków czystości 
czy pampersów. 
Niebieska  wysłana z inicjatywy społecznego do-
radcy prezydenta do spraw współpracy ze wo-
wem  dostarczyła natomiast produkty dla dzieci  
m. in. jedzenie  wózki  a także chemię gospodarczą.

 Łącznie od początku wojny 
z Katowic do Ukrainy wyjechało:
 25 ton 26   palety  darów 
 6 tirów   2 samochody ciężarow e 
 12 busó w  3 autobusy 
zapakowane dodatkowo po sufi t darami .

Rafał Cekiera
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KONTYNUACJA ZE STR. 1

Katowicki budżet obywatelski po raz dziewiąty
Najwygodniej złożyć wniosek, korzysta-
jąc z internetowego generatora wniosków 
dostępnego pod adresem www.bo.kato-
wice.eu. Wniosek można również wysłać 
drogą mailową za pomocą Elektronicznej 
Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta albo 
złożyć osobiście w Punkcie Konsultacyj-
nym BO znajdującym się w budynku UM, 
Rynek 13, w pokoju 205.

Tak jak w ubiegłych latach proponowane 
projekty dla kategorii ogólnomiejskiej i lo-
kalnej muszą należeć do kompetencji gminy 
lub powiatu, a aby zgłosić swoje projekty, 
wnioskodawcy muszą najpierw wykazać dla 
nich odpowiednie poparcie mieszkańców. 
Na pierwszą kategorię projektów przezna-
czona została kwota 3 mln zł, a 12 mln zł 
rozdzielono na projekty dzielnicowe. Pod-
czas wrześniowego głosowania największe 
środki rozdysponują mieszkańcy Ligoty–
Panewniki (ponad 1 mln zł), Śródmieścia 
(prawie 880 tys. zł) oraz Osiedla Tysiąclecia 
(ponad 820 tys. zł). Do kwot przeznaczonych 
na realizację zadań w dzielnicy wynikają-
cych z liczby zameldowanych mieszkańców 
doliczone zostały nagrody za frekwencję 
w ostatnim głosowaniu oraz środki pozostałe 
po ubiegłym roku (razem ponad 0,5 mln zł), 
kwotę na utrzymanie (2 mln zł) oraz kwotę 
przeznaczoną na Zielony Budżet (3 mln zł).

Podobnie jak w poprzednich latach 
na terenach należących do spółdzielni, 
wspólnot czy Katowickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego realizować bę-
dzie można projekty o charakterze niein-
westycyjnym. Natomiast projekty dotyczące 
OSP co do zasady zgodnie z ich charakte-
rem powinny być zgłaszane w kategorii za-
dań ogólnomiejskich.

– Ze względu na wysokie koszty 
wykonania i późniejszego utrzymania 

propozycje zadań, takie jak: budowa tężni, 
sztucznych lodowisk czy wodnych placów 
zabaw, będą oceniane negatywnie. Dla-
tego też już kilka lat temu wprowadzi-
liśmy do wniosków pozycję dotyczącą 
kosztów utrzymania projektów. Miała 
ona charakter edukacyjny – mówi Ju-
styna Buchalik, naczelnik Wydziału Ko-
munikacji Społecznej w Urzędzie Miasta. 
– Zależy nam na tym, by mieszkańcy wie-
dzieli, że każda nowa inwestycja w mie-
ście wiąże się z późniejszymi kosztami jej 
utrzymania – dodaje naczelnik. W przy-
padku tężni solankowej w parku Zadole 
mówimy o ponad 200 tys. zł rocznie, 
które przyznawane są na jej utrzymanie, 
w przypadku lodowiska Murcki jest to 
kwota ponad 800 tys. zł, a tylko jednego 
wodnego placu zabaw to prawie 400 tys. zł 
– w ramach BO powstały dwa wodne 
place zabaw, a łącznie w Katowicach są 
już cztery takie obiekty.

Projekty, które zostaną przeznaczone do 
realizacji, wybiorą mieszkańcy podczas gło-
sowania między 10 a 23 września. Wcześniej 
pomysły przejdą weryfikację formalną (do 
30 maja), a następnie merytoryczną (do 16 
sierpnia). (MM2)

Więcej  www.bo.katowice.eu.

LEŚNY PIKNIK RODZINNY „EKOODPOWIEDZIALNIE”

Jak być eko – dowiecie się na pikniku

Katowice zapraszają na eśny Piknik 
Rodzinny „Ekoodpowiedzialnie”  który 
odbędzie się 21 maja na terenie Ka-
towickiego Parku eśnego Dolina 3 
Stawów . 
Na wszystkich, którzy przyjdą tego dnia 
pomiędzy godziną 11.00 a 17.00, czekają 
liczne atrakcje, w tym gry i konkursy z na-
grodami, warsztaty dla dzieci i dorosłych 
(m.in. tworzenie ekoludka i ekomagnesów), 

animacje sportowe, teatralne, ekologiczne 
i wiele innych.

Będzie można także zapoznać się ze 
sprzętem wykorzystywanym przez służby 
miejskie w ochronie środowiska oraz wy-
mienić 10 zużytych baterii na sadzonkę. 
Oprócz atrakcji oferowanych przez wystaw-
ców na dużej łące odbędzie się interaktywny 
musical dla dzieci wraz z towarzyszącymi 
animacjami. (RED)
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rwają prace przy budowie kom -
pleksu sportowego przy ulicy snyka. 
Prowadzone roboty związane są 
z pracami elewacyjnymi metoda 
lekka-mokra i elewacja wentylowana , 
instalacyjnymi monta  kanałów wen-
tylacyjnych i klimatyzatorów  i wykoń-
czeniowymi płytkowanie, zabudowy 

gipsowo-kartonowe . rwają równie  
prace w terenie: układanie kostki be-
tonowej na ciągach pieszo-jezdnych, 
monta  lamp parkowych i fundamentów 
pod główne maszty oświetleniowe wy-
konywanie fundamentów pod maszty 
oświetleniowe boiska głównego mo e 
wiąza  si  z emisją hałasu .

Przy ulicy Wczasowej trwa budowa kry-
tego basenu. Obecnie prowadzone są 
roboty budowlane wewnątrz obiektu  
m.in. elewacyjne, instalacyjne, wykoń-
czeniowe układanie płytek, gładzie, 
malowanie , monta  okładzin sufito -
wych i roboty w zakresie sufitów pod-
wieszanych. Dodatkowo realizowane 

są prace związane z technologią wody 
basenowej oraz monta em blachy den-
nej niecki rekreacyjnej. W zakresie ro-
bót drogowych trwa układanie kostki 
na ciągach pieszych, miejscach parkin-
gowych i drogach dojazdowych w cz -
ści południowej od strony budynku 
MOSiR-u.

W kwietniu zostały otwarte zjazdy z ul. 
Pszczyńskiej zarówno z kierunku centrum 
Katowic, jak i od ychów w stron  igoty, 
Ochojca i rynowa. W sumie do dyspozycji 
kierowców oddano ju  7 z 9 łącznic. elem 
inwestycji jest oddzielenie ruchu lokalnego od 
tranzytowego oraz zmniejszenie jego nat -
enia. Jednocześnie rusza kolejny etap prac, 

który wią e si  z czasowym zamkni ciem 
ulicy Kolistej. 
Przebudowa wkracza w końcowy etap 
prac budowlanych, które zakończą si  
w II połowie roku 2022.  o najwa niejsza 
inwestycja drogowa w Katowicach w ciągu 
ostatnich 13 lat, czyli od czasu budowy tu-
nelu pod rondem im. gen. J. i tka. Dzi ki 
niej oddzielony zostanie ruch tranzytowy od 
lokalnego, co wpłynie na popraw  bezpieczeń-
stwa i komfortu ycia naszych mieszkańców 

 mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
Kierowcy jadący z igoty, Ochojca w kierunku 
centrum miasta oraz z ychów w stron  igoty, 

Ochojca i rynowa korzystają z bezkolizyjnego 
w zła drogowego. Ruch na ul. 73 Pułku Pie-
choty do centrum odbywa si  jednym pasem.
Wykonawca realizuje wiele działań równo-
legle.  Obecnie jesteśmy skoncentrowani 
na robotach wykończeniowych na obiek-
tach mostowych oraz robotach drogowych 
konstrukcyjnych, brukarskich i bitumicznych 
na nowo budowanych wschodnich jezd-
niach przy ul. Pszczyńskiej DK86   mówi 

omasz Kawalec, kierownik budowy z firmy 
DI  generalnego wykonawcy robót. 

Tymczasowa organizacja ruchu
W związku z rozpocz ciem kolejnego 
etapu prac wprowadzono tymczasową or-
ganizacj  ruchu.  ragment w zła Koli-
sta po stronie Giszowca  został czasowo 
zamkni ty w obu kierunkach. Mieszkańcy 
Giszowca, chcący dojecha  do centrum 
Katowic bąd  w kierunku ychów, są kie-
rowani objazdem przez ulice: Szopienicką, 
Górniczego Dorobku, Gospodarczą do al. 
Murckowskiej  mówi ogusław owak, na-
czelnik Wydziału ransportu Urz du Miasta 

Katowice.  atomiast mieszkańcy frag-
mentu osiedla przy wyłączonym z ruchu 
odcinku ul. Kolistej, jadący do centrum, są 
kierowani do skrzy owania ul. Kolistej z ul. 
73 Pułku Piechoty, a nast pnie w stron  no-
wej łącznicy zlokalizowanej przy wyje dzie 
z DK81. Dla pieszych przygotowano ciąg 
pieszy łączący ul. Kolistą na wysokości sta-
cji paliw ze skrzy owaniem z ul. Karolinki 
i 73 Pułku Piechoty. ostał on cz ściowo 
zlokalizowany na terenie kopalni Murcki-
-Staszic   dodaje naczelnik.

Inwestycja: 
Przebudowa skrzyżowania 
ul. Pszczyńskiej 
z ul. 3 Pułku Piechoty
Lokalizacja: Giszowiec 
Termin rozpoczęcia prac: 
kwiecień 2019 
Termin zakończenia prac: 
II połowa 2022
Koszt: 309 8 mln zł 

Inwestycja: Budowa kompleksu sportowego
Lokalizacja: ul. Adama Asnyka
Termin rozpoczęcia prac: wrzesień 2020
Termin zakończenia prac: lipiec 2022
Koszt: 36 mln zł

Inwestycja: Budowa krytego basenu
Lokalizacja: ul. Wczasowa
Termin rozpoczęcia prac: wrzesień 2020 
Termin zakończenia prac: sierpień 2022
Koszt: 32 mln zł
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ZIELEŃ W MIEŚCIE

„Zielony” plac Sejmu Śląskiego 
jest coraz bliżej!
Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg 
na projekt przebudowy placu Sejmu lą-
skiego w oazę zieleni. Zgodnie z zapowie-
dzią prezydenta Katowic plac Sejmu lą-
skiego całkowicie zmieni swoje oblicze. 
– Jesteśmy jednym z najbardziej zielonych 
miast w Polsce, a tereny zielone to blisko po-
łowa powierzchni Katowic. Oczywiście nie 
oznacza to, że zieleni w przestrzeni miej-
skiej nie może być jeszcze więcej. Dlatego 
też we wrześniu ubiegłego roku zapropono-
wałem zazielenienie dwóch bardzo charak-
terystycznych miejsc w Katowicach – placu 
Sejmu Śląskiego i alei Korfantego w ścisłym 
Śródmieściu – przypomina Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. – Liczę, że zmiany w tych 
miejscach pozytywnie wpłyną na wizerunek 
centrum miasta. Zależy mi na tym, aby plac 
Sejmu Śląskiego przestał być wielkim par-
kingiem i zamienił się w zieloną oazę w cen-
trum Katowic. Dziś parkuje w tym miejscu 
ponad 150 samochodów, a po zmianach w ich 
miejsce pojawi się ok. 40 drzew, trawniki, 
a także fontanny i zbiorniki na deszczówkę 
– dodaje prezydent.

Zaplanowana przemiana placu zakłada 
wiele różnych działań, dlatego wykonawca 
będzie musiał przygotować wielobranżową 
dokumentację projektową. Wybrana w nim 
firma będzie miała 30 tygodni na realiza-
cję umowy.

W ramach inwestycji zlikwidowane zo-
staną miejsca parkingowe wokół pomnika 

Wojciecha Korfantego. W ich miejsce zo-
stanie posadzonych od 35 do 40 dorodnych 
drzew. Dodatkowo powstanie zielona prze-
strzeń w postaci roślin okrywowych – by-
lin i krzewów. Jedynym niezazielenionym 
miejscem będzie niewielki plac defilad znaj-
dujący się przed pomnikiem Wojciecha Kor-
fantego od strony Urzędu Wojewódzkiego, 
gdyż w tym miejscu odbywają się uroczy-
stości państwowe. 

– Zmiana charakteru placu przysłuży 
się także ekologicznemu zarządzaniu 

wodami opadowymi. Stanie się tak na sku-
tek budowy niecki pomiędzy pomnikiem 
a ul. Jagiellońską. Będzie zbierała się tam 
woda deszczowa z dużych i nawalnych 
opadów. Zgromadzona w ten sposób desz-
czówka będzie stopniowo rozsączona bez-
pośrednio do gruntu, a nie do systemu 
kanalizacji miejskiej – wyjaśnia Mieczysław 
Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej, 
i dodaje, że w samej niecce mają się pojawić 
rośliny odporne na okresowe zalewanie. 
Przebudowa ma kosztować 4 mln zł. (RED)

REMONTY DRÓG
Trwa remont nawierzchni ulicy Armii 

Krajowej na odcinku od ul. Kostki Napier-
skiego do ul. Pijarskiej. Prace są wykony-
wane pod ruchem.

Rozpoczęła się przebudowa na-
wierzchni jezdni ulicy Barcelońskiej na 
odcinku od nr 16 do ul. Tunelowej. Prace 
są wykonywane pod ruchem. Zakończą 
się pod koniec maja.

Rozpoczęła się przebudowa na-
wierzchni jezdni ulicy Sobocińskiego. Pra-
ce są wykonywane pod ruchem. Zakoń-
czą się w połowie maja.

Trwają prace związane z wykonywaniem 
ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Szo-
pienickiej. Występują nieznaczne utrudnienia 
w ruchu pieszym na odcinku:

od skrzyżowania z ulicą Bernarda 
Krawczyka do wjazdu na teren kopalni 
„Wieczorek”,

od skrzyżowania z ulicą Braci Woźnia-
ków w kierunku ul. Mysłowickiej i w stronę 
przystanku autobusowego, trwają prace 
związane z wykonaniem ściany oporo-

wej na dojeździe do wiaduktu nad auto-
stradą A4 od strony Nikiszowca.

Na rozbudowywanym węźle drogowym 
DK81 i DK86 na zamkniętym skrzyżowaniu 
ul. Kolistej od strony osiedla Giszowiec 
prowadzone będą roboty rozbiórkowe ist-
niejącej konstrukcji nawierzchni i roboty 
ziemne. Kontynuowane będą roboty zwią-
zane z wykonywaniem warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni drogowych i roboty 
bitumiczne po wschodniej stronie ulicy 
Pszczyńskiej, przebudowa sieci elektrycz-
nych, teletechnicznych, sanitarnych, bu-
dowa oświetlenia drogowego, prace na 
obiektach mostowych jezdni wschodniej 
ulicy Pszczyńskiej, w tym montaż urządzeń 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prace 
na przejściach podziemnych T-5B i T-5A. 
W dalszym ciągu prowadzone będą roboty 
drogowe na części skrzyżowania ulicy Ko-
listej, Karolinki, 73 Pułku Piechoty i łączni-
cy zjazdowej z ulicy Pszczyńskiej oraz na 
odcinku ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku 
tymczasowego ronda.

MIEJSKA KAMIENICA 
ODZYSKAŁA BLASK

Kamienica przy ulicy Bednorza 22 
w Szopienicach odzyskała dawny blask. 
Budynek ma ponad 100 lat, a po wyko-
nanej renowacji wygląda jak nowy. Ka-
mienica doczekała się gruntownego 
remontu i obecnie zachwyca zarówno 
z zewnątrz, jak i w środku. Koszt reno-
wacji to blisko dwa miliony złotych. 

Zobacz materiał 
wideo zrealizo-
wany przez pra-
cowników portalu 
wkatowicach.eu 

REMONTY DRÓG

Ul. Bocheńskeigo 
zostanie przedłużona  
Podczas konsultacji społecznych w spra-
wie przedłużenia ul. Bocheńskiego na po-
łudnie prawie 90  uczestników zagło-
sowało na warianty 1 lub 2. Dodatkowo 
mieszkańcy wskazywali  że optymalnym 
przebiegiem tej drogi byłby ślad łączący 
obie propozycje. Prezydent Marcin Krupa  
przychylając się do głosów katowiczan  
podjął decyzję o przygotowaniu tzw. wa-
riantu alternatywnego  na podstawie któ-
rego zostanie zlecone przygotowanie do-
kumentacji projektowej.
W listopadzie odbyły się ogólnomiejskie 
konsultacje dotyczące przedłużenia ul. Bo-
cheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota–
Panewniki. Od 23 listopada do 10 grudnia 
mieszkańcy za pośrednictwem ankiety 
internetowej mogli wybrać jeden z trzech 
proponowanych wariantów przebiegu 
nowej drogi. Jednocześnie możliwe było 
przesłanie własnych uwag i sugestii pocztą 
elektroniczną. W ramach konsultacji do 
Urzędu Miasta wpłynęły 2022 prawidłowo 
wypełnione ankiety. Najwięcej głosów (51 
proc.) zdobył wariant 2, którego przebieg 
obejmuje wytyczenie trasy od planowanego 
ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego 
z ul. Załęska Hałda do przekroczenia linii 
kolejowych nr 171 i nr 141. I dalej poprzez 
obszar znajdujący się w rejonie ul. Bryga-
dzistów 26 i tereny leśne Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Katowicach, 
a następnie od wiaduktu kolejowego trasa 
zostałaby wytyczona do skrzyżowania ul. 
Kijowskiej z ul. Wybickiego.

– Raz jeszcze dziękuję wszystkim miesz-
kańcom, którzy zaangażowali się w dysku-
sję na temat przebiegu  przedłużenia ulicy 
Bocheńskiego na południe. To ważne po-
łączenie, oczekiwane przez wiele osób, ale 
również wzbudzające zrozumiałe emocje. 
Dlatego po przeanalizowaniu uwag, które 
do nas trafiły, podjąłem decyzję, że będziemy 
pracować nad optymalnym rozwiązaniem 
wynikającym z połączenia wariantów 1 i 2 
– na podstawie tego alternatywnego wa-
riantu zostanie zlecone przygotowanie do-
kumentacji projektowej przedłużenia ulicy 
Bocheńskiego na południe – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.  (RED)

Na odnowionym placu pojawią się meble miejskie  m.in. ławki  leżaki  kosze na śmieci i stojaki 
rowerowe. Plac zostanie doświetlony lampami  a drzewa otrzymają oddolną i boczną iluminację. 
Przebudowa zakłada także odnowienie terenu wokół przystanku na ul. Jagiellońskiej  w tym budowę 
dwóch niewielkich fontann

łównym założeniem przedłużenia 
ul. Bocheńskiego jest usprawnienie komunikacji 

igoty i Panewnik z centrum Katowic  w tym 
komunikacji pieszej  rowerowej oraz transportu 
publicznego w tym rejonie
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Więcej miejsca 
dla Nowego Wełnowca

Nowy Wełnowiec, czyli ekologiczna dziel-
nica mieszkalno-usługowa na północy Ka-
towic obejmie większy teren, niż pierwotnie 
zapowiadano. Obszar poddany rewitalizacji 
i zabudowie zajmie 43 ha, czyli o 18 ha więcej 
w stosunku do pierwszych założeń.

Całą inwestycję przeprowadzi spółka 
Silesia Nova z siedzibą w Katowicach. Pod-
miot jest powiązany osobowo i kapitałowo 
z Grupą Capital Park z Warszawy, działającą 
na rynku nieruchomości. Na jej koncie jest 
m.in. realizacja skomplikowanego projektu 
rewitalizacji stołecznej Fabryki Norblina, 
gdzie powstały przestrzenie biurowe, han-
dlowe i strefa kultury. Firma zarządza port-
felem nieruchomości o łącznej powierzchni 
177  tys. m2 i wartości 2,6 mld zł.

W ramach Nowego Wełnowca Silesia 
Nova weszła do współpracy z katowickimi 
spółkami EkoBryza i EcoCity, do których 
należały grunty przeznaczone pod kato-
wicki projekt. W ostatnich miesiącach prze-
prowadzono proces połączenia wszystkich 
trzech podmiotów.

O założeniach budowy dzielnicy infor-
mowano w czerwcu 2020 roku. W tamtym 
czasie mówiło się, że obszar rewitalizacji zaj-
mie ok. 25 ha. Dzięki ostatnim działaniom 
transakcyjnym i organizacyjnym uda się 
zmienić poprzemysłowy charakter dodatko-
wych 18 ha, które znajdują się w granicach 
Siemianowic Śląskich i bezpośrednio grani-
czą z katowickimi terenami przeznaczonymi 
pod inwestycję.

– Nowy Wełnowiec, w którym jesteśmy 
partnerem strategicznym, to wielofunk-
cyjna i ekologiczna dzielnica, powstanie 
ona w północnej części Katowic, a także 
na terenie Siemianowic Śląskich. Pohutniczy 
obszar o powierzchni 43 ha zostanie zrekul-
tywowany, zrewitalizowany i przywrócony 
miastu. Obecnie trwają prace nad finaliza-
cją tych transakcji wraz z podpisywaniem 
umów joint venture z właścicielami grun-
tów oraz z inwestorami finansowymi – za-
powiada Marcin Juszczyk, członek zarządu, 
CIO/CFO w Grupie Capital Park.

Po katowickiej stronie Nowy Wełno-
wiec powstanie między al. Korfantego i ul. 

Konduktorską. Dziś to pusty, nieużytko-
wany teren pohutniczy. Autorem koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej planowanej 
zabudowy jest pracownia JEMS Architekci, 
projektanci m.in. katowickiego Międzynaro-
dowego Centrum Kongresowego. Najwięk-
szą część nowej dzielnicy zajmą mieszkania. 
Pozostała powierzchnia zostanie przezna-
czona na biura, gastronomię, handel, usługi, 
a także przestrzeń rozrywkową, kulturalno-
-naukową i społeczną z hotelem, szkołą, 
przedszkolem czy żłobkiem. Tereny zielone 
będą stanowić blisko 60 proc. obszaru inwe-
stycji, w tym park centralny o powierzchni 4 
ha. Rośliny mają uczestniczyć w procesie fi-
toremediacji, czyli oczyszczenia zanieczysz-
czonych gruntów. Wyeliminowanie ruchu 
samochodowego pozwoli na maksymalne 
wykorzystanie terenu pod rekreację oraz 
swobodne przemieszczanie się. Dla zmoto-
ryzowanych zostanie przygotowana pod-
ziemna strefa parkingowa z dojazdami.

Na razie przygotowywanie całej inwe-
stycji to żmudny proces organizacyjno-ad-
ministracyjny. Konieczne są m.in. zmiany 
w dokumentach planistycznych, gdyż obec-
nie grunt pod Nowy Wełnowiec może być 
przeznaczony pod zabudowę o charakterze 
produkcyjnym. Pod koniec marca br. Rada 
Miasta Katowice podjęła uchwałę o zmianie 
obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który ma umożliwić rewi-
talizację całego obszaru, w tym realizację 
obiektów mieszkalno-usługowych. – Celem 
opracowania planu miejscowego jest stwo-
rzenie warunków do wielowymiarowej 
odnowy i trwałego ożywienia społeczno-
-gospodarczego obszaru, rozwoju wielo-
funkcyjnego zagospodarowania terenów 
poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem, 
w oparciu o zaktualizowane kierunki poli-
tyki przestrzennej – argumentują w doku-
mencie miejscy radni.

Od 2019 roku trwa proces zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Katowice 
dla określonych obszarów, w tym dla terenu 
w rejonie ul. Konduktorskiej i al. Korfan-
tego. Aktualne zaawansowanie prac nad 
zmianą dokumentu pozwoliło na przystą-
pienie do sporządzenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
który nie może naruszać ustaleń studium. 

Zakończenie tej procedury otworzy drogę 
do wystąpienia przez inwestora z wnioskiem 
o pozwolenie na budowę i realizację prac.

Wysokościowce w centrum 
i na Wełnowcu
Na listę katowickich wysokich budynków 
można dopisać kolejne obiekty. W centrum 
oddano do użytkowania wieżowce Global 
Office Park, a w dzielnicy Wełnowiec–Józe-
fowiec powstał DL Tower.

Od lutego br. najwyższym budynkiem 
Katowic jest 133-metrowy .KTW II. Drugi 
na liście jest 125-metrowy Altus. Oba wie-
żowce znajdują się w ścisłym centrum miasta. 
Podium zestawienia zamyka wieżowiec przy 
ul. Wita Stwosza 31. Jego wysokość całkowita 
wraz z antenami to 105 m, przy czym do po-
ziomu dachu ma 90 m.

Nowo oddane wieże biurowe Global 
Office Park liczą po 26 kondygnacji nad-
ziemnych i 104 m wysokości łącznie z wy-
piętrzeniem konstrukcji, tzw. żaglem, który 
osłania instalacje na dachu. O wydaniu po-
zwolenia na użytkowanie budynków infor-
mowano w marcu br. Obecnie wewnątrz 
trwają prace aranżacyjne powierzchni dla 
najemców. Biurowce oferują łącznie 55,2 tys. 
m2, z których 70 procent jest już wynajętych.

Od strony ul. Sobieskiego trwa ostatni 
etap budowy całego kompleksu, gdzie po-
wstaje budynek z mieszkaniami na wynajem. 
Według ostatnich zapowiedzi jego najwyższy 
punkt konstrukcyjny sięgnie 89 m. Za archi-
tekturę całości odpowiada dział projektowy 
inwestora, firmy Cavatina Holding.

W ostatnich tygodniach oddano również 
do użytkowania 55-metrowy biurowiec DL 
Tower. Budynek powstał przy al. Korfan-
tego 138 w dzielnicy Wełnowiec–Józefowiec. 
12-kondygnacyjny obiekt stanął w północ-
nej części terenu, gdzie przez kilkadziesiąt 
lat działały Katowickie Zakłady Graficzne 
(później pod nazwą Cartotecnica). Budowla 
powstała na planie trójkąta z zaokrąglonymi 
rogami, a jej cechą wyróżniającą jest elewacja 
z białych i czarnych paneli oraz nieregularne 
ułożenie okien. Budynek zaprojektowała ka-
towicka pracownia Ostrowscy Architekci.

Biurowiec ma 17,3 tys. m2 powierzchni 
użytkowej, przestrzeń biurowa zajmuje 
11,8 tys. m2 i jest wynajęta w 90 procentach. 

Inwestor zapowiedział już realizację kolej-
nych dwóch bliźniaczych obiektów, które 
mają stanąć w zachodniej i południowej czę-
ści nieruchomości.

Okolica przy pętli 
zmienia charakter
Przy Centrum Przesiadkowym „Brynów” 
powstają kolejne mieszkania. Po inwestycji 
przy ul. Rzepakowej 4, naprzeciwko ruszyła 
budowa osiedla Dobrynów. Teren zmienia 
swój przemysłowy charakter.

Okolice ul. Kolejowej, do tej pory zdo-
minowane przez hale, składy, warsztaty i sa-
lony samochodowe, przeistaczają się w strefę 
mieszkalno-usługową. W okolicy powstało 
centrum handlowe Libero, przebudowano 
układ drogowy, miasto zrealizowało wspo-
mniane centrum przesiadkowe z dużym par-
kingiem poziomowym. Potencjał w tej strefie 
dostrzegli też inwestorzy mieszkaniowi.

W 2020 roku oddano do użytkowania 
350 lokali mieszkalnych w trzech budynkach 
przy ul. Rzepakowej 4 (Nowy Brynów). Cała 
oferta została sprzedana. Z kolei w inwestycji 
Dobrynów po drugiej stronie drogi, w miej-
scu dawnej bazy PKS, powstaną 404 miesz-
kania. Budowa osiedla ruszyła pod koniec 
ub. roku. Na razie realizowany jest pierwszy 
etap prac, w ramach którego powstanie 147 
mieszkań w trzech 8-kondygnacyjnych bu-
dynkach z garażem podziemnym.

W sumie osiedle składać się będzie 
z ośmiu bloków. W ich parterach zaplano-
wano 9 lokali usługowych. Atrakcją dla 
mieszkańców może stać się dziedziniec 
o powierzchni 2 tys. m2. Przestrzeń ta zo-
stanie podzielona na kilka stref aktywności. 
Znajdzie się tu plac zabaw dla najmłodszych 
i nieco starszych dzieci, ogródek społeczny 
oraz miejsce do oglądania seansów filmo-
wych w ramach kina letniego. Całość wy-
pełni roślinność. Spotkaniom i rozwijaniu 
zainteresowań ma także służyć klub miesz-
kańca. – To inwestycja, która ma zachęcać 
do integracji, tworzyć warunki do nawią-
zywania więzi dobrosąsiedzkich i wspierać 
kulturę wspólnego spędzania czasu – po-
daje inwestor.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji 
zaplanowano na przełom trzeciego i czwar-
tego kwartału 2023 roku. (ZIT)

lobal O   ce Park D  Tower
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BRANŻA GAMINGOWA

1000 powodów, aby dołączyć do gry 
z Keywords Studios

dzie znajduje się największe euro-
pejskie biuro gamingowego giganta  
Oczywiście w Katowicach! ląski od-
dział zatrudnił właśnie 1000 osobę  
a to oznacza  że już co 10 pracownik tej 
międzynarodowej firmy pracuje w na-
szym mieście!
Keywords Studios oferuje kompleksowe 
usługi dla największych graczy branży ga-
mingowej w ponad 70 studiach na pięciu 
kontynentach. Katowickie biuro powstało 
w 2018 roku, w jego ramach działają trzy 
linie serwisowe: functionality quality as-
surance (testy funkcjonalne), player sup-
port (wsparcie gracza) oraz localization 
quality assurance (zapewnienie jakości lo-
kalizacji). – W ciągu 3,5 roku nasza orga-
nizacja odnotowała wzrost zatrudnienia 
na Śląsku o 2500%, co jest niesamowi-
tym wynikiem. Przyciągamy młodych 
ludzi z całego świata, którzy dołączają 
do nas, aby połączyć swoją pasję do gier 
z pracą – wskazuje Patrycja Szwed, senior 
HR manager.

– Kreatywne sektory gospodarki, ta-
kie jak e-sport i gaming, są od kilku lat 
wyraźnie obecne w gospodarczym kraj-
-obrazie Katowic. Gratuluję firmie szyb-
kiego wzrostu i życzę całemu zespołowi 
sprawnej realizacji kolejnych wyznaczo-
nych celów – mówi Marcin Krupa, pre-
zydent Katowic.

Od samego początku ze śląskim studiem 
związany jest Marek Niszkiewicz, player 
support manager: – Niesamowicie było ob-
serwować rozwój firmy od małego zespołu 
czterdziestu osób, który mieliśmy na samym 

początku, do tego silnego tysiąca pracow-
ników dzisiaj. Zespoły działające w ramach 
naszego działu podwoją swoje wysiłki, aby 
zapewnić klientom i ich graczom najlepsze 
w swojej klasie rozwiązania.

Największą liczbę obcokrajowców 
można znaleźć w linii serwisowej locali-
zation quality assurance. – Nasz zespół to 
dziś 150 osób, gdzie głównie native spe-
akerzy obsługują 26 języków. Znajomość 
języka, kultury danego kraju, przywią-
zywanie dużej wagi do szczegółów, ale 
także pasja do gier są kluczem w naszym 
zawodzie – podkreśla Michał Dyrda, 
LQA manager.

Największą liczebnością pracowników 
może pochwalić się dział Functionality 
Quality Assurance. – Katowice są naszą 
jedyną placówką, która obsługuje testy 
funkcjonalne w Europie. Klienci z naszego 
kontynentu szybko skłonili się ku bliższej 
geograficznie i przez to wygodniejszej 
usłudze – zaznacza Chris Bewick, FQA 
regional director.

Pracownicy Keywords Studios to nie 
tylko pasjonaci gier wideo, ale również 
osoby zatrudnione w działach wsparcia. 
Keywordianie chętnie angażują się w ak-
tywność charytatywną, ostatnio na rzecz 
osób dotkniętych sytuacją w Ukrainie. 
Sama firma nie tylko przekazała pomoc 
rzeczową poszkodowanym, ale również 
stworzyła im dogodne warunki do pod-
jęcia pracy, przygotowując ogłoszenia 
w języku ukraińskim, ale także oferując 
dodatek relokacyjny i wsparcie psycholo-
giczne. (RED)

CZYSTE NIEBO NAD KATOWICAMI. STARTUJE PROJEKT „ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT”

12 tysięcy porad związanych 
z ochroną powietrza. Będzie jeszcze więcej
Katowice biorą udział w największym 
obszarowo w Europie projekcie ukierun-
kowanym na działania związane z ochro-
ną powietrza – „ ląskie. Przywracamy 
błękit”. To inicjatywa zrzeszająca 9 jed-
nostek samorządowych na terenie wo-
jewództwa śląskiego. Całkowity koszt 
planu poprawy jakości powietrza nad 

ląskiem to 6 milionów złotych.
Projekt polega na opracowaniu i wdroże-
niu różnorodnych działań naprawczych. 
Ich realizacja ma doprowadzić do poprawy 
jakości powietrza oraz ograniczenia nie-
korzystnego wpływu zanieczyszczeń po-
wietrza na zdrowie i życie mieszkańców 
województwa śląskiego. Głównym celem 
projektu jest sprawna i efektywna realiza-
cja zapisów Programu ochrony powietrza 
dla województwa śląskiego, który w roku 

2020 został przyjęty przez Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego.

– Projekt „Śląskie. Przywracamy błę-
kit” stanowi komplementarne uzupełnienie 
tych działań, które już od wielu lat reali-
zujemy w Katowicach. We wrześniu 2018 
roku uruchomiliśmy Miejskie Centrum 
Energii, w którym nasi ekodoradcy udzie-
lili już ponad 12 tys. różnego rodzaju porad 
związanych z szeroko rozumianą ochroną 
powietrza, dotyczących m.in. oszczędzania 
energii, wymiany systemów ogrzewania 
i związanych z tym miejskich programów 
wsparcia. To właśnie pracownicy Miejskiego 
Centrum Energii będą pełnić kluczową funk-
cję podczas realizacji całego projektu – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Liderem projektu jest województwo śląskie. 
Oprócz lidera i miasta Katowice w projekcie 

udział bierze wspólnie 88 innych partnerów – 
w tym 79 gmin, miast i powiatów oraz 9 insty-
tucji wspierających i merytorycznych. 

Realizacja projektu potrwa do 2027 
roku. Jego koszt opiewa na kwotę 76 mln zł. 
Oprócz środków dotacyjnych z programu 
LIFE (45 mln zł) oraz środków z NFOŚiGW 
(26 mln), zadania będą finansowane ze środ-
ków samorządów i pochodzących z budżetu 
województwa. (RED)

Katowickie Miejskie Centrum Energii 
mieści się przy ul. Młyńskiej 2b. 
Z pracownikami MCE można 
kontaktować się również drogą 
telefoniczną: 32 259 32 85 oraz 
poprzez e-mail: mce@katowice.eu.

Firma rekrutuje obecnie na kilkadziesiąt stanowisk o różnym poziomie doświadczenia. Wzrost 
organizacji jest tak dynamiczny  że... kończy jej się przestrzeń biurowa! Dlatego już niedługo 
Keywords Studios wprowadzi się do lobal O ce Park w centrum Katowic
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BUDŻET OBYWATELSKI

Placówka w Murckach otrzymała nowy sprzęt
Nowy sprzęt rehabilitacyjny po-
może pacjentom Szpitala Murcki 
w odzyskaniu sprawności. Urządzenia 
i akcesoria do przeprowadzania za-
biegów fizjoterapeutycznych zosta-
ły przekazane w ramach zgłoszonego 
do budżetu obywatelskiego projektu  
który zainicjował mieszkaniec Murcek 
Jarosław Urych.
Dzięki realizacji projektu placówka rozsze-
rzyła swoje wyposażenie o sprzęt o wartości 
ponad 150 tys. zł. Wśród urządzeń znalazły 
się m.in. aparat do terapii falą uderzeniową, 
który obniża napięcie mięśniowe oraz ła-
godzi dolegliwości bólowe, a także szyna 
CPM do wykonywania ćwiczeń biernych 
kończyn dolnych, która jest niezbędna w re-
habilitacji pacjentów po urazach kolana.

– Szpital otrzymał także wyposażenie 
wykorzystywane w zabiegach dedykowa-
nych osobom po endoprotezie stawu bio-
drowego. To poręcze do nauki chodzenia 
(które przydają się także w przypadku 

problemów neurologicznych) oraz rotory do 
ćwiczeń kończyn dolnych – mówi Krzysztof 
Zaczek, prezes Szpitala Murcki. – Ponadto 
w ramach projektu dostarczono materace 
gimnastyczne, stacjonarne stoły rehabili-
tacyjne, stół pionizujący oraz stymulator 
chodu – dodaje.

Urządzenia unowocześnią świad-
czoną ofertę, co z kolei pozwoli zwiększyć 

efektywność zabiegów rehabilitacyjnych 
i uatrakcyjnić prowadzone zajęcia.

– Urządzenia mają wspomóc rehabilitację, 
poprawić komfort wykonywanych ćwiczeń, 
urozmaicić możliwości prowadzonej terapii 
oraz podnieść jej skuteczność – mówi Jaro-
sław Urych, wnioskodawca projektu, i dodaje: 
– Cieszy mnie poparcie tego wniosku przez 
mieszkańców i zachęcam innych do składa-
nia projektów, które pozytywnie wpływają 
na zdrowie naszej katowickiej społeczności.

– Leczenie pacjentów w Szpitalu Murcki 
odbywa się w siedmiu oddziałach szpital-
nych: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Ura-
zowo-Ortopedycznej, Internistycznym, 
Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej, 
Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Reuma-
tologii – mówi Mariusz Kokosza, członek 
zarządu Szpitala Murcki. – Pacjenci szpitala 
znajdą tutaj szeroką ofertę w zakresie reha-
bilitacji, usług kinezyterapeutycznych oraz 
zabiegów fizykoterapeutycznych – dodaje 
Kokosza.  (KAW/RED)

KONKURS KOPALNIA START-UPÓW

ECO-Factories zwyciężyło w Kopalni start-upów 
Zakończyła się druga edycja konkursu 
Kopalnia start-upów. Tegoroczne roz-
danie było drugim z zaplanowanych 
trzech  podczas których zgodnie z umo-
wą z mieszkańcami prezydent Katowic 
na lokalne start-upy przeznaczył łącznie 
okrągły milion złotych.
Na początku zespół ekspertów spośród 
33 złożonych projektów wybrał 10 najle-
piej rokujących. Projekty były oceniane 
pod względem potencjału biznesowego, 
potencjału na skalowanie, innowacyjności, 
dojrzałości oraz przygotowania zespołów. 
Ta dziesiątka najlepszych, przygotowu-
jąc się do finału, wzięła udział w progra-
mie mentoringowym.

– Wszystkim, którzy doszli do fi-
nału, gratuluję i składam wyrazy uznania 
za ciężką pracę. Widzę, że Kopalnia start-
-upów wzmacnia środowisko i jest zachętą 
do rozwijania swoich innowacyjnych pomy-
słów, bo poziom dojrzałości projektów rośnie. 
Gwarantuję, poza nagrodą finansową, wspar-
cie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink, które pomoże dobrze ukierunko-
wać rozwój Waszych projektów – podkreślał 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Laureatami II edycji konkursu zo-
stali: Adrian Kukofka za ECO-Factories 
– nagroda 150 000 zł, Sławomir Stolarski 
za Locatick – nagroda 100 000 zł, Dominik 
Koziarski za platformę edukacyjną Little Bit 
Academy – nagroda 80 000 zł. Zwycięzcy 
otrzymali dwuletni pakiet najmu biura 
w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści Rawa.Ink. Dodatkową nagrodą dla zwy-
cięzcy jest możliwość zaprezentowania się 

przed międzynarodowym gronem inwesto-
rów, innowatorów miejskich i gości Świato-
wego Forum Miejskiego WUF11 w czerwcu 
w Katowicach. W kolejnych wydaniach Na-
szych Katowic zaprezentujemy rozmowy 
z pozostałymi laureatami konkursu. 

Z ADRIANEM KUKOFKĄ 
Z „ECO-FACTORIES” 
ROZMAWIA SŁAWOMIR RYBOK

Co ma wspólnego tytan z drukiem 3D  
Wytwarzanie przyrostowe, popularnie na-
zywane drukiem 3D, jest technologią oferu-
jącą nowe możliwości w wytwarzaniu części 
i mechanizmów. W ostatnich latach wytwa-
rzanie przyrostowe stało się, z technologii 
do szybkiego prototypowania i produkcji 
jednostkowej, sprawdzonym narzędziem 
inżynierskim, które jest aktualnie wykorzy-
stywane przez większość gałęzi przemysłu. 

Tytan oraz jego stopy są materiałami bardzo 
uniwersalnymi, możliwymi do zastosowa-
nia w wielu aplikacjach. Głównie ze względu 
na ich wysoką wytrzymałość przy małej ma-
sie, ale również przez biokompatybilność 
i odporność na korozję. Znajdują one zasto-
sowanie od implantów stomatologicznych 
po silniki lotnicze. Połączenie możliwości 
druku 3D z uniwersalnością tytanu idealnie 
sprawdza się wszędzie, gdzie wymagane jest 
zmniejszenie masy urządzenia, bez utraty 
jego własności użytkowych.

Dlaczego wasz zespół zainteresował się wła-
śnie tym zagadnieniem
Druk 3D w metalu pomimo rosnącej po-
pularności jest wciąż technologią drogą. 
W wielu przypadkach zarezerwowaną dla 
branż, takich jak: medycyna, lotnictwo czy 
sporty motorowe. Obniżenie ceny materia-
łów wpłynie znacznie na popularyzację tej 
technologii i to kierowało nami na początku. 

Wraz z rozwojem naszej technologii zauwa-
żyliśmy, jak duże korzyści ekologiczne niesie 
za sobą nasze rozwiązanie, oraz że wyko-
rzystanie odpadów do produkcji pozwoli 
na ograniczenie konieczności importowania 
tytanu spoza Unii Europejskiej.

Czy nagroda w konkursie na najlepszy kato-
wicki start-up pomoże w realizacji projektu 
ECO-Factories
Środki finansowe przeznaczymy na dalsze 
badania i rozwój technologii, co na pewno 
przybliży nas do szybkiego uruchomienia 
sprzedaży naszych rozwiązań. Konkurs 
i nagroda to również bardzo dobra okazja 
do promocji firmy i projektu oraz rozpo-
wszechniania informacji o druku 3D i jego 
możliwościach, co z pewnością przysłuży 
się rozwojowi całego rynku.

Katowice wspierają nie tylko dużych inwesto-
rów ale i środowiska start-upowe. Jak postrze-
gacie miasto na przestrzeni ostatnich lat
Metamorfoza Katowic na przestrzeni ostat-
nich lat to wspaniały przykład zagospoda-
rowania terenów postindustrialnych bez 
utraty ich ducha. Modernizacja terenów 
po kopalni „Katowice” oraz katowickiego 
Rynku to jedne z wielu przykładów budowy 
przestrzeni, z której mogą korzystać miesz-
kańcy miasta i aglomeracji. Fakt, że Kato-
wice są najmniej zakorkowanym miastem 
w Polsce w połączeniu z rozbudowaną ko-
munikacją metropolitalną sprzyja rozwi-
janiu tu biznesu niezależnie od jego skali, 
głównie przez możliwość zatrudniania 
specjalistów z dużej części województwa.

W III edycji budżetu 
obywatelskiego 
mieszkańcy wybrali 
119 zadań  ich łączny 
koszt realizacji to ponad 
15 mln złotych
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Zwycięski start-up ECO-Factories odebrał nagrodę z rąk wiceprezydenta Katowic Bogumiła Sobuli
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PROGRAM P-TECH W KATOWICACH Z KOLEJNYM PARTNEREM

Dobry start na nowoczesnym rynku pracy
Firma Kyndryl  jeden z największych 
na świecie dostawców usług w zakresie 
infrastruktury IT  dołącza jako partner do 
międzynarodowego programu rozwoju 
edukacyjno-zawodowego P-TECH uru-
chomionego w Polsce w 2019 roku z ini-
cjatywy IBM. 
W ramach programu uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
nr 2 w Katowicach po pięciu latach nauki 
zdobędą maturę oraz możliwość uzyskania 
kwalifikacji rynkowej na piątym poziomie 
Polskiej Ramy Kwalifikacji z zakresu monito-
rowania konsoli oraz prowadzenia działań in-
terwencyjnych w systemie mainframe, która 
powstała dzięki współpracy z Instytutem Ba-
dań Edukacyjnych, partnerem merytorycz-
nym P-TECH. Wszystkie zajęcia dydaktyczne 
z tego obszaru będą realizowane przez wykła-
dowców – ekspertów z firmy Kyndryl. 

Głównym celem P-TECH jest 
wsparcie lokalnych społeczności przez 

odpowiednie przygotowanie młodzieży 
do pracy w zawodach STEM niezależnie 
od branży, adekwatnie do potrzeb rynku 
pracy XXI wieku. Program P-TECH 
jako wielostronna inicjatywa edukacyjna 
zapewnia młodym ludziom wsparcie 
w rozwoju umiejętności naukowych, tech-
nicznych, pracowniczych i zawodowych. 
To przykład najlepszego wykorzystania 
wielostronnego partnerstwa publiczno-
-prywatnego, w ramach którego uczniowie 
szkół technicznych i ogólnokształcących 
mogą się rozwijać również w środowi-
sku zawodowym.

W ramach P-TECH uczniowie będą 
między innymi śledzić codzienną pracę 
swojego mentora (tzw. job shadowing), 
poznając od wewnątrz rzeczywiste śro-
dowisko biznesowe czy też uczestnicząc 
w wykładach i stażach. P-TECH nie wy-
maga wprowadzania zmian do podstawy 
programowej. (RED)

PRZYRODA MIASTA

Katowice 
wracają do natury
Termin „czwartej przyrody” po raz pierw-
szy zastosował niemiecki badacz prof. 
Ingo Kowarik  aby określić roślinność 
rozwijającą się samoistnie  w sposób 
niekontrolowany  bez ingerencji człowie-
ka na opuszczonych  nawet najbardziej 
zniszczonych terenach – a więc także 
nieużytkach miejskich. 
Dotyczy to również Katowic, gdzie wiele 
nieużytków, w których występuje natu-
ralna sukcesja, jest zgłaszanych jako miejsca 
„zaniedbane” czy „chaszcze”, które należy 
zagospodarować, a czasem wręcz wykar-
czować – takie są oczekiwania mieszkań-
ców. Jednak w czasach, gdzie miasto stale 
się rozrasta, takie naturalne miejsca mają 
niebagatelne znaczenie, co zauważono już 
w wielu europejskich miastach, gdzie po-
wstają tzw. parki natury – strefy poprzemy-
słowe, gdzie poprzez niewielką ingerencję, 
np. poprowadzenie kilku ścieżek, tworzone 
są miejsca, w których można w pełni po-
dziwiać niczym niezachwianą dziką przy-
rodę miasta.

Podobna koncepcja zostanie zastoso-
wana w zrewitalizowanym Parku Weł-
nowieckim, gdzie jego naturalna część 
pozostanie zagospodarowana jedynie 
ścieżkami czy kilkoma elementami małej 
architektury, aby w pełni skorzystać z ka-
towickiej „czwartej przyrody”.

Proces, w którym rozwija się taka 
roślinność, jest nazywany naturalną 

sukcesją lub sukcesją ekologiczną. Co 
to oznacza? Sukcesja naturalna polega 
na naturalnych przemianach roślinności 
prowadzących do zmiany jej składu ga-
tunkowego i coraz lepszego dostosowania 
do warunków siedliskowych. Naturalna 
sukcesja zieleni jest najbardziej widoczna 
na terenach poprzemysłowych, gdzie 
wskutek zakończonej ingerencji czło-
wieka natura zaczęła odzyskiwać wcze-
śniej „zawłaszczone” tereny. Dodatkowo 
na skutek postępowania sukcesji w mie-
ście, na takich terenach mogą pojawiać się 
gatunki roślin, które nie są wykorzysty-
wane w zieleni urządzonej, a co za tym 
idzie wpływają na poprawę bioróżnorod-
ności w miejskim klimacie.

Tego typu miejsca w mieście – z pozoru 
nieciekawe, mało atrakcyjne, zarośnięte 
chaszcze, jak to zwykli o nich mówić miesz-
kańcy – tak naprawdę są bardzo interesujące 
pod względem biologicznym i wprawiają 
w zachwyt przyrodników, jak również nas, 
projektantów terenów zielonych. Wspaniale 
można zaobserwować, jakie rośliny rozwiną 
się i przeżywają w tak trudnym terenie, ja-
kim jest miasto. Daje nam to wiedzę o ga-
tunkach, które dobrze czują się środowisku 
synantropijnym (czyli zmienionym przez 
człowieka) i z biegiem lat wytworzyły: od-
porność na duże wahania temperatur, za-
nieczyszczenie powietrza, zasolenie czy 
zdolność asymilacji metali ciężkich.

Pozostawianie takich dzikich lokaliza-
cji ma również zbawienny wpływ na mi-
kroklimat – w dobie zmian klimatycznych 
i występowania wysp ciepła, obniżają one 
temperaturę powietrza, dają schronienie 
zwierzętom, takim jak małe ssaki czy ptaki. 

Stanowią także miejsce życia licznych mi-
kroorganizmów, które zapobiegają zubo-
żeniu oraz zagęszczeniu gleby, spulchniając 
ją, co daje gwarancję zachowania żyzności. 
Miejsca takie umożliwiają rozwój licznych 
mikroświatów. MI  S R I , M

Firmy partnerskie w Katowicach  czyli IBM i Kyndryl  w ZSTiO nr 2 w Katowicach oraz Fujitsu 
Technology Solutions w ląskich Technicznych Zakładach Naukowych we współpracy z kadrą 
dydaktyczną szkoły dostarczają dodatkowy wkład merytoryczny lub narzędzia do już istniejących 
przedmiotów i zajęć  tak by wyposażyć uczniów w konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy. 
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TEATR 

Cała naprzód, 
czyli premiera „Robinsona” 
w katowickim Ateneum 
Ostatnią realizacją lą-
skiego Teatru alki i Ak-
tora Ateneum w tym se-
zonie będzie „Robinson” 
Anny Andraki na moty-
wach „Przypadków Ro-
binsona Kruzoe” Da-
niela Defoe  w reżyserii 
Roberta Drobniucha  ze 
scenografią Katarzyny 
Proniewskiej-Mazurek 
i muzyką Katarzyny 
Brochockiej. Premierę 
zaplanowano na sobotę 
21 maja o godz. 1 .00.
Sztuka napisana na zamó-
wienie katowickiego Te-
atru jest sceniczną wersją 
popularnej XVIII-wiecz-
nej powieści podróżniczej angielskiego pi-
sarza, opowiadającej o przygodach rozbitka, 
Robinsona Kruzoe.

Młody bohater, zafascynowany mo-
rzem i opowieściami żeglarzy, ucieka 
z domu na statek. Ma jednak pecha 

i zarazem szczęście – 
podczas sztormu ża-
glowiec tonie wraz 
z całą załogą, a Robin-
son pozostaje przy ży-
ciu. Wyrzucony przez 
fale na bezludną wyspę 
powoli uczy się żyć, ko-
rzystając z tego, co daje 
mu przyroda. Mijają lata, 
kiedy na wyspie pojawia 
się drugi człowiek…

Na scenie zoba-
czymy Michała Skibę 
(w roli tytułowej) oraz 
Krystynę Nowińską, 
Ewę Reymann, Marka 
Dindorfa, Grzegorza 
Eckerta, Dawida Kobielę 

i Bartosza Sochę.
Dodajmy, że reżyseria światła jest 

dziełem Prota Jarnuszkiewicza, nad ru-
chem scenicznym czuwa Błażej Twarow-
ski, a nad multimediami – Przemysław 
Żmiejko. (RCH)

ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU GALERIA ARTYSTYCZNA 2022

Krystyna Bochenek dołączy 
do upamiętnionych w Galerii Artystycznej
W tym roku to postać Krystyny Bo-
chenek dołączy do grona ludzi kultury 
upamiętnionych w alerii Artystycznej 
przy pl. runwaldzkim. Z trzech posta-
ci z największą liczbą głosów prezydent 
Katowic wybiera jedną  której rzeźba 
w połowie września zostanie uroczyście 
odsłonięta podczas obchodów rocznicy 
nadania Katowicom praw miejskich. Do-
datkowo tablicami pamiątkowymi uho-
norowani zostaną Piotr Szmitke oraz 
Tadeusz rabowski.
– Pamięć o wybitnych postaciach, które za-
pisały się w historii Katowic i naszego re-
gionu, to nasz obowiązek. Dlatego dziękuję 
tym wszystkim, którzy oddali swój głos 
w plebiscycie. Od lat Galeria Artystyczna 
niezmiennie budzi duże zainteresowanie 
wśród katowiczan, nie tylko podczas co-
rocznego głosowania, ale przede wszyst-
kim jako miejsce, gdzie można odpocząć 
i poznać historię – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

W głosowaniu wzięło udział 553 miesz-
kańców, z czego 515 oddało swój głos za po-
średnictwem strony internetowej. Najwięcej 
głosów otrzymali:

Krystyna Bochenek – dziennikarka zaj-
mująca się m.in. upowszechnianiem kultury 
języka polskiego, inicjatorka Ogólnopol-
skiego Dyktanda, autorka i współautorka 
kilku książek,

Tadeusz rabowski – artysta pla-
styk, wybitny plakacista, inicjator i or-
ganizator Biennale Plakatu Polskiego 
w Katowicach,

Piotr Szmitke – wybitny malarz, 
rysownik i pedagog, twórca interdy-
scyplinarny, stworzył kierunek sztuki 
zwany metaweryzmem.

– Na Krystynę Bochenek, Tadeusza 
Grabowskiego i Piotra Szmitke miesz-
kańcy oddali ponad 57% głosów. Biorąc 
pod uwagę wyrównane wyniki głosowa-
nia, zdecydowałem, że uhonorujemy całą 
trójkę. W Galerii Artystycznej pojawi się 

popiersie Krystyny Bochenek, natomiast 
Piotr Szmitke i Tadeusz Grabowski zostaną 
uhonorowani tablicami pamiątkowymi – 
dodaje prezydent Marcin Krupa. Uroczy-
ste odsłonięcie wybranego w plebiscycie 
pomnika przy pl. Grunwaldzkim odbędzie 
się, tradycyjnie, w połowie września, pod-
czas obchodów nadania Katowicom praw 
miejskich.

W poprzednich edycjach plebiscytu miesz-
kańcy wybrali tak znaczące dla kultury re-
gionu osoby, jak  Antoni Halor, Zbigniew 
Cybulski, Jerzy Duda-Gracz, Henryk M. 
Górecki, Wojciech Kilar, an Skrzek, Teofil 
Ociepka, Karol Stryja, Paweł Steller, Stani-
sław Ligoń, Aleksandra ląska, Stanisław 
Hadyna, Bogumił Kobiela, Alfred Szklarski, 
Adolf ygacz, Tadeusz Kijonka, ózef wi-
der oraz Kazimierz Kutz.
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Z TOMASZEM KONIOREM ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

Łagodzić ekstrema, szukać normalności
Nasze pierwsze rozmowy – jak sobie przypo-
minam – toczyły się kilkanaście lat temu w 
kawiarni SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9  zawsze 
w kręgu pytań i może nie zawsze jasnych in-
tuicji  ale wszystkie dotyczyły Katowic. Pan 
był wtedy to cytat  „wschodzącą gwiazdą ar-
chitektury”  dzisiaj prace sygnowane nazwi-
skiem Konior uznaje się za wybitne. Są zna-
ne w świecie.
Początki trwają i towarzyszą nam cały 
czas. Mimo takich czy innych okoliczno-
ści jakoś nie chcemy się od nich uwolnić, 
bo ciągle orientują, kim i gdzie w tej chwili 
jesteśmy. Słowem to ważny punkt odnie-
sienia. Ale, jak to w życiu bywa, w zda-
rzeniach więcej jest znamion przypadku 
niż przemyślanych decyzji. Po studiach 
w Krakowie skończyłem jeszcze jeden fa-
kultet na Politechnice Śląskiej w Gliwi-
cach (konserwacja zabytków), no i zaraz 
potem osiadłem w Katowicach. Początek, 
nie ukrywam, był dla mnie dość osobliwy. 
Trudno się było zaaklimatyzować. Z cza-
sem zacząłem dostrzegać, że to miejsce jest 
absolutnie wyjątkowe, między innymi dla-
tego, że przed architektem otwiera per-
spektywy, a to już jest naprawdę dużo. 
Wreszcie, powoli, z rosnącym entuzja-
zmem, odkrywałem miasto dla siebie, 
całą tę jego niedługą, ale burzliwą histo-
rię. Dowiadywałem się, co tutaj do tej pory 
się wydarzyło. Dlaczego Katowice, które 
zastaję, wyglądają dziś tak, a nie inaczej? 
Jakie jest tło tej doświadczanej przeze 
mnie tu i teraz współczesności? Miałem 
zresztą świetnych przewodników. Mię-
dzy innymi profesora Tadeusza Sławka, 
który pokazywał, jak czytać miejsce bez 
łatwych uogólnień, bez mamiących stereo-
typów. Bo ono rozwijało się od początku 
po swojemu, czyli dynamicznie. To były 
erupcje, wybuchy, a nie powolne narasta-
nie, łagodna harmonia następstw. Tutaj 
są kontrasty i zderzenia, dlatego też jest 
szansa na coś, co może okazać się ciekawe, 
wręcz fascynujące. 

Od chwili tamtych wtajemniczeń minęło 
już prawie ćwierć wieku...
I dzisiaj mogę z przekonaniem powie-
dzieć, że jestem stąd. Że to jest moje miej-
sce na ziemi. Tutaj pracuję, odpoczywam, 
mam przyjaciół. Swoją przyszłość też 
określam z tego właśnie miejsca.

Taka stabilizacja oczywiście bezcen-
na. Ale czy jest coś  co Pana tutaj jesz-
cze prowokuje  Ciekawi  Rzuca jakieś 
wyzwania
O! Mnóstwo spraw, zadań i celów! To 
jest nieustannie przyspieszony puls, taka 
podskórna emocja, wciąż pojawiają się 
nowe wyzwania, bez których codzienna 
praca straciłaby smak. Ćwierć wieku za-
wodowej aktywności to sporo czasu, ale 
bilans wychodzi na plus. Wciąż czynnie 
przyglądam się Katowicom, ciekawi mnie, 
w jaką stronę będą się rozwijać, co się tutaj 

wydarzy w kolejnych latach. Widzę poten-
cjał. Naturalnie ważny jest kontekst, tzw. 
obiektywne czynniki i okoliczności. To 
świetne być ciągle w środku takiego tygla, 
czuć szybsze tętno, aktywnie uczestniczyć 
w procesie.

Katowice  jakie Pan zastał  przyjeżdżając 
tutaj zaraz po studiach  były miastem  któ-
remu jak tlen potrzebny był jakiś nowy im-
puls. Z powodu wielu przyczyn natury po-
litycznej  ekonomicznej  nie ukrywajmy  że 
również resentymentów  których nie ma 
tu sensu wspominać  nastąpił zastój. Wyj-
ściem z impasu mógł być tylko nowy roz-
mach  „ucieczka do przodu”  kolejna tak 
charakterystyczna dla historii i rozwoju Ka-
towic erupcja pomysłów. Po prostu dziel-
ne decyzje – i tak się też stało  ten pro-
ces trwa. Ale jak – Pana zdaniem – na-
sze miasto powinno być w dalszej per-
spektywie „myślane”  Komponowane  
Projektowane
Zapamiętałem mocno pewne słowa: 
współcześnie jest wiele miast kreowanych 
wybitną architekturą, w których żyje się 
ciężko. I są miasta pełne zwyczajnych bu-
dynków, gdzie ludzie czują się znakomicie. 
To, że dominują obiekty superoryginalne, 
wcale nie oznacza, że tworzone przez nie 
przestrzenie staną się przyjazne dla ludzi. 
Dlatego – jak Pan zauważył – używam czę-
ściej określenia „miasto”, „urbanistyka” niż 
słowa „architektura”. Też pamiętam dobrze 
nasze niegdysiejsze rozmowy w SARP-
-ie na Dyrekcyjnej i przyzna Pan, że już 

wtedy powtarzałem z uporem: zdecydo-
wanie bardziej potrzeba nam wygodnych 
i przyjaznych miejsc do życia niż ekstre-
malnych budynków, które prężą muskuły 
i za wszelką cenę starają się udowodnić 
swoją odmienność. Architektura pojmo-
wana w ten sposób tak naprawdę prze-
kłada się bardziej na kadry efektownych 
zdjęć publikowanych w żurnalach. Tym-
czasem architektura jest żywym tłem 
naszej codzienności. Staram się o tym pa-
miętać, gdy biorę ołówek do ręki i zaczy-
nam szkicować coś, co ma w przyszłości 
stanąć na długie lata.

Przykład  który Pan przywołał  uwyraźnia na-
tychmiast  jak trudną przestrzenią jest mia-
sto. Miasto w ogóle. Jak znaleźć równowa-
gę pośród sprzeczności potrzeb  możliwości  
logiki następstw i konsekwencji. Jedna prze-
strzeń określa drugą  jedna na drugą wywie-
ra wpływ  demiurgiczne gesty są raczej mało 
realne.
W miastach, jak nigdy wcześniej, ścierają 
się różne interesy, skrajne postawy, wciąż 
trwa poszukiwanie sposobów na godze-
nie sprzeczności, łagodzenie ekstremów. 
Na przykład dzisiaj to nie tylko piesi, choć 
w sposób oczywisty z przywilejami, nie 
tylko rowerzyści, którym staramy się uła-
twić życie. Są też ci, którzy przyjeżdżają 
samochodem – do pracy, w interesach 
i w gości. I choć stawiamy na transport pu-
bliczny, jednak w tej kwestii też potrzebna 
i możliwa jest równowaga. Na tym polega 
fenomen miasta, żeby te aspekty godzić 

w sposób zrównoważony. Łagodzić eks-
trema, szukać normalności.

I w ten sposób na zakończenie naszej 
rozmowy prowadzi Pan  Panie Tomaszu  
na nieco mniej zawiłą ścieżkę niż ów wę-
zeł skomplikowanych miejskich proble-
mów. Spytam więc  w jaki sposób ekstre-
ma łagodzi Tomasz Konior  dzie szuka 
normalności  Jak równoważy napięcia  
Pomaga mi w tym moja druga pasja, 
czyli muzyka, konkretnie – gra na for-
tepianie, którą wreszcie zacząłem czyn-
nie realizować.

Pański przyjaciel  Krystian Zimerman   
jak komentuje efekty  
Krystian wie, że zawsze marzyłem o tym, 
żeby grać. Pewnie zdaje sobie sprawę, 
że właśnie rośnie mu konkurencja... A mó-
wiąc serio, nie mam jeszcze wymarzonego 
fortepianu. Chwilowo jest to taki elek-
tryczny instrument, na którym ćwiczę. 
Mimo tego każdy udany akord na klawia-
turze sprawia mi niewyobrażalną radość. 
Pierwszym utworem, jaki zacząłem grać, 
jest sonata Księżycowa Beethovena. Muszę 
powiedzieć, że wychodzi mi to coraz lepiej. 
I to jest szczęście. A tak naprawdę jest nim 
samo życie. Jeśli popatrzymy na wszystko 
z perspektywy tego, co dzieje się na świe-
cie, to nagle doceniamy wartości, które 
wcale nie są dane nam na zawsze. Życie 
i szczęście to najważniejsze teraz słowa, 
bo zmierzają w stronę empatii. I miłości. 
A od tego zaczyna się dobro. 
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PANIĄ HELENĘ SKULSKĄ-SIEWICZ JAK PRZEŻYĆ W ZDROWIU I SZCZĘŚCIU TYLE LAT, PYTAŁ SŁAWOMIR RYBOK

Pełna pasji, energii i otwartości na innych
Sto lat obchodziła niedawno pani Hele-
na Skulska-Siewicz. Wieloletnia Prze-
wodniczącą Oddziału Rejonowego Pol-
skiego Związku Emerytów  Rencistów 
i Inwalidów w Katowicach  założyciel-
ka koła PTTK nr 1 . Bukiet kwiatów 
wręczył solenizantce prezydent Mar-
cin Krupa.

Pani Heleno  kiedy widzę Pani błysk w oku 
i energię  nie mogę nie zapytać o receptę na 
taką kondycję psychiczną i fizyczną.
Na dobre zdrowie i na dobre życie niestety 
nie ma przepisu. Składa się całe życie, cha-
rakter człowieka, wybory. Trzeba się w ży-
ciu kierować i rozumem, i sercem. Otaczać 
się dobrymi ludźmi i wybierać swoją własną 
drogę życia. 

Przeszłam przez życie tak jak inni, prze-
szłam wojnę… Od dziecka miałam bardzo 
dobre życie. Podsumowując swoje stuletnie 
życie, mogę powiedzieć, że nie zmarnowa-
łam go. Jestem zadowolona i szczęśliwa. By-
łam kochana, miałam wspaniałego męża, 
który mi otworzył dojrzałe życie. Dla ko-
biety to jest wielka rzecz, jeśli się spotyka 
partnera, z którym można żyć na co dzień 
w dobrej atmosferze, ma się podobne zainte-
resowania, choć charaktery i dążenia mogą 
być różne. Zrozumienie, szacunek, powaga 
– to wszystko są ważne wartości. Wycho-
wałam dwójkę dzieci mojej siostry, która 
zmarła, mając 45 lat.

Pamięta Pani czasy strasznej drugiej wojny 
światowej
W 1939 roku zrobiłam maturę, były piękne 
wakacje, ja, młoda kobieta, radosna, a tu 
wojna… Mój ojciec chciał mnie chronić, 
mówił – trzeba, aby ona poszła do pracy. 
Trudno było znaleźć pracę, więc zamknęli 

mnie na dziesięć dni do piwnicy, żeby żoł-
nierze mnie nie znaleźli. Później tato znalazł 
pracę, dostałam kenkartę i byłam osobą pra-
cującą w niemieckiej firmie, to mnie ocaliło.

Drugą przygodę miałam, jak do Polski 
weszli Rosjanie. Mój rocznik ogłosili pobo-
rowym… niech pan sobie wyobrazi – młoda 
osoba, wiek poborowy i mam iść do wojska. 
Dobrze, że miałam dzielnego ojca, któremu 
udało się dostać do komendanta i załatwili 
tak, że podanie napisała instytucja, w której 
pracowałam i dostałam pobór bez powoła-
nia – do dziś mam ten dokument.

A czasy powojenne
Zaczęłam pracować w poważnych insty-
tucjach i ze względu na to, że byłam zdolną 

osobą, dostawałam kierownicze stanowi-
ska. Z pracy wywiązywałam się sumiennie 
i jako kierowniczka działu dbałam o do-
brą, rodzinną atmosferę. Uczyłam młode 
osoby zaangażowania – trzeba chcieć 
i dobrze pracować. Ja na Śląsk przyjecha-
łam dopiero w 1951 roku, osiedliłam się 
tutaj dlatego, że mój mąż już przed wojną 
był dziennikarzem.

Mieliśmy grono przyjaciół, pięć mał-
żeństw serdecznych, które miały dzieci. 
Z dwóch małżeństw ich dzieci mnie jeszcze 
odwiedzają, ale nie żyje już nikt z mojej ro-
dziny. Jestem sama – z tym, że nigdy w życiu 
nie mówiłam, że jestem samotna. Umiem 
sobie zorganizować życie, przyciągam lu-
dzi do siebie. Ciągle mówią – jak to pani 

robi, że pani ma tyle werwy. Bo ja się dzielę 
swoją radością. Jestem dla ludzi życzliwa, 
pomagam. Na przykład kiedyś poszłam do 
biblioteki i szukali kogoś, żeby dzieciom 
bajki czytać, powiedziałam – po co mam 
czytać – będę opowiadać.

Ciągle będę dopytywał  co pomaga w zacho-
waniu tak dobrej kondycji  
Połknęłam bakcyla turystycznego, jak mia-
łam ponad 50 lat – zapisałem się do PTTK 
i założyłam w Związku Emerytów i Ren-
cistów koło PTTK. Chodziłam po górach, 
wdychałam to górskie, wspaniałe powie-
trze, które w Beskidach jest cudowne. 
Zdobyłam nawet nagrodę – najstarsza 
uczestniczka rajdu, a miałam 80 lat i szłam 
sama, bez kijków.

Codziennie staram się wyjść z laseczką 
i dwa, trzy kilometry zrobić. Bo ruch to jest 
zdrowie. Nie mogę też żyć bez czytania 
i z mojej biblioteki, która jest przy ul. Ryb-
nickiej, teraz mi przynoszą książki do domu.

Czytam książki, chodzę na spacery, nie 
mówię, że jestem chora, nie mówię, że je-
stem do niczego, staram się żyć normalnie. 
W domu gotuję sobie obiady sama, bo to, co 
ugotuję, mi służy, jest dla mnie zdrowe.

Czy ma Pani ulubione miejsce w Katowicach
Lubię jedną kawiarnię na Zadolu. Robię 
spacer z laseczką, jadę autobusem 51 na Za-
dole, tam idę na mały spacer do tężni i da-
lej do kawiarni Biały Domek. W ślicznym 
ogrodzie siedzę z książką dwie godziny 
i czytam. Stamtąd wsiadam do autobusu 
i wracam do mojego domu.

Czego należałoby Pani życzyć
Mnie trzeba tylko życzyć, aby moje zdrowie 
nie straciło energii!      

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW POLECA PORADNIK

„Z miłości do rozsądku, czyli małżeństwo a finanse”
Rzecznik finansowy przygotował porad-
nik „Małżeństwo a finanse”  w którym 
objaśnia wybrane zagadnienia prawne 
związane z finansami w małżeństwie. 
Małżonkowie mogą zdecydować się 
na założenie wspólnego konta w banku. 
O ile umowa rachunku nie stanowi ina-
czej, każdy ze współposiadaczy może 
dysponować samodzielnie wszystkimi 
środkami pieniężnymi oraz każdy z nich 
może w dowolnym momencie wypowie-
dzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych 
współposiadaczy. W przypadku założenia 
wspólnego rachunku należy pamiętać o za-
sadach dotyczących małżeńskich ustrojów 
majątkowych. Co do zasady z chwilą za-
warcia małżeństwa między małżonkami 
powstaje wspólność majątkowa (wspólność 
ustawowa). Do majątku wspólnego należy 

przede wszystkim otrzymywane wyna-
grodzenie za pracę każdego z małżonków. 
Rachunek wspólny małżonków może pod-
legać zajęciu egzekucyjnemu. Rachunku 
wspólnego małżonków nie należy mylić 
z rachunkiem rodzinnym, na który mogą 
być wpłacane wyłącznie środki pieniężne 
pochodzące ze świadczeń niepodlegają-
cych egzekucji.

Jeśli jeden z małżonków ma indywidu-
alny rachunek i chce, aby drugi małżonek 
mógł uzyskać informacje dotyczące tego 
konta, to powinien złożyć w banku upoważ-
nienie. Podobnie jeżeli właściciel rachunku 
chce umożliwić dostęp do swojego indy-
widualnego konta innej osobie, musi zło-
żyć dyspozycję, tj. ustanowić na przykład 
współmałżonka pełnomocnikiem swojego 
rachunku bankowego.

Gdy pomiędzy małżonkami jest wspól-
ność majątkowa, to co do zasady w przy-
padku zaciągania kredytu konsumenckiego 
zgoda współmałżonka nie musi być wyma-
gana. Jednak w przypadku większych kwot, 
podmioty rynku finansowego takiej zgody 
się domagają. Natomiast w przypadku kre-
dytów hipotecznych, z racji, iż prowadzą do 
obciążenia nieruchomości, taka zgoda dru-
giego małżonka jest konieczna. 

W sytuacji gdy między małżonkami 
jest rozdzielność majątkowa, przy kredycie 
konsumenckim, jak również hipotecznym, 
podmiot rynku finansowego może nie żą-
dać zgody współmałżonka.

Poradnik rzecznika finansowego „Mał-
żeństwo a finanse” to ponad 20 pytań 
i szczegółowych odpowiedzi wraz z odwo-
łaniem do przepisów prawa.

Przeczytaj całość 
na stronie: 

https: bit.ly 3rZ0Z 9
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KATOWICE DLA SENIORA
Miasto Katowice oraz realizator projek-
tów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Katowicach zapraszają mieszkańców 
miasta w wieku senioralnym do udziału 
w zajęciach.
W ramach projektu „Centrum Spo-
łecznościowe Nasze Załęże – II etap” 
zaplanowano:

12 maja w godz. 10.00–13.00 – „Senior 
online” – zajęcia komputerowe,

13 maja o godz. 18.00 – „Senior w dzia-
łaniu” – wszystko o olejach spożywczych – 
warsztaty edukacyjne,

17 maja o godz. 11.00 – „Senior w po-
dróży” – wyjazd do Sztolni Królowa Luiza,

19 maja o godz. 1 .00 – „Senior 
w działaniu” – koralowa biżuteria – warsz-
taty rękodzielnicze,

20 maja o godz. 18.00 – „Senior w dzia-
łaniu” – wszystko o olejach spożywczych – 
warsztaty edukacyjne,

23 maja o godz. 10.00 – „Senior 
w działaniu” – koralowa biżuteria – warsz-
taty rękodzielnicze,

26 maja w godz. 10.00–13.00 – „Senior 
online” – zajęcia komputerowe.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Dominiką 
Szołtysik, Judytą Wolną lub Katarzyną Loth. 
Adres: Katowice, ul. Gliwicka 92/1, telefony 
kontaktowe: 502 032 688, 503 805 269, 501 
242 787.

W ramach projektu „Bogucice – moje 
miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej – etap II” zaplanowano:

4  11  18  25 maja w godz. 9.00–11.00 – 
„Senior w ruchu” – Nordic Walking,

6 maja o godz. 10.30 – „Senior w akcji” 
– I Senioralny MiniRajd Rowerowy,

9 maja o godz. 12.00 – „Senior w dzia-
łaniu” – spotkanie z kinem polskim,

16 maja o godz. 10.00 – „Senior w po-
dróży” – ogród botaniczny w Zabrzu,

23 maja o godz. 10.00 – „Senior w dzia-
łaniu” – senior w ogrodzie,

26 maja o godz. 15.00 – „Senior w dzia-
łaniu” – popołudnie planszówkowe,

30 maja o godz. 12.00 – „Senior 
w działaniu” – kwiatowe świece z Ogro-
dami Przyszłości.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Kariną 
Ploch-Oleksy, Anną Wołoch lub Markiem 
Mierzwą. Adres: Katowice, ul. Markiefki 64 
oraz Markiefki 68, telefony kontaktowe: 502 
032 604, 720 779 447, 502 032 544.

W ramach projektu „Centra Społecz-
nościowe w ródmieściu i Zawodziu” 
w maju 2022 roku  w ramach działań 
Dzielnicowej Akademii Seniora  będzie 
kontynuowane wspieranie aktywności 
ruchowej seniorów poprzez spacery  
w tym spacery z kijkami. 

Integracja będzie się odbywać poprzez 
spotkania Kawiarenki Sąsiedzkiej w wio-
sennym wydaniu – w ogrodzie stworzo-
nym w dzielnicy ze środków budżetu 
obywatelskiego. Planuje się również wy-
cieczkę integracyjną do Raciborza oraz 
ekologiczne spotkania edukacyjno-inte-
gracyjne w ciekawej formule kąpieli le-
śnych. Stałym działaniem jest świadczone 
poradnictwo w ramach Punktu Porad i In-
formacji Obywatelskiej.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Agnieszką 
Rzepecką. Adres: Katowice, ul. Łączna 2–4, 
telefon kontaktowy: 509 233 227.

W ramach projektu „Centrum Spo-
łecznościowe w Nikiszowcu – II etap” 
zaplanowano:

6 maja o godz. 9.30 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
warsztaty rękodzieła,

10 maja o godz. 9.00 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane,

13 maja – wycieczka w ramach „Senior 
w podróży”,

17 maja o godz. 9.00 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane,

20 maja o godz. 9.30 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
warsztaty rękodzieła,

24 maja o godz. 9.00 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane,

27 maja – ognisko w ramach „Senior 
w akcji”,

31 maja o godz. 9.00 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Barbarą 
Mizerą. Adres: Katowice, ul. Szopienicka 
58, telefon kontaktowy: 502 032 623.

W ramach projektu „Program Aktywno-
ści okalnej Wełnowiec – Józefowiec 
i Dąb” zaplanowano:

5 maja o godz. 11.00 – inicjatywa lo-
kalna Akademii Aktywnego Mieszkańca dla 
Seniorów – „Senior w tańcu” (gr. I – godz. 
11.00, gr. II – godz. 12.00),

9 maja o godz. 16.00 – inicjatywa lo-
kalna Akademii Aktywnego Mieszkańca dla 
Seniorów – „Kącik Seniora”,

10 maja o godz. 9.00 – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – joga dla osób 
w wieku senioralnym,

11 maja o godz. 9.00 – Nordic Walking 
dla każdego – spacer z instruktorem,

12 maja o godz. 9.00 – Klub Społeczno-
ściowy „Strefa Seniora” – smutek – czym jest 
i o czym nam mówi – warsztaty rozwojowe,

12 maja o godz. 11.00 – inicjatywa lo-
kalna Akademii Aktywnego Mieszkańca dla 
Seniorów – „Senior w tańcu” (gr. I – godz. 
11.00, gr. II – godz. 12.00),

17 maja o godz. 9.00 – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – joga dla osób 
w wieku senioralnym,

18 maja o godz. 9.00 – Nordic Walking 
dla każdego – spacer z instruktorem,

19 maja o godz. 11.00 – Klub Spo-
łecznościowy „Strefa Seniora” – „Senior
 w Bibliotece” (spotkanie w Filii nr 6 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Katowicach),

24 maja o godz. 9.00 – Klub Społecz-
nościowy „Strefa Seniora” – joga dla osób 
w wieku senioralnym,

25 maja o godz. 9.00 – Nordic Walking 
dla każdego – spacer z instruktorem,

26 maja o godz. 8.00 – Klub Społeczno-
ściowy „Strefa Seniora” – kreatywna kawka,

26 maja o godz. 11.00 – inicjatywa lo-
kalna Akademii Aktywnego Mieszkańca dla 
Seniorów – „Senior w tańcu” (gr. I – godz. 
11.00, gr. II – godz. 12.00),

30 maja o godz. 16.00 – inicjatywa lo-
kalna Akademii Aktywnego Mieszkańca dla 
Seniorów – „Kącik Seniora”.

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

W ramach projektu „Centrum Społecz-
nościowego Szopki w Szopienicach – II 
etap” zaplanowano:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–
13.00 – spotkania z animatorem w ramach 
Klubu „Nasz Czas” oraz „Akcja: codziennie 
szklanka soku”, obowiązują zapisy,

6  13  20 i 27 maja – zajęcia 
profilaktyczno-rehabilitacyjne,

11 maja – wykład/prelekcja „Zdrowe 
odżywianie”, obowiązują zapisy,

1 –15 maja – warsztaty plastyczne „Se-
nior dzieciom”, obowiązują zapisy,

20–21 maja – warsztat pielęgnacji i sty-
lizacji paznokci, obowiązują zapisy,

31 maja – minifestyn z okazji Dnia 
Dziecka, obowiązują zapisy.

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Marianem 
Stoleckim. Adres: Katowice, ul. Bednorza 
14, telefon kontaktowy: 603 773 661.

Ruszają konsultacje aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030

Zgodnie z zapowiedziami zapraszamy miesz-
kańców do uczestnictwa w konsultacjach 
poświęconych aktualizacji Strategii Rozwoju 
Miasta Katowice.
W drugiej połowie maja o godz. 17.00 dla ka dego 
z 5 zespołów dzielnic odb dzie si  jedno spotka-
nie konsultacyjne, zgodnie z harmonogramem:

16 maja dla dzielnic śródmiejskich ród-
mieście, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, 
Koszutka i ogucice  w I  iceum Ogólnokształ-
cącym przy ul. Katowickiej 54,

18 maja dla dzielnic zachodnich ał ska 
ałda- rynów, rynów-Osiedle grzebnioka, i-

gota-Panewniki  w Szkole Podstawowej nr 9 przy 
ul. Panewnickiej 172,

23 maja dla dzielnic południowych Murcki, 
Piotrowice-Ochojec, arzecze, Kostuchna, 

Podlesie  w Szkole Podstawowej nr 56 przy 
ul. Spółdzielczości 21,

25 maja dla dzielnic wschodnich awodzie, 
Dąbrówka Mała, Szopienice- urowiec, Janów- i-
kiszowiec, Giszowiec  w I iceum Ogólnokształ-
cącym przy ul. wowskiej 2,

30 maja dla dzielnic północnych ał e, Osie-
dle Witosa, Osiedle ysiąclecia, Dąb, Wełnowiec-
-Józefowiec  w Szkole Podstawowej nr 20 przy 
ul. ar bskiego 2.

Spotkania b dą stanowi  świetną okazj  do dys-
kusji na temat wyzwań, celów strategicznych, 
kierunków działań oraz przedsi wzi , które zo-
stały zrealizowane oraz powinny by  realizowane 
w mieście w perspektywie kolejnych lat. Miesz-
kańcy mogą zgłasza  ch  udziału w spotkaniu 
pod adresem konsultacje@katowice.eu lub tele-
fonicznie pod numerem 32 2593 144, wskazując 
miejsce spotkania oraz numer telefonu do kon-
taktu. iczba miejsc jest ograniczona, decyduje 
kolejnoś  zgłoszeń, które nale y przesła  nie pó -
niej ni  na trzy dni przed datą danego spotkania.  
Dla wszystkich zainteresowanych konsultacjami 
mieszkańców od 16 do 30 maja na stronie kato-
wie.eu konsultacje dost pna b dzie ankieta.

SIM – odbierz bezpłatne
tablice adresowe
Przypominamy o mo liwości bezpłatnego 
otrzymania tablicy z numerem porządkowym 
budynku na nieruchomościach zlokalizowa-
nych w dzielnicy ródmieście oraz fragmen-
cie dzielnic: Koszutka, ogucice, Dąb, Janów 
i ikiszowiec.
Pierwsze tablice Systemu Informacji Miej-
skiej z nazwami ulic oraz numerami budyn-
ków mo na zobaczy  w ródmieściu i ww. 
dzielnicach. 

apraszamy właścicieli i zarządców, których 
budynki poło one są w pierwszym obszarze 
wdro eniowym, do zapoznania si  z projek-
tem oznakowania ich nieruchomości (link do 
projektu: linia-projekty.pl/simkatowice-ad-
resy/) i do składania wniosków o nieodpłatne 
otrzymanie tablic adresowych Systemu In-
formacji Miejskiej wniosek mo na pobra  
pod zamieszczonym wy ej linkiem . 
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W     wyjątkowej industrialnej prze-
strzeni hali maszyn parowych 
szopienickiej walcowni cynku 
zostanie zaprezentowanych po-

nad 0 obrazów  – zapraszamy do Muzeum 
Hutnictwa Cynku „Walcownia” na wystawę 
prac Grupy Janowskiej, obchodzącej jubileusz 
75-lecia istnienia. 

Grupa Janowska została założona w 1946 
roku na świetlicy przy kopalni „Wieczorek” 
w Nikiszowcu jako Koło Malarzy Nieprofe-
sjonalnych przez pionierów śląskich malarzy 
prymitywistów, m.in.: Teofila Ociepkę, Ewalda 
Gawlika, Pawła Wróbla, Erwina Sówkę, Le-
opolda Wróbla, Eugeniusza Bąka, Pawła Sto-
lorza, Antoniego Jaromina, Bolesława Skulika, 
Gerarda Urbanka i przeszła do historii sztuki 
jako fenomen na skalę światową.

Obecnie grupa liczy 14 artystów. Two-
rzą ją: Jan Czylok, Antoni Długi, Jan Jagoda, 
Agnieszka Niczke-Kamińska, Paweł Kurzeja, 
Andrzej Piotr Lubowiecki, Irena Magarewicz, 
Zdzisław Majerczyk, Dieter Nowak, Sabina 
Pasoń, Bożena Polaczek, Piotr Porada, Stefan 
Szuster, Artur Śmieja. Od września 2019 r. pro-
wadzenie grupy objął Antoni Długi. Z powodu 
pandemii organizatorzy zdecydowali przesu-
nąć jubileuszowe obchody 75-lecia na 2022 rok.

W Grupie Janowskiej tworzyli i nadal 
tworzą nietuzinkowi pasjonaci o niebywałej 
motywacji i zacięciu do malarstwa i innych 
form sztuki, miłujący swoją pasję, którzy wi-
dzą piękno małej i dużej ojczyzny i chcą je 
przenieść na płótno. Tematyka prac członków 
grupy skoncentrowana jest w głównej mierze 
na swoistej indywidualnej interpretacji lokal-
nych klimatów. Śląsk – ale nie tylko – poka-
zywany jest najczęściej w całej różnorodności, 
począwszy od śląskiego pejzażu przemysło-
wego, najczęściej kopalń i hut, poprzez fami-
loki i otaczające ich place, architekturę miejską, 
naturę i scenki rodzajowe, aż po kompozycje 
z przesłaniem, w których autorzy powierzają 
nam osobiste odczucia i przemyślenia.

Wystawę promuje obraz „Mechanoid” 
z 2012 r. autorstwa jednego z założycieli 
Grupy Janowskiej, zmarłego w ubiegłym roku 
Erwina Sówki. Praca malarska pochodzi ze 
zbiorów Izby Tradycji Hutniczej im. Emanu-
ela Wilczoka prowadzonej przez Stowarzy-
szenie na rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa 
Cynku w Katowicach-Szopienicach.

Wystawa dla zwiedzających dostępna jest 
w godz. 10.00–18.00 od 7 do 30 maja. Wstęp 
na wystawę jest możliwy w ramach zakupu 
biletu do muzeum. Więcej informacji na stro-
nie walcownia.org

MI  M I

JUBILEUSZ 
GRUPY JANOWSKIEJ
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Katowice 
Miasto Ogrodów

Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu ląskiego 2

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

www.miasto-ogrodow.eu

Szanowni Państwo, decyzją Wojewody Śląskie-
go w siedzibie instytucji Katowice Miasto Ogro-
dów utworzono punkt recepcyjny dla uchodźców 
z Ukrainy. Punkt jest czynny całą dobę i będzie 
funkcjonować do odwołania. W związku z po-
wyższym wszystkie nasze galerie i prezentowane 
w nich wystawy są tymczasowo niedostępne. a-
sza pozostała działalność jest kontynuowana. 
Kontakt z punktem recepcyjnym]: +48 538 517 441 
Poznaj kulturalną stronę Katowic. Zapisz się do 
newslettera Katowice Miasto Ogrodów.

Zapisz się i wyglądaj maila od nas na 
początku ka dego miesiąca: mailing.
miasto-ogrodow.eu/ kulturalne-maile. 

POZOSTA E WYDARZENIA 

Zajęcia twórcze dla dzieci 
Spotkania są bezpłatne i będą się odbywały na za-
pisy raz w miesiącu w ustalonym terminie. 

Lokalizacja  piętro, sala 411 
(Pokój ztuki Dziecka).
Zapraszamy dzieci z Ukrainy oraz grupy szkolne 
i przedszkolne, które przyjęły dzieci uchodźcze do 
świata sztuki. Będziemy malować, rysować, ciąć, 
składać, lepić, łączyć obrazy i słowa – po prostu 
badać, czym jest sztuka i bawić się nią. Warsztaty 
poprowadzą dla Was uwielbiani przez dzieci arty-
ści wizualni, arteterapeuci i pedagodzy. Zajęcia 
postaramy się dopasować do Waszych potrzeb, 
również jeśli chodzi o czas ich trwania. 
Zapisy/Informacje: Ewa Kokot, ewa.kokot miasto-
-ogrodow.eu.
PONIEDZIA KI raz w miesiącu , godz. 17.30 
Prowadzenie: Magdalena Sołtysik (artystka wizu-
alna, pedagog). Tematyka zajęć: zabawy z papie-
rem, czyli origami i nie tylko.
WTORKI raz w miesiącu , godz. 11.00 
Prowadzenie: Monika Ostrowska-Cichy (artetera-
peutka i nauczycielka). Tematyka zajęć: malowa-
nie, i to na kolorowo.
ŚRODY raz w miesiącu , godz. 17.00 
Prowadzenie: Irena Imańska (artystka wizualna). 
Tematyka zajęć: malowanie, i to abstrakcyjnie.
CZWARTKI raz w miesiącu , godz. 17.15 
Prowadzenie: wa Kokot (tutorka i pedagożka). Te-
matyka zajęć: między chaosem a harmonią, czyli 
szukanie ładu albo zabawy z kompozycją.
PI TKI raz w miesiącu , godz. 11.00 
Prowadzenie:  Mateusz  Świstak (badacz baśni, 
pięknie je opowiada). Tematyka zajęć: obraz na 
ekranie, czyli akcja i zabawa.
SOBOTY raz w miesiącu , godz. 13.00 
Prowadzenie: Marzena Paciej (artystka wizualna). 
Tematyka zajęć: dekoracja i ornament, czyli zaba-
wy z kształtem i linią.

Akademia Doświadczenia
Akademia Doświadczenia to bogaty program spo-
tkań, warsztatów i zajęć ruchowych dla seniorów 
obejmujący m.in. warsztaty modowe, florystyczne, 
zajęcia jogilates, zajęcia z ergonomii ruchu. Udział 
w Akademii Doświadczenia jest bezpłatny. Spo-

tkania co tydzień. Obowiązują zapisy. Więcej na 
miasto-ogrodow.eu/ strona/akademia doswiad-
czenia. Zapisy: Dominika Lange, dominka.lange
miasto-ogrodow.eu.

Muzykodrom i iolin Di
7 i 14 maja, godz. 11.30, sala Muzykodromu  
14 maja, godz. 10.00, sala 211
Informacje: anna.czubak miasto-ogrodow.eu.

KONCERTY I SPEKTAKLE 
ORGANIZOWANE W PRZESTRZENIACH 

KATOWICE MIASTO OGRODÓW

Muzyka THE BEAT ES 
symfonicznie
15 maja, godz. 19.00, sala koncertowa KMO
Bilety od 119 zł dostępne na eBilet.pl.

KU T AKUSTIK 2022
30 maja, sala koncertowa KMO
Bilety od 119 zł dostępne na ticketclub.pl.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA 

al. Wojciecha Korfantego 6  
tel. 32 259 90 0
@bwakatowice

galeria@bwa katowice.pl
www.bwa.katowice.pl 

Wystawa Interior
12 maja do 12 czerwca 
Artyści i artystki biorący udział w wystawie: Ala 
Savashevich, Agata Jarosławiec, Aleksandra Li-
put, Alicja Pakosz, Justyna Smoleń, Daria Malicka, 
Karolina Jarzębak, Kuba Woynarowski, Jan Kowal, 
Marta iedbał, Przemek Branas, lżbieta Jabłoń-
ska, wa Ciepielewska, Maryna Sakowska.
Tytuł przynoszący wizję niezbadanych terytoriów, 
trudno dostępnych obszarów, przestrzeni fanta-
zmatycznych wypełnionych dzikością i niezwy-
kłością, miejsc niezmapowanych, a przez to ku-
szących wyobraźnię, inspirowany jest wierzeniami 
ludowymi związanymi z rocznym rytmem pracy na 
roli, tworzeniem tożsamości w oparciu o przywią-
zanie do ziemi, romantycznymi toposami rodzimej 
przyrody, a z drugiej strony również nieprzepraco-
wanym dziedzictwem pańszczyzny. Wątki te, poza 
związaną z poszukiwaniem stylu narodowego 
fascynacją ludowością w okresie Młodej Polski 
czy PRL-u, pozostawały na marginesie tematów 
eksplorowanych na gruncie kultury i sztuki współ-
czesnej, szczególnie powstającej po 1 8  roku. 
Zainteresowanie tymi zagadnieniami zaczęło być 
widoczne w drugiej dekadzie I wieku, wskrze-
szającej dla popkultury postać bohatera rabacji 
galicyjskiej, Jakuba Szeli, najpierw na obszarze 
teatru, później literatury i historii. Prace zaproszo-
nych do projektu artystek i artystów pokazują, że 
sztuka najnowsza o charakterze partycypacyjnym 
czy konceptualnym, dysponuje licznymi narzędzia-
mi pozwalającymi na dogłębne badania monoli-
tycznych, jednowymiarowych obszarów zbiorowej 
pamięci. Dlatego planowane w ramach wystawy 
zestawienie strategii młodego pokolenia twórców 
z tematami związanymi z rolniczym dziedzictwem 
Polski stanowi ramę dla rozważań nad historią lu-
dową, która przestaje być zarezerwowana dla mu-
zeów etnografi cznych, stając się żyznym gruntem 
do analizy współczesnej kultury. Kuratorka: Marta 
Lisok.

Kino Kosmos
ul. Sokolska 66  tel. 32 258 05 08 program

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

www.kosmos.katowice.pl
Kino Kosmos zastrzega sobie 
prawo zmian w repertuarze.

LEKCJE FILMOWE

„Wszystko o mojej matce”
10 maja, godz. 18.00

Kolejna odsłona naszego cyklu, czyli spotkanie 
z wielkimi nazwiskami, ważnymi przełomowymi 
zjawiskami, które ukształtowały pejzaż fi lmowy 
ostatnich dziesięcioleci. O kulisach powstania 
i dzisiejszym odczytaniu fi lmu Pedro Almodóvara 
przed seansem opowiedzą Anita Skwara i Mariusz 
Ciszewski.
Bilety: 16 zł normalny , 13 zł ulgowy .

TRANSMISJA OPERY NA YWO 
Z NOWEGO JORKU 

„ ucja z ammermoor” 
. Doznizetti

21 maja, godz. 18.55
Sopranistka adine Sierra wciela się w jedną z naj-
wspanialszych i najbardziej charakterystycznych 
operowych ról – w ucję z Lammermooru, udręczo-
ną heroinę z dzieła Donizettiego – w nowej insce-
nizacji australijskiego reżysera teatralnego i fi lmo-
wego Simona Stone a. W roli dgara, ukochanego 

ucji, zobaczymy tenora Javiera Camarenę, partię 
despotycznego brata tytułowej bohaterki zaśpie-
wa polski śpiewak, baryton Artur Ruciński.
Bilety: 56 zł normalny , 50 zł ulgowy .

ROK Z KINEM GROZY

„Dracula” 1958
28 maja, godz. 18.30 

kranizacja kultowej powieści Brama Stokera, 
w roli hrabiego Draculi – Christopher Lee. Jest 
to jeden z najpopularniejszych fi lmów historycz-
nej brytyjskiej wytwórni ammer Film, odpowie-
dzialnej m.in. za serie fi lmów o Frankensteinie 
(1 57–1 74), fi lm „Mumia” (1 5 ), „Upiór w ope-
rze” (1 62) oraz aż ośmiu kontynuacji „ orroru 
Draculi” (1 60–1 74).
Bilety: 16 zł normalny , 13 zł ulgowy .

Śląski Teatr Lalki 
i Aktora Ateneum 

w Katowicach
ul. św. Jana 10 

tel. 32 253 82 22
www.ateneumteatr.pl

„Robinson”
20, 24 maja, godz. 9.30
21 maja, godz. 11.30 
(w ramach Metropolitalnego 
Święta Rodziny), 17.00  

„Robinson” 
– PREMIERA
22 maja, godz. 12.00, 16.00

„Calineczka”
26, 31 maja, godz. 9.30 i 11.30   
27 maja, godz. 9.30 i 11.30  
28 maja, godz. 11.30
29 maja, godz. 16.00
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Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1 
tel. 32 208 3  0

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

BibliotekaSlaskaKatowice

NOC MUZEÓW 
2022

14 maja, godz. 17.00–21.00, 
ul. Francuska 12

Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej 
ul. Francuska 12
tel. 32 255 43 21

e-mail: domoswiatowy bs.katowice.pl
W ramach Nocy Muzeów zaplanowano: otwarcie 
pokazu „Picturebook” Małgorzaty Jabłońskiej (In-
stytut Projektowania Uniwersytetu umanistycz-
nospołecznego SWPS), możliwość zwiedzenia 
wystawy stałej w Czytelni Sztuk (prace pochodzą 
ze zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Ka-
towicach), oprowadzanie kuratorskie po wystawie 
„ oto – otatnik Artysty 2022”. Realizowane we 
współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie.

Instytut Dokumentacji 
Architektury Biblioteki Śląskiej

tel. 605 057 127
e-mail: ida bs.katowice.pl

O godz. 18.00 zapraszamy na zwiedzanie ar-
chiwum Instytutu Dokumentacji Architektury, 
w tym m.in. odtworzonej pracowni z lat 60–70. 

 w. architektów enryka Buszki i Aleksandra 
Franty. Będzie można zobaczyć także projekty 
najciekawszych obiektów oraz założeń urbani-
stycznych modernizmu powojennego w Katowi-
cach.

Finisaż wystawy plenerowej 
„Dębowiec – małe centrum 
świata ląska Cieszyńskiego”
29 maja, godz. 11.00, 
Urząd Gminy w Dębowcu
Cel pleneru to powrót do dobrej tradycji rysowania 
odręcznego, które zawsze było domeną architek-
tów. W plenerze uczestniczyli m.in Interdyscypli-
narny Zespół Reflektory – współpracujący z Biblio-
teką Śląską przy realizacji projektu „Dziedzictwo 
Architektury Górnego Śląska drugiej połowy  
wieku”. Zaplanowano również aukcję obrazów na 
rzecz pomocy dla dzieci z Ukrainy.

III tom 
„Słownika Powstań ląskich” 
już w sprzedaży!
Z okazji rocznicy stulecia powstań śląskich In-
stytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach oddaje do rąk czytelników trzeci, 
ostatni tom „Słownika Powstań Śląskich”, po-
święcony wydarzeniom z 1 21 roku. Tym samym 
zakończono pracę nad trzytomowym słownikiem, 
opisującym wydarzenia z lat 1 1 –1 21. Redak-
torami wszystkich tomów są Maciej Fic i Ryszard 
Kaczmarek. „Słownik Powstań Śląskich” można 
kupić za pośrednictwem strony internetowej Bi-
blioteki Śląskiej: https://bs.katowice.pl/category/
wydawnictwa/.

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11 
tel. 32 25  60 98

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

Painbody
4 maja, godz. 17.00
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście
Wernisaż wystawy grafi k autorstwa Mateusza Pa-
trzyka de Oliveiry.

CZYTAJ DLA ODMIANY

Spacer szlakiem katowickiej 
moderny oraz spotkanie 
z Barbarą Zygmańską 
i Piotrem Fuglewiczem
autorami „Spacerownika po Katowicach. 

ródmieście  część południowa”
5 maja, godz. 16.00 i 17.00
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście

Spotkanie autorskie 
z ucyną eśniowską 
autorką książki „Niebieska łódka” 
obowiązują wejściówki

9 maja, godz. 17.00
Filia nr 26, ul. Goetla 2, Murcki

Spotkanie autorskie 
z Sabiną Waszut
19 maja, godz. 17.00
Filia nr 6, ul. Bytomska 8a, Józefowiec

Spotkanie autorskie 
z Przemysławem Żarskim
promujące najnowszą jego 
powieść „ abinet luster”
20 maja, godz. 17.00
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93, Załęże

Proste równoległe
31 maja, godz. 17.00
Filia nr 30, ul. Rybnicka 11, Śródmieście
Spotkanie autorskie z Agatą Romaniuk.

WIELOKULTUROWY ŚL SK

„ ląsk węglem szkicowany”
6 maja, godz. 17.00

Filia nr 11, ul. Grażyńskiego 47, Koszutka
Spotkanie z Jordanem L. Rodgersem – pochodzą-
cym z Liverpoolu artystą multimedialnym, autorem 
albumu „Śląsk węglem szkicowany”.

CZYTELNICY – PODRÓ NICY

O prosiakach na plaży  
zmrożonych kokosach 
i deportacji z raju 
– jachtostopem przez Karaiby
10 maja, godz. 17.00
Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a, Ligota
Spotkanie z podróżniczką anią Zieleźnik-Rybak, 
autorką bloga i a.pl.

Solo na rowerze z Alaski 
do Argentyny  trasą przez 

óry Skaliste i Andy
12 maja, godz. 17.00
Filia nr 3, ul. Gliwicka 93, Załęże
Spotkanie z Marią Garus, realizatorką projektu 
Solo Woman Cyclist.

Od Canc n w Jukatanie 
do miasta Meksyk 
19 maja, godz. 17.00
Filia nr 12, ul. Witosa 18b, Os. Witosa
Spotkanie z Alicją i Januszem Murzynowskimi.

Tajemnicze budowle Meksyku
25 maja, godz. 17.00
Filia nr 16, ul. Wajdy 21, Bogucice
Spotkanie ze Stefanem Gierlotką, podróżnikiem 
i autorem monografi i dziejów dzielnic Katowic.

Za kierownicą marzeń
27 maja, godz. 17.00
Filia nr 14, ul. Piastów 20, Os. Tysiąclecia
Spotkanie z Katarzyną Białowąs-Woś, uczestnicz-
ką rajdów i miłośniczką sportów motorowych.

LABORATORIUM SZTUKI

Prezentownik na Dzień Matki
10 maja, godz. 17.00
Filia nr 26, ul. Goetla 2, Murcki
Artystyczne warsztaty tworzenia biżuterii dla dzie-
ci (obowiązują zapisy).

Co gryzie weterynarza
18 maja, godz. 17.00
Filia nr 1, ul. Ligonia 7, Śródmieście
Spotkanie z ukaszem ebkiem, weterynarzem 
i autorem książki „Co gryzie weterynarza”.

Portret Matki
Matka – słowno-muzyczny montaż grupy teatral-
nej Śląskie Seniorki w Akcji

Spotkanie Ze  ika z ryjtkom 
– Kabaret Trudki
23 maja, godz. 17.00 (obowiązują zapisy)
Filia nr 26, ul. Goetla 2, Murcki

NIEZWYKLI

Unihokej na wózkach 
– pasja i samodzielność
23 maja, godz. 17.00
Filia nr 1, ul. Ligonia 7, Śródmieście
Spotkanie z Marcinem Batko, zawodnikiem druży-
ny Wheel Wolf Unihokej Team.

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33

tel. 32 252 32 3
e-mail: mdk@mdkligota.pl

www.mdkligota.pl

Klub Dyskusyjny 
– Życie muzyczne 
w igocie i Panewnikach
9 maja, godz. 18.00
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Płonka. 
Wstęp wolny. 

piewaj razem z nami
11 maja, godz. 13.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjdź i spędź 
z nami muzyczne popołudnie  Zapisy: 604  88 657  
32 252 32 34.
Zajęcia bezpłatne.

Pora dla seniora 
12 maja, godz. 11.00–13.00 
Zajęcia z rękodzieła artystycznego – serdecznie 
zapraszamy wszystkich seniorów na twórczą 
pierwszą połowę dnia w MDK  Zapisy w biurze ob-
sługi: 604  88 657  32 252 32 34
Zajęcia bezpłatne.

Wystawa w alerii pod ukami 
„Jerzy Brandys. Malarstwo”
od 13 maja do 3 czerwca
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 10.00 do 18.00. 
Wstęp wolny.

Po klawiszach do lata. 
Popis uczestników zajęć 
nauki gry na pianinie
14 maja, godz. 10.00

fekty całorocznej pracy zaprezentują uczestnicy 
zajęć nauki gry na pianinie. 
Wstęp wolny.

Koncert Koła Miłośników 
ląskiej Pieśni pt. „Dawne 

i współczesne pieśni Maryjne”
18 maja, godz. 19.15, 
Bazylika w Panewnikach 
W repertuarze koncertu znajdą się śląskie pieśni tra-
dycyjne i współczesne pieśni o tematyce Maryjnej. 
Wstęp wolny.

Polsko-ukraiński 
piknik integracyjny
21 maja, godz. 15.00–18.00
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Katowic na integracyjny piknik  Wystąpią nasze 
zespoły oraz zaproszeni goście z Polski i Ukrainy. 
Czekają na Was warsztaty plastyczne i rękodziel-
nicze oraz atrakcje dla dzieci. Zapowiada się nie-
zwykle miłe popołudnie, nie może Was zabraknąć. 
Impreza odbędzie się przy MDK „Ligota”.

Historyczny spacer po 
dzielnicy – Klasztor Ojców 
Franciszkanów w Panewnikach
23 maja, godz. 17.00
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Wracamy do historycznych spacerów po dzielni-
cy! Tym razem zobaczymy i opowiemy o Bazylice 
Ojców Franciszkanów i Kalwarii w Panewnikach. 
Zbiórka o godz. 16.45 przed Bazyliką. 
Wstęp wolny.

Występ Mażoretek „Akcent” 
oraz zespołów „Nutki” i „ ama”
28 maja, godz. 10.00
Podczas rodzinnego festynu na Osiedlu Fran-
ciszkańskim wystąpią nasze zespoły – Mażoretki 
„Akcent”, „Gama” i „ utki”. Przygotowaliśmy też 
warsztaty rękodzielnicze. Bądźcie tam z nami

MDK „Południe”
ul. Boya-Żeleńskiego 83

tel. 32 209  2
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

Dbamy o siebie i dom 
w stylu zero waste
czwartki, godz. 17.00
Warsztaty świadomości ekologicznej, na których 
poznamy praktyczne sposoby na życie w przyjaź-
ni z planetą. W programie: 5 maja – robimy scrub 
i balsam do ciała z naturalnych składników  12 
maja – przygotujemy balsam do ust i krem do rąk  
1  maja – poznamy sposoby na sprzątanie w zgo-
dzie z naturą – robimy płyny do sprzątania różnych 
powierzchni  26 maja – zrobimy kostki do zmywar-
ki i proszek do prania, bonus: naturalna i zdrowa 
pasta do zębów.

Album na zdjęcia bliskie sercu
11 maja, godz. 17.00
Warsztaty rękodzielnicze, na których przygotuje-
my niepowtarzalny album na fotografię.

Majowo i kolorowo – 
warsztaty ceramiki
13 i 20 maja, godz. 17.00
W programie: 13 maja – będziemy formować 
z glinki ceramicznej kwiaty o szlachetnej formie 
stanowiące całoroczną dekorację naszych miesz-
kań  20 maja – wykonamy barwne powłoki na wy-
palonych ceramicznych kwiatowych płatkach.

Daktylo e 
– warsztaty kulinarne
25 maja, godz. 17.00

a warsztatach wykonamy własnoręcznie czeko-
ladowe praliny i czekoladowe powidła. Przewod-
nim motywem smakowym będą daktyle.

MDK „Południe” w Piotrowicach 
ul. Jankego 136, tel. 32 2059281

„Tańcem w głąb siebie” 
– warsztaty dla kobiet
7 maja, godz. 13.30
Zapraszamy na warsztaty, które poprzez wykorzy-
stanie tańca i ruchu zapewnią relaks i odprężenie 
oraz nabranie dużej dawki życiowej energii i sił. 
Zajęcia poprowadzi Monika Orlof-Jagiełło – tera-
peutka zajęciowa i instruktorka rekreacji ruchowej.
Zapisy i bli sze informacje: 733 036 622.

Fotografia przyrody. 
Warsztaty fotograficzne
10 maja, godz. 10.00
Podczas spotkania zajmiemy się fotografią wszyst-

kiego, co tak pięknie w ostatnich dniach rozkwitło. 
a warsztatach dowiemy się, jak fotografować przy-

rodę. Zajęcia poprowadzi Marcin Liberski, fotografik.

110-lecie działalności chóru 
„Hejnał”
14 maja, godz. 15.00
W programie: 15.00 – Msza Święta w kościele przy 
ul. Fredry 26, 16.30 – koncert chórów „ ejnał”, „Sło-
wiczek”, „Modus ivendi Cameralis” oraz „Cordis 
Christi” w Domu Katechetycznym przy ul. Fredry 26  
18.00 – otwarcie wystawy „Między śpiewem a hi-
storią Piotrowic” w MDK „Południe” w Piotrowicach, 
upamiętniającej działalność chóru „ ejnał” 

„ ączka na ogrodowym 
stole” – warsztaty szycia
17 maja, godz. 10.00 – cz. I
24 maja, godz. 10.00 – cz. II
Zapraszamy na zajęcia, podczas których wykona-
my elementy dekoracji stołu na lato, tj. bieżniki, 
obrusiki i serwetki, wykorzystując tkaniny i pa-
smanterię z kwietnymi motywami, roślinnymi prin-
tami – pełne słońca i radości.

Turniej Brydżowy
21 maja, godz. 9.30
Turniej Brydża Sportowego o Grand Pri  Śląska. 
Wpisowe: 15 zł. 

Młodzieżowy Plener 
Rysunkowy – wy-
jazd do Krakowa
27 maja, zbiórka godz. 8.30
Serdecznie zapraszamy młodzież interesującą się 
sztuką japońską, rysunkiem i mangą do udzia-
łu w plenerze wyjazdowym. W programie m. in. 
Muzeum Manghi oraz Ogród Botaniczny z sekcją 
ogrodu w stylu japońskim. Bliższe informacje i za-
pisy w biurze MDK.
Koszt udziału w plenerze: 80 zł.

„Co do chleba ” 
– warsztaty kulinarne
31 maja, godz. 10.00
Czym zastąpić tradycyjną kanapkę z serem i szyn-
ką  Guacamole, hummus, a może domowy papry-
karz  a warsztatach podzielimy się przepisami 
na proste i pyszne pasty kanapkowe.
Jak zwykle będzie zdrowo i kolorowo.

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

Hej bystra woda 
17 maja, godz. 17.00
Warsztaty rytmiczno-taneczne.

Spotkanie z amorem
24 maja, godz. 10.00
Poranek z Leszkiem Wierzchowskim – autorem 
licznych tomów fraszek o frywolnej tematyce, 
z których dużą popularnością cieszą się ciągle 
„Imionnik zakochanych” czy „Manifest erotyczny”. 
Zapraszamy szczególnie murckowskich seniorów.

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

Sznurkowe warsztaty
5 maja, godz. 17.00

kologiczne warsztaty rękodzieła, na których przy-
gotujemy zwierzątka ze sznurka i włóczki.

Wiosenne stroiki
10 maja, godz. 17.30
Rodzinne warsztaty rękodzieła, na których przygo-
tujemy kolorowe wianki i wianuszki.

Mały Naukowiec
12 i 26 maja, godz. 17.00
Warsztaty dla młodych odkrywców, którzy uwiel-
biają się bawić i uczyć jednocześnie.

Ekobukiecik
19 maja, godz. 17.00

a warsztaty rękodzieła wyczarujemy niespo-
dziankę na Dzień Matki.

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

Pieśni powstańcze
8 maja, godz. 17.00
Otwarte spotkanie Koła Miłośników Godki i Pieśni 
Śląskiej poświęcone pieśniom z czasów powstań 
śląskich. Gościem specjalnym będzie Jerzy Ciurlok.

Dzień Mamy z biżuterią 
– warsztaty
25 maja, godz. 17.00
Zapraszamy na wspólne świętowanie mamy i córki 
i przygotowanie wyjątkowej biżuterii z filcu, szkła 
i ceramiki.

MDK „Koszutka”
ul. rażyńskiego  ul. Krzyżowa 1

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

filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl

Facebook @mdkkoszutka
Instagram mdkkoszutka

KATOkultura

Stwórzmy sobie arcydziełko
25 i 27 maja, godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci
Cena: 12 zł/uczestnik. Zapisy.

ląski Blues. Nagroda 
Artystyczna K KS 2022
10 maja, godz. 19.00
Koncert połączony z wręczeniem nagrody KYKS 2022.

a scenie wystąpią: Roman „Pazur” Wojciechow-
ski Band, Roman „Pazur” Wojciechowski, Jacek 
Krzaklewski, Włodzimierz „Lola” Krakus, aldo 
Lindner, Stanisław Witta, Śląska Grupa Bluesowa 
i Goście. Projekt objęty mecenatem miasta Kato-
wice. Liczba miejsc ograniczona. 
Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania 
w sekretariacie MDK.

Akademia Małego Naukowca
12 maja, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci
Cena: 12 zł/uczestnik. Zapisy.

Koncert charytatywny na 
rzecz schroniska bezdom-
nych kobiet i kobiet z dziećmi
13 maja, godz. 18.00
Organizator: Samorząd Studencki Uniwersytetu 
Śląskiego.

a scenie: Maya Krav – komponuje, tworzy i gra 
muzykę elektroniczną, a każda z jej piosenek jest 
obdarzona szczyptą brokatu. Jest zwyciężczynią 
programu muzycznego Stage4YOU  Zespół 7-nie-
bo – młody, stale rozwijający się zespół, który gra 
różne rodzaje muzyki, takie jak: rock, pop czy jazz, 
ich autorski utwór „To ja” można usłyszeć na plat-
formie streamingowej YouTube.
Wejściówki w formie darów dla samotnych matek.

Owady i spółka
17 maja, godz. 8.45, 9.35, 
10.25, 11.15, 12.05
Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci
Cena: 12 zł/uczestnik. Zapisy.

Koncert charytatywny
20 maja, godz. 17.00
Współorganizacja z Towarzystwem Miłośników 
Lwowa. W hołdzie Orlętom  i  Kadetom  Lwow-
skim. W programie: wstęp – dr Andrzej Szteliga,
program artystyczny – kabaret Tyligentne Batiary 
i Andrzej Szczepański.

Piosenki o miłości
27 maja, godz. 17.00
Koncert w wykonaniu Jowity ercig – wokal, gi-
tara akustyczna, oraz Michała ity – gitara aku-
styczna, mandolina.
Bilet wstępu: 20 zł 10 zł – zni ka dla seniorów 
powy ej 60 r. . z Katowicką Kartą Mieszkańca .

Klub Podróżnika
30 maja, godz. 17.00
„Kraina wielu bogów. Meksyk. Gwatemala. Kosta-
ryka” – premiera książki. 
Spotkanie z Iwoną Żelazowską, dziennikarką, mu-
zykiem i pasjonatką podróży poprowadzi Gabriela 

ęcka. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę 
z osobistą dedykacją autorki. 
Bilet wstępu: 10 zł 5 zł – zni ka dla seniorów po-
wy ej 60 r. . z Katowicką Kartą Mieszkańca .

MDK „Koszutka”, Filia „Dąb” 
ul. Krzy owa 1

Koncert patriotyczny 
z pieśniami Maryjnymi 
3 maja, godz. 17.00
Chór „ ejnał” z MDK „Południe”.

Wieczory taneczne 
dla dorosłych
6 maja, godz. 17.00
Zabawa w rytmie Aloha Party. Obowiązują wcze-
śniej zakupione bilety w sekretariacie MDK „Ko-
szutka”, Filia „Dąb”.
Koszt: 35 zł od uczestnika.

W obiektywie z muzyką
25 maja, godz. 17.00
Zaskakujące Indie Południowe – spotkanie z Ka-
sią, Markiem i Malwinką Szewczyk – rodziną po-
dróżników, autorami bloga „Kasai – podróże w sie-
ci” – oraz występ zespołu tańca indyjskiego TAAL.
Koszt: 10 zł 5 zł – zni ka dla seniorów powy ej 60 
r. . z Katowicką Kartą Mieszkańca .

XXX Jubileuszowe Dni Dębu
28 maja, godz. 13.30–21.30
Festyn dla mieszkańców. W programie: Msza św. 
w Kościele św. św. Jana i Pawła Męczenników na 
Dębie i przemarsz w towarzystwie Orkiestry Dętej, 
strefa atrakcji dla dzieci, (dmuchaniec, animacje, 
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konkursy, balonowe zwierzątka, bańki L, tur-
nieje), artystyczny program kabaretowy, koncert 
zespołu muzycznego, gastronomia. 
Wstęp wolny.

Otwarta aleria ZA SZ B
od 2 do 31 maja
Wystawa „Impresje Świetlne” – malarstwo paste-
lowe Sebastiana Ilczuka.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. J. Hallera 28 
tel. 32 256 8  53

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

„Czy piąca Królewna ”
9, 11, 12, 31 maja, godz. 8.30 i 12.15
30 maja, godz. 8.30, 12.15 i 17.30
Spektakl musicalowy dla dzieci w wykonaniu Sto-
warzyszenia Artystycznego I TO-DRAM, kontakt 
w sprawie rezerwacji biletów: tel. 604 513 075.

Wiosenne warsztaty dla dzieci
9 maja, godz. 10.00 
Obowiązują zapisy. Wstęp wolny. 

Malarstwo 
– Krystyna Sojka „SPOJRZENIA”
13 maja, godz. 19.00
Wernisaż wystawy oraz recytacje poezji artystki. 
Wystawa będzie dostępna do 5 czerwca.

Spoko Loko
15 maja, godz. 14.00 
Animacja dla dzieci, tańce i zabawy z zespołem. 
Bilety dostępne na www.kupbilecik.pl.

STAND-UP Paweł Chałupka 
– „To nie są ćwiczenia!”
17 maja, godz. 18.00  
Bilety na www.kupbilecik.pl.

Tusze alkoholowe 
20 maja, godz. 10.30
Warsztaty zdobienia ceramiki użytkowej dla seniorów.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

ARABES UE – pokaz tańca
27 maja
Końcoworoczny popis uczennic iepublicznej 
Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca Arabes ue 
w Katowicach.

MDK „Szopienice–Giszowiec”, Filia nr 1
ul. Obr. Westerplatte 10 

tel./fa  32 256 99 77

MDKowa jungla” 
– czyli wymienialnik ro-
ślin w Szopienicach 
od 1 do 31 maja

 piętro, poddasze Filii nr1, sala nr 19.

Wystawa plakatów filmowych 
związanych z ekranizacją pol-
skich lektur szkolnych oraz 
z filmami echa Majewskiego
do 31 maja
Wstęp wolny.

Uroczystość złożenia kwiatów 
pod pomnikiem Powstańca 

ląskiego dla uczczenia 
101. rocznicy wybuchu 
III powstania śląskiego
2 maja, godz. 10.00

Bezpieczny maluch” 
6 maja, godz. 10.00

dukacyjno-animacyjne zajęcia dla najmłodszych 
– spotkanie ze strażakami.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Szopienice w kolorze ołowiu”
od 9 do 31 maja
Wystawa fotografii autorstwa prof. dr. hab. Witolda 
Jacykowa z okazji uhonorowania lekarki, pediatry 
dr Jolanty Wadowskiej-Król tytułem doctora hono-
ris causa Uniwersytetu Śląskiego w 2021 roku.
Wstęp wolny.

Andaluzja 
– prelekcja podróżnicza
11 maja, godz. 15.00
Spotkanie dla uczestników Klubu Seniora Szopienice.

Kurs samoobrony dla kobiet  
12 maja, godz. 16.30
Prowadzi dyplomowany trener Krzysztof Mróz.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Dzień matki  
19, 26 maja, godz. 15.00
Spotkanie przy muzyce i poczęstunku.
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Centrum Społecznościowe Szopki dla Szopienic-
-etap II – finansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MDK „Szopienice–Giszowiec”, Filia nr 2
ul. Plac pod Lipami 1, 3-3a, 10 

tel./fa  32 206 46 42

Rozśpiewany senior 
– warsztaty wokalne 
dla seniorów
5, 12, 19, 26 maja, godz. 10.00  
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. 

Mała Akademia Jazzu 
– koncert edukacyjny dla dzieci
10 maja, godz. 10.00
Obowiązują zapisy dla grup zorganizowanych, 
cena: 10 zł.

Wiosenne spotkanie 
z akwarelami 
11, 25 maja, godz. 17.00 
Cykl 4 warsztatów przybliżających technikę akwa-
reli. Obowiązują zapisy pod nr tel. 884 603 300. 
Liczba miejsc ograniczona. 
Cena: 1 warsztat – 100 zł. Cena zawiera wszystkie 
niezbędne materiały.

Bal integracyjny 
dla podopiecznych 
Fundacji Iskierka
17 maja, godz. 16.00

„Pięć twarzy chopa” 
– koncert Bernadety 
Kowalskiej i Krzysztofa 
Wierzchowskiego
20 maja, godz. 18.00 
Bilety: 35 zł.

Studio piosenki 
20, 21, 22 maja, godz. 16.00 
Warsztaty muzyczne, wokalne i umuzykalniające 
dla dzieci z zespołem a uta. 
Zapisy i szczegóły pod nr tel. 509 215 719.

Elementz. Hip-hopowy 
raport z osiedla
21 maja, godz. 14.00
Warsztaty i pojedynki taneczne (breakdance, gra-
fitti, dj ing), koncert Loża Masorza Delegatura, 
wystawa: „ ip-hop – 4 elementy”. Zadanie finan-
sowane z budżetu Miasta Katowice. 
Wstęp wolny.

Dla Ciebie Mamo! – koncerty 
Chóru eni Cantare z Wielowsi 
i zespołu 100-krotki
22 maja, godz. 17.00
We współpracy z Giszowieckim Centrum Kultury. 
Wstęp wolny.

Festiwal Sportowy w Giszowcu 
29 maja, godz. 10.00
Biegi dla dzieci i dorosłych, instruktaż nordic 
walking, pokazy i minizajęcia sportowe, edukacja 
w zakresie bezpiecznego zachowania w wodzie. 
Projekt w ramach Inicjatywy lokalnej, organizowa-
ny przez Giszowiec Biega Razem.

Akademia Małego Naukowca
30 maja, godz. 9.00, 10.00, 11.00
Warsztaty edukacyjne dla dzieci. Obowiązują zapi-
sy grup zorganizowanych. 
Cena: 10 zł/osoba.

MDK „Bogucice-Zawodzie”
ul. Markiefki a 

ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 1  32 255 32 

e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl

Dział „Bogucice”

„STREETWORKING W BOGUCICACH” 
Projekt dla dzieci współorganizowany z Fundacją 
„Jesteśmy dla Was”, w ramach którego zaprasza-
my na następujące zajęcia:  

Język włoski dla dzieci 
9, 16, 23, 30 maja, godz. 17.00

Język hiszpański dla dzie-
ci – grupa młodsza  
4, 11, 18, 25 maja, godz. 16.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–10 lat.

Język hiszpański 
dla dzieci – grupa starsza  
4, 11, 18, 25 maja, godz. 17.00 
Zajęcia dla dzieci w wieku 11–15 lat. 

ry i zabawy z różnych 
stron świata 
4, 11, 25, 28 maja, godz. 18.30
Dzieci i młodzież spotykają się z wolontariuszami 
z różnych stron świata, aby poznać ich zwyczaje, 
zabawy oraz różnorodne gry towarzyskie.

Klub Podróżnika dla smyka 
16 maja, godz. 18.30
Tematem majowego spotkania będą Włochy. 
Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny. Obowią-
zują zapisy, tel. 32 203 05 17, wew. 2.

Uroczystości związane z ob-
chodami 231. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja
4 maja, godz. 10.00 
(pomnik na placu Wajdy w Bogucicach)
Mieszkańców Bogucic chcących upamiętnić po-
ległych w powstaniach śląskich oraz I i II wojnie 
światowej zapraszamy na plac Wajdy, gdzie we 
współpracy z Radą Dzielnicy Bogucice zaplanowa-
no uroczystości rocznicowe.

Koncert Wiosenny 
Orkiestry Dętej Katowice
6 maja, godz. 18.00
Zapraszamy do udziału w tradycyjnym koncercie 
katowickiej orkiestry. 
Wstęp wolny.

Matecznik – warsztaty 
rozwojowe dla kobiet
6, 20, 27 maja, godz. 17.00
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsz-
tatach artystycznych dedykowanym kobietom 
w różnym wieku. W programie m.in. zabawy re-
laksacyjne i integracyjne, warsztaty teatralne, 
sesja zdjęciowa. Zadanie realizowane w ramach 
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa aro-
dowego. 
Obowiązują zapisy, tel. 505 360 244.

Spotkania relaksacyjno-
-muzyczne dla rodzin 
7 i 21 maja, godz. 17.00
Obowiązują zapisy, tel. 32 203 05 17, wew. 2.
Wstęp bezpłatny.

Muzyczne Wieczory w Bazylice
8 maja, godz. 18.00 ( anktuarium Matki 
Boskiej Boguckiej, ul. Markiefki 89)
Zapraszamy do udziału w koncercie realizowanym 
w ramach Inicjatywy lokalnej finansowanym ze środ-
ków Urzędu Miasta. W programie koncertu pn. „Sło-
wem i muzyką opowiedziane” – utwory wykonane 
przez Orkiestrę Śląskich Kameralistów pod batutą 
Macieja Tomasiewicza z udziałem weliny Szybilskiej 
oraz teksty św. Jana Bożego czytane przez Zbignie-
wa Stryja. 
Wstęp wolny.

Akademia kreatywnego seniora
10 maja, godz. 16.00
Obowiązują zapisy, tel. 32 203 05 17, wew. 2. 
Wstęp bezpłatny.

Integracyjne warsztaty kulinarne
12 maja, godz. 16.30
Obowiązują zapisy, tel. 32 203 05 17, wew. 2.
Wstęp bezpłatny.
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Spektakl teatralny 
„10 twarzy Shirley Valentine”
12 maja, godz. 16.00
Zapraszamy do udziału w spektaklu współorgani-
zowanym przez Teatr Agrafka z MOK Wojkowice.
Wstęp wolny.

Warsztaty z projektu 
Fotograficzno-Dźwiękowego 
„Bogucice–Zawodzie”
12 i 26 maja, godz. 16.00
Zapraszamy mieszkańców Bogucic do udziału 
w projekcie realizowanym we współpracy z Mu-
zeum Śląskim oraz Fundacją TIFF Collective. Obo-
wiązują zapisy, tel. 32 203 05 17, wew. 2.

Ciuchowisko
14 maja, godz. 14.00
Zapraszamy do udziału w wielkiej wymianie ubrań, 
zabawek i książek. Wstęp płatny u głównego orga-
nizatora wydarzenia.

Muzyka Korzeni – koncer-
ty muzyki etnicznej i celtyc-
kiej w Bazylice Boguckiej
15 maja, godz. 18.00 

W programie koncert Zespołu 
Etnos Ensemble. Wstęp wolny.
22 maja, godz. 18.00 
W programie koncert Zespołu Celtic Triangle. 
Wstęp wolny.

„Siłownia pamięci” – ćwiczenia 
wzmacniające pamięć
17 maja, godz. 17.00
Obowiązują zapisy, tel. 32 203 05 17, wew. 2.
Wstęp bezpłatny.

Spotkania ze śląską tradycją
20 maja, godz. 17.00
Warsztaty z heklowania – czyli szydełkowanie po 
śląsku. Obowiązują zapisy, tel. 32 203 05 17, wew. 2.
Wstęp bezpłatny.

Koncert „Odgłosy wio-
sny z Operetką”
21 maja, godz. 17.00
Miłośników muzyki operetkowej zapraszamy na 
koncert najpiękniejszych przebojów operetko-
wych, operowych oraz pieśni neapolitańskich. Bi-
lety do nabycia w kasach MDK.
Cena: 45 zł/osoba.

Twórcze warsztaty fotograficzne
21 maja, godz. 10.00
Warsztaty organizowane przez fotografów Rado-
sława Czaplę i Karola Małotę, których motywem 
przewodnim będzie „Składanie zestawów” (ukła-
dy zdjęć i dobór zestawów, wybór prac, pomoc 
w ostatecznej obróbce i przygotowaniu do druku, 
dobór papieru, sposoby oprawy, cięcie passe-par-
tout, ćwiczenia, podsumowanie zajęć). 
Zapisy i bilety wstępu u organizatora: https://www.
radoslawczapla.pl/kontakt

Rodzinne warsztaty plastyczne 
24 maja, godz. 17.00
Obowiązują zapisy, tel. 32 203 05 17, wew. 2.
Wstęp bezpłatny.

Dział „Zawodzie”

„W zdrowym ciele 
zdrowy duch!” 
– spotkanie z geriatrą
10 maja, godz. 13.00
Obowiązują zapisy, tel. 32 255 32 44. Wstęp bez-
płatny.

Cykl spotkań rękodzielniczych 
„Uszyte Zawodzie”
10 i 21 maja, godz. 17.00
Daj się porwać szyciowym wariacjom i stwórz wła-
sne niepowtarzalne dzieło. Obowiązują zapisy, tel. 
32 255 32 44.
Wstęp bezpłatny.

Warsztaty „Kreatywny 
Przedszkolak z Rodzicami”
5 maja, godz. 17.30
Obowiązują zapisy, tel. 32 255 32 44. Koszt udzia-
łu: 10 zł/dziecko.

Wernisaż wystawy 
Radosława Czapli 
„To nie bajka 
– to prawdziwe historie”
12 maja, godz. 17.00
Wystawa „To nie bajka” jest częścią projektu pro-
filaktyki raka piersi. Podczas wernisażu będziecie 
mieli okazję poznać pacjentki onkologiczne, które 
wzięły udział w niezwykłej sesji fotograficznej.
Wstęp wolny.

Spektakl charytatywny 
„Podpucha”
13 maja, godz. 19.00
Wydarzenie realizowane we współpracy z Teatrem 
Żelaznym i Fundacją Giesche, którego głównym 
celem jest wsparcie uchodźców z Ukrainy.

Ekologiczne warsztaty 
„To wiele znaczy dla zapylaczy!” 
16 i 30 maja, godz. 17.30
Zapraszamy dzieci wraz z rodzinami (16 maja) 
oraz młodzież i dorosłych (30 maja) do udziału 
w edukacyjnych warsztatach realizowanych w ra-
mach Zielonego BO Miasta Katowice na rok 2022. 
Każdy uczestnik zasieje swoją łąkę kwietną. Obo-
wiązują zapisy, tel. 32 255 32 44.
Wstęp bezpłatny.

„Mamy Czas!” – spotkanie 
z fizjoterapeutą dziecięcym
17 maja, godz. 11.00
Obowiązują zapisy, tel. 32 255 32 44. Wstęp bez-
płatny.

SENIORIADA 
18 maja, godz. 15.00
W imieniu Stowarzyszenia ART PROM zapraszamy 
lubiących się bawić seniorów do udziału w tanecz-
no-koncertowym programie. Szczegóły i zapisy, 
tel. 530 106 730.

„W zdrowym ciele zdrowy 
duch!” – joga dla seniora
21 maja, godz. 11.30
Obowiązują zapisy, tel. 32 255 32 44. Wstęp bez-
płatny.

Majowy festyn integracyjny 
w ogrodzie MDK
21 maja, od godz. 14.30 
Zapraszamy do naszego ogrodu przy ul. Marcinkow-
skiego 13a na wiosenny piknik pełen atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. W programie: dmuchane atrak-
cje, animacje, spektakl teatralny dla dzieci i koncer-
ty: Zespołu Akordeonistów oraz coverów ABBY. 
Wstęp bezpłatny.

Wspólne budowanie 
– warsztaty z klockami 
dla rodziny
21 i 24 maja, godz. 17.00
Obowiązują zapisy, tel. 32 255 32 44.  Wstęp bezpłatny.

Finał XIII edycji konkursu 
plastycznego dla osób 
z niepełnosprawnościami 
„PODRÓŻ MOICH MARZEŃ”
25 maja, godz. 10.00
Zapraszamy na podsumowanie konkursu połączo-
ne z otwarciem wystawy. 
Wstęp wolny!

Warsztaty rękodzielnicze 
z wypalania w drewnie
27 maja, godz. 17.30
Miłośników twórczego i ekologicznego rękodzieła 
zapraszamy do udziału w atrakcyjnych warszta-
tach. Szczegóły i zapisy, tel. 32 255 32 44.
Koszt udziału: 30 zł/osoba.

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9 

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

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

NOC MUZEÓW 

14 maja, godz. 17.00–24.00 
Program na stronie Muzeum: www.mhk.katowice.pl 

Budynek Główny

WYSTAWY
wystawy stałe: „Z dziejów Katowic”, „W kamieni-
cy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność”, 
„W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na po-
kojach i w kuchni”
wystawa czasowa: „Odczarować czarownice. 
Wiedźmy, wieszczki, zielarki” – czynna do 15 maja
wystawa czasowa: Jordan L. Rodgers „Śląsk wę-
glem rysowany”, czynna od 12 maja do 26 czerwca
J.L. Rodgers jest artystą multimedialnym pochodzą-
cym z Wielkiej Brytanii. Zajmuje się rysunkiem, anima-
cją wideo i kręceniem filmów. Od 2018 roku pracuje nad 
autorskim projektem szkicowania w plenerze obiektów 
architektonicznych w województwie śląskim. 
7 maja, godz. 11.00 – oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie „Odczarować czarownice. Wiedźmy, 
wieszczki, zielarki”
11 maja, godz. 17.00 – wernisaż wystawy Jordan 
L. Rodgers „Śląsk węglem rysowany”

Dział Etnologii Miasta
ul. Rymarska 4
tel. 32 3539559

WYSTAWY 

wystawy stałe: „Wokół Mistrzów Grupy Janow-
skiej”, „U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu ni-
kiszowieckiego mieszkania”, „Woda i mydło naj-
lepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu”
wystawa czasowa: „Detal na Nikiszu. Fotografia 
Małgorzaty Bodzek” – czynna od 18 maja do 28 
sierpnia 

„Detal na Nikiszu. 
Fotografia Małgorzaty Bodzek”
17 maja, godz. 17.00
wernisaż wystawy

Dział Teatralno-Filmowy
ul. Kopernika 11

tel: 32 7451728, 514499614 

WYSTAWY

wystawa stała: „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków” 
wystawa czasowa: „Portrety subiektywne. Kadry 
z planu programu telewizyjnego w obiektywie To-
masza Szymborskiego” – czynna do 17 czerwca

WYDARZENIA

Okno na muzykę 
– młodzi wirtuozi skrzypiec 
26 maja, godz. 18.00

ŚRODA DLA SENIORA W MHK

Zwiedzanie z przewodnikiem:
18 maja, godz. 15.00 – zwiedzanie wystawy stałej 
„Z dziejów Katowic”, miejsce: MHK, ul. ks. J. Sza-
franka 9, cena: 8 zł/osoba
11 maja, godz. 13.00 – zwiedzanie wystaw sta-
łych „Wokół Mistrzów Grupy Janowskiej”, „U nos 
w doma na Nikiszu. We wnętrzu nikiszowieckie-
go mieszkania”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. 
W pralni i w maglu na Nikiszu”, miejsce: Dział Et-
nologii Miasta, ul. Rymarska 4, cena: 8 zł/osoba
4 maja, godz. 12.00 – zwiedzanie wystawy stałej 
„Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”, miejsce: 
Dział Teatralno-Filmowy, ul. Kopernika 11, cena: 
5 zł/osoba

Oglądanie filmów: 
4 maja, godz. 13.00 – „Wielobarwna Barbara Ptak-
-benefis”, „Kronika rodzinna i towarzyska”, „Oska-
rowe kostiumy Barbary Ptak” w ramach zwiedza-
nia wystawy stałej „Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków”, miejsce: Dział Teatralno-Filmowy, ul. Ko-
pernika 11, udział w cenie biletu na wystawę stałą 
5 zł/osoba

Warsztaty dla seniorów 
„Witraż”
4 maja, godz. 11.00, 
MHK, ul. ks. J. Szafranka 9
Cena: 8 zł/osoba
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КАТОВІЦЕ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Важлива інформація для громадян України

  -   
 

Громадянин України може отримати 
безкоштовну допомогу від повітового 
чи воєводського центру зайнятості, якi 
включають підтримку у пошуку роботи, 
насамперед через працевлаштування та 
консультування щодо кар’єри.

Отримання допомоги можливе 
через  безпосередній візит до центру  
зайнятості або в дистанційній формі, 
звернення до центру зайнятості або на 
гарячу лінію «Зелена лінія» - тел. 19524, а 
також отримання інформації про пошук 
роботи на сайті Громадських Служб 
Працевлаштування в мовній версії для 
громадян України: lang-psz.praca.go .
pl uk .

   

Громадянин України може скористатися 
самостійно Центральною базою робочих 
пропозицій за допомогою комп’ютера, 
телефону чи інших мобільних пристроїв 
з доступом до Інтернету, не відвідуючи 
центр зайнятості (http://oferty.praca.gov.
pl). 

Пошук пропозицій роботи також 
можливий за допомогою спеціального 
мобільного додатка ePraca (An-
droid та iOS).  Щодня в базі даних 
доступно близько 70 тис. вільних 
робочих вакансій.

  
гаряча лінія – 32 737 87 87 або 539 

696 888 – Гаряча лінія працює 7.00 – 
23.00, інформацію можна отримати 
українською мовою

анкета на сайті https://zukrainy.kato-
wice.eu/

електронна адреса: ukraina@katowice.
eu

Інформаційний пункт для іноземців 
(Młyńska 5) – вони допоможуть вам далі,

Понеділок – П’ятниця з 9.00 до 17.00, 
Субота з 10.00 до 16.00

  
    

Plac Sejmu Śląskiego 2 (Місто 
Cадів Катовіце)

відчинено цілодобово
Телефон: +48 880 520 127

 
Міжнародний автовокзал
вул. Sądowa 5
відчинено цілодобово
Телефон: +48 539 696 888 (Гаряча лінія 

працює 7.00 -23.00)
тут Ви знайдете мапу

Якщо Ви вийшли з автобуса на 
Міжнародному автовокзалі за адресою 
вул. Сондова (Sądowa) – увійдіть 
у будівлю, у Пункті зустрічі ви 
отримаєте гарячі напої та бутерброди, 
працівники пункту, проведуть вас далі 
(працює цілодобово)

Якщо Ви вийшли на залізничному 
вокзалі підійдіть до – Пункту екстреної 
допомоги на площі перед залізничним 
вокзалом у Катовіцах.

Тут ви можете зупинитися в наметах 
із опаленням, відпочити, поїсти гарячу 
їжу чи випити чаю чи кави в очікуванні 
наступного поїзда чи транспорту до 
місця проживання. Пункт працює 24 
години на добу.

Якщо Ви проводите день у Катовіце, 
тому що чекаєте на транспорт чи 
проживання – запрошуємо до Пункту 
тимчасової допомоги (Кафетерій) – вул. 
Wita Stwosza 7. Тут ви зможете  з’їсти 
гарячу їжу, пункт працює з 8.00 до 20.00

Сім’ї, які прийняли громадян 
України до своїх домівок, з понеділка 
по п’ятницю в годинах з 8:00 до 15:00 
можуть прийти до місцевих пунктів 
соціального захисту населення MOPS за 
пакетами з продуктами. Таких пунктів у 
місті 10. У пакетах є продукти з тривалим 
терміном придатності.

 :
Місцевий Пункт Соціального Захисту 
(МПСЗ)

№1 вул. Анджея 10, тел.: 251 60 99
МПСЗ №2 вул. Варшавська 42, тел.253 

77 30
МПСЗ №3 вул. Облатів 24, тел. 258 07 09
МПСЗ №4 вул. Глівицька 96, тел.: 353 

02 78
МПСЗ №5 вул. Dębowa 16, тел.: 254 70 61
МПСЗ №6 вул. Чеха 2, тел.209 00 23
МПСЗ №7 вул. Świdnicka 35a, тел. 252 

56 35
МПСЗ №8 вул. Łętowskiego 6a, тел. 

206 15 68
МПСЗ №9 вул. Краківська 138, тел.255 

35 67
МПСЗ №10 вул. Краківська 138, тел. 

256 80 39

 
Соціальний магазин – це місце, де можна 
придбати корисні продукти за ціною 
нижче, ніж їх ринкова.  Тут можна знайти 
корисну їжу, засоби особистої гігієни 
та побутову хімію.  Соціальні магазини 
знаходяться в Катовіце за адресою: вул.  
Świdnicka 25 та на вул. Tysiąclecia 82.

 :
з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00
щосуботи з 08:00 до 13:00
Громадяни України можуть робити 

покупки в соціальних магазинах за 
пред’явленням паспорта.

  
У Катовіцах створено Міський пункт 
кризового втручання для українців 
(працює в Інформаційному пункті для 
іноземців в Катовіцах за адресою ul. 
Młyńska 5).

Якщо потрібна допомога — 
телефонуйте за номером телефону +48 
32 737 87 87 або +48 539 696 888

  
Дорослим громадянам України, які 
не мають дітей і бажають отримати 
психологічну допомогу, підтримує 
Муніципальний центр соціальної 
допомоги Катовіце (Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Katowicach.) Охочим 
звертатися на гарячу лінію +48 539 
696 888.

Наймолодші громадяни України 
можуть розраховувати на психологічну 
допомогу та інтеграційні заходи. 
У кожній школі та дитсадку, 
розташованих у місті, наймолодшим 
дітям гарантується психологічна 
допомога та допомога в опіці. Ці 
послуги надають спеціалісти, які 
працюють в установах та психолого-
педагогічних консультаціях.

Одяг, переданий жителями Катовіце, 
видається українцям щодня з 9.00 до 
18.00 за адресою вул. Szopienicka 70.

Швидкі потреби в одязі можуть також 
зголошуватись до пункту при вул. Młyń-
ska  2 (працює з 9.00 до 19.00).

Про потреби також можна 
повідомити електронною поштою: ukra-
ina@mops.katowice.pl

Зголошення має містити контактні 
дані відповідної особи, адресу 
проживання та короткий опис потреби.
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POWRÓT NA MISTRZOWSKI TRON

GKS Katowice hokejowym Mistrzem Polski 
To był prawdziwy powrót króla! Hoke-
jowa drużyna KS-u Katowice zdoby-
ła pierwsze od 52 lat mistrzostwo Pol-
ski  pokonując w finałowej serii sezonu 
2021 2022 Re-Plast Unię Oświęcim :0. 
Drużyna pod wodzą trenera Jacka Płachty 
nie pozostawiła wątpliwości, kto był naj-
lepszy w całym sezonie Polskiej Hokej Ligi, 
a swój tytuł mistrzowski przypieczętowała 
zwycięstwem 4:1 odniesionym 8 kwietnia 
br. w Oświęcimiu. Tym samym GKS Kato-
wice wrócił na mistrzowski tron w hokeju 
na lodzie po raz pierwszy od 1970 roku 
i uzyskał kwalifikację do występów w naj-
bliższej edycji Hokejowej Ligi Mistrzów.

– W play-offach jest tak, że nawet małe 
rzeczy mają bardzo dużą wartość. Nie 
złamały nas mecze, które przegraliśmy 

na własne życzenie. Wiedzieliśmy, co mamy 
robić i jak mamy zareagować. W ciężkich 
momentach wychodzi prawdziwy charakter 
zespołu. Wielkie podziękowania dla chłopa-
ków, zrobili kawał dobrej roboty – mówił 
trener Płachta. 

– Mecze finałowe były trudne, ale wy-
nik 4:0 w serii jasno pokazuje, że Unia nie 
miała z nami szans. Byliśmy lepiej zorga-
nizowani jako zespół. Rywal próbował 
walczyć indywidualnościami, ale my za-
graliśmy jako cała drużyna. Nie myśleliśmy 
o tym, ile meczów przyjdzie nam rozegrać, 
interesowało nas jedynie mistrzostwo – 
ocenił kapitan drużyny Grzegorz Pasiut.

– Projekt, który sobie założyliśmy, udał 
się. Pamiętamy czasy bez hokeja w Katowi-
cach pod szyldem GKS-u i jak blisko byli-
śmy w poprzednich latach złota mistrzostw 
Polski. I można powiedzieć: w końcu! Ale 
jestem przekonany, że to nie jest nasze ostat-
nie słowo – mówił tuż po wręczeniu medali 
mistrzostw Polski prezydent Katowic Mar-
cin Krupa. 

Skład mistrzowskiej drużyny sezonu 
2021 2022:
Johh Murray, Maciej Miarka, Albert Rogers, 
Carl Hudson, Maciej Kruczek, Dawid Musioł, 
Mateusz Rompkowski, Kalle Valtola, Patryk 
Wajda, Jakub Wanacki, Mateusz Bepierszcz, 
Piotr Ciepielewski, Anthon Eriksson, Bartosz 
Fraszko, Marcin Kolusz, Patryk Krężołek, 
David Lebek, Matias Lehtonen, Mateusz Mi-
chalski, Joona Monto, Szymon Mularczyk, 
Grzegorz Pasiut, Jakub Prokurat, Miro-
-Pekka Saarelainen, Igor Smal, Filip Wielkie-
wicz, Patryk Wronka oraz Kamil Berggruen 
(kierownik), Roch Bogłowski (dyrektor sek-
cji), Marcin Bugała (lekarz), Ireneusz Jarosz (II 
trener), Maciej Kleinert (fizjoterapeuta), Jacek 
Płachta (trener), Arkadiusz Sobecki (trener 
bramkarzy).    (GKS)

NAGRODY PREZYDENTA KATOWIC W DZIEDZINIE SPORTU PRZYZNANE

Młodzi, zdolni, nagrodzeni
Najlepszymi katowickimi sportowcami 
2021 roku okazali się: Katarzyna Wasick  
Andżelika Wójcik  Ewa Trzebińska  Ro-
bert Taraszkiewicz  Kacper arnczarek 
i Paulina uzikowska. Nagrody przyzna-
no również w kategoriach: sportowa na-
dzieja Katowic oraz najlepszy działacz
trener sportowy.
– Przyznajemy to wyróżnienie najlepszym 
z najlepszych. Chcemy, żeby nasi sportowcy 
wiedzieli, że zarówno ich ciężka praca, jak i jej 
owoce w postaci sportowych sukcesów są przez 
nas zauważane i doceniane. To wielka duma, 
że zawodnicy tacy jak ci, którzy zostali dziś 
uhonorowani, chcą trenować w Katowicach 
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – 
Mam nadzieję, że katowicka młodzież będzie 
brała przykład z naszych laureatów i za kilka 
lat będziemy mogli cieszyć się ich startami oraz 
zwycięstwami na największych światowych 
imprezach sportowych – dodaje prezydent.

Nagrody przyznawane są w trzech ka-
tegoriach: najlepszy sportowiec Katowic, 

sportowa nadzieja Katowic i najlepszy 
działacz sportowy/trener. Nagroda przy-
znawana jest od 2003 roku zawodnikom 
za osiąganie wysokich wyników w krajo-
wym i międzynarodowym współzawod-
nictwie sportowym. Trenerzy i działacze 
sportowi mogą otrzymać nagrodę m.in. 

za wychowanie medalisty igrzysk olimpij-
skich, mistrzostw świata i Polski, zawodów 
o Puchar Świata, rekordzistów świata i Pol-
ski lub za całokształt pracy szkoleniowej, 
menadżerskiej, działalność wychowawczą 
czy popularyzację dyscypliny sportowej 
wśród młodzieży.   (KAMIL KALKOWSKI)

Najlepszy sportowiec Katowic:
Katarzyna Wasick – AZS AWF Katowice – 

pływanie  Andżelika Wójcik – AZS AWF Kato-
wice – łyżwiarstwo szybkie  Ewa Trzebińska 
– AZS AWF Katowice – szermierka – szpada
 Robert Taraszkiewicz – MKS Pałac Młodzie-
ży – judo  Kacper Garnczarek – AZS AWF Ka-
towice – gimnastyka sportowa  Paulina Gu-
zowska – AZS AWF Katowice – lekkoatletyka.

Sportowa nadzieja Katowic:
Magdalena Stefanowicz – AZS AWF Ka-

towice – lekkoatletyka  Szymon Hryciuk – 
AZS AWF Katowice – szermierka – szabla,

Karolina Tracz – KS 06 Kleofas Katowice 
– boks olimpijski  Emilia Witek – MKS Pałac 
Młodzieży – skoki do wody  Karolina Białas 
– UKŁ Spin Katowice – łyżwiarstwo figurowe.

Najlepszy działacz sportowy
/trener:

Aleksander Matusiński – trener lekkiej 
atletyki AZS AWF Katowice, twórca sukce-
sów biegaczek na 400 metrów tzw. Anioł-
ków Matusińskiego, które w sztafecie 4×400 
m zdobyły wicemistrzostwo na Igrzyskach 
Olimpijskich Tokio 2020.

Ponadto za awans w sezonie 2020/2021 
do Fortuny 1 Ligi prezydent wyróżnił męską 
drużynę piłki nożnej GKS Katowice.
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