
NR 12 (171) | GRUDZIEŃ 2022 r. | Bezpłatny informator miejski | tel. 32 259 30 85 | redakcja@katowice.eu | ISSN 1899-9530

WWW.KATOWICE.EU

NASZE

Rankingi, nagrody 
- K  
K       

  W    
   R  

 R . R     
  GU . 

     
  O  R   

 . R  R   
  K    

   . 
 . 4-5

  W
  W   

  . A  K    
    

       
 . T      

 .  
 . 7, 8

Rozmowy na poziomie 
K        G   

      
    B  O  

   . 
     

       
    K  

O        
  W      

 G  G .  
 . 10,12,13

Wielkie sukcesy szachistów
     

   .     
    E  O   K
     B . 

T   C    W  
HET A  GK  K    

 E     
        
 UK    F  K   

    C  
    . 

 S. 23 

  
     

       
    . 

 S. 22WI CEJ S  -3

Choinka w każdej dzielnicy, bombki 
przygotowane przez uczniów ka
towickich szkół oraz dzielnicowe 
jarmarki. Do tego pełen atrakcji 

Jarmark Bożonarodzeniowy na katowic-
kim Rynku. W grudniu Katowice będą pełne 
świątecznego klimatu.

– Tysiące  mieszkańców naszego miasta już 
odwiedziły tegoroczny Jarmark Bożonarodze-
niowy na katowickim Rynku. Ze względu 
na konieczność wprowadzenia oszczędno-
ści zdecydowaliśmy się na organizację 
jednej dużej przestrzeni, która przy-
ciąga odwiedzających świątecznym 
klimatem. Jednak nie zapominamy o dziel-
nicach naszego miasta, w których staną 
świąteczne choinki, a do tego w części dzielnic 
odbędą się mniejsze jarmarki – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Na płycie Rynku 

stoi już świąteczne drzewko – to 14-metrowy 
świerk, który przyjechał do nas z Orzesza – 
dodaje prezydent. Dekoracje na tej choince 
zapewnia firma Turon. 

Przy sztucznej Rawie, w miejscu , gdzie 
latem stoją feniksy kanaryjskie , ustawione 
zostały 3 choinki, udekorowane przez dzieci 
z katowickich placówek oświatowych. To 
już 7. edycja akcji. W tym roku zaangażo-
wało się w nią 88 przedszkoli i szkół. 

W związku z tym, że zdecydowanie 
najwięcej mieszkańców odwiedza Jar-
mark Bożonarodzeniowy w weekendy, 
a liczba miejsc postojowych w cen-

trum miasta jest ograniczona, zachęcamy 
do korzystania z bezpłatnych parkingów 

w katowickich centrach przesiadkowych. 
Na parkingach przy CP w Zawodziu 
i Brynowie łącznie dostępnych jest ok. 

900 miejsc parkingowych, a dojazd z nich 
tramwajem na katowicki Rynek nie zaj-
muje więcej niż kilkanaście minut. 

Świąteczne drzewka w dzielnicach
W dzielnicach również montowane lub 
przyozdabiane będą choinki. Pomimo 
zmniejszenia liczby ozdób świątecznych 
Katowice starają się, by takie elementy 
pojawiły się w różnych częściach miasta. 
Świąteczne drzewka stanęły już m.in. 
w Bogucicach, Koszutce, Dąbrówce Ma-
łej, Szopienicach, Nikiszowcu, Zarzeczu, 
Ligocie i Giszowcu. W kolejnych dzielni-
cach choinki będą ustawiane w najbliż-
szych dniach.
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JARMARKI W DZIELNICACH
Od kilku lat mieszkańcy nie-
których dzielnic decydu-
ją o organizacji w swoich 
dzielnicach jarmarków 
świątecznych w ramach 
budżetu obywatelskiego. 
W tym roku jarmarki takie 
odbędą się w południowych 
dzielnicach Katowic:

Jarmark Bożonarodzeniowy w Zarze-
czu (4.12.2022, godz. 9.00–17.00) – Za-
praszamy do domu kultury w Zarzeczu 
przy ul. Stellera 4 na świąteczny jarmark, 
podczas którego będzie okazja do zakupu 
oryginalnych ozdób i upominków.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Pod-
lesiu (10.12.2022, godz. 12.00–18.00)
– Jarmark odbędzie się na terenie MDK 
„Południe” w Podlesiu przy ul. Sołtysiej 
25. Zapraszamy na stoiska ze świątecz-
nym rękodziełem. W programie warsztaty 
pierniczkowe (15.00 i 16.00), na których 
ozdobimy pierniki na choinkę. Przez cały 
czas trwania jarmarku zapraszamy do ka-
wiarenki z gorącą czekoladą.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Ko-
stuchnie (11.12.2022, godz. 14.00–
19.00) – Świąteczny jarmark przy parafii 
Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie. 
W programie: występy chóru „Słowiczek” 
(16.00) i chóru żeńskiego „Les Demoisel-
les” (18.00), stoiska z ręcznie wykonanymi 
ozdobami świątecznymi oraz miodami 
z lokalnych pasiek.

Jarmark Świąteczny w Murckach 
(11.12.2022, godz. 12.00–17.00) – Świą-
teczny jarmark na rynku murckowskim. 
W programie m.in.: dziecięce popisy 
estradowe murckowskich przedszko-
laków i uczniów szkół podstawowych, 
występy teatru „Gabi Art.”, kapeli góral-
skiej Maliniorze, zespołu regionalnego 
Podlesianki oraz pokaz ogni grupy ar-
tystycznej OKB.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gi-
szowcu (17–18.12.2022, godz. 10.00–
19.00) – Dwudniowe wydarzenie, które 
odbędzie się na terenie MDK „Giszowiec”. 
Na odwiedzających czekać będą stoiska 
handlowe z rękodziełem i lokalnymi pro-
duktami, akcja „Dar za Dar”, czyli choinka 
dla krwiodawcy, koncerty Gosia Markow-
ska Band i Marty Fydryszyn z zespołem, 
spektakle Teatru Trip oraz wspólne kolę-
dowanie z kapelą góralską Póki Co.

ZIMOWE ATRAKCJE
Dzięki sprzyjającej pogodzie od 18 listo-
pada działa także lodowisko przy kato-
wickim Rynku. Tafla o wymiarach 10 
na 40 metrów stoi na ulicy Mickiewi-
cza, tuż obok DH Skarbek. Obsługują 
ją pracownicy MOSiR-u Katowice. 

Dla posiadających łyżwy 
korzystanie z lodowiska 
jest bezpłatne. Ci, któ-
rzy sprzętu nie mają, mogą 
go na miejscu wypożyczyć. 
Za łyżwy czy kask trzeba za-
płacić 8 zł za godzinę. Za pin-
gwina lub misia do nauki jazdy 
– 15 zł za godzinę. Wypożyczalnia 
jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00–20.00 oraz w week-
endy w godzinach 10.00–20.00.

Drugie lodowisko „pod chmurką” 
zostanie udostępnione mieszkańcom 
w parku Murckowskim. – Otwarcie 
lodowiska w Murckach planujemy na 
3 grudnia. Mrożenie tafli jest zależne 
od pogody – warunkiem jest brak desz-
czu i temperatura oscylująca w grani-
cach zera. Mieszkańcy będą mogli 
korzystać ze ślizgawki do końca marca 
– zapowiedział Daniel Muc, dyrektor 
MOSiR-u w Katowicach. Lodowisko 
o wymiarach 60 na 28 metrów będzie 
czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–22.00 oraz w soboty 
i niedziele 12.00–22.00. Tu również 
zostanie uruchomiona wypożyczalnia 
sprzętu, której cennik będzie analo-
giczny jak w tej na katowickim Rynku.

Również Zakład Zieleni Miejskiej 
jest w gotowości, by jak tylko pojawią się 
odpowiednie warunki atmosferyczne, 

uruchomić tor sanecz-
kowy w Parku Kościuszki. 

Aby było to możliwe 
i nasypany śnieg mógł się 
utrzymać, temperatura 
powietrza musi wynosić 
nie więcej niż -5 ̊C, przy 

czym przez następne 24h 
temperatura nie może prze-

kroczyć 0 ̊C.

MIKOŁAJE 
RUSZĄ ULICAMI KATOWIC

Już 9 grudnia o godzinie 18 wprost 
spod kościoła Mariackiego wystar-
tuje tegoroczna Parada Mikołajkowa! 
Jej uczestnicy, prowadzeni przez Mi-
kołajów i inne świąteczne postacie, 
przemaszerują dumnie ulicami mia-
sta, by rozbudzić w mieszkańcach 
magię nadchodzących świąt. Na sa-
mym spacerze jednak się nie skoń-
czy – przewidziano bowiem liczne 
atrakcje dla każdej z grup wieko-
wych. Podczas wydarzenia będziemy 
mieli okazję zobaczyć m.in. Górniczą 
Orkiestrę Dętą, Teatr Ognia Inferis, 
Mażoretki Akcent, chorągwiarzy, ry-
cerzy, świąteczny pociąg czy osoby 
ubrane w tradycyjne stroje ludowe. 
Nie może was tam zabraknąć!

W TYM ROKU MNIEJ OZDÓB

Na ulicach pojawi się zdecydowanie mniej 
świątecznych ozdób. Zamontowane zo-
staną wyłącznie elementy dekoracyjne bę-
dące własnością MZUiM. Zrezygnowano 
z wypożyczania instalacji świątecznych 
od firm zewnętrznych. Oświetlenie świą-
teczne zostanie ograniczone, ale będzie 
montowane w każdej dzielnicy – tak, aby 
pomimo oszczędności zaznaczyć jednak 
charakter okresu świątecznego. W dziel-
nicach, gdzie dotychczas pojawiały się 
świąteczne drzewka, montowana i przy-
ozdabiana będzie tylko jedna choinka.

Przypomnijmy, że w mieście urucho-
miono tryb oszczędzania. Skrócono o 45 
minut w ciągu każdej doby czas działa-
nia oświetlenia ulicznego. Na trasach 
przelotowych, gdzie nie ma chodników, 
uruchomiono tryb autostradowy, co 
oznacza, że w ciągu nocy funkcjonuje je-
dynie oświetlenie węzłów i skrzyżowań. 
Zmieniły się również zasady związane 
z iluminacją budynków. Oświetlenie 
działa do godziny 23.00, a w godzi-
nach od 23.00 do 5.00 rano jest 
wyłączane. Zmniejszona 
została także inten-
sywność oświetlenia 
LED-owego.
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METROPOLITALNA WIGILIA DLA SAMOTNYCH 

Aby w święta nikt nie był sam
órnośląsko agłębiowska Metropo

lia, miasta regionu, w tym Katowice, 
undacja Wolne Miejsce oraz dziesiątki 

wolontariuszy i darczyńców po raz ko
lejny łączą siły i organizują Wigilię dla 

amotnych. Wszystko po to, by podzie
li  się z samotnymi osobami nie tylko 
posiłkiem, ale też dobrym słowem i ży
czeniami, a potrzebujący mogli poczu  
prawdziwe święta. Wszyscy spotkają się 
w Międzynarodowym entrum Kongre
sowym 24 grudnia o godz. 1 .00.
Przy wspólnym stole zasiądzie nawet po-
nad trzy tysiące osób. To wolontariusze 
wypełnią wolne miejsca w życiu samot-
nych ludzi. – Święta Bożego Narodzenia to 
piękny czas, niestety dla wielu osób trudny, 
a my – jak co roku – wspólnymi siłami 
chcemy to zmienić. Zapraszamy każdą po-
trzebującą osobę, która z powodu sytuacji 
życiowej, materialnej, rodzinnej nie może 
pozwolić sobie na organizację wigilii – do 
spędzenia jej razem z nami – mówi prezy-
dent Marcin Krupa. 

Na wigilijnym stole znajdą się trady-
cyjne potrawy: barszcz z uszkami, karp, 
pierogi z kapustą i grzybami, kapusta 
z grochem, sałatka, ciasto i inne słodko-
ści. Goście będą mogli też zobaczyć wigi-
lijną sztukę teatralną przygotowaną przez 

wolontariuszy i harcerzy. Będzie można 
posłuchać kolęd i włączyć się do wspól-
nego śpiewania.

Każda osoba, która chce wziąć udział 
w Wigilii, powinna zgłosić się do sklepów 
sieci „Spichlerz” i odebrać imienne za-
proszenie. Sklepy „Spichlerz” znajdują się 
w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 82 i ul. 
Świdnickiej 25 oraz w Tychach na 1. piętrze 
w Tyskich Halach Targowych przy al. Józefa 
Piłsudskiego 8. (JG)

OKIEM WOLONTARIUSZA

Jestem wolontariuszką na Wigilii dla Samot-
nych, bo chcę i lubię pomagać. Pierwsza wi-
gilia w fundacji to była najpiękniejsza wigilia 
w moim życiu. Wydaje mi się, że w tych 
wcześniejszych czegoś mi brakowało, teraz 
już wiem czego – bezinteresownej pomocy 
drugiemu człowiekowi.
Organizacja Wigilii dla Samotnych jest ab-
sorbująca, ale daje ogromną satysfakcję. 
Teraz już nie wyobrażam sobie, aby święta 
ograniczały się tylko do mojego domu i mo-
jej rodziny, gdy wiem, że wokół jest tyle osób 
samotnych, czekających na wsparcie.

SYLWIA BLACHA, 
wolontariuszka, koordynatorka wigilii 

w Fundacji Wolne Miejsce

Potrzebni wolontariusze
Zostań wolontariuszem i pomóż zorgani-
zować największą Wigilię dla Samotnych 
w Polsce! Potrzebni są chętni do pomocy 
w kuchni, by tam pod okiem Master Chef-ów 
gotować wigilijne posiłki. Potrzeba również 
wolontariuszy do przygotowania hali MCK 
na przyjęcie gości czy do wsparcia już pod-
czas samej wigilii. Spotkania organizacyjne 
odbywają się w środy o godz. 18.00 w Skle-
pie Socjalnym „Spichlerz” przy ul. Tysiącle-
cia 82. Prace w MCK ruszą od 19 grudnia.

JARMARK NA NIKISZU

decydowanie największym jarmarkiem 
dzielnicowym, który już dawno swoim 
rozmachem i zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców wyszedł poza granice dzielnicy, 
jest armark na ikiszu  (9–11 grudnia br.). W 
tym roku czeka nas 1 . edycja tego jednego z 
najbardziej popularnych jarmarków w regionie, 
który przyciąga swoją niepowtarzalną atmos erą 
i klimatem miejsca. ak co roku, spodziewamy 
się wielu odwiedzających, którzy 
przybędą na ikiszowiec z różnych 
części Katowic, regionu oraz Polski, 
a nawet zza granicy. 

latego zachęcamy wszystkich do 
przyjazdu na armark bezpłatnymi liniami 
autobusowymi. pecjalnie z tej okazji 
przygotowane zostały dwie takie linie, które 
będą je dzi  wahadłowo. Pierwsza kursowa  
będzie z katowickiego dworca podziemnego 
przy worcu PKP (stanowisko nr 10), przez 

entrum Przesiadkowe ądowa i entrum 
Przesiadkowe awodzie (gdzie istnieje 
możliwoś  skorzystania z darmowego 
parkingu), do przystanku anów amkowa 

kwer, znajdującego się tuż przy terenie 
wydarzenia. ruga krótsza linia łączy  będzie 

2 nieodpłatne parkingi: przy Katowickim 
mentarzu Komunalnym (ul. Murckowska 9), 

z parkingiem przy rondzie usytuowanym w 
bliskim sąsiedztwie ikiszowca (między ul. 

ospodarczą a ul. zopienicką, obok zpitala 
pecjalistycznego M ). 

W piątek (9.12) każda linia zacznie kursowa  
o godz. 14.00 i będzie je dzi  co 0 minut aż 
do godz. 20. 0. W sobotę i w niedzielę 
(10–11.12) początek kursów o godz. 11.00, 
a ich częstotliwoś  – co 20 minut, także do 
godz. 20. 0. a obu trasach je dzi  będą 
głównie autobusy elektryczne.
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Katowice najwyżej w regionie...

Katowice czwarte, tuż za Świnouj-
ściem, Warszawą i Poznaniem w tego-
rocznej edycji ankingu równoważo-
nego ozwoju  anking powstaje przez 
ocenę 1  wska ników . a Kato-
wicami znalazły się takie miasta, jak: 
Kraków, Opole, Wrocław czy liwice. 
– Dwukrotnie w ciągu ostatnich tygo-
dni Katowice zostały uznane miastem 
przyjaznym inwestorom. Teraz zajęliśmy 
wysoką, czwartą pozycję w Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego. To pokazuje, 
że zmierzamy w dobrym kierunku. Sta-
ramy się, by Katowice były dobrym miej-
scem do życia, stąd inwestycje w zieloną 
infrastrukturę. Przykładem mogą być re-
alizowane właśnie prace na ul. Warszaw-
skiej i na Stargańcu czy przygotowania 
do budowy czterech nowych parków. Ko-
lejny obszar to inwestycje w infrastruk-
turę sportową. W ostatnich tygodniach 
oddaliśmy do użytku mieszkańców już 
trzeci miejski basen, a także kompleks 
sportowy przy ul. Asnyka. Inwestujemy 
w zrównoważony transport – kosztem 
ponad 200 mln zł powstały centra prze-
siadkowe, rozbudowujemy sieć dróg 

rowerowych, których jest już około 190 
km, a także oddzielamy ruch lokalny od 
tranzytowego, jak w przypadku inwesty-
cji na DK 86 w Giszowcu – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Do stworzenia rankingu używane są 
niezależne dane Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. Analizowane są wskaźniki 
obejmujące trzy obszary rozwoju: gospo-
darczy, społeczny i ochrony środowiska. 
W rankingu uwzględnione są wszystkie 
polskie miasta i gminy. Jak podkreślają 
organizatorzy, wyniki rankingu odzwier-
ciedlają, w sposób wiarygodny i przekro-
jowy, rozwój polskich jednostek samorządu 
lokalnego i wskazują liderów w podziale 
na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miej-
skie oraz miasta na prawach powiatu.

Ranking opracowywany jest przez ze-
spół pod kierownictwem prof. Eugeniu-
sza Sobczaka.

O miejscu w rankingu decydowała suma 
punktów pochodząca z oceny kryteriów 
opisujących rozwój gminy, takich jak np. 
wydatki majątkowe inwestycyjne; wydatki 
na transport i łączność, odsetek dochodów 
własnych w budżecie; liczba osób pracują-
cych; liczba osób bezrobotnych; liczba pod-
miotów gospodarczych; liczba absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych; odsetek miesz-
kańców korzystających z usług sieci wo-
dociągowej; z sieci kanalizacji komunalnej;  
z oczyszczalni ścieków. 

Katowice w liczbach

Ponad 13,8 tys. 
spółek handlowych w Katowicach

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw to

9063 zł 
Średnie wydatki inwestycyjne per capita 
w latach 2019–2021 
wyniosły w naszym mieście

1945 zł
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Katowice najlepsze 
w Rankingu Gmin 
Województwa Śląskiego
Katowice zwyciężyły w kategorii miasto 
na prawach powiatu tegorocznego ankin-
gu min Województwa Śląskiego organi-
zowanego przez undację ozwoju emo-
kracji okalnej im. erzego egulskiego. 
W tym roku po raz pierwszy wszystkie 
Ośrodki Regionalne Fundacji organizują 
swoje Rankingi wojewódzkie. 

Ranking powstaje w oparciu o ocenę 16 
wskaźników, takich jak: dochody gminy 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wy-
datki majątkowe, poziom zadłużenia, wyniki 
egzaminu ósmoklasisty, migracja ludności czy 
wydatki na oświatę i szkolenia urzędników 
czy przyrost naturalny. Utworzony wskaź-
nik rankingowy ocenia siłę rozwojową gminy 
w sferze gospodarczej, społecznej, środowisko-
wej i przestrzennej (rozwój zrównoważony).

Katowice ze wskaźnikiem 4,143 zajęły 
pierwszą lokatę w rankingu. Tuż za stolicą 
województwa znalazła się Bielsko-Biała 
(4,128) i Tychy (3,967).
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Karolina Milczarek
HR Director Sopra Steria
Czy do Katowic spro-
wadziła Panią praca  
Jak teraz z perspektywy 
ocenia Pani tę decyzję  
Warto było
Przeprowadzka do Katowic 
była spowodowana między 
innymi kwestiami zawodowymi. Zamiana 
warszawskiego rynku pracy na katowicki 
nie była wcale łatwą decyzją, ale zaryzy-
kowałam. Po 11 latach spędzonych w Ka-
towicach uważam, że zdecydowanie było 
warto. Bardzo doceniam dobrą atmosferę 
i kameralność panujące na ląsku, nawet 
w korporacjach. Sam fakt tego, że region tak 
bardzo się rozwija, również daje wiele korzy-
ści i możliwości zawodowych.

Pani pierwsze skojarzenia z Katowicami, 
zanim Pani tu zamieszkała  ak zderzyły 
się one pó niej z rzeczywistością
Myślę, że tutaj nie będę oryginalna i powtó-
rzę to, co mówi wiele innych osób – Kato-
wice okazały się ogromnym, pozytywnym 
zaskoczeniem, biorąc pod uwagę mit tego 
miasta panujący w innych regionach Polski. 
Kogoś, kto Katowic nigdy nie odwiedził i nie 
miał okazji przekonać się, jak przyjaznym 
i różnorodnym są miejscem, czeka bardzo 
miła niespodzianka. Miasto i jego okolice, 
z wspaniałymi terenami zielonymi, infra-
strukturą i przywiązaniem do lokalnej trady-
cji, okazały się dla mnie dobrym miejscem, 
jak i dla wielu moich współpracowników, któ-
rzy relokowali się na ląsk.

Katowice to nie tylko Pani praca, ale też 
czas wolny... 
Każde miejsce kreują ludzie, a w Sopra Steria 
Polska mam szczęście pracować i przeby-
wać z takimi lud mi, którzy tworzą naprawdę 
dobre środowisko pracy. Jeśli chodzi o czas 
prywatny, to dla mnie osobiście ogromnym 
plusem jest bliskość gór i różnorodnych szla-
ków, wachlarz miejsc dedykowanych kultu-
rze i sztuce, mnogość e entów. A to wszystko 
wzbogaca jeszcze obecność tak wielu dosko-
nałych uczelni, których studenci są cennym 
nabytkiem dla nas, pracodawców. To po pro-
stu dobrze ze sobą gra i daje komfort oraz 
poczucie stabilności, bo zarówno rma, jak 
i ludzie mają tu swoje miejsce.

akie stoją przed nimi wyzwania
Wyzwaniem będzie sprostanie wymogom in-
westorów, których rzeczywistość bardzo się 
zmieniła w ostatnich latach. la Sopra Steria 
Polska wiele osób przeprowadziło się do Ka-
towic, więc mamy swój udział w promowaniu 
miasta i zwiększaniu populacji jego mieszkań-
ców, natomiast w parze z rozwojem biznesu 
iść musi transformacja infrastruktury oraz lo-
kalne inicjatywy społeczne tworzące poczucie 
przynależności. Obecnie, w obliczu możliwo-
ści pracy zdalnej z prawie każdego miejsca 
na świecie, musimy sobie zadać pytanie czy 
ważne dla nas pracodawców czy włodarzy 
miasta  jest stworzenie takich warunków, aby 
mieszkańcy chcieli tutaj pozostać i stąd świad-
czyć pracę, mając przy tym możliwość pracy 
hybrydowej, aby jednak zachować możliwość 
„staromodnego” kontaktu na żywo.   

RANKINGI

...i z Zielonym Orłem

Katowice zostały laureatem prestiżowej 
nagrody ielony Orzeł zeczpospo-
litej  w kategorii amorząd. edakcja 

zeczpospolitej oraz kapituła doceniły 
systematyczne i różnorodne działania 
ekologiczne podejmowane przez miasto 
na rzecz ochrony środowiska – w tym 
za ielony Budżet.
– W Katowicach prowadzimy szereg 
działań mających na celu poprawę jako-
ści życia naszych mieszkańców, a jednym 
z kluczowych kierunków w tym zakre-
sie jest walka o czyste powietrze. Sporo 
zielonych inicjatyw wychodzi od samych 
mieszkańców poprzez Zielony Budżet. 
Jako miasto mocno inwestujemy w takie 
projekty, bo zadbane, zielone przestrze-
nie są miejscem idealnym do wypo-
czynku, rodzinnych aktywności, ale też 
wpływają na cały ekosystem. Obecnie 
trwają prace rewitalizacyjne na stawie 
Starganiec, a za chwilę ruszamy także 
z inwestycjami w katowickie parki – 
mówi Marcin Krupa prezydent Katowic. 
– Cieszę się, że nasze działania zostają 
dostrzeżone, co jest odzwierciedlone 
w wynikach rankingów. Dla nas to do-
datkowa motywacja do ciężkiej pracy – 
dodaje prezydent.

Katowice zostały laureatem na-
grody Zielony Orzeł „Rzeczpospo-
litej” w kategorii „Samorządy”. Jak 
wskazano w uzasadnieniu przyzna-
nia nagrody, redakcja dziennika oraz 
kapituła doceniły miasto za systema-
tyczne i różnorodne działania ekolo-
giczne na rzecz ochrony środowiska, 

zauważając przy tym, że miasto znaj-
duje się w centrum aglomeracji . 
W latach 2015-2021 dzięki miejskiemu 
programowi dofinansowano wymianę 
6273 źródeł ciepła o wartości 53,5 
mln zł. Realizowane są też liczne pro-
jekty termomodernizacyjne.

Dostrzeżone przez kapitułę zostały 
także działania podejmowane w ramach 
Zielonego Budżetu miasta Katowice. Ta 
inicjatywa jest formą konsultacji społecz-
nych mających na celu zdiagnozowanie 
potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko 
pojętej ekologii i ochrony środowiska, 
a następnie realizację zadań publicznych. 

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomy-
sły, te są następnie weryfikowane i oce-
niane przez powołany w tym celu zespół 
ekspertów. Na podstawie referencji ze-
społu prezydent wskazuje zadania, które 
zostaną zrealizowane. Trzecia edycja 
Zielonego Budżetu była rekordowa – zło-
żono aż 222 wnioski, a do zrealizowania 
wybrano 96 zadań za kwotę prawie 2,8 
mln zł. Wcześniejsze dwie edycja z ko-
lei to 143 zadania wybrane do realizacji, 
za kwotę ok. 4,8 mln zł.

Na uwagę zasługują także plany 
na przyszłość. Trwa warta prawie 7 mln 
zł rewitalizacja stawu Starganiec. Na tere-
nie Katowic powstaną także cztery nowe 
parki i zmodernizowana zostanie część 
Katowickiego Parku Leśnego – to inwe-
stycje o wartości około 58 mln zł. 

W Kategorii samorządowej, poza Ka-
towicami, nagrodę otrzymało tylko 
jeszcze jedno miasto – Bielsko-Biała – 
za konsekwencję w walce o lepszy klimat, 
propagowanie życia eko i za likwida-
cję kopciuchów.

Zielone Orły „Rzeczpospolitej” zostały 
przyznane już po raz trzeci. W skład ka-
pituły Zielonych Orłów weszli: Andrzej 
Kassenberg (Instytut na rzecz Ekoro-
zwoju), Daria Kulczycka (Konfederacja 
Lewiatan), Konrad Nowakowski (prezes 
Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opa-
kowań), Wiesław Rozłucki (prezes Funda-
cji Polski Instytut Dyrektorów), Maciej 
Sadowski (prezes Fundacji Startup Hub 
Poland) oraz szef kapituły Marcin Pia-
secki (redaktor „Rzeczpospolitej”).

W latach 2015-2021
dzięki miejskiemu programowi 
do nansowaliśmy wymieniono ponad 

6,2 tys. ródeł ciepła 
kosztem ponad 

53,5 mln zł
rzecia edycja ielonego Budżetu to 

96 zadań
za kwotę prawie 

2,8 mln zł

Bolesław Bobrzyk
katowicki przyrodnik i leśnik,
popularyzator wiedzy o przyrodzie

Katowice od wielu lat przechodzą 
transformację ekologiczną. ie tylko 
mieszkańcy, ale cała tutejsza przyroda 
- wszystkie ekosystemy - przez dziesię-
ciolecia znajdowały się pod wpływem 
„brudnego technologicznie” przemysłu 
i zanieczyszczeń z tzw. „niskiej emisji”. 
Przez ten czas pokolenia ludzi zajmu-
jących się naszymi katowickimi lasami 
i lokalną przyrodą przebudowywało eko-
systemy, aby przywrócić i zachować dla 
przyszłych pokoleń ich wartość, różno-
rodność i bogactwo przyrodnicze. zisiaj 
Katowice są oazą zieleni, więc to już się 
udało, wymaga jednak dalszej mądrej 
i uważnej pracy. ealizacja programów 
ograniczających zanieczyszczenie po-
wietrza w sezonie grzewczym, kiedy przy-
roda, a przede wszystkim nasz naturalny 

ltr powietrza, czyli lasy, są w spoczynku 
i nie pochłaniają  zanieczyszczeń, to naj-
lepsza inwestycja w nasze zdrowie.
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EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI ZAPRASZA

Nauka dla każdego, czyli Śląski Festiwal Nauki
Warsztaty z budowy samolotów, wy-
kłady omasza ożka, serie rozważań 
nt. sztucznej inteligencji, zawody judo, 
szkolenie z emisji głosu, spotkanie z Ka-
tarzyną Kłosińską, lekcje programowa-
nia dla przedszkolaków czy pokaz mody 
– to jedynie ułamek atrakcji, które znaj-
dziecie na Śląskim estiwalu auki, któ-
ry w grudniu goszczą Katowice. 
Od 3 do 5 grudnia w MCK odbywa się szósta 
edycja jednego z największych popularno-
naukowych wydarzeń w kraju i na konty-
nencie! Od swoich początków w 2016 roku 
ŚFN cieszy się nieustającą popularnością – 
również wśród mieszkańców naszego mia-
sta. Co organizatorzy przygotowali dla nas 
tym razem?

Co roku na program festiwalu składają 
się setki aktywności popularyzujących na-
ukę i sztukę: wykłady, warsztaty, stanowi-
ska pokazowe, wystawy, koncerty, spotkania 
z gośćmi i inne inicjatywy. Przestrzeń festi-
walowa podzielona jest na sześć stref po-
święconych przyrodzie, technice, naukom 
humanistyczno-społecznym, ścisłym, me-
dycynie i zdrowiu oraz sztuce. Często wy-
znacza się także unikalną strefę specjalną. 

Nie inaczej jest w tym roku, a jej tematem 
przewodnim będzie „Węgiel”.

– Cieszę się, że główna przestrzeń festi-
walowa znajduje się ponownie w Między-
narodowym Centrum Kongresowym, ale 
jestem przekonany, że przyszłością dla tego 

festiwalu jest wykorzystanie tytułu Europej-
skiego Miasta Nauki. Popularyzacja nauki, 
która przecież jest dla każdego, tak jak i ten 
festiwal, to dla nas ważne przesłanie. Festi-
wal jest dla każdego – dla grup szkolnych, dla 
rodzin, dzieci, dorosłych i seniorów – każdy 

na festiwalu znajdzie coś dla siebie – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Udział w festiwalu wymaga wcześniej-
szego zarejestrowania się i pobrania wej-
ściówki do MCK na 4–5 grudnia: 6sfn.
systemcoffee.pl. Niektóre festiwalowe 
aktywności wymagają, by osobno się 
na nie zapisać.

Elementem festiwalu, na który warto 
zwrócić szczególną uwagę, jest z pewno-
ścią inauguracja projektu Gaia Vari. To ini-
cjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej, 
w ramach której pasjonaci kosmosu mogą 
samodzielnie odkrywać tajemnice Drogi 
Mlecznej z wykorzystaniem danych do-
stępnych dotychczas jedynie dla profesjo-
nalnych astronomów. Uczestnicy projektu 
wesprą naukowców przy klasyfikacji gwiazd 
zmiennych z naszej Galaktyki w oparciu 
o obserwacje prowadzone przez misję ESA – 
ci odwiedzający ŚFN jako pierwsi na świecie!

Oczywiście wszystko powyższe stanowi 
jedynie ułamek możliwości, które otwiera 
przed nami festiwal. Całą resztę zobaczyć 
można pod adresem: slaskifestiwalnauki.
pl/aktywnosci.

(KAMIL KALKOWSKI)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dla miłośników książek
Mieszkańcy igoty zyskali nowe miej-
sce do rozwijania czytelniczych pasji. 

a Osiedlu ranciszkańskim otwarto i-
lię nr  Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

la odwiedzających placówkę przy ulicy 
Braci Mniejszych 2 przygotowano blisko 
160 m2 nowocześnie i kom ortowo urzą-
dzonej przestrzeni.
– Dzisiaj konieczne jest wyjście z książką 
do ludzi, szczególnie do młodych ludzi. 
W Katowicach realizujemy mnóstwo ak-
cji promujących czytelnictwo, od „Czy-
tania na dywanie” dla najmłodszych, 
po „Srebrną Książkę”, która ma ułatwić 
dostęp do oferty Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej seniorom. To wszystko pozwala 
kreować modę na czytanie – powiedział 
Waldemar Bojarun, wiceprezydent Ka-
towic. – Dlatego jako miasto angażujemy 
się w zaspokajanie czytelniczych potrzeb 
mieszkańców, również tych dotyczących 
zwiększenia możliwości wypożyczania 
książek właśnie na nowych osiedlach – 
dodał wiceprezydent. Otwarcie biblioteki 
odbyło się w połowie listopada. 

Nowa biblioteka powstała z połącze-
nia dotychczas działających Filii nr 5 (ul. 
Franciszkańska 33) i Filii nr 22 (ul. Sło-
wiańska 1). Nowa lokalizacja biblioteki 
ułatwi dostęp do książek również miesz-
kańcom Osiedla Książęcego i Kokocińca. 
Nowoczesna przestrzeń, brak barier 

architektonicznych oraz ogólnodostępny 
parking zapewniają wygodne korzystanie 
z placówki. Odwiedzający znajdą tutaj bli-
sko 11 tysięcy książek drukowanych oraz 
ponad 600 audiobooków.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców Osiedla Franciszkańskiego, w Filii 
nr 5 będzie to, co w bibliotece najważniejsze 
– atrakcyjne książki dla dzieci i dorosłych, 
w tym nowości wydawnicze i wartościowa 
literatura dziecięca, książki pisane pięknym 
językiem, artystycznie ilustrowane – wylicza 
Anna Fałat, dyrektorka Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach. – Dla najmłod-
szych czytelników mamy również propozycje 
edukacyjne: kioski multimedialne, stół inte-
raktywny, gry ścienne, tablice magnetyczne. 
Liczymy, że miejsce to spełni oczekiwania 
mieszkańców i będzie przez nich chętnie od-
wiedzane – dodaje dyrektorka.

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00–19.00 oraz w soboty 
od 9.00 do 15.00.

Miejska Biblioteka Publiczna 
 4 lie
 7 0 tys. książek
 ,  tys. audiobooków 
 ok. 800 gier planszowych

WYZWANIE: PARKOWANIE

Na wojnie 
z mistrzami 
parkowania
Mandaty, blokady na koła, a w skrajnych 
przypadkach nawet odholowanie samo-
chodu. adna osoba parkująca w sposób 
nieprawidłowy lub nielegalny w Katowi-
cach nie może liczy  na tary ę ulgową. 

kcja Wyzwanie – parkowanie  przynio-
sła nie tylko poprawę zachowania kie-
rowców, ale też świadomoś , że wciąż 
jest wiele do zrobienia. 
Jednym z elementów akcji jest też mon-
towanie barier architektonicznych, które 
uniemożliwiają kierowcom niewłaściwe 
parkowanie.  

Wyzwanie parkowanie 
w listopadzie 2022 r.

2414  liczba wykroczeń 
przeciwko porządkowi w komunikacji

1120  niestosowanie się do 
znaków zakazu zatrzymywania i postoju

544  niestosowanie się do innych 
niż znaki drogowe ograniczeń i zakazów

277  parkowanie w sposób 
powodujący niszczenie zieleni

627  wykraczanie przeciwko innym 
przepisom prawa o ruchu drogowym

58  naruszenie zakazu ruchu 
w obu kierunkach



7www.katowice.eu MIASTO

Parking wielopoziomowy na ul. Tylnej Mariackiej
okalizacja: Śródmieście, ul. ylna Mariacka

Planowany termin ukończenia prac: początek 202
Koszt inwestycji: ok. 2  mln zł

Przebudowa wielo unkcyjnego boiska przy zkole Podstawowej nr  
okalizacja: Koszutka, ul. łłakowiczówny 1  

Planowany termin ukończenia prac:  kwartał 202
Koszt: blisko 2 mln zł

ozbudowa zkoły Podstawowej nr 21
okalizacja: Podlesie, ul. Malczewskiego 1

Planowany termin ukończenia prac: koniec 202
Koszt: ponad 2  mln zł

Budowa Miejskiego omu Kultury Witosa 
okalizacja: Osiedle Witosa, ul. Kwiatkowskiego  ul. rabskiego

Planowany termin rozpoczęcia prac: styczeń 202
Planowany termin ukończenia prac:  połowa 2024
Planowany koszt: ok. 2  mln zł brutto

BUDUJEMY DLA WAS
PRZEBUDOWA UL. WIEŻOWEJ

Trwają przygotowania do realizacji ważnej dla 
mieszkańców Kostuchny i Piotrowic inwesty-
cji drogowej. Lepsze połączenie ul. Szarych 
Szeregów z ul. Bażantów umożliwi sprawne 
i bezpieczne poruszanie się między tymi lokali-
zacjami. Przebudowana zostanie już istniejąca 
ul. Wieżowa – trwa postępowanie przetargowe, 
które ma wyłonić wykonawcę dokumentacji 
projektowej dla tego zadania.
– ziałania związane z realizacją tej inwesty-
cji to odpowied  na wynik konsultacji spo-
łecznych z 201  roku i głosy mieszkańców 
oczekujących inwestycji drogowych, które 
usprawniłyby poruszanie się w tym rejonie. 
Pamiętajmy, że chcielibyśmy, aby zmoder-
nizowana ulica na jej całym przebiegu była 
objęta ograniczeniem prędkości do 0 km h 
– mówi Bogumił Sobula, pierwszy wicepre-
zydent Katowic.
Obecnie ulica Wieżowa to wąska droga niepo-
siadająca chodników. Zgodnie ze wstępnym 
planem powstanie tu jezdnia o szerokości  
metrów oraz pas zieleni z miejscami posto-
jowymi, zjazdami i chodnikiem. Ponadto, by 
usprawnić wjazd i wyjazd z Wieżowej, przy 
skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów miałoby 
powstać rondo. Inwestycja zatem nie tylko 

usprawni poruszanie się pomiędzy dwoma 
dzielnicami, ale wpłynie także na komfort 
jazdy. Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest 
opracowanie kompleksowej dokumentacji pro-
jektowej. Odpowiadać będzie za to wykonawca 
wyłoniony w przetargu ogłoszonym przez 
miejską spółkę Katowickie Inwestycje S.A.

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWAŃ 
W CIĄGU UL. ARMII KRAJOWE

Obok przetargu na zaprojektowanie przebu-
dowy ul. Wieżowej trwają też przygotowania do 
innych istotnych inwestycji drogowych w Ka-
towicach. To m.in. postępowanie przetargowe 
na opracowanie dokumentacji dla przebudowy 
trzech skrzyżowań w ciągu ul. Armii Krajowej. 
Mają one zostać zmodernizowane, zyskać 
nowe pasy, chodniki i drogi rowerowe, a celem 
tych działań jest poprawa płynności ruchu 
i bezpieczeństwa zarówno wśród kierowców, 
jak również pieszych i rowerzystów. Przygoto-
wany na to zadanie budżet wynosi ponad milion 
złotych, natomiast oferta złożona w postępo-
waniu opiewa na niecałe 800 tys. zł. Jeśli zo-
stanie zatwierdzona, kolejnym krokiem będzie 
podpisanie umowy z wykonawcą. Przewidziany 
czas na realizację dokumentacji to 11 miesięcy.

Przy Szkole Podstawowej nr  przebu-
dowane zostanie boisko wielofunkcyjne, 
wymieniona instalacja deszczowa i odwod-
nienie liniowe. Znajdująca się przy boisku 
skarpa będzie umocniona i przebudo-
wana, podobnie jak prowadzące na boisko 
schody. a samej płycie boiska przewi-
duje się wydzielenie  pełnowymiarowych 
placów do gry w koszykówkę i siatkówkę

tenisa ziemnego z wykorzystaniem słup-
ków umożliwiających zmianę wysokości 
siatki, dwóch boisk do piłki ręcznej z możli-
wością wykorzystania jako jedno boisko do 
piłki nożnej, trzytorowej bieżni o długości 

0 m oraz nabiegu do skoków w dal. Boiska 
zostaną wyposażone w elementy, takie jak 
bramki, kosze itp., a ponadto wymienione 
zostaną piłkochwyty.

zięki inwestycji powstanie 10 nowych 
sal lekcyjnych i nowa hala sportowa. 
W obiekcie znajdą się pełnowymiarowe 
boiska do piłki ręcznej, koszykówki oraz 
siatkówki, a także szatnie. Powstanie 
wielofunkcyjne boisko wraz z piłko-
chwytami, plac zabaw oraz siłownia ze 
sztuczną nawierzchnią. czniowie będą 

tam mieli do dyspozycji wiele urządzeń, 
jak wioślarz czy orbitrek z biegaczem. 
Co ważne, na wyposażeniu znajdą się 
także urządzenia przystosowane do osób 
z niepełnosprawnościami.
Historyczny budynek szkoły zostanie zin-
tegrowany z nową częścią przy pomocy 
łącznika. 

Trwają przygotowania miejskiej spółki Kato-
wickie Inwestycje SA do ogłoszenia postępo-
wania przetargowego na wybór wykonawcy 
Miejskiego omu Kultury Witosa. ealizacja 
o wartości ok. 2  mln zł brutto to odpowied  
na oczekiwania mieszkańców, a także jeden 
z zapisów mowy z mieszkańcami Prezy-
denta Miasta Katowice. Co ważne, oprócz 
budynku dającego szerokie możliwości or-
ganizowania zajęć i wydarzeń, w II etapie 
powstanie także przestrzeń parkowa.
W budynku znajdzie się sala z 200 miej-
scami siedzącymi. Będzie wyposażona 

m.in. w scenę z pianinem, profesjonalne 
zaplecze techniczne oraz reżyserkę. Po-
nadto powstanie sala baletowa ze specjal-
nym parkietem, lustrami i nagłośnieniem, 
sale do prac plastycznych i ceramicznych, 
a także liczne pomieszczenia do prowadze-
nia zajęć i organizacji spotkań. Hol obiektu 
ma być wyposażony w systemy podświe-
tlania i podwieszania, co umożliwi realizację 
wystaw. ozpoczęcie prac przy budynku, 
parkingu, a także otaczającym zagospoda-
rowanie terenie planowane jest na styczeń 
202 , a realizacja ma potrwać 18 miesięcy.

Przy ul. Tylnej Mariackiej trwa montaż kon-
strukcji maszyn składających się na automa-
tyczny parking dla 2 0 samochodów. Stoi 
tam już 1  z 20 konstrukcji. Po ustawieniu 
wszystkich modułów będą montowane pozo-
stałe elementy, m.in. platformy czy specjalny 
osprzęt ułatwiający korzystanie z parkingu 
– czujniki optyczne i światła ostrzegawcze. 
Termin zakończenia robót budowlanych to 1 
grudnia bieżącego roku. Potem przystąpimy 
do odbioru tej inwestycji. Oddanie parkingu 
do użytku kierowców nastąpi w 202  roku.
Budowa na ul. Tylnej Mariackiej to pierw-
sza tego typu publiczna realizacja 
w Polsce. Zastosowanie automatycznego, 

wielopoziomowego parkingu pozwoli zmie-
ścić dużą liczbę samochodów na stosun-
kowo niewielkiej przestrzeni.
Kierowca, który będzie chciał skorzystać 
z parkingu przy ul. Mariackiej Tylnej, wjedzie 
na specjalną platformę. Osprzęt – czujniki 
optyczne i światła ostrzegawcze – pomaga 
w prawidłowy sposób ustawić pojazd na plat-
formie, podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku korzystania z myjni automatycznej. 

zięki temu auto w bezpieczny sposób zosta-
nie umieszczone na platformie parkingowej. 
Maszyna już w sposób zupełnie zautomaty-
zowany przeniesie pojazd na odpowiedni po-
ziom i umieści na zarezerwowanym miejscu. 
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NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
istoria przemysłu 

i militaria w warku
Ruszył kolejny etap rewitalizacji terenu 
po KWK „Katowice” i zabudowań Muzeum 
Śląskiego. Pod koniec października wbito 
symboliczną łopatę na budowie. Inwestycja 
obejmuje renowację i adaptację dawnej łaźni 
„Gwarek” oraz sąsiadującego z nią warsz-
tatu wiertaczy.

Tym razem zabudowania objęte pra-
cami znajdują się kilkadziesiąt metrów 
na północny zachód od szybu „Warszawa”. 
Roboty prowadzi firma Efekt z Chorzowa, 
która odpowiadała za realizację Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności na terenie 
KWK „Wujek”, a teraz jest zaangażowana 
w adaptację kamienic przy ul. Mariackiej 
30–34 na zlecenie TBS Katowice.

Wartość prac wykonywanych dla Mu-
zeum Śląskiego przekracza kwotę 29 mln zł 
brutto. Decyzją Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu katowicka 
instytucja otrzymała na ten cel dofinanso-
wanie w wysokości 15 mln zł z programu 
„Kultura” Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 
2014–2021. Reszta kwoty pochodzi ze środ-
ków własnych województwa śląskiego.

Po zakończeniu prac dawna łaźnia będzie 
działać jako magazyn studyjny eksponatów 
związanych z historią przemysłu oraz mili-
tariami. – W budynku zaplanowano otwartą 
przestrzeń halową uzupełnioną o dwukon-
dygnacyjne antresole, której główną funkcją 
jest ekspozycja największych i najcięższych 
eksponatów wielkogabarytowych, w tym 
maszyny parowej z huty „Baildon” oraz elek-
trycznej maszyny wyciągowej z KWK „Ry-
dułtowy” – podaje Muzeum Śląskie.

Po modernizacji powierzchnia dawnej 
łaźni zwiększy się z 1,1 tys. m2 do ponad 
1,2 tys. m2  Projekt przewiduje takie usta-
wienie eksponatów, aby ich oglądanie było 
możliwe z wnętrza łaźni, jak i od zewnątrz 
poprzez przeszkloną bramę w elewacji pół-
nocnej. Warsztat wiertaczy posłuży do sezo-
nowego użytku przestrzeni zewnętrznych 
muzeum, np. jako punkt sprzedaży napojów, 
magazyn leżaków lub mała galeria.

Jak przypomina Muzeum Śląskie, budynek 
łaźni został wybudowany w 1903 roku i po-
czątkowo działał jako maszynownia szybu 
„Grushka”. Obiekt zaprojektowano w stylu 
historyzującym z elementami neogotyckimi 
i neoromańskimi, charakterystyczną cechą jest 
bogaty wystrój elewacji szczytowych. Po wy-
budowaniu w 1952 nowej maszynowni budy-
nek został zaadaptowany na łaźnię „Gwarek”, 
która funkcjonowała do lat 90. XX wieku. 
Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji za-
bytków miasta Katowice.

Zgodnie z umową prace mają zakończyć 
się w lutym 2024.

Nowe hale dla AWF Katowice
Akademia Wychowania Fizycznego w Kato-
wicach inwestuje w poprawę infrastruktury. 
Właśnie ruszył remont i przebudowa hali 
sportowej na terenie kampusu uczelni. AWF 
również podpisała umowę na dofinansowanie 

budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą przy 
ul. Zgrzebnioka, choć na jej realizację trzeba 
jeszcze poczekać.

Remontowana hala o powierzchni cał-
kowitej niemal 3,2 tys. m² znajduje się przy 
ul. Mikołowskiej 72. Dwukondygnacyjny 
budynek z lat 70. czeka gruntowna prze-
miana wnętrz. Przetarg na wykonanie 
zadania w formule zaprojektuj i wybuduj 
rozstrzygnięto latem. Projektanci zakoń-
czyli już swoje prace, uzyskano pozwo-
lenie na budowę, następnie robotnicy 
przejęli obiekt.

Projekt podstawowy hali opracowano 
w ówczesnej Niemieckiej Republice Demo-
kratycznej. Termomodernizacja budynku 
została już przeprowadzona, teraz zmiany 
czekają środek obiektu, który wymaga przy-
stosowania do obecnych standardów.

Roboty budowlane obejmują generalny re-
mont wnętrza budynku w zakresie budow-
lanym oraz instalacyjnym wraz z częściową 
przebudową pomieszczeń. Zaplanowano 
dostosowanie klatki schodowej do wymo-
gów aktualnie obowiązujących warunków 
technicznych oraz dostosowanie wnętrz do 
przepisów związanych z bezpieczeństwem 
pożarowym i wymogami higieniczno-
-sanitarnymi, zapewnieniem dostępu dla 
osób niepełnosprawnych na kondygnację 
przyziemia za pomocą dźwigu osobowego. 
W ramach prac konieczna jest również in-
spekcja i wykonanie remontu części pokry-
cia dachowego. Z robót wyłączona jest strefa 
przyziemia, która została w ostatnich latach 
wyremontowana na potrzeby przychodni. 

Główne funkcje obiektu nie zmienią się. 
Jego centrum będzie wielofunkcyjna hala 
z nowymi boiskami do gry w piłkę ręczną 
i futsal, siatkówkę i koszykówkę oraz bad-
minton. Ściany wewnętrzne hali pomiędzy 
słupami konstrukcyjnymi, aktualnie wyko-
nane z cegły silikatowej, mają być zastąpione 
wielkogabarytowymi prefabrykowanymi 
elementami żelbetowymi na podkonstruk-
cji stalowej, odpornymi na uderzenia piłki. 
Ponadto przewidziano wykonanie izolacji 
akustycznej zmniejszającej zjawisko po-
głosu, kurtynę dzielącą halę na dwa równe 
sektory, elektroniczną tablicę wyników, 
system nagłośnienia, projektor z opusz-
czanym ekranem i wyposażenie konieczne 
do rozgrywania wskazanych gier zespoło-
wych oraz wymianę instalacji. W budynku 
znajdzie się miejsce na magazyny sprzętu 
sportowego, tzw. reżyserkę (pomieszczenie 
przeznaczone dla sędziów, na sprzęt nagła-
śniający i ksero), pomieszczenie urządzenia 
myjącego, sale treningowe, biura, salę wy-
kładową i sanitariaty z szatniami.

Koszt prac to 15,95 mln zł, za ich reali-
zację odpowiada firma Meritum Grupa 
Budowlana z Krakowa. Finał robót przewi-
dziano na koniec 2023 roku.

Władze AWF chcą także wybudować 
lekkoatletyczną halę ze strzelnicą spor-
tową i stadionem lekkoatletycznym. Obiekt 
miałby powstać przy ul. Zgrzebnioka 
w miejscu dawnego stadionu Gwardii. 
Działkę pod tę inwestycję przekazało mia-
sto Katowice. Gmina również zapłaciła kilka 

milionów złotych za przygotowanie projektu 
hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową, 
która ma być pierwszym etapem wielofunk-
cyjnej infrastruktury AWF w tym miejscu.

Przy ul. Zgrzebnioka ma również po-
wstać stadion lekkoatletyczny. W paździer-
niku podpisano umowę na dofinansowanie 
całego przedsięwzięcia. 18 mln zł na ten cel 
zostanie przekazane z budżetu wojewódz-
twa śląskiego. W tym roku przekazano 
900 tys. zł na prace projektowe. Wydatkowa-
nie reszty kwoty zaplanowano do 2024 roku.

Obecnie szacuje się, że całkowity koszt 
realizacji zadania ma wynieść 176 mln zł. 
Montaż finansowania zakłada pozyskanie 
środków na podstawie wniosku złożonego 
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w ramach projektu inwestycyjnego „Euro-
pejskie Miasto Nauki – Katowice 2024”.

KCBRD wyszkoli kierowców
Przy ul. Francuskiej 78 powstanie Krajowe 
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego (KCBRD). Nowoczesna infrastruk-
tura ma pomóc kompleksowo edukować, 
szkolić i zapobiegać groźnym zjawiskom 
na naszych drogach.

Za przeprowadzenie inwestycji odpo-
wiada Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Katowicach. To na jego terenie 
położone są obiekty, które zostaną zaadap-
towane na potrzeby centrum. W ramach 
prac zaplanowano realizację nowych po-
mieszczeń, a także dostarczenie nowocze-
snych urządzeń szkoleniowych.

W centrum znajdą się m.in. sale dy-
daktyczne, konferencyjne, laboratorium 
psychotechniczne, stanowiska pierw-
szej pomocy, symulacji jazdy i zdarzeń 
drogowych, stanowiska wyposażone 

w symulatory ruchu drogowego i eksplo-
atacji pojazdów. Ponadto zaplanowano 
nową infrastrukturę zewnętrzną, w tym 
miasteczko ruchu drogowego.

KCBRD ma realizować autorski pro-
gram zajęć dostosowany do wieku słucha-
czy, prowadzony przez wykwalifikowanych 
ekspertów. Według zapowiedzi centrum 
stanie się pierwszym w Polsce ośrodkiem 
edukacji i wychowania komunikacyjnego 
dla dzieci i młodzieży, a także specjalistycz-
nym, innowacyjnym centrum doskonalenia 
technik jazdy. Dokształcać się tu będą nie 
tylko kandydaci na kierowców, ale rów-
nież czynni kierowcy oraz przedstawiciele 
służb ratunkowych.

Jedną z głównych ról w szkoleniach będą 
odgrywać symulatory pozwalające kontro-
lować umiejętności techniczne związane 
z prowadzeniem pojazdów, zachowania kie-
rowcy w warunkach ekstremalnych i zwią-
zanych z bezpieczeństwem na drogach.

Efektem działalności KCBRD ma być 
kształtowanie odpowiedzialnego uczestnika 
ruchu drogowego i poprawa kultury jazdy.

Za ideą powstania ośrodka stoi Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest 
niezwykle ważne, gratuluję marszałkowi 
takiej inicjatywy. Realizujemy w mieście 
wiele działań zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa, ale ta inicjatywa, jej walor 
edukacyjny, pozwoli wypracować właściwe 
nawyki, nauczyć właściwych zachowań 
na drodze i zwiększy świadomość dotyczącą 
zdarzeń, których możemy być uczestnikiem 
– powiedział Waldemar Bojarun, wicepre-
zydent Katowic.

Prace ruszyły w listopadzie i potrwają 
12 miesięcy. Koszt realizacji robót to 8,39 
mln zł brutto. (ZIT)

nwestycja obejmuje renowację i adaptację dawnej ła ni warek  
oraz sąsiadującego z nią warsztatu wiertaczy

uszył remont i przebudowa hali sportowej W
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O zamiłowaniu do praktyki i twórczości
 okazji 100 lecia zby zemieślniczej 

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach rozmawiamy z katowicki-
mi rzemieślnikami. ziś prezentujemy 
kolejną osobę.
Zwyczajowo kojarzony ze zgubionymi klu-
czami lub zaciętym zamkiem w drzwiach ślu-
sarz to jednak o wiele więcej, to książę wśród 
zawodów technicznych – przekonuje Jan Wy-
ciślik, z zawodu ślusarz i mistrz w dziedzinie 
mechaniki pojazdowej – w rozmowie z Bar-
barą Miś. Od ponad trzydziestu lat właściciel 
firmy Innow, zajmującej się produkcją sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego. 

ak zaczęła się Pana przygoda z rzemiosłem
Urodziłem się w rodzinie rzemieślniczej, tym 
samym praca manualna jest dla mnie od po-
czątku swego rodzaju wyznacznikiem drogi 
życiowej. Skończyłem studia na Politechnice 
Warszawskiej, ale wróciłem na Śląsk, bo tra-
dycja rzemieślnicza w moim domu była bar-
dzo silna, a ja dążyłem do tego, żeby stworzyć 
coś własnego. Po studiach zostałem mistrzem 
w dziedzinie mechaniki pojazdowej i otwo-
rzyłem swój warsztat. W 1984 roku powstała 
nasza rodzinna firma – Innow. 

ziś zatrudnia Pan w swojej rmie wielu ślu-
sarzy, ale raczej żaden z nich nie zajmuje się 
zaciętymi drzwiami
Ślusarstwo to podstawa każdego zawodu 
manualnego. W tej chwili żadna dziedzina 
techniczna nie obejdzie się bez tego. Ślusarze 

potrzebni są w fabrykach samochodów, 
stoczniach, a nawet przy konstruowaniu 
pojazdów kosmicznych. Ślusarstwo to także 
możliwość tworzenia nowych rozwiązań 
technicznych. Oczywiście ślusarz może być 
wyspecjalizowany w różnym kierunku – to 
m.in. spawacz, monter, serwisant, ale też 
artysta, wynalazca, a przede wszystkim 
twórca. Dobry ślusarz potrafi zrobić w me-
talu praktycznie wszystko, to znaczy umie 
ten metal przyciąć, obrobić, odpowiednio 
ukształtować, złożyć i tak naprawdę prze-
kazać klientowi gotowy produkt.

Katowice stawiają na szkolnictwo zawo-
dowe. zy to dobra droga dla młodych 
ludzi
Oczywiście, że tak. Myślę, że dziś ślusarz 
jest w stanie wszędzie dostać pracę. Roz-
budowanie tego zawodu w różnych kie-
runkach to podstawa naszego przemysłu. 
Szkolnictwo zawodowe, o które od dawna 
zabiega Izba Rzemieślnicza w Katowicach, 
jest ważne i musi być obecne. Tendencja do 
skupiania się na wyższym wykształceniu 
to błąd, bo dziś na rynku pracy brakuje 
nam rzemieślników. 

Katowice to duże miasto, dla rzemieślników 
oznacza to większy potencjał na rynku pracy 
czy raczej sporą konkurencję
Dzisiaj wszędzie brakuje ślusarzy. To jest bar-
dzo uniwersalny zawód. Kształcąc się na ślu-
sarza, można zdobyć wszystkie umiejętności 
przydatne w jakiejkolwiek pracy technicz-
nej. Nasz region, który obecnie przeobraża 
się z przemysłu wydobywczego w przemysł 
nowych technologii, cały czas poszukuje pra-
cowników, dobrych, wykwalifikowanych 
i wykształconych rzemieślników. 

zy umiejętności ślusarskie, wykształcenie 
typowo rzemieślnicze pomogło Panu w karie-
rze zawodowej
Jak najbardziej, człowiek idący po liceum 
na studia niewiele potrafi. Zna teorię, ale 
brakuje mu umiejętności technicznych. Nie 
chodzi o to, żeby być salonowym inżynie-
rem. Ślusarz w mojej firmie to podstawa 
produkcji. Moje zamiłowanie do praktyki 
i twórczości zaowocowało nowymi wzo-
rami technicznymi i patentami, których 
jestem autorem. W ostatnim roku firma 
Innow uzyskała wyróżnienie jako Firma 
z Jakością.

ycie to nie tylko praca, czy ma Pan swój ulu-
biony zakątek w Katowicach  
Bardzo lubię spokojniejsze miejsca, takie 
jak nasz park na Zadolu, przy tężni solan-
kowej. To dobre miejsce, żeby trochę od-
począć. 

an Wyciślik (z prawej) otrzymał wyróżnienie od zby zemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w kategorii irma z akością podczas  Wielkiej ali zby zemieślniczej w Katowicach w 2022 roku

KATOWICE LA UKRAI

46 mln przekaże Katowicom UNICEF 
na polsko-ukraińską integrację 
4  mln zł przekaże undusz arodów 

jednoczonych na zecz zieci ( -
) Katowicom na integrację społecz-

ności polsko ukraińskiej. W działania 
zostaną włączone miejskie jednostki 
i organizacje samorządowe.
– Dziękuję, że tak duże i silne organizacje 
międzynarodowe jak UNICEF ufają spraw-
dzonym partnerom, jakim są samorządy. 
Ruszamy z szeregiem działań o wartości 
ponad 46 mln zł na rzecz integracji na-
szych mieszkańców z Ukraińcami, którzy 
znaleźli schronienie w naszym mieście. 
Szczególną troską oczywiście obejmiemy 
tych najmłodszych. Każde dziecko, które 
przekroczyło granicę, w jakiś sposób do-
świadczyło koszmaru wojny i przemocy. 
Naszymi projektami chcemy objąć jak naj-
szersze grono młodych, chcemy skupić się 
na integracji polsko-ukraińskiej – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic, i dodaje: 
– dzięki tym środkom będą realizowane 

zarówno projekty miękkie, jak: pikniki in-
tegracyjne, zajęcia dla dzieci i dorosłych, 
warsztaty, ale i konkretne inwestycje.

Na te działania do Katowic trafi ponad 
46 mln zł. – Program wsparcia oparty jest 
na sześciu filarach – ochrona dziecka, zdro-
wie, mycie i żywienie, edukacja, rozwój 
i uczestnictwo młodzieży, polityka społeczna 
i rozwój wczesnodziecięcy. Program zakłada 
między innymi organizację zajęć między-
kulturowych o charakterze integracyjnym, 
stworzenie strefy przyjaznej dzieciom w pla-
cówkach pomocy społecznej, doposażenie 13 
oddziałów miejskiego żłobka, a także wspar-
cie psychologiczne i psychospołeczne dla 
osób, które przeżyły traumę – mówi Małgo-
rzata Moryń-Trzęsimiech, naczelniczka Wy-
działu Polityki Społecznej.

Dzisiaj w katowickich przedszkolach 
i szkołach uczy się ponad 2,6 tys. młodych 
Ukraińców. – Wśród przedsięwzięć, które do-
finansuje UNICEF, jest doposażenie obiektów 

sportowych w sprzęt sportowy, szkół w sprzęt 
informatyczny, a także realizacja „różowych 
skrzyneczek”. Ponadto rozszerzymy program 
nauki gry w szachy w naszych szkołach oraz 
ofertę zajęć w ramach Akcji Lato i Akcji Zima 
– mówi Sławomir Witek, naczelnik Wydziału 
Edukacji i Sportu.

Realizatorami działań będą miasto i jed-
nostki mu podległe, a część zadań trafi do 
organizacji pozarządowych. (RED)

Od 1  marca do 21 listopada do P P 
wpłynęło ponad 

14 tysięcy zawiadomień 
o podjęciu pracy przez obywateli krainy. 

W szkołach i przedszkolach uczy się 
dzisiaj ponad 2,  tys. kraińców.

DZIAŁANIA NA RZECZ UKRAINY 
KATOWICE REALIZUJĄ 
OD PIERWSZYCH DNI ATAKU 
ROSJI NA TEN KRAJ 
W kulminacyjnym momencie, według 
raportu nii Metropolii Polskich, 
w Katowicach przebywało 

ok. 90 tys. obywateli krainy, 

w tym 19 tys. dzieci. 

ktualnie wg szacunków w Katowicach 
przebywa około 

20–30 tys. 
uchod ców z krainy. 

dzielona do tej pory pomoc, którą 
można wyliczy  w złotówkach, to ponad

44 mln zł 
Środki na te cele pochodziły głównie 
z budżetu miasta, budżetu państwa, 

M oraz od licznych darczyńców. 
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Obym mógł grać jak najdłużej
żem to polski zespół muzyczny grają-

cy muzykę z pogranicza rocka i bluesa, któ-
ry w 197  roku założyli bracia dam i Beno 
Otrębowie oraz Paweł Berger. aliczany do 
najważniejszych zespołów w historii polskiej 
muzyki rockowo bluesowej – tyle Wikipe-
dia. ak to jest z tymi datami  rzy lata temu 
obchodziliście 40 lecie, a tu pojawia się rok 
197 , czyli za rok 0 lecie
Na początku był Jam, od jammowania. Póź-
niej jedna pani napisała na plakacie po Pol-
sku i tak zostało. Mieliśmy próby w rożnych 
domach kultury. Związaliśmy się wtedy 
z Tychami, na Osiedlu A był sprzęt, mieli 
wzmacniacze Regent. Mogliśmy przycho-
dzić dwa razy w tygodniu. Później, jak już 
poznali nas, że nie robimy jakichś imprez, 
tylko chcemy grać, wszystko się fajnie po-
układało. Od 1979 roku zaczęliśmy grać 
bardziej profesjonalnie, jeździć w trasy – 
i stąd ta data. 

zy żem byłby tym samym zespołem, gdy-
by powstał np. w Warszawie czy Krakowie
Na pewno byłoby inaczej… nie ma co gdy-
bać. Tutaj jest inna mentalność. Myśmy 
byli takimi chłopcami z placu, z Piotrowic, 
znaliśmy się wszyscy, tzn. Paweł Berger, 
ja i Adam. Ryśka poznaliśmy później, on 
też tutaj przyjeżdżał, miał tu znajomych. 
Wtedy się wsiadało w autobus, jechało się, 
jak trzeba było się z kimś spotkać, nr. 9 i 10 
do Katowic, a nr. 36 do Tychów.

Byliśmy stąd – z Piotrowic, z okolicy po-
tocznie zwanej „Gacią”. Kilku wujków mu-
zykowało. Muzyka była przy wszystkich 
spotkaniach rodzinnych. Bez piosenki było 
nie do pomyślenia. Brat najstarszy kupił mi 
gitarę i od tego się zaczęło. Grało się przy 
ogniskach, podpatrywało akordy… Przero-
dziło się to w pasję, zawód, życie. Ja byłem 
też w harcerstwie, tam się dużo śpiewało, 
wracało w ciemnościach z biwaków w la-
sach piotrowickich…

Miejsca ważne dla grupy żem to wiele ka-
towickich klubów. ak Pan wspomina te cza-
sy i miejsca
Kwadraty! – tam byliśmy najdłużej, to był 
prężny klub i nasz drugi dom. W domach 
kultury oczywiście były wszechrządzące 
sprzątaczki (śmiech). Po lepszym poznaniu 
za każdym razem nas polubiły. W Kwadra-
tach wszystko zaczęło się krystalizować. 
Rysiek przyjeżdżał na próby. Wtedy wybie-
rało się domy kultury według możliwości 
sprzętowych… my nie mieliśmy własnego 
sprzętu, wzmacniaczy, no i żeby wokal było 
słychać… Grało się w różnych miejscach 
np. w Śląskich Technicznych Zakładach 
Naukowych, w piwnicy, w klubie Wahadło. 
Z Katowicami byliśmy związani bardzo. 
Próby robiliśmy też u Pawła w „ancli” – 
tata od Pawła z upodobaniem budował tak 
zwane lauby (altany) na ogródku, miał ich 
kilka. Jedna była na tyle spora, że mogli-
śmy mieć tam próby, było to z tyłu domu, 
więc nie przeszkadzało.

ak to było z klubem Puls
To był klub kultowy, popularny. Jakoś tam 
wylądowaliśmy… i nazwa pasowała do rymu 
troszeczkę. Przychodzili tam ludzie z zespołu 
Krzak, jamowało się przy jakimś piwku. 
Wszędzie był wtedy taki luzik, nie było zo-
bowiązań, podpisanych umów. Wszystko było 
spontaniczne. Zresztą jeden z moich ulubio-
nych utworów Dżemu to „Wehikuł czasu”.

Katowice to też debiut nagraniowy zespołu – 
singiel z utworami Paw  i Whisky .
Tak, nagrywaliśmy wszystko wtedy w stu-
diu Radia Katowice.

iezliczona iloś  płyt, składanek, koncerty 
przed największymi:  op, he olling to-
nes, , ynyrd kynyrd czy lapton  
a także miła niespodzianka, kiedy Metallica 
zagrała Wehikuł czasu . Macie jeszcze ja-
kieś muzyczne marzenie
Z Claptonem w Gdańsku grał też na gitarze 
Doyle Bramhall II, który wcześniej występował 
w Tychach ze swoim zespołem. Zaprosiliśmy 
go, aby zagrał z nami „Whisky”. Polecił nas póź-
niej Claptonowi i tak zagraliśmy w Gdańsku. 
Podczas koncertu odwracam się, a tam Clap-
ton siedzi uśmiechnięty i sobie wystukuje rytm 
na kolanie – to są najprzyjemniejsze chwile, 
lepsze niż najlepsze recenzje. 

A plany? – granie i wydawanie płyt! Ma-
teriał mamy, chcemy przysiąść. Mamy też już 
swoje lata, ale na razie zapał i optymizm jest.

Mieszka Pan w Katowicach, jak Pan widzi to 
miasto
Park Kościuszki nadal jest piękny. Wracając 
z centrum, często przechodziłem przez cały 
park, aż pod pętlę tramwajową. Mam blisko 
też do lasów na Ochojcu, lubię pieszo lub 
na rowerze wybrać się na wycieczkę. Kiedyś 
jeździło się aż na stawy w Giszowcu.

A NOSPR! Piękna sala, graliśmy tam ze 
dwa razy z orkiestrą symfoniczną, przeży-
cie było niesamowite. Byłem tam niedawno 
na koncercie Markusa Millera, niesamowity 
gość, odpadłem, jak on gra na basie… to jest 
geniusz i przemiły człowiek.

Katowice się bardzo rozwijają i są coraz 
ładniejsze. Kiedyś, żeby coś specjalnego ku-
pić, to się jeździło do centrum. Jesteśmy za-
skoczeni, jakie są zmiany, jak to wszystko 
pięknie wygląda. Graliśmy na koncercie 
upamiętniającym np. powstania śląskie, 
później z hotelu na ostatnim piętrze wi-
dzieliśmy Katowice, centrum i tereny zie-
lone – przepięknie!

Kto jeszcze z ulubionych wykonawców przy-
chodzi do głowy
Stevie Rey Vaughan, Eric Clapton, Cream, 
¦e Allman Brothers Band, Ameryka ogól-
nie – tego się słuchało.

istoria grupy żem nierozłącznie zwią-
zana jest z postacią yśka iedla. Piękną 
i tragiczną...
On jest do dzisiaj w pamięci naszej. Do 
końca życia pozostanie. Przecież ja jak 
leżę w łóżku, rozmyślam, to z nim rozma-
wiam… To jest trudny temat, tym bardziej, 
że na koniec było widać w tych oczach, 
że wie, że przegrał jakby na własne życze-
nie, że nie ma pretensji… Było widać, że on 
odchodzi, a jednak do końca był przeko-
nany, że wyjdzie z tego. Był w szpitalu, ale 
organizm już był za słaby. Miał wcześniej to 
zrobić. Gdyby nie uciekał wtedy z tych de-
toksów… może by żył do teraz. Ta choroba 
zabija wszystko, ambicje, radość, okropny 
nałóg… Clapton wyszedł z tego… i kilku 
wielkim też się udało.

zego życzy  Benowi Otrębie
Obym mógł grać jak najdłużej. To jest moje 
życie, pasja. 
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ZOSTA  RO ZICEM ZAST CZ M

Dzieci marzą, by dorastać w rodzinie
W Katowicach aktualnie funkcjonuje 
291 rodzin zastępczych, które opieku-
ją się 410 dzieci. iestety jest to wciąż 
za mało, aby zapewni  rodzinną ormę 
opieki wszystkim potrzebującym dzie-
ciom. latego Miejski Ośrodek Pomocy 

połecznej przy wsparciu Wydziału Po-
lityki połecznej rzędu Miasta poszu-
kują kandydatów do pełnienia unkcji 
rodziców zastępczych. 
Dzieci, które trafiają do rodzin zastęp-
czych, nie mają możliwości wychowywa-
nia się w rodzinie biologicznej. Zdarza 
się, że rodzice nie są w stanie sprawować 
opieki nad dzieckiem z powodu choroby 
czy trudnej sytuacji życiowej.  Aktual-
nie 183 dzieci znajduje się w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i czeka 
na szansę na prawdziwy, ciepły i kocha-
jący dom.

MOPS poszukuje kandydatów na ro-
dziców zastępczych, którzy chcieliby opie-
kować się dzieckiem niezawodowo (nie 
rezygnując z wykonywanej pracy) lub za-
wodowo (otrzymując wynagrodzenie).  

Osoby decydujące się na pełnienie funk-
cji rodziny zastępczej po zakwalifikowaniu 
zostaną objęte kompleksowym wsparciem 
specjalistów. Każda rodzina może liczyć 
na wsparcie koordynatora, MOPS oferuje 
pomoc psychologa, pedagoga, prawnika. Or-
ganizowane są także szkolenia. W naszym 
mieście funkcjonuje również grupa wspar-
cia dla rodzin zastępczych.

Jeśli masz pytanie dotyczące
rodzicielstwa zastępczego,
skontaktuj się z: 
Zespołem ds. odzinnej Pieczy Zastępczej
tel. 2 2 1 1 1  e-mail  zpz mops.
katowice.pl rodziny zastępcze 
spokrewnione i niezawodowe ,

ziałem ds. odzin z ziećmi
tel. 2 2 1 00 8 , wew. 119  
e-mail  dr mops.katowice.pl 
rodziny zastępcze zawodowe .

Informacje na temat rodzicielstwa 
zastępczego możesz również 
znaleźć na stronie 
web.mops.org/node/2625.

Andrzej Majcher
ecyzja o zostaniu rodziną zastępczą była 

przez nas przemyślana i przegadana już 18 
lat temu. Jest to nasza pasja i styl życia. 

ajemy dzieciom bezpieczeństwo i miłość, 
których z jakiś powodów nie mogły zaznać 
w swoim domu. Proszę tego nie traktować 
jako poświęcenie. Tu, jak w każdej rodzinie, 
im więcej z siebie dajesz, tym więcej otrzy-
mujesz. Obecnie jest pod naszą opieką 
trójka dzieci.  nas zawsze się coś dzieje. 
Latem wycieczki, baseny, rowery, a zimą 
narty i sanki. Mamy też kontakt z dorosłymi 
naszymi wychowankami, którzy chętnie nas 
odwiedzają lub dzwonią. W pracy z dziećmi 
zawsze możemy liczyć na pomoc ze strony 
koordynatora pieczy Pani Joli  czy psycho-
logów. W ramach Stowarzyszenia odzin 
Zastępczych omi Sum, którym mam 
zaszczyt kierować, organizujemy grupy 
wsparcia czy wyjazdy integracyjne. Pomyśl 
– może to jest to, co chcesz robić w życiu.
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O ZW CZAJAC  WIĄTECZ C

Atmosfera miała być 
tako richtig na Wilijo
O zwyczajach świątecznych z antropo
logiem i publicystą dr. hab. Marianem 

rzegorzem erlichem rozmawia ła
womir ybok. 

ławomir ybok: radycje bożonarodzenio
we na Śląsku na przełomie  i  wieku 
były bardzo żywe. W młodych, przemysło
wych miastach duchowoś  chrześcijańska 
przeplatała się w tym względzie oczywiście 
z ludowością.
Ograniczmy tę rozmowę tylko do Gór-
nego Śląska. Owe tradycje były żywe, 
bo były treścią życia. Nie tylko w wymia-
rze religijnym, ale i kulturowym, a nawet 
społecznym. Zgodnie z ludowym rozumie-
niem obejmowały okres od Wigilii, poprzez 
Boże Narodzenie, drugi dzień świąt, czyli 
św. Szczepana, ale też dzień św. Jana (27.12) 
i Świętych Młodzianków (28.12). Ten okres 
świąteczny kończył się w sylwestra, Nowy 
Rok, a nawet dalej – Trzech Króli.

Te tradycje znajdowały też swoje 
odzwierciedlenie w codziennych 
i odświętnych relacjach werbalnych. Ludzie 
mówili: „Trzeba być przy Pon Bocku, przy 
Matce Boskiej…”
Znalazło też odzwierciedlenie w opowie-
ściach folklorystycznych. I tu pewna uwaga 
dotycząca trwałości tego górnośląskiego fe-
nomenu. Otóż tradycje były żywotne nie 
tylko w kontekście przełomu XIX i XX 
wieku. Mimo pewnych zmian trwały dalej, 
do schyłku międzywojnia. Moment przeło-
mowy to już początek II wojny światowej, 
atak nazistów na tradycje polskie, rodzime 
zwyczaje, pieśni, w tym wypadku kolędy. 
Po wojnie nastał czas sowieckiej agresji 
wobec religii. Wobec systemu wartości. 
Lokalne tradycje jednak przetrwały. Zmie-
niały się warunki polityczne, ekonomiczne 
i kulturowe, ale sacrum zawsze pozosta-
wało w centrum górnośląskiego życia – 
religijnego, rodzinnego, wspólnotowego. 
Wspomniana przez Ciebie ludowość to 
bogata tradycja środowisk robotniczych.

Święta Bożego arodzenia, a właściwie cały 
okres do owego oku, to czas wyjątkowy. 
Komercja wydaje się wypiera  wymiar religijny. 

a Śląsku i oczywiście w samych Katowicach 
u początków powstania miasta bardzo ważny 
był wymiar ludowy – zwyczaje i obrzędy
Zgoda. To czas wyjątkowy. Mający swoje 
trwałe miejsce w perspektywie roku litur-
gicznego. Jednak dziś w dobie ponowo-
czesności atakuje nas wszechogarniająca 
komercjalizacja życia, popkultura. Wzbo-
gacamy się, ale zarazem ubożejemy kultu-
rowo. Masz rację, w początkach Katowic, 
i później również, fundamentem była kul-
tura ludowa. Jednak to już była wspomniana 
specyficzna tradycja plebejsko-miejska. 

W tym przypadku środowiska robotnicze 
wytworzyły najbogatszą w skali całej Pol-
ski kulturę. Porównajmy kulturę robotni-
czej Warszawy, Łodzi czy przedwojennego 
Lwowa. Była to zarówno religijność ludowa, 
tak wysoko ceniona przez św. Jana Pawła II, 
jak i kultura pracy, kultura rodzinna 
czy wreszcie kultura dnia codziennego. 
A folklor, zwłaszcza pieśniowy, jest nie-
powtarzalny. Szczególnie ten związany ze 
sferą sacrum.

Świętowanie było oczywiście czasem rado
snym, czasem zabaw, prezentów  Przycho
dziło zieciątko czy Mikołaj
To był czas radości i szeroko rozumianej 
ludyczności. Tej zaklętej w barwne zwy-
czaje i obyczaje, charakterystyczne zabawy 
i uciechy. Oczywiście do nas przychodziło 
Dzieciątko. Mikołaja obchodzono 6 grud-
nia, ale nie był to zwyczaj powszechny. Dla-
czego Dzieciątko? Wszak słowa o Jezusie 
leżącym w stajence śpiewały:

O najmilszy Panie, waleczny hetmanie!
Zwyciężonyś, mając rączki miło-
ścią związane,
leżysz na tym sianie, Królu nieba, ziemi
jak baranek na zabicie za moje zbawienie.
To przecież owo Dziecię, kiedy osiąga 
dojrzałość, 
przez swą Mękę zmieni losy ludzkości. 
O tym opowiadał regionalny folklor. Je-

zus „od stajenki – jak tłumaczono – obdarza 
nas swymi darami”.

Osobną, ważną kategorią zawsze były kuli
naria. zy wachlarz potraw bożonarodzenio
wych był duży
Twoje pytanie to tylko pozorny przeskok 
myślowy. Bo przecież owe kulinaria odda-
wały cały sens ludzkiej biografii Jezusa. Cały 
sens Wiliji. Podajemy rybę, która jego, i tylko 
jego uosabia. Zresztą również jej grecka na-
zwa – ichtys – w tradycji chrześcijańskiej in-
terpretowana była zwłaszcza jako akrostych 
słów Jesous Christos Yios Soter, czyli Jezus 
Chrystus Syn Boży, Zbawiciel. Zauważmy – 
na stole wigilijnym podajemy 12 potraw. I tu 
mamy odwołania do Pisma Świętego. Było 
12 synów Jakuba, 12 plemion żydowskich, 
12 bram Jeruzalem itp. O tym – o dziwo – 
wiedzieli nasi przodkowie. Nadto. Każda 
potrawa miała swój konkretny sens. Swój 
związek z sacrum. Moczka symbolizowała 
oczekiwane bogactwo potraw w nadchodzą-
cym roku, a makówki szczególne interpreta-
cje religijne i magiczne. Dodać jednak należy, 
że w niektórych przestrzeniach podawano 
tylko 9 potraw. W tym przypadku odwoły-
wano się do 9 chórów anielskich. Bogactwo 
interpretacji było w tym czasie niezwykle. 
Owe kulinaria były też związane z niezwy-
kłym kanonem zachowań obowiązującym 

przy wigilijnym stole, przez całe święta. At-
mosfera miała być „pobożna”, „religijna”, tako 
richtig na Wilijo. Kto zaś do stołu nie przy-
chodził lub w czasie wieczerzy odchodził, 
sprowadzał na rodzinę zło. Wigilia, święta 
to przestrzeń dobra.

odzinny charakter świąt był i jest 
niezaprzeczalny.
Święta zachowują swój rodzinny charakter. 
Jednak dawniej spędzano je inaczej, bar-
dziej rygorystycznie, zwłaszcza w katego-
riach religijnych, ale i kulturowych. A dziś… 
każdy widzi, jak jest. Może w święta zasta-
nówmy się nad prawdziwym ich sensem. 
I Ty, i ja, i wszyscy. 

ziś w dobie ponowoczesności

atakuje nas wszechogarniająca

komercjalizacja życia,

popkultura. Wzbogacamy się, 

ale zarazem ubożejemy

kulturowo
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Boże arodzenie, lata okupacji, Katowice ul. Wawelska
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OM A IOŁ W STR W

Spraw świąteczny prezent potrzebującym dzieciom
 co gdyby w tym roku świąt nie było  

– to pełne obaw pytanie stawia om 
niołów tróżów. asło nowej kampanii 

społecznej ma zachęci  do re eksji nad 
pomocą dzieciom i rolą, jaką w ich życiu 
odgrywa rodzinna, świąteczna atmos era. 
– Nie ukrywamy, że martwimy się o przy-
szłość Domu Aniołów Stróżów. Dziennie 
w naszych drugich domach opiekujemy się 
ponad 100 dzieci. To ogrom pomocy, ale 
także spore koszty. Z przerażeniem pa-
trzymy na rosnące rachunki i ceny w skle-
pach – wyjaśnia Monika Bajka, prezeska 
Stowarzyszenia Dom Aniołów. – Jedno jest 
pewne: bez wsparcia ludzi o dobrych ser-
cach nie będziemy mogli nadal pomagać 
aż tylu dzieciom. Zachęcamy, aby w tym 
wyjątkowym świątecznym czasie wesprzeć 
podopiecznych stowarzyszenia. 

Pod skrzydła Aniołów trafiają malu-
chy i młodzież, które mierzą się z wy-
kluczeniem. – Powody są bardzo różne: 
czasem jest to bieda, w innych przypad-
kach problemy rodzinne lub zdrowotne. 
Najczęściej  wiele z nich  dotyka rodziny 
równocześnie i wtedy ten ciężar przygniata. 
Pomoc i oparcie są niezbędne, by ruszyć 

z miejsca – opowiada prezeska stowarzy-
szenia. W Domu Aniołów Stróżów na Za-
łężu dzieci dostają to, czego brakuje im na co 
dzień: rodzinną atmosferę, wsparcie w roz-
wiązywaniu problemów, czas na szczerą 

rozmowę, a także edukację czy naukę kon-
kretnych, potrzebnych w życiu umiejętności 
– dodaje.

Dom Aniołów Stróżów odgrywa szcze-
gólną rolę w okresie świątecznym. – Dla 

naszych podopiecznych Dom Aniołów staje 
się miejscem, w którym mogą poczuć ma-
giczną atmosferę. Są prezenty, choinka 
i uroczysta Wigilia – wymienia Monika 
Bajka z Domu Aniołów Stróżów. – Naj-
ważniejszy jest jednak świąteczny klimat: 
wspólne przygotowanie wyjątkowych po-
traw i dekoracji. Razem uczymy się ko-
lęd i dekorujemy pierniczki – dodaje. Co 
gdyby Domu Aniołów Stróżów zabrakło? 
– To byłyby bardzo smutne święta dla wielu 
dzieci. Po prawie 30 latach funkcjonowania 
stowarzyszenia trudno nam sobie to na-
wet wyobrazić.

Stowarzyszenie zaprasza do przyłączenia 
się do świątecznych akcji, z których dochód 
zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom. 
W kilkudziesięciu lokalach gastronomicz-
nych i usługowych w Katowicach można 
kupić świąteczne pierniczki z zawieszką 
DAS. – Mieszkańców zapraszamy do wzię-
cia udziału w charytatywnej loterii w Silesia 
City Center (10–11 grudnia) i aukcji na ante-
nie Radia Katowice (17 grudnia, start o go-
dzinie 9.00) – przypomina Monika Bajka. 
Więcej o świątecznej akcji pomocy dzieciom 
na www.anioly24.pl/wigilia/. (RED)

Z LEC EM SZARA CEM — MUZEAL IKIEM  ISTOR KIEM SZTUKI  — ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWI SKI

O doznawaniu Katowic
zy deklaracja kocham Katowice  nie brzmi 

trochę górnolotnie
Absolutnie tak nie uważam. Miłość do mia-
sta, które zna się „od podszewki”, pojmuje 
jego dawną i niedawną historię, chwile w tej 
historii wzniosłe, ale też momenty trudne, 
by tak rzec „cierniste”, jest, moim zdaniem, 
uczuciem naturalnym. Pięknym. Tak, ja Ka-
towice kocham. Jestem w Katowicach zako-
chany i, jak sądzę, dobrze je rozumiem. Nie 
ma tu miejsca, do którego bym nie dotarł, nie 
dotknął jego specyfiki, wszystkie tutejsze 
osady i dzielnice przez lata fotografowałem 
i opisywałem z „różnych stron”. To zresztą 
treść przewodnia, tematyczne jądro wielu 
moich książek.

Katowice w dawnej i współczesnej otogra-
i  – taki tytuł nosiła książka nad którą wte-

dy pracowałeś. ie zapomnę emocji tych na-
szych rozmów. Każda stara otogra a, im 
starsza tym cenniejsza, cudem nieraz odnale-
ziona, ustawiała jakąś nową relację w dozna-
waniu  Katowic.
Ten album miał aż cztery wydania, podob-
nie zresztą jak inna moja praca, czyli „Osady 
i osiedla Katowic”. Takie pozycje wciąż oka-
zują się lekturą dla Katowiczan, i może nie 
tylko dla nich, atrakcyjną. Każdy ma tutaj 
swoje „intymne mapy” wędrówek czy wspo-
mnień, zatem obraz i opis, jak dane miej-
sce wyglądało kiedyś, jak wyglądali wtedy 
przechodnie, witryny sklepów, latarnie czy 

reklamy, może dostarczyć nie lada wzru-
szeń. Przypominasz mi teraz tym wątkiem 
rozmowy czas dla mnie niezwykle ważny. 
W końcu dyrektorowałem Muzeum Ślą-
skiemu w czasach historycznego przełomu 
i potężnych wyzwań: w latach 1984–2008.

Wyzwanie, przed którym stanąłem, było 
tak samo trudne jak porywające: stworzyć tu 
właściwie od podstaw placówkę naukowo-
-badawczą, instytucję, która zostanie wpi-
sana do rejestru Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. I to się udało. 
Wszystkie działy Muzeum miały swoje 
wydawnictwa – dział historyczny, arche-
ologii, etnografii… publikowaliśmy całe se-
rie leksykonów, pod moją redakcją wyszła 
wielotomowa seria „Ziemia Śląska”, liczne 
monografie, dużo by mówić... Powstało też 
Centrum Scenografii Polskiej, jakże ważny 
dział Śląskiego Muzeum...

o i setki wystaw plastycznych organizo-
wanych w tym pięknym, neorenesanso-
wym gmachu na Kor antego . koro o sztu-
ce mowa, nie sposób nie wspomnie  o echu 

zarańcu poecie, malarzu i gra ku.
Ja poetycko debiutowałem w 1957 roku... 
Dawne dzieje. Ale poetą się „jest”, a nie 
„bywa” , więc to na pewno jakaś ważna nie-
zbywalna część charakteru, myślenia, od-
czuwania świata. Ostatni tomik „Powroty” 
towarzyszył wystawie moich obrazów olej-
nych i linorytów w Galerii Polskiego Radia 

Katowice „Na żywo”. Jak pamiętasz, wiersze 
czytał wtedy w sposób poruszający nieod-
żałowany Benio Krawczyk, aktor legenda. 
On je po prostu czuł. Bez tego liryka więd-
nie i spływa po odbiorcy jak woda po kaczce. 
Moje bardzo bliskie kontakty ze środowi-
skiem katowickich twórców to oczywiście 
mnóstwo wspomnień, przyjaźni, towarzy-
skich sytuacji i anegdot. Traktowali mnie jak 
swojego. Zwłaszcza plastycy.

Barwy tej komitywy odżywają też w wojej 
najnowszej pięknie wydanej książce Moje 
Katowice . le piszesz przecież nie tylko 
o artystach.
To kolejna, piąta już część moich felietonów 
drukowanych na łamach „Dziennika Za-
chodniego”. Staram się tu łączyć swoją pasję 
historyka, zatem przywiązanie do konkretu, 
do faktu, z emocjami odbiorcy dzieł sztuki 
i przyjaciela twórców. Przywołuję miejsca 
ważne dla historii, wspominam np. dzieje ka-
towickich kościołów i cmentarzy II połowy 
XX wieku, zanurzam się w losy kilku wybra-
nych dzielnic – Koszutki, Wełnowca, Szopie-
nic, ale za godne uwagi Czytelników uznałem 
też felietony poświęcone na przykład kró-
lewskim i cesarskim urzędom w Katowicach, 
szkole w Starych Panewnikach czy Katowic-
kiemu Towarzystwu Społeczno-Kultural-
nemu. Osobny blok poświęciłem wybitnym 
postaciom związanym z naszym miastem, np. 
noblistce Marii Goeppert-Mayer, biskupom 

Adrianowi Włodarskiemu, Józefowi Gawli-
nie, Tadeuszowi Szurmanowi... Osobowo-
ści niezwykłe. Postaci obdarzone po prostu 
charyzmą. 

ie mogło też zabrakną  tych, o których już 
ogólnie wspomniałeś, czyli wyrazistych i ory-
ginalnych twórców. iektórzy niedawno ode-
szli, inni wciąż są wśród nas i, jak piszesz, 
by  może mijamy ich, spacerując ulicami 

Katowic , tylko nie potra my rozpozna .
No tak, to były wspaniałe, intrygujące i co naj-
ważniejsze spełnione talenty. Mocna, bardzo 
różnorodna sztuka przez duże „S”: Witold 
Pałka, Andrzej Urbanowicz, Erwin Sówka, 
ale też „świetlisty” Bernard Krawczyk, Jan 
Bógdoł i wielu, wielu innych. Zapraszam do 
lektury. I pozwól, że złożę P.T. Czytelnikom 
„Naszych Katowic” najserdeczniejsze świą-
teczne i noworoczne życzenia. Wszelkiego 
dobra dla Was i dla naszego miasta! 

MACI J SZCZAWI SKI
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KATOWICE DLA SENIORA

Miasto Katowice oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy połecznej w Katowicach za-
praszają mieszkańców miasta w wieku 
senioralnym do udziału w zajęciach

W ramach projektu Bogucice – moje 
miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej – etap :

7, 14, 21 grudnia w godz. 10.00–11.00 – 
„Senior w ruchu” – nordic walking / luźne 
gadki do kawy – w zależności od pogody,

5 grudnia o godz. 12.00 – „Senior 
w działaniu” – spotkanie z kinem polskim,

12 grudnia o godz. 10. 0 – „Senior 
w działaniu” – hortiterapia,

1  grudnia o godz. 1 .00 – „Senior 
w działaniu” – popołudnie planszówkowe,

19 grudnia o godz. 1 .00 – „Senior 
w działaniu” – wigilia senioralna podsu-
mowująca Projekt.

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

W ramach projektu entrum połecz-
nościowe w ikiszowcu –  etap :

5 grudnia o godz. 9. 0 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia rękodzieła,

 grudnia o godz. 9. 0 – spotkanie Klubu 
Społecznościowego „Senior w działaniu” – 
gry karciane,

12 grudnia o godz. 9. 0 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – zajęcia rękodzieła,

1  grudnia o godz. 9. 0 – spotkanie 
Klubu Społecznościowego „Senior w dzia-
łaniu” – gry karciane.

 Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Barbarą 
Mizerą. Telefon kontaktowy: 502 032 623

W ramach projektu Program ktyw-
ności okalnej Wełnowiec– óze owiec 
i ąb :

2 grudnia o godz. 9.00 – warsztaty 
pieczenia pierników w ramach inicjatywy 
lokalnej seniorów „Senior w oczekiwaniu 
na święta”,

5 grudnia o godz. 9.00 – warsztaty 
tworzenia stroików świątecznych w ra-
mach inicjatywy lokalnej seniorów „Senior 
w oczekiwaniu na święta”,

 grudnia o godz. 9.00 – joga dla osób 
w wieku senioralnym w ramach Klubu Spo-
łecznościowego „Strefa Seniora”,

8 grudnia o godz. 10.00 – warsz-
tat y św iąteczne d la seniorów 
w ramach Klubu Społecznościowego 
„Strefa Seniora”,

9 grudnia o godz. 9.00 – spotkanie z po-
dologiem w ramach Klubu Społecznościo-
wego „Strefa Seniora”,

10 grudnia o godz. 1 .00 – finał 
inicjatywy lokalnej seniorów „Senior 
w oczekiwaniu na święta” – międzypo-
koleniowe spotkanie opłatkowe i wy-
stawa prac,

1  grudnia o godz. 9.00 – joga dla osób 
w wieku senioralnym w ramach Klubu 
Społecznościowego „Strefa Seniora”,

14 grudnia o godz. 10. 0 – wyjście 
kulturalne na senioralne kolędowanie 
z zespołem Śląsk w Muzeum Śląskim.

 Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Jolantą Le-
gierską-Rygiel, Magdaleną Michałek lub Ka-
tarzyną Schröder. Telefony kontaktowe: 32 
416 22 66, 725 161 463, 720 776 381.

W ramach projektu entrum połecz-
nościowe asze ałęże –  etap :

2 grudnia o godz. 10.00 – „Senior 
w działaniu” – lampiony świąteczne,

5 grudnia o godz. 10. 0 – „Senior w ru-
chu” – joga,

7 grudnia o godz. 10.00 i 11.00 – „Se-
nior w ruchu” – zajęcia taneczne,

8 grudnia o godz. 17.00 – „Senior 
w działaniu” – ozdoby świąteczne,

9 grudnia o godz. 17.00 – „Senior w ru-
chu” – pokaz taneczny, 

12 grudnia o godz. 10.00 – „Senior 
w działaniu” – ozdoby świąteczne,

14 grudnia o godz. 10.00 i 11.00 – „Se-
nior w ruchu” – zajęcia taneczne.

 Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie prosimy o kontakt z Domi-
niką Szołtysik lub Katarzyną Loth. Tele-
fony kontaktowe: 502 032 688, 503 805 
269. 

MIEJSKI RZECZ IK KO SUME T W W JA IA 

o zrobi  w przypadku 
nieautoryzowanej transakcji 
na rachunku bankowym
Jeśli oszuści wykonywali nieautoryzowane 
transakcje z Twojego konta, jak najszyb-
ciej skontaktuj się z bankiem za pośred-
nictwem oficjalnej infolinii. Zgłoś taką 
transakcję, zmień dane do logowania do 
aplikacji bankowej i bankowości elektro-
nicznej oraz zastrzeż kartę.

Gdy konsument zaprzecza autoryza-
cji transakcji, obowiązek udowodnie-
nia, że jest inaczej, spoczywa na banku. 
Dostawca usługi płatniczej (czyli m.in. 
bank) musi zwrócić płatnikowi kwotę 
transakcji, której autoryzacji ten zaprze-
cza. Ma na to czas do końca następnego 
dnia roboczego po zgłoszeniu. Z tego 
obowiązku bank jest zwolniony, gdy 
zawiadamia policję lub prokuraturę, 
że ma uzasadnione i udokumentowane 
podejrzenie, iż konsument próbuje do-
konać oszustwa. W tej sytuacji obo-
wiązek zwrotu zostaje zawieszony do 
czasu ustalenia przez odpowiednie 

organy, jak było naprawdę. Jeżeli klient 
w jakimś stopniu ponosi odpowiedzial-
ność za utratę gotówki, bank po doko-
naniu zwrotu środków będzie oceniał, 
na ile przyczynił się do utraty pieniędzy. 
Po ustaleniu winy klienta może doma-
gać się zwrotu środków.

wierzytelnienie 
to nie autoryzacja
Uwierzytelnienie to czynność tech-
niczna, np. podanie PIN lub inny spo-
sób wskazany w systemie bankowym. 
Natomiast autoryzacja to wyrażenie 

przez klienta zgody na dokonanie 
transakcji, np. polecenia przelewu. Ce-
lem dokonania transakcji konieczne 
jest wystąpienie łącznie dwóch ele-
mentów: uwierzytelnienia i autoryza-
cji, czyli woli konsumenta do dokonania 
transakcji. 

Przykładowo przelew zrobiony przez 
oszusta z wykorzystaniem pozyskanych 
nielegalnie danych logowania do banko-
wości elektronicznej nie jest transakcją 
autoryzowaną, bo odbył się bez zgody 
właściciela konta. Transakcję można 
uznać za autoryzowaną tylko pod wa-
runkiem udzielenia przez płatnika zgody 
na jej wykonanie.

Pomoc dla konsumentów
Infolinia konsumencka: 
801 440 220 lub 222 66 76 76  
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl 
Po odrzuceniu reklamacji przez insty-
tucję finansową: Rzecznik Finansowy 
– porady@rf.gov.pl
www.rf.gov.pl/jak-pomaga-rzecznik
-finansowy/porady/
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STR UCJA W LA

Ruszyła sprzedaż węgla 
na preferencyjnych warunkach
W Katowicach, podobnie jak w wielu 
miastach Polski, ruszyła sprzedaż wę-
gla na preferencyjnych warunkach. Or-
ganizacją całego procesu zarządza mia-
sto, w procesie aplikacyjnym poprzez 
MOP , natomiast koordynacją samej 
dystrybucji zajmuje się MP K Katowice, 
współpracując z komercyjnymi składa-
mi węglowymi.
– Dystrybucja węgla nie jest zadaniem sa-
morządu. Jednak działając w stanie wyższej 
konieczności i kierując się interesem miesz-
kańców Katowic, którzy znaleźli się w trud-
nej sytuacji, podjęliśmy decyzję, że włączymy 
się w działania rządowe i pomożemy w dys-
trybucji węgla na naszym terenie. Zadanie to 
jest trudne i złożone, ale wiele razy w kry-
zysowych sytuacjach pokazywaliśmy, że po-
trafimy szybko i skutecznie działać – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Z udogodnienia, jakim jest możliwość za-
kupu węgla na preferencyjnych warunkach, 
może skorzystać osoba, której przyznano 
dodatek węglowy oraz wszyscy, którzy nie 
składali wniosku o dodatek węglowy, ale 
spełniają warunki do jego otrzymania (w ta-
kich przypadkach sprawa jest weryfikowana 
indywidualnie przez pracowników MOPS). 
Warunkiem otrzymania jest oświadczenie, 
że mieszkaniec oraz inne osoby z jego gospo-
darstwa domowego nie nabyły paliwa sta-
łego na sezon grzewczy przypadający na lata 
2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto 
za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony – w przy-
padku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 
31 grudnia 2022 roku lub 3 ton – gdy wniosek 
dotyczy zakupu również od dnia 1 stycznia 
2023. Węgiel kamienny można będzie nabyć 
w partiach, przy czym maksymalnie do 1,5 
tony do 31 grudnia 2022 oraz do 1,5 tony od 1 
stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Formularze dostępne są na stronie kato-
wice.eu/wegiel, a także w wersji papierowej 
w terenowych oddziałach MOPS. Uzupeł-
niony wniosek należy wsunąć do wrzutni 
dostępnych w oddziałach terenowych MOPS. 
Możliwe jest także złożenie wniosku elek-
tronicznie – jako pismo ogólne do podmiotu 
publicznego za pośrednictwem ePUAP. 

Do dyspozycji mieszkańców są: orzech, 
ekogroszek i groszek. Sama realizacja 
wniosków będzie uzależniona od dostaw 
kopalń PGG. 

Wszystkie informacje z danymi do 
przelewu, jak i dotyczące dystrybucji wę-
gla w Katowicach dostępne są na katowice.
eu/wegiel.

Opłaty za węgiel
Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku za-
mówienie zostanie przekazane do Urzędu 
Miasta Katowice do realizacji. Na tym 
etapie mieszkaniec również otrzyma 

informację (e-mailem, telefonicznie lub 
SMS-em) od pracowników MOPS o wy-
niku weryfikacji wniosku, a w przypadku 
decyzji pozytywnej o konieczności uisz-
czenia opłaty. Jej wysokość uzależniona 
jest od ilości paliwa, które wnioskodawca 
zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 
1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Odpo-
wiednio: 1,5 tony – 3 tys. zł.

Zwracamy szczególną uwagę, by dokony-
wać wpłat wyłącznie na konto Urzędu Mia-
sta Katowice. Wszystkie informacje z danymi 
do przelewu, jak i dotyczące dystrybucji wę-
gla w Katowicach dostępne są na specjalnej 
podstronie www.katowice.eu/wegiel.

Opłaty za nabycie węgla od miasta Ka-
towice na podstawie złożonych wniosków 
można uregulować bez prowizji na konto 
Urzędu Miasta Katowice:

 Bezgotówkowo przy wykorzystaniu 
bankowości elektronicznej:
PKO BP SA 83 1020 2313 0000 3102 0514 9242

 Tytuł przelewu: wniosek o zakup węgla, 
imię i nazwisko, adres zamieszkania wniosko-
dawcy np. „Wniosek o zakup węgla, JAN KO-
WALSKI, UL. MŁYŃSKA 4 KATOWICE”

W przypadku braku możliwości uregulo-
wania zapłaty w powyższy sposób płatności 
gotówkowej można dokonać w oddziałach 
banku PKO BP SA na terenie Katowic na ww. 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice.

Oddziały mieszczące się w Katowicach: 
ul. Damrota 23, ul. Dworcowa 6, ul. Chorzow-
ska 6, ul. Zielonogórska 1, ul. Zawiszy Czarnego 
16, ul. Uniwersytecka 13, ul. Przedwiośnia 8A, 
ul. Hierowskiego 70, ul. Ligocka 103, ul. Górni-
czego Stanu 60, plac Szewczyka 3.

Odbiór węgla i usługa transportu
Po dokonaniu opłaty i jej zaksięgowaniu 
przedstawiciele MPGK kontaktują się 
z mieszkańcami, aby ustalić dogodny ter-
min odbioru węgla lub ewentualne zasady 
skorzystania z odpłatnej oferty dostawy.

W przypadku transportu własnego 
mieszkaniec otrzyma informację doty-
czącą punktu i terminu odbioru, natomiast 
w przypadku skorzystania z odpłatnej 
oferty dostawy – zostaną uzgodnione jej 
szczegóły. Sposób dostarczenia węgla będzie 
determinował wysokość opłaty dodatkowej. 
Co istotne, tę opłatę, w przypadku skorzy-
stania z oferty dostawy, mieszkańcy będą 
realizować na indywidualne konto MPGK 
(ten sam numer klienta, który dotyczy np. 
odbioru odpadów). Dla ewentualnych no-
wych klientów będą wygenerowane nowe 
numery kont. (RED)

LIST  O RE AKCJI
amknięta tężnia w adolu

Wróciłem z parku w Zadolu. Okazało się, że tęż-
nia jest nieczynna, kartka informuje o zamknię-
ciu. Mieszkańcy są rozczarowani, że przy pięknej 
pogodzie nie mogą korzystać z tężni.

MIESZKANIEC ZADOLA

Odpowied  redakcji
Każdego roku, niezależnie od warunków 
pogodowych, teren tężni jest zamykany 
dla odwiedzających w listopadzie na se-
zon zimowy. Ponowne otwarcie następuje 
w kwietniu. Utrzymanie stałego terminu 
zamknięcia jest konieczne, by móc prze-
prowadzić odpowiednie przygotowanie do 

zimy, spuścić solankę, dokonać przeglądu 
i konserwacji.

Dostosowując termin zamknięcia tężni 
do aktualnej pogody, ryzykowalibyśmy, 
że nie zdążymy z przygotowaniem do zimy 
a w trakcie realizacji tych prac nastąpiłby 
spadek temperatury i przymrozki, co grozi-
łoby trwałym uszkodzeniem instalacji.

roga rowerowa wzdłuż 
ul. Mikołowskiej na Brynowie
Dzień dobry,
25.10.2022 na stronie Urzędu Miasta Katowice 
pojawił się artykuł, który podsumował sezon ro-
werowy, chwalimy się większą liczbą wypożyczeń 

i nowymi drogami rowerowymi. Mam natomiast 
pytanie, czy w Katowicach likwiduje się obecnie 
drogi rowerowe? Konkretnie chodzi mi o drogę 
rowerową wzdłuż ul. Mikołowskiej na Bryno-
wie. Niedawno jakimś specjalistycznym sprzętem 
usunięto poziome oznakowanie drogi rowerowej 
P-23 (załączam zdjęcie), nie ma też znaków pio-
nowych informujących typu C-13, C-13 + C-16, 
T-22. Proszę o informację, czy ta droga rowerowa 
została zlikwidowana – jeśli tak, to jakie były 
argumenty takiej decyzji. Jeśli poruszanie rowe-
rem jest tu nadal legalne i kto w świetle obecnych 
przepisów ma teraz pierwszeństwo poruszania 
na brązowym pasie „chodnika”. (...)

Z góry dziękuję za odpowiedź.
MIESZKANKA

Odpowied  redakcji
Na przedmiotowym odcinku zgodnie z po-
siadaną ewidencją i organizacjami nigdy 
nie funkcjonowała w pełni wyznaczona 
ścieżka rowerowa. Nigdy nie było tam 
znaków drogowych pionowych ani nie ma 
odpowiedniej infrastruktury umożliwia-
jącej bezpieczne włączenie czy wyłączenie 
z ruchu. Dodatkowo odcinek ten nie speł-
nia obecnych standardów rowerowych, 
a tym samym może stanowić zagrożenie 
i problem nie tylko dla samych rowerzy-
stów, jak i dla innych uczestników ruchu 
czy pieszych. 

Zgodnie z powyższym pojedyncze 
symbole, które nie były spójne z całością 
infrastruktury, zostały usunięte, a ozna-
kowanie odcinka zostało dostosowane do 
organizacji i ewidencji, jaka tam powinna 
obowiązywać. 

Lista punktów 
przyjmujących wnioski

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10,
TPPS nr 2 ul. Warszawska 42,
TPPS nr 3 ul. Oblatów 24,
TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96,
TPPS nr  ul. ębowa 1 c, 
TPPS nr 6 ul. Czecha 2,
TPPS nr  ul. widnicka a,
TPPS nr 8 ul. ętowskiego a,
TPPS nr 9 10 ul. Krakowska 1 8,
w centrali Ośrodka 
– przy ul. Jagiellońskiej 1 .
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Górny Śląsk i Katowice stały kie
dyś orkiestrami dętymi. Dzięki 
Katowickiemu Orkiestrowemu 
Uniwersytetowi Ludowemu jest 

szansa, że te czasy mogą wrócić. III koncer-
towy finał KOUL-u już 14 grudnia, z udzia-
łem m.in. Marcina Wyrostka i jazzmana 
Piotra Wojtasika. 

Czym jest KOUL? To nowatorski pro-
jekt edukacyjny, który już trzeci rok jest 
realizowany w Katowicach – Mieście Mu-
zyki UNESCO.

Na tym uniwersytecie wiele się dzieje, 
ale najwięcej „studentów” jest na zajęciach 
z gry na trąbce i cajonach (czyli instrumen-
tach perkusyjnych w postaci drewnianych 

pudeł) prowadzonych w katowickich szko-
łach podstawowych. Uczniowie z klas od III 
do V spotykają się tam regularnie od wrze-
śnia do grudnia, żeby pod okiem profesjo-
nalistów bawić się muzyką, tworząc małe, 
amatorskie orkiestry.

Przez pierwsze dwa lata w warsztatach 
brali udział uczniowie z Murcek (SP nr 48) 
i Załęża (ZSiP nr 2). W tym roku dołączył do 
nich Brynów (SP nr 11) i SP nr 1 z Śródmie-
ścia. W ten sposób przez Katowicki Orkie-
strowy Uniwersytet Ludowy przeszło już 
kilka tysięcy uczniów! 

Jakie są efekty? Najmniej chodzi o osią-
gnięcia artystyczne. Przede wszystkim 
katowickie dzieci otrzymują unikalną 

szansę na kontakt z żywą muzyką. Poprzez 
wspólne muzykowanie uczą się współpracy 
i wzajemnego szacunku. Nabierają pewno-
ści siebie, a czasami także zarażają się pasją 
do muzykowania na dłużej i kontynuują 
naukę gry już poza szkołą. Niektóre histo-
rie są wzruszające. Po pierwszej edycji je-
den z uczniów otrzymał trąbkę od swojego 
taty – kiedyś muzyka jednej z górniczych 
orkiestr dętych.

Każdy uniwersytecki semestr podsu-
mowujemy wspólnym koncertem. Te-
goroczny będzie wyjątkowy. Nie tylko 
dlatego, że każda ze szkół wybrała so-
bie inny przewodni gatunek muzyczny 
warsztatów (jazz, muzyka rozrywkowa 

i hip-hop). Po raz pierwszy na scenie spo-
tkają się z muzycznymi gwiazdami. Swój 
udział w koncercie zapowiedzieli już m.in. 
znakomity akordeonista Marcin Wyro-
stek, trębacz Piotr Wojtasik czy raper Sko-
rup. Tradycyjnie akompaniować będzie 
orkiestra górnicza, tym razem z KWK 
„Knurów”. Na scenie posłuchamy też 
absolwentów zajęć dla dorosłych, także 
prowadzonych w ramach KOUL-u, czyli 
Katowicki Chór Trąbek.

Na koncert wybrać się można 14 grud-
nia o godz. 18.00 do sali koncertowej Miasta 
Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2). Wstęp jest 
wolny. 

( KA

KATOWICKI ORKIESTROWY 
UNIWERSYTET LUDOWY
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Katowice 
Miasto Ogrodów

Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek
pl. ejmu Śląskiego 2

tel. 2 09 0  00
e mail: sekretariat miasto ogrodow.eu

www.miasto ogrodow.eu

Poznaj kulturalną stronę Katowic.
Otrzymasz garść wieści kulturalnych z Katowic. 

Żadnego spamu. Krótko, na temat i z kulturą. 
W każdej chwili możesz się wypisać. 

mailing.miasto-ogrodow.eu/kulturalne-maile.

Muzyczny zień Świętej ucji
10 grudnia, godz. 18.00, Katedra 
Ewangelicka Zmartwychwstania Pańskiego 
w Katowicach (ul. Warszawska 18)
Koncert duetu Långbacka/Bådagård [SE] z okazji 
7. rocznicy dołączenia Katowic do sieci Miast Kre-
atywnych UNESCO w dziedzinie Muzyki. 
Wstęp wolny.

 miłości do blachy
14 grudnia, godz. 18.00, 
KMO – sala koncertowa
Koncert finałowy Katowickiego Orkiestrowego 
Uniwersytetu Ludowego „Jedność w różnorod-
ności”. Wystąpią Dzieciaki Dęciaki (uczniowie 
SP nr: 1, 11, 48 oraz ZSiP nr 2 w Katowicach) 
i przyjaciele: Marcin Wyrostek, Piotr Wojtasik, 
Skorup, Jarosław Spałek, Krzysztof Nowakow-
ski, Damian Drzymała, Aleksander Gonsior, Or-
kiestra KWK „Knurów”, Katowicki Chór Trąbek 
i Bieruńskie Werble. 
Udział bezpłatny. Obowiązują wejściówki.

BIURO DŹWIĘKU KATOWICE

Koncert 19. mikrorezydencji: 
Maciej Wirmański
11 grudnia, godz. 19.00, KMO – sala BDK (204)
Wstęp wolny.

WYSTAWY

wona ermanek 
Moje życie – woja krew  

(wystawa otogra i)
do 25 grudnia, Galeria Engram

abi Buzek Mój pierwszy 
raz  (wystawa malarstwa)
do 26 lutego 2023, Galeria 
Miasta Ogrodów, Galeria 5.

tanisław Kulawiak  
wystawa otogra i
do 26 lutego 2023, Galeria Pusta
Wystawa zrealizowana w ramach obchodów 75-le-
cia Związku Polskich Artystów Fotografików.

M B K OW
11 grudnia, godz. 10.00–18.00
Warsztat online: Jak zaprojektować przyszłość 
w oparciu o nadchodzące trendy? Prowadzenie: 
Monika Borycka. 
Udział bezpłatny.

PRZESTRZENIE SZTUKI TANIEC 
– KATOWICE

anusz Orlik  ym onia
6 grudnia, godz. 19.00, KMO 
– sala koncertowa
Kompozycja Henryka Mikołaja Góreckiego stała się jed-
nym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł kompozytora. 
Bilety: 20 zł normalne (50% zniżki z Katowicką 
Kartą Mieszkańca) dostępne na Interticket.pl.

anusz kubaczkowski 
iao Bella

9 grudnia, godz. 19.00, KMO 
– sala koncertowa
Pokaz choreograficzny o wymowie antywojennej 
inspirowany pełnoformatowymi spektaklami Ślą-
skiego Teatru Tańca Jacka Łumińskiego „WK-70” 
i „Niewinne marzenia u schyłku”. 
Bilety: 20 zł (50% zniżki z Katowicką Kartą Miesz-
kańca) do nabycia na Interticket.pl.

NAUCZYCIEL 
W PODRÓŻY – SPOTKANIA 

POKAZOWO-WARSZTATOWE 

ebastian legiel 
(Przestrzenie ztuki aniec ód )
3 grudnia, godz. 16.00–19.30, 
Zakład Tańca Akademii Muzycznej 
– sala 104 (ul. Francuska 12)

Mikołaj Karczewski 
(Przestrzenie ztuki aniec ublin)
10 grudnia, godz. 11.00–14.30, 
Zakład Tańca Akademii Muzycznej 
– sala 115 (ul. Francuska 12)

Karolina Kardasz 
(Przestrzenie ztuki aniec Białystok)
11 grudnia, godz. 12.30–16.00, 
Zakład Tańca Akademii Muzycznej 
– sala 115 (ul. Francuska 12)
Wstęp wolny na wszystkie spotkania.

Kino ańca
15 grudnia, godz. 18.00, Strefa Centralna
Wydarzenie bezpłatne. 

aboratorium twórcze
6, 13, 20 grudnia, godz. 
17.30, KMO – sala 211
Cykl spotkań dla tych, którzy chcą dbać o jakość 
swojego dnia, żyć bardziej twórczo i świadomie. 
Udział bezpłatny.

kologia kreatywności
4, 11, 18 grudnia, godz. 10.00-13.00, 
KMO – sala baletowa (4 i 11.12), sala 211 (18.12)
Warsztat pracy z ciałem wg autorskiej metody To-
biasza Berga. 
Warsztaty bezpłatne.

era ino era
wtorki, godz. 19.30, czwartki, godz. 18.30, 
KMO, sala baletowa
Otwarte zajęcia pracy z ciałem dla każdego. 
Warsztaty bezpłatne.

Jam taneczny
14 grudnia, godz. 20.00, KMO, sala 211
Spotkanie bezpłatne.

Potańcówka
3 grudnia, godz. 20.00, Strefa Centralna
Spotkanie bezpłatne.

Warsztat Odpuś  
5, 14 grudnia, godz. 19.30, KMO, sala 211
Warsztat świadomości i wzmacniania ciała. 
Spotkanie bezpłatne.

OK
9, 16 grudnia, godz. 18.00, KMO – sala baletowa
Warsztat pracy z ciałem metodą autorstwa Juliu 
Horvatha. 
Bilety na Interticket.pl.

ajęcia z tańca tradycyjnego 
6, 13, 20 grudnia, godz. 18.30, KMO, sala 211
Bilety na interticket.pl.

Więcej lat to więcej życia  
– zajęcia taneczne dla seniorów 
7, 14 grudnia, godz. 10.30, KMO, sala 211
Bilety na interticket.pl.

ajęcia z tańca współczesnego 
dla dorosłych
7, 14 grudnia, godz. 18.00, 
Katowice Miasto Ogrodów, sala 211
Bilety na interticket.pl.

ajęcia dla młodzieży 
– taniec współczesny
11 grudnia, godz. 10.00–
14.00, KMO, sala 211
Bilety na interticket.pl.

Muzykodrom
3 i 17 grudnia, godz. 11.30 
– zajęcia z Asi Miną i jej gośćmi

10 grudnia, godz. 10.00 – Violin DI (zajęcia 
dla maluszków), sala Muzykodromu
Bilety: 5 zł do nabycia na Interticket.pl.

zwendania okoliczne
3 i 17 grudnia (trasy całodzienne)
Udział bezpłatny. Informacje, zapisy: pawel.graja@
miasto-ogrodow.eu.

Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA 

al. Wojciecha Kor antego , 
tel. 2 2 9 90 40

bwakatowice
galeria bwa.katowice.pl

www.bwa.katowice.pl 

Mischa Kuball Pokoje re e-
rencyjne   e erenzr ume
do 29 stycznia, 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA 
Kurator: Marek Zieliński. Wystawa realizowana we 
współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis Sile-
siae Superioris.

Wystawa prac Piotra 
zewczyka

do 29 stycznia, 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA 

Kinoteatr Rialto
ul. Świętego ana 24, 

tel. 2 2 1 04 1
www.rialto.katowice.pl

Wielka sztuka 
w Kinoteatrze ialto
10 grudnia, godz. 18.00
„Munch. Miłość, duchy i strzygi” (reż. M. Mally, Wło-
chy, 2022, 90 min)  

ilmowy Klub eniora
11 grudnia, godz. 15.00 
„W rytmie rumby” (reż. F. Dubos, Francja, Belgia, 
2022, 102 min)

Wielka sztuka 
w Kinoteatrze ialto
30 grudnia, godz. 18.00
„Hopper. Amerykańska love story” (reż. P. Grabsky, 
Wielka Brytania, 2022, 90 min)

ylwester inema ialto 
31 grudnia, godz. 20.00

Kino Kosmos
ul. okolska  

tel. 2 2 8 0  08 (program)
e mail: kasa kosmos.katowice.pl
rezerwacja biletów: 2 2 8 0  08

www.kosmos.katowice.pl

POKAZ PRZEDPREMIEROWY

abelmanowie , 
reż. te en pielberg 
(   2022, 1 0 min). 
28 grudnia, godz. 19.30
Najbardziej osobisty film jednego z największych 
mistrzów kina, zdobywcy trzech Oscarów Stevena 
Spielberga – jego długo oczekiwana autobiografia.
Spielberg wraca do czasów swojego dzieciństwa, 
by opowiedzieć o dorastaniu Sammy’ego Fabelma-
na, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina 
i poczatkującego filmowca. Sammy przypadkiem 
poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa 
przy okazji, że kino w niezwykły sposób pomaga nam 
odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych. 
Bilety: 19 zł (normalny), 16 zł (ulgowy).

OPERETKOWY SYLWESTER W KINIE

emsta nietoperza  
. tauss , retransmisja 

z Wiener Staatsoper. 
31 grudnia, godz. 17.00 
Akcja tej najsłynniejszej operetki świata dzieje się w noc 
sylwestrową, dlatego właśnie w sylwestra legendarny 
spektakl Wiedeńskiej Opery Państwowej prezentuje 
Opera Paryska w swoim kinowym sezonie. Obie sceny 
współpracują ze sobą od lat, przypominając ikoniczne 
spektakle, które na zawsze zmieniły teatr europejski.
Operetka opowiada o przygodach sympatycznego 
hulaki Gabriela von Eisensteina, który przed pój-
ściem do więzienia (został skazany na areszt za 
spoliczkowanie urzędnika skarbowego) zamierza 
jeszcze udać się na wystawny bal. 
Bilety: 46 zł (normalny), 40 zł (ulgowy).
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Śląski Teatr Lalki i Aktora 
ATENEUM
Św. ana 10

tel. 2 02 92 1, tel. 2 2  82 22
tel. 1  90  20

slaski ateneumteatr.pl,
www.ateneumteatr.pl

Królowa Śniegu
3 grudnia, godz. 11.30
4 grudnia, godz. 12.00, 16.00 
(spektakl z Mikołajem) 
6 grudnia, godz. 9.30, 12.00
7 grudnia, godz. 9.00, 11.30  

alineczka
9 grudnia, godz. 9.00, 11.00
10 grudnia, godz. 11.30 
(spektakl z Mikołajem)
11 grudnia, godz. 12.00, 16.00
13, 14, 15, 16 grudnia, godz. 9.30, 11.30  
17 grudnia, godz. 11.30
18 grudnia, godz. 16.00

DYREKCJA TEATRU ZASTRZEGA SOBIE 
PRAWO ZMIAN W REPERTUARZE

Zespół Śpiewaków 
Miasta Katowice 

„Camerata Silesia”
pl. Wolności 12a, 40 078 Katowice

tel. biuro 2 20  97 97
tel. kom. 0  01 04

nstytucja kultury Miasta Katowice

O P  po kolędzie 
(wieczór kolędowy 
z udziałem publiczności)
28, 29 grudnia, godz. 19.30, 
pl. Wojciecha ilara 1
Ceny biletów: od 5 do 1 0 zł. Wykonawcy: Zespół 
Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia  Alek-
sander Daszkiewicz – skrzypce, Karolina Szefer-Tro-
cha – skrzypce  Dawid Jadamus – altówka, Łukasz 
Frant – wiolonczela  Bogusław Kaczmar – fortepian, 
Jacek Długosz – gitara  Michał Kapczuk – bas  Mi-
chał Dziewiński – perkusja  Anna Szostak – dyrygent.

Chcesz 
wiedzieć więcej?

facebook.com/Katowice.eu

twitter.com/BiuroPrasoweKce

instagram.com/miasto_katowice 

youtube.com/KatowiceTube

Biblioteka Śląska
pl. ady uropy 1 
tel. 2 208 7 40

e mail: in o bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
www. acebook.com

Biblioteka laskaKatowice

potkanie z rzegorzem 
Kasdepke i ubertem 
Klimko obrzanieckim, 
autorami książki Królik po 
islandzku  (Wydawnictwo 
Wielka itera 2022)
5 grudnia, godz. 18.00, sala Parnassos 

Śląska otogra  a Prasowa 
– ogłoszenie wyników konkursu 
na najlepsze zdjęcie 2021 roku
1  grudnia, godz.1 .00, ol Główny
To dziewiętnasta edycja jednej z ważniejszych 
i popularniejszych tego typu imprez w regionie, 
pozwalającej na uchwycenie specyfi ki „śląskiego” 
spojrzenia na świat. 

kademia kumeniczna
8 grudnia, godz. 17.00, 
sala Parnassos – spotkanie z Ikoną

20 grudnia, godz. 17.00, sala Parnassos 
– tradycje świąteczne w religiach. Spo
tkanie połączone z o chodami chanuki

ak się starze  bez godno
ści  – inauguracja projektu 

 – wejście w świat 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami
15 grudnia, godz. 17.00, sala Parnassos
Spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Win-
nicką, dookoła ich antyporadnika, który powstał 
na podstawie podcastu pod tym samym tytułem. 
Autorki porozmawiają o starzeniu się bez owijania 
w bawełnę, z humorem i dystansem.

Dom Oświatowy Biblioteki ląskiej, 
ul. rancuska 12, 

domoswiatowy@bs.katowice.pl, 
tel. 4  2 255 4  21

Na wydarzenia obowiązują zapisy: email: domo-
swiatowy bs.katowice.pl lub telefonicznie: 48 

2 255 4  21.

Wystawa iebo w kawałek 
płótna się skurczyło
od 13 do 3 grudnia, Galeria In
tymna Domu światowego
Ekspozycja malarstwa Anny Krasnodębskiej-Okrę-
glickiej oraz nagrań audio fragmentów poematu 
Joanny Oparek z tomu „Czerwie”. W ramach poka-
zu odbędą się 1  grudnia, godz. 1 .00 warsztaty 
„Feeria barw” dla dzieci i młodzieży (obowiązują 
zapisy).

Kolor  orma  d więk  
– Koncert  – Kompozycja
6 grudnia, godz. 10.00
Założeniem koncertów jest stymulowanie rozwo-

ju dziecka poprzez wybrane fragmenty muzyki 
klasycznej i improwizacji. Prowadzenie: Zdzisław 
Smucerowicz, Ewa Kokot (obowiązują zapisy).

Klub Miłośników Podróżowania 
im. l reda zklarskiego
Zapraszamy na cykl warsztatów literacko-podróż-
niczych dla młodzieży (obowiązują zapisy).

Wykład dra acka Kamińskiego 
Bydgoszcz – surowym okiem  

z cyklu rchitekt w podróży
1  grudnia, godz. 17.00, gościnnie 
w pomieszczeniach Domu światowego 
Bi lioteki ląskiej, ul. rancuska 1
W cyklu organizowanym przez Instytut Dokumentacji 
Architektury BŚ autor przedstawi impresyjną obserwa-
cję – efekt eksploracji miasta bez przygotowania jako 
propozycję innego sposobu poznawania Bydgoszczy.

Dział Biblioterapeutyczny Biblioteki ląskiej, 
ul. Ligonia 

Zapisy pod numerem telefonu 2 251 42 21 
wew. 2 , 2 4.

KONWERSATORIUM BIBLIOTEKI 
L SKIE  

– CYKL ZA Ę  DLA SENIORÓW

Świąteczne warsztaty 
literackie: Opowieś  wigilijna 
według ndrzeja tasiuka
12 grudnia, godz. 10.00 

grajmy się  – spotkanie 
edukacyjno integracyjne 
z grami planszowymi
14 grudnia, godz. 9.00 

Warsztaty zielarskie połączone 
z prelekcją o najpopular
niejszych ziołach naszego 
klimatu, uprawie domowej 
i ogrodowej, zastosowaniu 
w leczeniu i kosmetyce 
8 grudnia, godz. 10.00 
Przewidziano również degustację oraz stworzenie 
autorskich mieszanek ziołowych.

Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Kossutha 11  
tel. 2 2 4 0 98

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

W świecie kobiet 
– spotkania z samą sobą

 grudnia, godz. 17.00, ilia nr 11, 
ul. Gra yńskiego 7, oszutka
Wernisaż wystawy fotografi i Agnieszki Majnusz.

potkanie autorskie 
z ndrzejem . Wojaczkiem

 grudnia, godz. 17.00, ilia nr , 
ul. B. hro rego , s. Tysiąclecia
Spotkanie z autorem cyklu powieści „Wrzeciono Boga”.

Koncert atalii Kaczor
7 grudnia, godz. 13.00, 

ilia nr 3, ul. Gliwicka 3, Załę e

Świąteczne aniołki
7 grudnia, godz. 17.00, 

ilia nr , ul. Goetla , Murcki
Warsztaty metaloplastyki dla dzieci. Obowiązują 
zapisy

o manniada grozy  iemiecki 
o mann w Polsce i zechach

7 grudnia, godz. 17.00, ilia nr 30, 
ul. y nicka 11, ródmieście
Prelekcja: Pierre an Cutsem, Martin Jirou ek. 
Spotkaniu towarzyszy wystawa z okazji dwusetnej 
rocznicy śmierci niemieckiego fantasty

100 lecie Kościoła hrześcijan 
Baptystów w Katowicach

 grudnia, godz. 17.00, ilia nr 11, 
ul. Gra yńskiego 0, oszutka
Prelekcja dra Jerzego ogaczewskiego, Prezbitera 
Okręgu Śląskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w P i pastora Kościoła Baptystów w Katowicach.

potkanie z Wojciechem 
iurajem

9 grudnia, godz. 13.00, 
ilia nr 3, ul. Gliwicka 3, Załę e

Spotkanie z historykiem judaistą, badaczem histo-
rii i kultury ydów Górnego Śląska.

owerem przez  państw 
i po  kontynentach
9 grudnia, godz. 17.00, 

ilia nr 1 , ul. Witosa 1 , s. Witosa
Spotkanie z o. Tomaszem Maniurą, Prezesem Sto-
warzyszenia Młodzieżowego Niniwa i organizato-
rem zagranicznych wypraw rowerowych Niniwa 
Team.

Baśniowa podróż do Krainy 
Świętego Mikołaja
9 grudnia, godz. 17.00, 

ilia nr , ul. Goetla , Murcki
Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów 
Teatru Gabi Art.

On i dziewczyna
14 grudnia, godz. 17.00, 

ilia nr 1, ul. igonia 7, ródmieście
Spotkanie z Joanną Surmą, autorką powieści „On 
i dziewczyna”, chorującą na schizofrenię, w prze-
szłości prowadzącą zajęcia dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w Centrum Społeczno-
ściowym „Integracja”.

potkanie autorskie 
z Markiem Blautem
15 grudnia, godz. 17.00, 

ilia nr 1 , ul. Witosa 1 , s. Witosa
Spotkanie z autorem książki „Depozyt”, felietonistą.

Pieśni i kolędy na cztery głosy
15 grudnia, godz. 17.00, 

ilia nr 1 , ul. Piastów 0, s. Tysiąclecia  
Koncert Chóru LUTNIA z Chorzowa.
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MDK „Ligota”
ul. ranciszkańska 

tel. 2 2 2 2 4
e-mail: mdk@mdkligota.pl

www.mdkligota.pl

Pora dla seniora
8 i 15 grudnia, godz. 12.00–14.00
Cykl spotkań dla seniorów w samo południe  Okazja 
do spędzenia czasu w miłym gronie, twórczego dzia-
łania i poznania nowych rzeczy. Wstęp wolny. Zapisy 
w biurze obsługi ( 04 988  57  2 252 2 4).

Świąteczne warsztaty 
makramowe dla dorosłych
3 grudnia, godz. 9.00–12.00 
Zapraszamy na warsztaty, podczas których własno-
ręcznie wykonasz makramową choinkę – idealną 
na ozdobę lub prezent. Koszt: 50 zł os. (wszystkie 
potrzebne materiały w cenie). Prosimy o wpłaty do 

0 listopada. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy 
w biurze obsługi ( 04 988  57  2 252 2 4).

Koncert Pieśni 
o św. Barbarze  
4 grudnia, godz. 17.30, Bazylika Ojców 
Franciszkanów w Panewnikach 
(przy ołtarzu św. Bar ary)
Zapraszamy na doroczny barbórkowy koncert Koła 
Miłośników Śląskiej Pieśni im. Janiny i Adolfa Dy-
gaczów. W repertuarze śląskie pieśni tradycyjne ze 
zbiorów Adolfa Dygacza. Wstęp wolny.

Wystawa otogra czna 
w alerii pod ukami: 

gata alama slandia
od  grudnia do 0 stycznia
Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii 
Agaty Halamy. Wystawę można oglądać od ponie-
działku do piątku w godzinach od 12.00 do 19.00 
w Galerii pod Łukami. Wstęp wolny.

Mażoretki kcent  
na Paradzie Mikołajkowej

 grudnia, katowicki ynek
Przed nami kolejna okazja do zobaczenia Mażore-
tek „Akcent” w akcji. Tym razem w świątecznym 
wydaniu – 9 grudnia mażoretki będą częścią Pa-
rady Mikołajkowej  Zapraszamy

Popisy uczestników 
zaję  nauki gry na pianinie
10 grudnia, godz. 15.00, 
17 grudnia, godz. 10.00
Efekty swojej pracy zaprezentują uczestnicy zajęć 
nauki gry na pianinie. Wstęp wolny.

Występ espołu ama
10 grudnia, godz. 1 .00, katowicki ynek
Serdecznie zapraszamy na koncert grupy wokalnej 
„Gama” podczas tegorocznego Jarmarku Bożona-
rodzeniowego. Wstęp wolny.

Muzyka na strychu 
– ebastian iedel
10 grudnia, godz. 18.00
Zapraszamy na kolejny koncert na poddaszu MDK. 
Tym razem na naszej scenie wystąpi Sebastian 

iedel  Bezpłatne wejściówki do odebrania w biu-

rze obsługi od 5 grudnia – odbiór wyłącznie osobi-
sty. Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwie 
wejściówki. Liczba miejsc ograniczona. Wydarze-
nie realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej.

Śpiewaj razem z nami
14 grudnia, godz. 13.00
Spotkanie śpiewacze dla seniorów. Przyjd  i spęd  
z nami muzyczne popołudnie  Zajęcia bezpłatne. Za-
pisy w biurze obsługi ( 04 988 57  2 252 2 4).

Świąteczna historia winylowa
16 grudnia, godz. 17.00
Zapraszamy na spotkanie przy choince, gramofo-
nie i muzyce. Tematem będzie historia świątecz-
nego albumu Elvisa Presleya „Christmas Album” 
wydanego w 1957 roku. Wstęp wolny.

Występ Koła Miłośników 
Śląskiej Pieśni 
i Mażoretek kcent
17 grudnia, godz. 1 .00, katowicki ynek
Zapraszamy na świąteczny występ działających 
w naszym domu kultury zespołów. Mażoretki „Ak-
cent” i Koło Miłośników Śląskiej Pieśni wystąpią 
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Kato-
wicach. Wstęp wolny.

Śpiewaj razem z nami – nabór
19 grudnia, godz. 18.00
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dołączyć do 
śpiewaczej grupy dla seniorów „Śpiewaj razem 
z nami”. Jeśli myślicie o tym, żeby zacząć śpiewać 
– to dodatkowe spotkanie jest specjalnie dla Was  
Zajęcia bezpłatne. Zapisy w biurze obsługi ( 04 
988 57  2 252 2 4).

MDK „Południe”
ul. Boya eleńskiego 8

tel. 2 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com

www.mdkpoludnie.com

Kostuchna, ul. T. Żeleńskiego , 
tel. 2 209 4  2

armark Bożonarodzeniowy
11 grudnia, godz. 14.00

Zapraszamy na świąteczny jarmark przy parafii 
Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie. Wysłu-
chamy trzech chórów: naszego „Słowiczka”, go-
ścinnie występującego chóru „Hejnał” z Piotrowic 
oraz najmłodszego chóru żeńskiego „Les Demo-
iselles”. Będzie można kupić oryginalne, ręcznie 
wykonane ozdoby świąteczne oraz miody z na-
szych lokalnych pasiek. 

Piotrowice, ul. ankego 1 6, 
tel. 2 205 92 1

artuszki, rękawice 
czy podkładki pod garnki
6, 13 grudnia, godz. 10.00
Warsztaty szycia, podczas których dowiemy się, 
jak wykonać efektowne i praktyczne akcesoria 
kuchenne do ozdoby kuchni w okresie świąt Bo-
żego Narodzenia. Zajęcia odbywają się w ramach 
Inicjatywy lokalnej: Klub Aktywnego Seniora 
„Każdy może”.

potkanie ze Świętym Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00
Spotkanie z Mikołajem dla wszystkich dzieci powy-
żej 2. roku życia. Koszt: 10 zł os. Obowiązują zapisy. 

obótkowe cudeńka
8 grudnia, godz. 17.00
Zapraszamy na wernisaż rękodzieła artystycznego 
w wykonaniu uczestniczek Koła obótek ęcz-
nych „Ażurek”. Podczas imprezy będzie można 
nabyć rękodzielnicze dekoracje świąteczne oraz 
uczestniczyć w warsztatach hafciarskich, podczas 
których nauczymy się wykonania aplikacji świą-
tecznych na artykułach płóciennych. Obowiązują 
zapisy. Wstęp wolny.

asełka przedszkolaków
15 grudnia, godz. 17.30
Spektakl bożonarodzeniowy w wykonaniu wycho-
wanków Miejskiego Przedszkola nr 81. Wstęp wolny.

Wszystkiego słodkiego 
na święta  
20 grudnia, godz. 10.00
Spotkanie opłatkowe z warsztatami kulinarnymi 
o bożonarodzeniowych łakociach. Zajęcia odby-
wają się w ramach Inicjatywy lokalnej: Klub Aktyw-
nego Seniora „Każdy może”.

Murcki, ul. P. Kołodzieja 42, tel. 2 56 6  16

potkanie ze Świętym 
Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.30
Mikołaj spotka się z uczestnikami zajęć w ramach 
Inicjatywy lokalnej „Aktywny Przedszkolak, czyli 
od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka”. Za-
bawa z tańcem i pachnącym ciastem również dla 
rodziców i dziadków.

Zarzecze, ul. P. Stellera 4, tel. 2 202 9  6

armark świąteczny
4 grudnia, godz. 9.00–17.00
Jarmark będzie okazją do zakupu oryginalnych 
ozdób świątecznych i upominków.

potkanie ze Św. Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00
Zapraszamy dzieci do spotkania z najbardziej lu-
bianym świętym.

arzecze w obiektywie  
– ogłoszenie wyników konkursu
7 grudnia, godz. 18.00

ozdanie nagród w konkursie fotograficznym.

Podlesie, ul. Sołtysie 25, tel. 2 201 50 10

W świątecznym nastroju
9 grudnia, godz. 16.00
Warsztaty artystyczne poświęcone przygotowaniu 
oryginalnych ozdób i dekoracji świątecznych.

armark świąteczny
10 grudnia, godz. 12.00–19.00
Zapraszamy na stoiska ze świątecznym rękodzie-
łem i ozdobami choinkowymi. W programie rów-
nież warsztaty pierniczkowe (godz. 15.00–1 .00 
i 1 .00–17.00), na których można będzie ozdobić 
komplet pierników na choinkę. Przez cały czas 
trwania jarmarku zapraszamy do kawiarenki świą-
tecznej, gdzie będzie można się napić gorącej cze-
kolady, herbaty i kawy.

Warsztaty świąteczne
14 grudnia, godz. 17.00
Otwarte, rodzinne warsztaty świątecznego rękodzieła.

MDK „Koszutka”
ul. rażyńskiego 47 

tel. 2 2 8 99 77, 2 2 8 92 00
www.mdkkoszutka.pl

acebook mdkkoszutka
Instagram #mdkkoszutka

#KATOkultura

Klub Podróżnika
5 grudnia, godz. 17.00
Jean Francois Champollion – człowiek, który od-
czytał hieroglify. Spotkanie z egiptologiem dr. Fili-
pem Taterką z PAN. Bilet wstępu: 10 zł (5zł zniżka 
dla seniorów powyżej 0 r.ż. z Katowicką Kartą 
Mieszkańca).

ohn Baildon 2 0 lat
11 grudnia, godz. 16.00
Koncert upamiętniający twórcę nowoczesnego 
przemysłu na Górnym Śląsku i założyciela w 182  
roku huty „Baildon” w Katowicach. Zapisy pod nu-
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merem telefonu: 577 178 01  i na www.facebook.
com pttkbaildon. Inicjatywa lokalna współfinanso-
wana z budżetu Miasta Katowice.

eniorze do dzieła  
– świąteczne spotkanie
12 grudnia, godz. 11.00
W programie m.in. warsztaty witrażu, poczęstunek, 
inne niespodzianki. Obowiązują zapisy w sekretaria-
cie MDK „Koszutka” lub telefonicznie: 2 2589200  

2 2589977.

ARTVENTURE, 
CZYLI PRZY ODA ZE SZTUK

twórzmy sobie arcydziełko
14, 19 grudnia, godz. 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci. 
Koszt: 12 zł/os. Obowiązują zapisy.

Owady i spółka
20 grudnia, godz. 8.30, 9.20, 
10.10, 11.00, 11.50
Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci. 
Koszt: 14 zł/os. Obowiązują zapisy.

potkanie Świąteczne 
– alon rtystyczny 
16 grudnia, godz. 17.00
Goście z zespołu GaDMUTrio – Adam ybak, 
kompozytor, instrumentalista, pianista i peda-
gog, wokalista i aktor scen muzycznych Michał 
Gasz oraz Tomasz Mucha, jazzman i skrzypek 
– zapraszają na wspólną muzyczną podróż po 
uwielbianych przez publiczność kolędach w nie-
co innych aranżacjach. Obowiązują bezpłatne 
wejściówki dostępne w sekretariacie MDK „Ko-
szutka”.

Koncert – świąteczny blues
23 grudnia, godz. 18.00
Przedświąteczne spotkanie z czołowymi postacia-
mi bluesowej sceny muzycznej.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują bezpłatne 
wejściówki dostępne w sekretariacie MDK Ko-
szutka .

MDK Koszutka , ilia Dąb  
ul. Krzyżowa 1 

tel. 60 549 0 9

Wieczory Muzyczne
3 grudnia, godz. 18.00
Premiera Opery Bluesowej „W sprawie Familoka”, 
zagra .P.M. Krzysztof Kabut – perkusja, Wiesław 
Chęć – gitara basowa, Dariusz Zejc – gitara.

Świąteczne warsztaty 
szycia dla dzieci
5 i 7 grudnia, godz. 9.00 i 11.15
Nauka szycia ręcznego, rozwój umiejętności ma-
nualnych (elfy, choinki, renifery, piernikowe ludziki 
i wiele innych). Koszt: 5 zł os. Obowiązują zapisy, 
liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty tworzenia ozdób 
świątecznych dla dzieci 
6 grudnia, godz. 16.30
Prowadzenie: Akademia Wolontariatu C EATO  

działająca w MDK „Koszutka”, Filia „Dąb” w Ka-
towicach. Obowiązują zapisy, liczba miejsc ogra-
niczona.

Otwarta aleria  B
9 grudnia, godz. 18.00 
– wernisa  wystawy
Wystawa czynna od 1 do 1.12.2022.

Katowicka senioriada 
– emisja 2022 
14 grudnia, godz. 15.00
Obowiązują zapisy: 601 594 05 .

AKADEMIA  MALUC A 

Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci 1–  letnich 
z opiekunami (ogólnorozwojowe, adaptacyjne, inte-
grujące zabawy muzyczne, ruchowe, plastyczne). 
Zapraszamy w czwartki godz. 9. 0. Opłata mie-
sięczna: 120 zł.

MDK
„Szopienice-Giszowiec”

ul. gen. . allera 28 
tel. 2 2  84 

www.mdk.katowice.pl

. rocznica Ośrodka 
erapii zależnień

3 grudnia, godz. 17.00 
Koncert uświetni występ Piotra Nagiela.

Wystawa prac studentów 
z krainy
od  grudnia do  stycznia, 
Galeria Antrakt 
Wstęp wolny.

zy Śpiąca Królewna  
– spektakl musicalowy
5, 12 grudnia, godz. 9.00
6 grudnia, godz. 9.00 i 17.30, 
Rezerwacja biletów pod numerem telefonu: 604 
51 0 5.

Popis umiejętności uczennic 
iepublicznej zkoły 

Baletowej zkoły ztuk ańca 
B  w Katowicach

9 grudnia
Szczegóły: tel. ( 2) 2097 17.

9. Mikołajkowy Kids 
Battle – Katowice 2022 
10 grudnia
Ogólnopolski konkurs tańca Break Dance dla dzieci 
i młodzieży. Początek turnieju planowany na godzi-
nę: 1 .00. 

Świąteczne spotkanie 
opłatkowe 
12 grudnia, godz 11.00
Dla uczestników Klubu Seniora MDK Burowiec. 
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

ziewczynka z zapałkami
14 grudnia, godz. 18.00 
Spektakl dla dzieci – Artystyczni Gniezno. W trakcie 
spektaklu widzów odwiedzi  Święty Mikołaj. 
Bilety na stronie artystyczni.pl.

Przesłuchanie
19 grudnia
Przesłuchania do 27. Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Zgło-
szenia oraz informacje na stronie https: mfkip.pl .

Miejski Dom Kultury 
Szopienice– iszowiec , ilia nr 1

ul. Obr. Westerplatte 10 
tel./fa  2 256-99-

M Kowa jungla  
– czyli wymienialnik 
roślin w zopienicach 
12 grudnia

Wystawa plakatów lmowych 
1  grudnia, Sala Widowiskowa 
Wystawa plakatów związanych z ekranizacją pol-
skich lektur szkolnych oraz z filmami Lecha Majew-
skiego. Wstęp wolny.

Warsztaty rękodzieła
9 grudnia, godz. 16.00
Tworzymy oryginalne kartki bożonarodzeniowe 
techniką scrapbookingu i stemplowania. Wstęp 
wolny, obowiązują zapisy.

Świąteczne spotkanie 
opłatkowe dla uczestników 
Klubu eniora ilii nr 1
14 grudnia, godz. 15.00
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy.

Miejski Dom Kultury Szopienice- iszowiec  
ilia nr 2

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

potkanie z Mikołajem
6 grudnia, godz. 17.00
Spektakl Teatru Trip „Cudowna podróż” oraz spo-
tkanie z Mikołajem, który rozda dzieciom prezen-
ty. „Cudowna podróż” – historia trójki rodzeństwa, 
z których jedno nie wierzy w istnienie św. Mikołaja. 
Koszt: 15 zł.

Mała kademia azzu 
– cykl koncertów 
edukacyjnych dla dzieci
13 grudnia, godz. 10.00 
Obowiązują zapisy grup zorganizowanych. Koszt: 
10 zł/os.

asełka
14 grudnia, godz. 11.00
W wykonaniu podopiecznych Ośrodka ehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. M. Trzciń-
skiej-Fajfrowskiej. 
Wstęp wolny. 

Warsztaty orystyczne 
– dekoracje świąteczne
14 grudnia, godz. 17.00

Koszt: 55 zł/os. Zapisy: tel. 510 91  9 4, 
2 206 46 42.

 armark Bożonarodzeniowy 
na iszowcu 
– Poczuj magię iszowca
17 i 1  grudnia, park, 
plac Pod ipami 1

W programie:
17 grudnia
od godz. 10.00 – stoiska handlowe z rękodziełem 
i lokalnymi produktami, 
od godz. 10.00 – Akcja „Dar za Dar – choinka dla 
krwiodawcy” – możliwość oddania krwi dla potrze-
bujących
godz. 1 .00 – Giszowiec na scenie – występy ar-
tystyczne 
godz. 16.00 – Magiczna podróż Elfów – święta na 
świecie – Teatr Trip 
godz. 1 .15 – Gosia Markowska Band – koncert 
świąteczny 

18 grudnia
od godz. 10.00 – stoiska handlowe z rękodziełem 
i lokalnymi produktami 
godz. 15.00 – Magiczna podróż Elfów – święta na 
Śląsku – Teatr Trip 
godz. 16.00 – Marta Fedyniszyn z zespołem – kon-
cert świąteczny 
godz. 1 .15 – Kolędowanie z Kapelą Góralską „Póki 
Co”
Ponadto: fotobudka, warsztaty, harcerska świą-
teczna wioska, akcje charytatywne (Paczuszka dla 
maluszka, akcja wsparcia dla Hospicjum Cordis, 
zbiórka charytatywna). Wydarzenie objęte Hono-
rowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowic 
Marcina Krupy. Wstęp wolny.

kademia 
Małego aukowca
19 grudnia, godz. 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30
Warsztaty, pokazy, eksperymenty. Obowiązują zapi-
sy grup zorganizowanych, koszt: 12 zł os.

Koncert świąteczny 
– Milian Orkiestra 
28 grudnia, godz. 18.00
Koncert big bandu, podczas którego usłyszymy 
świąteczne przeboje. Wstęp wolny, bezpłatne wej-
ściówki do odbioru na portierni MDK. 

MDK „Bogucice‒Zawodzie”
ul. Markie ki 44a 

ul. Marcinkowskiego 1
tel. 2 20  0  17, 2 2  2 44

e mail: sekretariatmdk
mdkbogucice zawodzie.pl

Dział Bogucice

armark bożonarodzeniowy 
w parku Boguckim 
– est Kreatywni 
mieszkańcy Bogucic
4 grudnia, godz. 12.00
Wydarzenie realizowane w ramach Inicjatywy lo-
kalnej. Wstęp wolny.
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Muzeum Historii Katowic
B K W
ul. ks. J. Szafranka 9

tel. 2 2  18 10, 2 209 00 21
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl

www.mhk.katowice.pl

WYSTAWY

wystawy stałe: Z dziejów Katowic , W kamieni-
cy mieszczańskiej. Codzienność i odświętność , 
W kamienicy mieszczańskiej. U sąsiadów na po-

kojach i w kuchni

Witkacy i inspiracje  
– portrety Witkacego z dawnej 
kolekcji eodora Białynickiego
Biruli oraz prace inspirowane 
dziełem artysty
czynna od 17 grudnia do 5 marca 
Zapraszamy Państwa na wystawę 50 znakomi-
tych portretów, pochodzących z dawnej kolekcji 
Teodora Białynickiego-Biruli, rysowanych przez 
Witkacego nie na zamówienie, a dla przyjaciół, 
z porywów serca i talentu. Warto podkreślić, 
że dzieła te, do dziś znajdujące się w prywat-
nych rękach, były bardzo rzadko pokazywane 
i reprodukowane – niektóre nigdy  Powstawały 
w gościnnym domu Heleny i Teodora Białynic-
kich-Birulów – willi Olma w  Zakopanem, gdzie 
na przełomie lat 20. i 0.  wieku odbywały 
się towarzyskie spotkania artystów, lekarzy, 
prawników, wojskowych, krewnych i znajomych 
rodziny oraz Witkacego. Dodatkową atrakcją 
będzie pełna kolorów i form animacja kompute-
rowa Klaudiusza Wesołowskiego pt. „Miazmat”, 
ożywiająca jedną z formistycznych kompozycji 
Witkacego. Wystawie towarzyszą bogato ilu-
strowany polsko-angielski katalog oraz liczne 
wydarzenia z udziałem witkacologów, history-
ków sztuki i artystów. Kuratorka: Natalia Kru-
szyna. Projekt dofinansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WYDARZENIA

Spotkanie z kuratorami 
wystawy
17 grudnia, godz. 12.00, sala im. Witkacego 
Ilustrowany obrazem i d więkiem wykład Marka 
Średniawy „WITKAC  – WSP ŁCZESNE INSPI A-
CJE”
Spotkanie będzie okazją do przeglądu najciekaw-
szych i najbardziej oryginalnych dzieł i pomysłów 
artystów polskich i zagranicznych, a także zwróce-
nia uwagi na liczne nieporozumienia.
Dr inż. Marek Średniawa – pracownik Instytutu Te-
lekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Oprócz 
technik informacyjnych zajmuje się sztuką, te-
atrem, literaturą i nowymi mediami, a w szczegól-
ności twórczością Witkiewicza.
17 grudnia, godz. 1 .00 w salach wystawy „Witka-
cy i inspiracje ” – oprowadzanie kuratorskie Na-
talii Kruszyny, historyczki sztuki, autorki katalogu 
wystawy oraz opiekunki witkacowskiej kolekcji 
MHK

Oprowadzanie kuratorskie 
atalii Kruszyny

28 grudnia, godz. 17.00

DZIA  ETNOLO II MIASTA
Oddział Muzeum istorii Katowic

ul. Rymarska 4
tel. 2 5 9559

WYSTAWY 

wystawy stałe: Wokół Mistrzów rupy anow-
skiej , U nos w doma na Nikiszu. We wnętrzu 
nikiszowieckiego mieszkania , Woda i mydło 
najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Niki-
szowcu
wystawa czasowa: ląski Bruegel. Twórczość 
Pawła Wróbla  – czynna do 1 grudnia

WYDARZENIA

Jarmark na Nikiszu
10 i 11 grudnia
Wystawy czynne 12.00–17. 0.

DZIA  TEATRALNO- ILMOWY 
oddział Muzeum istorii Katowic 

ul. Kopernika 11 
tel: 2 451 2 , 514499614 

WYSTAWY

wystawa stała: Muzeum Barbary i Stanisława 
Ptaków  
wystawa czasowa: ola Barnaś Równonoc  – 
czynna do 6 stycznia

WYDARZENIA

agadkowy Mikołaj  
– muzealna gra edukacyjna 
i pełne niespodzianek warsztaty 
plastyczne dla najmłodszych
5–7 grudnia, godz. 9.00–16.00 
Zapisy: tel. 514 499 614, 2 45 1  2 .

SILESIA PRESS CAFE. 
9  lat adia Katowice  
8 grudnia, godz. 18.00
Spotkanie z Anną Sekudewicz i Markiem Mierzwia-
kiem prowadzi Maria Trepińska. Wstęp wolny.

krzaty w Muzeum  
– świąteczne warsztaty 
kreatywne dla dzieci. 
12–14 grudnia, godz. 9.00–16.00
Zapisy: tel. 514 499 614, 2 45 1  2 .

potkanie z cyklu 
Przyjaciele Barbary 

i tanisława  – OP KOW
15 grudnia, godz. 18.00
Wspólne kolędowanie z Sylwestrem Targoszem-
-Szalonkiem. Wstęp wolny.

WYDARZENIA 
DLA SENIORÓW

Prelekcja arosława 
Babuchowskiego Początki 
i rozwój katowickiego węzła 
kolejowego w latach 
184 –1914 w świetle indu
strializacji na órnym Śląsku  
14 grudnia, godz. 16.00, budynek 
główny ul. ks. . Sza ranka  
Wstęp bezpłatny.

wiedzanie wystaw stałych 
z przewodnikiem: W kamienicy 
mieszczańskiej. odziennoś  
i odświętnoś  oraz W kamienicy 
mieszczańskiej.  sąsiadów 
na pokojach i w kuchni
7 grudnia, godz. 15.00, budynek 
główny, ul. ks. . Sza ranka  
Koszt:  zł/os.

Muzeum Śląskie
ul. obrowolskiego 1, 

tel. 32 779 93 00 
muzeumslaskie.pl

ztuka bez arb i pędzli – 
warsztaty dla rodzin z dzie mi 
3 grudnia, godz. 11.30
Wstęp: 15 zł.

misja spektaklu Ślady  
óze a zajny
 grudnia, godz. 17.00

Wstęp wolny.

dzie zima, idą święta 
– warsztaty dla rodzin z dzie mi 
10 grudnia, godz. 11.30
Wstęp: 15 zł.

Koncert oh  Orkiestry 
11 grudnia, godz. 1 .00
Wstęp: 10 zł.

misja spektaklu eplika  
óze a zajny

13 grudnia, godz. 17.00
Wstęp wolny.

Oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie 100  e rt. 
Wolnoś  óze a zajny
1  grudnia, godz. 17.30
Wstęp: 9 zł.

Wykład towarzyszący wy
stawie Mumia ajemniczej 

amy. tudia i perspektywy
1  grudnia, godz. 1 .00
Wstęp: 1 zł.

rodziny Bogucic
9 grudnia, godz. 18.00
Coroczne rozdanie nagród dla najlepszych uczniów 
bogucickich szkół oraz koncert Kai Kosowskiej. Obo-
wiązują bezpłatne wejściówki, które można pobrać 
w biurze lub zarezerwować: tel. 2 20  05 17, wew. 2.

Dział Zawodzie

Wernisaż wystawy 
otogra  i wysokogórskiej 

autorstwa Maryli Pieleckiej
3 grudnia, godz. 17.00
Wstęp wolny.

Rozpalenie choinki na 
awodziu koło ośrodka 

sportowego łowian
9 grudnia, godz. 17.00
Wstęp wolny.

Warsztaty z linorytu
9 grudnia, godz. 17.00
Koszt: 40 zł/os., obowiązują zapisy, tel. 2 255 2 
44, wew. 205.

Warsztaty plastyczne dla mam 
Kartka świąteczna z linorytu

13 grudnia, godz. 10.30
Koszt: 40 zł/os., obowiązują zapisy, tel. 2 255 2 
44, wew. 205.

Warsztaty ceramiczne 
dla dorosłych i młodzieży
16 grudnia, godz. 17.00
Koszt: 60 zł/os., obowiązują zapisy, tel. 2 255 2 
44, wew. 205.
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Розпочав роботу 
Різдвяний Ярмарок у Катовіце

     
,     

    
. ,    

   8 .
- 80 кіосків вже розташовані на Рин-
ковій площі Катовіце, а на вулиці 

Міцкевича готова до зустрічі відвіду-
вачів  льодова ковзанка. На площі Ри-
нок також з’явилися різдвяні прикраси. 
Все готово до роботи, тож можемо ого-
лосити, що цьогорічний Різдвяний Яр-
марок стартував! - говорить Марцін 
Крупа, мер Катовіце.

Прилавки ярмарку заповнені уні-
кальними товарами та різноманітними 
смаколиками. Тут можна придбати, на-
приклад, скляні кульки ченстоховської 
мануфактури, а також керамічні квіти, 
кульки та гриби угорської мануфак-
тури з Будапешту. Не обійдеться і без 

смаколиків - на прилавках представлені, 
зокрема, ельзаські булочки, фрукти в 
шоколаді, лангустини, чуррос, куртоши, 
смажені горіхи, печена картопля, бігос 
з оленини, пиріжки, журек, квасоля, 
бограч, червоний борщ, пайда з салом, 
зимовий чай, сілезькі наливки, вина, лі-
кери, пунші, а також чаї та кави з різних 
куточків світу.

У межах співпраці з містом-побрати-
мом Львів ми запросили його представ-
ників до участі у Різдвяному Ярмарку. 
Продукція з України представлено у 
п’яти кіосках, які сформували україн-
ську зону. Тут можна знайти такі речі, 
як прикраси з бісеру ручної роботи, ке-
раміка, магніти, шкіра, іграшки ручної 
роботи, скляні підсвічники, ялинкові 
прикраси зі скла.

Запрошуємо всіх завітати на наш Різд-
вяний Ярмарок! Бажаємо щасливого 
Різдва та новорічних свят! 
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Wielkie sukcesy katowickich szachistów

Patryk Cieślak z klubu Wasko H TMA  KS Katowice nie pozostawił szans rywalom w Mi-
strzostwach uropy Juniorów w szachach klasycznych do 12 lat! To kolejny sukces młodego 
katowickiego szachisty w tym roku – Cieślak zdobył już wicemistrzostwo Polski do lat 12 w sza-
chach klasycznych, mistrzostwo Polski w szachach szybkich do lat 12, wicemistrzostwo Polski 
w szachach błyskawicznych oraz brązowy medal w Mistrzostwach uropy Juniorów do lat 12 
w szachach błyskawicznych. Chociaż młody zawodnik osiągnął w zeszłym miesiącu największy 
sukces w swojej karierze, nie zamierza spoczywać na laurach i rozwija się pod czujnym okiem 
swojego trenera, arcymistrza aniela Sadzikowskiego. 
To nie koniec pozytywnych wiadomości o katowickich młodych szachistach. 
Aż  reprezentantów klubu KS Pałac Młodzieży Katowice zakwali kowało się do nałów Mi-
strzostw Polski Juniorów 202  w szachach klasycznych. a Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w grupie C1  zagra Władek Pyciński, a na Mistrzostwach Polski Juniorów w grupie C18  Maciej 
Malik, Kacper Karut i Kamil Kotowicz. asi eksperci oceniają, że na samej kwali kacji skończyć się 
nie musi. Powodzenia Panowie!  

a szczególne wspomnienie zasługuje również wyczyn kolejnego, dorosłego już szachisty z kato-
wickiego klubu KS 21 Podlesie. FM Kamil Plichta pokonał ostatnio samego Magnusa Carlsena 

najwybitniejszego obecnie szachistę na świecie. Spektakularny triumf miał miejsce na turnieju 
Mr odgy In itational. Zapis partii zobaczycie tu  t.co B LP u2IP 

(KAMIL KALKOWSKI

IMPREZY BIEGOWE
Mikołaje na start
Początek grudnia to popularny Bieg Mi-
kołajkowy. W tym roku impreza organi-
zowana w Dolinie Trzech Stawów odbywa 
się w pierwszy weekend grudniowy. To 
świetna inicjatywa, skierowana także do 
dzieci, które mogą wystartować na dystan-
sie od 50 do 800 m, a dorośli na dystansie 5 
i 10 km oraz w marszu na 5 km. Nie brakuje 
też mikołajkowych akcentów – wszyscy 
startują w czapeczkach Mikołaja!

Więcej: www.mkteamevents.pl.

Panewnicki Bieg zika
Jesień nie zniechęca prawdziwych biega-
czy – mówią organizatorzy Panewnickiego 
Biegu Dzika. Kolejna odsłona tej biegowej 
imprezy odbędzie się już 11 grudnia. Bieg 
jest imprezą dla całych rodzin. Zawodnicy 
mogą przebiec lub przemaszerować od jed-
nego do czterech okrążeń (jedno to 4882 
m). Bieg kończy się wspólnym ogniskiem. 

Limit czasu w zawodach biegowych i nordic 
walking to 3 godziny. Uczestnicy Panew-
nickiego Biegu Dzika nie tylko pokonują 
kilometry, ale także chętnie włączają się 
w akcje charytatywne, np. rejestracji po-
tencjalnych dawców szpiku kostnego z Fun-
dacją „DKMS”, a każdego miesiąca zbierane 
są plastikowe nakrętki dla schroniska dla 
zwierząt. 

Informacje możemy śledzić na 
biegdzika.pl i na facebook.com/

PanewnickiDzikiBieg.

Mro ny ubertus
IV Mroźny Hubertus to wydarzenie wcho-
dzące w cykl imprez pod nazwą „W Kręgu 
Natury”, realizowane na terenie stawów 
Hubertus. Jest to bieg i marsz nordic wal-
king na dystansie 5 i 10 km oraz towarzy-
szące biegi dla dzieci na 200 i 400 metrów. 
Projekt jest realizowany w ramach Inicja-
tywy lokalnej i ma na celu zachęcenie do 

aktywności fizycznej, zdrowego stylu ży-
cia oraz promocję terenów Doliny Pięciu 
Stawów w Katowicach. Biegacze i kijka-
rze wystartują 17 grudnia w Szopieni-
cach! – Zachęcamy do wzięcia udziału 
w naszym wydarzeniu, które odbywa 
się na urokliwym terenie wokół stawów 

Hubertus. Jest to idealne miejsce do upra-
wiania aktywności fizycznej na powietrzu! 
– mówi Piotr Łączniak ze Stowarzyszenia 
„W Kręgu Natury”. 

Zapisy: www.dostartu.pl/
iv-mrozny-hubertus-v6728.

NAJLE SI SZAC I CI EURO  ZA RAJĄ W KATOWICAC

Mistrzostwa Europy Open 
i Kobiet w Szachach Szybkich 
i Błyskawicznych
Popularnoś  szachów na świecie wzra-
sta z roku na rok. ównież i w Polsce 
szachy jako dyscyplina sportowa zy-
skały drugie życie. W ostatnich latach 
o naszych szachistach było głośno za-
równo w polskich, jak i zagranicznych 
mediach. W grudniu pojawi się szansa, 
by powtórzy  sukcesy – i to w Katowi-
cach  W dniach 1 –18 grudnia w naszym 
mieście odbędą się Mistrzostwa uro-
py Open i Kobiet w zachach zybkich 
i Błyskawicznych.
Pierwszym turniejem w harmonogramie 
będą Mistrzostwa Europy w Szachach 
Błyskawicznych, które zostaną roze-
grane 16 grudnia. Sekcje Open i Kobiet 
zostaną połączone, z osobnymi nagro-
dami dla najlepiej sklasyfikowanych za-
wodniczek. Zawody zostaną rozegrane 
na dystansie 11 podwójnych 

rund, systemem szwajcarskim, z kontrolą 
czasu: 3 minuty + 2 sekundy przyrostu.

Mistrzostwa Europy w Szachach Szyb-
kich zostaną rozegrane w dniach 17–18 
grudnia, na dystansie 11 rund, systemem 
szwajcarskim, z połączonymi sekcjami 
Open i Kobiet oraz oddzielnymi nagrodami. 
Kontrola czasu będzie wynosić 15 minut + 
10 sekund przyrostu.

Zwycięzca każdego turnieju zo-
stanie Mistrzem Europy Open Blitz / 
Rapid Chess na rok 2022, a najwyżej 
sklasyfikowane zawodniczki zostaną 
Mistrzami Europy Kobiet Blitz / Rapid 
Chess. Łączny fundusz nagród w zawo-
dach wynosi 44 000 euro. Organizatorem 
zawodów jest Śląski Związek Szachowy 
pod patronatem Europejskiej Federacji 
Szachowej oraz Polskiego Związku Sza-
chowego. 
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STO  A RESJI  O IS  O  WA Ą EKLARACJĄ

Prezydent Katowic Marcin Krupa oraz radni 
podpisali deklarację „Stop agresji w świecie sportu”

roczyste ogłoszenie deklaracji, która 
nawołuje do współtworzenia pro esjo-
nalnego sportu na bezpiecznych obiek-
tach, miało miejsce w trakcie pa dzier-
nikowej kon erencji w Willi oldsteinów. 
Jej pierwszymi sygnatariuszami zostali 
przedstawiciele związków i organizacji 
sportowych, policji i władz Katowic. Pod-
pisy złożyli także przedstawiciele rodzi-
ców dzieci trenujących w Akademii „Młoda 
GieKSa”. Deklaracja, która powstała m.in. 
w związku z aktami agresji, do jakich doszło 
w trakcie kwietniowego meczu piłkarskiego 
GKS-u Katowice z Widzewem Łódź, jedno-
znacznie podkreśla, że w świecie sportu nie 
ma miejsca na takie incydenty.

Temat deklaracji powrócił w trakcie li-
stopadowej sesji Rady Miasta Katowic. 
– Nikt z nas nie jest za agresją. Od wiele lat 
próbujemy budować mocny klub sportowy, 
który ma pomóc krzewić sport wśród dzieci 
i młodzieży, doprowadzając ją w przyszłości 
do szczytów kariery. Chciałbym, żeby agre-
sja i wulgaryzmy zostały zlikwidowane. To 
jest wstyd i nie powinno tak być, aby kibico-
wano w atmosferze  hejtu i nienawiści. Po-
pieram tę deklarację, więc publicznie chcę 
ją podpisać, potępiając wydarzenia, jakie 
miały miejsca podczas meczu GKS-u z Wi-
dzewem – podkreślił Marcin Krupa, prezy-
dent Katowic.

Co ważne, na podpisanie deklara-
cji zdecydowali się także obecni na sesji 
radni. Przemówienie w tej sprawie jed-
nym głosem sprawiło, że siła hasła „Stop 
agresji w świecie sportu” nabrała dodatko-
wej mocy.

– Deklaruję, że dopóki będę prezesem, 
w dalszym ciągu będę podejmował decyzję 
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa 
na imprezach sportowych, które – jestem 

przekonany – przyczynią się do poprawy 
atmosfery na trybunach i w konsekwencji 
do wzrostu frekwencji. Gotowy jestem do 
dialogu z każdym. Jedynym warunkiem 
jestem potępienie aktów agresji i zobo-
wiązanie się do ich potępiania w przyszło-
ści, co w świecie zasad cywilizowanych 
powinno być oczywistością – powiedział 
obecny na sesji Marek Szczerbowski, pre-
zes GKS-u Katowice. (RED)

DEKLARACJA „STOP AGRESJI 
W ŚWIECIE SPORTU”
Budowa klubu sportowego i tworzenie 
wokół niego społeczności to niezwykle 
odpowiedzialne zadanie, które spoczywa 
na barkach wszystkich wyrażających 
chęć uczestniczenia w tym procesie. Sport 
jest dobrym sposobem do kształtowania 
zdrowych postaw społecznych, opartych 
na szacunku i przestrzeganiu norm. Wie-
rzymy, że sport może budzić wspaniałe 
emocje, pomagać budować lokalną tożsa-
mość i edukować najmłodszych.
Wsparcie Kibiców jest istotnym elementem 
funkcjonowania klubów. oceniając ich rolę, 
jednocześnie uważamy, że w świecie sportu 
nie ma miejsca na negatywne postawy 
na trybunach przejawiające się łamaniem 
prawa, agresją i mową nienawiści. Stanow-
czo potępiamy takie zachowania.
Podpisujemy tę deklarację publicznie, pod-
kreślając w ten sposób, że chcemy współ-
tworzyć profesjonalny sport na wysokim 
poziomie i cieszyć się udanymi wystę-
pami sportowców na bezpiecznych obiek-
tach sportowych.
Zapraszamy do naszego grona wszystkich 
podzielających te cele i ideały. 

OKEJ 

Najlepsza zawodniczka Polskiej Ligi 
Hokeja Kobiet gra w Janowie i ma 12 lat!
W siedmiu meczach hokeistka z Katowic 
strzeliła 17 goli i miała siedem asyst  ie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
to, że ma 12 lat  Małgorzata akrzewska 
z drużyny Kojotki aprzód anów jest naj-
lepszą zawodniczką Polskiej igi okeja 
Kobiet, gdzie rywalizuje z seniorkami.
Małgorzata Zakrzewska przygodę z łyżwami 
rozpoczęła, mając niewiele ponad 4 lata. 
Na pierwszą ślizgawkę zaprowadzili ją rodzice, 
gdy mała Gosia po przyjściu z przedszkola 
powiedziała, że inne dzieci chodzą na łyżwy 
i ona też chce. Treningi w naborze rozpoczęła 
jako 4,5-latka i szybko została ubrana w sprzęt 
i przesunięta do grupy wyższej z chłopakami 
o 2–3 lata starszymi. Od pierwszych turniejów 
minihokeja wiele par oczu było zwróconych 
na jej wyróżniające się umiejętności, a do tego 
spokojne usposobienie. W pamięci trenerów 
zapisała się od pierwszych chwil jako zde-
terminowana dziewczynka, która brylowała 

na lodzie i wyróżniała się świetną techniką 
kija – co jest rzadkością wśród najmłodszych. 
Rodzice do dziś wspominają, że bardzo długo 
siedziała na ławie i wtedy jej mówili, że jeśli 
chce grać, to musi być lepsza od chłopaków, 
bo nikt dziewczyny nie wpuści do chłopięcej 
drużyny, jak będzie gorsza lub na ich pozio-
mie. To wtedy też Gosia wymyśliła, że chce 
dodatkowo chodzić na ślizgawki, więc rodzice 
jeździli na wszystkie okoliczne lodowiska poza 
godzinami treningów hokeja – tam Gosia szli-
fowała jazdę na łyżwach. 

– Gosia gra w hokeja od 6 lat, w druży-
nach mieszanych rówieśników, w których 
dominują chłopcy. W wieku 7 lat została 
zauważona przez założyciela drużyny Po-
lish Talents i zaczęła jeździć z najlepszymi 
chłopakami z rocznika 2010 do Czech 
i na Słowację na turnieje w kategoriach 
AAA. W 2020 dostała się jako pierwsza 
dziewczyna do drużyny Ziętara Talents 

Pee-Wee 2022. W sezonie 2022/2023 do-
łączyła do drużyny Kojotek biorącej udział 
w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja Kobiet 
jako jedna z najmłodszych uczestniczek do-
puszczonych do gry zapisami Regulaminu 
Rozgrywek. W meczach PLHK wyróżnia 
się świetną skutecznością i na chwilę obecną 
wiedzie prym w indywidualnej tabeli punk-
towej, deklasując starsze (czasem dwukrot-
nie) koleżanki z tafli – mówi Anna Rehlich, 
prezes Klubu Hokeja Na Lodzie Kobiet Ko-
jotki Naprzód Janów Katowice.

Gosia jest również zawodniczką Metro-
polii Silesia – drużyny selektu Śląskiego 
Związku Hokeja na Lodzie, a w lutym 2023 
roku będzie brała udział w turnieju Pee-Wee 
w kanadyjskim Quebec.

Jeśli chcecie sami się przekonać, o kim 
mowa, zapraszamy na mecze drużyny Ko-
jotki Naprzód Janów na lodowisko Jantor. 
Jest co oglądać! (JG)
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