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przyślij nam 
swoje 

zdjęcie!

Pokaż 
się murale

28 września, w ramach obchodów setnej roczni-

cy przyłączenia części Górnego Śląska do pol-

ski, w Katowicach-Szopienicach przy ul. Morawa 

119 C odbyła się plenerowa uroczystość „Śląskie 

Bramy do polski”. W jej trakcie odsłonięto mural 

upamiętniający wolnościowe zrywy na Śląsku 

oraz wydarzenia, które doprowadziły do przy-

fo
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Katowickie

Masz zdjęcie 
i chcesz się nim 

podzielić z innymi? 

prześlij je przez formularz na 

portalu  

WKATOWICACH.eu 

lub oznacz nas w mediach  

społecznościowych, dodając  

#pokazsiewkatowicach

Do zdjęcia dopisz zgodę: Wyrażam zgodę na 

publikację mojego wizerunku w wydaniu dru-

kowanym gazety WKATOWICACH.eu oraz 

w  mediach społecznościowych prowadzonych 

przez redakcję portalu WKATOWICACH.eu.

łączenia Górnego Śląska do polski. Uroczystość 

zorganizowały Fundacja Da Moc oraz Katowic-

ka Spółdzielnia Mieszkaniowa pod patronatem 

marszałka województwa śląskiego Jakuba Cheł-

stowskiego, prezydenta miasta Katowice Marcina 

Krupy oraz dyrektora Oddziału Instytutu pamięci 

Narodowej w Katowicach dr. Andrzeja Sznajdera.

Rynek w Katowicach 
w 1989 roku – widok 
z lotu ptaka. W tle 
Wojewódzka Hala 
Widowiskowo- 
-Sportowa, czyli 
katowicki Spodek.

Mat. archiwalne, 
Narodowe Archiwum 
Cyfrowe

w Katowicach
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Basen zadole jest podobny do dwóch 

poprzednich pływalni. Do dyspozycji 

mieszkańców jest tutaj 6-torowy basen 

sportowy o wymiarach 25 x 16 m i głębo-

kości od 120 cm do 180 cm. Drugi z base-

nów – przeznaczony do nauki pływania 

i rekreacji – ma 3 tory, a jego głębokość 

wynosi od 80 cm do 120 cm.

fot. G. bargieła/wKatowicach.eu
 fot. K. jurkiewicz/wKatowicach.eu

fot. o. Krzyżyk/wKatowicach.eu

Na basenie znajdują się także m.in.: wod-

ne masażery siedzące, leżanki, gejzery, 

jacuzzi, brodzik z  grzybkiem dla dzieci, 

zjeżdżalnia o długości 80 m oraz trybu-

ny, które mogą pomieścić 112 widzów.

W  obiekcie będzie można skorzystać 

ze strefy saun z  sauną turecką, dwie-

ma saunami fińskimi, wytwornicą lodu, 

prysznicami oraz wypoczywalnią. Dla 

fanów piłki nożnej, siatkówki czy ko-

szykówki udostępniono halę sportową 

przeznaczoną właśnie do gier zespoło-

wych, a przed wysiłkiem fizycznym lub 

po nim będzie można nabrać sił, korzy-

stając z oferty punktu gastronomiczne-

go Cafe zadole. 

– To, co różni ten basen od pozostałych 

dwóch, to strefa zewnętrzna. W okresie 

letnim, słonecznym będzie można sko-

rzystać z uroków natury poprzez wyjście 

na taras i  relaks na świeżym powietrzu 

–  mówi dyrektor katowickich basenów 

Tomasz Szpyrka.

Kacper jurkiewicz

Remont S86, prowadzony przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i  Autostrad, wszedł w  kolejną fazę. 

Kilka dni po rozpoczęciu robót drogowcy zaczęli prace 

także na pasach wiodących z Katowic do Sosnowca. 

prace związane z  frezowaniem nawierzchni trwają 

od piątku 30 września. To zdecydowanie wpłynie na 

komfort podróży pomiędzy Katowicami a  Sosnow-

cem, zwłaszcza w godzinach popołudniowego szczy-

tu komunikacyjnego, czyli między 15:00 a 17:00.

– Remont pasów lewych i środkowych na obu jezdniach 

powinien zostać zrealizowany do połowy października. 

Po zakończeniu tego etapu ruch zostanie przeniesiony 

na wyremontowane pasy jezdni, a następnie rozpocz-

nie się remont pasa prawego i awaryjnego. W tym eta-

pie prac użytkownicy drogi również będą mieli do dys-

pozycji po dwa pasy w każdym kierunku – informuje 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odpo-

wiedzialna za remont drogi ekspresowej.

w Katowicach

W  KatoWicach otWarto 

trzeci z miejsKich BasenóW 

Krytych. Basen zadole 

znajduje się przy ul. Wcza-

soWej 8a W  dzielnicy ligo-

ta-paneWniKi. oBieKt zo-

stał oficjalnie otWarty 

W  czWarteK, 15 Września. 

pierWsi mieszKańcy mogli 

sKorzystać z  noWej pły-

Walni W piąteK, 16 Września.

otwarcie basenu
zadole

– Pomysł budowy kompleksów 

basenowych był odpowiedzią na 

zapotrzebowanie mieszkańców. 

W  moim programie wyborczym, 

tj. „Umowie z  mieszkańcami Ka-

towic”, zadeklarowałem, że wybu-

dujemy trzy kompleksy baseno-

we. Dwa lata temu otworzyliśmy 

Basen Brynów i Basen Burowiec. 

Trzecia pływalnia, ze względu na 

konieczność zmiany wykonawcy 

tej inwestycji, otwierana jest do-

piero teraz – mówi prezydent Ka-

towic Marcin Krupa.

trwa remont  S86

 fot. G. bargieła/wKatowicach.eu

>> >>
 

jak wygląda Basen zadole?

zrób zdjęcie i zobacz



4 Więcej na  www. R A p O R T  z  M I A S T A

ProjeKty oGólnomiejsKie 
budżetu obywatelsKieGo 
W  głosowaniu na zadania ogólnomiej-

skie mieszkańcy zdecydowali o  reali-

zacji dwóch projektów: budowy no-

wego pawilonu dla kotów w  Miejskim 

Schronisku dla Bezdomnych zwierząt 

w Katowicach (2,2 mln zł) oraz budowy 

toru do jazdy na rowerze, hulajnodze 

i rolkach pUMpTRACK w Dolinie Trzech 

Stawów (798 tys. zł).

ProjeKty loKalne 
w dzielnicach Katowic
Najwięcej zadań zostało wybranych 

w dzielnicach: Śródmieście (12), Ligota-

-panewniki (11), Giszowiec (10). Najwięcej 

głosów na projekty lokalne otrzyma-

ły zadania: monitoring dla Tysiąclecia 

(3678), aktywny senior 55+ w dzielnicy 

piotrowice-Ochojec (2046), przerwa na 

edukację (1902) – projekt zakładający 

m.in. dostosowanie przestrzeni szkol-

nych do wypoczynku uczniów pod-

czas przerw w  Szkole podstawowej 

nr 11 w dzielnicy załęska Hałda-Brynów 

cz. wschodnia.

FreKwencja w bo 
i naGrody dla 
najaKtywniejszych 
dzielnic Katowic
Frekwencja w  tegorocznym głosowa-

niu Budżetu Obywatelskiego w  całym 

mieście wyniosła 14,47%, zagłosowało 

więc ponad 39 tys. mieszkańców Ka-

towic. Największą aktywnością wyka-

zali się katowiczanie z  Dąbrówki Małej, 

spośród których niemal co czwarty za-

głosował w  BO. Kolejnymi dzielnicami 

wyróżniającymi się pod tym względem 

są załęska Hałda-Brynów cz. wschodnia 

(21,32%) oraz Murcki (19,46%). To właśnie 

do tych dzielnic trafią nagrody za fre-

kwencję: 22 594 zł dla Dąbrówki Małej, 

13  556 zł dla załęskiej Hałdy-Brynowa 

cz. wschodniej i 9038 zł dla Murcek.

reKordowy zielony 
budżet Katowic
W 2023 r. zostanie zrealizowanych 96 

zadań za kwotę prawie 2,8 mln zł. To 

rekordowa edycja zarówno pod wzglę-

dem liczby wybranych do realizacji za-

dań, jak i złożonych wniosków.

W  tegorocznej edycji wśród zadań 

wybranych z  propozycji miesz-

kańców znalazło się spo-

ro ciekawych projektów. 

z  ogólnomiejskich wy-

mienić można zadanie 

pod nazwą „zielona 

Stawowa/Drzewa 

wracają na ul. Sta-

wową”, w  ramach 

którego w  miej-

scach, gdzie pier-

wotnie rosły drzewa 

(głównie po stronie 

zachodniej), mają zo-

stać nasadzone nowe.

z kolei projekt „Łapmy desz-

czówkę w  Katowicach” przewi-

duje zamontowanie na terenach pod-

ległych KzGM oraz innym jednostkom 

miejskim (miejskie domy kultury, miej-

ska biblioteka publiczna, miejski ośro-

dek pomocy społecznej) 50 pojemni-

ków na wodę.

pozostałe wybrane do realizacji zadania 

polegać mają m.in. na: nasadzeniu pną-

czy na ekranach akustycznych w  ob-

rębie miasta czy zakupie przenośnych 

donic miejskich z drzewkami, krzewami, 

kwiatami — do ustawienia tam, gdzie 

nie ma możliwości posadzenia drzew 

bezpośrednio w  gruncie, np. na rynku 

w Murckach, placu Wyzwolenia w Niki-

szowcu czy wzdłuż ul. Le Ronda.

Oprócz zadań związanych z zazielenie-

niem Katowic wybrano także inicjatywy 

o charakterze edukacyjnym. Są to m.in. 

„EKOkulturalni!” oraz „EkoKato – warsz-

taty edukacyjne”, w  ramach których 

przewidziano dla mieszkańców miasta 

zajęcia na temat ochrony owadów za-

pylających, które mają się odbyć w za-

wodziu i załężu.

Wśród wyłonionych projektów znala-

zło się kilka propozycji związanych ze 

zdrowiem, m.in. „Ogród terapeutyczny 

budżetu obywatelsKieGo 
i zieloneGo budżetu

mieszKańcy KatoWic zdecydoWali, na co przezna-

czyć fundusz z iX edycji Budżetu oByWatelsKiego 

oraz zielonego Budżetu KatoWic. 

spośród 259 projeKtóW Bo KatoWiczanie do reali-

zacji WyBrali 148. dotyczą one WszystKich dzielnic 

miasta, a WięKszość z nich zostanie zrealizoWana 

W  2023 roKu. Koszt WyBranych przez mieszKańcóW 

zadań loKalnych to ponad 11,86 mln zł.

znamy wyniki

dla pacjentów szpitala w Ochojcu oraz 

mieszkańców Katowic” czy „Kwiatowa 

ostoja — Ogród Społeczny” na ul. Łę-

towskiego.

– Zielony Budżet stał się elementem 

wyróżniającym Katowice. To nie-

zwykle ważne narzędzie w  zakresie 

zazieleniania dzielnic i  edukacji eko-

logicznej. O tym, jak ważne to zadanie, 

najlepiej świadczy liczba złożonych 

wniosków. W  tym roku padł rekord 

– było ich 222. Pozytywną rekomen-

dację przeszło 146 wniosków, które 

zostały poddane ocenie przez Zespół 

Oceniający. Biorąc pod uwagę wyni-

ki prac zespołu i  jego rekomendacje, 

postanowiłem wyznaczyć do realizacji 

96 spośród zgłoszonych zadań – mówi 

prezydent Katowic Marcin Krupa.

 łąka kwietna 
w okolicy kato-
wickiego rynku, 

fot. s. rybok

fot. r. Kazimierczak/um Katowice
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Świętowanie rozpoczęto w  parku Ko-

ściuszki. Tam oficjalnie otwarto Skwer 

Katowickich Seniorów. Seniorzy z Kato-

wic często korzystają z parku w celach 

rekreacyjnych. Teraz mają w  nim swoje 

wyjątkowe miejsce, w  którym w  przy-

szłości zapewne będą mogli organizo-

wać różne wydarzenia.

Główna impreza rozpoczęła się o godz. 

11:00 na rynku w  centrum miasta. Na 

seniorów czekało mnóstwo atrakcji. Na 

scenie wystąpili: zespół Agencja theART 

(śpiewali przeboje ABB-y i  Boney M.), 

Mateusz Gancarczyk (wykonał utwo-

ry Czerwonych Gitar), a  także cudowne 

podlesianki.

Seniorzy mogli wziąć 

udział w  konkur-

sach, spróbować 

pysznego jedze-

nia i  zrobić sobie 

zdjęcie ze szczu-

dlarzami. panowa-

ła miła atmosfera, 

a chętnych do zabawy 

nie brakowało.

Na zakończenie seniorzy mogli obejrzeć 

tragikomedię „Tęsknota” w  Teatrze Bez 

Sceny.

W  ramach Dnia Seniora organizowa-

nego przez Miasto Katowice w  piątek, 

30 września, w Wilii Goldsteinów odbyła 

się konferencja „przeciwdziałanie wyklu-

czeniu seniorów”. Dotyczyła ona przed-

sięwzięć podejmowanych w Katowicach 

w ramach polityki równego traktowania. 

Celem tej polityki jest zapobieganie dys-

kryminacji i  wykluczeniu polegającym 

na mniej korzystnym traktowaniu nie-

których grup społecznych.

– Aby wyeliminować konsekwencje 

dyskryminacji ze względu na wiek, 

musimy zmieniać nasze nastawienie 

i  promować dobre praktyki wdrażane 

w  ramach polityki miasta. Ważne jest 

podnoszenie świadomości 

seniorów w  kwestii praw-

nych i  finansowych kon-

sekwencji podejmowanych 

działań oraz przysługujących 

im praw – mówi miejska rzecz-

niczka konsumentów, Katarzyna  

Daab-Borkowska.

Karta życia jest bardzo 

niepozorna, a  może 

uratować życie. Nie-

wielkich rozmiarów 

kartkę należy uzupeł-

nić o dane: imię, nazwi-

sko, pESEL, informacje 

o  zażywanych lekach 

oraz dane kontaktowe kogoś bliskie-

go. Takie informacje są bardzo ważne 

dla medyków, którzy zostaną wezwani 

do samotnie mieszkającej osoby.

Kartę należy uzupełnić, a  następnie 

umieścić… w lodówce. To sposób na to, 

żeby medycy mogli szybko ją zlokali-

zować. podczas gdy najróżniejszych 

mebli w  mieszkaniu mamy wiele, lo-

dówka jest zazwyczaj jedna. Ratowni-

cy medyczni wiedzą, że jeśli pomaga-

ją osobie starszej i  prawdopodobnie 

samotnej, to właśnie na wewnętrznej 

stronie drzwi lodówki powinni szukać 

Karty życia.

– Rozmawiałam z  ratownikami me-

dycznymi. Oni są świadomi, że istnieją 

Karty życia i gdzie powinni ich szukać. 

To bardzo dobre rozwiązanie dla osób 

starszych, które mieszkają same. Z  ta-

kiej karty można odczytać bardzo wiele 

istotnych informacji, które mogą pomóc 

w ratowaniu życia – mówi koordynator-

ka akcji Sylwia Blacha.

Karty życia są wręcza-

ne wszystkim chętnym 

w  sklepach socjalnych 

Spichlerz, które znaj-

dują się: przy ul. Tysiąc-

lecia  82 w  Katowicach 

(Katowice – osiedle Ty-

siąclecia), przy ul.  Świd-

nickiej 23 (Katowice-Ligota) oraz na tere-

nie Tyskich Hal Targowych (Tychy).

Karty są darmowe i można zabrać ich tyle, 

ile się potrzebuje. Już pierwszego dnia ak-

cji katowiccy seniorzy pomyśleli o swoich 

samotnie mieszkających sąsiadach i zna-

jomych i  również dla nich zabierali Kar-

ty życia. Umieszczenie w  lodówce karty 

z najważniejszymi informacjami dla ratow-

ników jest dobrym rozwiązaniem nie tylko 

dla osób starszych.

– Mnie się wydaje, że to jest dobre i  dla 

starszych, ale i dla młodych, którzy miesz-

kają samotnie. Jeśli im się coś stanie, stracą 

przytomność, to taka karta może być po-

mocna. Teraz już wiem, czemu powinna 

być w  lodówce, i  z  pewnością sama też 

włożę taką do lodówki – mówi nam jedna 

z seniorek w sklepie socjalnym Spichlerz 

na osiedlu Tysiąclecia.

Akcja nie ma ograniczeń czasowych. Fun-

dacja zamierza rozdawać karty klientom 

sklepu socjalnego i  wszystkim chętnym, 

którzy się po nie zgłoszą.

seniorzy
w Katowicach

seniorzy z KatoWic przejęli miasto. 26 Września zor-

ganizoWano KatoWicKi dzień seniora. na rynKu przy-

gotoWano z tej oKazji Wiele atraKcji. Wcześniej W par-

Ku KościuszKi otWarto sKWer KatoWicKich senioróW. 

fot. m. ostrowska-lindner/wKatowicach.eu

Więcej zdjęć 

ze wspólnej 

zabawy

Karty życia 
w sklepach socjalnych

fundacja Wolne miejsce rozdaje KatoWicKim seniorom Karty 

życia i eduKuje, W jaKi sposóB mogą one pomóc W nieBezpiecz-

nych sytuacjach. Kartę może dostać Każdy, Kto odWiedzi 

sKlep socjalny spichlerz – na osiedlu tysiąclecia, W ligocie 

luB noWo otWarty sKlep W tychach.

Czym jest Karta życia?
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jaki jest Grzegorz Pasiut? jak by Pan opisał siebie jako 

człowieka? 

Myślę, że zupełnie inny niż na lodzie. Ta twarz z lodowi-

ska jest inaczej odbierana przez zawodników, inaczej 

przez kibiców. Spokojny, uśmiechnięty, rodzinny – to 

takie najważniejsze cechy. Lubię aktywnie spędzać czas 

z dziećmi. Na lodzie mój wizerunek jest zupełnie inny.

bo na lodzie przede wszystkim trzeba być twardym.

W tym sporcie tak. przede wszystkim trzeba być odpor-

nym psychicznie na wszystkie niedogodności związane 

z grą i osiąganym wynikiem. 

był w Pana życiu jakiś sport przed hokejem? czy było 

tak, że Grzegorz Pasiut się urodził i na porodówce pani 

przyszła i powiedziała: to są łyżwy i  tak już zostanie. 

czy pasja do hokeja została przekazana w genach?

przed hokejem nie. później były inne sporty, których 

próbowałem. pochodzę z Krynicy, gdzie nie było dużych 

perspektyw na uprawianie innej dyscypliny. Było narciar-

stwo, koszykówka, piłka nożna, ale to bardziej dla zaba-

wy niż na poważnie. Myślę, że od początku wiedziałem, 

że jeżeli chcę uprawiać sport, będzie to hokej. Myślę, że 

mała miejscowość mi to ułatwiła. 

Pamięta Pan swoje pierwsze łyżwy? Podobno dla hoke-

isty to jest ważne wspomnienie.

Nie, nie pamiętam. Byłem mały. Tato grał w hokeja. Miał 

łatwiejszy dostęp do tego sprzętu i on też zaprowadził 

mnie na lodowisko, więc najprawdopodobniej były to ły-

żwy od niego. 

À propos rodzinnych powiązań: tata jest hokeistą, sio-

stra gra w hokeja, szwagier gra w hokeja i również wy-

wodzi się z hokejowej rodziny. Pana syn też już stawia 

pierwsze kroki w tym sporcie. to jest tak, że ten hokej 

się dziedziczy? 

Ciężko powiedzieć. Nie chciałbym, żeby moja córka gra-

ła w hokeja, mimo tego, że też chodziła na trening, żeby 

się uczyć jeździć. Nie uważam, że hokej jest sportem dla 

kobiet, a tym bardziej jeszcze w polsce. Jest wiele innych 

dyscyplin, które mogą uprawiać  dziewczyny. Syn gra, bo 

sam chciał. Nie zmuszałem go. Na początku było ciężej, 

bo nie chciał chodzić na treningi. Musiałem być cierpliwy. 

od innych osób usłyszeliśmy, że jest Pan introwerty-

kiem. to prawda?

Ciężko powiedzieć, ale na swój sposób trochę tak. Nie-

wiele rzeczy ze swojego życia prywatnego przenoszę 

na osoby, którymi się otaczam. To moje problemy i sam 

staram się sobie z nimi poradzić. Nie jestem wylewny. 

Dlatego uważam, że mam taką opinię bardzo zamknię-

tego.  Koledzy z  drużyny wiedzą, że potrafię też się 

z nimi pośmiać i pożartować, także na ten temat pew-

nie krążyło wiele opinii. 

Problemy zostawia Pan za drzwiami szatni, a czy hokej 

przenosi się do życia codziennego? czy da się to tak od-

dzielić, że raz jest Pan hokeistą, a za chwilę jest w domu, 

z dziećmi? 

Nigdy nie przenosiłem hokeja do domu, bo uważałem, że 

też potrzebuję odpoczynku od niego. za dużo spędzamy 

czasu na lodowisku, żeby jeszcze w domu o tym myśleć. 

po każdym meczu staram się jak najszybciej wyrzucać te 

emocje, tylko ze względu na to, że i tak nie zmienię tego, 

co się już wydarzyło. Mogę szybko wyciągnąć wnioski 

i na drugi dzień przyjść na trening pełen energii, żeby po-

prawić błędy, które zdarzyły się dzień wcześniej. W domu 

staram się, żeby rodzina nie odczuwała tego wszystkiego, 

co przeżywałem. Obciążanie ich powodowałoby dodat-

kowe nerwy, które są niepotrzebne. 

czy hokej kształtuje charakter? Gdyby teraz ktoś do 

Pana przyszedł i powiedział: moje dziecko chce zacząć 

trenować tę dyscyplinę. odpowiedziałby Pan temu ro-

dzicowi, że to jest dobry wybór, bo ten sport rzeczywi-

ście ukształtuje charakter i pomoże dziecku w życiu? 

Myślę, że chyba każdy sport, który dziecko uprawia, 

w grupie czy indywidualnie, wychowuje je, uczy dyscy-

pliny, zaangażowania i odpowiedzialności. To są cechy, 

które później pomagają w każdej dziedzinie życia. Dzie-

ci, które uprawiają sporty, szybciej dojrzewają. Dlatego 

uważam, że to jest dobry kierunek do tego, żeby dziecku 

pomóc. 

Przejdźmy do samego GKs-u Katowice i polskiego ho-

keja. Po 52 latach odzyskujemy mistrzostwo Polski. ry-

walizujemy w lidze mistrzów z drużynami światowymi. 

Pokazujemy, że potrafimy grać jak równy z  równym, 

chociażby tutaj u  siebie, w  Katowicach. w  jakim mo-

mencie jest teraz polski hokej jako dyscyplina i w jakim 

momencie jest GKs Katowice?

Myślę, że GKS Katowice jest w najlepszym miejscu na 

to, żeby być cały czas w czołówce najlepszych drużyn 

w polsce, bić się o najwyższe trofeum, czyli mistrzostwo 

polsKi hoKej jest ostatnio na fali, 

a to taKże dzięKi jednemu z najlep-

szych hoKeistóW, Który poproWa-

dził Właśnie KatoWicKą hoKejoWą 

seKcję gKs-u KatoWice do zdoBycia 

tytułu mistrza polsKi. z grzego-

rzem pasiutem rozmaWiamy o prze-

szłości, przyszłości, marzeniach 

i BudoWie lodoWisKa. 

fo
t. 

G
. b

ar
g

ie
ła

/w
K

a
to

w
ic

a
c

h
.e

u

Myślę, że Katowice są bardzo pięknym miastem 

ze względu na urokliwe parki, gdzie naprawdę 

można spacerować i  oczyścić głowę z  emocji 

dnia codziennego. Lubię biegać, spacerować 

w  ciszy. Udaję się w  takie miejsca, w  których 

mogę pobyć ze swoimi myślami, i wtedy czysz-

czę głowę z emocji związanych z grą na lodzie 

czy z życiem codziennym. 

od 4 lat mieszKa Pan w Katowicach. 

jaKie to miejsce dla Pana? 

najważniejsze mistrzostwo Polski  
w mojej przygodzie z hokejem

Uważam, że to jest 
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polski.  Jestem tutaj teraz piąty sezon, więc widziałem, 

jak to wszystko było budowane, ile wysiłku kosztowało 

to miasto i klub. Uważam, że klub nie odbiega niczym 

od drużyn europejskich. Jeżeli chodzi o organizację na 

poziomie polskim, to wypadamy najlepiej ze wszystkich 

drużyn. 

Wróciłem do Katowic świadomie z Białorusi. To był wy-

bór miejsca, o którym wiedziałem, że chcę spędzić w nim 

kilka lat. To nie był wybór na jeden sezon, tylko na dłu-

żej. Każdy z tych sezonów traktowałem tak, żeby dawać 

drużynie jak najwięcej, żeby ona z sezonu na sezon była 

coraz lepsza – i od 4 lat jest na fali wznoszącej. 

zdobycie mistrzostwa Polski to w Pana sercu i w głowie 

największy triumf?

Uważam, że właśnie to jest najważniejsze mistrzostwo 

polski w mojej przygodzie z hokejem. Nie jest ono pierw-

sze, ale jest wyjątkowe, ponieważ zdobyte w czasie, gdy 

byłem kapitanem, czyli dowódcą całej drużyny, po tylu 

latach. I można powiedzieć, że znam całą drogę drużyny 

do tego sukcesu, więc wiem, ile to wszystko kosztowa-

ło wysiłku każdego członka klubu, każdego zawodnika. 

I naprawdę chwała, że po tylu latach GKS Katowice zdo-

był mistrzostwo. Dlatego jest to dla mnie wyjątkowe, po-

nieważ byłem kapitanem tej drużyny. 

w filmie dokumentalnym opublikowanym przez GKs 

Katowice „Powrót króla” wspomniał Pan o  tym, że 

podobną motywację i  energię do gry w  hokeja miał 

w  wieku 18–19 lat. w  takim razie, w  czym szatnia  

GKs-u jest tak wyjątkowa, że tej motywacji jest zdecy-

dowanie więcej? 

z roku na rok jest tak, że młodzi zawodnicy, którzy za-

czynają, czy też Liga, która naprawdę staje się teraz tak 

wyrównana, pojawia się wielu obcokrajowców – to do-

daje energii i motywacji do tego, żeby na każdym tre-

ningu się sprawdzać z nimi i pokazywać swoją wartość. 

Dzisiaj to, co daje mi ten sport, emocje, których mi do-

starcza, pomagają mi w codziennych problemach, które 

są w domu. 

obcokrajowcy bardzo dobrze odnaleźli się w  GKs-ie 

Katowice. rozumiem, że oni też wnieśli wiele elemen-

tów, które były bardzo potrzebne do budowania tego 

mocnego fundamentu, jakim dzisiaj jest sekcja hokejo-

wa GKs-u Katowice?

Wiemy, że rynek zawodników z polski jest na tyle ubogi, 

że musimy się posiłkować zawodnikami z zagranicy. Oni 

też wnoszą swoją wiedzę, którą nabyli, grając u siebie. To 

nam pomaga. Uważam, że mamy bardzo zbalansowaną 

drużynę – są starsi, są młodsi, są polacy, są obcokrajow-

cy różnych narodowości i to nam pozwala właśnie być 

tą jednością.

Kim jest Profesor? 

o co chodzi z czapką  

górniczą? 

O tych i innych ciekawost-

kach z rozmowy z Grze-

gorzem pasiutem posłuchaj 

w naszym podcaście

Ale uważam, że nie jest on aż tak niski, jak wszyscy 

o  tym mówią. Wielu obcokrajowców, którzy przyjeż-

dżają, dziwi się, że w polsce gra się na takim poziomie. 

Wielu też nawet sobie tutaj nie daje rady. Jako drużyny 

polskie pokazaliśmy w Lidze Mistrzów, że możemy grać 

z najlepszymi w Europie i niewiele odbiegać od nich lub 

grać jak równy z równym. A sam marketing to już jest 

rola polskiego związku [Hokeja na Lodzie – przyp. red.] 

i klubów, żeby ten materiał, który my dajemy na lodzie, 

sprzedawać w lepszym opakowaniu. 

i to też Pan pokazuje – gra Pan w polskiej lidze, bo chce, 

a nie musi.

polacy mają utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o wyjaz-

dy zagraniczne, ponieważ u nas nie ma skautingu, więc 

to jest na tyle trudne, że każdy zawodnik musi sobie 

szukać klubu zagranicznego na własną rękę. Młodzi 

zawodnicy, którzy wyjeżdżają, to są talenty, które się 

wybijają na naszych lodowiskach. Ale uważam, że nie 

każdy z nich jest świadomy konsekwencji wyjazdu za 

UWAżAM, żE LIGA MISTRzóW pOKAzAŁA, żE 

MOżEMy GRAć z NAJLEpSzyMI DRUżyNAMI 

W  EUROpIE JAK RóWNy z  RóWNyM. WIĘCEJ 

TAKICH MECzóW NA pEWNO By pOMOGŁO 

JESzCzE pODNIEŚć pOzIOM pOLSKIEJ LIGI. 

granicę. Ja też byłem za granicą w wieku 19 lat [w Szwecji 

– przyp. red.] i wiem, jak ten wyjazd się skończył – może 

nie tyle, że odbiegałem poziomem hokejowym od człon-

ków drużyny, ale na pewno mentalnym. Wyjeżdżając na 

Białoruś, byłem już świadomy tego, po co tam jadę i jakie 

jest moje zadanie, jaka jest moja rola w zespole. Uwa-

żam, że ci młodzi nie są przygotowani na to. Dobrze by 

było, gdyby ludzie, którzy mieli przez tyle lat styczność 

z  hokejem, mogli im pomóc, doradzić lub pokierować 

ich, żeby oni byli przygotowani mentalnie, bo uważam, 

że z poziomem sportowym sobie poradzą. 

tak widzi Pan swoją przyszłość – chciałby Pan kształcić 

młodych i wspomagać ich później w rozwoju talentów?

Jest opcja, żebym taką funkcję pełnił. Chciałbym robić to 

dobrze, żeby oni naprawdę mieli łatwiej, niż ja miałem. Im 

więcej zawodników będzie grało za granicą na poziomie 

Ligi Mistrzów, tym lepszą będziemy mieli reprezentację 

polski, a nic nie będzie ciągnęło polskiego hokeja tak jak 

reprezentacja. 

jak wyglądają relacje z kibicami? mają one wpływ na 

waszą grę? z dopingiem kibiców gra się chyba łatwiej, 

tym bardziej u siebie?

Kibice są naszym dodatkowym zawodnikiem. przede 

wszystkim inne drużyny mają respekt, bo to na pewno nas 

niesie do jeszcze lepszej gry. My jako zawodnicy chcieli-

byśmy, żeby tych kibiców było jak najwięcej na meczach, 

czy to będzie Liga Mistrzów, czy mecze ligowe – zawsze 

chcielibyśmy grać przy pełnej hali, żeby energia kibiców 

niosła nas tak, jak to było w tym sezonie mistrzowskim.

coraz głośniej w mieście mówi się o budowie lodowi-

ska z prawdziwego zdarzenia. mówią też o nim kibice. 

to jest takie małe marzenie Grzegorza Pasiuta, żeby 

taka hala w Katowicach powstała?

Myślę, że to jest marzenie każdego zawodnika 

z  GKS-u  Katowice, żeby zagrać na własnej hali, gdzie 

będziemy gospodarzem i  nie będziemy musieli na 

każdą większą imprezę wyjeżdżać. Także kibic będzie 

mógł się czuć jak u siebie w domu. Chcemy, żeby mecze 

Ligi Mistrzów były rozgrywane na naszej hali. Każdy 

z nas by chciał, żeby ta hala powstała. 

czego możemy Panu życzyć – i sportowo, i życiowo? 

Ja bym sobie życzył zdrowia i spokoju. Byłem w takich 

sytuacjach, że myślałem, że już nie będę grał w hokeja 

albo że już jestem u schyłku tego wszystkiego. Dzisiaj 

mam 35 lat i podpisuję kontrakt na kolejne 3 lata. Czuję 

się wyśmienicie, tak więc – zdrowie i spokój. 

w takim razie tego życzymy. bardzo serdecznie dzięku-

jemy za rozmowę. 

Rozmawiali marta Paluch i Kamil zatoński

fot. m. ostrowska-lindner/wKatowicach.eu

zrób zdjęcie i zobacz
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Jesienna trasa koncertowa Wodecki Twist jest kontynuacją 

czerwcowych koncertów, które cieszyły się ogromnym za-

interesowaniem. Wybitni polscy wykonawcy odtworzą i od-

świeżą najbardziej znane i lubiane utwory artysty. 

fot. organizator

Katowice, spodek

 PostProdukcja tour
12.11.2022 
godz. 20:00

Katowice, mcK
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dawid podsiadło wraca na trasę halową. podczas koncertów wi-

dzowie usłyszą utwory z jego najnowszej, czwartej płyty studyjnej, 

która niebawem będzie miała swoją premierę. nie zabraknie rów-

nież wykonań klasyków z twórczości dawida podsiadło, doskona-

le znanych publiczności.

targi Książki 
w Katowicach

Targi Książki powracają do Katowic. Książkowe premiery, bestsellery, 

warsztaty, spotkania z autorami, dyskusje, wymiana książek i atrakcje dla 

dzieci – to wszystko wydarzy się w ciągu trzech dni Targów. Wstęp na nie 

będzie bezpłatny.

4–6.11.2022mcK, Katowice

im. Dziewięciu z „Wujka”

Katowice

fo
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przed nami kolejna edycja Biegu niepodległości im. dziewięciu 

z „Wujka”. dorośli mają do pokonania dystans 10 km, a dzieci – 200 m 

lub 400 m (w zależności od wieku). start biegu przy muzeum śląskie-

go centrum Wolności i solidarności.

Dawid podsiadło

wodecki twist

13.11.2022

bieg niepodległości

11.11.2022

fot. organizator

 K U LT U R A fizyczna
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Bilety są do kupienia w kasach 

przy lodowisku (pół godziny 

przed rozpoczęciem każdej  

ślizgawki danego dnia) lub 

online. Bilet normalny kosztu-

je w  tym roku 16 zł, a  ulgowy 

11  zł. Cennik uwzględnia zniżki 

dla dzieci, studentów i  rodzin. 

W obiekcie można również wy-

pożyczyć łyżwy – koszt to 12 zł 

albo naostrzyć własne – w cenie 

15 zł. Do wypożyczenia będzie 

również pingwinek do nauki 

jazdy (w  cenie 10 zł) oraz kask 

i kamizelka (5 zł). Organizatorzy 

zaplanowali w tym sezonie tak-

że disco na lodowisku – w wy-

brane dni wieczorne ślizgawki 

będą połączone z muzyką. Har-

monogram dostępny będzie na 

stronie internetowej Spodka.

Miesiące przygotowań, niesamowite 

emocje, dobra atmosfera i doping kibi-

ców. Tak było 2 października podczas 

największego wydarzenia biegowe-

go na Śląsku. zawodnicy wystartowali 

spod bram Stadionu Śląskiego i  prze-

biegli przez ulice czterech miast: Kato-

wic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich 

i Chorzowa. Bieg kończył się na bieżni 

Stadionu Śląskiego, który tego dnia był 

otwarty dla kibiców. Biegacze rywalizo-

wali na trzech dystansach: maratonu, 

półmaratonu i 50-kilometrowego ultra-

maratonu. W tym roku na starcie stanę-

ło ponad 5 tysięcy zawodników.

Silesia Marathon to jedna z  najpopular-

niejszych imprez biegowych w kraju, która 

nieprzerwanie od wielu lat ściąga na Śląsk 

tysiące biegaczy spragnionych nie-

zapomnianych sportowych 

wrażeń. Najwcześniej, 

o godzinie 7:30, wystar-

towała grupa ultra-

maratończyków, która 

miała do pokonania aż 

50  km ulicami czterech 

miast: Chorzowa, Katowic, 

Mysłowic i Siemianowic Ślą-

skich.

Następnie, o godzinie 8:00, w trasę liczą-

cą 42,195 km wyruszyli zawodnicy Silesia 

w Spodku 
już działa!

rozpoczyna 

się sezon 

na ślizgaWKi. 

W KatoWicach 

na łyżWach 

można 

jeździć już od 

30 Września. 

lodo-
wiskona 

SileSia 
mara-
thon 
2022

ponad 5 tysięcy zawodników

Marathon. Najwięcej osób zgłosiło się jed-

nak do półmaratonu. Bieg Silesia półma-

raton rozpoczął się o godzinie 9:40.

z roku na rok Silesia Marathon cieszy 

się coraz większą popularno-

ścią wśród biegaczy zarów-

no z polski, jak i z Europy. 

W  tym roku na starcie 

pojawili się też zawodni-

cy m.in. ze Stanów zjed-

noczonych czy z  Mek-

syku. Silesia Marathon na 

stałe wpisał się na listę wyda-

rzeń biegowych w naszym kraju. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest fun-

dacja Silesia pro Active.

oFicjalne wyniKi  
silesia marathon
W  tegorocznym maratonie pierw-

sze miejsce zajął Andrzej Rogiewicz, 

który przybiegł na metę po 2 godz. 

20  min 27  sek. Wśród kobiet naj-

szybsza była Anna Bodnar z czasem 

2 godz. 57 min 21 sek. Na mecie pół-

maratonu jako pierwszy pojawił się 

po 1 godz. 10 min 44 sek. Mateusz 

Mrówka, a  w  kategorii kobiet Barba-

ra pawełczak z czasem 1 godz. 21 min 

26 sek. Najlepsi ultramaratończycy to 

Filip Inglot (3:07:09) i Wiktoria Krupo-

wicz (3:38:22).

olga Krzyżyk

fot. o. Krzyżyk/wKatowicach.eu

K U LT U R A fizyczna

fot.  w. pawuska/wKatowicach.eu
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Hanys, a właściwie Jan Stolorz, wychował się w robot-

niczej kolonii Wilhelmina, która w  czasie międzywo-

jennym należała do gminy Szopienice. Bardzo wcześnie 

stracił matkę, która zmarła przy porodzie jego siostry. 

Chłopiec miał wtedy 4 lata. Ojciec postanowił się po-

nownie ożenić. Niestety Janek i jego brat nie zaakcep-

towali macochy. Kiedy chłopak miał 13 lat, ojciec zmarł. 

To wydarzenie sprawiło, że Hanys opuścił rodzinę. Od 

tej pory tułał się po znajomych, a rok później zakoń-

czył naukę w szkole i rozpoczął pracę w kopalni. Spo-

tkał się tam ze starszymi od siebie – dorosłymi męż-

czyznami, którzy pracowali w kopalni i mieli już swoje 

przyzwyczajenia i nałogi, co nie wpływało dobrze na 

młodego człowieka. po pijanemu Stolorz przypadko-

wo wdał się w bójkę, w wyniku czego trafił do popraw-

czaka, z którego uciekł. Rok 1918 i okres zmian, jakie 

zachodziły na Górnym Śląsku, stworzy-

ły szansę na powstanie grupy Hanysa. 

przyłączyło się do niego kilku innych 

mężczyzn z  marginesu społecznego 

– mieli postawione zarzuty i  wiedzieli 

o  tym, że na pewno zostaliby osadzeni 

w  więzieniu albo po prostu zabici, jeśli 

próbowaliby uciekać.

– „pyRSK, ROzMUSKO, zE MNą 

KONIEC” – z TyMI SŁOWAMI NA 

USTACH MIAŁ UMRzEć HANyS 

STOLORz, HERSzT NAJSŁyN-

NIEJSzEJ KATOWICKIEJ BAN-

Dy. WERSJE DOTyCząCE JEGO 

ŚMIERCI Są DWIE, JAK TO zWyKLE 

W pRzypADKU LEGENDy ByWA. 

JEDNA MóWI O  SAMOBóJ-

STWIE. OFICJALNIE STOLORz 

zGINąŁ W  CzASIE STRzELANI-

Ny, DO KTóREJ DOSzŁO pOD-

CzAS pRóBy JEGO ARESzTO-

WANIA. 

pierwszą ofiarą śmiertelną przestęp-

czych działań Hanysa Stolorza była 

kobieta, która zginęła przypadkowo, bo 

zasłoniła swoim ciałem męża, które-

go szajka z Wilhelminy uznała za kon-

fidenta. To wydarzenie sprawiło, że sam 

Hanys stał się mniej ostrożny, jakby 

uznał, że morderstwo było krokiem za 

daleko. W  efekcie dość szybko został 

złapany przez policję i osadzony w wię-

zieniu w Bytomiu. Udało mu się jednak 

uciec – razem z  innymi przestępcami, 

którzy zasilili szeregi bandy z  Wilhel-

miny. Coraz chętniej dołączali do niej 

też inni wyjęci spod prawa przestęp-

cy. Jej skład zmieniał się nieustannie, 

ponieważ przestępcy ginęli w  czasie 

nieudanych akcji. Aby jeszcze bardziej 

usprawnić działanie swej grupy, Stolorz 

stworzył na Śląsku rozległą sieć kon-

fidentów i paserów. To oni uprzedzali go 

o planach policji i ewentu-

alnych zasadzkach, zasta-

wianych nie tylko przez 

mundurowych, lecz także 

przez konkurentów. Sto-

lorz strukturę swojej orga-

nizacji wzorował na ame-

rykańskiej mafii. Swoimi 

planami dzielił się tylko z zaufanym kręgiem osób, 

od członków grupy wymagał bezwzględnego po-

słuszeństwa. Starannie planował napady, a  każdy 

z biorących w nich udział dostawał konkretne zada-

nie. z czasem przestępcy, bardzo dbający o to, by 

nie zostawiać śladów i  działać błyskawicznie, sta-

wali się coraz bardziej zuchwali. 

zanim policji udało się rozpracować samego Hanysa, 

w  ręce funkcjonariuszy wpadł Rudolf Chmura, daw-

niej bliski współpracownik Stolorza. po kłótni, do ja-

kiej między nimi doszło, postanowił odejść i stworzyć 

własną grupę. To jej członkowie pierwsi wpadli w za-

sadzkę, a sam Chmura ciężko ranny zmarł w szpitalu 

więziennym. Ludzie Chmury wskazali budynek Urzę-

du Skarbowego w pszczynie jako kryjówkę Hanysa. 

Rozpoczęto akcję aresztowań – dosłownie wszyst-

kich, którzy mogli być związani z  którymkolwiek 

członkiem grupy, a  szczególnie z  samym Stolo-

rzem. Aresztowano domniemane kochanki, prze-

słuchiwano rówieśników z dawnych lat, a nawet ze 

szkoły. 18 września 1923 roku policjanci z Katowic, 

Mysłowic i Janowa rozpoczęli obławę w pszczynie, 

u rodziny Rozmusów, która mieszkała w suterenie 

Urzędu Skarbowego. Wspomnienia mówią o  tym, 

że Hanys Stolorz w pewnym momencie przestał się 

bronić. Uznał, że nie zdoła uciec albo jego ucieczka 

nie będzie wyglądała już tak spektakularnie. zwrócił 

się więc z ostatnimi słowami do właścicielki miesz-

kania i przykładając sobie lufę rewolweru do skroni, 

popełnił samobójstwo. To jest jedna z wersji na te-

mat śmierci Stolorza. Druga mówi o sukcesie poli-

cji – policjanci twierdzili, że to oni zabili przestępcę, 

oddając do niego strzały. 

Do dziś zagadka śmierci Hanysa pozostaje niewy-

jaśniona.

Krwawy 
stolorz

z Szopienic
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fot. muzeum historii Katowic

fot. muzeum historii Katowic

zrób zdjęcie i zobacz
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Historia kamienicy sięga XX wieku. po-

wstała ona z myślą o przedstawicielach 

klasy wyższej, a  wśród zamieszkują-

cych ją lokatorów był gen. dyw. Kazi-

mierz Horoszkiewicz. Rangę 

budynku podkreślają m.in. bo-

gate zdobienia, marmurowe 

mozaiki, polichromie, granito-

we wykończenia, a także duża 

powierzchnia mieszkań.

Kamienica znowu 
zachwyca 
Dzięki projektowi rewitaliza-

cji, dofinansowanemu z  pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura 

i  Środowisko 2014–2020 w  ramach 

Funduszu Spójności, historyczna ka-

mienica odzyskała dawny blask. pra-

ce restauracyjne kosztowały ponad 

3  mln  zł i  obejmowały m.in. remont 

klatki schodowej, elewacji, odtworze-

nie tynków na gzymsach oraz detali 

architektonicznych. Schowane pod 

warstwami farb polichromie zostały 

odkryte. Wymieniono dach, a nad wy-

kuszem umieszczono nową kopułę 

z tytanowo-cynkowej blachy. Renowa-

cji poddano również stolarkę okienną 

wśród najlePszych 
rewitalizacji w polSce

Kamienica przy Gliwickiej

i drzwiową – część odnowiono, a część 

wymieniono na nową. 

– Celem kompleksowych prac było nie 

tylko zadbanie o  historyczne dziedzic-

two, lecz także podniesienie komfortu 

życia mieszkańców. Dlatego w ramach 

projektu zlikwidowano piece i  kotły 

węglowe, wykonano izolacje prze-

ciwwilgociowe ścian, ocieplono ścia-

ny, zbudowano instalację centralnego 

ogrzewania i  usprawniono kanalizację 

– wylicza Marcin Gawlik, dyrektor Ko-

munalnego zakładu Gospodarki Miesz-

kaniowej w Katowicach.

Obiekty zgłoszone do konkursu były 

oceniane przez jury i internautów. Głoso-

wanie internetowe przebiegało w dwóch 

etapach. W  pierwszym kamienica przy 

Gliwickiej 13, 13A znalazła się wśród 10 

najlepszych budynków w ogólnopolskiej 

klasyfikacji, zdobyła też najwięcej głosów 

w kategorii obiekty mieszkalne oraz naj-

więcej głosów w  całym województwie 

śląskim. W  finale głosowania interneto-

wego budynek zarządzany przez Komu-

nalny zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach znalazł się na II miejscu.

O przyznaniu kamienicy Nagrody Kapi-

tuły Konkursu zdecydowało jury, skła-

dające się z przedstawicieli politechnik, 

ministerstw, a  także izb budowlanych 

i architektonicznych. 

„Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 

to konkurs organizowany od 26 lat, skie-

rowany do inwestorów, wykonawców 

oraz projektantów. Jego inicjatorem jest 

Stowarzyszenie Ochrony Narodowego 

Dziedzictwa Materialnego, a celem – do-

cenienie najciekawszych przedsięwzięć 

budowlanych. Do każdej edycji zgłasza-

nych jest kilkaset obiektów.

– Rewitalizacja kamienicy nie tylko 

przywraca jej walory estetyczne, lecz 

przede wszystkim przyczynia się do 

oszczędności – dzięki dociepleniu bu-

dynku i  budowie nowego systemu 

ogrzewania. Cieszymy się, że Kapituła 

Konkursu to dostrzegła. Wyróżnienie 

jest świetną promocją miasta – mówi 

Marcin Krupa, prezydent Katowic.

EFEKT REWITALIzACJI KAMIENI-

Cy pRzy UL. GLIWICKIEJ 13, 13A 

zOSTAŁ DOCENIONy. OBIEKT 

zNALAzŁ SIĘ W FINALE XXVI 

EDyCJI KONKURSU „MODERNI-

zACJA ROKU & BUDOWA XXI W.”.

fot. m.ostrowska-lindner/wKatowicach.eu

rywalizacja o miano najlePszej rewitalizacji

dawid Kwiecień, malwina Kaczor
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Tego w historii jeszcze nie było! 

To pierwsze takie wydarzenie 

w historii Katowic i uczelni w wo-

jewództwie śląskim. 30 września 

odbyła się Międzyuczelniana 

Inauguracja Roku Akademickie-

go 2022/2023. Siedem uczelni 

wspólnie rozpoczęło nowy rok 

akademicki. Ceremonia odbyła 

się w siedzibie NOSpR, a poprze-

dził ją uroczysty przemarsz orsza-

ków rektorskich z  katowickiego 

rynku. zobaczcie fotoreportaż.

roku akademickiego 
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międzyuczelniana inauguracja

2022/2023 


